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„Az egy há zi könnyű ze né ről vi ta part ne -
re im is azt ál lít ják, hogy az if jú ság szá -
má ra va ló. De mit fog nak ezek a fi a ta lok
éne kel ni, ha fel nő nek, és nem ta nul ták
meg a gyülekezeti éne ke ket?”

Zarándokének – újra f 13. oldal

„A ki sebb sé gi egy há zak nak – a leg na gyobb
ki sebb sé get al ko tó ró mai ka to li kus egy ház zal
együtt – az a fel ada tuk, hogy »szent szö vet -
sé get al kos sa nak a sze ku la ri zált vi lág gal
szem ben«.”

Egyházak kisebbségben f 4. oldal

Egy esküvő, négy temetés, hét munkanap… f 3. oldal
Villáminterjú a gyorsétteremben f 5. oldal
Problémamegoldás szeretetfokon f 5. oldal
Széljegyzet Verlaine vallásos verseihez f 6. oldal
Vállalkozás Istennel f 9. oldal
Búcsú Bánffy Györgytől f 10. oldal

„Volt egy név so ra is: azok sze re pel tek
raj ta, aki kért min den nap imád ko zott
név sze rint is. Nem fe lej tem el azt a pil -
la na tot, ami kor fel fe dez tem a ne ve met
ezen az egy sze rű no tesz la pon…”

Rendhagyó írásmagyarázat f 14. oldal

Egy me leg na pon, dél idő ben
an gya lok fa la toz nak Mam ré
tölgy fái alatt. A kép, amely az
ősi tör té net ből elénk tá rul,
egy szer re ott ho no san is me -
rős és még is meg hök ken tő.

Áb ra hám pi heg ve ücsö rög
sá tor pony vá ja ár nyé ká ban, de
egyik pil la nat ról a má sik ra
hir te len fel pat tan, és a bir to ká -
ra ér ke ző há rom fér fi elé si et.
A vi dé ki élet egy han gú sá gá ban
iga zi ese mény szám ba megy, ha
ide ge nek ha lad nak el az em ber
ta nyá ja mel lett. A tisz tes ség
pe dig ilyen kor úgy kí ván ja,
hogy be kell hív ni a ván dort,
bár ki le gyen is az il le tő.

Áb ra hám sü rög-fo rog, egy
pil la nat ra sem áll meg; „spon -
tán ker ti par tit” ren dez a vá rat -
lan ven dé gek nek. Si et ve uta sít -
ja ko ros fe le sé gét, hogy süs sön
lán gost, majd a le gé nyét, hogy
egy bor jút is ké szít sen el. A
ven dé gek ez alatt az ár nyék ban
pi hen nek, me ne dé ket ta lál va a
bá gyasz tó hő ség elől.

Mi lyen meg tisz te lő an gya -
lok nak ker ti par tit ren dez ni! Az
öreg Áb ra hám ko rát meg ha -
zud to ló für ge ség gel asz talt te -
rít; ke rül rá tej, vaj, hús, ke nyér.
S az tán az ide gen ván do rok
mel lett áll va, jó há zi gaz da ként
fi gye li, íz lik-e va ló ban az étel.

A ven dé gek jó ízű en lak má -
roz nak, a lán gos és a sült után
meg nyal ják mind a har minc
uj ju kat. Va ló szí nű leg rit kán
adó dik le he tő sé gük ilyen iga -
zi, „ele men tá ris” föl di öröm át -
élé sé re.

Pe dig fel üdü lés re oly kor
az an gya lok nak is szük sé gük
van. Né hány órá nyi szü net –
„sze la” – iga zán ki jár ne kik is
kül de té sük tel je sí té se köz -
ben, hi szen igen ne héz dol guk
van ve lünk, em be rek kel. És
mi köz ben pi hen nek, fa la toz -
nak, jut idő ar ra, hogy be szél -
ges sünk ve lük az iga zán lé -
nye ges ről, éle tünk fon tos dol -
ga i ról.

Ahány szor csak fel la po zom
ezt a ré gi tör té ne tet, nem ál -
lom meg, hogy oda ne kép zel -
jem ma gam a sze rep lők kö zé.
Gon do lat ban a „par ti zó” an -
gya lok mel lé lé pek. Áb ra hám
atyánk szí vé lye sen en gem is
hellyel kí nál; le ülök, de nyo ma -
té ko san lel ké re kö töm, hogy ő
se áll jon ott, mint a cö vek,
sőt hív ja Sá rát meg a le gé nyét
is. Jut hely min den ki nek az an -
gya lok mel lett, az asz tal kö rül.

Ami kor mind el he lyez ke -
dünk, és ne ki lá tunk a fa la to -
zás nak, va la mi ott ho nos és

ter mé sze tes egy sze rű ség gel
in dul a be szél ge tés, mint ha
min dig is együtt let tünk vol -
na…

Há la a Ma gas sá gos nak, a
há rom ide gen-is me rős nek
ren ge teg mon da ni va ló ja akad.
Mi pe dig fi gye lünk, hi szen
nem ada tik meg min dennap,
hogy köz vet le nül há rom an -
gyal ta nít son az iga zi, va ló sá -
gos élet re.

Az el ső an gyal, a pi he nés
an gya la ar ra int, hogy oly kor
el kell en ged ni ma gun kat,
hogy az tán vissza kap has suk –
tel je sen és va ló sá go san. Hogy
lás suk, mennyi re kép ben van,
az an gyal egy örök zöld slá gert
is idéz: „Kell egy kis áram szü -
net időn ként min den ki nek –
és az tán megint me het min -
den to vább…” 

Azt mond ja, ta ná csol ja: ha
idő ről idő re ki kap cso lunk, ki -
kap cso ló dunk, ak kor tu dunk
új ra be kap cso lód ni dol ga ink -
ba, hi va tá sunk ba, min den na -
pi fel ada ta ink ba. Oly kor le kell
dől ni egy ár nyas fa alá, ma -
gunk ba szív ni a vi rá gok il la tát;
hagy ni, hogy meg ci ró gas sa ar -
cun kat egy har so gó an zöld
fű szál. És egy rögtönzött kö -
szö nö mi má val „be le vac kol ni”
ma gun kat Is ten te nye ré be, a
leg jobb hely re a vi lá gon. Be -
kap cso lód ni az ő bé ké jé be –
egy fa lat ke nyér, egy korty bor
örö mé vel… Né hány ne ve tés sel
töl tött óra erőt adó ta pasz ta -
la tá val. Egy meg hitt be szél -
ge tés él mé nyé vel.

Mert Is ten vi lá gá nak rend -
je a mun ka és a pi he nés össz -
hang já ban áll. Em be rek va -
gyunk, a sza bad ság gyer me -
kei. Nem rab szol gák, nem
kény urak ki szol gál ta tott jai,
ha nem a tel jes élet tel meg -
aján dé ko zott gyer me kek. Sza -
bad hát ra dől nünk, ki en ged -
nünk, szusz szan nunk egy jó -
ko rát. Az élet va ló já ban nem
eről te tett me net, ha nem lel kes
mun ka vég zé sek kel meg sza -
kí tott süt ké re zés Is ten sza -
bad ege alatt. A meg ál lás bá -
tor sá gá ra, a szent té to va ság -
ra int a pi he nés an gya la, hogy
em ber sé ges em be rek le hes -
sünk.

A má so dik an gyal most át -
ve szi a szót. Ha tá ro zott fel lé -
pé sű, lel ke sen be szél. Ugyan -
ak kor fi gyel mes és meg ér tő
is. Ő a nyi tott ság an gya la. Ar -
ra ta nít, hogy mennyi re jó do -
log meg osz ta ni má sok kal,
amink van.

Áb ra hám így imád ko zott:
„Uram, ha meg nyer tem jó in du -
la to dat, kér lek, ne ke rüld el
szol gá dat!” „Térj be, ven dég,

hoz zám, éle tem ben ülj az asz -
tal fő re.” (Új ének 135,2) A nyi -
tott ság, be fo ga dás ál dá sa ab -
ban áll, hogy gyak ran ta lál koz -
ha tunk az em ber lép té kű ke -
gye lem mel. Sok szor le het ré -
szünk an gya lok ker ti par ti já -
ban – sok kal több ször, mint
gon dol nánk.

A Zsi dók hoz írt le vél szer ző -
je is er re fi gyel mez tet: „A ven -
dég sze re tet ről meg ne fe led kez -
ze tek, mert ez ál tal egye sek –
tud tu kon kí vül – an gya lo kat
ven dé gel tek meg.” (Zsid 13,2)

Va ló já ban a sze re tet nyi -
tott moz du la ta i val min dig an -
gya lo kat öle lünk ma gunk hoz.
Em ber ar cú, tö ré keny, né ha ki -
csit ide ge sí tő, oly kor meg egye -
ne sen ön ura lom ra ta ní tó an -
gya lo kat. Ez nem könnyű fel -
adat, per sze. De egy fa lat ke -
nyér, egy üdí tő en ked ves szó és
egy-egy ap ró fi gyel mes ség
min ket is a Ma gas sá gos kö ve -
te i vé emel, olyan mél tó sá got
ka punk aján dék ba, amely az
an gya lo ké. Iga zán ha son ló vá
le he tünk hoz zá juk…

A har ma dik an gyal is szót
kér a la ko mán. Ő ki csit csen -
de sebb, ed dig ke ve set szólt,
csak mo soly gott egy foly tá ban.
Azt hi szem, tud va la mit. Nem
cso da. Ő az ígé ret an gya la. Ar -
ra ta nít, hogy mer jünk ál mod -
ni, vá ra koz va-vá gya koz va él ni.
Az zal a kí ván csi ság gal fo gad -
ni min den na pot, hogy va jon
ma mit ké szít szá mom ra Is ten.
Mi vel gaz da gít ha tok má so -
kat? Mi vál hat ma va ló ra ben -
nem, ta lán ál ta lam is Is ten
ígé re te i ből?

Áb ra hám és Sá ra na gyon
bol do gok – bár még hi he tet -
len nek tart ják, hogy fi uk szü -
let het, az an gya li szó be le gyö -
ke re zett szí vük kö ze pé be. Nem
le het már on nan ki ir ta ni.

Az ígé ret an gya la ar ról be -
szél, hogy mind annyi unk szí -
vé ben ott él nek Is ten ne künk
szó ló, élő üze ne tei. Az a dol -
guk, hogy ki sar jadja nak, fel nö -
ve ked je nek. Hogy meg mu tas -
sák: nincs le he tet len. Is ten a
cso dák, a le he tő sé gek, a ha tár -
ta lan élet Is te ne. Ne künk pe -
dig az a dol gunk, hogy a nagy
ígé re tek kö ve tei le gyünk, Is ten
ván do rai a jó hír rel em ber től
em be rig.

Meg ér kez tek az an gya lok.
Bé ké sen fa la toz nak már a kert -
ben, a fák alatt. Vár nak min ket.
De rűs ar cu kon cin kos mo soly
vil lan. Már is mer jük egy mást.

A szerző az Evangélikus Hit tu -
do mányi Egyetem Ószövetségi
Tanszékének docense

Ker ti par ti an gya lok nak
1Móz 18,1–8

g Varga Gyöngyi

A sop ro ni gyü le ke zet 2006-
ban, kár pót lá si pénz ből vet te
meg az ön kor mány zat tól a
Bors mo nos to ri ut cai óvo dát,
amely a gyü le ke zet is ko lá já nak
ré sze lett. A ré gi, el avult épü -
let ben há rom óvo dai cso port
mű kö dött, a het ve nes évek

tech ni kai szín vo na lán. Már
az in dí tás kor fel me rült az öt -
let, hogy fel kel le ne újí ta ni, és
a nö vek vő gyer mek lét szám
mi att ki kel le ne bő ví te ni az
óvo dát. Egy si ker te len pá lyá -
zat után, 2009-ben a gyü le ke -
zet úgy dön tött, hogy az egy -

ház köz ség és az is ko la kül ső
se gít ség nél kül, ön erő ből,
együtt vég zi el a mun kát, 51 : 49
szá za lé kos arány ban osz toz va
a költ sé ge ken. 

A be ru há zás két ütem ben
va ló sult meg: ta valy egy fel ső
szin tet húz tak föl az épü let re,
idén pe dig a há rom föld szin ti
ki csi te rem ből két tá ga sab bat
ala kí tot tak ki, így az ere de ti leg
há rom cso por tos, het ven öt
gyer me ket be fo gad ni ké pes
óvo da most négy tá gas cso -
port szo bá val vár ja a száz-
száz húsz gyer me ket.

A mun ka te hát el ké szült;
Itt zés Já nos püs pök azon ban a
meg nyi tó is ten tisz te le ten ige -
hir de té sé ben ép pen azt hang -
sú lyoz ta, hogy az iga zi mun ka
csak most kez dő dik el. Nem -
csak azért, mert egy há zon
min dig van mit épí te ni, ala kí -
ta ni, ha nem mert a va ló di
épít ke zés hely szí ne azok nak a
gyer me kek nek a lel ke, aki ket
az óvo da be fog fo gad ni. 

„Be fe je zet len épít ke zés”
Óvo da szen te lés Sop ron ban

b A cím meg té vesz tő le het, hi szen szep tem ber 1-jén ép pen
azért gyűl tek össze so kan a sop ro ni gyü le ke zet óvo dá já -
ban, hogy há lát ad ja nak az el ké szült, fel újí tott épü le tért.
Tech ni kai ér te lem ben szó sincs te hát be fe je zet len ség ről,
ké szü let len ség ről… 
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Kos suth La jos ke resz te lé sé nek temp lo má ból in dul va a köz ség egyéb lát ni va ló i nak meg te kin té sé -
re is vál lal koz tak múlt szom ba ton a ha gyo má nyos tállyai csen des nap részt ve vői, akik a Haj dú-Sza -
bol csi és a Bor sod-He ve si Egy ház me gyé ből ér kez tek mintegy szá zan a gyü le ke ze ti ta lál ko zó ra. (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 ez év ben ki kül -
dött lel ké szé nek hír össze fog la ló ja az együtt lét ről la punk 13., „Pres bi te ri” ol da lán ol vas ha tó.)

g En ghy Sán dor fel vé te le
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b Ér de kes egy be esés nek le he tünk
ta núi: he ti éne künk sze re pelt
már a víz ke reszt utá ni 2. va sár -
nap gra du ál éne ke ként is (el ol -
vas hat ják ró la az Ének Kincs Tár
rovat cik két he ti la punk 2009/3.
szá má ban). De mi vel a Ki dol gát
mind az Úr ra hagy ja (EÉ 331)
éne kes köny vünk egyik leg is -
mer tebb és leg ked vel tebb éne ke,
min dig le het ró la újat mon da ni.

Szö ve gé nek és dal la má nak szer ző je
egy és ugyan az a sze mély: Ge org
Neu mark (1621–1681), egy tü rin gi ai
posz tó ké szí tő fia. A got hai gim ná zi -
um el vég zé se után, 1640 őszén nagy
uta zás ra szán ta el ma gát: a kö nigs -
ber gi egye te men akart jo gi ta nul má -
nyo kat foly tat ni, emel lett Si mon
Dach nál köl té sze tet ta nul ni. De út -
köz ben azt a ke res ke dő ka ra vánt,
amely hez csat la ko zott, ki ra bol ták, így
Neu mark min den va gyo nát és kész -
pén zét el vesz tet te. En nek el le né re
nem ad ta fel ter vét, és Mag de bur gon,
Lü ne bur gon és Ham bur gon ke resz -
tül Ki el be ju tott. Min de nütt rö vi -
debb-hosszabb időt töl tött, de nem
si ke rült pénz ke re set hez jut nia, amely
le he tő vé tet te vol na, hogy új ru há kat
ve gyen, és foly tas sa út ját. Vé gül Ni -
ko laus Be c ker ki eli es pe res, Neu -
mark föl di je szer zett ne ki egy há zi -
ta ní tói ál lást. 

Még azon az es tén, ami kor fel vet -
ték, meg ír ta pél da sze rű, szép éne két
az Is ten be ve tett bi za lom ról. Ezt a cí -
met ad ta ne ki: „Vi gasz ta ló ének ar ról,

hogy Is ten min den kit meg tart, és
min den ki ről gon dos ko dik a ma ga
ide jé ben, a pél da be széd alap ján: Vesd
az Úr ra ter he det, és ő gon dos ko dik ró -
lad.” Az ének köz ked velt sé ge va ló szí -
nű leg gon do la ti sá gá nak kö szön he tő,
amely kö zel áll az egy sze rű nép ke gyes -
sé gé hez. Áll jon itt most egy anek do -
ta a sok kö zül, amely ezt bi zo nyít ja.

1850 kö rül egy raj nai pa raszt há -
zas pár gaz da sá gi okok ból ki ván do rolt
Ame ri ká ba. Mind ket tő nek igen ne -
héz volt a bú csú, és a ha jón sok szor
ke ser ves só haj tás sal néz tek az el ha -
gyott ha za irá nyá ba. „Éle tem ben
nem gon dol tam vol na, hogy a va sár -
nap hi á nya ennyi re fáj has son a lel -
kem nek” – mond ta a fe le ség, és mi -
köz ben az ott ho ni va sár na pok ra
gon dol tak, könnyek szök tek a sze -
mük be. Ak kor a férj hoz ta a Bib li á -
ját, fel ol vas ta az adott va sár nap epis -
to lá ját és evan gé li u mát, és el kezd te
éne kel ni ezt az éne ket. A né met úti -
tár sak, mi kor meg hal lot ták az ének -
szót, úgy si et tek ki a ka bin juk ból,
mint ha ha rang szót hal lot tak vol na, és
le vett ka lap pal meg áll va mind annyi -
an együtt éne kel tek.

Az ének gyó gyí tó ha tá sát nagy -
ban elő se gí ti sze ren csé sen meg fo -
gal ma zott dal la ma is. Rin ga tó hár -
mas lük te té se, a g-moll és B-dúr
har mó nia és hang nem könnyen

éne kel he tő vé és sze ret he tő vé te -
szi. Mű ze nei fel dol go zá sai kö zül
most J. S. Bach or go na ko rál ja it és G.
Böhm – el ső sor ban csem ba ló ra írt,
de or go nán is játsz ha tó – par ti tá ját
em lít jük meg.

g Ecse di Zsu zsa

 Bíz ha tok-e még iga zán?
Be szél he tek-e éle tem pil la nat nyi
ter hé ről anél kül, hogy nem sok kal
ké sőbb gú nyos fin tor rá tor zul va ka -
nya rod jon vissza hoz zám a tör té net?
Meg oszt ha tom-e va la ki vel gyen ge -
sé ge met anél kül, hogy fegy vert ad -
nék a ke zé be ah hoz, hogy el ti por -
has son? Fel tár ha tom-e a múl ta mat
a meg könnyeb bü lés szán dé ká val
anél kül, hogy az új ra kez dés ben bá -
to rí tó tet tek he lyett meg ve tő te -
kin te tek kí sér je nek? – Ne héz kér dé -
sek ezek, ne héz ta pasz ta la tok kal a
hát tér ben. Ne héz ta pasz ta la tok kal,
ame lyek mi att fa la kat épí tünk ma -
gunk kö ré, ame lyek mi att el for dít -
juk te kin te tün ket a má sik ról, ame -
lyek mi att sü ke tté le szünk ak kor
is, ami kor hal la nunk, meg hal la -
nunk kel le ne.

Pe dig nem jó ez így. Fel őröl nek
ben nün ket a sú lyos pil la na tok, a ne -
héz idők élet mor zso ló ma lom kö vei,
ros ka do zás ra ítél sa ját gyen ge sé -
günk, ame lyet nem me rünk fel vál lal -
ni, ál mat lan éj sza ká kon kí sért a múlt,
ame lyet nem tu dunk le zár ni. Ször -
nyű, min den nél fer tő zőbb és rom bo -
lóbb nép be teg ség tü ne te it vesszük
ész re ma gun kon nap ról nap ra. De ha
gyó gyu lá sért ki ál tunk, cso da tör té nik.
Sza va in kat nem a kon gó üres ség

nye li el, ha nem az ég vissz han goz za
a vá laszt: min den gon do to kat őreá
ves sé tek!

Van, aki nél tel jes em ber sé günk
el fo ga dás ra ta lált. Van, aki tud ter he -
ink ről, is me ri gyen ge sé ge in ket, el -
szen ved te bű ne in ket, még sem él
vissza mind ez zel. In kább meg ad ja
mind azt, ami re szük sé günk van, ve -
gyen bár kö rül ben nün ket bár mi lyen
vi lág. Bol dog bé ke kor szak ban vagy
min dent pusz tí tó vi lág égés ben, bal -
la gó idő ben vagy őrül ten ro ha nó új
év ez red ben őná la tud hat juk a múl -
tat, je lent s jö vőt. Fon tos ne ki, hogy
ne le gyen perc, ami kor ne érez nénk:
nem akar ja vég ze tes el sod ró dá sun -
kat őtő le. Kü lön ben nem ad ta vol na
oda a leg drá gáb bat ér tünk, kü lön ben
nem kér né ma is tel jes va lónk gyer -
me ki bi zal mát.

Ha meg kap ja tő lünk tö re de zett,
buk dá cso ló éle tünk tel jes sé gét, ak kor
ő azt egé szen más tel jes ség re cse ré li
fel. Sok szor már most is meg érez zük
en nek örö mét, hisz min den jó mö -
gött fel sej lik ar ca. De majd egy szer,
ami kor ő mond ja ki, hogy „öröm vált -
son bá na tot”, nem mú ló jó kedv, szal -
ma láng lob ba ná sú eu fó ria tör fel,
ha nem vi lág tör té nel mi pil la nat ér ke -
zik el. Az ő ar ca is fel de rül, mert már
nem lát bűnt, nem lát ja el le ne lá za -
dó, őt meg ta ga dó gyer me két, ha nem
a vég ső győ zel met min den fö lött, ami
el vá lasz tott ben nün ket egy más tól
és tő le. 

Igen, bíz ha tok még iga zán. Sőt
egye dül ez ment meg, ez hoz za el az
iga zi, örök meg úju lást.

g Ör dög End re

Ki dol gát mind az Úr ra hagy ja
C ANTATE

Ámósz – a te kó ai pász tor ból lett pró -
fé ta – II. Je ro bo ám ural ko dá sa alatt
(Kr. e. 8. sz.) pré di kált Iz ra el ben. Az
or szág ek kor lát szó lag fény ko rát él -
te. A tér ség ha tal mi vi szo nyai is ked -
ve ző nek mu tat koz tak: Asszí ri át a
má sik nagy ha ta lom mal, Ur ar tu val
ví vott há bo rú ja, majd en nek nyo mán
a bi ro dal mon be lü li fel ke lé sek so ra
kö töt te le, és a Kr. e. nyol ca dik szá -
zad kö ze pén úgy tűnt, hogy az Asszír
Bi ro da lom a szét hul lás kü szö bén
áll. Az Új ba bi lo ni Bi ro da lom még
csak szü le tő ben volt. Egyip to mot a
22. és a 23. di nasz tia bel har cai gyen -
gí tet ték. Az Iz ra elt ko ráb ban fo lya -
ma to san fe nye ge tő szom széd, Szí ria
ere jét pe dig a Ham át tal ví vott há bo -
rú őröl te fel.

Mind ez le he tő vé tet te, hogy Iz ra -
el és Jú da ki rály sá ga – mely vég re bé -
kés szö vet ség ben élt egy más sal – ki -
sebb hó dí tá sok ra is vál lal koz zék,
ami nek ered mé nye ként a két or szág
együtt új ra el ér te Sa la mon egy ko ri bi -
ro dal má nak ha tá ra it. Mind két or -
szág ban Sa la mon ko rá é hoz ha son ló -
an vi rág zott a gaz da ság, vi rág zott a
ke res ke de lem, és vi rág zott a val lá si
kul tusz. Sem mi je le nem volt, hogy
ezt be lát ha tó időn be lül bár mi meg -
za var hat ná. Úgy tűnt, hogy el ér he tő
kö zel ség be ke rült a nép ve ze tő i nek
dé del ge tett ál ma: Is ten se gít sé gé vel
Iz ra el és Jú da a sa la mo ni idők höz ha -
son ló an a tér ség meg ha tá ro zó kö zép -
bi ro dal ma lesz.

Eb ben a bi za ko dó köz han gu lat ban
szó lal meg az iz ra e li ki rály ság fő vá -
ro sá ban, Sa má ri á ban a jú dai Te kóa
pusz tá já ból ér ke ző Ámósz, hogy Is -
ten üze ne tét át ad ja. Ez az egy sze rű
pász tor a ki rá lyi ud var kép zett pró -
fé tá i val szem ben ha son ló hely zet ben
volt, mint As si si Szent Fe renc, ami kor

a pá pai ud var ban a bí bo ro sok és a
teo ló gia dok to rai előtt az evan gé li u -
mi sze gény sé get kezd te Krisz tus kö -
ve té sé nek hi te les út ja ként pré di kál -
ni. A leg töb ben egy sze rű en ki ne -
vet ték, és nem kí vá na tos za var kel tő -
nek tar tot ták. Ám amíg a pá pa bölcs
be lá tás sal Fe renc vé del mé re kelt,
ad dig Ámósszal min den ki szem be -
for dult. Sen ki nem is mer te el pró fé -
tá nak, mert sen ki nem hit te el, hogy
amit mond, va ló ban Is ten üze ne te,
sőt egye dül ő az, aki Is ten ne vé ben
szól va, tény leg Is ten igé jét hir de ti.

Ámósz dolgát to vább ne he zí tet te,
hogy a jó zan hely zet ér té ke lés is el le -
ne szólt: va ló ban úgy tűnt, hogy Iz -
ra el és Jú da biz ton sá gát és gaz dag sá -
gát hosszú időn át sem mi sem fe nye -
get he ti. Úgy tűnt, hogy Is ten sem
akar hat mást, mint a két or szág tar -
tós vi rág zá sát. Jó zan meg fon to lás
alap ján is tel je sen va ló szí nűt len nek,
hi he tet le nül ne vet sé ges nek tűn tek
Ámósz jö ven dö lé sei ar ról, hogy az
or szág ra tel jes pusz tu lás, a nép re
pe dig – ve ze tő i vel az élen – ide gen
fog ság vár.

A be ígért, de hi he tet len nek lát szó
ka taszt ró fa hir de té sé nél sok kal job -
ban bosszan tot ta a ve ze tő ket és a
meg gaz da go dott pol gá ri ré te get,
hogy Ámósz ke re set len sza vak kal,
már-már go rom bán bí rál ja és nem -
rit kán gú nyol ja is „dol ce vi ta” jel le -
gű lu xus élet vi te lü ket. Ezt meg elé gel -
ve, Ámószt vé gül ki til tot ták Iz ra el te -
rü le té ről, és vissza kel lett tér nie Jú -

dá ba, ahol is mét pász tor ként foly tat -
ta éle tét Te kóa pusz tá já ban.

Ámósz sza vai ez után vi szony lag
ha mar be tel je sed tek. Ámósz Kr. e.
743-ig élt. Ki lenc év vel ké sőbb, Kr. e.
734-ben az Asszí rok el fog lal ták Ga -
li le át, 721-ben pe dig be vet ték Sa má -
ri át, az iz ra e li ki rály ság szék he lyét,
és az egész né pet – ve ze tő i vel az élen
– de por tál ták. A dé li, jú dai ki rály ság
túl él te az asszír tá ma dást, mert Is -
ten meg hall gat ta Ezé ki ás ki rály imá -
it, és Je ru zsá le met az asszí rok nem
tud ták be ven ni. Jú da ez zel kö zel
száz év ha la dé kot ka pott. 598-ban
azon ban a ba bi lo ni tá ma dás nak Je -
ru zsá lem fa lai sem tud tak el len áll -
ni. 587-ben – a má so dik ost rom
után – pe dig le rom bol ták Je ru zsá -
le met a szen téllyel együtt, és Jú da la -
kos sá gát is de por tál ták. Igaz, ők
het ven év el tel té vel ha za tér het tek,
nem úgy, mint Iz ra el la kos sá ga,
amely vég leg fel ol dó dott az Asszír
Bi ro da lom né pe i nek ol vasz tó té ge -
lyé ben.

Ámósz sza vai te hát mind Iz ra e len,
mind a Si on he gyén épült temp lo -
mon be tel je sed tek. A tör té ne lem té -
nyei iga zol ták, hogy Ámósz va ló ban
Is ten pró fé tá ja volt, és Is ten igé jét hir -
det te, sőt a sa má ri ai ud va ri pró fé ták
né pes tá bo rá val szem ben egye dül ő
volt az, aki Is ten igé jét szól ta.

Mind eb ből elő ször is azt kell meg -
ér te nünk, hogy Is ten ak tu á lis üze ne -
te, a pró fé tai szó nem min dig azok aj -
kán szó lal meg, akik a vi lá gi vagy az
egy há zi köz fel fo gás sze rint ar ra hi va -
tot tak. Má sod szor azt kell be lát -
nunk, hogy Is ten pró fé tai üze ne te so -
ha nem a vi lá gi vagy az egy há zi köz -
vé le ményt vissz han goz za és erő sí ti,
ha nem szem ben áll ve le. (Ha a köz -
vé le mény Is ten vé le mé nyé vel es ne

egy be, szük ség te len len ne, hogy Is -
ten pró fé tát küld jön.) Mi ként so ha,
úgy ma sem le het több sé gi sza va zás -
sal el dön te ni, hogy mit üzen Is ten az
egy há zá nak és raj ta ke resz tül min den
em ber nek. De ez azt is je len ti, hogy
a va ló di pró fé ta ság min dig kasszand -
rai sze rep. A va ló ban Is ten től kül dött
pró fé tá nak azért nem hisz nek, mert
Is ten olyan kor bíz za rá üze ne tét,
ami kor igé jé nek hi va ta los őrei kö zött
már sen ki sem akad, aki sza vát ké pes
meg hal la ni, és haj lan dó – a köz vé le -
ménnyel is da col va – to vább ad ni.

Egy sze rű en szól va: Is ten ak kor
küld pró fé tát, ami kor már nagy baj
van, ami kor az íté le tet el ke rül he -
tet len nek lát ja. De Is ten nem szí ve -
sen ítél, mert nem le li ben ne örö mét.
Ezért ami kor már re mény te len a
hely zet, még min dig küld pró fé tát,
hogy fi gyel mez tes se né pét, fi gyel -
mez tes se egy há zát és ál ta la az em be -
ri sé get. Mert Is ten so ha nem ad ja fel,
ha nem min dig re mény ke dik: hát ha
még is hall gat nak pró fé tá i ra, hát ha
meg be csü lik, hát ha nem ne ve tik ki és
nem kö zö sí tik ki őket, ha nem meg -
tér nek, és ak kor az íté let is el ke rül -
he tő. 

Nem rég meg kér dez te tő lem va la -
ki: hol van az evan gé li um eb ben a
tex tus ban? Hát ez az evan gé li um: az
íté let – Lu ther sza vá val – „opus ali -
e num Dei”, Is ten lé nyé től ide gen
mű ve. A bű nös meg men té se vi szont
„opus prop ri um Dei”, Is ten sa ját mű -
ve. Azért kül dött és küld pró fé tá kat
gyak ran fe nye ge tő üze net tel, hogy
„ide gen mű vét”, az íté le tet ne kell jen
vég hez vin nie, és ezért küld te el Jé zus
Krisz tust, hogy „sa ját mű vét”, a bű -
nö sök meg men té sét, a mi meg men -
té sün ket vég hez vi gye.

g Vég he lyi An tal

SZ ENT H Á ROM SÁG ÜN NE PE U TÁN 15.  VA SÁR NAP  Á M 6,17

Opus ali e num Dei – opus prop ri um Dei
[Lel kész:] Min den ha tó mennyei
Édes atyánk, kö szön jük, hogy te vagy.
Kö szön jük, hogy Jé zus, a te egy szü -
lött Fi ad meg halt a bű ne in kért, és föl -
tá ma dott meg iga zu lá sunk ra.
Hisszük, tud juk és vall juk, hogy
egye dül te vagy mél tó a bi zal munk -
ra. Hoz zád jö vünk most, hall gasd
meg imád sá gun kat!

[Lek tor:] Vi lá go sítsd meg szí vün -
ket és ér tel mün ket, hogy igéd ak tu -
á lis üze ne tét úgy ért sük, aho gyan
aka rod, és te adj be lá tást és erőt an -
nak cse lek vé sé re! Jé zus Krisz tu sért
ké rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyö rülj föl dön ván dor -
ló és küz dő anya szent egy há za don,
hogy hir det hes se di cső sé ge det. Őrizd
meg a ke vély ség től, az el bi za ko dott -
ság tól és a ha mis val lá sos ság tól! Jé -
zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Imád ko zunk gyü le ke ze -
tün kért, azo kért, akik je len van nak,
és azo kért, akik nin cse nek itt. Se gíts,
hogy meg be csül jük igé det, hi szen
más nem tart meg ben nün ket, sem
sze mé lyes éle tünk ben, sem kö zös sé -
günk ben. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk ott hon lé vő
vagy a kór há zi  ágyon fek vő be te ge -
in kért. Imád ko zunk a gyá szo ló kért,
öz ve gye kért és ár vá kért, a ma gány
ter hét hor do zó kért, a fog lyo kért,
min den szük sé get és ne ve dért ül dö -
zést szen ve dő ért. Jé zus Krisz tu sért
ké rünk…

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

[Lek tor:] Eléd hoz zuk imád sá -
gunk ban most kez dő dő he tünk min -
den nap ját. Adj nyi tott sze met el ké -
szí tett aján dé ka id fel is me ré sé re. Áldj
meg min ket, hogy a kö rü löt tünk
élők, ami kor kap cso lat ba ke rül nek
ve lünk, té ged lát has sa nak meg. Jé zus
Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lel kész:] Kö szön jük, hogy bi zo -
nyo sak le he tünk ab ban: meg hall ga -
tod imád sá gun kat, és meg cse lek -
szed mind azt, ami ne ked ked ves.
Ál dunk, ma gasz ta lunk és di cső í tünk
té ged már itt s majd egy kor a te or -
szá god ban, Jé zus Krisz tus, a mi
Urunk ál tal. Ámen.

Oratio
œcumenica

A VA SÁRNAP IG ÉJE

SE MPER REFOR M ANDA

„Ön zet le nül és egye dül Is ten tet szé -
sé re kell ten ni, így gon do kod ván:
»Íme, az én Is te nem, ne kem, mél tat -
lan és el kár ho zott em ber nek min den
ér de mem nél kül, tisz ta és in gyen
kö nyö rü let ből, oda ad ta Krisz tus ban
az igaz ság és üd vös ség tel jes gaz dag -
sá gát, úgy hogy töb bé egy ál ta lá ban
nincs szük sé gem sem mi más ra, csak
hit re, amely hi szi, hogy ez így van: te -
hát en nek az Atyá nak, aki fel be csül -
he tet len gaz dag sá gá val el hal mo zott,
mi ért ne ten nék meg sza ba don, de -
rű sen, tel jes szív ből és ön ként min -
dent, ami ről tu dom, hogy tet szik és
ked ves őe lőt te?…«” 

d Luther Márton: Ér te ke zés 
a ke resz tyén em ber sza bad sá gá ról 

(Prőhle Károly fordítása)
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A kö zel múlt ban le vél ér ke zett hi va -
ta lom ba a Ma gyar Or szág gyű lés Al -
kot mány-elő ké szí tő ese ti bi zott sá gá -
nak el nö ké től, amely ben egy há zunk
vé le mé nyét is ké rik a ter ve zett új al -
kot mány elő ké szí tő mun ká la ta i hoz.
Töb bek nek – pél dá ul püs pö ki ta nács,
zsi na ti el nök ség, teo ló gi ai ta ná rok,
egy ház jo gász szak em ber – el küld tem
a le ve let, hogy kö zö sen ala kít suk ki
ál lás pon tun kat e fon tos kér dés ben.
Re mé lem, a jel zett ha tár idő ig be ér -
kez nek a vá la szok.

Most csak ar ról a so ka kat fog lal -
koz ta tó kér dés ről sze ret nék né hány
gon do la tot meg fo gal maz ni, ame lyet
ta lán túl sá go san is le egy sze rű sít ve így
fo gal ma zott meg az egyik he ti lap:
sze re pel jen-e Is ten az alap tör vény -
ben? Elő ször azt idé zem, ho gyan
fo gal maz tam 2003. ok tó ber 12-én a
Va sár na pi Új ság cí mű rá dió mű sor -
ban el hang zott, az új eu ró pai al kot -
mány kö rül ki bon ta ko zott vi tá ra
reflek tá ló sza va im ban. Meg szó la lá -
som nak ak kor a Be tű és Lé lek cí met
ad tam:

„Mély sé ge sen egyet ér tek azok kal
– po li ti ku sok kal, egy há zi ve ze tők kel,
az ér tel mi ség meg ha tá ro zó sze mé lyi -
sé ge i vel –, akik itt hon és kül föl dön az
el múlt he tek ben erő tel je sen sík ra
száll tak azért, hogy az új eu ró pai al -
kot mány ban tör tén jék uta lás föld ré -
szünk ke resz tyén örök sé gé re. Vi tán
fe lül iga za van azok nak, akik azt ál -
lít ják, hogy nem csak a gö rög kul tú -
ra és a fel vi lá go so dás for mál ta olyan -
ná, ami lyen, ha nem két ezer év alatt
a ke resz tyén ség ha tá sa is mar kán san

ala kí tot ta a »vén Eu ró pa« arc vo ná sa -
it. Köz hely szám ba megy már, ha
uta lunk a kul tú ra bár mely te rü le té -
re, az épí té szet, kép ző mű vé szet, iro -
da lom, ze ne mű vé szet nagy sze rű al -
ko tá sa i ra, ame lyek meg sem szü let -
tek vol na a ke resz tyén ség ha tá sa
nél kül. Az eu ró pai szel lem tör té ne tet
is át jár ta, for mál ta, ins pi rál ta a ke -
resz tyén ség ta ní tá sa, vi lág né ze te. Ha
szű kebb pát ri ánk ra, Ma gyar or szág -
ra gon do lunk, ak kor is így lát juk: tör -
té nel münk ből ki ve he tet len nem csak
Szent Ist ván ki rá lyunk örök sé ge, de
pél dá ul az is, hogy anya nyel vünk
iro dal mi vá vá lá sá ban a bib lia for dí tá -
sok nak – el ső sor ban a Ká ro li Gás pár-
fé lé nek – pá rat lan je len tő sé ge volt.
Nagy mű vé sze in ket, köl tő in ket sem
ért jük meg alap ve tő bib li ai is me re tek
nél kül. Foly tas sák csak nyu god tan,
ked ves hall ga tó im, a jól is mert pél -
dá kat, ér ve ket!

S még is messze me nő en meg ér tem
azo kat a ha zai és kül föl di sze mé lyi -
sé ge ket – le gye nek bár po li ti ku sok
vagy a kul tú ra bár mely te rü le té nek
kép vi se lői –, akik nek más a vé le mé -
nyük. Ta lán meg le pő az előb bi sza -
va im után, de meg ér tem azo kat,
akik azt mond ják, hogy a 21. szá zad
Eu ró pá já nak alap do ku men tu má ban
nem kell ilyen uta lá so kat ten ni, nem
kell hi vat koz ni hol mi ke resz tyén
örök ség re. Fáj mi at ta a szí vem, de
meg kell ér te nem őket – bár ér ve lé -
sü ket egé szen más okok mi att tar tom
meg fon to lan dó nak, mint ahogy ők
gon dol ják, mond ják. Tu dom, ma gya -
rá zat tal tar to zom most.

Meg kí sér lem né hány mon dat ban
meg ad ni ezt a ma gya rá za tot; nem
lesz könnyű – de nem lesz ne he zebb
sem, mint az a hely zet, ami ben va -
gyunk. Ké rem, te gyük ke zün ket a
szí vünk re, és fe lel jünk őszin tén a kö -
vet ke ző kér dés re: mai éle tün ket itt
Eu ró pá ban tény leg meg ha tá roz za
ke resz tyén meg győ ző dé sünk, hi -
tünk? Va ló ban úgy élünk, ahogy ez
az örök ség kö te lez ben nün ket? Ha
kö rül né zünk ha zánk ban, ki sebb-na -
gyobb kö zös sé ge ink ben – sö pör -
jünk most csak a ma gunk por tá ja
előtt –, va ló ban azt lát juk, hogy éle -
tün ket a sok szor em le ge tett val lá sos
meg győ ző dés, hit be li el kö te le zés
jár ja át? Nem sok kal in kább az-e a
hely zet, hogy ezek a büsz kén em le -
ge tett ér té ke ink egy re job ban el -
sza kad nak min den na pi éle tünk től, és
a múlt szép em lé kei kö zé süllyed nek?
Le het fel idéz ni, em le get ni őket, de
több nyi re csak az zal az ál szent só haj -
to zás sal tesszük ezt, hogy saj nos
ma már nem le het így él ni, hi szen
más lett a vi lág, s ne künk, ha él ni
aka runk, al kal maz kod nunk kell a
meg vál to zott sza bá lyok hoz. Igen,
tra gi kus, de ez a hely zet: eb ben a
»big bro the res« túl élő show-kra iz ga -
lom ba jö vő, arany bor jú kö rül tán co -

ló, »va ló vi lág ban« úgy élünk, et si
De us non da re tur, mint ha Is ten nem
len ne. Mint ha el fe lej tet tük vol na,
hogy Is ten nek is kö ze van éle tünk -
höz, s lé tünk cél ját ő akar ja ki je löl -
ni. Mint ha egy ál ta lán nem iz gat na
ben nün ket, hogy Jé zus Krisz tus sza -
va szá munk ra is ki je lö li a jó és bűn
ha tá rát. Nem hall gat ha tom el a nyo -
masz tó, nyug ta la ní tó kér dést: nem
csak azért kell az a né hány szó az eu -
ró pai al kot mány ba, hogy meg nyug -
tas suk lel ki is me re tün ket: őriz zük a
még pis lá ko ló lán got?

A sze ku la ri zá ció, az elv te len li be -
ra liz mus és sza ba dos ság el len egyéb -
ként sem elég így küz de ni. Ez a küz -
de lem a szív, a lé lek mé lyén kez dő -
dik, s ott kell elő ször győz ni, hogy az -
tán ez a győ ze lem örö mé vel, ere jé vel,
bé kes sé gé vel át jár has sa éle tün ket,
és hi te les sé te gye ta nú ság té te lün -
ket. Ahogy Já nos apos tol ír ja: »A győ -
ze lem, amely le győz te a vi lá got, a mi
hi tünk.« (1Jn 5,4b) S ez nem a be tű -
kön, a sza va kon, ha nem a lel kek, éle -
tek meg vál to zá sán mú lik.”

Hét év vel ez előt ti sza va i mat most
is vál lal ni tu dom. Még is ki kell egé -
szí te nem az ak ko ri mon da to kat –
még ak kor is, ha ma gam is ta pasz ta -
lom, hogy a sze ku la ri zá ció ha tá sa
nem szo rult vissza a mö göt tünk ha -
gyott évek fo lya mán, sőt meg erő sö -
dött, és ha a ma gu kat el kö te le zet ten
ke resz tyén nek és a ma guk mód ján
val lá sos nak mon dók ará nya nem is
vál to zott meg a meg győ ző dé sünk
sze rint ked ve ző irány ban. Meg le -
het, hogy al kot mány jo gá szok és a

jog al ko tás ban já ra tos más szak em be -
rek sze rint nem szak sze rű az ál lás -
pon tom, de úgy gon do lom, hogy az
al kot mány nak, a nem zet kö zös sé ge
alap tör vé nyé nek nem csak az a fel ada -
ta, hogy reflek tál jon a mai élet va ló -
ság ra (ahogy az egyes tör vé nyek te -
szik), ha nem a pre am bu lum ban,
vagy is az elő szó ban alap ér té ke ket,
ide á kat is meg kell fo gal maz nia. Jó
len ne meg ta lál ni a mai hely ze tünk re -
a li tá sá ra is fi gye lő, de a so kak szá má -
ra még is fon tos, éle tet, er köl csöt
meg ha tá ro zó lel ki di men zi ó ról is
ta nú sá got té vő mon da tot. 

Öröm mel és tel jes egyet ér tés sel
üd vö zöl ném, ha azt ol vas hat nám
ké szü lő új al kot má nyunk elő sza vá -
ban, amit a He ti Vá lasz cí mű új ság
au gusz tus 19-i szá ma a len gyel al kot -
mány elő sza vá ból idéz, tud ni il lik
hogy új al kot má nyuk ban meg je len -
nek mind azok ér té kei, „akik hisz nek
Is ten ben mint az igaz ság, az igaz sá -
gos ság, a jó és a szép for rá sá ban, va -
la mint mind azo ké, akik e hi tet nem
oszt ják, és eme egye te mes ér té ke ket
más for rás ból ere dez te tik”.

Ré geb bi gon do la tok – mai ki egé szí tés
Rö vid hoz zá szó lás az al kot má nyo zás egy kér dé sé hez

É GTÁJOLÓ

Ittzés János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

köz be széd egyik
ké nyes kér dé se a
lel ké szi mun ka el -
len őr zé se. Hogy
mit is csi nál va ló -
já ban a lel kész a
va sár na pi is ten -
tisz te let meg tar -
tá sán kí vül? A di lem ma a rég óta
temp lom ba já ró kat is fog lal koz tat ja.
Hi szen a lel ké szi mun ka nagy ré sze
lát ha tat lan: a gyü le ke ze ti ta gok ugyan -
is nem csak az ige hir de tés re va ló ké -
szü lés ide jét nem ér zé ke lik, de az zal
sin cse nek tisz tá ban, pász to ruk hány
lel ké szi be szél ge tést foly tat, vagy hány
csa ládot látogat meg egy hé ten, vagy
ép pen mennyi időt tölt egy gyer -
mek tá bor meg szer ve zé sé vel.

A nem csak lel ké szi ka rát, ha nem
tör té nel mét te kint ve is fi a tal nak szá -
mí tó Dél-Pest Me gyei Egy ház me gye
is mét újí tó öt let tel állt elő: 2010 ja -
nu ár já ban ugyan is be ve zet ték a di gi -
tá lis mun ka nap ló hasz ná la tát. Ez
azt je len ti, hogy a lel ké szek nem a
könyv for má tu mú lel ké szi szol gá la ti
nap ló fö lött, ha nem a szá mí tó gép
kép er nyő je előtt ül ve ik tat ják el vég -
zett fel ada ta i kat.

Az internetes alkalmazás fej lesz -
tő je és programozója, Hor váth-He gyi
Áron és a fel hasz ná ló lel ké szek kö zöt -
ti fo lya ma tos pár be széd nagy ban se -
gí tet te a di gi tá lis for má tum ki ala kí -
tá sát. Így a meg fe le lő táb lá zat ban rög -
zí te ni le het a te vé keny sé gek ne vét,
kez de tét, az al kal makon részt vevők
 szá mát, a tex tust vagy akár a meg fe -
le lő ének szá mo kat is.

A di gi tá lis ala pú ad mi niszt rá ció
egyik sa já tos sá ga a pa pír ala pú val
szem ben, hogy fo lya ma tos mun kát
igé nyel. A hetenkénti ki töl tés meg -
könnyí ti az el len őr zést, így az ed di -
gi két-há rom  éven kén ti hi va tal vizs -
gá la tok he lyett most az es pe res szin -
te perc ről perc re kö vet he ti lel ké szei
te vé keny sé gét.

Az ön kont roll le he tő sé ge is meg -
nő, azért is, mert a be írt fel ada tok -
ról sta tisz ti ka ké szül, amely szá za lé -
kos arány ban mu tat ja, hogy mi lyen
fel ada tok kal mennyi időt töl tött a lel -
kész. Egy ilyen mér le get az tán át fo -
gó an is le het ér tel mez ni: he lyes-e
pél dá ul, ha a lel kész több időt tölt
ügy in té zés sel, mint lel ki gon do zás sal? 

Krá mer György es pe res – aki az
Északi Egyházkerület lelkészi
munkaévkezdő értekezletén mu -
tatta be a digitális naplót – óri á si le -
he tő ség nek látja ezek ben az össze -
sí té sek ben, hogy a lel kész szá mot
tud vet ni a sa ját mun ká já val. Ugyan -
ak kor a nép moz gal mi ada tok is ki -
ol vas ha tók a sta tisz ti ká ból – ez is
hoz zá já rul ah hoz, hogy a di gi tá lis
mun ka nap ló se gít sé gé vel ra di ká li -
san csök ken het az ad mi niszt rá ci ó -
ra szánt idő.

g Ko czor Kin ga Dó ra

E G Y E S KÜ VŐ, NÉ G Y TE ME TÉ S , HÉT MUN K A NAP… 

Ki pró bál ták a di gi tá lis
szol gá la ti nap lót

Az egy ház ról va ló
b Szep tem ber el se jén be csen get -

tek az evan gé li kus ok ta tá si in -
téz mé nyek ben, így a Bé kés csa -
bai Evan gé li kus Gim ná zi um,
Mű vé sze ti Szak kö zép is ko la, Kol -
lé gi um és Alap fo kú Mű vé szet ok -
ta tá si In téz mény ben is, ahol je -
len leg 5–13. év fo lya mon kö zel
850 nö ven dék ta nul és ne ve lő -
dik.  Az ün ne pi tan év nyi tó is ten -
tisz te le ten a 176 újon nan ér ke -
zett kis di ák – a ha gyo má nyok -
nak meg fe le lő en – es küt tett,
mely ben Is ten előtt meg fo gad -
ták, hogy ta nul má nyi mun ká ju -
kat leg jobb te het sé gük sze rint
vég zik, tisz te let ben tart va az is -
ko la evan gé li kus szel le mi sé gét.

A pa ti nás bé kés csa bai Nagy temp -
lom ban tar tott tan év nyi tón Kon dor
Pé ter es pe res és Ku tyej Pál Gá bor
igaz ga tó lel kész köz re mű kö dé sé vel
be ik tat ták is ko la lel ké szi hi va ta lá ba
Pé ter né Be ne dek Ág nest, aki szol gá -
lat ba in dí tó igé jé ül a 34. zsol tár 9. ige -
ver sét vá lasz tot ta: „Érez zé tek és lás -
sá tok, hogy jó az Úr! Bol dog az az em -
ber, aki hoz zá me ne kül.”

Az igét Gáncs Pé ter, a Dé li Egy ház -
ke rü let püs pö ke hir det te, meg szó lít -
va a temp lom pa dok ban he lyet fog la -
ló, evan gé li kus ta nul má nya i kat most
meg kez dő ötö di kes ne bu ló kat, a sors -
for dí tó érett sé gi évé be lé pett vég ző -
sö ket, va la mint sa ját „év fo lyam tár sa -
it”, vagy is azo kat, akik 2003-ban
kezd ték meg ta nul má nya i kat eb ben
az al ma ma ter ben, ak kor, ami kor ő is

– ép pen e hely ről – el in dult püs pö -
ki szol gá la tá nak út ján. Mint el mond -
ta, a vá lasz tott ige vers ad vá laszt ar -
ra, hogy egy ál ta lán mi ért van szük ség
evan gé li kus ok ta tá si in téz mé nyek -
re, mit vár ha tunk a 2010/2011-es
tan év től, mi ad re ményt és bá to rí tást.

A püs pök szólt to váb bá a kol lé gi -
um ban ne vel ke dők höz, ki emel ve,
hogy az in téz mény egy ség, amely
„több, mint éj je li me ne dék hely, sok -
kal in kább lel ki ott hon”, a kö zel múlt -
ban lett tel jes egé szé ben az evan gé -
li kus egy ház tu laj do na, mi u tán ki -
egyen lí tet ték az utol só rész le tet is.

Pé ter né Be ne dek Ág nest az is ko -
la lel ké szi mun ká ban, amely rész ben
ép pen a kol lé gi um ban fo lyik majd, a

reá ál dást kí vá nó egy ház me gyei lel -
kész tár sak se gít he tik. 

A tan év nyi tó is ten tisz te le ten há -
rom, ha tá ro zat lan idő re ki ne ve zett
ta nár: Ba kai And rea, Her ná di Il di kó
és Me gye ri-Hor váth Gá bor es kü té te -
l ére is sor ke rült.

Ko la rovsz ki Zol tán, a Bé kés csa bai
Evan gé li kus Gim ná zi um, Mű vé sze ti
Szak kö zép is ko la, Kol lé gi um és Alap -
fo kú Mű vé szet ok ta tá si In téz mény
igaz ga tó ja egy mon dat ban így fo gal -
maz ta meg a di á kok nak az idei tan -
év fel ada ta it, cél ki tű zé se it és prog -
ram ját: „Gya ra pod ja tok a tu dás ban,
nö ve ked je tek a böl cses ség ben és
gaz da god ja tok él mé nyek ben!”

g Szeg f Ka ta lin

Gya ra pí ta ni a tu dást, nö ve ked ni 
a böl cses ség ben

Is ko la lel készt ik tat tak a bé kés csa bai evan gé li kus gim ná zi um ban
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Az ima te rem te tő szer ke ze te egy be épült az ima ház előt ti 10-15 mé ter ma gas sá -
gú to ronnyal. A vizs gá lat so rán az ön kor mány zat szak em be rei meg ál la pí tot ták,
hogy mindkettő élet ve szé lyes sé vált, ezért va sár nap reg gel el ren del ték az ima -
te rem és a to rony azon na li el bon tá sát, amely va sár nap es té re be is fe je ző dött.
Az áll va ma radt kap cso ló dó épü let rész ron gá ló dá sá nak mér té ke sta ti kai vizs -
gá lat tal ál la pít ha tó meg. A ké sői órá nak kö szön he tő en sze mé lyi sé rü lés nem tör -
tént, az anya gi kár vi szont több tíz mil li ó  forintra te he tő. 

A száz har minc év vel ez előtt Kor nya Mi hály evan gé lis ta ál tal ala pí tott gyü -
le ke zet 1927-ben épí tet te föl egy sze rű tor nyos ima há zát. Meg jegy zen dő, hogy
egy hét tel ko ráb ban eb ből az ima ház ból köz ve tí tett is ten tisz te le tet egye nes
adás ban az MR1 – Kos suth Rá dió. Ezen a va sár na pon is ott tar tot ta vol na
a gyü le ke zet az is ten tisz te le tét. Kü lö nös ke gye lem, hogy a ka taszt ró fa pil -
la na tá ban sen ki sem tar tóz ko dott sem bent az épü let ben, sem az épü let fa -
lai kö rül. Az ima ház ban volt test vé re ink min den ér té ke és fel sze re lé se is, amely
min de nes tül meg sem mi sült.

A bap tis ta egy ház el nök sé gé ből dr. Mé szá ros Kál mán or szá gos el nök, Papp
Já nos misszi ói igaz ga tó és dr. Sza bó Zol tán gaz da sá gi igaz ga tó (Mé szá ros Kor -
nél fő tit kár egész sé gi ok ból nem le he tett je len), a Bap tis ta Sze re tet szol gá -
lat tól Pa vel ce Lász ló, a ka taszt ró fa vé de lem igaz ga tó ja, va la mint Vá nyi Zol -
tán, az egy ház épí tés ügyi bi zott sá gá nak kép vi se lő je más nap a hely szín re si -
e tett, ahol ta lál koz tak a gyü le ke zet ve ze tő sé gé vel és tag ja i val, majd az ön -
kor mány zat és a tűz ol tó-pa rancs nok ság ve ze tő i vel. A ke let ke zett kár fel mé -
ré se után a gyü le ke zet tag ja it vi gasz tal ták és erő sí tet ték. 

A Bap tis ta Sze re tet szol gá lat kép vi se lő je hely ben át adott fél mil lió fo rin -
tot, az egy ház pe dig egy mil lió fo rin tot utalt a gyü le ke zet nek gyors se gély ként,
amit re mél he tő leg újabb se gé lyek kö vet nek majd a kö zel jö vő ben. (Az ado -
má nyo kat, cél gyűj té se ket az egy ház szám la szá má ra – KDB Bank 13555555-
11111111-11111111 – utal hat juk „Be rettyó új fa lu” meg je lö lés sel.)

Az ima ház ud va rán rög tön zött es ti ima áhí ta ton Mé szá ros Kál mán egy -
ház el nök a 46. zsol tár sza vai alap ján szólt az egy be gyűl tek hez: „Is ten a mi
ol tal munk és erős sé günk, min dig biz tos se gít ség a nyo mo rú ság ban. Azért nem
fé lünk, ha meg in dul is a föld, és he gyek om la nak a ten ger mé lyé be… A se re -
gek Ura ve lünk van, Já kób Is te ne a mi vá runk.” Az al kal mon az el nök ség tag -
ja in kí vül több kör nyék be li lel ki pász tor – Fül ep Sán dor, Dá ni el Za lán, Tö -
mö ri Gá bor, Ko má ro mi Ti bor – is meg je lent, akik to váb bi igék kel bá to rí tot -
ták a gyü le ke zet meg szo mo ro dott tag ja it. 

Ez után a haj da ni to rony csú csán ál ló, épen meg ma radt ke resz tet kör be áll -
va a he lyi test vé rek tet tek bi zony sá got az ima ház hoz kö tő dő ré gi, ked ves em -
lé ke ik ről. Lel ki leg meg in dí tó pil la na to kat él het tek át a részt ve vők, és bi zony
időn ként könnye ik kel is küsz köd tek. Az al ka lom ima kö zös ség gel és a „Messze
fenn egy he gyen áll egy ré gi ke reszt” kez de tű ének kel zá rult, ab ban a re mény -
ben, hogy nem so ká ra test vé ri össze fo gás nyo mán új temp lom áll hat majd a
ré gi he lyén, amely nek „na gyobb lesz a di cső sé ge a ré gi nél”. Úgy le gyen! Ámen.

g M. Col lom an nus

Összeomlott Be rettyó -
új fa lu bap tis ta ima há za

b Ki dőlt a Be rettyó új fa lu köz pont já ban lé vő bap tis ta ima ház hát só fa la,
és be sza kadt az épü let fö dém- és te tő szer ke ze te au gusz tus 28-án, szom -
ba ton es te fél 10 előtt pár perc cel. Ez a 10 × 30 mé te res épü let ből a 10 × 15
mé te res ima há zat érin tet te. A ka taszt ró fa vé de lem, va la mint a he lyi épí -
té si ha tó ság szak em be rei sze rint a tég la alap ra épí tett ima ház vá lyog -
fa la – va ló szí nű leg az utób bi idő ben le esett sok csa pa dék mi att, a lá ba -
zat fel ned ve se dé sé re vissza ve zet he tő ok ból – el ve szí tet te te her hor dó ké -
pes sé gét, és annyi ra meg gyen gült, hogy össze dőlt.

b Ke resz tény élet az egy há zak
sok szí nű sé gé ben – ez volt a
Mün chen ben meg ren de zett 2.
öku me ni kus egy há zi na pok
egyik ki emelt té má ja. En nek
ke re té ben ke rült sor má jus 15-
én a Ki sebb sé gi egy há zak az
öku me né ben cím mel tar tott pó -
di um be szél ge tés re, ame lyen
több eu ró pai, ki sebb ség ben élő
pro tes táns egy ház kép vi se lő je
vett részt. A ren dez vényt a pé -
csi re for má tus kol lé gi um kó ru -
sa ma gyar és né met nyel ven
elő adott egy ház ze nei mű vek -
kel szí ne sí tet te.

A nyi tó elő adás ban dr. Ch ri stoph
Kle in, a Ro má ni ai Ágos tai Hit val lá -
sú Szász Evan gé li kus Egy ház püs pö -
ke a ki sebb sé gi lét tel kap cso la tos
vé le mé nyét és ta pasz ta la ta it ad ta
to vább. Té zi se sze rint ki sebb ség ben
élő egy ház nak len ni sors sze rű. Az
ilyen egy ház nak ugyan ak kor ve szély -
ben van a fenn ma ra dá sa, és az el szi -
ge te lő dés prob lé má já val is szem be -
sül nie kell. To váb bi ne héz sé get je lent,
hogy a „több sé gi” egy ház le né zé sét is
el kell szen ved nie, és gyak ran a pe -
rem re szo rul.

A püs pök ta pasz ta la tai azon ban
azt mu tat ják, hogy a ki sebb sé gi lét -
nek van po zi tív ol da la is. Eh hez
azon ban ar ra van szük ség, hogy a

hely ze tet ne sors ként, ha nem Is ten -
től ka pott le he tő ség ként fo gad juk.
„Az egy há zak nem a lét szá muk ból,
ha nem a sú lyuk ból él nek” – mond -
ta Kle in. A né met nyel vű evan gé li kus
egy ház pél dá ul sok te kin tet ben él lo -
vas sze re pet tölt het be Ro má ni á -
ban, ép pen ab ból adó dó an, hogy a
ke le ti böl cses ség és a nyu ga ti tu dás
kö zött hú zó dó ha tá ron él és mun kál -
ko dik.

A plu ra lis ta tár sa da lom ban min -
den egy ház ki sebb sé gi hely zet ben van
– hang sú lyoz ta a kö vet ke ző elő adó,
Da ni e le Gar ro ne pro fesszor, a ró mai
val dens teo ló gi ai fa kul tás dé kán ja.
Olasz or szág ban a tár sa da lom több -
sé gét a ma gu kat „is ten te len ke gye sek -
nek” vagy „egy ház hű ate is ták nak” ne -
ve ző em be rek al kot ják. A val dens dé -
kán sze rint a ki sebb sé gi lét ki hí vás és
el hí va tás is. A ki sebb sé gi egy há zak -
nak – a leg na gyobb ki sebb sé get al ko -
tó ró mai ka to li kus egy ház zal együtt
– az a fel ada tuk, hogy „szent szö vet -
sé get al kos sa nak a sze ku la ri zált vi lág -
gal szem ben”.

Tho mas Wipf, az Eu ró pai Pro tes -
táns Egy há zak Kö zös sé gé nek (GEKE)
el nö ke ezek után a ki sebb sé gi egy há -
zak hoz szó ló ké ré se it fo gal maz ta
meg. Sze rin te a ha son ló hely zet ben lé -
vő egy há zak erő sít he tik egy mást, és
ta nul hat nak egy más ta pasz ta la ta i -
ból. Ezért fon tos, hogy ne vál ja nak kö -
zö nyös sé, ha nem ma rad ja nak nyi -
tot tak és bát rak; ne hú zód ja nak vissza

sa ját fa la ik kö zé, ha nem igye kez ze nek
le győz ni a po li ti kai, et ni kai, kul tu rá -
lis ha tá ro kat. „Együtt erő sek va gyunk”
– biz tat ta a ter met meg töl tő, kü lön -
bö ző or szá gok ból jö vő pro tes táns hí -
vek ből ál ló hall ga tó sá got az elő adó.

A há rom fel szó la lást kö ve tő be -
szél ge tés ben Bar ba ra Ru dolph és
Jörg Sch midt mo de rá tor ve ze té sé vel
cse rél het ték ki gon do la ta i kat az elő -
adók és a kö zön ség. Kö zö sen ke res -
tek vá laszt a kö vet ke ző kér dé sek re: Ki
ha tá roz za meg az öku me nét? Szük -
sé günk van-e rá egy ál ta lán?

A zár szó ban Bölcs kei Gusz táv, a
Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház
Zsi na tá nak lel ké szi el nö ke és a Re for -
má tus Vi lág szö vet ség Eu ró pai Te rü -
le ti Ta ná csá nak el nö ke ki emel te:
fon tos, hogy a na gyobb és a ki sebb
egy há zak köl csö nö sen el is mer jék
egy mást. Ezen túl me nő en a pro tes -
táns ki sebb sé gi egy há zak nak az a fel -
ada tuk, hogy kö zö sen emel jék fel a
hang ju kat Eu ró pá ban, és kö zös ál lás -
pon tot kép vi sel je nek.

A pó di um be szél ge tés áhí tat tal zá -
rult, majd a je len lé vők kö zös ebé den
ve het tek részt: az elő ételt az olasz val -
den sek ké szí tet ték, a ma gya rok gu -
lyás le vest és Jó kai-bab le vest kí nál tak,
a fran cia re for má tu sok pe dig pa la -
csin tá ról gon dos kod tak. Így a részt -
ve vők nem csak lé lek ben, ha nem
test ben is meg ta pasz tal hat ták, hogy
a kö zös ség meg élé se gaz da gít.

g – ada mi –

VI SSZ APILL ANTÓ

Egy há zak ki sebb ség ben

b Ti ze dik al ka lom mal ren dez ték
meg a Rom há nyi-or vos ta lál ko -
zót az ezer hét száz la ko sú, Fej ér
me gyei Szá ron múlt szom ba -
ton. Min den év au gusz tus utol -
só vagy szep tem ber el ső szom -
bat ján Rom há nyi György szá ri
szü le té sű or vos, pa to ló gus pro -
fesszor és ami lo id ku ta tó em lé ké -
re gyűl nek össze volt ta nít vá nyai,
va la mint a szel le mi-lel ki fel töl -
tő dés re vá gyó or vos kol lé gák, ér -
dek lő dők és hely bé li ek.

A 18. szá za di ró mai ka to li kus temp -
lom ban tar tott egész na pos lel ki -
gya kor lat szent mi sé vel kez dő dött,
me lyet Er dő Pé ter bí bo ros ce leb rált. 

Ga rán Éva pol gár mes ter üd vöz lő
sza vai után Kel ler mayer Mik lós egye -
te mi ta nár, pro fes sor eme ri tus, az
em lék ün nep ség szel le mi aty ja kö -
szön tő jé ben el mond ta, hogy év ről év -

re egy ka to li kus és egy pro tes táns elő -
adót kér nek fel az együtt lét dél előt -
ti, egy há zi vo nat ko zá sú re fe rá tu ma -
i nak meg tar tá sá ra. Ő ma ga a gyó gyí -
tás sal kap cso la tos hár mas pil lér re
hív ta fel a je len lé vők fi gyel mét: tud -
ni, hin ni és ten ni.

A be ve ze tő gon do la to kat kö ve -
tő en Er dő Pé ter bí bo ros A szen ve dés
és az em be ri mél tó ság cím mel tar tott
elő adást az eu ta ná zi á ról és az em be -
ri lét ről. Be szélt ar ról, hogy az em ber
ér té ke is ten ké pű sé gé ben rej lik és
ab ban, hogy Is ten a vi lág min den ség
tu laj do no sa.

Fa bi ny Ta más evan gé li kus püs pök
Fe hér és fe ke te – A ke resz tény or vos -
lás bib li ai gyö ke rei cím mel Lu kács
evan gé lis tá ról, Jé zus gyó gyí tá sa i ról és
az ir gal mas sa ma ri tá nus pél dá za tá ról
szól va fej tet te ki gon do la ta it. Jé zus
sza va a pél dá zat vé gén – „Menj el, te
is ha son ló kép pen cse le kedj” (Lk 10,37)
– hi te le sen hang zik fel, hi szen ő ma -
ga „út szé len és ki csiny ház ban, zsi na -

gó gá ban és tó par ton egy aránt gyó gyí -
tott. Amer re járt, kór há zat ala pí tott.
Ő ma ga volt a kór ház.” Fe hér és fe ke -
te, a fehér köpenyes or vos és a fekete
Luther-kabátos lel kész jól meg fér nek
egy más mel lett a gyó gyí tás te rü le tén.

Az ebéd előt ti blokk utol só elő adó -
ja Ba las sa Sán dor ze ne szer ző volt,
aki az él te tő ze né ről be szélt mint a
gyó gyu lás és a tes ti-lel ki egész ség
egyik zá lo gá ról. 

A dél utá ni együtt lét so rán tu do -
má nyos elő adá sok hang zot tak el.

Az 1991-ben el hunyt Rom há nyi
pro fesszor em lé két – aki töb bek kö -
zött Szár el ső dísz pol gá ra, a Pé csi Or -
vos tu do má nyi Egye tem (ma Pé csi
Tu do mány egye tem Ál ta lá nos Or -
vos tu do má nyi Kar) pro fesszo ra és a
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia tag -
ja is volt – mél tó mó don ele ve ní ti fel
Szár ki csiny kö zös sé ge, a tu do mány
és a ke resz tény hit ér té ke it szo ro san
egy más mel lé he lyez ve.

g Hor váth-He gyi Áron

Lel ki gya kor lat or vo sok nak
Idén Fa bi ny Ta más püs pök tar tott elő adást a szári ta lál ko zón
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b A ke resz tény iko nog rá fia té -
má já ban egye dül ál ló, több ezer
da rab ból ál ló ma gán gyűj te -
mény ből vá lo ga tott mű tár -
gyak ból nyílt ál lan dó ki ál lí -
tás a Szé kes fe hér vá ri Egy ház -
me gyei Mú ze um ban. Az idős
gyűj tő, Szi lárd fy Zol tán sok -
szí nű, ér té kes, egye dül ál ló
gyűj te mé nyét a ve le tör tént
meg ál la po dás sze rint az egy -
ház me gyei mú ze um őr zi, mu -
tat ja be – mond ta el a tár la tot
is mer te tő  saj tó tá jé koz ta tón
Spá nyi An tal szé kes fe hér vá ri
me gyés püs pök.

A gyűj te mény nem csak a ben ne
fog lalt mű tár gyak szá ma te kin te té -
ben je len tős, ha nem azért is, mert
sok, ma már szin te is me ret len mű -

fa jú, val lá sos té má jú al ko tás, kegy -
tárgy is meg ta lál ha tó ben ne. A kol -
lek ció ge rin cét ezer nél is több met -
szet, kis nyom tat vány, té zis lap és
szent kép ad ja. 

Ki emel ke dő ér té ke az or szág leg -
na gyobb szá mú, 18. szá za di mi ni a tű -
rök kel és erek lyék kel el lá tott amu lett -
együt te se – emel te ki Smo hay And -
rás mű vé szet tör té nész. Mint el -
mond ta, a gyűj te mény ben szá mos,
ko los to rok ban ké szült apá ca mun -
ka, dí szí tő ke ret, to váb bá fest mé -
nyek, szob rok, val lá sos tár gyú bé lye -
gek, fo tók, ké pes la pok, se lyem ké pek,
val lá sos té má jú tü re lem üve gek, ál dá -
sok, nyel he tő szent ké pek, ró zsa fü zé -
rek, kegy üve gek is ta lál ha tók.

Ér de kes sé gei azok a ki ál lí tá son is
lát ha tó frász sap kák, a szent ké pek kel
dí szí tett, há ló sap ká hoz ha son la tos
fej re va lók, ame lyek a ko ra be li hit sze -
rint meg óv ták a baj tól a vi se lő jét.

A gyűj te mény nyolc van-ki lenc -
ven szá za lé kát tu do má nyo san fel dol -
goz ta, rend sze rez te is a gyűj tő, s ta -
nul má nya i nak ered mé nyét há rom
vas kos kö tet ben pub li kál ta.

Az egy ház me gyei mú ze um ban
meg nyi tott, egyet len szo bá ban be -
mu ta tott ál lan dó tár la ton a gaz dag
gyűj te mény száz nál több da rab ját
lát hat ja, a töb bit pe dig idő sza ki ki ál -
lí tá so kon is mer he ti majd meg a kö -
zön ség.

A het ven há rom éves Szi lárd fy
Zol tán, aki a szé kes fe hér vá ri egy -
ház me gye pap ja ként szol gált, s több
fel ső fo kú ok ta tá si in téz mény ben
volt óra adó ta nár, il let ve meg hí vott
elő adó, kis gyer mek ko rá tól gyűj ti a
val lá sos kegy tár gya kat. Gyűj te mé -
nyé nek el ső da rab jai a nagy ma má -
ja ima köny vé ben le vő szent ké pek
vol tak.
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Iko nog rá fi ai ma gán gyűj te mény ből ál lan dó tár lat

b Öt éve nyi tot ta meg ka pu it a pe -
da gó gu sok előtt a Rá kos szent -
mi hály-Sas hal mi Evan gé li kus
Egy ház köz ség, hogy az em pá tia
nyel vét ta nít sa ne kik. Ti zen hét
pe da gó gust aján dé ko zott meg a
Pár be széd szív től szí vig el ne ve -
zé sű, har minc órás akk re di tált
kép zés sel, mely nek részt ve vői
kö zül töb ben az óta is vissza jár -
nak pén te ken ként szu per ví zi ó -
ra és to vább ta nul ni.

Ta valy már ci us 11-én Nyújtsd két
ke zed, érintsd meg a szí ve ket! cím mel
Bör ön te Már ta evan gé li kus lel kész
or szá gos szak mai kon fe ren ci át szer -
ve zett a Cor vin Mű ve lő dé si Ház -
ban. A cím ben meg fo gal ma zott fel -
szó lí tás cél ja az volt, hogy si ke rül jön
meg va ló sí ta ni az egy más éle tét gaz -
da gí tó kom mu ni ká ci ót, a szív től szí -
vig ha tó pár be szé det.

A kon fe ren cia si ke re ar ra ösz tö -
nöz te Bör ön te Már tát, hogy gyógy -
pe da gó gus tré ner tár sá val, Ka to na
Er zsé bet tel együtt töb bet te gye nek.
Ezért meg al kot ták a Pár be széd szív -
től szí vig el ne ve zé sű tré ning prog -
ram ju kat – egy har minc órás akk re -
di tált pe da gó gus-to vább kép zést –,
amely en nek a kon fe ren ci á nak a to -
vább gon do lá sa ként is fel fog ha tó.

A pe da gó gu sok szá má ra a sze mé -
lyi ség fej lesz tést sok min den ne he zí t i
ma nap ság. A küz de lem ben, ame -
lyet azért foly tat nak, hogy a rá juk bí -
zott fi a ta lok meg áll ják majd a he lyü -
ket az élet ben, so kan meg fá rad nak,
„ki ég nek”. Szük ség van a pe da gó gu -
sok igen csak igény be vett lel ké nek tá -
mo ga tá sá ra, ön be csü lé sük erő sí té sé -
re. Mind eh hez olyan kom mu ni ká ci -
ós esz kö zök re van szük sé gük, ame -
lyek kel az új hely ze te ket si ke re sen
 old hat ják meg.

A 2005-től mű kö dő, a XVI. ke rü -
let fel nőtt la ko sai szá má ra nyi tott „lel -
ki ki be szé lő mű hely ben” Már ta és Er -
zsé bet azt ta pasz tal ta, hogy a szü lők,
il let ve a töb bi fel nőtt is szí ve sen fog -
lal koz na ön ma ga fej lesz té sé vel, hogy
tár sas kap cso la ta ik ban a kom mu -
ni ká ci ó juk si ke re sebb le gyen. Ezért a
tré ne rek szak mai prog ram juk ele me -
i vel meg újí tot ták és szí ne seb bé tet -
ték a mű hely egyes al kal ma it, ami hez
amihez Budapest XVI. Ke rü leti Ön -
kor mány za tá nak Kul tu rá lis és Sport -
bi zott sá ga nyúj tott tá mo ga tást. Öt
kü lön le ges foglalkozás volt; a részt
ve vő pe da gó gu sok, szü lők kö re egy -
re na gyobb lett, és mind több is me -
rős, ba rát jött el sa tré nin gek re.

Min den al ka lom olyan gya kor la -
tok kal kez dő dött, ame lyek egy szer -
re tet ték le he tő vé egy más meg is -
me ré sét és az együtt mű kö dés hez

nél kü löz he tet len bi za lom ki épí té -
sét. Na gyon iz gal mas azt lát ni, hogy
egy mást nem is me rő em be rek há rom
óra alatt ho gyan vál nak jó is me rős -
sé, ké sőbb már-már ba rát tá. Cso dá -
la tos a tré ning tá vol sá got le győ ző ere -
je: a Köln ben élő Hen ry is részt vett
a fog lal ko zá so kon, még a sza bad sá -
gát is úgy idő zí tet te, hogy el tud jon
jön ni. Vi dék ről is töb ben ér kez tek,
nem szá mí tott a tá vol ság, pe dig sok -
szor es te tíz óra is volt, mi re egy-egy
ki adós be szél ge tés után a részt ve vők
el in dul tak ha za fe lé.

Rend kí vül érdekes volt an nak
meg ta pasz ta lá sa is, hogy egy-egy
sze re pet ak kor is fel vál lal tak a cso -
port ta gok, ha az a zár kó zot tab bak -
nak ko moly ki hí vást je len tett. Meg -
ér tet ték, hogy a fej lő dést nem vár ni
kell, ha nem ten ni ér te, „dol goz ni
kell ön ma gun kon”.

A gya kor la tok meg be szé lé sét ak ti -
vi tás, kér dé sek özö ne és ala pos elem -
zés jel le mez te. A tré ning so rán a
részt ve vők azt él het ték meg, hogy fi -
gyel met kap nak egy más tól. Kis dol -
gok, ame lyek min den ki nek jár(ná)nak
a hét köz na pok sod rá sá ban is. A lel -
ki ki be szé lő mű hely 2010. szep tem -
ber utol só pén te kén foly ta tó dik.

„Sen ki sem ma gá tól lett olyan,
ami. Mind ezer nyi más em ber ből va -
gyunk. Bár ki, aki va la ha is ked ves sé -
get tett ne künk vagy bá to rí tó an szólt
hoz zánk, ré sze lett a mi ka rak te rünk -
nek, gon do la ta ink nak és si ke re ink nek
is.” (Ge or ge Matt hew Adams)

g – böka –

Prob lé ma meg ol dás 
sze re tet fo kon

Mit adott a tré ning 
a részt ve vők nek?

Né hány gon do lat, ame lyet a cso -
port ta gok ír tak le a zá ró fog lal ko -
zá son: 

„Má so kat is ér de kel a vé le -
mé nyem”; „Jó, hogy nem va gyok
egye dül a prob lé má im mal”;
„Más faj ta kom mu ni ká ci ót fo gok
hasz nál ni”; „Jó volt a han gu lat”;
„Ér zel mi fel töl tő dés volt min den
al ka lom”; „Ön ma gam meg is me -
ré se nagy él mény”; „Vi dám volt a
han gu lat”; „Vál to za to sak vol tak a
já té kok”; „Töb bet kap tam, mint
amit re mél tem”; „Jó ját sza ni,
töb bet kel le ne”; „A má sik em ber
gon do la tát nem le het ki ta lál ni”;
„Az ön is me ret minden nek az
alap ja, kö szö nöm!”; „Foly ta tást
sze ret nék!”

(Fel jegy zés a gyü le ke zet Sze re -
tet nap ló já ból. További él mények,
tör té netek, szak mai anyagok ol vas -
ha tók Ka to na Er zsé bet blog já ban:
http://ori as ve szely.blog spot.com)

b Kis sé fa nya log va ül be a gyors -
ét te rem be, ahol ta lál ko zunk, de
itt a kö zel ben nincs más hely,
amely al kal mas len ne be szél ge -
tés re. Csak egy ás vány vi zet kér.
Köz ben a Pes ti Nyolc nak, a bel -
vá ro si evan gé li kus gyü le ke ze -
tek mun ka cso port já nak szep -
tem ber 25-ére ter ve zett zug lói
nap já ról be szél ge tünk, ugyan is
a KÉSZ – kér dé se ket éb resz tő
szín ház – ezen a na pon be mu ta -
tan dó elő adá sát ő ter vez te, ren -
dez te a hát tér ből: Öt vös And rás,
akit a leg jobb har minc év alat ti
szí nész nek vá lasz tot tak az idén.

– Mi vel fog lal ko zol most?
– Egy he te volt az ol va só pró bá ja

Eger ben Pa ul Cla udel A se lyem ci pő,
vagy a leg rosszabb nem min dig biz -
tos cí mű da rab já nak Zsó tér Sán dor
ren de zé sé ben. Un gár Jú lia je len leg is
for dít ja. A da rab ban egy asszony és
egy fel fe de ző „vé let le nül” öt perc re
lát ják egy mást, ha lá lo san egy más ba
sze ret nek úgy, hogy egyet len szót
sem vál tot tak, és in nen től kezd ve éle -
tük vé gé ig az a tu dat él te ti őket,
hogy va la hol a má sik lé te zik, és rá
gon dol. Köz ben a spa nyo lok fel fe de -
zik a fél vi lá got, el te lik húsz év, an gya -
lok, szen tek jön nek-men nek, be szél -
nek, há bo rúk dúl nak, és nyel vész pro -
fesszo rok va dász nak bál nák ra. A fő
kér dés Is ten és a be tel je sü let len nagy
sze re lem. Hát igen. Ki mi ben,
mennyi re hisz.

– Találkoztál már ko ráb ban a
zug lói be mu ta tó bib li ai tör té ne té -
vel, Lá zár fel tá masz tá sá val?

– Igen, hal lot tam már ró la. Tud -
tam, hogy ilyen is van az evan gé li um -
ban, egy cso da, amit Jé zus tett, de a
Bib lia annyi ra kép le tes meg bo nyo -
lult, meg nincs is az em ber nél min -

dig teo ló gi ai ké zi könyv vagy teo ló gus
ro kon, szó val pusz tán egy szto ri
volt. Most elő ször ol vas tam kvá zi
szak mai szem mel – ne vez zük szí né -
szi vagy szín há zi szű rő nek –, és ez -
zel nyu god tan azt is mond ha tom,
hogy gyer me ki re a liz mus sal. 

Ez egy va ló sá gos és na gyon dur va
tör té net. Csak a „mi len ne, ha…” já -
ték kal vé gig pör get ve: tény leg meg ha -
lok – mint ahogy meg is fo gok. Ez
nem le het el vont. A ha lál tól fé lek, az
bü dös, az fáj na az öcsém nek, a meny -
asszo nyom nak és má sok nak is. És ak -
kor fel tá masz ta nak. Az mi lyen len ne?
Mi lyen ér zés? Hir te len
fel éb red nék egy hosszú
álom ból? Köz ben lá tom
Már tát, aki dü hös, mér -
ges, aki gyű rött a sí rás tól,
aki fel in dul tan Jé zus nak
esik. Má ri át, aki Jé zus
elé gör nyed. Hogy le het
ezt fel fog ni? 

Ez a tör té net ma rad
ne kem, az egyet len re a li -
tás, ami a me ne dé kem
le het, ami kor éj jel al vás
he lyett szo ron gok, ami -
kor ret te gek a ha lál tól,
be teg sé gek től, meg hogy
vé ge le het an nak a nem
túl sok, de an nál szebb
do log nak az éle tem ben,
ami most van. A mun ka -
he lyem le gá lis el me -
gyógy in té zet vagy fel nőtt
óvo dai meg őr ző, ahol es -
te hét től tí zig azt kép ze lem, hogy
Hom burg her ceg va gyok. El hi szem,
hogy így van. Ide á li san majd a né ző is.
Ha son ló a ta lál ko zá som Lá zár fel tá -
masz tá sá nak tör té ne té vel is; szí nész
va gyok: más esé lyem úgy sincs!

– Al kal mas en nek a meg mu ta tá -
sá ra a zug lói temp lom? 

– Ha nem jut az em ber eszé be
sem mi, oda megy, és öt let te le nül kör -

be les. Egy hely szín, ahol meg je le nik
a drá ma. Le gyen ez most egy temp -
lom, ami most még sem az, ha nem
sír kam ra, Má ria há za, ra va tal. Ér de -
kes a te rek hez va ló vi szo nyunk: at tól
függ, hogy mi tör té nik ott ve lünk.
Ne kem nagy él mény, hogy mást is je -
lent het ugyan az a tér. Van ilyen ta -
pasz ta la tom. A Kré ta kör tár su lat
pél dá ul csi nált egy elő adást a Li pót -
me zőn, ahol há rom év vel az előtt lá -
to gat tam va la kit. Döb be ne tes, hogy
jó él mény is tár sul ugyan ah hoz az
épü let hez, aho vá po kol volt be mász -
kál ni. A temp lom nem ilyen, de az -

zal, hogy itt zaj lik le a cso da, töb bé
már nem csu pán egy zug lói is ten tisz -
te le ti hely.

– Ter ve zel még eh hez ha son lót a jö -
vő ben?

– Ahogy a Pes ti Nyolc öt le te it lá -
tom, biz tos va gyok ab ban, hogy nem
ez lesz az utol só.

Men nie kell. Sok fé le szín pad vár rá.
g ká té

Villám in ter jú a gyors ét te rem ben
Öt vös And rás a KÉSZ-ről

Öt vös And rás egy eg ri Shakes peare-elő adás ban

Ugyan ak kor er re az épít ke zés re le het
re mény ség gel te kin te ni: „…meg va -
gyok győ ződ ve ar ról, hogy aki el -
kezd te ben ne tek a jó mun kát, el vég -
zi a Krisz tus Jé zus nap já ra.” (Fil 1,6)
Ez zel a biz ta tás sal ad ta át a fel újí tott
épü le tet a püs pök. 

Az óvo da szen te lő is ten tisz te let li -
tur gi á já ban az ige hir de tő mel lett az
is ko la lel kész és a gyü le ke zet lel ki -

pász to rai szol gál tak, de a je len  lé vő
töb bi lel kész is ál dást mon dott az
épü let re és a ben ne fo lyó mun ká ra.

Az is ten tisz te let után Ab dai Gé za
al pol gár mes ter, Ma jor né Bruck ner Ju -
dit óvo da ve ze tő, Bi czó Ba lázs egy -
ház köz sé gi fel ügye lő és Itt zés Já nos
kö szön tő je hang zott el. A je len lé vők
vé gig néz ték az épü le tet, majd az is -
ko la ét ter mé ben kis sze re tet ven dég -
sé gen ve het tek részt. 

g He ge ds At ti la

„Be fe je zet len épít ke zés”
f Folytatás az 1. oldalról
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Bu da pest dísz pol gá ra lesz Ten dzin Gya co, a
XIV. da lai lá ma, Ti bet szám űze tés ben élő val -
lá si és vi lá gi ve ze tő je; a dísz pol gá ri cí mek és a
Pro Ur be Bu da pest dí jak ado má nyo zá sá ról zárt
ülé sen dön tött a Fő vá ro si Köz gyű lés. Az el is -
me ré se ket no vem ber 17-e, a fő vá ros egye sí té -
sé nek év for du ló ja al kal má val már a vá ros új ve -
ze té se ad ja át.

A köz gyű lés az idén Al bert Fló ri án lab da -
rú gó nak, Dem jén Fe renc ze ne szer ző nek, elő -
adó mű vész nek, Do náth Lász ló evan gé li kus lel -
kész nek, Lá zár Egon szín há zi gaz da sá gi igaz -
ga tó nak, Mik ló sa Eri ka ope ra éne kes nek, Ná -
das Pé ter író nak, Pol gár Lász ló ope ra éne kes -
nek, Snét ber ger Fe renc gi tár mű vész nek, Szö -
ré nyi Le ven te ze ne szer ző nek, Ten dzin Gya co
XIV. da lai lá má nak, Tö rök Fe renc öt tu sá zó nak,
szö vet sé gi ka pi tány nak, Ung vá ri Ta más író nak,
mű for dí tó nak, kri ti kus nak, va la mint Zsám bé -
ki Gá bor szín ház igaz ga tó nak, ren de ző nek
ado má nyoz dísz pol gá ri cí met.

A tes tü let Pro Ur be Bu da pest dí jat ado má -
nyoz a Sa pi en tia Szer ze te si Hit tu do má nyi Fő -
is ko lá nak, a Tűz rak tér Füg get len Kul tu rá lis
Köz pont és Al ko tó ház nak, Fe rencz Győ ző
egye te mi do cens nek, Ju hász Ár pád geo ló gus -
nak, Kern And rás szín mű vész nek és Klingham -
mer Ist ván egye te mi ta nár nak.

A da lai lá ma szep tem ber 17. és 20. kö zött
Ma gyar or szág ra lá to gat – kö zöl ték ko ráb ban
az út szer ve zői. Ten dzin Gya co Bu da pes ten elő -
adást tart a ti be ti budd hiz mus ról, nyil vá nos ta -
ní tás ke re té ben szól a bol dog ság mű vé sze té ről,
és el lá to gat a Par la ment be is.

A XIV. da lai lá ma ed dig hat al ka lom mal járt
hazánkban, leg utóbb 2000-ben. A szep tem be -
ri prog ram szer ve ző i nek tá jé koz ta tá sa sze rint
Ten dzin Gya co az idén csak egy eu ró pai or szág -
ba lá to gat el: Ma gyar or szág ra.

d MTI

A da lai lá ma és egy
evangélikus lelkész

Bu da pest 
dísz pol gá rai kö zött Art hur Rim baud a kö vet ke ző ket ír ta Ver -

laine-ről egy 1875. már ci us 5-én kelt, Stutt gart -
ban fel adott, Ern est De la hay-nek szóló le ve lé -
ben: „Ver laine a mi nap ide uta zott, man csá ban
ró zsa fü zér rel. Há rom óra telt be lé, és meg ta -
gad ta a Jó is tent, és ki vé rez tet te a Mi urunk ki -
lenc ven nyolc se bét.” Ver laine el lent mon dá sos
sze mé lyi sé gé ből ér tel mez he tő az az el lent mon -
dás is, hogy val lá sos ver se i vel – Sa ges se (Jó ság),
1881 – pár hu za mo san, azok nak szán dé ko san
fel vál lalt el len pó lu sa ként ír ta ero ti kus és an -
ti pol gár ver se it – Pa rallèle ment (Pár hu za mo -
san), 1889.

A Sa ges se-nek ere de ti leg a Cel lu lai re -
ment (Fog ság ban) cí met ad ta, mi vel ezek a
köl te mé nyek a mons-i bör tön ben szü let tek. Lí -
rá já nak a val lá sos él mény fe lé for du lá sát a
bör tön évek alatt tör tént ma gá ba ros ka dás sal,
a Rim baud-val va ló kap cso lat ku dar cá val és az
ab szint tól va ló ide ig le nes meg sza ba du lás sal
szok ták ma gya ráz ni. Tény, hogy a Rim baud-val
va ló ámok fu tá sos kor sza ka előtt Ver laine bé kés,
kon szo li dált, pol gá ri as csa lá di éle tet élt, a
„Rim baud-él ményt” kö ve tő en pe dig egy el -
zül lött, a csa lád já val és a tár sa da lom mal konflik -
tus ba ke rült fe gyenc ként szem be sül he tett ön -
ma gá val. Ez az eg zisz ten ci á lis hely zet ter mé szet -
sze rű leg hoz ta a bűn tu da tot és a ra di ká lis
meg tisz tu lás vá gyát, és szin te pre desz ti nál ta a
meg té rés re. Eze ket a so ro kat a bör tön ben ír ta:

Hát te mit tet tél, te bo lond,
hogy sír va szá nod?
Mi vé tet ted, sze gény bo lond,
az if ju sá god?

(Sza bó Lő rinc for dí tá sa)

A Sa ges se igen csak ta lá ló cím, mi vel ez a ki -
fe je zés a fran ci á ban nem csak jó sá got je lent, ha -
nem bölcs mér ték le tes sé get, sze rény sé get is.
A má sik pó lus, a Pa rallèle ment pe dig nem csak
a „szent” és „bű nös” ver sek el len pó lu sá ra utal -
hat, ha nem Ver laine fel old ha tat lan, fe szí tő ví -
vó dá sá ra is Rim baud (a dé mo ni ba rát) és Ma -
t hil de (az an gya li fe le ség) kö zött. Tá gabb ér te -
lem ben a tár sa da lom ba és a csa lád ba be il lesz -
ke dő, kon szo li dált élet vi tel és a tár sa dal mon kí -
vü li, bo hém, de vi áns élet for ma kö zött. Tény,
hogy a bör tön évek alatt igye ke zett Rim baud-val
va ló kap cso la tát és ér zé se it le zár ni, er re az is bi -
zo nyí ték, hogy a mons-i bör tön lel kész nél meg -
gyónt, meg ál do zott, majd sza ba du lá sa után rö -
vid időt a szi go rú trap pis ta szer ze te sek ko los -
to rá ban töl tött. Rim baud-val ez után már nem
ta lál ko zott, sőt Vic tor Hu gó hoz le ve le ket írt a
bör tön ből, hogy Hu go pró bál ja meg bé kí te ni fe -
le sé gé vel, Ma t hil de-dal, aki be ad ta a vá ló pert. 

Az in ga do zás a zül lött élet és az élet szent -
ség vá gya kö zött azon ban a bör tön után is, éle -
te vé gé ig meg ma radt. Bár dos Lász ló így ír er -
ről a Vi lág iro dal mi le xi kon ban: „Ver laine rend -
kí vül, szin te egye dül ál ló an gyen ge jel lem volt,
leg alább is ma gán er köl csi vo nat ko zás ban, ezt
a tényt kár vol na át fes te ni, át mi ti zál ni.” Ezek -
ből a té nyek ből ki fo lyó lag so kan nem ve szik iga -
zán ko mo lyan Ver laine őszin te meg té ré sét,
szer te le nül túl zó val lás misz ti ká ját iro ni kus nak
vagy ri pacs ko dó nak ér zik.

Do bossy Lász ló A fran cia iro da lom tör té ne -
té ben így fo gal maz: „Val lá sos kor sza ká nak
mell ver de ső gyó ná sa i ba több nyi re ve gyül va la -
mi za va ró ri pa csi póz.” Az idős Ver laine-t Ju les
Hu ret „öre ge dő, bu kott an gyal nak” ne vez te
egy 1891-es iro dal mi an ké ton. Ana to le France
A vö rös li li o má nak „szent bo hém ját”, Cho ulet te-
et be val lot tan Ver laine-ről min táz ta.

Vi tat ha tat lan, hogy leg több ver sé ben – a
meg té ré se előt ti köl té sze tét is be le ért ve – az el -
ve szett éden, a gyer me ki ár tat lan ság és tisz ta -
ság sí ró vá gya fo gal ma zó dik meg. Az Egy
asszony hoz cí mű vers ben pél dá ul ön ma gát az
éde nen kí vül ke rült Ádám hoz ha son lít ja. A Lát -
ja, kell, hogy a dol go kat meg bo csás suk cí mű
vers ben úgy szó lal meg Ver laine, mint ha egy
Fran cis Jam mes-ver set ol vas nánk:

Két gye rek le gyünk, le gyünk két if jú lány ka,
sem mit-él ve zők, min den től el bü völ tek,
kik szűz lomb alatt men nek sá padt ra vál va,
s nem tud ják, hogy ők im má ron üd vö zül tek.

(Mol nár Im re for dí tá sa)

Az Ár tat lan lá nyok da la cí mű Ver laine-vers
szin tén le het ne akár Jam mes mű ve is, hisz ne -
ki is az ár tat lan ság a fő té má ja. Per sze Jam mes
va ló di tisz ta lé lek volt, Ver laine csak vá gyott a
tisz ta élet re, de tisz ta ság vá gya ép pen in ten zi tá -
sá ból adó dó an hi te les nek mond ha tó, csak hát
igen gyen ge jel lem volt, és rend re be mocs ko ló -
dott. Jam mes-sze rű ek azok a Ver laine-ver sek is,
me lyek ben az Úr ku tyá já nak mond ja ma gát:

Kö ves sé tek csak őt. Jó pász tor bot ja. Én,
bé ge tő bú to kat vi gasz ta ló sza vá ra,
én meg, én majd le szek útun kon a ku tyá ja.

(Itt vagy tok vég re;
Ró nay György for dí tá sa)

…de hogy mint hű ku tya kö ves se lek a kegy ben,
tisz tult bá tor sá got s erőt is önts be lém…

(Pél dá za tok;
Sza bó Lő rinc for dí tá sa)

De ta lán még en nél is job ban idé zi Jam mes-t
a kö vet ke ző né hány sor, szin tén a Pél dá za tok ból:

…le gyek a hal, Fi ad bol dog szim bó lu má nak,
a sza már, mely Ve le a vá ros ba vo nult…

Ha tel je sen őszin ték aka runk len ni, be kell
val la nunk: Ver laine meg kö ze lí tő leg azo nos in -
ten zi tás sal von zó dott a bo hém ren de zet len -
ség hez és a ren de zett tisz ta ság hoz, a leg in fer -
ná li sabb bű nök höz és a leg éte ribb élet szent -
ség esz mé nyé hez. Ez zel a ket tős ség gel per sze
nincs egye dül, szá mos előd je és utód ja van a
vi lág iro da lom ban és a ma gyar iro da lom ban is
(Vil lon, Baude laire, Ady, Som lyó Zol tán).

Som lyó Zol tán így ír ja meg a Haj na li imád -
ság cí mű ver sé ben a sa ját zül lött éle te fö lö t  ti tű -
nő dést és az Is ten utá ni vá gyat, tisz ta ság igényt:

Zül le nem, hul la nom ren del te tett
és le hull, aki ar ra va ló.
Légy ve lem, Min den ha tó!

Ver laine pe dig így ír A kocs mák zsi va ja cí -
mű ver sé ben:

…sí kos út test, re pedt asz falt, mocs kos csa tor nák,
íme ez az utam – és cé lom a menny or szág…

(Kál no ky Lász ló for dí tá sa)

Az Ál nok uta kon té ve lyeg tem cí mű vers
mint ha egye nes foly ta tá sa len ne az imént pár -
hu zam ba ál lí tott két vers nek:

Ál nok uta kon té ve lyeg tem,
két ség be es ve, csüg ge teg.
Ál dott ke zed ve zé relt en gem.

(Mol nár Im re for dí tá sa)

Ver laine val lá sos ver se i nek vol ta kép pen
egyet len iga zi té má ja van, a bűn bá nat. Ta lán
esze lős mea cul pái épp ak kor ér tel mez he tők

iga zán, ha tisz tán lát juk, mennyi re esen dő
volt. Drá ga ke zek, enyé mek egy kor cí mű ver sé -
ben így ír:

Jó gyón ta tók, gyöt rők, imá dott
ál mai üd vö zült ke zek nek,
ke zek – Ő ke zei! – ti, szen tek:
óh, int se tek, hogy meg bo csát tok!

(Sza bó Lő rinc for dí tá sa)

A Reg ge li imád ság cí mű vers ben szin tén:

…és adj alá za tos hi tet, hogy meg si ras sam
annyi hasz ta la nul el szen ve dett ba jom,
med dő ke gyel me id, s azt is, hogy el pa zall tam
si lá nyul cél ta lan dol gok ra sok na pom…

(Ró nay György for dí tá sa)

Ne fe led jük, éle te vé gén Rim baud, a sá tá ni
ka masz, Ver laine vég ze tes ba rát ja is meg tért,
ezt Rim baud le ány test vé ré től és só go rá tól
tud juk. A bé ke vágy ról és meg té rés ről így ír
Jam mes az Imád ság azért, hogy ma gá ba száll -
jon cí mű ver sé ben:

Hoz zád tér, Is te nem, ma gá ba száll ni lel kem.
Bo ríts be bé ke már. Bo ríts be bé ke már.
Pa tak part ján, sze líd, nagy er dő mé lyi csend ben
a kon temp lá ció édes de rű je vár.

(Ró nay György for dí tá sa)

Ver laine pe dig így szól a Hall gasd a sze líd
dalt cí mű ver sé ben:

S mond ja: a szív egy sze rű sé ge
fe lett örök gló ria resz ket,
s arany la ko da lom a leg szebb
s a győ ze lem nél kü li bé ke.

(Sza bó Lő rinc for dí tá sa)

Ha már Jam mes-t em le get tem, hadd ho za -
kod jak elő egy kü lö nös Rim baud-pár hu zam -
mal. Rim baud- nál is meg fo gal ma zó dik A részeg
ha jó vé gén a csen des élet nek, a rév be érés nek,
a bé kés el vo nult ság nak a vá gya az if jú ság tom -
bo ló évei után:

Ha vágy nám víz re még ez unt Eu ró pá ban,
hűs tó csa vol na az, se tét és pi ci tó,
hol bús fi ucs ka ül az al kony il la tá ban
s pil lan gó ként li beg egy csöpp pa pír ha jó.

(Kar dos Lász ló for dí tá sa)

A ha jó mo tí vum meg je le nik Ver laine-nél is,
a Birds in the Night cí mű vers ben. Ver laine „ré -
szeg ha jó ja” a ha lál tól, a pusz tu lás tól, a süllye -
dés től fél:

A sze gény ha jó én va gyok időn ként,
ki ár boc nél kül teng, vi har do bál ja,
s nem lát va a Szent Szűz ből zsen dü lő fényt,
imád koz va ké szül a ful la dás ra.

(Eör si Ist ván for dí tá sa)

Rim baud-t per sze na gyon za var ta Ver laine
időn ként elő tö rő áj ta tos ko dá sa, vé gül, ha lá la előtt
azon ban még is meg tért a sá tá ni ka masz is, aki
pe dig if júi he vé ben Mar seille ut cá in a pa dok ra
azt ír ta, hogy „Ha lál Is ten re!”.

Ver laine túl él te Rim baud-t, és ha lá lá ra írt
ver sé nek utol só so rá ban az egy ház li tur gi kus
la tin já val si rat ja meg, az Úr bé ké jét kí ván va el -
hunyt ba rát já nak:

Rim baud! pax te cum sit, Do mi nus sit cum te!
(Art hur Rim baud-hoz;

Som lyó György for dí tá sa)

Íté le tet fö lös le ges mon da nunk, nem is tisz -
tünk. He lyet te hadd idéz zem Ver laine-nek, a
„ha nyat lás vé gi Ró má nak”, a „szent bo hém -
nek”, a „fá radt” köl tő nek né hány so rát, mely
sum má za ta le het ne el lent mon dá sos lel ki tisz -
ta ság vá gyá nak:

…óh Jé zus, vég te len meg bá ná som zo kog
előt ted bű ne im mi att, és új ra s új ra
Hoz zád for du lok: óh, nézd: bor dám 

össze zúz va,
lá bam víz hó lya gos és erőm el ha gyott!

(Fi ná lé; Sza bó Lő rinc for dí tá sa)

A szerző irodalmár, piarista szerzetes

Szél jegy zet Pa ul Ver laine val lá sos ver se i hez 
g Bozók Ferenc

Penc ön kor mány za ta a te le pü lé sen vég zett
tíz éves ki emel ke dő mun ká ja el is me ré se -
ként dísz pol gá ri cí met ado má nyo zott dr.
Fischl Vil mos evan gé li kus lel késznek. A Fe -
ri he gyi re pü lő té ren is rend sze re sen szol -
gá ló lel kész a ki tün te tő ok le ve let az au gusz -
tus 20-i ün nep ség ke re té ben ve het te át a
Pest me gyei köz ség pol gár mes te ré től,
Krá lik Jó zsef től.
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A hónap könyve – szeptemberben
a Luther Kiadótól 30 kedvezménnyel

Dr. Sólyom Jenő: Tanuljunk újra
Luthertől!

Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét
ked vez mé nye sen! Eredeti ára: 2300 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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Mind az, ami az el ső vi lág há bo rú
után Ma gyar or szág gal tör tént, szin -
te egye dül ál ló a tör té ne lem ben. Ezért
nem tud ta fel dol goz ni a nem zet em -
lé ke ze te. Az 1920-ban meg kö tött
tri a no ni szer ző dés ről a má so dik vi -
lág há bo rú után alig es he tett szó, né -
ma ság és el né mí tott ság ju tott
az egy mást kö ve tő ge ne rá ci ók -
nak.

Ezt a tri a no ni hall ga tást
most, az év for du lón több kö tet
és an to ló gia is meg akar ja tör -
ni. Kö zü lük az egyik leg szebb-
leg fá jóbb az Ár gyé lus Ki adó
tisz tel gé se. 

A Le gyen hi ted és lé szen or -
szá god! cí mű al bum össze fog -
la ló an szól a nem gyó gyu ló
seb ről, ame lyet a ma gyar nem -
zet tes tén ej tett a bé ke szer ző -
dés. Mind az ben ne van, amit
öreg nek és fi a tal nak egy for -
mán tud nia kel le ne, hi szen tan -
köny ve ink ből rég óta ki ma radt.

Nem élt olyan ma gyar csa lád, ame -
lyet nem érin tett a bé ke dik tá tum
ke gyet len íté le te. Az or szág te rü le té -
nek két har ma dát az ott élő ma gya rok -
kal együtt meg kap ták szom szé da -
ink; mint egy 3,2 mil lió ma gyart sza -
kí tot tak el tő lünk… 

Pla ká tok, kis fém dom bo rí tá sok,
po ha rak, szó dás üve gek a gyűj te -
mény ben, raj ta a föl irat: „Nem! Nem!
So ha!” Met sze tek, ér mek, föl ál lí tott
szob rok és em lék mű váz la tok; bé -
lyeg so ro za tok tör té nel münk nagy ja -
i val… Meg ko pott fény ké pek: a meg -

szállt te rü le tek ről ki űzött ma gya -
rok vá ra koz nak a zsú folt va go nok ban.
Meg sár gult új ság cik kek: a Pes ti Hír -
lap 1920-as össze ál lí tá sa… Ver sek,
meg ze né sí tett ke ser gők, je les ze ne -
szer zőnk, Doh ná nyi Er nő drá mai
meg em lé ke zé se.

Per sze nem ma rad nak el az ir re -
den ta han gok sem. Eb ből is van bő -
ven. El ke se re dett düh árad ezek ből a
szö ve gek ből, a le szá mo lást tü rel -
met le nül kö ve te lő, vad, po gány ma -
gyar ha rag. Nem kell cso dál koz -
nunk, hi szen Tri a non – Mo hács óta
– a leg fá jóbb se bünk. És ter mé sze tes
volt, hogy a köz vé le mény és a hi va -
ta los po li ti ka sem fo gad ta el, nem fo -
gad hat ta el a dik ta tó ri kus bé ke rend -
szer kö ve tel mé nye it.

„Ami kor a győz te sek el un ták a
szűn ni nem aka ró pa nasz ára da tot –

ír ja a kö tet elő sza vá ban Ne m es kürty
Ist ván –, ki je len tet ték, hogy kár jaj -
gat ni, mert Ma gyar or szág nincs, és
nem is volt. Né hány Ázsi á ból ide ke -
ve re dett pusz tai kó bor ló ta lál ta ki a
ma gyar nem ze tet, hogy ki zsák má -
nyol has sa az itt ta lált szlá vo kat.” 

Sza kály Sán dor ta nul má nyá ban
rész le te sen elem zi vessző fu tá sun -
kat. A ha tal mas anya got Ver tel Be at -
rix gyűj töt te Acsády György se gít sé -
gé vel, a tárgy- és hely szín fo tó kat
Püs pö ki Apor ké szí tet te.

Ta lán nem szé gyen be val la ni: a
szo mo rú al bu mot meg könnyez tem,
meg alá zott sá gunk bi zo nyí té ka it ne -
héz szív vel la poz tam. Bi zony el gon -
dol kod ta tó: ki lenc ven év el tel té vel
még min dig, még is élünk! A ké pek a
meg cson kí tott or szá got mu tat ják.
Fá radt, el ke se re dett, csüg gedt em be -
re ket lá tunk leg több ször, akik vár tak
és vár tak. Hát ha tör té nik va la mi ki -
fosz tott éle tük kel. De nem tör tént. El -
vet tek, el vit tek min dent a győ zők, kö -
zel, a szom széd ba. Jó vá te he tet len
ma gyar tra gé dia. 

De az örök ke ser gés mit sem ér, in -
kább a ten ni aka rás és az épí tés. A re -
mény, hogy las san el tűn nek az el vá -
lasz tó ha tá rok, a ke re ső ke zek meg -
ta lál ják egy mást, s a múl tat „bé ké vé
old ja az em lé ke zés”.

g Feny ve si Fé lix La jos

Püspöky–Vertel–Acsády: Legyen
hited és lészen országod! Árgyélus
Kiadó, Bu da pest, 2009.

Le gyen hi ted és lé szen or szá god!

Ba ka
El ső éves kom mu ni ká ció sza kos be -
széd óra van a fő is ko lán, rá di ós gya -
kor lat. Ha is me ret len ki fe je zést vagy
ide gen szót ta lál nak a fel ol va san dó
szö veg ben, előbb tisz táz ni uk kell a je -
len té sét és he lyes ej té sét. Egy fiú
fenn akad a kö vet ke ző mon da ton:
„Kun Bé lá ék Kecs ke mé ten ki va go ní -
roz ták a Pia ve pok lá ból ha za té rő
ba ká kat.” Kik azok a ba kák? 

Hogy a ré gi es-né me tes ka to nai
mű szót nem is me ri, az nem az ő hi -
bá ja, de hogy fo gal ma se le gyen ar -
ról, hogy a ba ka mit je lent… Gyors
kör kér dés – a je len lé vők egyi ke sem
tud ja! To váb bi ta po ga tó zás ra ki de rül,
hogy a Pia ve sem mond sem mit tu -
cat nyi ti zen nyolc-húsz éves ma gyar
fi a tal nak (Kun Bé la azért né me lyik -
nek „meg van”). A Har ry Pot tert vi -
szont majd min den ki is me ri, nem je -
lent ne héz sé get a mű nyel ve ze te,
pá ran „vág ják” Kö zép föl de ere de tét
és tör té ne tét is Tol ki en től. A fen ti ma -
gyar sza vak, tör té nel mi ki fe je zé sek vi -
szont hi á nyoz nak még passzív szó -
kin csük ből is – az el múlt évek li be -
rá lis és koz mo po li ta ok ta tás po li ti ká -
já nak leg na gyobb gyö nyö rű sé gé re! 

Vál la lás
A ha ta lom már rég nem tö rő dik ve -
le, az or szág né pes ség meg (Ne m es -
kürty ta nár úr szó hasz ná la tá val él ve)
be le nyu god ni lát szik, hogy fogy,
még pe dig vé sze sen fogy a ma gyar ság.
Az egy kor volt sze rel me tes gyer -
mek ma már nem ál dás, nem öröm
for rá sa meg sze münk fé nye, ha nem
te her, gyak ran kény sze rű-kel let len
vál la lás. Egy nő ma nem ál dott ál la -
pot ban van, ha nem ter hes – az
egész ség ügy hi va ta los szó hasz ná la -
ta is ezt hang sú lyoz za, ami kor ter hes -
gon do zás ról vagy ter hes ség meg sza -
kí tás ról be szél. A szo cio ló gus ala -
csony gyer mek vál la lá si haj lan dó ság -
ról ér te ke zik s ar ról, hogy a szü lő ké -
pes ko rú ma gyar nők újab ban csak
har min con túl vál lal ják az el ső ter hes -
sé get, ak kor is fé lig-med dig kény szer -
ből, mert kell a szoc pol hoz, meg
az tán ke tyeg a bio ló gi ai óra.

Ha majd köz na pi szó hasz ná la -
tunk ban or szág né pes ség he lyett is -
mét nem zet ről és nép ről be szél he -
tünk, ter hes ség he lyett meg ál dott ál -
la pot ról, s új ra iga zi be csü le te lesz az
anyá nak, az anya ság nak, ak kor, ta lán,
s nem csak nyel vé ben…

Cé cé cé pé
Meg jöt tek a gó lyák, meg az új kö zép -
is ko lá sok, kez dő dik a tan év. Fi a ta lo -
dik a vá ros is, min de nütt di á kok, ki -
pi hen tek, vagy holt fá rad tak a vé -
gig dol go zott he tek-hó na pok után.
Még nyá ri a vi se le tük, fő képp a pó -
ló megy, me nő a ret ró, s új ra sikk Che
(már mint Gu e va ra). A vil la mo son lá -

nyok, egyi kük vö rös pó ló ban fe szít,
mel lecs ké jén: CCCP. Idő sö dő úr sze -
mét vonz za e lát vány, de nem a
meg re me gő ci cik ér dek lik, ha nem az
a bi zo nyos négy be tű. Össze szed ve
ré gi orosz tu dá sát rá kér dez: „Zna es li
ti, sto eto zna csit?”, s a fel irat ra mu -
tat. Za var ban a ti nik, úgy néz nek rá,
mint egy mars la kó ra. Meg ál ló, az úr
le száll, a lá nyok meg azon vi tat koz -
nak, hogy mit is akart az öreg, s hogy
nor má lis-e egy ál ta lán. 

Anyag
Két kö zép ko rú ta ní tó nő be szél get.
A ma gán élet után – pe da gó gus be teg -
ség – az is ko lá ra, majd ta nít vá nya ik -
ra for dul a szó. „Már ná lunk is hí gul
a gye rek anyag” – mond ja egyi kük,
egy el is mer ten elit is ko lá ban ta ní tó,
mi re a má sik, a kö ze li kis vá ros ban
okí tó így kont ráz: „A mi gyer mek -
anya gunk meg egy re »szí ne sebb«!”

Hu szon har ma di ka elő es té jén ek -
képp jel lem zi a rend őre it pa rancs no -
kuk: „Ez a mos ta ni em ber anyag már
al kal mas a kor sze rű és szak sze rű
in téz ke dés re.” Rö vid del ké sőbb má -
sik elöl já ró juk meg az „ál lo mány
meg vál to zott hoz zá ál lá sát” di csé ri.
(Szür ke mar hák a Hor to bágy ról?)

Da rab
Az MR1, le ány ko ri ne vén Kos suth rá -
dió, a sza vak ere jé vel kür tö li vi lág gá
az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri -
um Ro ma In teg rá ci ós Tit kár sá ga
egyik mun ka tár sá nak üze ne tét, mely
sze rint „az ön kor mány za ti és in téz -
mé nyi pá lyá za tok be nyúj tá sá nál a
szak ér tők nek azt is kö zöl ni kell, hogy
hány da rab gye rek jár is ko lá ba, és eb -
ből hány da rab hát rá nyos hely ze tű”.
Az ép pen év for du lós deb re ce ni be -
vá sár ló köz pont ün ne pi gyer mek mű -
so rá nak kon fe ran szi é ja pe dig így in -
vi tál: „Ket tő da rab gye rek je lent ke zé -
sét vár juk!” (Lő rin c ze ta nár úr meg fo -
rog a sír já ban.)

Ki sebb ség ben 
„Ma gyar va gyok, fe hér, kék sze mű,
he te ro sze xu á lis, nagy csa lá dos, ke -
resz tyén ér tel mi sé gi, per- és te her -
men tes la kás sal ren del ke zem s mun -
ka hellyel, hol ne gyed szá za da dol go -
zom, nincs tar to zá som, el len ben há -
rom fe lé adó zok, nem iszom, nem do -
hány zom, tör vény tisz te lő ál lam pol -
gár ként élek, se gí tem a rá szo ru ló kat
ha tá ra in kon in nen és túl” – so rol ja
egy szusz ra az öt ve nes évei vé gén já -
ró fér fi, majd újabb lé leg zet vé tel lel:
„A má sok más sá gá nak tisz te le tét
min dig, min den hol el vá rók, már-
már ki kö ve te lők, a to le ran cia fel kent
és örö kös baj no kai az én más sá go mat
mi kor fog ják vég re be csül ni?”

A szerző író-újságíró, dramaturg, 
a debreceni Kölcsey Ferenc
Református Taní tó képző Főiskola
oktatója

Füs töl gő
(A kö zel múlt no tesz lap ja i ból)Cen te ná ri u mi em lék köny vet adott ki

a fenn ál lá sá nak szá za dik év for du ló -
ját ün nep lő, 1908-ban ala pí tott Ba -
la ton sze me si Für dő egye sü let. „Tud -
juk, időn ként ne héz kö rül mé nyek
kö zött mű kö dött – vagy hi va ta lo san
nem is mű kö dött – az egye sü let,
min dig szem előtt tart va azt a szán -
dé kát, hogy a te le pü lés fej lő dé se
mel lett meg őriz ze Sze mest ere de ti
szép sé gé ben, csen des, csa lá di as üdü -
lő hely nek” – ír ja be ve ze tő jé ben Czir -
ják Ma ri ann, az egye sü let je len le gi
el nö ke. Ta lán nincs is en nél tisz tább,
ne me sebb, hű sé ge sebb cél, ame lyet
a lo kál pat ri o tiz mus meg en ged het
– te szem hoz zá ne gyed szá za don át
ott üdü lő ven dég ként, hi szen Ba la -
ton sze mes nap sü tés ben, vi har ban
egy aránt re mek ih le tő he lyem mé is
vált, ahol szá mos ver sem, no vel -
lám, ri por tom fo gal ma zó dott meg
an nak ide jén.

A te kin té lyes ter je del mű és ki vi te -
lű, 448 ol da las, ke mény fe de lű, DVD-
mel lék le tet is tar tal ma zó könyv rész -

le tes ala pos ság gal szá mol be té má já -
ról. Lap ja in nyo mon kö vet he tő a
sze me si für dő élet tör té ne ti és han gu -
la ti ala ku lá sa, a für dő te lep lé te sí té se
a Hu nyady-bir tok fel par cel lá zott te -
rü le te in, va la mint a fon to sabb épü -

le tek, csa lá di nya ra ló vil lák tör té ne -
té ről, tu laj do no sa i nak sor sá ról is ér -
te sül az ol va só. 

A rend sze re sen ott nya ra ló csa lá -
dok mind vé gig pol gá ri tár sa sá gi éle -
tet él tek, ra jon gó sze re tet tel ügyel ve
a „ma gyar ten ger” part já ra te le pült
köz ség fej lesz té sé nek me ne té re, az

üdü lő te rü le tek szép sé gé re és nyu gal -
má ra, kul tu rá lis éle té nek ní vó já ra.
Leg ki vá lóbb ja ik te vé keny sé gét év -
ről év re Hu nyady-díj jal is me ri el az
egye sü let.

Ba la ton sze mes hez tu do má nyos,
mű vé sze ti és po li ti kai köz éle tünk
szá mos ki emel ke dő egyé ni sé ge kö tő -
dött-kö tő dik, mint pél dá ul Csa pody
Ve ra bo ta ni kus-il luszt rá tor, Er dé lyi
Zsu zsan na nép rajz ku ta tó, dr. Fa bi ny
Ta más evan gé li kus püs pök, néhai id.
dr. Fa bi ny Ti bor egyháztörténész,
ifj. dr. Fa bi ny Ti bor iro da lom tör té -
nész, vi lá gi teo ló gus, Fren re isz Ist ván -
né és fi ai: La ti no vits Zol tán és Buj tor
Ist ván szín mű vész, Fren re isz Ká roly
ze nész; Gun del Ká roly gaszt ro nó -
mus, Kul csár Győ ző olim pi ai baj nok
kard ví vó, Mi al kovsz ky Er zsé bet jel -
mez ter ve ző, Re ich Ká roly Kos suth-
dí jas gra fi kus mű vész, Ve re bélÿ Lász -
ló Kos suth-dí jas gé pész- és vil la -
mos mér nök (Kan dó Kál mán mun ka -

tár sa), to váb bá je les aka dé mi ku sok,
írók, al ko tó mű vé szek, egy há zi sze -
mé lyi sé gek, or vo sok, jo gá szok, ta ná -
rok, po li ti ku sok stb. 

Az ün ne pi kö tet ben ki emel ke dő
ta nul mányt pub li kált Kiss Lász ló,
aki az 1956-os ba la ton sze me si ese mé -
nye ket is mer te ti, és We in Ti bor, aki

Sze mes vas út tör té ne tét dol goz ta fel.
Az iga zán él ve ze tes tar tal mú könyv
hű ség gel tár ja fel az ol va só előtt
mind azt, ami a Sze mes-hí vők „ba la -
ton sze me si sé ge” – lel kü le ti és tár gyi
vo nat ko zás ban – ele mi ré szé nek te -
kint he tő. Füg ge lé ké ben sze me si „ki
ki cso da”, mel lék le té ben pe dig
hosszabb ta nul má nyok, he lyi vo nat -
ko zá sú ver sek (töb bek kö zött Hárs
Er nő, Nagy Gás pár, Ne decz ky György,
Zsi rai Lász ló mű vei), kép ző mű vé sze ti
al ko tá sok, vi deo tu dó sí tá sok, fény ké -
pek, ré gi ké pes la pok ta lál ha tók. 

Hű vös őszi vagy hi deg té li es té ken
lé lek me len ge tő szó ra ko zás el me rül -
ni a for rón imá dott Ba la ton tör té ne -
té nek sze me si fe je ze te i ben. 

g Zsirai László

Balatonszemesi Fürdőegyesület –
Centenáriumi emlékkönyv. Logod Bt.,
Budapest, 2009.

Száz esz ten dő sze me si em lé kei
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Ün ne pi is ten tisz te let ke re té ben nyi -
tot ták meg szep tem ber 5-én az ul mi
szé kes egy ház ban azt a prog ram so -
ro za tot, amely kö zel egy esz ten dőn
át kí ván ja fel hív ni Kö zép-Eu ró pa
ke resz té nye i nek fi gyel mét Is ten től
ka pott fel ada tuk ra: a bé ke te rem tés
szol gá la tá ra. A Du na men tén élő
evan gé li kus egy há zak – havonkénti
vál tás ban – sta fé ta sze rű en vál lal ják,
hogy is ten tisz te le ti al kal ma i kon,
gyü le ke ze ti ren dez vé nye i ken szól nak
az erő szak meg fé ke zé sé nek esz kö ze -
i ről, és kö zö sen kö nyö rög nek a né -
pek, nem ze tek bé kés egy más mel lett
élé sé ért. 

A prog ram so ro zat kap cso ló dik az
Egy há zak Vi lág ta ná csa ál tal 2000-
ben meg hir de tett „az erő szak le -
küz dé sé nek év ti ze de” zá ró ren dez vé -
nye i hez. A Bé ke hul lá mok a Du nán
(Do nau-Frie dens wel le) el ne ve zé sű
prog ram so ro zat nak, és egy ben meg -
nyi tó is ten tisz te le te mot tó já nak a
szer ve zők Ámósz köny vé nek egy so -
rát ad ták: „Árad jon (…) az igaz ság,
mint a bő  vi zű pa tak.” (Ám 5,24) 

Az ul mi nyi tó is ten tisz te le ten szí -
né szek mu tat ták be ap róbb je le ne tek -
ben Ámósz pró fé ta éle tét, il let ve
küz del me i nek ál lo má sa it. Az ün ne -
pi al kal mat szí ne sí tet te egy al kal mi
bu da pes ti nép tánc együt tes fel lé pé se
és a jé nai Fried rich Schil ler Egye tem
kó ru sá nak éne ke. Az igé ről dr. Frank
Ot fried July würt tem ber gi püs pök

pré di kált. A li tur gi á ban részt vet tek
a Du na men ti evan gé li kus egy há zak
kép vi se lői. Ma gyar nyel ven Grend orf-
Ba logh Me lin da lel kész nő kö szön töt -
te az ün ne pi gyü le ke ze tet. 

A prog ram so ro zat 2010 no vem -
be ré ben Ba jor or szág ban foly ta tó dik,
Ma gyar or szág ra 2011 áp ri li sá ban jut el. 

g BPM

El in dul tak a bé ke hul lá mai a Du nán

Magyar néptánc – a prédikáló püspök és a liturgus, Tabea Frey figyelmének
középpontjában

Egy mil li árd fo rin tot pó tol hat az ál lam
idén az egy há zi köz ok ta tá si in téz mé -
nyek ki egé szí tő nor ma tí vá já nak négy -
mil li árd fo rin tos el ma ra dá sá ból az
ősszel meg sza va zan dó zár szám adá  si
tör vény ja vas lat sze rint – kö zöl te Szász -
fal vi Lász ló, a Köz igaz ga tá si és Igaz -
ság ügyi Mi nisz té ri um egy há zi, nem -
ze ti sé gi és ci vil kap cso la to kért fe le lős
ál lam tit ká ra a Ma gyar Táv ira ti Iro da
meg ke re sé sé re.

A zár szám adá si tör vény ja vas lat ide-
vo nat ko zó szám ada tai az egy há zi
szak ér tők és a Nem zet gaz da sá gi Mi -
nisz té ri um szak ér tő i nek szak mai
egyez te té se alap ján ala kul tak ki. En nek
ered mé nye ként idén a 2009-re vo nat -
ko zó egy há zi köz ok ta tá si ki egé szí tő
nor ma tí va 757 mil lió fo rint lesz, il let -
ve 1 mil li árd 17 mil lió fo rin tot kap nak
az egy há zak szo ci á lis in téz mé nye ik ki -
egé szí tő nor ma tí vá ja ként.

Szász fal vi Lász ló ki emel te: a köz ok -
ta tá si rend szer „sta bil, ki szá mít ha tó ál -
la mi fi nan szí ro zás ra” va ló át ál lí tá sá ig
is a kor mány az ál la mi és ön kor mány -
za ti in téz mé nyek kel egyen ran gú an tá -
mo gat ja majd az egy há zi köz ok ta tá -
si in téz mé nye ket, s ez már a jö vő évi
költ ség ve tés ben meg mu tat ko zik. A kor -
mány zat egy bi zo nyos üte me zé si terv
sze rint az ál la mi fi nan szí ro zást sze ret -
né be ve zet ni a köz ok ta tá si rend szer ben,
„és ez nyil ván érin ti majd az egy há zi
fenn tar tá sú ok ta tá si in téz mé nye ket
is”. A rész le te ket azon ban még egyez -
tet ni kell az egy há zi szak ér tők kel.

A szep tem ber-ok tó ber fo lya mán
össze hí van dó va ti ká ni–ma gyar ve -
gyes bi zott ság egyik leg fon to sabb té -
má ja az egy há zak, il let ve az egy há zi in -
téz mé nyek fi nan szí ro zá sa lesz, eze ket
a kér dé se ket rész le te sen elem zik majd.
„Re mény ség sze rint kon szen zus ra tu -
dunk jut ni egy más sal” – tet te hoz zá az
egy ház ügyi ál lam tit kár.

A ve gyes bi zott ság té má ja lesz to -
váb bá, hogy kö zö sen von ják le a kon -

zek ven ci á kat a va ti ká ni szer ző dés
meg kö té se, az 1997 utá ni évek ta -
pasz ta la tai alap ján. Vé gig kell gon dol -
ni, hogy mi ként ér vé nye sült a va ti ká -
ni szer ző dés az el múlt nyolc év szo ci -
a lis ta kor mány zá sa alatt.

Szász fal vi Lász ló kö zöl te: a va ti ká -
ni–ma gyar ve gyes bi zott ság ülé se in
hang sú lyos lesz az 1990-ben meg ho -
zott, lel ki is me re ti és val lás sza bad ság -
ról, il let ve az egy há zak ról szó ló tör vény
fe lül vizs gá la tá nak kér dé se is, mert
„nyil ván érin ti a va ti ká ni szer ző dés az
egy há zi tör vény fe lül vizs gá la tát”.

Eh hez kap cso ló dó an el mond ta: na -
gyon sok min den ide jét múlt az 1990-
ben ho zott tör vény ben. A leg fon to sabb
fel adat az, hogy „le kell zár ni a le he tő -
sé get az úgy ne ve zett biz nisz egy há zak
előtt, ame lye ket nem a hit éle ti te vé keny -
ség re hoz tak lét re, ha nem spe ku lá ci ós
cél lal ar ra, hogy mi ként hasz nál ják ki a
kis ka pu kat, és ho gyan él je nek vissza a
tör vény ad ta le he tő sé gek kel”. Ma gyar -
or szá gon pél dát la nul ala csony szám hoz,
száz fő höz kö tik az egy ház meg ala pí -
tá sá nak kri té ri u mát, ugyan ez a szám
pél dá ul Auszt ri á ban tíz ezer fő.

A le en dő új egy há zi tör vényt azon -
ban fel tét le nül a ké sőbb meg sza va zan -
dó új al kot mánnyal kell össz hang ba
hoz ni. Ok tó ber ben egyéb ként az ál -
lam tit kár ság egy „sa lá ta tör vény”-ja vas -
la tot is ter vez be nyúj ta ni az Or szág -
gyű lés nek, amely ben az egy há za kat
érin tő, „a szo ci a lis ta kor má nyok alatt
lét re jött diszk ri mi ná ci ót” igye kez nek
fel szá mol ni.

Az Or bán Vik tor mi nisz ter el nök és
a tör té nel mi egy há zak ve ze tői kö zött
ter ve zett ta lál ko zó ról Szász fal vi Lász ló
azt mond ta: az idő pon tot egyez te tik,
bíz nak ben ne, hogy még szep tem ber -
ben meg va ló sul a tár gya lás. Ezen
ugyan azok a kér dé sek ke rül nek elő,
ame lye ket a va ti ká ni–ma gyar ve gyes
bi zott ság is tár gyal majd.

d MTI

Egy mil li ár dot pó tol hat
az ál lam idén az egy há zi

köz ok ta tás nak

Há rom Ko má rom-Esz ter gom me -
gyei te le pü lés ro ma fel zár kóz ta tá si
prog ram ját össze gez te a fe ren ces rend
a napokban Baj nán. A kon fe ren ci án
elő adást tar tott a Köz igaz ga tá si és
Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um tár sa dal mi
fel zár kó zá sért fe le lős ál lam tit ká ra is.

Ba log Zol tán el mond ta: se gít sé get
kér ni jött azok tól, akik ben bel ső
kész ség van a se gít ségadásra, s akik
egy út tal ér te nek is hoz zá.

A po li ti kus nem ze ti ér dek nek ne -
vez te a ci gány ság ügyé nek meg ol dá -
sát. Mint mond ta, két vesz te se lesz
an nak, „ha nem tu dunk elő re lép ni”:
a ki sebb ség, amely sok kal mé lyebb -
re már nem na gyon tud csúszni, és
a több ség, amely  még igen.

Egy fel mé rést is mer tet ve hang -
sú lyoz ta, hogy tíz év múl va Bor sod-
Aba új-Zemp lén me gyé ben min den
má so dik em ber ci gány lesz. Ez azt je -
len ti, hogy min den má so dik em ber
in ak tív lesz, és sem mi vel nem tud
hoz zá já rul ni a köz te her vi se lés hez. A
fel adat az, hogy ez az elő re jel zés ne
vál jon va ló ra, mert egy tíz mil li ós
or szág nem en ged he ti meg ma gá nak,
hogy „hét száz ezer, uszk ve egy mil lió
em bert a há tán ci pel jen” anél kül,
hogy azok bár mit be tud ná nak vagy
be akar ná nak ten ni a kö zös be.

Mint fo gal ma zott, ő a ci gány ság vé -
del mé ben ál lít ja, hogy „ma a ci gány -
ügyön egy ha tal mas, el ső sor ban nem
ci gá nyok ból ál ló ma gyar lob bi élős kö -
dik”. Meg je gyez te: olyan em be rek re
van szük ség, akik nem a sa ját ön fenn -
tar tá su kat lát ják az ügy ben. Az egy ház -
tól azt vár ja, hogy el kö te le zett em be -
re ket küld jön a fel ada tok el vég zé se ér -
de ké ben, a kor mány pe dig biz to sít ja
majd a szük sé ges inf ra struk tú rát.

„Nagy li be rá lis ha zug ság nak” és
„kép mu ta tás nak” ne vez te azt, hogy a
tár sa da lom több sé gé től el vár ha tó len -
ne, hogy egy szü lő a gye re két olyan is -
ko lá ba já ras sa, ahol az csak „le sza kad -
ni tud”. Meg fo gal maz ta ugyan ak kor:
az iga zi, hi te les ke resz tény ség kép vi -
se lői, te hát azok, akik fe le ba rá ti sze -
re tet re haj lan dók, akik vál lal ják, hogy
ál do za to kat hoz nak, a vi lá gon min -
den hol ki sebb ség ben van nak.

Sem mi fé le szo ci á lis hely zet nem
men te sít a tör vé nyek be tar tá sa alól –
je len tet te ki az ál lam tit kár. Vál toz tat -
ni kell a be széd mó don is. Őszin tén
kell be szél ni azok ról a prob lé mák ról,
ame lyek nek et ni kai vo nat ko zá sai van -
nak, „kü lön ben nem sze rez zük meg a
több ség tá mo ga tá sát” – fo gal ma zott.

Vé le mé nye sze rint ma erős lob bi
áll azok mö gött, akik úgy pró bál nak

ak tí vak len ni a ci gány ság ügyé ben,
hogy in kább az in du la tok ger jesz té -
sé ben le gye nek ér de kel tek. Ilyen
mo ti vá ció nem csak a szél ső jobb tér -
fe lén, ha nem a ra di ká lis li be rá lis ol -
da lon is lé te zik. Sze rin te ez utób bi „a
ci gány ön tu da tot a ma gyar ság gal
szem ben pró bál ja meg te rem te ni”.

Ba log Zol tán bí rál ta a ro mák in teg -
rá ci ó já nak ed di gi gya kor la tát. Úgy
vél te, mi nél több olyan egy há zi is ko -
lá ra len ne szük ség, ahol több sé gé ben
ci gány gye re kek ta nul nak. Mind ez
elő ké szí tés len ne az in teg rá ci ó ra.

Sass Le ven te, a Ma gya rok Nagy -
asszo nya Fe ren ces Rend tar to mány
fej lesz té si igaz ga tó ja a Ma gyar Táv ira ti
Iro dá nak el mond ta: a két éve in dult
prog ram ban azt vál lal ták a he lyi plé -
bá no sok kal és ön kor mány za tok kal
együtt, hogy a tér ség ben élő ro má kat
el jut tat ják az érett sé gi ig. Csak nem
nyolc van ro ma szár ma zá sú em bert
von tak be a prog ram ba. Vol tak, akik
szá má ra mun ka le he tő sé get tud tak
fel kí nál ni.

A fe ren ces rend ter ve zi, hogy más
te le pü lé se ket is be von nak a prog ram -
ba, il let ve el moz dul nak a szak kép zés
irá nyá ba – kö zöl te a rend tar to mány
fej lesz té si igaz ga tó ja.      

d Forrás: MTI

Ci gányúton a romaintegráció eddigi gyakorlata?
Új össze té tel ben dol go zik a to váb bi -
ak ban a va ti ká ni–ma gyar ve gyes bi -
zott ság egy mi nisz ter el nö ki ha tá ro zat
alap ján – áll a Ma gyar Köz löny ben. A
tes tü let fel ada ta, hogy el len őriz ze az
Apos to li Szent szék és Ma gyar or szág
kö zött 1997-ben lét re jött meg ál la po -
dás ban fog lal tak vég re haj tá sát.

Or bán Vik tor mi nisz ter el nök a ha tá -
ro zat ban köz zé tet te: a ma gyar kor -
mány za tot kép vi se lő de le gá ci ót Sem jén
Zsolt mi nisz ter el nök-he lyet tes ve ze ti.

To váb bi ta gok: Rét vá ri Ben ce, a
Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz -
té ri um par la men ti ál lam tit ká ra, Szász -
fal vi Lász ló, a Köz igaz ga tá si és Igaz -
ság ügyi Mi nisz té ri um egy há zi, nem -
ze ti sé gi és ci vil tár sa dal mi kap cso la to -
kért fe le lős ál lam tit ká ra, Né meth Zsolt,
a Kül ügy mi nisz té ri um par la men ti ál -
lam tit ká ra, Já vor And rás, a Nem ze ti
Erő for rás Mi nisz té ri um köz igaz ga -
tá si ál lam tit ká ra, Hoff mann Ró zsa, a
Nem ze ti Erő for rás Mi nisz té ri um ok -
ta tá sért fe le lős ál lam tit ká ra, Solt ész
Mik lós, a Nem ze ti Erő for rás Mi nisz -
té ri um szo ci á lis, csa lád- és if jú ság -
ügyért fe le lős ál lam tit ká ra, Nasz va di
György, a Nem zet gaz da sá gi Mi nisz té -
ri um ál lam ház tar tá sért fe le lős ál lam -
tit ká ra, Schan da Ba lázs, a Páz mány
Pé ter Ka to li kus Egye tem Jog- és Ál -
lam tu do má nyi Ka rá nak dé kán ja.

Ez zel egy idő ben meg szűnt a meg -
bí za tá sa az au gusz tus 11-i ha tá ro zat ér -
tel mé ben Hil ler Ist ván ko ráb bi ok ta -
tá si és kul tu rá lis mi nisz ter nek, Csep -
re gi And rás nak, a ko ráb bi kul tu rá lis
tár ca egy há zi kap cso la to kért fe le lős
tit kár ság ve ze tő jé nek, Buj do só Sán -
dor, Ko vá rik Er zsé bet, Med gya szai
Me lin da, Vár fal vi Ist ván ko ráb bi
sza k   ál lam tit ká rok nak és Hor váth né
Fek szi Már ta ál lam tit kár nak.

A va ti ká ni szer ző dést 1997. jú ni us
20-án kö töt te meg Ma gyar or szág és
az Apos to li Szent szék, az Or szág gyű -
lés ezt 1999-ben ra ti fi kál ta.

A szer ző dés meg hir de tett cél ja a
ma gyar or szá gi ró mai ka to li kus egy -
ház füg get len mű kö dé sé nek biz to sí -
tá sa volt. A meg ál la po dás sze rint a ka -
to li kus köz ok ta tá si és fel ső ok ta tá si in -
téz mé nyek az ál la mi és ön kor mány -
za ti in téz mé nyek kel azo nos tá mo -
ga tást kap nak, és ez vo nat ko zik a
ka to li kus tu laj do nú mű em lé kek re,
mú ze u mok ra, könyv tá rak ra is. A va -
ti ká ni szer ző dés adott mó dot ar ra is,
hogy a sze mé lyi jö ve de lem adó egy
szá za lé kát va la mely egy ház kap has sa
meg.

A va ti ká ni szer ző dés ha tá sá ra az ál -
lam to váb bi né hány egy ház zal is kö -
tött ha son ló meg ál la po dá so kat.

d MTI

Új össze té tel ben dol go zik a va ti ká ni–
ma gyar ve gyes bi zott ság
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Ti zen har ma dik al ka lom mal ve het ték
át a Par la ment ben ki tün te té se i ket a
Ma gyar Ter mék Nagy díj elnyeréséért
kiírt pá lyá zat dí ja zott jai. A nyertesek
kö zött volt a Fé bé Szo ci á lis Re ha bi -
li tá ci ós és Szol gál ta tó Non pro fit Kft.
is, amely 1992 óta gyárt fa ter mé ke -
ket – já té ko kat, kis bú to ro kat, dísz tár -
gya kat –, nyom tat ki ad vá nyo kat, ké -
szít re ha bi li tá ci ós se géd esz kö zö ket,
nyújt moz gás te rá pi ás szol gál ta tá so -
kat, és üze mel tet – sú lyo san moz gás -
kor lá to zot tak (ke re kes szé ke sek) szá -
má ra – la kó ott hont, aka dály men te -
sí tett pan zi ót.

A ci vil kez de mé nye zé sű pá lyá zat
a mi nő ség tu da tos szem lé let el ter jesz -
té sét tűz te ki leg főbb fel ada ta ként,
mellyel a tu da tos fo gyasz tói ma ga tar -
tás ki ala ku lá sát is se gí ti. Ki írói az
Exim bank Zrt., az In dus torg-Véd -
jegy iro da Kft., az ITD Hun gary Zrt.,
a Me hib Zrt., a Nem ze ti Fo gyasz tó -
vé del mi Ha tó ság, a Terc Kft. és a
TÜV SÜD Ker mi Minőség-ellenőrző
és Szolgáltató Kft. A pá lyá zat szak -
mai tá mo ga tói a Nem ze ti Fej lesz té -
si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri um, az
Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um, a Szo -
ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um és
a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi -
nisz té ri um.

A Ma gyar Ter mék Nagy díj ki tün -
te tő cím azon ter mé kek, szol gál ta tá -
sok és gaz da sá gi szer ve ze tek el is me -
ré se, ame lyek te vé keny sé gük so rán
bi zo nyít ha tó an el kö te le zet tek a mi -
nő ség ügye iránt, és ki emelt fon tos -
sá got tu laj do ní ta nak az egye tem le ge -

sen jó mi nő sé gű ter mé kek elő ál lí tá -
sá nak, il let ve szol gál ta tá sok nyúj tá -
sá nak.

A szep tem ber 2-ai ce re mó ni án
kö zel öt száz je len le vő – gaz da sá gi
szak em ber, nem zet kö zi dip lo ma ta és
a mé dia kép vi se lői – osz to zott a dí -
ja zot tak örö mé ben. Mi vel hat pá lyá -
zat há rom össze vont ki tün te tést ér -
de melt, két pá lyá zat pe dig két-két pá -
lyá zó kö zös al ko tá sa, eb ben az év ben
össze sen 39 pá lyá zó 40 pá lyá za ta 37
nagy dí jat ka pott. 

A Fé bé Szo ci á lis Re ha bi li tá ci ós
és Szol gál ta tó Non pro fit Kft. 2007-
ben kezd te el, és az óta fo lya ma to san
vég zi a bu da pes ti ál lat kert lé te sít mé -
nye i nek és la kó i nak mo del le zé sét.
Ter mé ke i ket éger fá ból ké szí tik, a
Fő vá ro si Ál lat- és Nö vény kert meg -
ren de lé sé re és szak mai el len őr zé se
mel lett. A dí jat Endre ffy At ti la, a cég
ügy ve ze tő je vet te át. A díj át adón–
egy há zunk ré szé ről – je len volt dr.
Me kis Vik tó ria, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá -
já nak igaz ga tó he lyet te se és Bu da
An na má ria, a dia kó ni ai osz tály ve -
ze tő je is.

A 2010. évi el is me ré sek kel már 245
pá lyá zat több ezer ter mé kén, szol gál -
ta tá sán lát ha tó a ma gyar ta lá lé kony -
ság és szak ér te lem szim bó lu ma ként
is ér tel mez he tő Ma gyar Ter mék
Nagy díj véd jegy – mos tan tól az
evan gé li kus Fé bé Szo ci á lis Re ha bi li -
tá ci ós és Szol gál ta tó Non pro fit Kft.
ter mé ke in is.

d For rás: evan ge li kus.hu

Át ad ták a 2010. évi 
Ma gyar Ter mék 

Nagy dí ja kat
A ki tün te tet tek kö zött az evan gé li kus kö tő dé sű

Fé bé Szo ci á lis Re ha bi li tá ci ós és Szol gál ta tó 
Non pro fit Kft.

Mit je lent ne künk a Ma gyar Ter mék Nagy díj?
A Ma gyar Ter mék Nagy díj olyan el is me rés, ame lyet kü lön bö ző mi nő ség-
el len őr ző in té ze tek és ha tó sá gok ja vas la ta alap ján egy ci vil szer ve zet ítél
oda éven te azok nak a ter mé kek nek, ame lyek ki tűn nek jó mi nő sé gük kel
és in no va tív tar tal muk kal. A cím bé li „ne künk” pe dig ben nün ket ta kar,
a Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza egye sü let ál tal ala pí tott Fé bé Szo ci á lis és
Re ha bi li tá ci ós Szol gál ta tó Non pro fit Kft. kö zel száz meg vál to zott mun -
ka vég ző ké pes sé gű dol go zó ját… 

Kép vi se le tük ben ma gam is ott le het tem az idei, szep tem ber 2-i par la -
men ti díj át adó ün nep sé gen. Ugyan is cé günk – amely egyéb ter mé kei és
szol gál ta tá sai mel lett már rég óta gyárt fa ipa ri ter mé ke ket: fej lesz tő és szó -
ra koz ta tó fa já té ko kat, óvo dai bú to ro kat, tor na sze re ket stb. – idén „A bu -
da pes ti ál lat kert épü le tei és la kói” el ne ve zé sű já ték kal in dult a Ma gyar
Ter mék Nagy díj pá lyá za ton, és nagy örö münk re el is nyer te ezt a ran gos
el is me rést.

A já ték je len leg – mert még bő vül ni fog – a be já ra ti fő ka put, az ele -
fánt há zat és mint egy száz negy ven köz is mert és ke vés bé is mert, eg zo ti kus
ál lat fi gu rá ját tar tal maz za. Amel lett, hogy a já ték tisz tel gés K ós Ká roly
mű ve előtt, jól hasz nál ha tó épí tő já ték ként, ok ta tá si se géd let ként és ter -
mé szet raj zi is me ret ter jesz tő esz köz ként is – mi ként azt a zsű ri is ki emel -
te ér té ke lé sé ben. 

Az élet hű en ki dol go zott ál lat fi gu rák egyik mű vé szi te het ség gel meg ál -
dott dol go zónk ter ve ző mun ká ját di csé rik. A zsű ri mél ta tá sa sze rint a fenn -
tart ha tó fej lő dés szem lé le tét tük rö zi az, hogy a já ték tel jes egé szé ben ter -
mé sze tes anya gok ból ké szült. Ez min den ál ta lunk ké szí tett já ték te kin te -
té ben tö rek vé sünk, bár a tö meg ter me lés szí nes, mű anyag cso dá i val
szin te le he tet len fel ven nünk a pi a ci ver senyt. Meg kell még em lí te nünk,
hogy szó ban for gó ter mé künk a nagy dí jon kí vül el nyer te a TÜV SÜD
Ker mi Minőség-ellenőrző és Szolgáltató Kft., va la mint a Sé rül tek ma ga -
zin kü lön dí ját is.

Mind ezek től azt re mél jük, hogy nö vek szik or szá gos is mert sé günk és el -
is mert sé günk, hi szen gyak ran még evan gé li kus kö rök ben is döb bent rá -
cso dál ko zás sal kons ta tál ják, hogy lé te zünk, és ilyen tel je sít mé nyek re va -
gyunk ké pe sek.

Leg in kább an nak örü lünk, hogy is mét or szág-vi lág előtt be bi zo nyo so -
dott: ha meg te rem tik a fel té te le ket, és ki tű zik a meg fe le lő célt, a meg vál -
to zott mun ka ké pes sé gű dol go zók is tud nak – a ked ve zőt len, oly kor
egye ne sen el len sé ges gaz da sá gi sza bály ozó rend szer da cá ra is – na gyot al -
kot ni.

g Szi tár Zsolt

b Egy se gély szer ve zet, ame lyet a
vi lág sze gé nyei tá mo gat nak és
tar ta nak fenn?! El kép zel he tő -
nek tart ja ezt a ked ves ol va só?
A „The Fel lows hip of the Lea st
Co in” (a leg ki sebb pénz ér me kö -
zös sé ge) több mint öt ven esz ten -
de je bi zo nyí ték ar ra, hogy ez
már pe dig le het sé ges. Az ér ték -
te len fil lé rek ből Is ten ál dá sá val
cso dá la tos vál lal ko zá so kat le -
het be in dí ta ni. A Fü löp-szi ge te -
ki teo ló gus nő, Cor azon Tab ing-
Reyes be szélt ne kem er ről, aki
2008 óta töl ti be a vi lág mé re tű
szer ve zet fő tit ká ri poszt ját. Ta -
lál ko zá sunk ra az al só-szász or -
szá gi Loc cum ban ke rült sor, az
Eu ró pai Ke resz tény Nők Öku -
me ni kus Fó ru má nak nagy gyű lé -
sén, aho vá ven dég ként ér ke zett.

– Cor azon asszony tar tot ta a kon -
fe ren cia egyik reg ge li áhí ta tát. Itt
be mu tat ta, hogy szer ve ze tü ket nem
egy sze rű en az ada ko zás, ha nem el ső -
sor ban a kö zös imád ság kö ti össze.

– Ki ala kult rend je, mond hat nám,
li tur gi á ja van ná lunk a pénz gyűj -
tés nek. Kö zös sé günk mind egyik tag -
ja elő ször imád ko zik. Na pi el csen de -
se dé sét hasz nál ja fel ar ra, hogy va la -
mi lyen konk rét ké rést az Úr elé vi -
gyen. Eb ben se gít sé get kap tő lünk,
kör le ve le ink ben min dig meg je lö -
lünk ima té má kat. Majd csak ez után
dob ja be le a pénz ér mét a per se lyé be.
Eh hez ra gasz ko dunk. Úgy ke rül jön
hoz zánk a pénz ado mány, hogy tud -
has suk, imád ság kí sér te.

– A kö nyör gés, a vi lá gért va ló köz -
ben já rás fon tos sá gá ra utal a szer ve -
zet lo gó ja is?

– A hong kon gi mű vész, Rayann
Ma ál tal ké szí tett emb lé ma ló tusz vi -
rá got for má zó, imád ko zó ke ze ket
áb rá zol. Mi ezt tart juk a leg fon to -
sabb nak. Ado má nya ink Is ten se gít -
sé gé vel vál hat nak va ló ban ál dás sá.
Nem a mi ke zünk, ha nem az ő ke ze
tud gyó gyí ta ni, meg sza ba dí ta ni és
meg újí ta ni. Mi csu pán kö nyö rög -
he tünk, és ap ró ado má nyunk kal
mel lék sze rep lői le he tünk az ő
nagy tet te i nek.

Ázsi á ban a ló tusz vi rág
ké pé hez több je len tés is
kap cso ló dik. Van olyan
ré gió, ahol a ter mé -
keny ség jel ké pe. Sok
he lyen a múlt-je len-jö -
vő egy sé gét szim bo li -
zál ja a vi rág. De szin te
ki vé tel nél kül min den
ázsi ai or szág ban úgy is -
me rik, mint a tisz ta ság je -
lét. A víz za va ros iszap já ból
táp lál ko zik ugyan, de fent a fel -
szí nen eb ből nem lát szik sem mi.
Csak a szir mok őszin te ki tá rul ko zá -
sa. Szép sé ge, fen sé ge el káp ráz tat ja a
ráte kin tőt.

A pénz vi lá gát so kan tart ják za va -
ros, tisz tá ta lan kö zeg nek. A lo gónk -
ban az is ben ne van, hogy Is ten ál dá -
sá val a vi lá gi ja vak szent té vál hat nak.

– Be szél ne ar ról, ho gyan in dult a
moz gal muk?

– Ezek sze rint még nem annyi ra is -
mert a kö zös sé günk az Önök ha zá -
já ban? Pe dig kap cso la tot tar tunk
fenn Ma gyar or szág gal is. Pél dá ul a
nagy kő rö si re for má tus nő szö vet ség
tag jai rend sze re sen kül de nek ado má -
nyo kat. Ám a kér dé sé re vá la szol va,
va ló já ban ázsi ai sze gény asszo nyok
in dí tot ták el a moz gal mun kat, mely
az év ti ze dek nyo mán vi lág mé re tű
szer ve zet té nőt te ki ma gát. Még
1956-ban tör tént, hogy az in di ai szár -

ma zá sú Shan ti So lo mon misszi ói
úton vett részt tér sé gé ben. Ami kor
nem en ged ték be Ko re á ba, s így a Fü -
löp-szi ge te ken kel lett ma rad nia,
imád koz ni kez dett Is ten ve ze té sé ért.
Kér te az Urat, hogy mu tas sa meg, ho -
gyan le het né nek egy más sal kö zös ség -
ben a kul tu rá lis, po li ti kai kü lönb sé -
gek, az el té rő gaz da sá gi hely ze tük mi -

att egy más tól annyi ra el szi ge tel ten
élő asszo nyok. És ak kor je lent meg
előt te ez a kép: asszo nyok egy má sért
imád koz nak föld raj zi ha tá ro kat át -
ível ve, és fél re tesz nek egy-egy pénz -
ér mét az egy másért ér zett fe le lős sé -
gük je le ként. A moz ga lom 1970-ben
vált nem zet kö zi szer ve zet té. A kö zös -
sé get ve ze tő fő tit ká rok so rá ban én va -
gyok a ne gye dik. 

– Úgy tu dom, fő leg ön kén te sek se -
gí tik a kö zös ség mun ká ját.

– A The Fel lows hip of the Lea st
Co in nak egye dü li, fi ze tett al kal ma -
zott ja csu pán a fő tit kár. Az ado má -
nyok össze gyűj té sét Genf ben, az
Egy há zak Vi lág ta ná csá nak pénz ügyi
osz tá lyán vég zik. Igyek szünk min den
felajánlást ka ri ta tív cél ra fel hasz nál -
ni, hogy az „öz vegy asszo nyok két fil -
lér jé ből” sem mi se vesszen kár ba.

– Igaz, hogy a sze gé nyebb ázsi ai or -
szá gok ból több ado mány ér ke zik
Önök höz, mint a gaz dag Nyu gat ról?

– Er re a kér dés re so ha sem fog vá -
laszt kap ni tő lünk. Nem te szünk
kü lönb sé get kis és nagy ado má nyok
kö zött. Mert Is ten sze mé ben is min -

den hoz zá já ru lás egy for mán fon tos
és ér té kes. Az éves je len té se ink ben
sem ad juk köz re, hogy me lyik or szág -
ból mek ko ra összeg folyt be. Azt ter -
mé sze te sen sejt he ti, hogy van nak a
vi lág nak olyan tér sé gei, ahol az ap ró -
pénz a fö lös leg ből ke rül a per sely be.
És van nak olya nok is, ahol nem egy -
sze rű en a leg ki sebb ér mét, ha nem ta -

lán a leg utol só pénz da ra bot, a min -
dent dob ják be a kö zös be, tud ván,
hogy Is ten nek sem mi sem le he tet len. 

– Mon da na er ről az „Is ten nek
sem mi sem le he tet len ről” konk rét
szám ada to kat is?

– Éven te 35–50 pro jek tet tu dunk
tá mo gat ni öt ezer dol lár ér ték ben a vi -
lág kü lön bö ző pont ja in. Épít ke zé sek -
re nem adunk, de ar ra igen, hogy a
nők és a gyer me kek em be ribb kö rül -
mé nyek kö zött él hes se nek. Né hány

hó nap ja ér ke zett egy le vél Ni ca ra -
gu á ból, amit be is tet tem az éves

kör le ve lünk be. Be szá mol tak,
hogy a mik rok öl csö nök ből

az asszo nyok ho gyan
kezd het tek vál lal ko zá -
sok ba. Az egyi kük pél -
dá ul gyü möl csös bol tot
nyit ha tott. Most ha -
von ta pon to san fi ze ti
vissza a köl csö nö ket.
Egy má sik asszony meg

a kis vá ro suk ban ta xi -
zás ba kez dett, ami si ke -

re sen mű kö dik. Má sok
hasz nált ru hák kal kezd tek el

ke res ked ni. De a lé nyeg az,
ami vel ni ca ra gu ai ba rá ta ink a

le ve lü ket zár ták: „(…) kö szön jük a le -
he tő sé get, amit kap tak ezek az asszo -
nyok, hogy ön ál ló ak le hes se nek,
hogy meg él hes se nek, s így mél tó
em be ri kö rül mé nyek kö zött él hes se -
nek. Pénz ado má nyo tok és imád sá ga -
i tok meg vál toz tat ták az éle tü ket.” 

– Eze kért az ered mé nye kért hagy -
ta ott Cor azon asszony a teo ló gi ai ta -
ná ri szé ket, s lett a szer ve zet fő tit ká ra?

– Eze kért a cso dá kért ér de mes.
Nagy sze rű ér zés – ha csak ap rócs ka,
je len ték te len esz köz ként is – részt
ven ni Is ten vál lal ko zá sá ban, amely -
nek cél ja az em ber fel eme lé se. S ez -
zel nem csu pán a föl di kö rül mé nye -
i nek ja ví tá sá ra gon do lok, ha nem el -
ső sor ban ar ra, hogy Is ten mind eze -
ken ke resz tül is men tő, ir gal mas
sze re te tét tár ja a vi lág elé. 

g B. Pin tér Már ta

Vál lal ko zás Is ten nel
Találkozás „a leg ki sebb pénz ér me kö zös sé gének” főtitkárával
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Pá lyá zat
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE) Or szá gos Iro dá ja pá lyá za tot
hir det bel ső el len őr mun ka kör be töl té sé re.

A jog vi szony idő tar ta ma: ha tá ro zat lan ide jű jog vi szony.
Fog lal ko zás jel le ge: tel jes mun ka idő, al kal ma zott.
A mun ka vég zés he lye: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. és a vi dé ken lé vő in -

téz mé nyek.
El lá tan dó fel ada tok: Az MEE Or szá gos Iro dá já nak és in téz mé nye i nek gaz -

da sá gi el len őr zé se, vizs gá la ta.
A mun ka kör be töl tő je ál tal el lá tan dó fel adat kö rök: bel ső el len őr zé si fel -

ada tok.
– az MEE Or szá gos Iro dá ja és in téz mé nyei bel ső sza bály za tok nak és a

kül ső jog sza bá lyi kör nye zet nek va ló meg fe le lé sé nek vizs gá la ta, a vizs gá lat -
ról je len tés ké szí té se és ja vas la tok té te le az or szá gos pres bi té ri um ré szé re;

– a ki je lölt te rü le ten au dit vizs gá lat vég zé se, je len tés ké szí té se és a vizs -
gá lat so rán tett ja vas la tok nyo mon kö ve té se;

– a mű kö dés sel kap cso la tos koc ká za tok fel tá rá sa, ja vas lat té tel a koc ká -
za tok mi ni ma li zá lá sá ra;

– ja vas lat té tel a fel me rü lő prob lé mák ke ze lé sé re.
Il let mény és jut ta tá sok: meg egye zés sze rint.
Pá lyá za ti fel té te lek: ma gyar ál lam pol gár ság; bün tet len elő élet; egye tem,

a 193/2003. (XI. 26.) kormányren de let 11. (1) be kez dé se alap ján (fel ső fo kú
szak irá nyú – gaz da sá gi – vég zett ség); leg alább 5 év szak mai ta pasz ta lat; fel -
hasz ná ló szin tű MS Offi ce (iro dai al kal ma zá sok) is me re tek.

Előny: költ ség ve té si in téz mény te rü le tén szer zett szak mai ta pasz ta lat, nor -
ma tív fi nan szí ro zás te rü le tén szer zett jár tas ság; an gol- és/vagy né metnyelv -
is me ret; egy há zi élet ben va ló jár tas ság.

A pá lyá zat ré sze ként be nyúj tan dó ira tok, iga zo lá sok: rész le tes szak mai
ön élet rajz ed di gi mun ka he lye i nek és szak mai te vé keny sé gé nek is mer te té -
sé vel; 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány; is ko lai vég zett sé get,
szak ké pe sí tést ta nú sí tó ok ira tok má so la ta.

A mun ka kör be töl té sé nek idő pont ja: a mun ka kör leg ko ráb ban 2010. no -
vem ber 8. nap já tól tölt he tő be.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2010. szep tem ber 30.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja: pos tai úton vagy sze mé lye sen, a pá -

lyá zat nak az MEE Or szá gos Iro da cí mé re tör té nő el jut ta tá sá val (1085 Bu -
da pest, Ül lői út 24.). Kér jük a bo rí té kon fel tün tet ni a mun ka kör meg ne ve -
zé sét: „bel ső el len őr”. A pá lyá za ti anya got 3 pél dány ban kell be nyúj ta ni, 2
pél dányt pa pírala pon, 1 pél dányt elekt ro ni kus adat hor do zón.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2010. no vem ber 4.
A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi in for má ci ót az 1/486-3552-es te le fon -

szá mon Ká kay Ist ván or szá gos iro da-igaz ga tó tól sze rez het.

H I R D E T É S

Meg hí vó
„Nem a fé le lem nek lel két ad ta ne künk az Is ten, ha nem az erő, a sze re tet
és a jó zan ság lel két.” (2Tim 1,7) Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
szep tem ber 17-én, pén te ken 14.30-kor tart ja tan év nyi tó is ten tisz te le tét
és ün ne pi ülé sét a bu da pest-zug lói evan gé li kus temp lom ban (Bu da pest
XIV., Lő csei út 32.). Az is ten tisz te let ige hir de tői szol gá la tát dr. Fa bi ny Ta -
más püs pök vég zi. Az ün ne pi ülés rend je: meg nyi tás; rek to ri szék fog la -
ló be széd; az el ső éve sek fo ga da lom té te le; men to ri meg bí zó le ve lek át adá -
sa; be je len té sek; Him nusz. Ün nep sé günk re sze re tet tel meg hív juk.

Dr. Sza bó La jos rek tor

H I R D E T É S

A Sa rep ta Bu dai Evan gé li kus Sze re tet ott hon sze re tet tel vár min den ked ves
ér dek lő dőt a szep tem ber har ma dik hét vé gé jén meg ren de zen dő al kal ma i ra.

Szep tem ber 17., pén tek: 9.00–9.30: Áhí tat • 10.00-től: Bib li ai tör té -
ne tek – elő adás ér tel mi leg aka dá lyo zot tak szá má ra • 12.45-től: Ál latasszisz -
tált te rá pia (ku tya si mo ga tás) • 15.00–16.30: Elő adá sok (de mens el lá tás,
ér tel mi leg aka dá lyo zot tak el lá tá sa)

Szep tem ber 18., szom bat: 10.00–10.45: Trió Trix (ak ro ba ti kus
zsong lőr) • 14.00-től: Az in téz mény ala pí tó ja, Szteh lo Gá bor sír já nak a
ko szo rú zá sa a Far kas ré ti te me tő ben • 16.00–16.45: Bi ha ri Tánc együt tes

Szep tem ber 19., va sár nap: 10.00: Is ten tisz te let – igét hir det Fo dor Vik -
tor evan gé li kus lel ki pász tor, közreműködik a Lutheránia énekkar • 12.00-től:
Ebéd • Köz ben: Nyi tott ka puk – a pest szent lő rin ci evan gé li kus gyü le ke zet
if jú sá gi ze ne ka ra; a Sa rep ta ér tel mi leg aka dá lyo zott la kó i nak a szol gá la ta

Sztoj ano vics And rás igaz ga tó lel kész és Je ge si Zol tán né ott hon ve ze tő

H I R D E T É S

Fel vé te li tá jé koz ta tó a De ák té ren
A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um ba (1052 Bu da pest, Sü tő ut ca 1.) a
2011/12-es tan év re fel vé te liz ni szán dé ko zó di á kok és szü le ik szá má ra szep -
tem ber 25-én, szom ba ton 10 óra kor fel vé te li tá jé koz ta tót tar tunk. Ezen
az al kal mon az is ko la igaz ga tó ja szá mol be a szü lők nek is ko lánk mű kö -
dé sé ről, ha gyo má nya i ról és a fel vé te li rend szer ről, a gye re kek pe dig di -
ák ja ink se gít sé gé vel is mer he tik meg az is ko lát. Sze re tet tel vár juk az ér -
dek lő dő, most 4. és 8. osz tá lyos ta nu ló kat szü le ik kel együtt!

H I R D E T É S

Sze re tet tel ad juk hí rül, hogy szá mos ha zai és ha tá ra in kon tú li evan gé li kus temp -
lom (Za la eger szeg, Kon do ros, Szol nok, Mu ra szom bat, Ér sek új vár) ter ve ző je,
Ge rey Er nő (1862–1945) új ra te me té se, ham va i nak fia sír já ba va ló he lye zé se szep -
tem ber 17-én reg gel 8.30-kor lesz a Far kas ré ti te me tő 43/2 táb la 160. szá mú sír -
já nál. Em lé két sze re tet tel és tisz te let tel őr zik az uno kák, Dorn Vil mos né Ge rey
Gyöngy vér és dr. Ge rey Mag dol na, va la mint a déd uno kák és ük uno kák.

Búcsú Bánffy Györgytől

Ha sum máz va kell szól nom az éle tem ről, pá lyám ról,
azt kell mon da nom, hogy min den ese mény ben,
még a leg rosszab bak ban is fel kel lett is mer nem Is -
ten gond vi se lő, éle te met jó irány ba for dí tó sze re te -
tét. Di ák ként el vit tek az oro szok a há zunk ból. Fo goly -
tá bor. Tí fusz. Meg me ne kül tem. Érett sé gi. Te le ki Pál.
Majd apám meg hur co lá sa. Dol goz nom kel lett. Vol -
tam mo zi-üzem ve ze tő, tiszt vi se lő. Te het ség ku ta tás:
Ma jor Ta más föl vett a Nem ze ti Szín ház ba. Ot ta ni szí -
nész ként vé gez tem el a fő is ko lát. Bás ti La jos volt az
osz tály fő nö köm. Anyám szí nész nő volt. Tő le ta nul -
tam a szép be szé det. Tol din és nép me sé ken ne velt.
Ez is Is ten kü lön le ges aján dé ka volt. Ope rett szín ház.
1956, for ra dal mi bi zott sá gi tag ság. 3 év szi len ci um.
Ne héz évek. Meg nő sül tem, meg szü le tett kis lá -
nyunk, Esz ter. So fő rös kö dés Hon thy Han ná nál.
Aczél meg en ged te, hogy Pécs re szer ződ hes sek. A
bün te tés: éle tem leg szebb, szí né szi leg leg ered mé nye -
sebb kor sza ká vá lett. Is ten a rosszat jó ra for dí tot ta.
A leg na gyobb Shakes peare-sze re pe ket játsz hat tam
el: III. Ri chárd, Otel lo, Lear ki rály… Vol tam Cy ra no,
Higgins a My Fair La dyben. Szo phok lész Oi di pusz
ki rá lya, Illyés Gyu la Tisz ták da rab já nak fő sze rep lő -
je. A ha ta lom las san meg bo csá tott, Já szai-díj, ér de -
mes mű vész cím. 1960-ban meg szü le tett And rás fi -
unk. Fe le sé gem ön fel ál do zá sa; 11 évig vol tam tá vol
tő le Pé csett. Rá dió fel vé te lek. Az anya nyelv fe lé for -
du lás. Egye te mi Szín pad. Ma gyar ság tu dat. 11 év után
is mét Bu da pest, Jó zsef At ti la Szín ház. Kül föl di
utak: Auszt rá lia. Ame ri ka, Svájc, Fran cia or szág:
„Dobj egy ma rék föl det a Du ná ba…”

Szín há zi fel ada tok után nem ze ti nagy ja ink, mo -
no drá mák: Szé che nyi, Bo lyai, Beth len Mik lós, Jó -
si ka Mik lós.

Pi he nés, hob bi? A ze ne, az er dő!
Húsz évi ta nár ság a Ze ne aka dé mi án.
Két cik lu son át szí nész ként az or szág há zá ban. 32

egye sü let ben, ala pít vány ban van tár sa dal mi meg bí -
za tá som. Al kal man ként négy szín ház ban ját szom.
Most, 83 éve sen szín há zi ott ho nom a Jó zsef At ti la
és az Evan gé li um Szín ház. Van 5 uno kám. Nagy,
össze tar tó csa lád va gyunk. Ha tud tam va la mit a ka -
pott tál en tum ból át ad ni a kö zön ség nek, mo solyt,
gon do la tot, kö szö nöm Is ten nek és csa lá dom nak. Tel -
jes éle tet él tem. Kész va gyok a szám adás ra.

Elöl já ró be széd

Szep tem ber 3-án, éle té nek 84. évé ben
el hunyt Bán ffy György Kos suth- és Já -
szai Ma ri-dí jas szí nész, a Jó zsef At ti -
la Szín ház és az Evan gé li um Szín ház
mű vé sze. Vá rat la nul, tra gi kus hir te len -
ség gel, Kor fun ér te a ha lál. Bán ffy
Györ gyöt a Jó zsef At ti la Szín ház és a
II. ke rü let – mely nek dísz pol gá ra volt
– ön kor mány za ta is sa ját ha lott já nak
te kin ti.

Bán ffy György sok száz szín da rab -
ban, több mint öt ven já ték film ben
nyúj tott em lé ke ze tes ala kí tást. A ma -
gyar nyelv sze rel me se volt, szín észek
ge ne rá ci ó it ok tat ta a szép ki ej tés re. Jel -
leg ze tes or gá nu mát min den ma gyar te -
le ví zió né ző is mer te.

1927. jú ni us 19-én szü le tett Bu da pes -
ten. A Szín ház- és Film mű vé sze ti Fő -
is ko la el vég zé se után a Nem ze ti ben,
egy évig az Ál la mi Báb szín ház ban,
majd 1954–60 kö zött a Bu da pes ti Ope -
rett szín ház ban ját szott. 1960-tól Pé csett
ért el nagy si ke re ket, 1971 óta pe dig a
Jó zsef At ti la Szín ház nak volt a tag ja,
mi köz ben fo lya ma to san sze re pet vál -
lalt az Evan gé li um Szín ház da rab ja i ban
is. Az egyik leg szeb ben be szé lő szí nész -
ként 1978-tól a Ze ne mű vé sze ti Fő is ko -
la be széd ta ná ra, 1990-től az Anya -
nyelv ápo lók Szö vet sé gé nek el nö ke.
Négy éven át az ak kor még Evan gé -
li kus Teo ló gi ai Aka dé mia ne vet vi se -
lő fel ső ok ta tá si in téz mé nyünk ben is
ta ní tott re to ri kát. 

Mun kás sá gát 1983-ban a Ma gyar
Köz tár sa ság Ki vá ló Mű vé sze díj jal is -
mer ték el, 2001-ben Kos suth-dí jat ka -
pott, ez év jú ni u sá ban pe dig őt tün tet -
ték ki a Ma gyar Sza bad sá gért díj jal.

Imád ság Bán ffy György
ha lál hí re hal la tán

Nem tu dom el hin ni a meg ren dí tő hírt, ezért még úgy szó -
lí ta lak, mint ha kö zöt tünk len nél. Nem rég – szü le tés na -
po dat ün ne pel ve – bol do gan ad tad át Pár kány László élet -
pá lyá dat át te kin tő köny vét, és mi meg ren dül ten hall gat -
tuk vé gig fel ol va sá sod ban a Bán ffy György egyes szám el -
ső sze mély ben cí mű könyv be ve ze tő so ra it, az ál ta lad írt
Elöl já ró be szé det. Ha szo mo rú an tu do má sul kell is,
hogy ve gyem ha lá lod hí rét, még nem tu dom el en ged ni
a ke zed. De meg haj tom fe jem, és imád ság ban ké rem az
Urat, hogy bo csás sa meg ne ked mind azt, amit éle ted ben
vé tet tél el le ne, hi szen te jó szol gá ja vol tál, és hí vő lé lek -
kel val lot tad min de nek ben va ló je len lé tét. 

Kér lek, Uram, fo gadd ma gad hoz őt, akit már hat van év -
vel ez előtt is Gyur ka bá csi nak szó lí tot tam, hi szen kor ban
be éke lő dött édes apám és kö zém: édes apám szel le mi leg hoz -
zá fi a ta lo dott, én pe dig fi zi ka i lag hoz zá öre ged tem!

Uram, kö szö nöm, hogy meg aján dé koz tál Bán ffy György
ba rá ti sze re te té vel. Kö szö nöm, hogy ré sze se le het tem an -
nak a hosszú évek óta tar tó lel ki kö zös ség nek, amely nek
mo tor ja Gyur ka volt és az őt min den ben tá mo ga tó és ki -
egé szí tő fe le sé ge, Til da.

Uram! Kö szö nöm, hogy is mer he tem gyer me ke it, uno -
ká it, és ál ta luk is meg ta pasz tal hat tam, hogy mit je lent
a csa lád össze tar tó ere je.

Kö szö nöm, Uram, a te het sé get, amellyel meg aján dé koz -
tad őt: aján dé kod ról so ha meg nem fe led kez ve szol gált kö -
zöt tünk.

Kö szön jük, Urunk, hogy ál ta la is erő sö dött nem ze tünk
iránt ér zett sze re te tünk, hi szen ő hi va ta los ki ne ve zés nél -
kül is a nem zet szí né sze volt. Kö szön jük azt a sok szol gá -
la tot, ame lyet ka to li kus lé té re hit tel vég zett evan gé li kus
gyü le ke ze te ink ben is.

Kö szön jük a sok-sok ál do za tot és meg pró bál ta tást, ame -
lyet ha zánk ér de ké ben vál lalt.

Kö szön jük ha tá ro zott és fél re ért he tet len ál lás fog la lá -
sa it és ko moly küz del me it.

Kö szön jük a leg utób bi együtt lé tün ket Sán do rék kal, Ádá -
mék kal, Bor is ká val ab ban a meg hitt pil la nat ban, ami -
kor a szü le tés na pos aján dé ko zott meg ben nün ket az
élet út já ról meg je lent köny vé vel.

Kö szön jük, hogy az ő élet út ja ta nú ság té tel ir gal mad -
ról és min dent át fo gó sze re te ted ről.

Őrizd em lé két kö zöt tünk. Ámen.
g Ben czúr Lász ló, 
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„Min den gon do to kat őreá ves sé tek,
mert ne ki gond ja van rá tok.” (1Pt 5,7)

Szent há rom ság ün ne pe után a 15. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li s he ti igéi az
Úr Is ten gond vi se lő sze re te tét hir de -
tik, és dön tés elé ál lí ta nak. Csak egy
urat le het szol gál ni! Jó zsué már dön tött, s kö vet het jük a pél dá ját: „De én és
az én há zam né pe az Urat szol gál juk!” (Józs 24,15) „Ál dott az Úr, nap ról nap -
ra gon dos ko dik ró lunk sza ba dí tá sunk Is te ne.” (Zsolt 68,20; LK) Jé zus
Urunk He gyi be szé dé ben egy lé leg zet re szólt ezek ről: „…nem szol gál hat tok
Is ten nek és a mam mon nak. Ezért mon dom nek tek: ne ag gód ja tok éle te te kért,
(…) se tes te te kért…” (Mt 6,24–25) „Ke res sé tek elő ször az Is ten or szá gát és az
ő igaz sá gát, és mind hoz zá adat nak nek tek ezek…” (GyLK 731) Lu ther ír ja:
„Gond ját a ke resz tyén em ber, szí vé vel együtt az Is ten vál lá ra ve ti. Né ki van
hoz zá jó erős vál la, hogy el hor doz has sa. Hi szen ne ked is azt ígér te, hogy min -
den gon do dat, ter he det el hor doz za.” Pé ter a gond vi se lő Is ten be ve tett hit -
re, az or dí tó orosz lán ké pé ben já ró ör dög nek va ló el len ál lás ra hív: „A min -
den ke gye lem Is te ne (…) ma ga fog ti te ket fel ké szí te ni, meg szi lár dí ta ni, meg -
erő sí te ni és meg ala poz ni. Övé a di cső ség és a ha ta lom örök kön-örök ké.” (1Pt
5,10–11) Pál meg kö szö ni a fi lip pi gyü le ke zet gon dos ko dá sát; csak ők küld -
tek ne ki ado mányt! „Még is jól tet té tek, hogy kö zös sé get vál lal ta tok ve lem nyo -
mo rú sá gom ban.” (Fil 4,14) S igaz fi át, Is ten em be rét is óv ja a pénz imá dat tól:
„Mert min den rossz nak gyö ke re a pénz sze rel me, amely után só vá rog va egye -
sek el té ve lyed tek a hit től…” (1Tim 6,10) Is ten gyer me kei meg ta pasz tal hat ják
az ő gond vi se lő, élet men tő sze re te tét; szent cél fe lé visz erős kar ja, ő kor -
má nyoz za éle tük ha jó ját, és akár ha jó tö ré sen vagy „Ten ger har con át”, de el -
ér nek hoz zá mind, akik az Urat szol gál ják egye dül. „Így tör tént, hogy (Pál mi -
att mind a két száz het ven ha tan!) mind nyá jan sze ren csé sen ki me ne kül tek a szá -
raz föld re.” (Ap Csel 27,44) E föl di éle tünk ren ge teg ten ni va ló ja kö zül egy le -
gyen a leg fon to sabb: a Jé zus ra és igé jé re va ló oda fi gye lés. Ő ma ne ked üze -
ni: „…sok min de nért ag gódsz és nyug ta lan kodsz, pe dig ke vés re van szük ség,
va ló já ban csak egy re.” Ká ro li sze rint: „De egy a szük sé ges do log…” (Lk
10,41–42) Min den em ber nek egye dül Jé zus ra van szük sé ge! Is ten gond vi se -
lő sze re te tét min den kor meg ta pasz tal ták Jé zus ta nít vá nyai. „Ami kor el küld -
te lek ti te ket er szény, ta risz nya és sa ru nél kül, volt-e hi á nyo tok va la mi ben?”
Mi tud juk-e ezt vá la szol ni: „Sem mi ben” (Lk 22,35)? Kik a bol do gok? Me zei
be szé dé ben Jé zus er re négy el len tét pár ban vá la szolt; a sze gé nyek nek bol dog -
mon dá sok kal, a gaz da gok nak jaj ki ál tá sok kal. De – füg get le nül anya gi hely -
ze té től – min den kor bol dog az, aki Jé zus hoz tar to zik, aki vál lal ja a gya lá za -
tot, a ki kö zö sí tést és a gyű lö le tet az Em ber fi á ért. „Örül je tek azon a na pon,
és uj jong ja tok! Íme, nagy a ti ju tal ma tok a menny ben…” (Lk 6,23) Az ag gó -
dás hi tet len ség a gond vi se lő Is ten nel szem ben; bűn, de te „ne ag go dal mas -
kod jál, nézz Is te ned re fel! / Ő fel ru ház és táp lál, rád gon dot ő vi sel. / Di cső
Ki rály, ég és a föld Ura, / Szí vünk ti éd, légy an nak is Ura!” (EÉ 586)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Gon do la ta it Jé zus imád sá gá nak egy-
egy mon da tá hoz kap csol ja. Né hány
ki ra ga dott pél da: A „Mi Atyánk” ar -

ra ta nít, hogy a sze re lem ben az én
he lyé re a mi kell, hogy ke rül jön. Van
olyan „há rom szög” a csa lád ban,
amely nem a konf lik tu sok for rá sa,
épp el len ke ző leg: egy más sal és az Is -
ten nel va ló kap cso la tunk meg szi lár -
dít ja össze tar to zá sun kat és egy sé -

gün ket. Az „aka ratvi a da lok” he lyett
a há zas tár sak iga zod ja nak Is ten
aka ra tá hoz. A min den na pi ke nyé rért
va ló kö nyör gés sze rény ség re ta nít és
gond ta lan ság ra sza ba dít fel. A meg -
bo csá tás el en ged he tet len fel té te le a
há zas ság meg úju lá sá nak, mint
ahogy a vi gyá zó éber ség is, mert a
go nosz tá ma dá sa nem kí mé li a há -
zas sá got sem. Ezért „sze rel me tek
vál sá ga ide jén ne a vá ló pe res ügy vé -
det ke res sé tek, aki »kul tu rál tan«
sza kít el ti te ket egy más tól, ha nem
Jé zust, aki győ ze lem re se gít, hogy új -
ra össze kul cso lód jék ke ze tek” – ké -
ri a szer ző. 

Ta ná csa it, gon do la ta it ked ve sen
és meg nye rő mó don köz li a fi a ta lok -
kal Ma do csai Mik lós. Ezt jól ér zé -
kel te ti az imád ság zá ró di cső í té sé -
hez írt mon da ta: „Ked ves Éva, ked -
ves Ádám! Vé gé re ér tünk Jé zus
imád sá gá nak. Jé zus ta nít vá nya i nak
mil li ó i val együtt di csér he ti tek Is -
tent, hogy vég te len ha tal má val és
sze re te té vel meg ala poz ta és vé di
bol dog sá go to kat.” 

A fü zet hasz nos se gít ség le het a je -
gyes ok ta tás al kal ma in is. 

g – pk –

Imád ság ból ta nul ha tó
sze rel mi lec kék

Azt ta pasz tal juk, hogy ha Krisz tus -
sal in du lunk a na pi fel ada ta in kat vé -
gez ni, ak kor bát ran kezd het jük a
mun kán kat, de jól kell vi gyáz nunk ar -
ra, hogy kö zös ség ben is ma rad junk
ve le. Gyak ran kö vet jük el azt a hi bát,
hogy no ha reg gel az Úr ke gyel mé re
bíz zuk ma gun kat, a nap fo lya mán
még is úgy te szünk, mint ha nem vol -
na kö zös sé günk Krisz tus sal. Elő for -
dul, hogy meg gon do lat lan sza va kat
hasz ná lunk, és egy szer csak ar ra
döb be nünk rá, hogy el tá vo lod tunk
Krisz tus tól. Ál dott do log, ha a Lé lek
fi gyel mez tet er re ben nün ket.

Egy ta nul sá gos eset jut eszem be.
Or vo si vizs gá lat ra in dul tam a ren de -
lő in té zet be, s az egyik ab lak nál be
kel lett je lent kez nem a vizs gá lat ra.
A bent ülő hölgy alig hall ha tó an
kér dez te, hogy ho vá ké rem a
be je lent ke zé se met. Én ezt rossz
hal lá som mi att (fül hall ga tó kat
hasz ná lok) nem ér tet tem meg.
Er re a hölgy in du la to san rám
ki a bált: hogy nem le het őt ér te -
ni? Er re én ugyan csak in du la to -
san ar ra kér tem, ha le het, egy ki -
csit szeb ben be szél jen. A be je lent -
ke zés meg tör tént, de mér ge lőd ve
vál tunk el egy más tól. 

A vizs gá lat köz ben ál lan dó an az
járt az eszem ben, hogy va jon ez út tal
is kö zös sé gem volt-e Krisz tus sal.
Ha ma ro san rá döb ben tem, hogy most
szé gyent hoz tam a ne vé re. A Lé lek
ar ra in dí tott, hogy vizs gá lat után
men jek vissza az ab lak nál ülő hölgy -
höz, és kér jek tő le bo csá na tot in du -
la tos sá go mért. A hölgy meg bo csá -
tott, én pe dig meg aján dé koz tam az
ép pen ak kor meg je lent írá som mal: Is -
ten Bá rá nya ho gyan ta ní tott meg
en ge met az iga zi sze re tet re? El fo -
gad ta, meg kö szön te. Szent lett kö zöt -
tünk a bé ke. Az óta min den al ka lom -
mal őt ke re sem fel, mo so lyog va fo -
gad, és meg kér de zi, hogy van-e
megint új ság cik kem. Bol do gan adom
oda neki min den al ka lom mal a va la -
me lyik he ti lap ban meg je lent bi zony -
ság té te le met. 

Há lát ad tam Is ten nek, hogy Lel ké -
nek in dí tá sá ra volt erőm bo csá nat ké -

rés re, és meg ta pasz tal hat tam, hogy
egy lé lek kö ze lebb ju tott Is ten hez. Én
pe dig bűn bá nat tal kér tem Jé zus
Krisz tus bo csá na tát, hogy el tá vo -
lod tam tő le, majd há lát ad tam meg -
bo csá tá sá ért.

Mo der sohn Er nő Krisz tus sal cí mű
kis fü ze te (1946-ban ad ta ki a Bet há -
nia) hasz nos ta ná cso kat ad Is ten gyer -
me kei szá má ra. Új ra ol vas ni kezd tem
a köny vet, és meg ér tet tem, hogy ne -
künk bi zo nyos ság nak kell len nünk a vi -
lág előtt, a vi lág szá má ra; nem sza bad
meg szé gye ní te nünk az Úr ügyét, me -
lyet szol gál ni sze ret nénk.

A Jn 15,4–6 ver sek ben ol vas hat juk,
hogy az Úr is mé tel ten ar ra kér te ta -
nít vá nya it: „Ma rad ja tok én ben nem…”
Já nos apos tol is ar ra int: „…fi acs ká -
im, ma rad ja tok őben ne…” (1Jn 2, 28)
Csak úgy ma rad ha tunk őben ne, ha
éle tünk leg ap róbb dol ga i ban is ben -
ne ma ra dunk, ha hi va tá sunk min den
te rü le tén a ve le va ló kö zös sé günk höz
iga zo dunk.

Mo der sohn ar ra in ti ol va só it, hogy
mennyi re fon tos a meg őr zött lel ki
nyu ga lom. Volt idő az én éle tem ben
is, ami kor nagy szük sé gem volt rá.
1945-ben a kül föl di ka to nai szol gá lat -
ra hur colt, el ke se re dett fi a ta lok kö -
zött kel lett Is ten vi gasz ta lá sát, meg -
men tő sze re te tét hir det nem. Még ak -
kor is, ami kor az éh ha lál szé lén vol -
tunk. Ko ra be li nap ló fel jegy zé sem ből
idé zek, ame lyet ti zen hét éves ko rom -
ban ké szí tet tem ide gen föl dön, tá vol

ha zá tól és ott hon tól, ke ser ves kö rül -
mé nyek kö zött, az an gol–ame ri kai
csa pa tok elől me ne kül ve. 

„Éh ség től gyö tör ve va la mi ehe tőt
ke re sünk a me zőn. Nagy örö münk -
re az egyik he lyen me zei sós kát ta lá -
lunk, és azt kezd jük lak má roz ni.
Eköz ben a fi úk csú fol ni kez de nek:
»Hol van a te Is te ned most, aki se gí -
te ne ne künk? Azt mond tad, hogy
min den kor ve lünk lesz, és gon dos ko -
dik ró lunk. Most hol van? Egy ál ta lán
van? Hagy ja, hogy itt hal junk meg
éhen? Mi lyen Is ten az, aki ezt meg -
en ge di?« Ret te ne te sen el szo mo rít,
hogy pár órá ja még örül tek an nak,
hogy meg őriz te őket Is ten, de az
újabb pró ba té tel ben el bi zony ta la -
nod tak. Ki csit tü rel met len né tesz

en gem az ő gyen ge hi tük, a han gos
tü rel met len sé gük. Pró bá lom ma -
ga mat is tür tőz tet ni és új ra el -
mon da ni tü rel me sen: »A mi
mennyei Atyánk most is gon dos -
kod ni fog ró lunk, meg lát já tok.
Csak bíz za tok ben ne! Ő nem

csap ja be a ben ne bí zó em be re ket,
ígé re tei min dig meg va ló sul nak. Is -

ten sze ret ben nün ket, csak pró bá ra
te szi hi tün ket, hogy az va ló ban iga -
zi hi tet je lent-e. Lát já tok, mi lyen bi -
zony ta lan ve le szem ben a hi te tek? Új -
ra csak azt mon dom ma gam nak is,
nek tek is, Is ten nem hagy ma gunk ra.
Idő ben meg ér ke zik az ő se gít sé ge.« 

Még alig mon dom el a vi gasz ta ló
sza va kat, egy szer csak au tó zú gást
hal lunk. Min den ki a hang fe lé for dul,
és meg le pőd ve ta pasz tal ja, hogy egy
ka to nai te her ko csi ér ke zik me leg és
hi deg éte lek kel. Ké sőbb tud tuk meg,
hogy egy ka to nai fu tár ment ér tük, de
mi er ről nem tud tunk sem mit. Így bő -
ven ka punk me leg le vest, ke nye ret,
kon zer ve ket, va jat és dzse met. A fi -
úk rám néz nek vi dám arc cal, de kis -
sé pi ron kod va, és csak ennyit mon -
da nak: »Is mét iga zad volt, most már
meg pró bá lunk iga zán mi is hin ni
ab ban az Is ten ben, aki va ló ban is me -
ri a mi gond ja in kat, és ide jé ben meg
is old ja azo kat.« Ez zel meg bé kél ten
fo gyaszt ják el a bő sé ges en ni va lót.
Köz ben ész re vét le nül fi gye lem a hal -
kan imád ko zó zú go ló dó kat.”

Mi lyen jó, hogy ak kor na pon ta ve -
zet tem nap lót min den ese mény ről!
Most is jó el ol vas ni eze ket a hal vá -
nyo dó, de bi zony sá go kat hir de tő so -
ro kat. Biz ta tást ad nak a mai éle -
tem hez is, hogy a lel ki nyu gal mat ér -
de mes meg őriz nünk min den kö rül -
mé nyek kö zött, mert ez zel Krisz tus -
hoz tu dunk ve zet ni hi tet le ne ket.

Ma is meg kell érez tet nünk va la -
mit az evan gé li um ere jé ből, hadd áll -
ja nak meg cso dá lat tal a hi tet le nek az
iga zi hit előtt! Jé zus sal va ló szün te -
len kö zös sé günk gyó gyí tó erő lesz az
ide gek re is. Szük ség van je len vi lá -
gunk ban az ide gek le csil la pí tá sá ra is.
A na pon kén ti kap cso la ta ink ban mu -
tat ko zik meg leg in kább, mennyi re
en ged jük, hogy „a Krisz tus sal va ló
kö zös ség ola joz za a min den na pi élet
ke re két”. Ugyan ez áll az is ko lai mun -
kánk ban, a csa lá di éle tünk ben, az üz -
le ti élet ben és min de nütt.

Ha Krisz tus sal já runk a hét köz na -
pok ban, ke rül he tünk bár mi lyen kö -
rül mé nyek kö zé, jö het nek ne héz sé -
gek, éle tünk még is bol dog, bé kes sé -
ges, ál dott és győ ze del mes élet lesz.
Mo der sohn ar ra fi gyel mez tet, hogy
az Úr olyan em be re ket ke res, akik ben
ki je lent he ti és meg di cső ít he ti ma gát,
ál dá sul e vi lág szá má ra. Aka runk-e
örö met sze rez ni né ki? Jár junk a hét -
köz na pi élet ben és min de nütt Krisz -
tus sal!

g Szen czi Lász ló

Él jünk Krisz tus sal a min den na pi élet
prob lé mái kö zött!

b Mi atyánk-mo za ik sze rel me sek nek – ez zel a meg le pő cím mel je lent meg
a Fé bé ki adá sá ban Ma do csai Mik lós újabb „mo za ik” kö te te. Eb ben a
ti zen két ol da las kis fü zet ben nem má sok gon do la ta it gyűj ti össze, ha -
nem lel ki pász to ri és sa ját meg élt ta pasz ta la tai alap ján – a szer ző öt -
ven hat éve él bol do gan fe le sé gé vel – kí sér li meg, hogy a sze rel mes ke -
resz tény fi a ta lok nak se gít sé get és ta ná csot ad jon, hogy ők is bol dog
há zas ság ban él hes se nek.

9.45 Éneklés a Credóval

10.00 Evangélizáció

„Krisztus szabadságra szabadított meg minket...” – Ribár János 

Énekes-zenés bizonyságtétel – a kiskõrösi Gospel Sasok

11.15 Szekciók, kerekasztal-beszélgetések

Add a kezed – ír keresztyén dalok – D. Kiss Ildikó és az Éirí együttes (templom)

Babits Mihály: Jónás könyve – Banka Gabriella elõadómûvész (a gimnázium díszterme)

Mit tanít Luther a szabadságról? – Isó Dorottya (gyülekezeti terem)

A nemzet szabadulása – Lupták György (alagsori tornaterem)

Hagyományos bibliakör az igehirdetõvel – Ribár János (12-es tanterem)

Hitünk és egészségünk – Dr. Koch Béla családszakorvos (tornaterem)

Krisztusi szabadsággal a misszióban – Deák László (gyülekezeti kisterem)

12.30 Ebédszünet (az egyház szerény vendéglátást biztosít)

14.00 Tanúságtétel

Immánuel zenekar

Blaskó Péter Jászai Mari-díjas érdemes mûvész, a Nemzeti Színház tagja

15.00 Evangélizáció (úrvacsorával)

„Szeresd felebarátodat, mint magadat” (Gal 5,14) – Lupták György 

15.45 Zárszó, áldás – Gáncs Péter 

Az alkalomra mindenkit szeretettel vár a Magyarországi Evangélikus Egyház.

Grafikai terv: Kreatív Flotta Stúdió
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Min den nyá ron meg szer ve zik az
egy he tes öko ló gi ai tá bort a Bony há -
di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim -
ná zi um és Kollégium di ák jai szá má -
ra. Idén a Ba la ton-fel vi dék volt a cél. 

Nagy And rea és Tor más si Éva ta -
nár nő irá nyí tá sá val a hu szon négy fi -

a tal min den nap más fe lé in dult a vá -
szo lyi szál lás ról, is mer ked tek a lát ni -
va lók kal és a nö vé nyek kel. Vá szoly ban
meg néz ték a ka to li kus temp lo mot

és kert jé ben a vi lág há bo rús hő sök nek
em lé ket ál lí tó kop ja fá kat. Al só dör gi -
csén a Bol dog asszony tisz te le té re
szen telt temp lom rom ja it ke res ték

fel, út köz ben a cse res-töl gyes tár su -
lást ta nul má nyoz ták. Fel ső dör gi csén
a Szent Pé ter-temp lom rom ját és az
újabb evan gé li kus temp lo mot, majd
Nagy Ist ván szob rász sza bad té ri tár -
la tát néz ték meg (a mű vész nek Bony -
há don is van szob ra, egy le ány alak). 

Kis dör gi csén a Szent Mik lós-
temp lom ro mot ke res ték fel a bony -
há di ak, Péc se lyen pe dig a Ti ha nyi-
fél szi get re nyí ló ki lá tás ban gyö -
nyör köd tek. Ba la ton ede ri csen meg -
te kin tet ték a Nagy End re ál tal lét re -
ho zott Af ri ka Mú ze u mot, majd bar -

lang tú rá ra in dul tak: ove rall ba és
si sak ba öl töz ve, kúsz va-mász va fe -
dez ték fel a Cso da bo gyós-bar lan got.
Ba la ton ud va ri ban meg te kin tet ték

a táj ra jel lem ző prés há za kat, fü -
röd tek egyet, az után meg néz ték a
szív ala kú sír kö ve ket és a Ba la ton-
fel vi dék leg öre gebb bükk fá ját. 

Es tén ként elő adá sok és közös
ének lés szí ne sí tet te a prog ra mot.
A zá ró es ten ve tél ke dőt tar tot tak a
hé ten ta nul tak ból, majd sza lon na -
sü tés sel és ének szó val zár ták a tá -
bo ro zást.

g Máté Réka felvételei

A Cso da bo gyós-
bar lang ba is be kúsz tak

Tan év kez dés. Sok ok ta tá si in téz mény -
ben egy re ne he zebb fel adat elé ál lít ják
a gye re ke ket és a pe da gó gu so kat a vi -
sel ke dé si prob lé más ta nu lók. Ám mi
le het ször nyűbb, mint egy egész klán,
hat vá sott test vér: min den év fo lyam -
ban egy? Ők köny vünk hő sei, a Herd -
ma nek: Ralph, Le roy, Cla ude, Ol lie és
Gla dys, va la mint nő vé rük és ve zé rük:
Imo ge ne. Aki be le het, be le köt nek (fő -
leg a ki csik be), amit le het, meg lo va sí -
ta nak – ak kor sem ri ad nak vissza, ha
egy bé bi ről van szó –, a ta ná rok kal tisz -
te let le nek, a sza bá lyo kat fél re söp rik,
ret te gés ben tart ják az is ko lát, sőt az
egész kis vá rost; és per sze amit csak
meg lát nak, min dent fel fal nak.

„Az a nagy bü dös igaz ság, hogy
sen ki sem akar ve lük uj jat húz ni.
Min den ki tud ja jól, hogy ha csak
nem akar bank rab lás ba ke ve red ni
vagy egy ki gyul ladt könyv tár ban
szén né ég ni, jobb nagy ív ben el ke rül -
ni őket. Kü lö nö sen, ha a Wood row
Wil son su li ba jársz, egy osz tály ba egy
Herd man nel. Nem is akár me lyik -
kel, ha nem Imo ge ne-nel. Rá adá sul év
vé gé re még va la mi jót is kell ta lál nod
ben ne” – ma gya ráz za a ha to di kos
Beth, a me sé lő, aki nek az osz tá lyá ban
ez az éves fel adat: egy mást ta nul má -
nyoz ni és min den ki ben jó tu laj don -
sá go kat fel fe dez ni. Ami per sze Imo -
ge ne ese té ben kép te len ség nek tű nik.

A könyv ki lenc fe je ze té nek mind -
egyi ke egy-egy csíny te vést tar to gat,
ame lyen a biz ton ság ban lé vő, kí vül -
ál ló ol va só rop pant jól szó ra ko zik, és
a leg vé gén meg tud hat ja azt is, va jon
rej te zik-e a „gye rek ban di tá ban” ér té -
kel he tő tu laj don ság. A köny vet aján -
lom min den is ko lás nak ne gye dik
osz tály tól, de akár a szü le ik nek is. 

Csak a fel nőt tek nek mon dom,
hogy az is ko la nem csak ar ra van,
hogy a tan tár gyak anya gát a gye re kek
fe jé be tölt sük. Leg alább ilyen fon tos
a szo ci á lis kom pe ten ci ák fej lesz té se.
Rész le tes ki fej tés he lyett áll jon itt a
kom pe ten cia egy meg ha tá ro zá sa:
„Prob lé ma hely ze tek ben moz gó sít -

ha tó tu dás, ered mé nyes cse lek vés re
va ló ké pes ség.” Az az hogy a gye rek
meg ta nul ja, ho gyan le het egy kö zös -
ség ben kap cso la to kat fenn tar ta ni,
ér de ke ket ér vé nye sí te ni, konflik tu so -
kat ke zel ni. Több fel mé rés ju tott ar -
ra a kö vet kez te tés re, hogy a nagy be -
tűs élet ben nem fel tét le nül a leg jobb
ta nu lók ér vé nye sül nek, ha nem in -
kább azok, akik meg ta nul ták a tár sa -
ik kal va ló együtt mű kö dést.

Hát er ről is szól Bar ba ra Ro bin son
köny ve, mely ha zá já ban több mint
egy tu cat dí jat ka pott a kri ti ku sok tól,
a ta ná rok tól, a könyv ke res ke dők től és
a gye re kek től.

g Na szá di Krisz ta

Bar ba ra Ro bin son: Le ges leg jobb tan -
évem. Har mat Kiadó, Bu da pest,
2010. 136 old. Ára 1500 Ft.

Zsi vá nyok az ál ta lá nos is ko lá ban

Az or szág leg fi a ta labb egye te me eb -
ben a for má já ban 2010. ja nu ár 1-jén
jött lét re, a ko ráb bi Kan dó Kál mán,
a Bán ki Do nát és a Könnyű ipa ri
Mű sza ki Fő is ko la össze vo ná sá val.
Az in téz mény azon ban jog előd jé nek
te kin ti a Lu xem bur gi Zsig mond ki rály
ál tal hat száz éve ala pí tott Óbu dai
Egye te met. Az év for du ló al kal má ból
au gusz tus 31-én és szep tem ber 1-jén
nyil vá nos kon fe ren ci át tar tot tak Az
ál lam ala pí tás tól az egye tem ala pí tá -
sig cím mel. Ezen egye bek mel lett
Ju li usz Ja nusz apos to li nun ci us, il let -

ve Fa bi ny Ta más püs pök kö szön töt -
te a részt ve vő ket (képünkön). 

Az evan gé li kus egy ház ve ze tő pár -
hu za mot vont az Óbu dai Egye tem és
a Bölcs Fri gyes szász vá lasz tó fe je de -
lem ál tal 1502-ben ala pí tott Wit ten -
ber gi Egye tem kö zött. Rész le te sen
szólt Lu ther ot ta ni te vé keny sé gé ről,
va la mint Phi lipp Me lancht hon ok ta -
tói és tu do má nyos mun kás sá gá ról.
Az Ágos tai hit val lás szer ző jé nek,
Me lancht hon nak a négy száz öt ven
év vel ez előt ti ha lá la is okot ad ar ra,
hogy szé les kör ben meg is mer jék

„Eu ró pa ta ní tó já nak” élet mű vét. Fa -
bi ny Ta más hang sú lyoz ta, hogy Lu -
ther nak és Me lancht hon nak több
száz ma gyar ta nít vá nya volt. Kö zü -
lük a leg ki emel ke dőbb ta lán Dé vai
Bí ró Má tyás, aki nek em lé két egy
óbu dai tér is őr zi.

A tu do má nyos kon fe ren ci á hoz
kap cso ló dó an vet ték hasz ná lat ba az
egye tem te rü le tén lé vő ká pol nát. A
li tur gi á ban a nun ci us és a püs pök
mel lett Pá kozdy Ist ván egye te mi lel -
kész is szol gált.

g Ko vács Ist ván fel vé te le

Fa bi ny Ta más az Óbu dai Egye te men
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Min de nek előtt ar ra a meg ál la pí tá sá -
ra sze ret nék re a gál ni, amely sze rint
„lu the rá nus fa lu the rá nus gyü möl csöt
te rem”. 

Nem tu dom, hogy test vé rem ezt
ma ga ta lál ta ki, vagy idéz te va la hon -
nan, de ez így biz to san nem igaz. Ha
igaz len ne, ak kor gyü le ke ze te ink fo gyá -
sa nem ha lad ná meg a ma gyar né pes -
ség fo gyá sát, hi szen ná lunk a gyer mek -
vál la lá si kedv ma ga sabb, mint az át lag.
Ha pe dig csak szel le mi gyü möl csök -
ről szó lunk, ak kor sem igaz: szel le mi
ter mé ke im dön tő több sé gé nek nincs
kö ze lu the rá nus vol tom hoz (és ez zel
va ló szí nű leg más lu the rá nus vi lá gi
test vé re im is így van nak). Né mi leg el -
lent is mond Lk 6,44-nek, amely sze -
rint „min den fa az ő tu laj don gyü möl -
csé ről is mer te tik meg”. Te hát sok kal in -
kább az éne kek árul kod nak szer ző jük -
ről, sem mint hogy szer ző jük lu the rá -
nus vol tá ból au to ma ti ku san kö vet kez -
nék az éne kek lu the rá nus jel le ge.

Ami kor Ko vács Vik tor az Evan gé -
li kus éne kes köny vet em le ge ti (több
he lyen is), el fe lej ti, hogy ezt az éne -
kes köny vet én is in kább kri ti zál tam,
sem mint vé del mez tem. Er re va ló
hi vat ko zás sal te hát ér vei erőt le nek az
én ér ve im el le né ben.

A Za rán dok ének gyűj te ményt nem
is me rem, sőt – az Új ének kel el len tét -
ben – még csak nem is lát tam, így
pusz tán ar ra re a gá lok, amit Ko vács
Vik tor tar tott fon tos nak el mon da ni
ró la, ezért bát ran ne vez het jük elő íté -
let nek is azt, amit most le írok, még -
is fon tos nak ér zem meg em lí te ni.
Nem tar tom sze ren csés nek a cí mét:
a za rán dok lat el ső sor ban nem a mi
egy há zunk ra jel lem ző. Az a tény pe -
dig, hogy a szer zők mind össze egy év -
ti zed re vál lal nak ga ran ci át rá, azt
sej te ti, hogy ez is a fo gyasz tói tár sa -
da lom egyik rö vid éle tű ter mé ke: az
el dob ha tó zseb ken dő, el dob ha tó pa -
lack, el dob ha tó kap cso la tok, el dob -
ha tó éle tek min tá já ra – el dob ha tó
éne kek (ta lán van kö zöt tük tel je sen
„ki pró bá lat lan” is). Ép pen ezért ta lán
nem is kel lett vol na nyom ta tott for -
má ban meg je len tet ni, mi vel fi a tal ja -
ink, akik nek szán ták, sok kal in kább
ki má sol nak éne ke ket az ilyen gyűj te -
mé nyek ből, sem mint meg vá sá rol ják
azt (a Fra ter ne ten szá mol tak be er ről
if jú ság gal fog lal ko zó test vé rek). Az in -
ter net ről le tölt he tő ek gyülekezeti
éne ke ink és egy öku me ni kus éne kes -
könyv is, úgy gon do lom, hogy egy rö -
vid idő re szánt gyűj te mény ese tén ez
még in kább in do kolt lett vol na.

Az egy há zi könnyű ze né ről vi ta -
part ne re im is azt ál lít ják, hogy az if -
jú ság szá má ra va ló. De mit fog nak
ezek a fi a ta lok éne kel ni, ha fel nő nek,
és nem ta nul ták meg a gyülekezeti
éne ke ket?

Pál apos tol ír ja (1Kor 13,11): „Mi kor
gyer mek va lék, úgy szól tam, mint gyer -
mek, úgy gon dol kod tam, mint gyer mek,
úgy ér tet tem, mint gyer mek: mi nek utá -
na pe dig fér fi ú vá let tem, el hagy tam a
gyer mek hez il lő dol go kat.” Úgy gon do -
lom, hogy Pál apos tol szel le mé ben ezt
ki egé szít het jük az zal, hogy: el hagy tam
az if jú ság hoz il lő éne ke ket, és felnőtt fér -

fi ú hoz/nő höz il lő éne ke ket éne ke lek. Ép -
pen ezért a fi a ta lo kat ar ra is fel kel le -
ne ké szí te ni, hogy egy kor majd meg -
öreg sze nek: meg kell ne kik ta ní ta ni a
gyülekezeti éne ket is a Miatyánk kal és
az Apos to li hit val lás sal együtt. Az
egy há zi könnyű ze nét csak a gyü le ke -
ze ti ének mel lett len ne sza bad ta nul -
ni/hasz nál ni, aho gyan mi is fi a tal ko -
runk ban a ká no no kat a gyü le ke ze ti
éne kek kel együtt ta nul tuk, és is ten tisz -
te le ten nem hasz nál tuk. Idős em be re -
ket nem kel le ne if jú sá gi éne kek ta nu -
lá sá ra és ének lé sé re kény sze rí te ni.

Mu lat sá gos nak tar tom Ko vács
Vik tor cik ke ele jén az em lí tett anek -
do tát, de azért a je len vi tá ban ki csit
fél re ve ze tő: a Bib lia ré gi és új for dí -
tá sa kö zött ko ránt sincs ak ko ra sza -
ka dék, mint a lu the rá nus ko rál és az
egy há zi könnyű ze ne kö zött.

Ke resz tény le het va la ki gyü le ke ze ti
jel leg nél kül is: fi a ta labb éve im ben
meg for dul tam olyan kö zös sé gek ben,
ame lyek ben sem mi lyen fe le ke zet hez
tar to zó nak sem val lot ták ma gu kat
mély lel ki éle tet élő ke resz tény test -
vé re im (több kü lön bö ző fe le ke zet ből
jöt tek ere de ti leg). Ha vi szont vál lal -
juk fe le ke ze ti ho va tar to zá sun kat, ak -
kor nincs vá lasz tá si le he tő sé günk:
ma gun ké nak kell val la nunk fe le ke ze -
tünk meg ha tá ro zó ha gyo má nya it!

Le ír tam már, de most meg is mét -
lem, hogy a gyü le ke ze ti ének – az
egy há zi könnyű ze né vel el len tét ben –
nem íz lés kér dé se. Az evan gé li kus ko -
rál – hoz zá ér tő egy ház ze né sze ink
egy be hang zó vé le mé nye sze rint – lu -
the rá nus em ber szá má ra olyan, mint
az anya nyelv. Ha tisz tes ség gel ta ní -
ta nánk, ak kor – anya nyel vünk höz
ha son ló an – sze ret nék is azok, akik
meg ta nul ták.

Ko vács Vik tor ír ja a könnyű ze nei
éne kek ről: „…bent van nak a temp -
lom ban, és evan gé li kus hí vek szá zai
(meg koc káz ta tom: ez rei) éne kel nek
egy-egy if jú sá gi éne ket va sár na pon -
ként.” Sze ren csé re azért nem ennyi -
re tra gi kus a hely zet, leg alább is nem
min den is ten tisz te le ten van nak je len

ezek az éne kek, ame lye ket én ko ráb -
ban is ten tisz te le ti hasz ná lat ra al kal -
mat lan nak mi nő sí tet tem. Nem tu -
dom, hogy há nyan ének lik eze ket va -
ló ban szív ből, és há nyan csak azért,
mert rá juk kény sze rí tet ték, és hogy
akik szív ből ének lik, tisz tá ban van -
nak-e az zal, hogy mit éne kel nek.

Tisz tá ban van nak-e az zal, hogy a
kö zel öt év szá za dot át vé szelt ko rá lok
ko por só já ba ve rik a szö ge ket, és sa ját
lu the rá nus gyö ke re i ket pusz tít ják?
Fi gye lem re mél tó Ko vács Vik tor meg -

ál la pí tá sa, amely sze -
rint „if jú sá gunk egy re
töb bet éne kel más fe -
le ke ze tek, egy há zak
éne kes gyűj te mé nye i -
ből”. Va jon fi a tal ja ink
mek ko ra há nya da
tart ja fon tos nak evan -
gé li kus vol tát? Iden ti -
tás tu da tuk el vesz té -
se va jon mennyi re
függ össze az „ének -
kincs” fel hí gu lá sá val?

Ko vács Vik tor ír ja
vá la szul ar ra a ki je -
len té sem re, hogy a
gi tár és az or go na
ne he zen fér nek meg
egy más sal: „El sik lok
afe lett, hogy mi van
ak kor, ha van or go -
nis ta, kó rus és fú vós -
ze ne kar együtt egy
is ten tisz te le ten, mert
gon do lom, ez nem
prob lé ma.” Ez va ló -
ban nem prob lé ma,

mert az or go nis ta, a kó rus és a fú vós -
ze ne kar ön ál ló szol gá la ta nem gyü -
le ke ze ti ének. Ezek fel ada ta az ige
sza vak ban meg fo gal maz ha tat lan üze -
ne té nek to vább adá sa, a gyö nyör -
köd te tés, az is ten tisz te let pom pá já -
nak nö ve lé se, nem pedig a kö zös ség -
te rem tés. Ezek ben a gyü le ke zet
passzí van, csak hall ga tó ként vesz
részt. Itt csak ar ra vi gyáz zunk, hogy
lu the rá nus is ten tisz te le ten lu the rá nus
ze ne han goz zék!

Egyet ér tek Ko vács Vik tor test vé -
rem mel, ami kor így ír: „Mert nem a
l’art po ur l’art ének a lé nyeg, ha nem
a kö zös ima, Is ten kö zös di cső í té se és
kö zös ség egy más sal.” Ah hoz azon -
ban, hogy ez meg va ló sul jon, olyan
éne kek re van szük ség, ame lye ket
min den ki is mer. A könnyű ze ne er re
al kal mat lan, hi szen egy részt test vé -
rem vé le mé nye sze rint is egy év ti zed
múl va úja kat kel le ne ta nul ni, és – há -
la Is ten nek – en nél ál ta lá ban
hosszabb ide ig élünk, más részt ezek
test vé rem vé le mé nye sze rint is if jú -
sá gi éne kek, gyü le ke ze te ink nagy
ré sze vi szont nem fi a ta lok ból áll. 

Ez zel szem ben a lu the rá nus ko rál
év szá za do kon ke resz tül meg ma radt,
szer zői nem év ti ze des táv lat ban gon -
dol kod tak, ki fe je zi lu the rá nus iden -
ti tá sun kat, is me re te meg könnyí ti az
er re épü lő egy há zi ko moly ze ne (J. S.
Bach, Bux te hu de, Te le mann stb.)
meg ér té sét és ez zel kul tú ránk, ha gyo -
má nya ink ápo lá sát, össze köt nem csak
szü le ink kel, de Lu the rig vissza me nő -
leg min den lu the rá nus elő dünk kel.
Aki szív ből tud ja éne kel ni, hogy
„Mély sé ges mély ből ki ál tunk”, vagy
„Jö vel, Szent lé lek Úr is ten”, vagy „Erős
vár a mi Is te nünk”, az ér zi ezek meg -
tar tó ere jét. A ko rá lok ta nu lá sa és ta -
ní tá sa lét kér dés egy há zunk szá má ra,
az egy há zi könnyű ze ne pe dig az
„egy há zi bu lik” (ki rán du lá sok, if jú sá -
gi bib lia órák, kö tet len együtt lé tek)
han gu lat te rem tő se géd esz kö ze.
Mind ket tő re szük ség van, de óva kod -
junk at tól, hogy össze ke ver jük őket!

g Herényi István

Refle xi ók Ko vács Vik tor gon do la ta i ra
Za rán dok ének – új ra

b Bár vi ta in dí tó cik ke met (EvÉlet 27. szám) tu laj don kép pen nem az egy -
há zi könnyű ze ne el len, ha nem a gyü le ke ze ti ének vé del mé ben ír tam,
úgy tű nik, hogy a vi ta még is eb be az irány ba ha lad. Ezért még egy szer
le írom, hogy el fo ga dom az egy há zi könnyű ze ne lé tét, de csak mint al -
kal mi/if jú sá gi éne ke ket a gyü le ke ze ti ének mel lett és nem he lyett. Ere -
de ti el kép ze lé sem sze rint azt re mél tem, hogy azok is meg szó lal nak
majd, akik szó ban egyet ér té sük ről biz to sí tot tak, és a lap ha sáb ja in nem
ma ra dok ilyen fáj dal ma san egye dül. Nem is szán dé koz tam min den -
ki nek kü lön-kü lön vá la szol ni, de Ko vács Vik tor cik ke (EvÉlet 33. szám)
olyan gon do la to kat éb resz tett ben nem, ame lye ket ne he zen tud nék ma -
gam ban tar ta ni.

A csen des nap kö zös ének ta nu lás sal
kez dő dött. A gyü le ke zet ez év ben ki -
kül dött lel ké sze, Asz ta los Ri chárd tar -
tot ta a nyi tó áhí ta tot, me lyet Sán dor
Fri gyes bor sod-he ve si es pe res kö -
szön tő je kö ve tett.

A tér ség la kos sá ga test kö zel ből ta -
pasz tal ta meg az idei ár- és bel víz okoz -
ta rom bo lást, ezért kü lö nö sen nagy
örö möt je len tett szá muk ra, hogy kö -
rük ben kö szönt het ték dr. Mi kos Bor -
bá la Ha i tit is meg járt fő or vos asszonyt,
aki úti nap ló já nak rész le te i vel tar kí tott
ve tí tett ké pes be szá mo ló já val nyúj tott
be te kin tést az ot ta ni ál la po tok ba. A to -
váb bi ak ban Mol nár Jó zsef di ós győ ri lel -

késszel be szél ge tett ar ról, mi is in dí -
tot ta ar ra, hogy a föld ren gés súj tot ta
ka ri bi or szág ba in dul jon se gít sé get
nyúj ta ni a baj ba ju tot tak nak.

A csen des nap prog ram ját a he lyi
Kő vi rág nép dal kör és a mis kol ci IHS
(In His Steps) di cső í tő ze ne kar elő -
adá sa szí ne sí tet te, majd – a kö zö sen
el fo gyasz tott ebéd és a he lyi ne ve ze -
tes sé gek meg te kin té se után – úr va -
cso rás is ten tisz te let tel zá rult a gyü -
le ke ze ti ta lál ko zó, me lyen Sán dor
Fri gyes es pe res vé gez te az ige hir de -
tés szol gá la tát.

g Asz ta los Ri chárd
be osz tott lel kész

Év ről év re…
Gyü le ke ze ti csen des nap Tállyán

b Im má ron majd hu sza dik esz ten de je ren de zik meg a Haj dú-Sza bol csi
és a Bor sod-He ve si Egy ház me gye kö zös, nyár vé gi csen des nap ját, ame -
lyet idén (az Észa ki Egy ház ke rü let lel kész ta lál ko zó ja mi att) nem
augusztus utolsó, hanem szep tem ber el ső szom bat ján tar tot tak meg
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 tállyai temp lo má ban, amely nem mel les leg Eu ró pa –
ál lí tó la gos – mér ta ni kö zép pont ját is je lö li.

Oros há zán az utób bi év ti ze dek ben
na gyon sok ré gi épü le tet le bon tot tak,
így kü lö nö sen fon tos a meg le vők
meg óvá sa. En nek je gyé ben az Oros -
há zi Evan gé li kus Egy ház köz ség –
ön kor mány za ti tá mo ga tás sal – las -
san tel je sen fel újít ja „me szes kis köz -
ként” is mert in gat la nát. Ez a „ba zár -
sor” az egyik utol só olyan épü let -
együt tes, amely a vá ros el ső vi lág há -
bo rú előt ti han gu la tát idé zi. Az egy -

ház köz ség és a bér lők ta pasz ta la tai
alap ján el mond ha tó, hogy egy re több
oros há zi ér zi át en nek a mun ká nak
a fon tos sá gát, s fe je zi ki el is me ré sét.

Az ere de ti ar cu lat vissza ál lí tá sa
nem csak a tu laj do nos – az oros há zi
evan gé li kus gyü le ke zet – szá má ra
volt fon tos, ha nem a Kul tu rá lis Örök -
ség vé del mi Hi va tal szá má ra is. Meg -
kí sé rel ték a ré gi ál la po to kat a leg ap -
róbb rész le te kig re konst ru ál ni. Oly -

kor csak egy-egy aj tón vagy ab la kon
ma rad tak meg az ere de ti va sa la tok,
de ezek alap ján az összes üz let ré gi
ki né ze tét vissza le he tett ál lí ta ni. 

Az egy sé ges ar cu lat meg ma ra dá -
sá nak el en ged he tet len fel té te le, hogy
a cég táb lák egy for mák le gye nek. Ez
nem csak le he tő sé ge, ha nem kö te les -
sé ge is a bér lők nek, hi szen szi go rú
elő írá so kat lép tet tek élet be. (Csak
egy sé ges, azo nos mé re tű, for má jú és
be tű tí pu sú táb lá kat le het majd ki he -
lyez ni.)

A mun ka a temp lom fe lő li ol da lon
is nagy len dü let tel fo lyik, itt is je len -
tős lesz a vál to zás. A je len leg piz zé -
ri a ként üze me lő üz let hom lok za ta
tel je sen át ala kul, az oda ké sőbb be -
épí tett ki ra ka to kat és aj tó kat el tá vo -
lí tot ták, he lyü ket a ré gi ek kel meg -
egye ző nyí lás zá rók ve szik át. 

Az át adás után a kö vet ke ző lé pés
az ér té ke sí tés lesz, több fel újí tott
üz let is van, amely bér lő re vár. Van
kö zöt tük ki sebb és na gyobb alap te -
rü le tű, sőt az épü let sar kán egy im -
po záns ki né ze tű és mé re tű üz le tet is
ki ala kí ta nak. A ha ma ro san el ké szü -
lő új bel vá ro si fő tér kö ze lé ben ezek -
nek az üz le tek nek a for gal ma – a bér -
lők re mény sé ge sze rint – nő ni fog.

g De ák Lász ló
For rás: la ci.blog.hu

Fel újít ják az oros há zi
„me szes kis közt”

Az üz le tek bér lői po zi tí van ér té ke lik 
a vál to zá so kat

Idén ün nep li fenn ál lá sá nak hu szon -
ötö dik év for du ló ját a ma gyar Con ti -
nen tal Sin gers. Az év for du ló al kal má -
ból ju bi le u mi kon cer tet szer vez nek
szep tem ber 14-én a Mű vé sze tek Pa -
lo tá já ban.

A Con ti nen tal Sin gers ne ve az
egyik leg hí re sebb és leg ré gibb ne -
vek kö zé tar to zik a ma gyar mo dern
ke resz tény ze nei élet ben. Dalaik
ko moly mon da ni va lót hor doznak,
vál to za tos stí lu sok ban, szo kat la -
nul igé nyes ze nei kön tös be öl töz tet -
ve. Most elő ször nyí lik le he tő ség ar -
ra, hogy itt hon nagy ze ne ka ri fel ál -

lás ban  szó lal tas sák meg az együt -
tes ne gyed év szá za dos tör té nel -
mé nek és tíz al bu má nak leg si ke re -
sebb da la it.

d Forrás: www.re for matus.hu

Con ti nen tal Sin gers-kon cert 
a Mű vé sze tek Pa lo tá já ban
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Összeállította: Boda Zsuzsa
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„Há lát adunk az Is ten nek min den kor
mind nyá ja to kért…” – Pál apos tol
gyü le ke ze tek hez írt le ve le i nek be ve -
ze tő for mu lá ja ez. Tá vol áll tő lem,
hogy hoz zá mér jem ma gam, de szí -
vem ből szól. Vissza gon do lok ar ra a
há rom év vel ez előt ti, nyár vé gi nap -
ra, ami kor le száll va a 22-es busz ról
meg áll tam Bu da ke szi Fő ut cá ján, és
azon gon dol koz tam, mer re is in dul -
jak, kit és mit ke res sek itt. Sok min -
den vál to zott az óta.

Bu da ke szi – a hoz zá tar to zó Bu da -
je nő vel, Páttyal és Tel ki vel együtt – a
Bu da hegy vi dé ki Evan gé li kus Egy ház -
köz ség szór vá nya volt; ta vasszal az
anya gyü le ke zet és az egy ház me gye
pres bi té ri u ma is jó vá hagy ta Bu da ke -
szi szór vány ból le ány egy ház köz ség -
gé tör té nő ki ne ve zé sét.

A gyü le ke zet tör té ne té ről meg je lent
ki ad vány ta nú sá ga sze rint az it te ni fi -
a tal kö zös ség múlt ja az öt ve nes éve -
kig, Dan ha user Lász ló lel kész sé gé nek
ide jé re nyú lik vissza. Ak kor még csa -
lá dok nál tar tot tak is ten tisz te le te ket,
bib lia órá kat, if jú sá gi al kal ma kat. Ké -
sőbb az ak ko ri ak kö zül so kan meg hal -
tak, el köl töz tek, vagy Bu da pest re jár -
tak be is ten tisz te let re. 

1981-től Kő sze ghy Ta más és fe le sé -
ge lát ta el a szór vány gyü le ke ze tet, ku -
tat ta fel az evan gé li ku so kat. Az 57 nyil -
ván tar tott gyü le ke ze ti tag ból 39-en

vet tek részt ak tí van a – kis lét szám
da cá ra igen vál to za tos – al kal ma kon.
Ez idő alatt épült a re for má tus temp -
lom, ami hez je len tős se gít sé get nyúj -
tott a né met or szá gi Nec kar sulm
evan gé li kus gyü le ke ze te. 

A 2000-ben tar tott nép szám lá lás al -
kal má val há rom szá zan val lot ták ma -
gu kat evan gé li kus nak, ami meg erő sí -
tet te az itt élő, ed dig még is me ret len
evan gé li ku sok fel ke re sé sé nek szán -
dé kát. 2002-től a hely ben la kó Fa bi ny
Ti bor foly tat ta a szer ve zé si mun ká kat
a Bu da ke szin élő evan gé li ku sok ta lál -
ko zó ja meg ren de zé sé vel, va la mint az
is ten tisz te le tek szá má nak ha vi egy ről
ket tő re eme lé sé vel. Az is ten tisz te le te -
ket a re for má tus temp lom ban tar tot -
ták. A hegy vi dé ki lel ké szek lát ták el a
szol gá la to kat, és tar tot tak hit tan órá kat.

Ma gam eb be a mun ká ba kap cso -
lód tam be 2007 au gusz tu sá ban kez -
dő dő meg bí za tá som mal. Név sor ral
a ke zem ben fogtam hoz zá az ak kor
még tel je sen is me ret len em be rek lá -
to ga tá sá hoz. 

So kat je len tett gyü le ke ze tünk éle -
té ben, hogy egy év vel ez előtt fel szen -
tel het tük gyü le ke ze ti ter mün ket, ame -
lyet a köz egy ház, az egy ház me gye, az
anya gyü le ke zet tá mo ga tá sá val, kül föl -
di hoz zá já ru lás sal (Gusz táv Adolf Se -
gély szer ve zet) és ter mé sze te sen a he -
lyi hí vek ál do zat kész sé gé vel, va la mint
Ben czúr Lász ló szak mai se gít sé gé vel si -
ke rült lét re hoz ni. Az óta érez he tő en
ott ho na lett kö zös sé günk nek. Min den
hé ten tu dunk is ten tisz te le tet tar ta ni,
a ko rai kez dés he lyett most már fél 10-
kor. Az egy há zi év ün ne pe it is „tel jes
ter je del mük ben”, mél tó kép pen tud juk
meg ün ne pel ni. Bib lia órá kat, gyü le -
ke ze ti es te ket tar tunk, ame lye ken
egy re bő vü lő lét szám mal, meg hitt
lég kör ben va gyunk együtt, és él jük át
Urunk fe lénk ára dó sze re te tét és a test -
vé ri kö zös sé get. Őszi ter ve ink kö zött
sze re pel a pres bi té ri um meg ala kí tá sa.
Min dennap van mi ért s van ki kért há -
lát ad nunk.

g Lack ner né Pus kás Sá ra

I S TEN TI SZ TE LETKÖZ VE TÍ TÉ S A R Á DI Ó BAN

Be mu tat ko zik a bu da ke szi
evan gé li kus gyü le ke zet

Evan gé li  kus
is ten tisz te let a
Ma gyar Rá di ó -
ban
Szep tem ber 19-
én, a Szent há -
rom ság ün ne -

pe utá ni ti zen ha to dik va sár na pon
10.04 perctől evan gé li kus is ten -
tisz te le tet hall ha tunk az MR1 –
Kos suth rá dió hul lám hosszán
Bu da ke szi ről. Igét hir det dr.
Lack ner né Pus kás Sá ra lel kész.

Ülünk a dol go zó szo bá ban. Csak be -
szél ge tünk és be szél ge tünk. Né ha
egy kis csend, egy kis kör be já rás
gon do lat ban. Köny vek előt tünk és
köny vek mö göt tünk. Ahol nem köny -
vek van nak az üve ges szek rény ben,
ott a het ve nes és nyolc va nas évek jól
is mert pa pír- vagy mű anyag bo rí tó -
jú irat gyűj tői duz zad nak a be lé jük
pré selt pa pí rok tól.

Mun tag pro fesszor úr öz ve gye,
Bar tucz Ju dit te szi elém a bib li og rá -
fi át, a cik kek jegy zé két vagy ép pen az
új sá gok ból és fo lyó ira tok ból ki má solt
ta nul má nyok han gya szor ga lom mal
té mán ként össze gyűj tött kö te te it.
Egyik-má sik map pa is me ret len, de
fel buk kan egy-egy is me rős is: ezt
már lát tam haj da nán a tan te rem ben.
Fe ke te bo rí tó, rá ra gasz tott fe hér
cím ke a szép, egyen le tes kéz írás
össze té veszt he tet len be tű i vel.

Egy nagy ren de ző elv már az el ső
pil la nat ban fel tű nik: min den bib li ai
köny vek sze rint van sor ba rak va, hogy
a hoz zá juk kö tő dő iro da lom, for rás,
ma gya rá zat és tu do má nyos írás egy -
aránt egy he lyen le gyen. A Ge ne zis
köny vé hez gyűj tött for rá sok szé pen egy
sor ban, az Ámósz hoz fel fe de zet tek
egy má sik kö tés ben, nem is be szél ve
a Jób hoz gyűj tött anyag vas tag kö te te -
i ről. Kis pa pír da rab a map pa ele jén: a
kon cent rált váz lat. Egy na gyob bacs ka
pe dig a gyöngy be tűs hé ber pre pa rá ció. 

Mennyi nap pal és mennyi éj sza ka
kel lett eh hez a mun ká hoz! Mi cso da
ki tar tás és tü re lem ah hoz, hogy mi -
nél több, jól hasz nál ha tó iro da lom ke -
rül jön a hol fi gye lő, hol pe dig el ka -
lan do zó gon do la tú hall ga tók elé! Ha
lel ké szek lesz nek, a szó szé ken nagy
szük sé gük lesz a mély is me re tek re.
Ha be te gek kel be szél get nek, ak kor is
a Bib lia lesz az iga zi kincs a ke zük ben.
Va jon meg jegy zik az igé ket? Va jon
eszük be jut a meg fe le lő mon da ni va -
ló éles hely zet ben? Ele gen dő év ele -
jén el mon da ni, vagy több ször kell fi -
gyel mez tet ni a hall ga tó kat, hogy ha
nem ol vas sák éven te vé gig a Bib li át
va la mi lyen mód szer sze rint, ak kor
na gyon el sze gé nye dik az ige is me re -
tük? Nem fog nak tud ni idéz ni a Bib -
li á ból! Lát ják majd a bib li ai köny ve -
ket össze füg gés ben? Ne hogy fel -
men je nek a szó szék re ala pos és több -
lép csős, Lu ther től örö költ ősi mód -
szer nél kül! A szó szé ken nem le het
„csak úgy” meg szó lal ni!

Va la hogy így kel lett gon dol kod nia

a ta nár úr nak, akit a leg rit káb ban szó -
lí tot tunk meg ilyen hi va ta los for mu -
lá val. Leg fel jebb a vizs gá kon igye kez -
tünk így tenni, mert bi zony ha mar ki -
tűnt az is me ret anyag óri ás vol ta a
pro fesszor ol da lán… Elég volt egy-két
bib lia is me re ti rá- vagy vissza kér de -
zés, és az alá zat pil la na tok alatt meg -
ha tá ro zó tu laj don sá gunk ká vált.

Ülünk a szo bá ban. Hir te len be vil -
lan a 104. zsol tár szin te szó sze rint.
Nem is tu dom, hon nan ér ke zett
ilyen hir te len. A ké pek a te rem tett vi -
lág ról, a gyö nyö rű, ki szé le se dő kon -
cent ri kus kö rök – és a lé nyeg, amit
ki tud ja, hány szor hal lot tunk: van en -
nél szebb köl te mény? Van en nél tö -
ké le te sebb al ko tás? Ki kell áll ni a csil -
la gos ég bolt alá egy es te és gyö -

nyör köd ni, bát ran és fel sza ba dul -
tan. Rá cso dál koz ni az Al ko tó tö ké -
le tes mun ká já ra. De nem elég ám
egy szer el ol vas ni, ha nem több ször, és
a hé ber nyelv ze nei szép sé gé re is oda
kel le ne fi gyel ni. Mi, a di á kok ta lán ép -
pen an nak örül tünk, hogy egy ál ta lán
kö vet ni tud juk Ban di bá csit a hé ber
szö veg ben. De ő te kin tet tel ránk is -
mé telt és meg-meg állt, hogy be vár -
jon min ket. 

Az tán egy szer csak meg ér ke zünk
oda, amit nem le het el fe led ni: „Ott
jár nak a ha jók, és a cet hal, ame lyet
azért for mál tál, hogy ját sza doz zál ve -
le.” (Zsolt 104,26) Má ig ele ven a ma -
gya rá zat min den mon da ta: hát nem
bá mu la tos, hát nem el ra ga dó? Mi cso -
da ér té ke és je len tő sé ge van en nek a
cet hal nak! Az tán las san oda ka nya ro -
dunk a min dig ki ma rad ha tat lan,

Szent lé lek re va ló uta lás hoz: „Ha ki -
árasz tod lel ke det, új te remt mé nyek
ke let kez nek, és meg újí tod a ter mő föld
fel szí nét.” (Zsolt 104,30) Megint a
kér dé sek so ra: van en nél na gyobb
ese mény? Van en nél több, ami re az
élet hez szük sé günk van? Nem hi ány -
zik eb ből sem mi sem. A te rem tő és
meg tar tó Is ten nem ír ha tó le más -
képp, csak ezek kel a gyö nyö rű és tel -
jes ké pek kel, a zsol tá ros mű vé szi
éne ké vel. Ho gyan is in dul a zsol tár?
„Áld jad, lel kem, az Urat! Uram, Is -
te nem, igen nagy vagy, fen ség be és
mél tó ság ba öl töz tél…”

Egy pil la nat alatt be fe je ző dik a
kép ze let be li elő adás. Vissza ér ke zem
a je len pil la nat ba. Tíz esz ten de je,
2000. au gusz tus 23-án halt meg

Mun tag An dor ószö vet sé gi
pro fesszor, evan gé li kus lel -
kész. Szá má ra mind ket tő
fon tos volt: a tu dós és a gya -
kor ló lel kész. Min dig iz gat -
ta, hogy mi tör tént azoknak
a csa lád já val, utó da i val az
egy ház ban, aki ket egy kor
káp lán ként vagy gyü le ke ze ti
lel kész ként ta ní tott. Na gyon
jól érez te ma gát ige hall ga tó -
ként is a temp lom pad ban. A
pusz ta meg je le né sé vel és né -
hány ked ves sza vá val min dig
bá to rí tot ta egy ko ri ta nít vá -
nya it a jó ige hir de tés re. Ap -
ró pa pír da rab kák ra írt hi he -
tet le nül fon tos mon da to kat.
Volt egy név so ra is: azok
sze re pel tek raj ta, aki kért
min den nap imád ko zott név

sze rint is. Nem fe lej tem el azt a pil la -
na tot, ami kor fel fe dez tem a ne ve -
met ezen az egy sze rű no tesz la pon…

So kan va gyunk a ma élő lel kész -
nem ze dék ben, akik nek van mit meg -
kö szön ni ük és van mi ért há lát ad ni -
uk az ő éle té vel kap cso lat ban. Az ige-
és Bib lia- sze re tet nek azon a fo kán
állt, aho vá na gyon ne héz fel jut ni. Lu -
ther teo ló gi á já nak olyan sze le te it is
is mer te, ame lye ket csak na gyon ke -
ve sen. Az alá zat nak és egy sze rű ség -
nek olyan ter mé sze tes hor do zó ja
volt, hogy iga zi ér té ke i re ta lán csak
mos ta ná ban éb re dünk rá.

Őriz zük em lé két, és le gyünk há lá -
sak az el vég zett mun ká ért – egy ki -
csit emel ke det teb ben és ün ne pi mó -
don most, ha lá lá nak ti ze dik év for du -
ló ján.

g Sza bó La jos

Rend ha gyó írás ma gya rá zat
Gon do la tok Mun tag An dor pro fesszor ha lá lá nak ti ze dik év for du ló ján

Száz éve, 1910. au gusz tus 27-én szü -
le tett az ak kor még a Tö rök Bi ro da -
lom hoz tar to zó Szkop jé ban Bol dog
Kal kut tai Te réz anya No bel-bé ke dí -
jas apá ca, a Sze re tet Misszi o ná ri u sai
rend ala pí tó ja. (Sok for rás au gusz tus
26-ára te szi a szü le té si dá tu mát, ő ma -
ga au gusz tus 27-ét, meg ke resz te lé sé -
nek nap ját, ke resz tény éle te kez de tét
te kin tet te iga zi szü le tés nap já nak.)

Az al bán pa raszt lányt, akit ak kor
még Ag nes Gonx ha Bo jax hi unak
hív tak, ti zen két éve sen szó lí tot ta fel
egy bel ső hang a szük sé get szen ve dők
meg se gí té sé re. Ti zen nyolc éve sen
be lé pett a Lor eto nő vé rek rend jé be,
s fel vet te a Te réz nő vér ne vet. Egy év -
vel ké sőbb In di á ba küld ték ta ní ta ni,
az utol só ren di fo ga dal mat 1937-ben
tet te le. 1946-ban, egy vo na ton utaz -
va hal lot ta meg a jé zu si hí vást, hogy
a leg sze gé nyeb bek kö zött szol gál ja őt,
ezért el bo csá tá sát kér te rend jé ből. Ki -
ta nul ta az ápo ló női mun kát, s az in -
di ai sze gé nyek kék csík kal el lá tott fe -
hér szá ri ját vi sel ve a kal kut tai ut cák
haj lék ta lan ja it, gyer me ke it kezd te

is tá pol ni, ta ní ta ni. Im már in di ai ál -
lam pol gár ként 1953-tól hoz ta lét re
ott ho na it az el ha gyott gyer me kek nek,
kór há zat a sú lyos be te gek nek, me ne -
dék he lyet a hal dok ló nyo mor gók nak
és nél kü lö zők nek, ott hont a lep rá sok -
nak. Út ját egy re töb ben akar ták kö -
vet ni, VI. Pál pá pa 1965-ben hagy ta
jó vá a Sze re tet Misszi o ná ri u sai Kong -
re gá ci ót. En nek tag jai nem dol goz -
hat nak a gaz da go kért, és nem fo gad -
hat nak el fi zet sé get, min den anya gi
be vé te lük ado mány ból szár ma zik.

A tá mo ga tók szá ma egy re nőtt, a
rend ala pít vá nyok kal, kór há zak kal,
szo ci á lis ott ho nok kal gya ra po dott,
ma gyar or szá gi meg ala kí tá sá ra 1989-
ben nyílt le he tő ség. Te réz anya élet -
fi lo zó fi á ja a leg kü lön bö zőbb val lá si
fe le ke ze tek kö ré ben ta lált kö ve tők re,
ir gal mas rend je ke re té ben több ezer
nő vér dol go zik a vi lág több mint
száz or szá gá ban.

A tö ré keny, ám ha tá ro zott asszony
csak sze gé nyei ér de ke it néz te, így pél -
dá ul a Szent atyá tól ka pott gép ko csit el -
ár ve rez te, és a pénzt jó té kony cél ra for -

dí tot ta. Te vé keny sé gét szá mos ki tün -
te tés sel is mer ték el, ezek kö zül a leg -
na gyobb az 1979-ben ne ki ítélt No bel-
bé ke díj volt – a szo ká sos ban kett el -
ma radt, ezt a pénzt is vé den cei kap ták.

Te réz anya 1997. szep tem ber 5-én
Kal kut tá ban halt meg, az in di ai ál lam
ren dez te bú csúz ta tá sán egy mil lió em -
ber vett részt. Már ha lá la után két hét -
tel fel ál lí tot ták szob rát rend jé nek há -
za előtt, szü lő vá ro sá ban ta valy em lék -
há za nyílt. A vi lág ban több ka to li kus
temp lom őr zi ne vét, éle té ről né hány
éve ma gyar mu si cal is szü le tett. Al bán
szár ma zá sá ra va ló te kin tet tel ró la ne -
vez ték el a ti ra nai re pü lő te ret és az
egyik leg ma ga sabb al bán ál la mi ki tün -
te tést, az or szág ban bol dog gá ava tá sá -
nak nap ja nem ze ti ün nep. Ti ra na leg -
újab ban azt sze ret né, ha Te réz anya
ham vai Al bá ni á ban nyu god ná nak
(ami ről per sze In dia hal la ni sem akar). 

Az éle té ben is szent ként tisz telt
asszonyt a ka to li kus egy ház tör té ne -
té ben pél dát lan gyor sa ság gal, ha lá la
után hat év vel bol dog gá avat ták. 

d MTI

Száz éve szü le tett Kalkuttai Te réz anya
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Az Al ber ti Evan gé li kus Egy ház köz ség sze re tet tel meg hív ja Önt és ked -
ves csa lád ját meg vá lasz tott pa ró kus lel ké szé nek, Tú ri Krisz ti ná nak a be -
ik ta tó is ten tisz te le té re, mely szep tem ber 12-én, va sár nap 15 óra kor lesz
az al ber ti evan gé li kus temp lom ban. Igét hir det dr. Fa bi ny Ta más, az Észa -
ki Egy ház ke rü let püs pö ke. A be ik ta tás szol gá la tát Krá mer György, a Dél-
Pest Me gyei Egy ház me gye es pe re se vég zi.

A Szar vas-Új temp lo mi Evan gé li kus Egy ház köz ség Is ten irán ti há lá val tu -
dat ja, hogy szep tem ber 18-án, szom ba ton 11 óra kor a szar va si Új temp -
lom ban Ri bár Já nos, a Nyu gat-bé ké si Evan gé li kus Egy ház me gye es pe -
re se be ik tat ja hi va ta lá ba La czi Ro land meg vá lasz tott lel készt. Ál dást és
kö szön tést mond Gáncs Pé ter, a Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs pö -
ke. Sze re tet tel hív juk Önt és ked ves csa lád ját az ün ne pi is ten tisz te let re
és köz gyű lés re, va la mint az azt kö ve tő sze re tet ven dég ség re.

A Rá kos pa lo tai Evan gé li kus Egy ház köz ség pres bi té ri u ma tisz te let tel és
sze re tet tel meg hív ja ok tó ber 2-án 15 óra kor a gyü le ke zet Nagy temp lo -
má ban (Ré gi Fó ti út 73.) tar tan dó ün ne pi is ten tisz te le té re, mely nek ke -
re té ben Győ ri Gá bor, a Pes ti Egy ház me gye es pe re se Po nicsán Er zsé bet
meg vá lasz tott lel készt a gyü le ke zet szol gá la tá ba ik tat ja. Az ün ne pi is ten -
tisz te le tet dísz köz gyű lés és ál ló fo ga dás kö ve ti.

GYÁSZHÍR
Bar tos né Sti asny Éva vas dip lo más ta nár, hit ok ta tó, a Ma gyar Köz tár sa -
ság Arany Ér dem ke reszt je, a Pró nay Sán dor-em lék pla kett és szá mos más
el is me rés bir to ko sa, Szteh lo Gá bor mun ka tár sa, a Há bo rú ban, bé kes ség -
ben cí mű könyv szer ző je szep tem ber 3-án el hunyt. Bú csúz ta tá sá ról ké -
sőbb in téz ke dünk.

A csa lád

GYÁSZHÍR
„Min den lé lek az enyém.” (Ez 18,4) Fá jó szív vel tu dat juk, hogy Po váz say
Mi hály né szü le tett Ban dzsal Er zsé bet, né hai Po váz say Mi hály bé kés csa -
bai evan gé li kus lel kész öz ve gye 78 éves ko rá ban, sú lyos be teg ség után,
szep tem ber 1-jén el hunyt. Te me té se szep tem ber 10-én 15 óra kor lesz a
bé kés csa bai Be ré nyi úti te me tő ben.

b Ha még a tan év kez dés előtt igye -
kez tünk is pi hen ni né hány na -
pot, az au gusz tus utol só nap ja -
i ban be kö szön tött hű vös idő
már je lez te szá munk ra, hogy
vé get ért a nyár: el jött az ősz, a
be ta ka rí tás, a tél re va ló fel ké szü -
lés ide je. Bár a hi per mar ke tek
szó ró lap ja it át te kint ve úgy tű -
nik, szin te meg szűn tek az év sza -
kok kö zöt ti „ha tá rok”, hi szen
akár té len is (v)ehe tünk pa ra di -
cso mot vagy ta vasszal gö rög -
dinnyét, ám ha ki csit oda fi gye -
lünk a kör nye ző vi lág ra, a ter mé -
szet jó rend je még is csak tük rö -
ző dik a gyü möl csök ízé ben, a le -
ve lek szí né ben, a ma da rak vo nu -
lá sá ban.

A te rem tett vi lág ra va ló oda fi gye lés
má ra a kü lön bö ző egy há zak szin te
min den na pos té má já vá vált. Ta lán
egy re el ter jed tebb a te rem tés vé de lem
fo gal ma, és nem is me ret len az egy há -
zi nap tár ban a te rem tés ün ne pe sem.

Idén szep tem ber 26. és ok tó ber 3.
kö zött – „hi va ta lo san” má so dik al ka -
lom mal – hir det ték meg a te rem tés -
vé de lem he tét. A Te rem tő aján dé ká -
ra, a te rem tett vi lág ra va ló oda fi gye -
lés re ki je lölt tá gabb idő szak ban

(amely a szep tem ber 1. és ok tó ber
má so dik va sár nap ja kö zöt ti na po kat
öle li föl) több prog ram is szer ve ző -
dik, és le he tő ség van he lyi szin tű öt -
le tek meg va ló sí tá sá ra is.

„Ha bé ké re tö rek szel, védd a te -
rem tett vi lá got!” – ezt a mot tót vá -
lasz tot ta a bé ke idei, 43. vi lág nap ja
(ja nu ár el se je) üze ne té nek té má já ul
XVI. Be ne dek pá pa. Eh hez kap cso ló -
dó an a te rem tés vé de le mért fe le lős
eu ró pai ka to li kus püs pö kök és a
püs pö ki kon fe ren ci ák meg bí zot tai
szep tem ber 1. és 5. kö zött „zöld”
za rán dok la ton vesz nek részt Kö zép-
Eu ró pá ban, há rom or szág: Ma gyar -
or szág, Szlo vá kia és Auszt ria érin té -
sé vel. A „zöld” za rán dok lat Esz ter -

gom ból in dult, és Po zsony érin té sé -
vel a ma ria zel li kegy he lyig tart. E za -
rán dok lat tal azt kí ván ják meg mu tat -
ni, hogy az egy ház mi ként óv ja a te -
rem tett vi lág ér té ke it Eu ró pá ban,
va la mint erő sí te ni kí ván ják a nem ze -

tek kül döt tei kö zöt ti kap cso la tot,
le he tő sé get nyújt va a ta pasz ta lat -
cse ré re – ad ta hí rül a Ma gyar Ku rír.

Au gusz tus kö ze pén a Ma gyar or -
szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná -
csa (ME ÖT) Szo ci ál eti kai Bi zott sá -
gá nak köz re mű kö dé sé vel az evan gé -
li kus gyü le ke ze tek hez és in téz mé -
nyek hez is meg ér kez tek a már em lí -
tett idő szak ra szó ló te rem tés ün ne pi
pla ká tok. A te rem tés vé de lem he té -
nek nyi tó ren dez vé nye a szep tem -
ber 26-án a bu dai cisz ter ci Szent Im -
re-temp lom ban 16 óra kor kez dő dő
öku me ni kus is ten tisz te let. A pla ká -
ton emel lett le he tő ség van he lyi
szin tű prog ra mok hir de té sé re is. A
szo ci ál eti kai bi zott ság az zal a re -
mény ség gel te kint er re a hét re, hogy
a gyü le ke ze tek, in téz mé nyek le he tő -
sé ge ik hez mér ten meg ta lál ják azt a
for mát, amely nek ke re té ben há lát ad -
hat nak a te rem tés cso dá já ért, és
egy ben új ra el kö te lez he tik ma gu kat
a meg óvá sá ra.

A pla kát tal együtt – a ta va lyi év -
hez ha son ló an – egy se géd anyag is
ér ke zett Kör kép a Föld ről – kór kép

az em be ri ség ről cím -
mel, amely tu do má -
nyos elő adást, ige hir -
de té se ket, hit ok ta tá si
te ma ti kát és egy te -
rem tés vé del mi li tur -
gi át tar tal maz. (A pla -
kát és a se géd anyag
le tölt he tő a www.me -
ot.hu hon lap ról.)

Még ko ráb ban hírt
ad tunk ar ról, hogy kö -
zö sen ülé sez tek a re for -
má tus, a ka to li kus és az
evan gé li kus egy ház te -
rem tés vé de lem mel
fog lal ko zó kép vi se lői.
Eb ből az együtt mű kö -
dés ből szü le tett a meg -
hir de tett öku me ni kus
is ten tisz te let, il let ve ki -
fe je zet ten a te rem tés -
vé de lem he té nek és a
te rem tés ün ne pé nek
szé le sebb kö rű meg is -
mer te té sét szol gá ló
hon lap (www.te rem te s -
 un ne pe.hu).

Re mény ség sze rint
a fel so rolt se géd anya -
gok, hon la pok öt le te -
ket nyúj ta nak egy-egy
kö zös ség szá má ra az
ün nep meg tar tá sá hoz,
s egy ben biz ta tunk

min den kit he lyi kez de mé nye zé sek
meg va ló sí tá sá ra. Az ezek ről szó ló be -
szá mo ló kat öröm mel fo gad juk és
tesszük köz zé a hon la pon és e ro vat
ha sáb ja in is.

g JCsCs

Kö ze le dik a te rem tés ün ne pe
ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla

b Nem néz tek far kas sze met egy -
más sal; va lót lan ság len ne az el -
len ke ző jét ál lí ta ni. A pár pil la -
nat nyi ese mény sor ban nem volt
sem mi ki hí vó, sem mi har ci as,
sem mi ma ga mu to ga tó. Kü lö nös,
vé let len (?) egy be esés volt mind -
össze…

Az ut ca in nen ső ol da lán két fi a tal.
Kö zép is ko lá sok vagy egye te mis ták le -
het nek. Fi lig rá nok-vé ko nyak, fe ke te
nad rá got, vé kony, sö tét pu ló vert vi -
sel nek; ké zen fog va, kis tás ká val a ke -
zük ben-há tu kon sé tál nak.

Nem, nem ci vód nak, in kább paj -
ko san-bo hó ká san in csel ked nek egy -
más sal. A lány a fiú fü lé be súg va la -

mit, az tán ké tel ked ve néz rá, nem hi -
szi, hogy a má sik ko mo lyan gon dol -
ja – és meg me ri ten ni –, amit az
imént vá la szolt ne ki. Pe dig a fiú ko -
mo lyan gon dol ja, na gyon is.

Szo ro san ma gá hoz öle li a lányt,
könnye dén fel kap ja, de épp csak
annyi ra, hogy ne ér je nek le a lá bai. A
lány nem el len ke zik, nem ka pá ló zik,
csen des de rű vel – és né mi bol dog -
ság gal, meg elé ge dett ség gel – tö rő dik
be le, hogy már pe dig így men nek át
az út tes ten. Szin te szö kell nek…

Szem ben, a túl ol da lon kö zép ko rú
há zas pár. Az után ér tek a ke resz te ző -
dés hez, hogy a fiú – kar já ban a
lánnyal – le lé pett a jár dá ról.

Né zik a fi a ta lo kat – nem ko mo ran,
de még is mo soly nél kül. Ar cuk nem
mu tat ja je lét sem meg rö kö nyö dés -

nek, meg bot rán ko zás nak („Még is
mit kép zel nek?!”), sem meg ér tő, el -
né ző bó lo ga tás nak („Még szer te len
gye re kek…”), sem an nak, hogy a
pár ban eset leg haj dan volt ön ma -
guk ra is mer né nek.

Né zik a fi a ta lo kat, de azok nem ve -
szik ész re őket, csak az utol só pil la -
nat ban, mi előtt majd nem el so dor nák
őket. Ahogy a há zas pár elé-mel lé ér -
nek, za var tan te szi le a lányt a fiú. Le -
haj tott fej jel lép nek to vább, ta lán il -
let len ség nek ér zik, amit tet tek.

Az „öre gek” a fi a ta lok után for dul -
nak, az tán – hogy sza bad dá vált
előt tük az út – ők is el in dul nak. Elöl
az asszony, mö göt te a fér je – mél tó -
ság tel je sen, egye nes de rék kal tol ja a
ke re kes szé ket…

– vitális –

Út szé li ta lál ko zás

E VÉ L&LE VÉ L

„Ellentmondást érzek…”
Nagy öröm mel ol vas tam az EvÉ let augusztus 8-i szá má ban a Há zson gár di te me -
tő sír kö ve i ről, il let ve az er ről ké szült ki ad vány ról írt cik ket. Azt ott le ír tak hoz sze -
ret nék – sze mé lyes él mé nyünk kap csán – hoz zá fűz ni né hány gon do la tot.

Ta valy jú ni us ban a Ro tary Club Győr – mely nek én is tag ja va gyok – ál -
tal szer ve zett er dé lyi ki rán du lás ke re té ben lá to ga tást tet tünk a Há zson gár -
di te me tő ben. Egyik klub tár sunk szak ava tott se gít sé gé vel fel ke res tük több
hí res ma gyar hon fi tár sunk sír ját. Nem ze ti szí nű sza lag gal át kö tött vi rág csok -
rot he lyez tünk – töb bek kö zött – egyik leg ked ve sebb köl tőm, Re mé nyik Sán -
dor sír já ra.

Meg döb ben tett vi szont a sír el ha nya golt ál la po ta. El ha tá roz tuk fe le sé gem -
mel, hogy pénzt aján lunk fel a sír rend be té te lé re és ké sőb bi gon do zá sá ra is.
Hosszas ér dek lő dés, utá na já rás ered mé nye kép pen meg tud tuk, hogy a sírt
a ko lozs vá ri evan gé li kus gyü le ke zet, il let ve en nek egy ala pít vá nya gon doz -
za. Nagy ne he zen kap tunk egy ko lozs vá ri ne vet és te le fon szá mot, ahol azt
a tá jé koz ta tást ad ták, hogy az össze get utal juk át egy bu da pes ti hölgy cí mé -
re, aki majd a pénzt el jut tat ja Ko lozs vár ra. Mi ezt meg is tet tük. 

Az óta sem mi vissza jel zést nem kap tunk. Nem tud juk, hogy a sír je len leg
mi lyen ál la pot ban van, va jon rend be tet ték-e, il let ve ho gyan tu dunk hoz zá -
já rul ni a sír to váb bi gon do zá sá hoz.

El lent mon dást ér zek a cikk ben le ír tak és a sa ját ta pasz ta la tunk kö zött.
Tisz te let tel:

Dom bi Lász ló, a győ ri gyü le ke zet pres bi te re

„Kelj föl és járj?” (Mt 9,5; Ká ro li-for dí tás) cím mel öku me ni kus vá ros misszi -
ós prog ram lesz szep tem ber 18-án dél előtt 9 órá tól ké ső es tig a XVI. ke rü -
let ben, az ön kor mány zat előt ti park ban (Bu da pest XVI., Ha vas ha lom u. 43.).

Íze lí tő a prog ra mok ból:
9.20: Le ven te Pé ter elő adá sa nem csak gyer me kek nek. • 10.50: Ke rek asz -
tal-be szél ge tés. Részt ve vők: Ja nig Pé ter atya, Vár ko nyi Szil via szín mű -
vész nő, Ober frank Pál szín mű vész, Ma rik Jó zsef misszi ós re fe rens, Cseke
Pé ter szín mű vész, Ékes Ilo na kép vi se lő. Mű sor ve ze tő: Ma do csai Bea. •
16.00: Ige hir de tés: Nagy Zol tán plé bá nos, Ve tő Ist ván evan gé li kus lel -
kész, Mar ton Zsolt bap tis ta lel kész, Ker tész Pé ter re for má tus lel kész. •
18.35: Ta nú ság té te lek. Ven dég – má sok mel lett – Sze ve ré nyi Já nos evan -
gé li kus or szá gos misszi ói lel kész. • 20.00: Az Eu cha riszt ze ne kar kon -
cert je. • Egész nap van le he tő ség lel ki pász to ri be szél ge té sek re!

To váb bi in for má ci ók: www. ra kos szent mi haly.hu.
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10.00 / Du na Tv
Evan gé li kus is ten tisz te let
(60')
A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség
jú li us 20. és 27. kö zött Stutt -
gart ban tar tot ta ti zen egye dik
ál ta lá nos nagy gyű lé sét. 
A nagy gyű lés jú li us 25-ei is -
ten tisz te le tén – me lyet az
ARD te le ví zió köz ve tí té sé ben
fel vé tel ről su gá roz a Du na
Te le ví zió – dr. Frank Ot fried
July würt tem ber gi tar to má -
nyi püs pök hir det te Is ten 
igé jét; köz re mű kö dött 
a nagy gyű lés ének ka ra és 
a The at ro Picc o lo mű vé szei.
Az ese mé nyen részt vett 
Fa bi ny Ta más ma gyar evan -
gé li kus püs pök is, aki sze mé -
lyes han gú kom men tár já val
oszt ja meg a pá rat lan 
él ményt a né zők kel.

HÉTFŐ

13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház fél -
órá ja
16.00 / PAX
Ki cse rélt élet
A meg ol dás: Krisz tus éle te
ben nem. A Zá ke us Mé dia -
cent rum mű so ra (49')
17.10 / Du na II. Au to nó mia
Cse hov nyo má ban…
(ma gyar do ku men tum film,
2010) (45')
20.50 / Du na II. Au to nó mia
Bon ne vil le
(ka na dai já ték film, 2007) (89')
21.35 / m1
Eli za beth. 2/1. rész (an gol
tör té nel mi film, 2005) (104')
23.40 / Du na Tv
Múlt idő ’90
Ze nés sé ta a szo ci a liz mus ból a
ka pi ta liz mus ba (1. rész) (26')

KEDD

12.05 / Bar tók rá dió
Bé csi ün ne pi he tek 2010
A Pitts burg hi Szim fo ni kus
Ze ne kar hang ver se nye (85')
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Kol lár Lász ló épí tész, vál lal -
ko zó (30')
15.10 / PAX
Mit ér az em ber, ha…?
Szo ko lay Sán dor ze ne szer ző
(port ré film so ro zat) (39')
19.35 / Bar tók rá dió
Che ru bini: Mé dea (há rom fel -
vo ná sos ope ra) (145')
21.00 / Film mú ze um
Ha lál Ve len cé ben (olasz–
fran cia film drá ma, 1971) (130')
22.20 / m2
Zár óra (50')
22.25 / Kos suth rá dió
Es ti be szél ge tés – tu do mány -
ról (35')

SZERDA

12.00 / PAX
Fény előt tem, fény utá nam…
Túr me zei Er zsé bet port ré ja
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
15.10 / PAX
Mit ér az em ber, ha…?
Dr. Papp Ta más fő szer kesz tő
(port ré film so ro zat) (38')
15.30 / m1
Bu gac, avagy ro man ti ka a
pusz tán (50')
18.40 / Bar tók rá dió
A bu da pes ti Mah ler-ün nep
2010 (20')
20.00 / PAX
Lu ther Om ni bus
(do ku men tum film) (57')
21.15 / Du na II. Au to nó mia
14 ki lo mé ter (af ri kai–spa nyol
já ték film, 2007) (95')

CSÜTÖRTÖK

11.10 / m2
Tisz ta fé nyes ség
Ud var di Er zsé bet fes tő mű -
vész val lo má sai (20')
11.45 / TV2
El lo pott nyár (ame ri kai film,
2002) (84')
15.25 / mtv
Hosszú uta zás (ma gyar do -
ku men tum film, 2007) (60')
19.35 / Bar tók rá dió
A Pur cell Kó rus és az Or feo
Ze ne kar Bach-hang ver se nye
(100')
20.30 / Du na Tv
A pro ven ce-i fű sze res
(fran cia já ték film, 2007) (95')
21.00 / PAX
Le hul ló le pel
In me mo riam dr. Fa bi ny Ti bor
(48')
22.25 / Kos suth rá dió
Es ti be szél ge tés – kul tú rá ról
(35')

PÉNTEK

9.20 / Du na Tv
Lé lek Boule vard – Bar kó Ju -
dit mű so ra
Jan ko vics Mar cell (27')
12.05 / Bar tók rá dió
Mis kol ci nem zet kö zi ope ra -
fesz ti vál 2010
VII/6. rész: „Bar tók + Eu ró -
pa” – Se bes tyén Már ta és ba -
rá tai hang ver se nye (85')
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
Ge ne ti ka, a til tott tu do mány
4. rész: Hu mán ge ne ti ka (25')
16.00 / PAX
Van ki út!
(egy há zi mű sor)
6. rész (74')
17.00 / Film mú ze um
A bet le he mi gyer mek
(olasz film drá ma, 2002) (97')
22.10 / m2
Svéd or szág szé pe
(svéd film drá ma, 2004) (88')

SZOMBAT

12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
El né mult ha ran gok III. (26')
12.35 / Du na Tv
Et noKlub
Se bes tyén Már ta és ze nész
ba rá tai (70')
13.05 / Kos suth rá dió
Rá dió ka ba ré a Hu mor völgy -
ben 2010. 1. rész (55')
14.05 / m1
Pé csi ke rin gő (25')
15.10 / PAX
Egy ház és ál lam
Ahány kis egy ház, annyi
szem pont (is me ret ter jesz tő
so ro zat) (39')
20.45 / Du na Tv
Lé lek Boule vard – Bar kó Ju -
dit mű so ra
Ju hász Ju dit (26')
21.00 / Du na II. Au to nó mia
Ádám al mái
(dán já ték film, 2005) (91')

VASÁRNAP

10.04 / Kos suth rá dió
Evan gé li kus is ten tisz te let köz -
ve tí té se Bu da ke szi ről
Igét hir det Lack ner né 
Pus kás Sá ra.
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház (26')
13.00 / Du na II. Au to nó mia
Sakk. Tánc já ték a Bo ta fo go
Tánc együt tes elő adá sá ban
(2009) (72')
13.20 / m1
Hogy volt?!…
Sin ko vits Im re te le ví zi ós
mun kái (105')
15.05 / Bar tók rá dió
Mu si ca Sac ra
(egy ház ze nei ma ga zin) (55')
16.30 / RTL Klub
Az ál mo do zó (ame ri kai csa -
lá di film, 2005) (94')
20.04 / Kos suth rá dió
Szü le té sünk nap ja
Bal la Zsó fia hang já té ka (56')
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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.
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VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból szeptember 12-étől szeptember 19-éig

Va sár nap
Ha tal ma az örök ha ta lom, amely nem mú lik el. Dán 7,14b (Jn 1,11–12; Mt
6,25–34; 1Pt 5,5–11; Zsolt 130) Is te nünk olyan Úr, aki nek a ha tal ma nem vá -
lasz tás út ján ada tott, nem alatt va lók jo go sí tot ták fel rá, nem vé res har cok
árán vív ta ki ma gá nak. Ugyan ak kor nem is ve he tő el tő le, nem vo nul ha tunk
fel el le ne, hogy meg fosszuk a trón tól, nem pe rel het jük el tő le, nem nyújt -
ha tunk be a po zí ci ó já ra ked ve zőbb aján la tot. Azon ban – vagy ta lán épp ezért –
nincs még egy olyan ural ko dó vagy ve ze tő a vi lá gon, aki ilyen köz vet len vi -
szony ban len ne az övé i vel. Is ten ha tal ma ugyan is a sze re te ten alap szik. Ezért
le het örök, ezért nem mú lik el so sem.

Hét fő
Igaz szol gám so ka kat tesz igaz zá is me re té vel, és ő hor doz za bű ne i ket. Ézs 53,11b
(Ef 2,17–18; Fil 4,8–14; Hab 2,4–20) Az örök ural ko dó sze re tet ha tal ma eb -
ben a pró fé ci á ban mu tat ko zik meg va ló sá go san. Itt ugyan is olyan szol ga ké -
pe raj zo ló dik ki előt tünk, aki azon fá ra do zik, hogy ki ja vít sa má sok hi bá it, erő -
sít se a gyen gé ket, meg tisz tít sa a be szennye zett éle te ket. Egy ilyen cso dá nál
leg több ször csak ar ra fi gye lünk, aki nek meg vál to zott az éle te. Lát juk a hely -
re ho zott té ve dé se ket, lát juk a meg erő sö dött szí ve ket, lát juk az új kez det ál -
dá sát. Ke vés bé fi gye lünk ar ra, hogy aki nek a se gít sé gé vel ez meg tör tén he -
tett, an nak mit kel lett ezért fi zet nie. Már nem is vesszük ész re az igaz szol -
gát, aki ma gá ra vet te a hi bá kat, aki át ad ta az ere jét, aki tisz ta lel két a bű nö -
sé re cse rél te fel. Ő Jé zus, az igaz szol ga, aki a mi bű ne in ket hor doz za.

Kedd
Krisz tus mond ja: „Aki én ben nem ma rad, és én őben ne, az te rem sok gyü möl -
csöt, mert nél kü lem sem mit sem tud tok cse le ked ni.” Jn 15,5 (3Móz 26,9; 1Tim
6,/3–5/6–11a; Hab 3,1–19) A bű ne in ket hor do zó Jé zus nem pusz tán egy sze -
ri al ka lom mal se gít raj tunk. Je len lé té re, tá mo ga tá sá ra egész éle tünk so rán
szük sé günk van. Hi szen erőnk új ra el hagy, tisz ta lel kün ket új ra be szennyez -
zük, meg újult éle tünk kel vissza-vissza té rünk a ré gi, meg szo kott utak ra. Jé -
zus nél kül új ra el ve szet tek, bű nö sek, gyen gék len nénk. De ha ve le ma ra dunk,
az ő bűn hor do zó ke gyel me is ve lünk ma rad, és ki fogy ha tat lan sze re te té vel
mind un ta lan a he lyes irány ba te re li az éle tün ket. Az igaz szol ga se gít sé gé -
re éle tünk vé gé ig rá szo ru lunk. Egye dül így te rem het jük az ő sze re te té nek gyü -
möl cse it.

Szer da
Az alá za to sak nak az Úr ke gyel met ad. Péld 3,34 (Mk 9,23–24; Ap Csel 27,33–
44; Préd 1,1–2,2) A Jé zus sal va ló élet egyik leg fon to sabb gyü möl cse az alá -
za tos ság. Az a faj ta gon dol ko dás, amely nem el vá rás sal te kint a vi lág ra, nem
gon dol ja, hogy len ne bár mi, ami jár na ne ki. Jé zus min dent meg ér de melt vol -
na, még sok kal töb bet is, mint ami egy em ber nek ki jut hat eb ben a vi lág ban.
Ő még is le mon dott min den di cső ség ről azért, hogy ben nün ket meg ment -
sen. Aki ben ugyan ez a sze re tet la kik, ké pes bár mi lyen ne héz sé get alá zat tal
el fo gad ni. Ez az az út, ame lyen Jé zust kö vet ve el jut ha tunk az ál ta la meg szer -
zett ke gye lem be.

Csü tör tök
Be szé lek hű sé ged ről és sza ba dí tá sod ról. Nem tit ko lom el sze re te te det és hű -
sé ge det a nagy gyü le ke zet előtt. Zsolt 40,11 (2Tim 2,15; Lk 10,38–42; Préd 2,3–
11.24–26) Aki az Úr ke gyel me örö kö sé nek tud hat ja ma gát, a leg na gyobb bol -
dog sá got él he ti át, amely em bert ér het ezen a föl dön: a leg na gyobb el len ség,
a bűn, a ha lál és az el mú lás fö löt ti győ zel met. Ez az az öröm hír, amely re tit -
kon, ki mon dat la nul is vá gyunk, s ha a mi énk, egy sze rű en kép te le nek va gyunk
ma gunk ban tar ta ni. Ezért be szé lünk és ezért kell be szél nünk Jé zus ról és a
ve le va ló kap cso la tunk ról, hogy min den ki hez el jus son az ő ke gyel mé nek jó
hí re.

Pén tek
A sa rok kő ma ga Krisz tus Jé zus, aki ben az egész épü let egy be il lesz ke dik, és szent
temp lom má nö vek szik az Úr ban. Ef 2,20–21 (Ézs 28,16; Lk 22,35–38; Préd 3,1–
15) Min den szán dé kunk, cse le ke de tünk, ered mé nyünk és örö münk szer te -
fosz lik, köd dé vá lik, ha az zal csak sa ját ma gun kat pró bál juk hir det ni. Ám min -
den szó, aka rat és si ker, amely ben ve lünk van Jé zus, amellyel őt hir det jük és
őt di csér jük, temp lom má vá lik, ahol fa lak nél kül is szün te le nül hang zik az
is ten tisz te let!

Szom bat
Szár nya id ár nyé ká ban ke re sek ol tal mat, míg el vo nul a ve sze de lem. Zsolt 57,2b
(Zsid 11,27; Lk 6,20–26; Préd 4,1–12) Olyan jó len ne ma gunk kal vin ni a va -
sár na pi is ten tisz te le tek al kal má val át élt meg hitt sé get, Is ten kö zel sé gét! Ez egy -
ál ta lán nem le he tet len, csu pán azo kat az igé ket kell ma gunk kal vin nünk a szí -
vünk ben és va ló ra vál ta nunk az éle tünk ben, ame lyek ezen a hé ten elénk ke -
rül tek. Így az Is ten örök ha tal ma vé dő szárny ként nyug szik fe let tünk, és nem -
csak a ve sze de lem ide jén, de éle tünk min den nap ján meg tart sze re te té ben.

g Zsí ros And rás

Új nap – új kegyelem

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

APRÓHIRDETÉS

Ke resz tény, dip lo más társ ke re ső.
30/254-0414. www.pro krisz.hu

evangélikus élet. éled. éled?

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

Ki vá ló ma gyar szak em be rek ál tal ké szí tett,
kül föl dön is el is mert ma gyar ter mé ke ket
gyár tunk a ha ran gok kal kap cso la tos
bár mely mun ká hoz.

Re fe ren cia: www.ha ran gon tes.hu.

Le vél cím: 2162 Őr bottyán, Rá kó czi u. 121.
Mo bil: 30/948-9575, fax: 28/361-770.
E-mail: gom bos mi@ha ran gon tes.hu.

A rá kos szent mi hály-sas hal mi evan -
gé li kus gyü le ke zet ben (1161 Bu da pest,
Hő sök te re 10–11.) min den hó nap
má so dik kedd jén, leg kö ze lebb
szeptember 14-én 19 órá tól Ta izé-ima
és ének együtt lét. Min den al ka lom mal
van ige hir de tés is. In for má ció:
http://gyer tya feny.lu the ran.hu.

Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü -
let 2010. őszi el ső al kal mát szep tem -
ber 20-án, hét főn 17.30-kor tart ja.
Hely szín: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.,
ut ca fe lő li elő adó te rem. Há mor End -
re, a Budapest-Fa so ri Evan gé li kus
Gim ná zi um igaz ga tó he lyet te se Bib -
li ai tá ja kon – a Bib lia ide gen tá ja kon
(Jor dá ni á tól Mon gó li á ig) cím mel
tart elő adást. Min den ér dek lő dőt
sze re tet tel vá runk!

Az Evan gé li kus Kül misszi ói 
Egye sü let ve ze tő sé ge

A Dr. Ge ner sich An tal Ala pít vány
szep tem ber 29. és ok tó ber 3. kö -
zött au tó bu szos ki rán du lást szer -
vez a Sze pes ség be. Egye bek kö -
zött meg lá to gat juk a lő csei evan -
gé li kus kö zös sé get és az evan gé -
li kus tör té nel mi te me tőt. Ér dek -
lőd ni le het a tan koa@fre e mail.hu
cí men. Az ala pít vány ról bő veb ben
az Evan gé li kus Élet áp ri lis 18-i
szá má ban ol vas hat nak.

H I R D E T É S

A far kas ré ti öku me ni kus es ték kö vet -
ke ző al kal mán, szep tem ber 13-án,
hét főn 18.30-kor Ke lé nyi Ti bor je zsu -
i ta szer ze tes Amit a Szent lé lek mond
ma… (Zsid 3,7) cím mel tart elő adást
és ve zet be szél ge tést. Hely szín: evan -
gé li kus–re for má tus temp lom, Bu -
da pest XI., Né met völ gyi út 138. Sok
sze re tet tel vá runk min den ér dek lő dőt!


