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„Ok tó ber 15. és 17. kö zött or szág szer te mint egy négy -
ezer-öt száz fi a tal tel je sí tett köz hasz nú fel ada to kat –
nem tit kol tan az zal a szán dék kal, hogy szol gá la tuk ré -
vén ne csak az ön kén tes mun ka el is mert sé gét nö vel jék,
ha nem egy út tal bi zony sá got is te gye nek hi tük ről.”

72 óra kompromisszum nélkül f 12. oldal

Az Írás titka f 2. oldal
Pogány keresztény szeretetotthona f 4. oldal
Interjúk bajor püspökökkel f 5. oldal
150 éve született Szlávik Mátyás f 7. oldal
A Szentírás vasárnapja f 8–9. oldal
Rejtőzködő képek – 1956 f 10. oldal

„Az evan gé li kus Ch ris mon Ki adó ve ze tő
szer ző je az egy ház ko ráb bi püspöke, Mar got
Käß mann, ám a bé ké ről és a re mény ség ről
szó ló köny ve i nél is job ban fogy nak ki lincs re
akaszt ha tó ad ven ti nap tá rai.”

Frankfurti könyvvásár 2010 f 15. oldal

„Sa ját fe le lős sé gün ket is meg kell fo -
gal maz nunk. Mert a hit és a hi szé -
keny ség nem iker test vé rek, és nem
is kö vet kez het nek egy más ból.”

Kik lopnak a templomban?
f 13. oldal

Min den na pi.hu né ven forradalmian
új köz éle ti, ke resz tény ér ték ren det
ma gá é nak val ló por tál in dul(t) ok tó -
ber 23-án a Corvin közből.

A po li ti kai, gaz da sá gi, kul tu rá lis te -
ma ti ká jú ol dal fő szer kesz tő je Ba la -
vány György, aki éve ken át a Ma gyar
Nem zet pub li cis tá ja volt. A hon la pot
in dí tó és fi nan szí ro zó Élő Szó az
Igaz sá gos Tár sa da lo mért Ala pít vány
ku ra tó ri u má ban meg ta lál ha tó Ba log
Zol tán, a Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi
Mi nisz té ri um tár sa dal mi fel zár kóz ta -
tá sért fe le lős ál lam tit ká ra, ő azon ban
re for má tus teo ló gu si mi nő sé gé ben
vesz részt a vál lal ko zás ban – mond -
ta a Ma gyar Táv ira ti Iro da (MTI)
meg ke re sé sé re Ba la vány György. A
ku ra tó ri um tag ja Szen czy Sán dor
bap tis ta lel ki pász tor, Fű tő Ró bert
pres bi te ri á nus lel kész, Sze ve ré nyi Já -
nos evan gé li kus lel kész, va la mint Vis -
ky And rás köl tő, író, ren de ző is.

Az MTI úgy tud ja, hogy ti zen két
fő ál lá sú mun ka társ és csak nem negy -
ven rend sze res szer ző fog ja ké szí te -
ni a hon la pot; a szer kesz tő ség a
Cor vin köz ben lesz. Az MTI bir to -
ká ba ke rült do ku men tum sze rint
„ren del ke zés re áll a tel jes inf ra struk -
tú ra, va la mint két év re a mű kö dé si
költ ség”.

E sze rint a lét re ho zók „ütő ké pes,
ma gas szín vo na lú ke resz tény köz éle ti
web ol dal ként” ha tá roz zák meg a ké -
szü lő or gá num be ál lí tott sá gát. Töb -
bek kö zött ki fej tik, hogy az új ság írói
sem le ges ség mí to szát nem szán dé -
koz nak fenn tar ta ni, vál lal ják ke resz -
tény el fo gult sá gu kat, de a mé di um

„nem le het egyik po li ti kai ideo ló gi -
á nak sem el kö te le zett je”.

Az al ko tók őszin te, pro vo ka tív, szín -
vo na las, szel le mes ol dalt kép zel nek
el, amely hí re ket, hát tér anya go kat,
blo  go kat és fó ru mot tar tal maz. A
blog ge rek kö zött em lí tik Ba log Zol tán
ál lam tit kárt, aki nek on- line fo ga dó órá -
ja lesz; Sü ve ges Ger gőt, a Ma gyar Te -
le ví zió mű sor ve ze tő jét, aki a csa lád té -
ma kö ré ben fog blo gol ni, va la mint Böj -
te Csa ba fe ren ces szer ze test és Vis ky
And rást. Raj tuk kí vül Szen czy Sán dor
olyan, ka taszt ró fa súj tot ta te rü le tek ről
fog be je lent kez ni, ahol a Bap tis ta Sze -
re tet szol gá lat te vé keny ke dik.

Annyi ban bi zo nyo san el fog tér ni
más köz éle ti hír por tá lok tól a min den -
na pi.hu, hogy a he te dik na pot „meg -
szen te lik”, vagy is a hon lap fő ol da lán el -
mél ke dé sek, bi zony ság té te lek, meg -
hall gat ha tó ige hir de té sek, is ten tisz te -
le tek ta lál ha tók majd. A táv la ti ter vek
kö zött sze re pel ke resz tény ki adó, film -
stú dió, sza bad egye tem lét re ho zá sa is.

Ba la vány György el mond ta: azért
ok tó ber 23-án in dul nak, mert „a
for ra dal mi an új kez de mé nye zés sel be
sze ret né nek rob ban ni” a ma gyar
köz be széd be. Az új ság író az MTI
kér dé sé re ki fej tet te: a füg get len sé get
min den te kin tet ben meg sze ret nék
őriz ni, ezért a Ba log Zol tán ál tal el -
nö költ Ma gyar Pol gá ri Együtt mű kö -
dés Egye sü let től nem kér nek pénzt.
Az anya gi for rá sok ról a főszerkesztő
annyit mon dott: azo kat az ala pí tó,
Ga lam bos Lász ló in for ma ti kai vál lal -
ko zó te rem ti elő.

d MTI

Min den na pi.hu 
Ke resz tény el kö te le zett sé gű köz éle ti por tál in dul

b Egy szer re kö szön töt te „Ál dás,
bé kes ség” és „Erős vár a mi Is te -
nünk” mind azo kat, akik ok tó ber
17-én 17 órá ra az Urá nia Nem ze -
ti Film szín ház ba se reg let tek,
hogy együtt ün ne pel jék kö zös
kul tu rá lis örök sé gü ket a re for -
má ció hó nap já nak ke re té ben
ren de zett gá lán. Bár az est prog -
ram ja nem könnyed szó ra ko -
zást ígért, lel kü le te és lel ki sé ge
nem ha gyott két sé get afe lől,
hogy a né ző té ren ülők könnyű
szív vel tá voz nak majd a dal ban,
vers ben és szín já ték ban elő adott
bi zony ság té te lek után.

Elő re je lez te az est si ke rét, hogy a né -
ző tér jó né hány so rá hoz pót szé ke ket
kel lett il lesz te ni, így – kü lön ben ha -
gyo má nyos nak szá mí tó – hét per ces
ké sés sel kez dőd he tett csak el a re for -
má ció hó nap já nak ren dez vény so ro -
za tá hoz kap cso ló dó gá la est.

A Bap tis ta Köz pon ti Ének kar
Brahms Né met rek vi em jé nek 4. té te -
lé vel in dí tot ta mű so rát, amely nek
szö ve ge a Lu ther ál tal for dí tott Bib -
li á ból szár ma zik, így tö ké le te sen be -
ve zet te az el ső ként be szé det mon dó
D. Sze bik Im re nyugalmazott püs pök
mon da ni va ló ját. Egy há zunk volt el -
nök-püs pö ke, a Ma gyar Egy há zak
Öku me ni kus Ta ná csá nak el nö ke
ugyan is há rom gon do lat kö ré fűz te
fel a re for má ció hó nap já nak üze ne -
tét, ame lyek kö zül az el ső az ad fon -
tes, az az a „vissza a for rás hoz, vissza
a Szent írás szö ve gé hez” volt. Eh hez
csat la ko zott az ad Ch ris tum, az az a
lu the ri ta ní tás ból is mer he tő „vissza
Krisz tus hoz”, amely hez a püs pök a
„vissza az egy ház hoz” té telt is hoz zá -
fűz te. Ugyan is aho gyan a re for má ció
ko rát meg elő ző en az egy ház té vedt
el, úgy jár tév úton a ma em be re, aki
jó so kat vagy po gány val lá so kat kö vet,

ahe lyett hogy az örök éle tet hir de tő
egy ház kö zös sé gé hez csat la koz na.

Az idén ün ne pi be széd re fel kért
No votny Zol tán egy aránt szólt sport -
ri por ter ként és a Pro tes táns Új ság -
írók Szö vet sé gé nek (Prúsz) el nö -
ke ként. El ső „sze re pé ben” ki emel te,
hogy a spor to lók nak min dig is meg -
volt az igé nyük a spi ri tu a li tás ra: a
bra zil vá lo ga tott já té ko sa i nak a vé -
bé győ ze lem után kö zö sen el mon -
dott há la adó imá já val pél dáz ta, hogy
né ha mi lyen fel eme lő hit val lá sok nak
le he tünk ta núi a pá lyá kon. Aho -
gyan a Prúsz is azo kat a ma gyar pro -

tes táns mé dia mun ká so kat fog ja
össze, akik nek fon tos, hogy tevé -
keny sé gük so rán a ke resz tény ér té -
ke ket kép vi sel jék, és ezen ke resz tül
te gye nek bi zony sá got.

A ren dez vény so ro zat „Éb redj, bi -
zony ság té vő lé lek” mot tó ja nem csak
ket te jük szá já ból hang zott el több -
ször: a bap tis ta ének kart vezénylő
Ber ke si Sán dor mű so ruk vé gez té vel
a kö zön ség gel is el éne kel tet te az ez -
zel a sorral kezdődő éne ket.

A szü net után Ta kács Éva nép dal -

éne kes hang ja töl töt te be hosszú
per cek re a ter met. El ső sor ban mold -
vai és al föl di egy há zi nép éne ke ket
elő ad va mu tat ta be a ke resz tény -
ség nek a ma gyar nép da lok ban fel lel -
he tő le nyo ma tát, majd Soós And rea
elő adó mű vész sza va la tá val is mét az
oda fi gye lést igény lő, ne héz szö ve gek
vet ték át a sze re pet: ő Dsi da Je nő
Psal mus Hun ga ri cu sá val ábrázolta
Is ten és a ma gyar ság kap cso la tá nak
más faj ta né ze tét.

Az est zá ró prog ram ja Az em ber
tra gé di á já nak utol só szí ne volt az
Evan gé li um Szín ház szö veg hű elő adá -

sá ban – rö vid sé ge el le né re jól pél dáz -
ta az Is ten től el for du ló, majd hoz zá
vissza té rő em ber ví vó dá sa it.

Az est kü lön bö ző mű fa jú prog -
ram pont ja it Bé nyi Il di kó te le ví zi ós
mű sor ve ze tő rész le tes és in for má ci -
ók ban gaz dag fel kon fe rá lá sai kö töt -
ték össze. A ko moly mon da ni va lón
és a ne héz szö ve ge ken túl pe dig még
a tá vo zás kor is ott csen gett a kö zö -
sen éne kelt dal e so rok író já nak fü -
lé ben: „Éb redj, bi zony ság té vő lé lek!”

g Nagy Ben ce

Ne héz szö ve gek, könnyű szí vek
Re for má ci ói gá la est az Urá nia Nem ze ti Film szín ház ban
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„Ébredj, bizonyságtévő lélek!” – Közös éneklés a Baptista Központi Énekkarral, Berkesi Sándor karnagy vezényletével

Fel hí vás offertóriumra
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház el nök sé ge ké ri a gyü le ke ze tek ve -
ze tő sé ge it, hogy ez év no vem ber kö ze pé ig tart sa nak of fer tó ri u mot az
aj kai egy ház köz ség hez tar to zó Ko lon tá ron és De ve cser ben élő –
iszap la vi ná ban ká ro sult – evan gé li kus test vé rek szá má ra. Az ado má -
nyo kat az OTP Bank 11707024-20478070 szá mú szám lá ra kér jük át utal -
ni „Vö rös iszap” meg je lö lés sel.

De ve cser ben öt ven hat evan gé li kus él, közülük öt csa lá dot érin tett a
tra gé dia. Ko lon tá ron há rom evan gé li kus csa lád ból egy ve szí tet te el ott -
ho nát. Az ado mány az aj kai lel ké szi hi va ta lon ke resz tül jut el az érin tet -
tek hez.

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

„Mondottam, ember…” – zárókép Az ember tragédiájából

Meg hí vó re for má ci ói meg em lé ke zés re
Bu da pest, Re for má ci ói em lék park, ok tó ber 31., 15.30

A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa ál tal szer ve zett meg -
em lé ke zést kö ve tő en az em lék park ból (Vá ros li ge ti fa sor – Baj za ut ca sa -
rok) a részt ve vők – négy fú vós ze ne kar kí sé re té ben – bi zony ság te vő ün -
ne pi me net ben vo nul nak a De ák té ri evan gé li kus temp lom ban 18 óra -
kor tar tan dó re for má ci ói is ten tisz te let re, ahol az igét Sza bó Ist ván re -
for má tus püs pök hir de ti; elő adást tart Itt zés Já nos evan gé li kus el nök-püs -
pök. (A ze nei szol gá la tot a Lu the rá nia ének kar vég zi dr. Kamp Sa la mon
kar nagy ve ze té sé vel.)

Az istentiszteletet követően a De ák té ri evan gé li kus temp lom ban 20 órától
re for má ci ói if jú sá gi hang ver seny lesz a Szél ró zsa Band közreműködésével.
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Ír dal lam ra vissza ve zet he tő he ti éne -
künk ről – Lel ki pró bá im ban, Jé zus,
légy ve lem (EÉ 451) – is ke vés adat áll
ren del ke zé sünk re. Cso masz Tóth
Kál mán (1902–1988) re for má tus ze -
ne tu dós, lel kész, a re for má tus éne -
kes könyv szer kesz tő je ezt ír ja: „Dal -
la ma ír nép dal volt, de már több mint
száz éve egy há zi ének ként hasz ná la -
tos.” A pa te ti kus hang vé te lű, mind -
annyi unk szá má ra ked ves, ke ser -
édes me ló dia ere de té nek tisz tá zá sa
nél kül is nagy ha tást gya ko rol az azt
ének lő gyü le ke zet re. Még is fel me rül -
het a kér dés, hogy az erő tel jes hang -
köz lé pé sek ből épít ke ző, ne héz ének -
tech ni kai ele me ket tar tal ma zó dal lam
va ló ban az ír nép aj kán szü le tett-e,
vagy in kább csu pán egy né pi es ele -
mek re épí tő, jól si ke rült kom po zí ció.

Cso masz Tóth volt az, aki elő ször
emel te be a ma gyar pro tes táns ének -
kincs be e da ra bot, s a gon do zá sá ban
el ké szült re for má tus gyűj te mény
szá má ra ő ma ga ké szí tet te a ma gyar
for dí tást az In the ho ur of tri al Jesus,
pray for me kez de tű an gol szö veg re.

Szö veg írónk, az an gol köl tő, hír lap -
író és -szer kesz tő James Mont go -
mery (1771–1854) misszi o ná ri us-lel -
kész csa lád ból szár ma zik. Édes ap ja a

Mo ra vi an Church kö te lé ké ben szol -
gált, mely a vi lág min den tá já ra ki ter -
jesz tet te buz gó hit té rí tő te vé keny sé -
gét. En nek ha tá sá ra fi a ta lon ár ván
ma radt fia – új ság írói mun ká ja mel -
lett – a bib lia ter jesz tés és a misszi ós
ügyek el kö te le zett párt fo gó ja lett.

Az evan gé li zá ció fel ada tát köl te -
mé nye in ke resz tül is szol gál ni kí ván -
ta: írá sai kö zött nem ke ve sebb mint
négy száz gyü le ke ze ti éne ket tar tunk
szá mon. 1834-ben írt Lel ki pró bá im -
ban kez de tű, imád sá gos jel le gű ének -
szö ve gé ben a Ge cse má né-kert tör té -
né se i re va ló több szö ri uta lás sal ál lít -
ja elénk Jé zus tu sa ko dá sát.

Bár mind vé gig az „én” szem szö gé -
ből fo gal maz, bib li kus tar tal má val
még sem vá lik túl sá go san szub jek tív -
vé Mont go mery szö ve ge. „Ne győz -
zön le té ged a rossz…” – hir de ti a
Szent há rom ság ün ne pe utá ni 21. va -
sár nap he ti igé je (Róm 12,21), s ez zel
össz hang ban áll he ti éne künk is,
mely Meg vál tónk pél dá ja ál tal erő sít
ben nün ket sa ját lel ki pró bá ink ban.

g Fe ke te Ani kó

Zsol tár köd ben
Úgy em lék szem, en nek az ének nek
elő ször a dal la ma fész kel te be ma gát

a szí vem be. Kü lö nös, szo mo rú hang -
zá sá val, szin te le be gő dal lam ve ze té sé -
vel. Dú do lom, és el kép ze lem, hogy ez
az ír nép dal úgy ta lált rá a szö veg író -
já ra, mint ahogy énrám is rám ta lál nak
a dal la mok bá nat ban és öröm ben.

Ér de mes íz lel get nünk a szö ve get,
mert gyö nyö rű har mó ni á ban van a
dal lam le be gős sé gé vel. Ta lán olyan kor
szü le tett, mi kor nem ér zett biz tos ta -
lajt a lá ba alatt a szer ző. Vagy in kább
ma gát nem érez te biz tos nak egy-egy
élet hely zet ben.

Ősz van. A teg nap előtt még üde
zöld le vél ma már nem bír ka pasz kod -
ni. Erőt le nül, bar nán hull a föld re. Dú -
do lom a dal la mot. Ez őszi ének. Az
ön ma guk ban erőt le nek, a meg-meg -
tán to ro dók éne ke.

Lel ki pró bá im ban… Za va ró ez a jel -
ző. Sú lyos ter he ink hez ké pest szin te lé -
gi es. Hi szen föl di csa ták ban, fé lel -
mek kel, az anya gi ak von zá sá ban, a
meg él he tés haj szá já ban, kap cso la ta ink
gu ban cai kö zött, ve sze ke dős bán tá sok
ter hét ci pel ve élünk. Tes ti tü ne te ink
van nak. Szo rí tá sok, szú rá sok a gyo -
mor száj nál, a szív tá jé kon, a ko po -
nyánk ban, a ge rin cünk nél. Ép pen elég.
Nem fut ja már lel ki zés re az erőnk ből.
Kár, hogy nem vesszük ész re tes tünk
jel zé sei mö gött a lel künk szom jú sá gát.
Az el vesz tett föl di csa ták mö gött a
mennyei hát tér, az iga zi erő hi á nyát. Jé -
zus így mond ja: „…mit hasz nál az
em ber nek, ha az egész vi lá got meg nye -
ri, lel ké ben pe dig kárt vall?”

Ez az ének az zal erő sít, hogy a lát -
ha tó té nyek, a ve re sé ge ink mö göt ti
egyet len iga zi va ló ság ról éne kel: Jé -
zus je len lé té ről min den kö rül mé -
nyek kö zött. Sőt győ zel mé ről min den
el len ke ző lát szat mö gött. Ak kor ve -

szí tünk iga zán csa tát, ha őt el ve szít -
jük. Ha az ő sze re te té ben el bi zony -
ta la no dunk, ha az ő szen ve dé sé nek
és ha lá lá nak nem lát juk az ér tel mét.

Ker tész Esz ter Zsol tár köd ben cí -
mű ver se mint ha en nek az ének nek
a dal la mán zson ga na ben nem.

És né ha köd be érek.
Az út, mi nek irá nyát
ma gam szab tam meg,
el hagy.
Nem lát szom. Fé lek.
Az tán –
amint fű tő test fe lett
lát ha tó a le ve gő –
ki raj zo ló dik ar cod,
köd dé lett le he le ted.

Jól van hát,
ma gam meg adom.
Le gyek jó szá god vagy mag za tod,
Is ten.
Te relj vagy nö velj ma gad ban.
Hoz zád sze gő döm,
Nincs kí vü led.

Hogy fény be vonsz,
vagy föld be nyomsz,
még nem tu dom.

A fény sá tor,
a föld akol
bir to ko don.

g Cser há ti né Sza bó Iza bel la

Lel ki pró bá im ban, Jé zus, légy ve lem
C ANTATE

Nincs a föl dön még egy olyan könyv,
mint a Bib lia. Év szá za dok kal ez előtt
író dott, sőt egyes ré szei év ez re dek kel
ez előtt, s az év ez re dek és év szá za dok
alatt mil li ók és mil li ók is mer ked tek ve -
le, hall gat ták és ta nul ták. Több mint
négy száz nyelvre for dí tot ták le a teljes
Szentírást, és közel kétezer-ötszáz
nyelven ké szültek részfordítá sai. Tör -
té ne te so  rán volt már a tu do mány és
a gon dol ko dás mér té ke; volt idő, ami -
kor be lő le kiindulva ér tel mez ték a vi -
lág fi zi kai tör vé nye it is, és ki szá mí tot -
ták be lő le, hogy mi kor ke let ke zett a vi -
lág. Iga zi „pa pi ros pá pa” lett, ugyan ak -
kor sok tév ta ní tó is a Bib li á ra hi vat -
koz va ter jesz tet te té ves né ze tét. 

Volt idő, ami kor az egy ház a Bib -
lia gyö nyö rű kó de xe it félt ve őr zött
kin csei között tar tot ta szá mon, mi -
köz ben az Írás ta ní tá sá tól már rég óta
messze járt. So kan hasz nál ták és
hasz nál ják ma is a Bib li át ok kult, ba -
bo nás te vé keny sé gek se géd esz kö ze -
ként. Rá hi vat koz nak azok, akik ör -
dög űzés sel fog lal koz nak, és azok is,
akik úgy vé lik, si ke rült ki szá mí ta ni -
uk a vi lág vé ge pon tos idő pont ját. 

Volt, hogy meg cson kí tot ták a Bib -
li át. A fül nek tet sze tőst, a kor nak vagy
kor szel lem nek, egy-egy dik tá tor pa ran -
csá nak meg fe le lőt meg hagy ták, a töb -
bit ki húz ták. Ne vez ték a val lást és ve -
le a Bib li át – mint a ke resz tény ség alap -
ve tő ta ní tá sa it őr ző köny vet – a nép
ópi u má nak, amely meg ront ja, szol ga -
ság ba süllyesz ti az em be re ket, meg -
foszt ja őket a jó zan gon dol ko dás tól és
ön nön jo gos ér de ke ik fel is me ré sé től.

Nincs a föl dön még egy olyan könyv,
mint a Bib lia. Túl él és át vé szel min den
kor sza kot, min den könyv ége tést, min -
den po ko li gon do la tot és esz mét.

Mai ko runk ban in kább tisz te let tel
em le get jük, mint a zsi dó ság és a ke -
resz tény ség szent ira ta i nak gyűj te mé -
nyét, amely kul tú ránk és tör té nel -
münk is me re té hez nél kü löz he tet len,
múl tunk, gyö ke re ink fel tá rá sá ban,
iden ti tá sunk őr zé sé ben fel be csül he -
tet len ér té kű. Gyak ran hang sú lyoz zuk
a Bib lia meg ha tá ro zó sze re pét a vi lág
er köl csi sé gé nek fej lő dé sé ben.

Ám a Bib lia nagy rabe csült sé ge,
kul  tu rá lis és tör té nel mi sze re pé nek
hang sú lyo zá sa el le né re is ti tok ma -
rad mind azok előtt, akik a kul csot,
amely a tit kot meg nyit ja, nem is me -
rik, vagy nem akar nak tud ni ró la. 

A kulcs, amely ál tal he lye sen, Is -
ten aka ra ta sze rint ért het jük meg
szent köny vün ket, élő sze mély: ma -
ga az Is ten Fia, az Úr Jé zus Krisz tus.
Hi szen a Bib lia, ben ne min den egyes
szent könyv, azért íra tott meg, hogy
őt hir des se, ői rán ta éb resszen hi tet,
és az ő di cső sé gé ről be szél jen.

Kér dez het jük: igaz-e mind ez a
tel jes Bib li á ra, igaz-e az Ószö vet ség -
re is? Igaz-e, ami kor annyi há bo rú -
ról, em be ri go nosz ság ról, pusz tí tás -
ról ol vas ha tunk, és a „sze met sze -
mért, fo gat fo gért” elv is meg fo gal ma -
zó dik ben ne? A vá la szunk ez: még -
is igaz.

Em lé kez zünk a te rem tés tör té ne -
té re, az Ószö vet ség el ső lap ja in ol va -
sot tak ra: „…Is ten Lel ke le be gett a vi -
zek fö lött.” Is ten Lel ke, az Atya és a Fiú
Lel ke. A Fi ú ként maj dan tes tet öl tő
má so dik is te ni sze mély, az Úr Jé zus
Lel ke. S nem sok kal ké sőbb, a bűn -
eset bün te té sé nél Is ten meg ígé ri,
hogy el jön majd az Utód, aki láb bal
ta pos sa a kí gyót, le győ zi a sá tánt. Az
ígé ret nem vo nat koz hat más ra, mint

Jé zus ra, aki ha lá lá val győz ni fog a
bűn, a go nosz, a sá tán ural ma fö lött.

Majd a zsi dó nép ki vá lasz tá sá nak,
nö ve ke dé sé nek, ván dor lá sá nak, há -
nyat ta tá sa i nak tör té ne te kö vet ke zik.
Mi ért? Hogy vé gül e nép ből szü les -
sen meg a vi lág Üd vö zí tő je. A pró fé -
ták egy mást kö vet ve, új ra meg új ra
hir det ték: el jön, akit Is ten meg ígért!
Őró la, Jé zus Krisz tus ról be szél tek
már az ószö vet sé gi nép nek is, ró la ír -
tak az Ószö vet ség köny ve i ben. Jé zus
ezért nem csak ma gya ráz za a Bib lia
igé it, ha nem ő az, aki vissza ad ja ere -
de ti ér tel mét az Ószö vet ség nek, és ő
az, aki a Bib lia va ló di ér té ké re, igaz
tar tal má ra mu tat rá. Zsi dó hall ga tó -
sá gá nak mai igénk ben ezt mond ja: az
Írá sok ró lam tesz nek bi zony sá got. 

Ma, bib lia va sár na pon pe dig min -
ket ta nít ve le Urunk: az Írá sok őró -
la tesz nek bi zony sá got. A Bib lia min -
den egyes igé jé nek ér té ke at tól függ,
mennyi re szól őró la, mennyi re krisz -
tu si tar tal mú. S ha va la me lyik ige el -
len té tes Krisz tus sal, a meg vál tás drá -
ga, szent evan gé li u má val, ne künk
ak kor is Krisz tus a kulcs, a Bib lia ér -
té ké nek egye dü li mér té ke. Lu ther
mond ja: „Ha el len fe le ink az Írást al -
kal maz zák Jé zus el len, ne künk Jé zust
kell al kal maz nunk, s reá kell hi vat -
koz nunk az Írás el len.” 

Ne a Bib li á ba ves sük hát hi tün ket,
ne a Bib li á tól re mél jük üd vös sé gün -
ket, ha nem egye dül Krisz tus ban
higgyünk, az ő drá ga és szent meg vál -
tó mű vé ben, mely ről egye dül a Bib lia
ta nús ko dik hi te le sen. Az Írá sok ró lam
tesz nek bi zony sá got – mond ja Krisz -
tus, s ha őt ke res sük a Bib lia min den
egyes lap ján, ak kor ha mar fel is mer jük:
ez a könyv nem azért író dott, hogy ne -

künk sze rez zen di cső sé get, meg be -
csült sé get, jó hír ne vet, nem is egy más
di cső í té sé nek alap já ul akar szol gál ni,
ha nem Is ten di cső sé gét hir de ti. Azt a
di cső sé get, ame lyet a vi lág sze mé ben
szé gyen fá nak szá mí tó ke reszt ra -
gyog tat fel tel jes fé nyé ben a hí vők
előtt. Mert tet szett az Is ten nek, hogy
Krisz tus a ke reszt gya lá za tát és gyöt -
rel me it vi sel ve győz ze le a go noszt, ha -
lá lá val ti por ja el a ha lált és nyis sa meg
az üd vös ség ka pu ját min den em ber
előtt. Egye dül te hát Is te né és a Fi úé,
a Meg fe szí tet té min den di cső ség, di -
csé ret és há la adás!

Nincs még egy olyan könyv, mint
a Bib lia. Ol vas suk, for gas suk, ta nul -
má nyoz zuk ezért hű sé ge sen, de ne
ma gas ní vó jú er köl csi ta ní tá sá ért,
kul tu rá lis ér té ké ért: mert mit hasz nál
ne künk, ha az egész vi lá got meg nyer -
jük is ve le vagy ál ta la, de nem lesz mi -
énk az örök ké va ló ság Krisz tus ke gyel -
me ál tal. Ol vas suk, for gas suk, ta -
nul má nyoz zuk te hát Krisz tu sért!
Egye dül őér te, hogy be lé ve tett hi tünk
éb re dez zen és gya ra pod jon, egy kor
pe dig el nyer jük ál ta la az élet ko ro ná -
ját Is ten mennyei or szá gá ban! 

g Isó Do rottya

Imád koz zunk! Úr Jé zus Krisz tus! Ké -
rünk, ve zess min ket bib lia ta nul má -
nyo zá sunk ban is! Add, hogy min dig
fel fe dez zük az evan gé li u mot igéd -
ben, mely ró lad ta nús ko dik, té ged hir -
det! Kö szön jük, hogy a Bib li át ne künk
ad tad, és ál ta la so ka kat el ve zetsz a
ben ned va ló hit re és re mény ség re. Le -
gyen ezért ti éd min den di cső ség!
Ámen. 
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Az Írás tit ka

A VA SÁRNAP IG ÉJE

Mennyei Atyánk! Há lát adunk azért,
hogy sze mé lyes kap cso lat ban le he -
tünk ve led: te szólsz hoz zánk igé den
ke resz tül, mi pe dig imád ság ban for -
dul ha tunk hoz zád. Éb ressz ben nünk
na pon ként szom jú sá got sza vad iránt,
és in díts ar ra, hogy buz gón ku tas suk
a Szent írást! Lát tasd meg ve lünk,
hogy a tel jes Írás tő led ih le tett, és
azért íra tott meg, hogy meg vál tó
sze re te ted ről te gyen bi zony sá got, és
Krisz tus hoz ve zes sen ben nün ket.

Kö szön jük, hogy na pon ta van mon -
da ni va lód szá munk ra. Add Szent lel -
ke det, hogy meg ért sük azt, amit szí -
vünk re kí vánsz he lyez ni, és vedd el azt,
ami meg aka dá lyoz za, hogy tet szé sed
sze rint él jünk! In díts őszin te bűn bá nat -
ra, és en gedd meg hal la nunk bűn bo -
csá tó ke gyel med evan gé li u mát!

Imád ko zunk azo kért, akik nek pol -
cán ott van a Bib lia, de csak po ro so -
dik, mert nem tud ják, hogy kéz be ve -
het nék, és töl te kez het né nek ál ta la.
Kö nyör günk azo kért, akik azt hi szik,
a va sár na pi ige hir de tés meg hall ga tá -
sá nál nincs több re szük sé gük. S ké rünk
azo kért, akik nem ér tik sza vad, ezért
nem is igye kez nek ku tat ni az ige üze -
ne tét. Mu tasd meg, Urunk, me lyik is -
me rő sün kért, ro ko nun kért tar to zunk
fe le lős ség gel e té ren, és adj bá tor sá got,
hogy kö zös ige ol va sás ra hív juk őket!

Adj böl cses sé get és ki tar tást a szü -
lők nek, hit ok ta tók nak, lel ké szek nek,
akik a gyer me ke ket és fi a ta lo kat ne -
ve lik. Áldd meg az is ko lai hit tan órá -
kat, va la mint a gyü le ke ze ti gyer mek-
és if jú sá gi al kal ma kat, hogy a ki csi nyek
a bib li ai tör té ne te ket mi nél job ban el -
sa já tít sák, és el in dul ja nak a hit út ján!

Imád ko zunk hoz zád a be te ge kért,
az idő se kért és min den el eset tért. Te
légy a hal dok lók kal és a gyá szo lók kal!
Hozd el szá muk ra a vi gasz ta lást, bá -
to rí tást! Se gítsd meg azo kat, akik ka -
taszt ró fa súj tot ta te rü le ten él nek, és
ne héz hely zet be ke rül tek!

Kö nyör günk a misszi ós szol gá la to -
kért bel- és kül föl dön egy aránt. Úr Jé -
zus, te pa ran csol tad meg ta nít vá nya -
id nak, hogy vi gyék el az evan gé li u mot
min den nép hez, se gíts hát, hogy bi -
zony ság te vő ige hir de té sün kön és cse -
le ke de tün kön a te ál dá sod nyu god jék!

Hozz, Urunk, meg úju lást egy há -
zunk ban és éb re dést or szá gunk ban!
Szent lel ked ere je tölt sön be és ve zes -
sen ben nün ket, hogy té ged di cső ít -
sünk, és ma gasz tal juk nagy tet te i det!
Hall gass meg min ket! Ámen.

Oratio
œcumenica

b A 20. szá zad éne kes könyv-szer kesz tő mun ká ját a tör té ne ti ének ha -
gyo mány tu da tos fel élesz té se mel lett a né pi kul tú ra be fo ga dá sa is jel -
le mez te. A ma gyar nép ze ne új ra fel fe de zé sé nek kö szön he tő en, mely
a né pi gyűj té sek ha tá sá ra egész el múlt szá za dunk ze nei éle tét át ha -
tot ta, im már ma gyar nép da lok is gaz da gít ják gyü le ke ze ti ének re per -
to á run kat. Ugyan ez a tö rek vés kül föl dön is meg mu tat ko zott, ám nem
lé vén mö göt te olyan mély re ha tó tu do má nyos gyűj tő- és ku ta tó mun -
ka, mint ha zánk ban, e kül föl di „nép da lok” ere de ti sé ge nem min den
eset ben tisz tá zott.

SE MPER REFOR M ANDA

„Majd nem mind egyik zsol tár ban
meg le led a ke resz tet azok közül,
ame lyek az ül döz te tést pa na szol ják,
és bün te tik s os to roz zák az is ten te -
le ne ket. Aki azon ban a hit ben akar
él ni, an nak Is ten ne vé ért test ben
so kat kell tűr nie, és meg kell ölet nie
a ré gi Ádá mot, ezért e két dol got
gyak ran és nagy erő vel lát juk be tel -
je sül ni a Zsol tá rok köny vé ben: egy -
fe lől, mint él, küzd, cse lek szik és
gya ra po dik a lé lek Is ten sza va és
igaz sá ga ál tal a hit ben; más fe lől, mi
mó don pusz tul el, szen ved, sor vad és
vé ko nyo dik a test; a hit, no ha meg -
jár ja a ha lált, még is meg tart ja éle tét.”

d Lu ther Már ton:
Utó szó a Zsol tá rok köny vé hez

(Szi ta Szil via for dí tá sa)
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A Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan gé li -
kus Gim ná zi um ban tar tott szim pó -
zi u mot ok tó ber 15-én a Zá ke us Mé -
dia cent rum a sze gény ség és a tár sa -
dal mi ki re kesz tett ség el le ni küz de lem
eu ró pai éve 2010 je gyé ben.

Óno di Sza bolcs gim ná zi um igaz ga -
tó kö szön tő jé ben fel hív ta a di á kok fi -
gyel mét ar ra, hogy fe le lős ség gel tar -
to zunk egy más iránt is. Aki pél dá ul
ár víz súj tot ta te rü le ten szü le tett és él,
nem te het er ről, ne künk vi szont kö -
te les sé günk le he tő sé ge ink hez mér ten
se gí te ni őt a talp ra ál lás ban. 

Győ ri Já nos Sá mu el, a Zá ke us
Mé dia cent rum igaz ga tó ja, pro jekt -
gaz da (képünkön) be mu tat ta a Mér -
leg hin ta cí mű pro jek tet. En nek alap -
ja: ha va la ki fent van, ak kor va la ki nek
lent is kell len nie… A bony há di gim -
ná zi um pe da gó gu sai és di ák jai so kat
se gí tet tek a meg va ló sí tá s ban a sze gé -
nyek hez va ló vi szo nyu lá suk kal, az el -
eset tek irán ti ér zé ke nyí tés sel.

Póth né dr. Ve res Gab ri el la, a bony -
há di vá ros há za ha tó sá gi osz tá lyá nak
ve ze tő je el mond ta, hogy ahol nem
meg fe le lő a szü lői hát tér, ott nagy va -
ló szí nű ség gel új ra ter me lő dik a sze -
gény ség. A ki tö ré si pont az is ko lá zott -
ság le het. Eb ben nagy sze re pük van
az ok ta tá si in téz mé nyek nek, az olyan
prog ra mok nak, mint pél dá ul – a
bony há di gim ná zi um ban is mű kö dő
– Arany Já nos te het ség gon do zó prog -
ram, mely nek ke re té ben tehetséges,
jó képességű, de eset leg sze gé nyebb
csa lád ból ér ke ző, rászoruló gye re kek
ta nul hat nak. A diákok a ta nu lás ban
is se gít he tik hát rá nyos hely ze tű tár -
sa i kat, il let ve tá mo gat hat ják őket a kö -
zös ség be va ló be vo nás sal. Azt is

meg tud hat ták a je len lé vők, hogy
Bony hád Vá ros Ön kor mány za ta az
idén 380 mil lió fo rin tot for dít szo ci -
á lis cé lok ra.

A Ma gyar Öku me ni kus Se gély -
szer ve zet saj tó re fe ren se, Kis Bo áz a
szer ve zet te vé keny sé gét mu tat ta be.
Az in téz mény nél két száz mun ka -
társ dol go zik; 2009-ben kö zel két mil -
li árd fo rint értékben nyújtottak se gít -
sé get. Nem csak ha zai baj ba ju tot ta -
kat se gé lyez nek: te vé keny sé gük ki ter -
jed Eu ró pa több or szá gá ra és Ázsi á -
ra is. Kép zé se ket szer vez nek, jó -

szág  pót lás sal se gí tik az ál lat tar tó kat,
is ko lát és csa lá dok át me ne ti ott ho nát
épí te nek – mind ez zel hosszú tá vú
meg ol dá sok ra tö rek sze nek. 

Bra u er Já nos, a Völgy ség–Hegy hát
Ta ka rék szö vet ke zet el nö ke el mond ta,
hogy szintén a szo li da ri tás je gyé ben
igye kez nek dol goz ni. Tö rek sze nek ar -
ra, hogy se gít se nek baj ba ju tott ügy fe -
le ik nek, sze re pet vál lal nak ci vil szer ve -
ze tek pá lyá za ti elő fi nan szí ro zá sá ban,
és tá mo gat ják a he lyi ren dez vé nye ket is.

A szimpóziumon részt ve vő több
mint száz fi a tal rész le tet te kint he tett
meg a Zá ke us Mé dia cent rum Mér leg -
hin ta cí mű film jé ből, me lyet az al ko -
tók száz húsz is ko lá nak és öt ven te -
le ví zi ó nak küld tek el. 

An dor ka Ár pád egy ház me gyei fel -
ügye lő a Tol na-Ba ra nyai Egy ház me -
gye – amely 2013-ban lesz há rom száz
éves – sta tisz ti kai ada ta it osz tot ta
meg a je len lé vők kel. 

A felügyelő a prog ram hoz mél tó
idé zet tel zár ta be szé dét: „Min dig tud
ad ni, aki nek a szí ve sze re tet tel van te -
le. A sze re tet hez nem kell te li er szény.” 

g Má té Ré ka

Sze gény ségszim pó zi um

1953-ban Mad rid ban el hunyt nagy
er dé lyi írónk, Nyírő Jó zsef né hány
hét tel ha lá la előtt Küz de lem a ha lál -
lal cí mű mű vé ben a kö vet ke ző ket ír -
ja: „Nem, nem, itt nem tu dok meg -
hal ni. Akár hogy sze re tem, akár -
hogy be csü löm, ide gen ez a föld ne -
kem, min den föld ide gen. Ha már
azon ban nem le het ki tér ni a nagy
tör vény elől, igyek szem át va rá zsol -
ni. Hal lat la nul meg kény sze rí tett
kép zet tel ide ho zom ma gam nak a
szü lő föl det, a Har gi tát, Ri ka ren ge -
te gét, Kü kül lőt, Csi csert, Bud várt, a
piszt rán gos pa ta ko kat, a vi rá gos ré -
te ket, el lo pom a bük kö sö ket, fe hé -
ren vil lám ló nyí re se ket, az el ve szett
cso dás ma gyar vi lá got, és gyö nyö rű
ké pek vo nul nak el sze me im előtt. Így
ta lán könnyebb lesz.”

El gon dol kod tam azon, hogy mek -
ko rát is vál to zott az er dé lyi „cso dás
ma gyar vi lág” Nyírő ko rá tól nap ja in -
kig. Szin te hi he tet len, ahogy hat van-
egy né hány év vel ez előtt va la ki nek hi -
te le sen meg élt ma gyar sá gá ért me ne -
kül nie kel lett, min dent hát ra hagy va:
szü lő föl det, sze ret te it, mind azt, ami
él tet te, azt, aki volt.

Nos, nem le het ál lí ta ni, hogy vi lá -
gunk az óta ne vál to zott vol na ra di -
ká li san. Szin te hi he tet len, de ma új -

ra di vat ba jött ma gyar rá len ni ki es tá -
ja in kon. 

Nem kell hat van évet vissza men -
ni ad dig az idő ig, ami kor faj tánk
élet re va lóbb egye dei a re mélt ba bé -
ro kért (meg kü lön fé le anya gi elő nyö -
kért) egé szen más irány ba ori en tá lód -
tak. En nek ér de ké ben sok buz gó
em ber át esett egy-két könnyed név -
vál to zá son, és lett Ko vács elv társ ból
to va rășul Co va ci, Já nos ból Ion, Je nő -
ből Eu gen, Gyu lá ból Iu liu, csak hogy
tes sen ke nyér adó gaz dá i nak, az
egyen lőbb elv tár sak nak. 

Vol tak, akik még na gyobb bra vúr -
ra vál lal koz tak, és tu do má nyos mar -
xi ma te ri a lis ta be ál lí tott sá guk el le né -
re vál lal ták a „cso dát”: egyik nap ról a
má sik ra el fe lej tet tek ma gya rul be -
szél ni, és csak ékes, tört ro mán ság gal
nyi lat koz tak meg, or szág-vi lág előtt,
hű sé gü ket bi zo nyí tan dó. (Mond ják is
a tu dó sok, hogy a fa jok törzs fej lő dé -
sé ben az al kal maz ko dás ké pes sé ge ját -
szot ta az egyik fő sze re pet.) 

Ma azon ban új ra más sze lek fúj -
nak, más ként leng a zász ló, új ra
más képp íro gat ják a ne ve ket az ilyen-
olyan ked vez mé nyes ok má nyok ban. 

Az tán itt van a meg le beg te tett
„Schen gen-kö ze li ál lam pol gár ság” re -
mé nye, és így még in kább di vat lett

ma gyar nak len ni. Nagy ma gyar nak.
Las san kezd jük meg ta nul ni a ra go zást
ide ha za is – ma gyar, ma gya rabb, leg -
ma gya rabb –, és szor gal ma san me mo -
ri zál juk, hogy van ma gya rabb és ke vés -
bé ma gyar meg jó és rossz ma gyar meg
fe ke te és fe hér és ezek hez ha son ló.

A ma gyar ság irán ti el kö te le zett sé -
gün ket bi zo nyí tan dó új ra elő ke rült
va la mi, ami ma gyar ság mi nő sé günk -
nek a mu ta tó ja le het. Ki nem ta lál ná
sen ki, mi ez, ha le nem len ne ír va.
Nem zöld me zős be ru há zá sok, vál lal -
ko zá sok be in dí tá sa Szé kely föl dön
vagy Ka lo ta sze gen, nem egy nagy sze -
rű ok ta tá si prog ram start ja, nem az
M szé kely au tó pá lya át adá sa vagy a
csík dán fal vi nem zet kö zi rep tér meg -
nyi tá sa a kri té ri um, óh, nem ef fé le ap -
ró ság. Most Nyírő Jó zsef vég aka ra -
ta buz gó tel je sí té sé nek vá gya, ham -
va i nak „édes Er dély” föld jé be va ló új -
ra te me té se az in di ká tor. 

Most, mi u tán bé rek, nyug dí jak,
szo ci á lis, egész ség ügyi és min den fé -
le el lá tás meg old va, meg va ló su ló ban
az er dé lyi ma gyar ígé ret föld je, a jó -
lét, a jó köz ér zet, a szebb jö vő, most
az a nagy kér dés, hogy kik és ho va te -
mes sék Nyírő Spa nyol or szág ban
nyug vó ham va it. An nak a Nyírő nek
a ham va it, aki ről év ti ze de ken át be -
szél ni sem le he tett, aki nek köny ve it
in dex re tet ték, aki úgy halt meg
1953-ban egy Mad rid mel let ti ko los -
tor ban, hogy egy „jó szót is alig ha -
jí tot tak” fe lé. 

Most vi szont új ra te me té sé nek
nem zet épí tő gon do la tá ból lett nagy
ga li ba, saj tó vi ta, ön töm jé ne zés: ki is
le gyen – me lyik párt, moz ga lom,
egye sü let – Nyírő szel le mi ha gya té -
ká nak leg főbb örö kö se. A Ro má ni ai
Ma gyar De mok ra ta Szö vet ség, a Ma -
gyar Pol gá ri Párt, a Szé kely Nem ze ti
Ta nács, az Er dé lyi Ma gyar Nem ze ti
Ta nács, a né hai Pál Gyu la bá csi, az
Ábel Ala pít vány, Bun ta Le ven te, Szász
Je nő, és még so rol hat nánk, ki min -
den ki je lent kezett a vég aka rat be töl -
tő je ként. Mert hát Nyírő írói, em be -
ri hi te les sé gé vel ta ka róz ni mo men tán
hasz nos do log le het ne. Aho gyan az
író mon da ná: „más bot já val csap kod -
ni a csa lánt”. Így, ha már más fon to -

sabb dol gunk nincs, ha za fi as he vü let -
től fűt ve el dönt het jük, nagy tár sa dal -
mi köz aka rat tal, hogy kié le gyen – tel -
jes ki zá ró la gos ság gal – a nagy Nyírő
új ra te me té sé nek tel jes di cső sé ge. Sic
tran sit mo da mun di!

Egyik utol só írá sá ban ke se rű en
ál la pít ja meg Nyírő: „A ma gya rok! Az
egy mást pusz tí tó, pár tos ko dó, gyű löl -
kö dő, sza na szét sza kadt, sze ren csét -
len ma gya rok, ez a fáj dal ma san tra -
gi kus sor sú nép, az el ve szett ha za kí -
sér te tei! Le het rá juk szá mí ta ni? (…)
Itt ví vó dom egye dül (sic), el ha gyot tan
a ko pár he gyek tö vé ben, de ed dig még
jó szót is alig ha jí tot tak fe lém.” 

Er re a szo mo rú val lo más ra őszin -
te szív vel egyet mond ha tok: bo csáss
meg ne künk, mél tat lan utó da id nak,
Nyírő atya!

A leg ek szu per la tí vu sza
É GTÁJOLÓ

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Erdélyi Egyházkerület

b Ok tó ber har ma dik va sár nap ját
je löl ték ki a vár pa lo tai evan gé -
li ku sok, hogy egész na pos ün -
nep ség so ro zat ke re té ben ad ja -
nak há lát 310 év vel ez előtt ala pí -
tott gyü le ke ze tü kért, 230 év vel
ez előtt fel épült temp lo mu kért,
va la mint két év ti zed del ez előtt
meg nyi tott óvo dá ju kért.

A ré gi jegy ző köny vek és egy ház tör -
té ne ti do ku men tu mok ar ról ta nús -
kod nak, hogy Pa lo ta (ma Vár pa lo ta)
la kos sá gá nak nagy ré sze már 1628-
ban pro tes táns volt. Kez det ben a
re for má tu sok kal együtt tar tot tak is -
ten tisz te le te ket a vár ke le ti vagy
észa ki ol da lán fek vő ima ház ban.

Az evan gé li kus gyü le ke zet 1700-tól
jegy zi hi va ta los tör té ne tét, ami kor a
pro tes tán sok az ura ság pa ran csá ra
kü lön vál tak. El ső lel ké szük Mo li to risz
Mol nár And rás volt. Ek ko ri ban tör -
tént, hogy a vár észak nyu ga ti szom -
széd sá gá ban, a mos ta ni temp lom és
lel kész lak he lyén két há zat vet tek. 

Meg ala ku lá sa kor a gyü le ke zet alig
száz lel ket szám lált, míg 1778-ban, a
temp lom épí tés előtt vég zett össze írás
már 961 főt mu ta tott. (A temp lom
1780-ban, Hor váth Sá mu el lel kész
ide jé ben épült.) 1804-ben 1137 lé lek
volt evan gé li kus a köz ség ben – je len -
leg kö zel ezer lu the rá nust tar ta nak
nyil ván.

A pa lo tai lel ké szek so rá ban sen ki -
nek a ne vé hez nem fű ző dik annyi ál -
dá sos épí tés és oly nagy ará nyú fej lő -
dés, mint Hra bovsz ky Györ gyé hez.
Két ta ní tói ál lást is szer ve zett, is ko -
lai tör vé nye ket ál lí tott össze, ame lye -
ket a Du nán tú lon sok fe lé hasz nál tak.
Az el ha gyott, ár va gyer me kek meg -
men té se vé gett alum ne u mot, ár va in -
té ze tet lé te sí tett. Az ő ide jé ben tör -
tént (1805-ben) a to rony épí tés is. 

Sánt ha Ká roly pap és ének köl tő
1870 és 1876 kö zött szol gált Vár pa lo -
tán. Ki emel ke dő volt Pin tér Mi hály
es pe res sok ré tű épí tő mun ká ja is.
Kü lö nö sen a gyü le ke ze ti és egy ház -
szer ve ze ti mun ká ban, kül föl di kap -

cso la tok ki épí té sé ben, az egy há zi
óvo da be in dí tá sá ban, kö zös sé gi for -
mák élet re hí vá sá ban, ze nei ha gyo -
má nyok ápo lá sá ban je les ke dett. 

Ma ga a gyü le ke zet is több lel -
készt adott egy há zunk nak. (Az egy -
ház köz ség élén je len leg – 2003 óta –
Tóth At ti la szol gál.)

A múlt va sár nap dél előt ti úr va cso -
rai is ten tisz te le ten Itt zés Já nos püs -
pök a nap igé je, Lk 14,25–35 alap ján
tar tott ige hir de té sé ben el mond ta,
hogy Jé zus kö ve té se tel jes oda szá nást
igé nyel. A temp lom re no vá lás még
nem ta nít vány ság. A szív nek kell
vál toz nia. Is ten azért cse peg te ti be -

lénk üze ne tét al ka lom ról al ka lom ra,
mert rest a szí vünk – zár ta sza va it a
Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let
lel ké szi ve ze tő je.

A gyü le ke zet tör té ne té ről Bor bás
Zol tán ta ní tó tar tott elő adást az is -
ten tisz te let utá ni köz gyű lé sen, ve tí -
tett ké pek kel is fel idéz ve a múl tat.

A két év ti zed del ez előtt meg nyi tott
óvo dá ért há lát adó dél utá ni együtt -
lét az in téz mény ap ró sá ga i nak „szol -
gá la tá val” kez dő dött (képünkön),
majd – újabb ün ne pi is ten tisz te let ke -
re té ben – Itt zés Já nos 1Kor 3,11 alap -
ján hir de tett igét. „Úgy ül je nek az
óvo dát vég zett gye re kek az is ko la pad -
ba, hogy a fun da men tum, Jé zus már
a szí vük ben le gyen” – fo gal maz ta
meg a kö zös ség vá gyát a püs pök.

Az is ten tisz te let li tur gi á já ban Tóth
At ti la he lyi, va la mint Isó Do rottya
veszp ré mi lel kész, az óvo da igaz ga tó -
ta ná csá nak el nö ke se géd ke zett. Ez után

Lam pért Gá bor, a gyü le ke zet egy ko ri
se géd lel ké sze Ézs 41,18–20 alap ján
tar tott ige hir de té sé ben a név adás je -
len tő sé gé re, teo ló gi ai hát te ré re hív ta
fel a fi gyel met, kü lö nös te kin tet tel
ar ra, hogy a vár pa lo tai in téz mény ne -
ve 2011. ja nu ár el se jé től For rás Evan -
gé li kus Ke resz tyén Óvo da lesz.

Las sú Ta más né meg ha tot tan idéz -
te fel a kez de te ket. Az in du lást 1990-
ben – két cso port ban, hat van fé rő -
hellyel – a kül ső kö rül mé nyek tet ték
le he tő vé. Az óvo da ve ze tő sze rint
in du lá su kat az is mo ti vál ta, hogy
mi nél több gye rek nek sze ret ték vol -
na el mon da ni az evan gé li u mot. Új

épületük be, amelybe
2001-ben költöztek,
már nyolc van öt kis -
gyer meket ve het tek fel,
és meg kez dőd hetett a
sa já tos ne ve lési igényű
ki csi nyek  kel va ló fog -
lal ko zás is. Ün ne pi be -
szé de vé gén Las sú Ta -
más né ki osz tot ta az
óvo da örö kös tag sá gát
ki ér de melt csa lá dok
em lék lap ja it azok nak,
akik az el múlt két év ti -
zed ben há rom vagy

több gyer me ket já rat tak az in téz -
mény be. 

A kö szön tők so rá ban – töb bek
kö zött – Sza bó György egy ház ke rü -
le ti fel ügye lő kért szót. El mond ta,
hogy az óvó nők mun ká já ról egy ér tel -
mű en po zi tív a vissza jel zés, s hogy az
evan gé li kus óvo dá ba szin te fel vé te liz -
ni kell. Hesz Er zsé bet óvo dai szak re -
fe rens egy há zunk or szá gos iro dá ja
igaz ga tó já nak, Ká kay Ist ván nak és az
ok ta tá si osz tály nak a kö szön té sét
tol má csol ta, Kiss né Ká rász Ró zsa
egy ház ke rü le ti má sod fel ügye lő pe dig
a gyü le ke zet ből el szár ma zot tak ne vé -
ben kö szön tött, egy fa li táb lán a sze -
re tet him nu szá nak so ra it nyújt va át
a ju bi lá lók nak. Vé gül Itt zés Já nos
püs pök az egy ház ke rü let aján dé ka -
ként adott át esz köz be szer zés re, já ték -
vá sár lás ra for dít ha tó száz ezer fo rin -
tos utal ványt az ün nep lő óvo dá nak.

g Me nyes Gyu la

Hár mas ün nep Vár pa lo tán
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b Újon nan ki ne ve zett köz szol ga is
volt az ok tó ber 11-étől 13-áig zaj -
lott, el ső sor ban in téz mény ve ze -
tők szá má ra meg hir de tett őszi
dia kó ni ai kon fe ren cia meg hí -
vott ven dé gei kö zött. A Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház
(MEE) Dia kó ni ai Osz tá lya ál tal
szer ve zett ba la ton szár szói al ka -
lom ra el lá to ga tott dr. And rá czi-
Tóth Ve ro ni ka, a Nem ze ti Erő for -
rás Mi nisz té ri um Csa lá di és Szo -
ci á lis Szol gál ta tá sok Fő osz tá lyá -
nak ve ze tő je is, hogy kö tet len be -
szél ge tés ke re té ben vá la szol jon a
szo ci á lis szak má ban te vé keny ke -
dők kér dé se i re. A szél ró zsa min -
den irá nyá ból ér ke zett csak nem
het ven részt ve vő ugyan ak kor
min den na pot a Bib lia üze ne té -
re fi gyel ve kez dett az Evan gé li kus
Kon fe ren cia- és Misszi ói Köz -
pont ban.

Hét főn, mi u tán Gre ger sen-La bos sa
György szom bat he lyi lel kész, a dia -
kó ni ai bi zott ság el nö ke és dr. Me kis
Vik tó ria or szá gos iro da igaz ga tó-he -
lyet tes kö szön töt te a meg je len te ket,
Itt zés Já nos el nök-püs pök tar tott
áhí ta tot a hét igé je (Jer 17,14) alap ján,
majd a dia kó ni ai szol gá lat bib li ai
előképeit is mer tet te a hall ga tó ság gal. 

A dél után fo lya mán há rom, az is -
me ret szer zést és a ta pasz ta lat cse rét
szol gá ló mű hely fog lal ko zás kö zül
vá laszt hat tak a részt ve vők; a té mák
a de men cia (szel le mi ha nyat lás),
mód szer ta ni kér dé sek, il let ve a ve -
ze tői konflik tu sok vol tak. (Az el ső
nap tar tal mas prog ram já nak vé gez -
té vel A Lak musz, a Rög tön zé sek
Szín  há zá nak mű vé szei szó ra koz tat -
ták a je len lé vő ket.) 

Más nap reg gel a „dia kó ni ai csa pat”
új tag ja, La czi Ro land lel kész szol gált
áhí tat tal. A szar vas-új temp lo mi gyü -
le ke zet kö zel múlt ban be ik ta tott fi a -

tal pász to ra – aki egy ben az egy ház -
köz ség Be tá nia sze re tet ott ho ná nak
in téz mény ve ze tő je is – Jó n 3,1–4
alap ján hir det te Is ten igé jét.

„Rö vid tá vú cél ja ink kö zött az egy -
sze rű sí tés, az éssze rű sí tés és az ad mi -
niszt ra tív ter hek csök ken té se sze re -
pel” – hang sú lyoz ta dr. And rá czi-Tóth
Ve ro ni ka fő osz tály ve ze tő, aki a Me -
kis Vik tó ria ve zet te plé num be szél ge -
tés ke re té ben – egye bek mel lett – ar -
ról is szólt, hogy zaj lik az or szá gos
szo ci ál po li ti kai kon cep ció, va la mint
– ez zel pár hu za mo san – az új szol gál -
ta tá si tör vény ja vas lat meg al ko tá sa. (A
konk rét jog sza bá lyi vál toz ta tá sok is -
mer te té sé re épp ezért – ígérete sze -
rint – csak a dia kó ni ai osz tály ál tal jö -
vő ja nu ár ra ter ve zett in téz mény ve ze -
tői kon fe ren ci án vál lal koz ik.)

A mun ka tár sak mo ti vá lá sá nak le -
he tő sé ge i ről Ku na Gá bor tól, a Cro -
mo Ala pít vány kép vi se lő jé től kap hat -
tak öt le te ket az evan gé li kus sze re tet -
szol gá la to kat ve ze tők. 

Dr. Ha lász né Ka szi ba Va lé ria mi -
nő ség ügyi ta nács adó a Szo ci á lis In -
no vá ció Ala pít vány (SZIA) szak em -
be rei ál tal ki dol go zott, öt mo dul ból
ál ló mo dellt is mer tet te, amely nek
alap ja az a „kli ens köz pon tú szem lé -
let”, me lyet egy há zunk ban öt in téz -
mény, il le tő leg a dia kó ni ai osz tály ül -
te tett át a gya kor lat ba. Ez a mo dell a
mun ka tár sak ak tív rész vé te lé re ala -
poz, és a fo lya ma tos kom mu ni ká ció -
ra buz dít, de lé nye ges ele me az in téz -
mé nyi mű kö dés ál lan dó el len őr zé se
és az elé ge dett ség mé rés is.

D. Ke ve há zi Lász ló nyu gal ma zott
lel kész, egy ház tör té nész A di a ko -
nisszák szol gá la ta a ma gyar or szá gi
szo ci á lis el lá tó rend szer ben a 20. szá -
zad ban cím mel tar tott elő adást ab -
ból az ap ro pó ból, hogy a Lu ther Ki -
adó gon do zá sá ban most je lent meg
két ál ta la jegy zett ki ad vány, az „Ir gal -
mas sá got aka rok” – A dia kó nia bib -
li ai alap jai és váz la tos tör té ne te cí -
mű, va la mint a győ ri di a ko nisszák

éle tét és mun kás sá gát is mer te tő kis
kö tet, Is ten nagy dol go kat ki csiny
kez det ből szo kott el in dí ta ni cím mel.
Ez utób bit dr. Szil vásy né Pe re gi Esz -
ter, a Bör csi Evan gé li kus Sze re tet ház
in téz mény ve ze tő je mél tat ta. 

A könyv be mu ta tók so rát a dia kó -
ni ai osz tály ve ze tő je, Bu da An na má -
ria zár ta, aki a Ten ger har con át cí -
mű könyv ről szólt. Eb ben Joób Oli -
vér evan gé li kus lel kész nek fia, ifj.
Joób Oli vér ál lí tott em lé ket. 

Az utol só elő adó Bozo rády Zol tán
volt. A nyu gal ma zott lel ki pász tor
Kö zös ség épí tés le he tő sé gei a mun -
ka tár sak kö zött témacím et bon col -
gat va azt hang sú lyoz ta, hogy a meg -
úju lás Is ten tisz te le te és a Szent írás
te kin té lyé nek el is me ré se, va la mint
Krisz tus je len lé te ál tal va ló sít ha tó
meg. A nap a Ri bár Já nos oros há zi es -
pe res-lel kész ál tal tar tott úr va cso rai
is ten tisz te let tel zá rult.

A ren dez vény zá ró nap ján Dec -
mann Ti bor, a la jos ko má ro mi Agape
Evan gé li kus Sze re tet szol gá lat igaz ga -
tó lel ké sze az Út mu ta tó az na pi igé -
jé nek, Zsolt 27,8-nak az üze ne té vel
bá to rí tot ta a dia kó ni ai szol gá lat ban
ál ló kat.

Dez ano ve Bar to lo meu Iná cio in -
téz mény ve ze tő nek és mun ka tár sa i -
nak – Papp And rás nak és Nagy Ju -
dit nak – kö szön he tő en a kon fe ren -
cia részt ve vői a nyír egy há zi Ol ta lom
Sze re tet szol gá lat mun ká já val is mer -
ked het tek meg, majd Fri c ker And rea,
a ka posszek csői Evan gé li kus Dia -
kó ni ai Ott hon in téz mény ve ze tő je
mu tat ta be szol gá la ti he lyét, ahol már
si ker rel al kal maz zák a fen tebb em lí -
tett SZIA-mo dellt. En nél az össze tett
mód szer nél lé tez nek sok kal ta egy sze -
rűbb „gya kor la tok”, vagy is a min den -
na pi élet ben be vált mód sze rek is, me -
lyek ről Mol nár Ist ván Já nos szo ci á -
lis szak ér tő ve ze té sé vel oszt hat ták
meg egy más sal ta pasz ta la ta i kat a
részt ve vők.

g Gaz dag Zsu zsan na

Meg lát ni a má sik ban a Meg vál tót
Dia kó ni ai kon fe ren cia a Ba la ton nál

b Bal da uf Gusz táv lel kész 1917-től
ha lá lá ig, 1931-ig szol gált a pé csi
evan gé li kus gyü le ke zet ben. Ő
te rem tet te meg az alap ja it a ró -
la el ne ve zett sze re tet ott hon nak,
amely ben idős em be rek gon do -
zá sa fo lyik. Az or szá gos egy ház
fenn tar tá sá ban lé vő  ott hon ez
év ben Pécs ről Po gány ba köl tö -
zött. Az új épü le tet, mely nek
alap kö vét 2008. má jus 24-én
tet ték le, múlt szom ba ton Itt zés
Já nos, a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke
szen tel te fel.

Gon do zot tak, gon do zók, pé csi ek,
po gá nyi ak gyü le kez tek össze szom bat
dél után, hogy ré sze sei le gye nek a
mo dern, eu ró pai szín vo na lú ott hon –
mely hez szer ve sen kap cso ló dik egy
gyógy szer tár és egy or vo si ren de lő is
– fel szen te lé sé nek. Az el nök-püs pök
ennek ke re té ben egy ró zsa fát is el ül -
te tett. „Nin csen ró zsa tö vis nél kül –
idéz te fel a mon dást a püs pök –, de
ad ja az Is ten, hogy eb ben a ház ban a
sze re tet tö vis nél kül le gyen je len.”

Az ünnepélyes ak tu st – az ud va -
ron fel ál lí tott ha tal mas sá tor ban – úr -
va cso rai is ten tisz te let kö vet te. Gáncs
Pé ter, a Dé li Egy ház ke rü let püs pö ke
az ott hon ud va rán el he lye zett em lék -
kö vön ol vas ha tó jé zu si sza vak –

„Men je tek, és ta nul já tok meg, mit je -
lent ez: Ir gal mas sá got aka rok, és
nem ál do za tot” (Mt 9,13) – alap ján
hir det te Is ten igé jét.

„Mi a kü lönb ség ir ga lom és ál do -
zat kö zött? Ég és föld! Az ál do zat üz -
let kö tés, be fek te tés: adok, hogy kap -

jak. Az ir gal mas ság Krisz tus sze re te -
té nek to vább adá sa. Adok, mert kap -
tam. Ezt kell meg ta nul nunk Krisz tus -
tól, ezt kell gya ko rol ni eb ben a ház -
ban is” – mond ta Gáncs Pé ter.

Az úr va cso ra szol gá la tá ban a két
püs pök mel lett Né meth Zol tán és
Unyi Ani kó, a pé csi gyü le ke zet lel ké -
szei vet tek részt.

Az is ten tisz te le tet kö ve tő ün nep -

ség részt ve vői meg hall gat hat ták a
dr. He ré nyi Gej za ve zet te sze re tet ott -
hon idős la kó i nak éne két, va la mint a
po gá nyi né met kö zös ség kó ru sát.

A kö szön té sek so rát Itt zés püs pök
nyi tot ta meg. Az egy há zi ve ze tők
mel lett meg szó lalt Var ga Ká roly bá csi,

az ott hon egyik la kó ja; Bal da uf Gusz -
táv uno ká ja – Bej te And rás –, va la mint
Dra govácz Ág nes, a köz ség pol gár mes -
te re, aki – utal va az épí tés ne héz, sok
mun ká val já ró, fe szült sé gek től sem
men tes idő sza ká ra is – vissza em lé ke -
zé sét az zal zár ta, hogy jó dön tés volt
Po gány ba hoz ni a Bal da uf Gusz táv
Evan gé li kus Sze re tet ott hont.

g W. A.

Pogány keresztény szeretetotthona
Né me lyik mag pe dig a jó föld be

esett, és ami kor fel nö ve ke dett,
százszo ros ter mést ho zott. (Lk 8,8)

Nap ja ink ban sok em ber éle té ben ját -
szik sze re pet az egy re in kább re ne -
szán szát élő pó ker. A Fa ce book kö zös -
sé gi por tá lon gyak ran ér ke zik meg hí -
vó kü lön bö ző já ték le he tő sé gek re. A já -
té ko sok fi gye lik tét je i ket, és es tén -
ként a fél or szág iz gul a mind na gyobb
nye re mé nye kért.

Egy Bé kés me gyei kis vá ros evan gé -
li kus temp lo má ban az el múlt va sár -
na pi is ten tisz te le ten ha son ló an nagy
iz ga lom mal fi gyel ték a té te ket. Az of -
fer tó ri um ra ugyan is egy óvo dás kis -
lány ne héz hely zet ben lé vő csa lád ja
várt. És a szar vas-új temp lo mi gyü le -
ke zet tag ja i nak szí vé ben meg szü le tett
a vá lasz ar ra a ké rés re, hogy se gít se -
nek a be teg kis lány mű té ti költ sé ge i -
nek elő te rem té sé ben. A nem ép pen
pó ker ar cú hí vek egyet len va sár nap
alatt össze gyűj töt ték a mű tét re szük -
sé ges össze get. Ez nem blöff! Öt ven-
hat van em ber, aki nem dús kál az
anya gi ak ban, egy szem pil lan tás alatt
há rom szor annyi pénzt tet t a per sely -
be, mint más va sár na po kon.

Az el ve tett mag te hát jó föld be hul -
lott, s ha nem is száz szo ros, de há rom -
szo ros ter mést ho zott. Meg erő sí tet te a
gyü le ke ze tet ab ban, hogy kö zös erő vel
ké pe sek va gyunk ten ni egy má sért.

A hosszú ne héz idő sza kot meg élt
szar vas-új temp lo mi gyü le ke zet las san
éb re de zik. A szü lők, nagy szü lők rend -

sze re sen kül dik, hoz zák gyer me ke i ket,
uno ká i kat a gyer mek-bib lia kö ri fog -
lal ko zá sok ra, a kon fir má ci ós órák ra.
Élet tel tel nek meg a va sár na pok, és
meg ta pasz tal juk, hogy mi lyen fon to -
sak ezek az al kal mak, ami kor az is -
ten tisz te le ten egy szív vel és lé lek kel
gon do lunk imád ság ban és tet tel gyü -
le ke ze tünk szük sé get szen ve dő csa lád -
já ra. Ami kor a leg ki seb bek is szí ve sen
jön nek a temp lom ba, mert Is ten sze -
re te te is mét egy ség be, csa lád ba öle li
gyü le ke ze tün ket.

„Most azért meg ma rad a hit, a re -
mény, a sze re tet, e há rom; ezek kö zül
pe dig a leg na gyobb a sze re tet.” (1Kor
13,13) A ka taszt ró fák és rossz hí rek
özö né ben sok szor ta lán úgy érez zük,
alig ma rad egy szik rá nyi erőnk hin -
ni en nek az igé nek az igaz sá gá ban. A
pén zün ket a hi te lek vi szik el, csa lá -
dunk ban re mény te len ség és sze re -
tet len ség mor zsol ja fel erőn ket. 

Is ten sza va azon ban egy ér tel mű: a
hit, a re mény és a sze re tet meg ma rad.
Le gyen bár mily cse kély, amit ten ni tu -
dunk, bár mily ap ró ság, amellyel a kö -
rü löt tünk élők re mény sé gé ért te szünk,
Is ten azt ígé ri, a mag ve tő nem dol go -
zik hi á ba. Mi azt gon dol juk: az út fél -
re, szik lás ta laj ra vagy gyo mok kö zé
esett ma gok kal kár is ve sződ nie, de
szá má ra egyi künk sem fe les le ges. És
min den nap új le he tő ség, hogy ter mé -
ket len szí vün ket jó föld dé te gye, mely
az után hi tet, re ményt, sze re te tet te -
rem het a ránk bí zot tak szá má ra.

g La czi Ani kó

Hi t, remény, sze re tet 

b Száz éves temp lo má ért adott há -
lát a Nóg rád me gyei Te rény
evan gé li kus né pe ok tó ber 17-
én va sár nap dél előtt. Az ün ne -
pi is ten tisz te let és köz gyű lés
ugyan ak kor mél tó mó don meg -
em lé ke zett a gyü le ke zet ed di gi
lel ké sze i ről is. 

A te ré nyi ek ko ráb ban Cser hát su -
rány ra jár tak is ten tisz te let re, az ot -
ta ni „Sré ter-temp lom ba”. Ak kor me -
rült fel a temp lom épí tés gon do la ta,

ami kor a gyü le ke zetnek már a ki lenc -
ven szá za lé ka te ré nyi volt. 

Szlancsik Pál volt az el ső lel ké szük
(1893–1935), őt kö vet te Vá czi Já nos
(1936–1960), majd Po ló nyi Zol tán
(1961–1991).

A rend szer vál tás után Kle nócz -
kyné Su lyok An na, majd Gu lá csi né
Fa bu lya Hil da vit te to vább a szol gá -
la tot, köz ben rö vi debb idő re Zá -
borsz ky Csa ba, il let ve Ben kő Fe renc
lel kész is he lyet te sí tett. Most Fű ke
Sza bolcs gal ga gu tai lel kész gon doz -
za nagy lel ke se dés sel Te rényt. 

A hálaadó istentiszteleten el hang -
zott ige hir de té sé ben dr. Fa bi ny Ta -
más püs pök a fa ri ze us és a vám sze -
dő pél dá za ta alap ján szólt ar ról a bel -
ső igény ről és bá tor ság ról, amely a te -

ré nyi e ket temp lom épí tés re in dí tot -
ta. A most zsú fo lá sig telt temp lom
nem pusz tán kő és be ren de zé si tár -
gyak összes sé ge – a kö zös ség há la -
adá sa, a szí vek dob ba ná sa és imád -
sá ga te szi iga zán szent hellyé. Nem
mind egy, ho gyan imád ko zunk. A
fa ri ze us imád sá gá ban tu laj don kép -
pen ön ma gá val be szél get, mert va ló -
já ban nem ér zi, hogy szüksége van Is -
tenre, s ezért meg ve ti em ber tár sát is.
A vám sze dő dia ló gus ba ke rül Is ten -
nel, mert ége tik a bű nei, szük sé ge van
a ke gye lem re. Re for má ció ha vá ban
kü lö nö sen is ak tu á lis Is ten Krisz tus

ál ta li meg iga zí tó mun ká já ról val la -
nunk – mondta a ke rü let püs pö ke. 

A köz gyű lé sen Csor dás Já nos tör -
té nész, a gyü le ke zet tag ja tar tott ér -
dek fe szí tő elő adást a kö zös ség múlt -
já ról, a gyü le ke ze ti te rem ben pe dig
– a szak em ber igé nyes sé gé vel –
nagy sze rű ki ál lí tást ál lí tott össze. 

Ok tó ber 17-e nem csak a múlt ról
szólt Te rény ben. Szol gá lók és szol -
gá la tok so ka sá ga je lez te, hogy a gyü -
le ke zet ma is él és él ni akar. Ver sek,
éne kek és az „asz tal kö rü li” szol gá -
lat mu tat ta, hogy a gyö ke rek mé lyek
és épek, és a te vé keny hit friss haj -
tá sai sar jad nak ma is a meg fe szí tett
és fel tá madt Krisz tus ról szó ló is te -
ni ige nyo mán.

g Sz. A.

Terényi templomépítők
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b Ma gyar or szá gon ma még szo -
kat lan lát vány ban le he tett ré -
szük azok nak, aki részt vet tek a
ba jor–ma gyar test vér egy há zi
szer ző dés meg hosszab bí tá sa al -
kal má ból tar tott is ten tisz te le -
ten. A fa so ri temp lom ol tá rá nál
ugyan is az egy há zi ve ze tők so -
rá ban egy asszony is állt püs pö -
ki ke reszt tel a nya ká ban. Dr.
Do ro thea Grei ner, a Ba jor Evan -
gé li kus Egy ház Bay re ut hi Egy -
ház ke rü le té nek fő pász to ra
azon ban nem az egye dü li e ma -
gas po zí ci ó ban. Az egy ház hét
ré gi ó já nak püs pö kei kö zül már
ket tő is nő…

– Szol ga társ nőm, Su sanne Bre it-
Keß ler is el jött er re az ün ne pi al ka -
lom ra, Bu da pest re. Ő már ré gebb
óta, több mint tíz esz ten de je püs pök
a Mün che ni Egy ház ke rü let élén. Én
csu pán más fél éve töl töm be e posz -
tot, de ezt meg elő ző en, 1999-től egy -
ház ta ná csos vol tam, amely meg bí za -
tás ha son ló „rang gal” jár.

– Ki csit el mo so lyo dott ezen a meg -
fo gal ma zá sán: rang. Va jon a nők a
fér fi ak tól el té rő mó don gon dol kod nak
kar ri er ről, ve ze tés ről?

– A püs pö ki meg bí za tást csak
szol gá lat nak sza bad fel fog ni. Mi nél
ma ga sabb po zí ci ó ba ke rül va la ki,
an nál na gyobb a fe le lős sé ge, hogy a
rá bí zot ta kat emel je, hor doz za. Azt
pe dig még min dig nem tu dom el dön -
te ni, hogy más lég kör van-e egy
olyan egy há zi kö zös ség ben, ame -
lyet nő ve zet. 

Én min den eset re tö rek szem egy -

faj ta csa lá di as han gu la tot te rem te ni
a ke rü le tem ben. Az asszo nyok ról
úgy tart ják, ők ügyel nek az ott hon
me le gé re, a ben ső sé ges kap cso la tok
ápo lá sá ra. Ilyen ér te lem ben vál la lom,
hogy nő va gyok, és így a sze mé lyes
kap cso la tok ki épí té sé re na gyon nagy
hang súlyt he lye zek. So kat uta zom, lá -
to ga tom a rám bí zott gyü le ke ze te ket.

Igyek szem tá jé ko zód ni, ta ná csol ni,
hi dat épí te ni egy ház ve ze tés és egy -
ház ta gok, lel ké szek és la i kus mun ka -
tár sak kö zött. 

Eb be az ott ho nos ság ba il lik be le az
is, hogy pél dá ul leg újabb püs pö ki
kör le ve le met né hány, a csa lá dom ra
vo nat ko zó hír rel kezd tem. Be szél ge -
té sünk ele jén kér dez te tő lem, ho gyan
áll nak a szol gá la tom mö gött a sze ret -
te im. Nos, az em lí tett kör le vél ben

épp er re vá la szo lok. Fel nőtt fi a im
van nak, akik elő ző lak he lyün kön
ma rad tak, lel kész fér jem vi szont
öröm mel köl tö zött Bay re uth ba, hogy
em be ri tá ma szom le gyen szol gá la -
tom ban.

– Püs pök asszonnyal nem ez az el -
ső ta lál ko zá som. Né hány hét tel ez -
előtt ma gyar nők kis cso port ját fo gad -

ta hi va ta lá ban. A ta lál ko zó ról ki jö -
vet ön kén te le nül ki sza ladt va la me lyi -
künk szá ján: „Ál dás volt ez az együtt
töl tött óra”…

– Ta lán nem vé let le nül ír tam dok -
to ri disszer tá ci ó mat ép pen az ál dás
té má já ról. A spi ri tu a li tást, a lel ki
töl tött sé get el en ged he tet len nek tar -
tom az egy há zi szol gá lat ban.

– Az egy ház ke rü le te mun ka tár sa -
i nak, gyü le ke ze te i nek szánt írá sát

re for má ci ói kör le vél nek ne vez te el.
Ennyi re so kat je lent Ön nek ez a pro -
tes táns ün nep?

– Csat la koz tam püs pök tár sa im
kez de mé nye zé sé hez. Az úgy ne ve zett
Lu ther-évek ben nem hús vét kor vagy
pün kösd kor küld jük el kör le ve le in -
ket, ha nem a re for má ció hó nap já hoz
iga zo dunk. Mint tud ja, 2017-ben
lesz öt száz esz ten de je an nak, hogy
Lu ther Már ton ki tűz te 95 té te lét, s
ez zel el in dult az a meg úju lá si moz -
ga lom, amely nek örök sé gé ből táp lál -
ko zunk mi, ma élő ke resz té nyek is.
Ba jor or szág ban meg ad juk en nek az
em lé ke zés nek a mód ját: egy év ti ze -
den át ké szü lünk a nagy ün nep re. 

Bi zony so kat kö szön he tünk a re -
for má ci ó nak és sze mély sze rint Lu -
ther nek, az ő ál do za tos mun kás sá gá -
nak. Csak né hány dol got hadd em -
lít sek. Nagy re for má to runk vitt vissza
ben nün ket hi tünk for rás hoz, a Szent -
írás hoz. Éne kei ál tal ma gunk is ének -
lő egy ház zá vál tunk. Pré di ká ci ó i -
ban, ta ní tá sá ban, leg fő kép pen pe dig
bá tor hit val lá sá val Krisz tust ál lí tot -
ta a kö zép pont ba. Reá mu ta tott, ar -
ra a Jé zus ra, aki az egye dü li Sza ba dí -
tó. Ki mond ta: nincs más út ja az üd -
vös ség nek, csak Krisz tus, az Is ten Fia.
Vi lá gos sá tet te azt is, hogy a meg vál -
tás tit ka csak a hit szá má ra ra gad ha -
tó meg, és csak úgy él he tő meg a
min den na pok ban. 

De ta lán a leg ak tu á li sabb üze net,
és ezt a gon do la tot ki is emel tem idei
kör le ve lem ben: az egy ház csak ak kor
ma rad hat élő kö zös ség, Krisz tus élő
tes te, ha min dig kész a re for má ci ó -
ra, vagy is ha haj lan dó szün te le nül
meg újul ni a Lé lek ál tal.

g B. Pin tér Már ta

Nők fő pász to ri szol gá lat ban

b Az Evan gé li kus Élet leg utób bi
szá má ban a cím la pon tu dó sí -
tot tunk az 1992-ben kö tött ba -
jor–ma gyar test vér egy há zi szer -
ző dés újabb öt év vel tör tént
meg hosszab bí tá sá ról. Fel kért
mun ka tár sa ink a Bu da pest-Fa -
so ri Evan gé li kus Gim ná zi um
dísz ter mé ben ok tó ber 12-én,
ked den le zaj lott ün ne pé lyes alá -
írást kö ve tő en be szél get tek a
mint egy negy ven fős né met egy -
há zi de le gá ció két ve ze tő lel ké -
szé vel. Ak kor, ami kor múlt he -
ti lap szá mun kon már a nyom da -
gé pek dol goz tak… (A szerk.)

– Püs pök Úr, ho gyan ju tott a Ba -
jor Evan gé li kus Egy ház ar ra az el ha -
tá ro zás ra, hogy to váb bi öt év vel meg -
hosszab bít ja a test vér egy há zi meg ál -
la po dást?

– Na gyon fon tos szá mom ra, hogy
ba jor tar to má nyi egy ház ként ne
csak ma gunk ra fi gyel jünk, ne csak
ma gunk kö rül fo rog junk, ha nem vi -
lág szer te más egy há zak kal is le gye -
nek kap cso la ta ink, kü lö nö sen evan -
gé li kusokkal. Így más föld ré sze ken
is van nak test vér egy há za ink, de ma
a ma gyar lutheránusokkal van a leg -
ele ve nebb kap cso la tunk. Ez biz to san
össze függ az zal is, hogy a föld raj zi tá -
vol ság nem túl nagy, to váb bá hogy itt
so kan be szél nek né me tül, te hát a
kom mu ni ká ció is egy sze rűbb. A
test vér kap cso lat gyü le ke ze ti szin -
ten is élén kebb, mint más egy há zak -
kal. Ezért is örü lök, hogy most to váb -
bi öt év vel meg hosszab bít hat tuk.

– Vé le mé nye sze rint van nak új

ele mek a mos ta ni meg ál la po dás ban,
vagy in kább ar ról van szó, hogy job -
ban ki tölt sük a meg lé vő ke re te ket?

– Úgy gon do lom, hogy mind a ket -
tő. Sok min den be vált, és ez az új
szer ző dés ar ra utal, hogy egy össze -
nö vő, össze for ró Eu ró pá ban élünk.
Mind ket ten eh hez az Eu ró pá hoz
tar to zunk, fon tos te hát, hogy a né -
pek, de az egy há zak is mi nél kö ze lebb

ke rül je nek egy más hoz. Ezt ma gá ban
a meg ál la po dás ban is hang sú lyoz tuk.

– Em lí tet te, hogy más egy há zak kal
is van ha son ló kap cso la tuk. Me lyek
ezek?

– Na gyon ré gi, több mint száz tíz
éves az együtt mű kö dé sünk a Bra zí -
li ai Evan gé li kus Egy ház zal. Az el ső né -
met te le pe sek Ba jor or szág ból ér kez -

tek oda, in nen a szo ros kap cso lat. A
hat va nas évek óta Af ri ká ban Tan zá -
ni á val van együtt mű kö dé sünk, ame -
lyet a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség ké -
ré sé re lé te sí tet tünk. Ke let-Af ri ká ban
a Lip csei Misszió mű kö dött, de az
NDK-s idők ben az ot ta ni egy há zak -
nak nem volt le he tő sé gük a kap cso -
lat tar tás ra. Utol já ra – az az már a ma -
gyar egy há zi test vér kap cso lat lé te sí -

té se után – a kö zép-ame ri kai
kis evan gé li kus egy há zak szö -
vet sé gé vel: Hon du ras, Ni ca ra -
gua, Sal va dor, Cos ta Ri ca
evan gé li ku sa i val kö töt tünk
írá sos meg ál la po dást.

– Néz zünk az evan gé li kus
egy há za kon kí vül re is. Ho -
gyan lát ja az öku me né mai
hely ze tét, és mi lyen vá ra ko -
zás sal te kint a re for má ció
meg in du lá sá nak öt szá za dik
év for du ló já ra?

– Örü lök, hogy már most
efe lé te kint he tünk, és hogy
Né met or szág ban az egy há -
zak 2017-ig min den év ben egy
fon tos té mát ha tá roz nak meg
ez zel kap cso lat ban. Eb ben az
év ben a re for má ció és az ok -
ta tás áll a kö zép pont ban, Me -
lanch thon ha lá lá nak négy -
száz öt ve ne dik év for du ló ja al -
kal má ból, jö vő re a re for má ció

és a ke reszt ség, 2012-ben a re for má -
ció és a ze ne, majd ké sőbb 2015-ben
vagy 2016-ban az év for du ló kö ze led -
té vel a re for má ció és a Bib lia lesz a té -
ma, 2017 pe dig ma ga az em lék év lesz. 

Úgy gon do lom, hogy ezt az év for -
du lót csak öku me ni ku san ün ne pel -
het jük. Nem te he tünk úgy öt száz
év vel ké sőbb, mint ha a re for má ció

csak a mi egy há zunk ra vo nat koz na.
A va ló ság ban a re for má ció, il let ve ha -
tá sa az az óta el telt idő ben min den –
leg alább is min den nyu ga ti – egy há -
zat érin tett, a ka to li kus egy há zat is re -
for mál ta, messze túl mu tat va azon
az egy há zon, amely ben Lu ther Már -
ton élt. Kö zös fel ada tunk, hogy át gon -
dol juk, ho gyan ke rül he tünk kö ze -
lebb egy más hoz. Ezért a re for má ció
ün ne pe nem fog lal koz hat csak ön ma -
gá val, ha nem öku me ni kus for má -
ban, öku me ni kus part ne rek kel kell al -
kal mat te rem te ni az ün nep lés re.

– Vé gezetül egy tel je sen más kér dés.
Egész Ma gyar or szá got meg ráz ta az
ok tó ber 4-i vö rö siszap-ka taszt ró fa. A
mos ta ni ün ne pi is ten tisz te let of fer tó -
ri u ma is az érin tett gyü le ke ze tek
meg se gí té sét szol gál ta. Há lá sak len -
nénk, ha szól na né hány szót ez zel
kap cso lat ban la punk ol va só i hoz, kö -
zöt tük azok hoz is, aki ket súj tott ez a
csa pás.

– Ott hon a saj tó ból ér te sül tünk er -
ről a ka taszt ró fá ról. Bor zasz tó volt
lát ni – teg nap itt az or szá gos iro dá -
ban is mu tat tak ne künk ké pe ket –,
hogy mi lyen nagy mér té kű és tö me -
ges volt a rom bo lás. Pusz tul tak há -
zak, fal vak, em be rek, ál la tok, az
egész te rem tett ség pusz tult ezen a te -
rü le ten… Szó val na gyon-na gyon
meg döb ben tett. Örü lök, ha leg alább
egy ki csit se gít he tünk, vagy leg alább
itt-ott a leg na gyobb szük sé get eny hít -
het jük. El mond ha tom a lap ol va só -
i nak, hogy Ba jor or szág ban na gyon is
fi gye lem mel kí sér jük az ese mé nye ket,
imád ság ban hor doz zuk az érin tet te -
ket, és ke res sük a le he tő sé ge it an nak,
ho gyan se gít he tünk a to váb bi ak ban. 

g Dr. Szent pé tery Pé ter

A ma gyar egy ház zal a leg ele ve nebb a kap cso la tunk
In ter jú dr. Jo han nes Fried rich ba jor evan gé li kus püs pök kel

A hónap könyve – októberben
a Luther Kiadótól
30 kedvezménnyel

Dr. Muntag Andor:
Jób könyve

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

http://bolt.lu the ran.hu/
E-mail: ki ado@lu the ran.hu
Fax: 1/486-1229
1085 Bu da pest, Ül lői út 24.

Meg je lent a Cre do
2010/1–2. szá ma!

Tar ta lom: Fáb ri György: Evan gé -
li ku sok: a sza bad ság és fe le lős ség
ke resz té nyei • Nagy Oli vér: Pün -
kösd ről so kad szor… • Jász At ti la:
Majd • Je nei Gyu la: Ag gó dá sok –
Gra fit – Néz ni a tá jat • Mol nár
Krisz ti na Ri ta: Fe gyel me zett –
Lesz va la mi – Tü csök • Nyí ri
Kris tóf: Ké pek a ter mé sze tes teo -
ló gi á ban • Ke mény Aran ka – Ko -
má ro mi Csa ba: „A köl té szet ben
min dig él a szép” – Fa lu dy György
elő ke rült di ák ko ri ver se i ből •
Tóth Ká roly Ist ván: A Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház és az el -
ső vi lág há bo rú • Bö röcz Eni kő:
Mi hály fi Er nő sze re pe az evan gé -
li kus egy ház éle té ben • Tóth No -
é mi: „A te rem tés fe le”. A Shakes -
peare-kul tusz meg je le né se a IV.
Hen rik szín pa di re cep ci ó já ban a
Ká dár-kor szak ban • Híd vé gi Vi -
o let ta: Az em be ri szel lem és test
gon do zói: a Ba tiz falvy fi vé rek •
Mi rák Ka ta lin: „Nem aka rok sö -
tét ben ma rad ni…” Ön- és múlt -
fel tá rás: Ke ve há zi Lász ló ál lam -
biz ton sá gi kap cso la ta i ról – sze -
mé lye sen és ál ta lá no san • Ha tár-
ese tek. A Maek ke rek asz tal-be -
szél ge té se a szlo vák–ma gyar vi -
szony ról • Ke se rű Ka ta lin: Or lai
Pet rics So ma csa lá di port réi •
Hunčik Pé ter: Ma gyar ként Szlo -
vá ki á ban, avagy az egyen lő szá -
rú há rom szög • Za lán Ti bor:
Szkla bo nyá tól Ba las sa gyar ma tig
és azon is túl. Az ér vé nyes Mik -
száth • Ta baj di Gá bor: Egy ház ül -
dö zés (1956–1990). Tény fel tá ró
ki ál lí tás a Pár be széd Há zá ban •
He ge dűs At ti la: Jak obs vagy Já -
kób? • He ge dűs At ti la: A he te dik
há zon túl • Tóth Sá ra: „Is tent nem
kell meg vál ta nunk” • Fa bi ny Ka -
ta lin: Hal lom az időt • Dob szay
Lász ló: Spi ri tu a li tás és gya kor lat
• Szűcs Fe renc: Szer ző – négy fé -
le tár sa ság ban • Becht old Ág nes:
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b Ha írók nál va gyok ven dég ség -
ben, sok szor lá tom mö göt tük a
föl ne ve lő tá jat, a vá rost, ahol
szü let tek, és meg íz lel ték anya -
nyel vün ket. Sze mük ben vissza -
tük rö ző dik a szü lő föld, moz du -
la ta ik ban őse ik fá rad sá ga és
küsz kö dé se. Be ne dikty Ta más -
nak a Ti sza-par ti Sze ged fáj dal -
mat, vessző fu tást adott. Igaz, ő is
te he tett ró la: az igaz sá gért min -
dig föl emel te a hang ját. So ha
nem tu dott meg al kud ni. Írá sa i -
ban pe dig ke mé nyen fo gal ma -
zott. 1965-ben ál lam el le nes
össze es kü vés vád já val le tar tóz -
tat ták és bör tön be zár ták, mert
he ve nyész ve fel vá zolta egy több -
párt rend sze ren ala pu ló kor -
mány  ter ve ze tét. Csak jó val sza -
ba du lá sa után, 1971-ben tud ta
be fe jez ni ta nul má nya it Bu da -
pes ten. Egész éle tét meg ha tá -
roz ta, vé gig kí sér te az 1956-os
for ra da lom di cső sé ge, ve re sé ge,
gyá sza és – köny vé ben föl tá ma -
dó – fi a tal hő sei. A sok esz ten dőn
át ké szült Szu ve nír tör té nel mi re -
gény és csa lád kró ni ka is. Több
tíz ezer csa lád szét hul lá sá nak
fog la la ta, te le vi lág há bo rúk, for -
ra dal mak epi zód ja i val.

A het ve ne dik évé ben já ró író val a
lom barany ősz csend jé ben idéz tük
meg ok tó ber fá jó nap ja it. Ki csit ke -
se rű en, de az em lé kek meg szé pí tő lá -
zá ban.

– Mást se hal lok, mást se ol va sok
az új sá gok ban két év ti ze de, mint
hogy nem vol tak írá sok az asz tal fi ó -
kok ban, nem vol tak olyan ér té kes
mű vek, ame lyek ’90 előtt csak a til -
tás mi att nem je len het tek meg – kez -
di a be szél ge tést. – Er re csak egy pél -
dát mon dok: Ham vas Bé la nem volt
a fi ók ban? Élet mű ve a ki lenc ve nes
évek ben je lent meg. Mi ért nem ké -
szül he tett ’56-os nagy re gény? Nem
szó lal hat tak meg a részt ve vők! Min -
den ki be be le foj tot ták a szót, min den -
ki nek tit kol nia kel lett, ha múlt ja
volt, mint ne kem. Ál lan dó an a rö vi -
deb bet húz tuk, ott volt a hom lo kun -
kon a meg bé lyeg zés. „Po li ti kai bű nö -
zők nek” tar tot tak… Ho gyan le he tett
vol na ilyen kö rül mé nyek kö zött anya -
got gyűj te ni ’89 előtt?

– Ho gyan ta lált rá a tör té net re, és
mi kor ke rült a könyv az ol va sók ke -
zé be?

– Új ság ban ta lál koz tam a hír rel: a
Cor vin köz leg fi a ta labb sza kasz pa -
rancs no kát egy orosz őr já rat el fog ta,
és ki vé gez te, de az if jú sza bad ság har -
cos túl él te a „ki vég zé sét”. Ez az új ság -

hír ne kem ele gen dő volt az írás el kez -
dé sé hez. 

Ti zen egy év vel ez előtt je lent meg
a könyv elő ször, 2006-ban má sod -
szor. Re gény szörny, nem vi tás, na -
gyon vas tag, majd nem ezer ol dal.
Nem csak tör té nel mi és csa lád re -
gény, pszi cho ló gi ai és ka land re gény

is. Tel jes tab lót akar tam, nem csu pán
1956-ról val la ni, ha nem a meg elő ző
idő ről is, a 19. szá zad vé gé től, ben ne
az el ső és má so dik vi lág há bo rú val,
kö rül be lül száz sze rep lő vel. Mit
mond jak még? Tel jes hall ga tás és kö -
zöny öve zi a köny ve met.

– Film je i nek sor sa sze ren csé seb ben
ala kult?

– Kü lön té ma le het ne, hogy mi ért
til tot ták be a Cor vin köz ről ké szült
fil mün ket. Sen ki más nem ké szí tett
er ről do ku men tu mot. Egy kis stáb -
bal dol goz tam, én vol tam a for ga tó -
könyv író ja, a film szer kesz tő-ri por -
te re. A má sik ilyen nagy vál lal ko zá -
sunk: Tóth Ilo na tra gi kus éle te, amit
szin tén le vet tek a mű sor ról… 

– Tér jünk még vissza a re gény hez…
– 1990-ben kezd tem hoz zá, azt

kel lett elő ször ki de rí te nem, hogy mi
is tör tént a Lu dovi ka kert jé ben ez zel
a fi ú val. Ír tam ne ki le ve let, meg lá to -
gat tam Ham burg ban, s ő há rom hét
múl va ha za jött, elő ször ’56 óta. So -
kat be szél get tünk, vé gig jár tuk a har -
cok hely szí ne it, át ita tód tam a tör té -
ne te i vel. Nyolc év után tet tem ki a
pon tot a könyv vé gé re.

– Be szél jünk 1956-ról.
– Előz mé nyek nél kül nem le het.

Na gyon fon tos az odá ig ve ze tő út. Akik
ben ne vol tak, meg él ték, azo kat a győ -
ze lem il lú zi ó ja csak egy pil la nat ra
káp ráz tat ta el. Nem a győ ze le mért
dob ták oda az éle tü ket a sza bad ság har -
cos fi a ta lok, ha nem el ső sor ban azért,
mert be telt a po hár! Rá döb ben tek,
hogy eb ben a szov jet rab ság ban nem
ér de mes to vább él ni. Ezt a mai if jú ság
el se tud ja kép zel ni, mert a glo ba liz -
mus, a di gi tá lis kép er nyő vi lág el fa kít -

ja ben nük az em pá ti át, a fan tá zi át. A
si vár tör té nel mi re mény te len ség vitt
ben nün ket an nak ide jén a for ra da lom -
ba. A hét köz na pi élet el vi sel he tet len
iszo nya ta. Min den más eb ből kö vet -
ke zett. Az el ső na pok helyt ál lá sa kel -
lett, hogy meg szü les se nek a nem ze ti
ér zel mek: Ma gyar or szág le gyen füg -
get len, sem le ges, sza bad ál lam.

– Bi zo nyos szem pont ból mai éle -
tünk is re mény te len nek tet szik…

– Alap ve tő en pesszi mis ta va gyok.
Én a vi lág sor sát elég sö té ten lá tom.
Emil Ci or an ro mán szár ma zá sú fi lo -
zó fus mond ta, hogy a tör té ne lem
egyet len vé get nem érő fél re ér tés. Ezt
ki bő ví te ném az zal, hogy nem csak fél -
re ér tés, de egy vé re sen höm pöly gő
fo lyam is. En nek el le né re lé te zik va -
la mi fé le ma ga sabb ren dű aka rat a vi -
lág ban, mely idő vel el ren de zi a ki -
egyen lí tet len szám lá kat, le ránt ja a
lep let a po li ti kai ma ni pu lá ci ók ról,
pon tot tesz az egy kor át lát ha tat lan -
nak ítélt ha tal mi játsz mák vé gé re. 

1956 úgy jött, mint ég ből a fény su -
gár, cso dá la tos égi fel vil la nás. Mint -
ha ma ga a Gond vi se lés avat ko zott
vol na be a for ra da lom ba. Nem le het
ki tö röl ni az em be ri ség tudatából a re -
ményt, hogy a mi ’56-hoz ha son ló el -
len ál lá sunk meg is mét lőd het, ha a
hát tér ben la pu ló arc ta lan mul ti na ci -
o ná lis tő ke vég ső rab ság ba akar ná
dön te ni a vi lá got.

– Ne héz év ti ze dek vár nak a fi a ta -
lok ra.

– Szok tam mon da ni a fi a ta lok nak:
még nem tud já tok, hogy rá tok vár a vi -
lág leg ször nyűbb rab szol ga sá ga. A
tech no ló gia annyi ra kör be fon ja az
éle tün ket, oly mér ték ben ha tol be a lel -
künk be, a gon do la ta ink ba, hogy ment -
he tet le nek va gyunk. Mű köd nek ku ta -
tó in té ze tek, tör té né szek egész ha da,
mint a zsi zsik, őr li ok tó ber 23-át, csak
liszt ma rad be lő le. Min den rész le tet le -
ír tak már, csak az egész ről nincs ké -
pünk. Hogy mit érez tek az em be rek.
Mit él tek át? Mi lyen volt, mi kor ki lőt -
ték mel lő led a tár sa dat? El fogy gyö nyö -
rű for ra dal munk, las san ma rék por ha -
mu lesz a te nye rem ben.

– Pe dig cso da volt.
– Sors for dí tó vi lág cso da. A ma gyar

tör té ne lem ben csak még egy eh hez
ha son ló van: 1456, a nán dor fe hér vá -
ri győ ze lem. Ter mé sze te sen min den
dá tum fon tos, a hon fog la lás tól az
Ár pád-ko ron át a ta tár já rá sig, Mo há -
csig, 1848 di cső nap ja i ig… De ez volt
az a két nagy ese mény, ame lyik Eu ró -
pa és a vi lág jö vő jét be fo lyá sol ta. A 15.
szá zad kö ze pén Tö rök or szág a csú -
cson volt. Egy fel fe lé tö rő ha ta lom, a
tró non II. Meh med, aki fa na ti kus
volt. El in dult, és meg sem akart áll ni
Fran cia or szá gig. Ezt a szul tánt ver te

tönk re Hu nya di Já nos, és het ven év -
re meg ál lí tot ta nyo mu lá su kat.

1956 pe dig azért volt sors for dí tó,
mert meg rop pant a meg dönt he tet -
len nek hitt kom mu niz mus. A nyu ga ti
kom mu nis ta pár tok el for dul tak
Moszk vá tól, és ki ala kult a Szov jet uni -
ó ban is az el len zék: Szol zse nyi cin,
Sza ha rov, Sa la mov és a töb bi ek. A
ka pi ta liz mus és a kom mu niz mus
mel lett a har ma dik utat a mi cso dá -
la tos ön szer ve ző dé sű mun kás- és
for ra dal mi ta ná csa ink je len tet ték.
Az em be rek tud ták, kik a ve ze tés re
ér de me sek, kik a ha za sze re tő és -fél -
tő tár sak, akik át ad ják ma gu kat a köz
szol gá la tá nak. ’56 bu ká sa el le he tet -
le ní tet te en nek meg va ló sí tá sát.

– Kik vol tak az öt ven ha to sok? A
pes ti srá cok?

– Fó nay Je nő Ki ál tás cí mű kö te té -
nek egyik hő se An gyal Ist ván, a Tűz -
ol tó ut ca pa rancs no ka, 1956 ki vég zett
már tír ja. Kér lel he tet len igaz ság ér ze -
te pél da ként szol gált rab tár sai szá má -
ra. Né hány mon da ta ma is na gyon
idő sze rű: „Mi ért ne he zebb ma? Mert
aki teg nap még egyet só haj tott ve -
lünk, ma már ítél ke zik fe let tünk, és
őriz ben nün ket, hogy hol nap meg
tud jon gyil kol ni ide gen ér de ke kért.
Ez az iga zi átok, ami ezt a sze ren csét -
len né pet sújt ja év szá za dok óta.” 

Az én szá mom ra egyet len ne mes -
ség lé te zik Ma gyar or szá gon, az öt -
ven ha tos sza bad ság har co sok egy re
fo gyat ko zó gyü le ke ze te! Egyet len
olyan tisz ta pont ja van 20. szá za di
tör té nel münk nek, aho vá vissza le het
nyúl ni ha za sze re te tért, tar tá sért, em -
be ri nagy sá gért: ez 1956! 

A har co lók úgy jöt tek össze, mint
a fa le ve lek, me lye ket be fúj egy zug -
ba az őszi szél. Hi he tet len ta lá lé ko -
nyak vol tak, bát rak, az er köl csi ma -
gas ug rás vi lág baj no kai, nem szen ved -
tek rang kór ság ban, vi lág job bí tó szán -
dék ve zet te őket, ide a liz mus, ön -
zet len ség, baj tár si as ság, a hu mor, a
va gány ság is al kal mas sá tet te őket a
for ra dal már ma ga tar tás ra… és rá jöt -
tek az igaz ság ener gia tör vé nyé re,
hogy ak ko rát kell üt ni az el len ség re,
amek ko rát csak tud nak. 

Szür kék vol tak mind annyi an, sem -
mi lye nek, de ez a cso dá la tos for ra da -
lom a le he tő leg job bat hoz ta ki be lő -
lük. Ezek a gye rek em be rek ar ra kény -
sze rül tek, hogy fegy vert fog ja nak, egy
má sod perc alatt több száz évet él tek
át, vál tak fel nőt té, ön tu da tos sá, okos -
sá és hős sé: fi a tal éle tü ket ad ták a ha -
zá ért! Akik ezt át él ték, túl él ték, min -
den bor zal má val együtt – mert egy
pol gár há bo rú min dig ret te ne tes és
ször nyű –, azok a test vé ri sze re te tet
so ha nem fe lej tik el!

g Feny ve si Fé lix La jos

Fény su gár az ég ből
Be szél ge tés Be ne dikty Ta más író val nagy re gé nyé ről és az 1956-os for ra da lom ról

b Hogy töb bé ne le gyünk kis ko rú -
ak (Ef 4,14a) mot tó val szer ve zett
ta lál ko zót az Észa ki Egy ház ke -
rü let a te rü le tén mű kö dő ti zen -
két evan gé li kus ok ta tá si in téz -
mény pe da gó gu sai szá má ra. Az
ok tó ber 16-i együtt lét el sőd le ges
cél ja nem a szak mai to vább kép -
zés volt, in kább a ta lál ko zás ra és
a lel ki táp lá lék „fo gyasz tá sá ra”
ke rült a hang súly.

Az al ka lom az 1994 óta mű kö dő Vá -
ci Evan gé li kus Óvo da nagy cso port já -
nak tán cos-éne kes mű so rá val kez dő -
dött. A nap so rán el hang zott éne ke -
ket a Hu szák Zsolt ve zet te Szél ró zsa
Band kí sér te.

Det re Já nos nak, a ven dég lá tó Vá -
ci Evan gé li kus Egy ház köz ség lel ké -
szé nek nyi tó áhí ta ta és Ben czúr Lász -
ló ke rü le ti fel ügye lő kö szön tő sza vai
után dr. Gaál Sán dor re for má tus es -
pe res, teo ló gi ai ta nár elő adá sa kö -
vet ke zett A vál to zó tár sa dal mi kör -
nye zet, in téz mé nye ink és a csa lád
egy más ra ha tá sa cím mel. Sze mé -
lyes, gyer mek ko ri él mé nye ken ke -
resz tül ju tott el az elő adó a haj dan
volt tár sa dal mi kör nye zet től a má -
ig; e kor em be re – az es pe res meg -
lá tá sa sze rint – sok kal ke vés bé ápol -
ja a sze mé lyes kap cso la to kat, lé -
nye ge sen ke ve sebb a ro kon- és csa -
lád lá to ga tás. Ilyen hely zet ben a haj -
szolt, ma gát túl vál la ló em ber nek
még in kább szük sé ge van mind ar ra,
amit a kö zös sé gek tud nak nyúj ta ni
– be le ért ve az egy há zi kö zös sé ge ket
is. Így az ok ta tá si in téz mé nyek nek
– me lyek na pon ta akár há rom szor
annyi em ber rel érint kez nek, mint
amek ko ra a ta nu lói lét szá muk –
rend kí vül meg nőtt a fe le lős sé gük a
rá juk bí zott – mond hat juk azt is: rá -
juk ha gyott – gyer me kek ne ve lé sét
il le tő en. 

A dél utá ni szek ci ó ban négy elő -
adó osz tot ta meg gon do la ta it a je -
len lé vők kel a ke resz tény ér té kek
meg őr zé se és át adá sa té má já ban:
Fo dor né Pecz nyik Zsu zsa, a nagy -
tar csai Szi vár vány Evan gé li kus Ke -
resz tyén Óvo da ve ze tő je, Tar Já nos -
né, a Nyír egy há zi Evan gé li kus Kos -
suth La jos Gim ná zi um igaz ga tó ja,
Dubs ky Mer cé desz, az Aszó di Evan -
gé li kus Gim ná zi um kol lé gi u má -
nak ve ze tő je és Tóth Ka ta lin, a
nyír egy há zi gim ná zi um is ko la lel ké -
sze. A kü lön bö ző szem szög ből el -
hang zott re fe rá tu mok egy be hang -
zó an meg ál la pí tot ták, hogy az egy -
há zi in téz mé nyek ké pe sek olyan
pluszt ad ni eb ben a tel je sít mény-
köz pon tú vi lág ban, ame lyet más in -
téz mé nyek nem; oly annyi ra, hogy
sok eset ben csa lád pót ló kö zeg ként
szol gál nak. 

A ta lál ko zó is ten tisz te let tel zá -
rult a temp lom ban. Dr. Fa bi ny Ta -
más, az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö -
ke Mt 22,1–14 alap ján tar tott pré di -
ká ci ó já ban az úr va cso rai kö zös ség sú -
lyát emel te ki: „Bol dog, aki Is ten
or szá gá nak ven dé ge. A meg hí vás el -
fo ga dá sá nak van kö vet kez mé nye: új
élet ben já rás.” Egy há zi in téz mény ben
ok ta tók szá má ra kü lö nö sen fon tos
minden nek a meg élé se, hogy hi te le -
sen tud ja nak szól ni ró la a rá juk bí zott
di á kok nak.

g – HHÁ –

A már tós
toll tól

a lap to pig
Észa ki ke rü le ti

pe da gó gus ta lál ko zó

b A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Ka per na um Sze re tet -
in téz mé nyé ben ok tó ber 16-án
ün ne pé lye sen át ad ták az épü let
kor sze rű sí tett ener ge ti kai rend -
sze rét. A gyenesdiási in téz mény
még 2008 ok tó be ré ben nyúj -
tott be pá lyá za tot a Tár sa dal mi
inf ra struk tú ra ope ra tív prog -
ram ke re té ben ki írt, Bent la ká -
sos in téz mé nyek kor sze rű sí té se
cí mű pá lyá zat ra, és a kö vet ke ző
év ben mint egy har minc mil lió
fo rint eu ró pai uni ós tá mo ga -
tás ban ré sze sült. 

A pro jekt cél ja geo ter mi kus (hő szi -
vattyús) tech no ló gi á val meg va ló su ló
fű tés rend szer ki épí té se volt, amely nek
ré vén a sze re tet ott hon épü le te rend -
kí vül költ ség ha té ko nyan fűt he tő. Ez -

ál tal le he tő vé vá lik az in téz mény mű -
köd te té sé hez szük sé ges – a gon do zot -
tak (és a fenn tar tó) ál tal fi ze tett – hoz -
zá já ru lás mi ni ma li zá lá sa s ily mó don
a fenn tart ha tó mű kö dés biz to sí tá sa. 

Az in téz mény igaz ga tó ja, Tencz
Ká roly el mond ta: az ener gia költ sé gek
vissza szo rí tá sá val je len tős mér té kű
fej lesz tés re nyí lik le he tő ség. Más fe lől
a geo ter mi kus hő szi vattyús rend -
szer kör nye zet ba rát, hi szen hasz ná -
la tá val csök ken az üveg ház ha tást
oko zó szén-di o xid-ki bo csá tás és az
egyéb ká ros kör nye ze ti ter he lés is. 

Az új fű tés rend szer ün ne pé lyes át -
adá sa há la adó is ten tisz te let tel kez dő -
dött, me lyen Itt zés Já nos el nök-püs pök
és Smi dé li usz Zol tán, az in téz mény

igaz ga tó ta ná csá nak el nö ke szol gált.
A püs pök ige hir de té sé ben hang sú -
lyoz ta, hogy fel kell is mer nünk ke resz -
té nyi kö te les sé gün ket az Is ten ál tal ránk
bí zott ja vak meg óvá sá ban, és ki emel -
te a lo ká lis cse lek vés fon tos sá gát. Itt -
zés Já nos egy út tal han got adott an nak
a re mé nyé nek, hogy a jö vő ben egy re
több in téz mény vál lal ko zik a kör nye -
ze tet meg óv ni pró bá ló fej lesz té sek re. 

Az is ten tisz te le ten és az azt kö ve -
tő sza lag át vá gá son az or szá gos iro -
da kép vi se le té ben részt vett Ká kay
Ist ván iro da igaz ga tó, dr. Me kis Vik -
tó ria igaz ga tó he lyet tes és Bu da An -
na má ria, a dia kó ni ai osz tály ve ze tő -
je. Együtt ün ne pelt az in téz mény
la kó i val és dol go zó i val a Za la Me gyei
Köz gyű lés el nö ke, Man nin ger Je nő,
va la mint az in téz mény igaz ga tó ta ná -
csá nak tag jai és szá mos gye nes di á si,
keszt he lyi meg hí vott ven dég.

A pro jek tet le zá ró ren dez vé nyen
Szép Ist ván, a ki vi te le ző Pen ta Klí ma
Kft. ve ze tő je tar tott elő adást az egy -
be gyűl tek nek a geo ter mi kus ener gia
hasz no sí tá sá nak le he tő sé ge i ről és
tech no ló gi á já ról.

A geo ter mi kus ener gia a föld ké -
reg ből szár ma zó hő, mely szin te
kor lát lan mennyi ség ben áll ren -
del ke zé sünk re, s me lyet leg egy sze -
rűb ben hő szi vattyú val le het fel -
szín re hoz ni. A föld be el he lye zett
szon dák ál tal össze gyűj tött hő vi zet
me le gít. A Ka per na um fa lai kö -
zött ezt a me leg vi zet fű tés re hasz -
nál ják. 

Öröm mel és Is ten irán ti há lá val
néz az in téz mény kö zös sé ge a tél elé,
ami kor már az új, kör nye zet ba rát fű -
tés rend szer szol gál tat ja majd szá -
muk ra a ba rát sá gos me le get.

d EvÉ let-in fó

Fűt a föld
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Nagy apám ra em lé ke zem. Né pes csa -
lá dunk ban ő volt a pél da kép. Bár én
még ki csi gyer mek vol tam, ami kor
meg halt, még is mint ha ve lünk élt vol -
na, mert édes anyám és szá mos nagy -
né ném min dig me sél tek va la mi tör -
té ne tet ve le kap cso lat ban. Pél daként
ál lí tot ták őt az uno kák elé.

Szlá vik Má tyás 1860. ok tó ber 24-
én bá nyász csa lád ban szü le tett Dob -
si nán (ma Szlo vá kia). Rozs nyón érett -
sé gi zett ki vá ló ered ménnyel. Eper je -
sen ta nult to vább az evan gé li kus
kol lé gi um ban. Mi vel itt is ki vá ló
ered ménnyel vég zett, ösz tön dí jat
ka pott a Hal le–Wit ten ber gi Egye te -
men, ahol fi lo zó fi át és böl csé sze tet
ta nult. Die Re for mati on in Un garn cí -
mű disszer tá ci ó já val 1884-ben itt
sze rez te meg dok to ri cí mét. (Dok to -
ri dip lo má ját je len leg is őr zöm.)

Írói te het sé ge már fi a ta lon meg -
mu tat ko zott. 1883-ban, a Lu ther szü -
le té sé nek négy szá za dik év for du ló ján
ren de zett ün nep sé gek al kal má ból
be jár ta a lu the ri vá ro so kat, él ve ze tes
be szá mo ló kat írt ma gyar és né met
egy há zi és na pi la pok ba.

1884-ben ta ná ri ál lást ka pott az
eper je si kol lé gi um rend sze res teo ló -
gi ai tan szé kén. Ké sőbb pro fesszor rá
ne vez ték ki: dog ma ti kát, eti kát, böl -
csé szet tör té ne tet ta ní tott. Az utób bit
és a mű ve lő dés tör té ne tet év ti ze de kig
ta ní tot ta az eper je si Jog aka dé mi án is.
Több ször volt dé kán és rek tor. 

Nagy apá mat szi kár, szú rós sze mű,
de na gyon me leg szí vű em ber nek
tar tot ták. Ta nít vá nyai ra jong tak ér -
te, pe da gó gi ai mű kö dé se ál dá sos
volt. Hosszú éve kig el lát ta az eper je -

si ma gyar–né met egy ház lel ké szi te -
en dő it is.

El ső köny ve 1887-ben je lent meg
A leg újabb theo lo gia tör té ne té ből
cím mel. Szá mos pub li ká ci ó ja kö zül
né hány: Böl csé szet tör té net 1–2.
(1888–1889), Kant ethi ká ja (1894), A

sza ba daka rat kér dé sé hez (1896), A
két pro tes táns val lá si tí pus kér dé sé -
hez (1914). 

Hosszú, moz gal mas és tar tal mas
éle te fo lya mán szám ta lan ma gyar
és né met nyel vű na pi lap nak és fo lyó -
irat nak írt uta zá si be szá mo ló kat,
iro dal mi dol go za to kat. Eze ket össze -
gyűj töt te és be köt tet te 1883-tól 1914-
ig. A cikk gyűj te mény ol vas ha tó az
Evan gé li kus Or szá gos Könyv tár ban,
ahol nagy apám könyv tá ra is meg ta -
lál ha tó. Ren ge teg könyv is mer te tőt írt,
rend sze re sen tu dó sí tot ta a ma gyar
evan gé li kus új sá go kat a né met teo -
ló gi ai, fi lo zó fi ai és vi lá gi iro da lom ról.

Írá sa i ból és csa lá di kró ni kák ból
meg is mer he tő szí nes egyé ni sé ge,
szik la szi lárd jel le me, ha za fi as sá ga. 

1885-ben fe le sé gül vet te Si ebert Ol -
gát, aki vel öt ven két bol dog évet élt
együtt. Ki lenc le á nyuk szü le tett, kö -

zü lük az egyik az én édes anyám.
Egyik gyermekük ti zen hét éves ko -
rá ban meg halt, ezt a trau mát nagy -
szü le im egész éle tük ben nem tud ták
el fe lej te ni. Va la mennyi lá nyu kat férj -
hez ad ták, szor gal mas és te het sé ges
uno ká ik szü let tek.

Szá mos el fog lalt sá ga mel lett Szlá -
vik Má tyás nak ju tott ide je hob bi já -
ra, a ter mé szet já rás ra is. Nagy sze rel -
me volt a Ma gas-Tát ra, aho vá sok ta -
nít vá nyát is el vit te hosszú tú rák ra.
Ala pí tó tag ja volt a Tát rai Tu ris ta
Egy let nek. 1911-ben há rom nyel vű,
ké pes tát rai úti köny vet írt.

Eper je sen a 19–20. szá zad for du -
ló ján élénk iro dal mi és ze nei élet
folyt. Or szá gos hí rű volt a Szé che -
nyi-kör, mely nél egy szer két na pig
Jó kai Mór is ven dé ges ke dett. Nagy -
apám és ta nít vá nyai ak tív tag jai vol -
tak en nek a kör nek és az eper je si
kul tu rá lis élet nek.

Szlá vik Má tyás so kat uta zott. Rész -
le tes be szá mo ló kat írt kü lön bö ző
új sá gok nak. Leg ér de ke sebb út ja Szer -
bi án és Bul gá ri án át Tö rök or szág ba
ve ze tett. Bul gá ri á ban ép pen a ki -
rály ko ro ná zá si ün nep sé gén vett
részt. Isz tam bul ban az oszt rák kö vet -
ség ré vén egy szul tá ni ebéd re ka pott
meg hí vást. Be szá mo ló i ban rész le -
te sen írt az isz lám hit ről, a ra ma dán -
ról, a tö rök élet ről. Hosszú uta zást
tett Kis-Ázsi á ban is.

A tri a no ni bé ke szer ző dés nagy
trau mát je len tett a csa lád szá má ra.
Mi vel nagy apám ma gyar nak val lot -
ta ma gát, az egész csa lád nak el kel -
lett hagy nia a Cseh szlo vá ki á hoz csa -
tolt szü lő föl det és a sze re tett Eper jest.
Hosszú hó na po kon át va gon ban la -
kott a csa lád.

Ta ní tott még az ide ig le ne sen Bu -
da pes ten mű kö dő teo ló gi án, majd
1922-ben nyug díj ba vo nult. Ez után is
ak tív ma radt azon ban: szám ta lan
he lyen tar tott is ten tisz te le tet, fő leg
né met nyel ven, éve kig az evan gé li kus
gim ná zi u mok és a ta ní tó nő kép zők
érett sé gi biz to sa ként te vé keny ke dett.

1931-ben a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia Ka zin czy Gá bor-dí jat és
em lék ér met ado má nyo zott ne ki
hosszú ta ná ri és írói mun ká já nak el -
is me ré sé ül. 1934-ben arany dip lo mát
ka pott Hal lé ban. 1937. de cem ber 3-
án hunyt el Rá kos szent mi há lyon. A
Jog aka dé mia 1938. ja nu ár 13-ai ka ri
ülé sén jegy ző könyv ben örö kí tet ték
meg em lé két.

A csa lád ban ma is so kat be szél ge -
tünk ró la, gyak ran né ze get jük a ré -
gi fény ké pe ket, ol vas gat juk írá sa it.
Egyik ro ko nom a Szlá vik csa lád fel -
me nő it ke re si, és már a 18. szá zad vé -
gén ta lált ada to kat. Egyik uno kám,
ami kor egy ne ves egy há zi sze mély -
ről kel lett esszét ír nia a gim ná zi um -
ban, ük ap ját, Szlá vik Má tyást vá -
lasz tot ta té má nak. Hí res nagy apám
élő em lé két őr zi csa lá dunk és az
evan gé li kus egy ház.

g Dr. Gá vay Éva

Száz öt ven éve szü le tett
Szlá vik Má tyás teo ló gi ai pro fesszor

A mű sor el ső szá ma ként a pé csi
gyü le ke zet nagy kó ru sa lé pett fel. Az
együt tes har minc esz ten de je szer ve -
ző dött új já, az óta ápol ja és szol gál -
ja hű sé ge sen a kó rus mű vé szet ügyét.
A negy ven ta gú ének kar ez út tal pro -
tes táns ba rokk szer zők mű ve it ad ta
elő Lo vász Pé ter né Ba lázs Mag dol -
na kar nagy ve ze té sé vel.

A nagy kó rust a Pé csi Gos pel kó rus
kö vet te. Az Ár vai Dá ni el és Bán ki And -
rás ve zet te együt tes a szi vár vány szí -
ne i be öl töz ve vo nult a szín pad ra. A hu -
szon öt fi a tal elő adá sá ban ma gya rul, an -
go lul és af ri kai nyel ve ken csen dül tek fel
az Is tent di cső í tő éne kek. A kó rus kon -
cer te ket mél tán ho no rál ta taps sal és el -
is me rő ki ál tá sok kal a kö zön ség.

Szü net után – a ma ti né má so dik
ré szé ben – az or szág szer te is mert és
el is mert Ka lá ka aján dé koz ta meg
mű so rá val a kul tu rá lis fő vá ros ba ér -
ke zet te ket. A har minc éve ala kult és
az idők fo lya mán – töb bek kö zött –

Kos suth-díj jal és a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház Pró nay Sán dor-
dí já val ki tün te tett együt tes tag jai
(Be c ze Gá bor, Gryl lus Dá ni el, Gryl -
lus Vil mos, Rad vá nyi Ba lázs) a tő lük
meg szo kott vir tu o zi tás sal ad ták elő
szer ze mé nye i ket  (képünkön). Kosz -
to lá nyi De zső, Tóth Ár pád, Jó zsef
At ti la, Ká nyá di Sán dor és má sok

meg ze né sí tett ver seinek né me lyi két
ve lük együtt éne kel ték a né ző té ren
he lyet fog la ló idő seb bek és fi a ta lok. 

„En nek az al ka lom nak a meg va ló -
sí tá sá val nem csu pán a pé csi kul tu -
rá lis ese mé nyek hez va ló csat la ko zás
volt a cé lunk – mon d ta Gáncs Pé ter,
a Dé li Egy ház ke rü let püs pö ke, aki
Len gyel An na ke rü le ti fel ügye lő vel
együtt kép vi sel te egy há zun kat –, azt
is sze ret tük vol na el ér ni, hogy le gyen
egy jó dél előtt jük mind azok nak, akik
el jöt tek, és va ló ban »sze re tetala pú«
csa lá di együtt lét ben le hes sen ré szük.”

g Wisz ki densz ky And rás

Aján dék Pécs nek

Pá lyá ja 1806-ban ne ve lő ként in dult egy
ma gyar ne me si fa mí li á nál, majd 1808-
tól a Tren csén me gyei Ozo ron – ma
Bán (Bá nov ce nad Be bra vou) ré sze –
kezd te meg lel ké szi szol gá la tát. 

Éle té ben 1811 hoz ta meg a for du -

ló pon tot: úgy dön tött, hogy élet hi va -
tá sul az or vo si pá lyát vá laszt ja. 

A bé csi egye te men kezd te ez irá -
nyú ta nul má nya it, ame lyeket kü -
lön bö ző – így ma gyar fő ne me sek
köz ben já rá sá val szer zett – ösz tön dí -

jak és se gé lyek, il let ve egy négy ezer
fo rint össze gű ha gya ték ré vén tu dott
fi nan szí roz ni. 1816-ban vég zett, ok -
le ve lét a rá kö vet ke ző esz ten dő ben
sze rez te meg. 

Gya kor ló or vos ként öt esz ten dőn
át Po zsony ban, majd tíz éven át a szi -
lé zi ai Tesc hen (ma nyu ga ti fe le Český
Tĕšín, Cseh or szág; ke le ti fe le Cieszyn,
Len gyel or szág) vá ro sá ban prak ti -
zált, ahol a tesc he ni her ceg ség fő or -
vo sa lett.

1831-ben kor mány meg bí zás sal Ga -
lí ci á ba uta zott a ko le ra or vo si és
jár vány ügyi vo nat ko zá sa i nak ku ta tá -
sá ra. 1832-ben a mor va or szá gi Zna -
im (ma Znoj mo, Cseh or szág), majd
mi u tán az it te ni ko le ra hely zet ke ze -

lé sé ben je len tős ér de me ket sze re zett,
Ol mü tz (ma Olo mo uc, Cseh or szág)
vá ros fő or vo sá vá ne vez ték ki, ahol
1864-ig, nyug ál lo mány ba vo nu lá sá -
ig mű kö dött. 

Test vér öccsei kö zül Vil mos Ma nó
(Im ma nu el) (1791. már ci us 6. – 1875.
már ci us 7.) Tren csén ben, majd Po -
zsony ban evan gé li kus lel kész ként szol -
gált és lí ce u mi ta nár ként mű kö dött;
Fri gyes Dá ni el (1796. áp ri lis 6. – 1864.
de cem ber 1.) Bécs ben volt teo ló gus.

Schim kót ter mé keny szer ző ként is
szá mon tart hat juk: meg kö ze lí tő leg
két tu cat nyi ön ál ló köny ve és kéz ira -
tos ta nul má nya lá tott nap vi lá got,
leg fő képp or vo si té má kat érint ve.
Csil la gá sza ti vo nat ko zá so kat is tar -

tal ma zó há rom mű vé nek té mái: a vi -
lág ke let ke zé se és fel épí té se, har -
mó nia a vi lág egye tem ben, aszt ro nó -
mi ai fel fe de zé sek (1847, Bécs); a föl -
dön kí vü li élet (1856, Ol mü tz); arit -
me ti kai és geo met ri ai har mó ni ák a
Nap rend szer ben (1864, Ol mü tz ).
Tár gyalt (test vé ré nek, Fri gyes Dá ni -
el nek érem- és ré gi ség gyűj te mé nyé -
vel össze füg gés ben) nu miz ma ti kai
kér dé se ket, írt ver se ket és szép pró -
zát, va la mint fenn ma radt egy egy ház -
tör té ne ti vo nat ko zá sú kéz ira ta is. 

A ter mé szet tu do má nyok iránt is
nyi tott lel ki pász tor és ki vá ló or vos
éle té nek 83. esz ten de jé ben, 1868.
áp ri lis 21-én Po zsony ban hunyt el. 

g Re zsa bek Nán dor

Schim kó Já nos lu the rá nus or vos dok tor em lé ke ze te

EVÉLETEST
Az Evangélikus Élet legközelebbi rendezvényén Ezerarcú Indonézia – világvallások
a vulkánok földjén címmel Aradi György lelkész tart vetített képes előadást Balin,
Jáván és Szumátrán tett útjáról. Díszvendég: Mangasi Sihombing, az Indonéz Köztársaság
volt magyarországi nagykövete.

November 11-én,
csütörtökön 18 órakor
a Fehér Páva zarándokszálló
éttermének pincehelyiségében
(1091 Budapest, Üllői út 7.,
a Kálvin tértől egy percre;
az épületben van lift)
A részvétel ingyenes.

b Schim kó Já nos The op hil Ist ván két száz hu szon öt esz ten de je, 1785. ok -
tó ber 22-én a Fel vi dé ken, a Tren csén vár me gyei Bán luzsány ban (ma
Pod lužany, Szlo vá kia) szü le tett evan gé li kus csa lád ban. Édes ap ja,
Schim kó Ist ván lel kész ként szol gált, édes any ja Hof mann Má rai
Krisz ti na volt. A kor szo ká sa i nak meg fe le lő en a ma gyar nyelv mi nél
tö ké le te sebb el sa já tí tá sa vé gett szü lei 1797-től Győr ben ta nít tat ták.
1800-tól 1805-ig fel ső fo kú ta nul má nya it Po zsony ban vé gez te: a teo -
ló gia mel lett ter mé szet tu do má nyok kal, így ma te ma ti ká val és csil la -
gá szat tal fog lal ko zott. 
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A dobsinai szülői ház

b A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ren de zett ze nés prog ra mot –
Csa lá di ma ti né cím mel – Eu ró pa kul tu rá lis fő vá ro sá ban, Pé csett. A
vá ros Nem ze ti Szín há zá ban ok tó ber 16-án zajlott eseményt Né meth
Zol tán, a szer ve zés ben is részt vál la ló helyi evan gé li kus egy ház köz -
ség lel ké sze nyi tot ta meg, hang sú lyoz va, hogy e dél előtt lé nye gé ben
az evan gé li ku sok aján dé ka Pécs nek. A be lé pő díj nél kü li ren dez vény -
 re nem csak hely bé li ek vol tak kí ván csi ak, a kör nye ző te le pü lé sek ről
is szép szám mal ér kez tek ki csik és na gyok, hogy meg tölt sék a gyö nyö -
rű szín ház épü let né ző te rét. 
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A  SZ E N TÍR Á S VA
Nem ré gi, de na gyon jó szo kás. Ta -
lán így le het ne sum máz ni a bib lia va -
sár nap gya kor la tát. Nyu gat-Eu ró pá -
ban több nyi re ja nu ár vé gén tart ják,
Svájc ban no vem ber ben, Ma gyar or -
szá gon, a mi egy há zunk ban min dig
ok tó ber ben, a re for má ció ün ne pét
meg elő ző va sár na pon. Eb ben az év -
ben te hát ok tó ber 24-én.

Né met nyelv te rü le ten – az év el -
ső hó nap já nak utol só va sár nap ján –
öku me ni kus jel le ge van a Bib lia va -
sár nap já nak. Együtt ün nep lik a kü -
lön bö ző fe le ke ze tek azt, ami össze -
köt, a szent köny vet, Is ten Ó- és Új -
szö vet ség be fog lalt igé jét. Ma gyar or -
szá gon a re for má tu sok már ci us ele -
jén ün nep lik a bib lia va sár na pot –
utal va ar ra, hogy – egyes források
sze rint – már ci us ban je lent meg az
el ső nyom ta tott Bib lia, az úgy ne ve -
zett Gu ten berg-Bib lia.

Evan gé li kus gya kor la tunk sze rint
– nem vé let le nül – a re for má ció
em lék nap já hoz esik kö zel ez az ün -
nep, hi szen re for má tor ele ink ta ní tá -
sai kö zött ott sze re pel a so la scrip tu -
ra el ve. Esze rint az Írás hi tünk is me -
re tei szem pont já ból dön tő fon tos sá -
gú he lyet fog lal el. A Bib lia az a
mér ce, amely hez mér jük egyé ni és
kö zös sé gi ke resz tény éle tün ket. Lu -
ther kéz be vet te és kéz be ad ta a
Szent írást. Nem csak egy sze rű en le -
for dí tot ta, ha nem „né me tí tet te”, az -
az a né met gon dol ko dás szá má ra ért -
he tő vé tet te a Bib li át.

Kü lön li tur gi kus szí ne nincs en nek
a nap nak, eb ből a szem pont ból be -
le si mul a Szent há rom ság ün ne pe
utá ni va sár na pok so rá ba, te hát a

stó la, az ol tár te rí tő s a töb bi pa ra -
men tum zöld szí nű. 

A cél ja, lé nye ge és ér tel me, hogy az
egy há zi év sod rá ban le gyen egy va sár -
nap, ami kor a Szent írás ra mint Is ten
aján dé ká ra fi gye lünk, to váb bá gon dol -
ko dunk és be szé lünk mind ar ról, ami
a Bib li á val kap cso la tos: a Bib lia hasz -
ná la tá ról, for dí tá sa i ról, ter jesz té sé ről.

Meg erő sí tő jel le ge is van e nap nak,
meg misszi ói is. Meg erő sí tő, hi szen
a ke resz tény em bert em lé kez te ti, mit
is je lent Bib li á val a kéz ben, a Szent -
írás igé i vel a szív ben él ni. Misszi ói is,
hi szen min den ér dek lő dő szá má ra rá -
mu tat ar ra a pá rat lan kincs re, amely
több, mint nagy sze rű ol vas mány. Ez
a könyv ma gát az éle tet kí nál ja és hoz -
za kö zel a mu lan dó em ber hez. A
bib lia va sár nap a szó leg szen tebb ér -
tel mé ben rek lám, hir de tés.

Több év ti ze den át ér le lő dött és vált
szo kás sá, hogy of fer tó ri um ként ezen
a va sár na pon gyűj te nek egy ház köz sé -
ge ink a Bib lia ter jesz té sé re. Hosszú
időn ke resz tül eb ből a gyűj tés ből tud -
ták meg aján dé koz ni a kö vet ke ző év
kon fir man du sa it egy-egy Szent írás sal.

Az egész egy há zi év Krisz tus-év.
Az üd vös ség ese mé nye it mu tat ja be.
Azok az ün ne pek, ame lyek nem rég -
múlt ese mé nyek re utal nak, ha nem
va la mi lyen te ma ti kát hor doz nak –
ilyen a Bib lia va sár nap ja is –, ugyan -
csak vál hat nak Krisz tus-ün nep pé.
A Szent írás – így ta nít ja Lu ther – pó -
lya, amely ben ott van Krisz tus. A Bib -
lia igéi szá munk ra Krisz tus ról ta nús -
kod nak. Így il lik be le ez a va sár nap a
Krisz tus-év egé szé be.
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Bib lia va sár nap

b Ta vasz vé gén, nyár ele jén ol va -
só ink a Szent írás két köny vé nek
re ví zi ós pró ba ki adá sá val is ta lál -
koz hat tak la punk ha sáb ja in. A
Ma gyar Bib lia tár su lat Ala pít -
vány ugyan is a kö zel jö vő ben
sze ret né meg je len tet ni a pro -
tes táns új for dí tá sú Bib lia új,
re vi de ált ki adá sát. Az elő ké szü -
le tek ről két év vel ez előtt, a Bib -
lia évé ben ké szí tet tünk in ter jút
Pe csuk Ot tó val. A szer ve zet fő -
tit ká rá val most az az óta el telt
idő szak ered mé nye i ről be szél -
get tünk.

– Úgy fog tak hoz zá az új ki adás
el ké szí té sé hez, hogy meg hir det ték: a
leg szé le sebb kör ből – kö zöt tük lel ki -
pász tor ok tól és bib lia ol va só hí vek től
is – vár ják az ész re vé te le ket az új for -
dí tás je len le gi szö ve gé vel kap cso -
lat ban.

– 2006 ta va szá tól 2008 vé gé ig
gyűj töt tük a hoz zá szó lá so kat. Kö rül -
be lül száz öt ven em ber től össze sen
kö zel húsz ezer meg jegy zés ér ke zett.
En nek az ed di gi ta pasz ta la tok alap -
ján kö rül be lül a tíz-ti zen öt szá za lé -
kát fog juk va ló ban ér vé nye sí te ni a re -
ví zió so rán, de a re vi zo rok nak ah hoz,
hogy el fo gad ja nak egy-egy helyt ál ló
meg ál la pí tást, ter mé sze te sen min den
ja vas la tot vé le mé nyez ni ük kell.

– Sza bad tud ni, hogy pon to san kik
is vég zik ezt a mun kát?

– Ma ga a re ví zi ós bi zott ság négy
fő ből áll. Ket ten az Ó-, ket ten pe dig
az Új szö vet ség re vi de á lá sán dol goz -
nak. Az előb bit Kus tár Zol tán, a
Deb re ce ni Re for má tus Hit tu do má -
nyi Egye tem Ószö vet sé gi Tan szé -
ké nek ve ze tő je és To kics Im re, az Ad -
ven tis ta Teo ló gi ai Fő is ko la Ószö -
vet sé gi Tu do má nyok Tan szé ké nek
ve ze tő je, az utób bit pe dig Vla dár Gá -
bor, a Pá pai Re for má tus Teo ló gi ai
Aka dé mia rek to ra, egy ben az in téz -
mény Új szö vet sé gi Tan szé ké nek ve -
ze tő je, il let ve Bács kai Ká roly, az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
Új szö vet sé gi Tan szé ké nek meg bí -
zott tan szék ve ze tő je vég zi. A ki adás
nyel vi lek to ra – aki a ma gyar he lyes -
írás és a sti lisz ti ka szem pont jai alap -
ján el len őr zi-ja vít ja a szö ve get –
Szik sza i né Nagy Ir ma, a Deb re ce ni
Egye tem Ma gyar Nyelv tu do má nyi
Tan szé ké nek tu do má nyos ta nács -
adó ja. Az én fel ada tom a mun ka
ko or di ná lá sa: pél dá ul köz ve tí tés a re -
vi zo rok kö zött – a fo lya mat úgy zaj -
lik, hogy a re vi zor pá rok egyik tag ja
a be ér ke zett ész re vé te le ket is fi gye -
lem be vé ve át dol goz za a szö ve get, a
má sik pe dig el len őr zi és vé le mé nye -
zi a mun ká ját –, il let ve én tar tom a
kap cso la tot a re ví zi ót anya gi lag tá -
mo ga tó Ame ri kai Bib lia tár su lat tal
és a szak mai el len őr zést vég ző Uni -
ted Bib le So ci eti eszel.

– Korábban 2010-re tervezték az új
ki adás meg je le né sét. Tud ják tar ta ni
ezt a ha tár időt?

– Ere de ti leg egy sze rűbb szö veg ja -
ví tás ra ké szül tünk; a mun ka va ló di
nagy sá gá val, össze tett sé gé vel csak
me net köz ben szem be sült a szö veg -
gon do zó bi zott ság. Ahogy egy re bő -
vült az el vég zen dő fel ada tok kö re,

úgy lett egy re vi lá go sabb, hogy a
meg je le nés ter ve zett dá tu ma nem
tart ha tó. Re á li san néz ve in kább 2013-
ban lesz kéz be ve he tő az új ki adá sú
pro tes táns Bib lia.

Ed dig Mó zes öt köny vé vel, il let ve
Má té evan gé li u má val és a Ró mai le -
vél lel ké szült el a bi zott ság. Anya gi
okok ból ezek kö zül nyom ta tás ban –
az Evan gé li kus Éle ten kí vül a Re for -

má tu sok Lap já ban, a bap tis ta egy ház
Bé ke hír nök cí mű he ti lap já ban, va la -
mint az ad ven tis ták fo lyó ira tá ban –
csak Mó zes el ső köny ve és a Ró mai le -
vél je lent meg. Ugyan ak kor ha ma ro -
san az összes már el ké szült szö veg
meg ta lál ha tó lesz – il let ve már most
is fo lya ma to san pub li kál juk – a hon -
la pun kon, a www.bib lia tar su lat.hu
ol da lon és tag egy há za ink hon lap ja -
in, így az evan gé li kus egy há zén is, a
Teo ló gia me nü pont ban.

– Kap tak vissza jel zé se ket?
– Elég so kat. Jel lem ző en kri ti kai

meg jegy zé se i ket küld ték el a le vél írók
– több tu cat nyi üze net ről be szél he -

tünk –, de ez ért he tő is, mert azért
ál ta lá ban rit káb ban ra gad az em ber
tol lat, hogy azt mond ja, ez úgy jó,
ahogy van. A pró ba ki adá sok még
min dig nem a vég le ges nek szánt
szö ve get tar tal maz zák – nyel vi lek -
to rá lá suk ra pél dá ul még csak ez -
után ke rül majd sor –, to vább ra is
vár juk az ol va sók ész re vé te le it, me -
lye ket szin tén egye sé vel mér le gel ni
fo gunk.

– Az ok tó ber 10-ei Evan gé li kus
Élet 13. ol da lán Ga rai And rás nyír egy -
há zi pres bi ter ol va sói nyílt le ve lé ben
azt ja va sol ja: ne vé ben is le gyen új ra
szent a pon to sí tott for dí tá sú Bib lia.

– Nem is me ret len előt tünk ez a

fel ve tés; ne künk is töb ben je lez ték
már, hogy hi á nyol ják a szent szót az
új for dí tá sú Bib lia bo rí tó já ról. Ugyan -
így so kak szá má ra len ne fon tos az is,
hogy a ma gyar nyel vű pro tes táns
Bib lia Ká ro li Gás pár ne vét vi sel je –
ha son ló an a Lu ther-Bib li á hoz, ame -
lyet bár már szám ta lan szor re vi de ál -
tak és mo der ni zál tak, és mai for má -
já ban na gyon más, mint az ere de ti
szö veg volt, újabb és újabb vál to za -
ta it még is kö vet ke ze te sen to vább ra
is Lu ther hez kap csol ják.

Mi azon ban úgy gon dol juk, hogy
a Bib lia ér té két vagy te kin té lyét nem
an nak az em ber nek a ne ve ad ja
meg, aki hez a for dí tás köt he tő. Az új
for dí tá sú pro tes táns Bib lia is Ká ro -
li-re ví zi ó ként in dult, de vé gül új
for dí tás ként de fi ni ál ták, hi szen szö -
ve gé ben már va ló ban messze áll a vi -
zso lyi Bib li á tól. An nak ide jén az új
for dí tás ké szí té se kor elő de ink ta -
lán ezért dön töt tek úgy, hogy a cím -
ben is je lez ni kell: itt már nem a Ká -
ro li-for dí tás ról van szó.

Hogy a szent szót mi ért hagy ták
el a bo rí tó ról, azt nem tu dom pon -
to san. Az is le het, hogy azért dön -
töt tek így, mert nem ki zá ró lag bel -
ső egy há zi hasz ná lat ra szán ták, ha -
nem a szé le sebb, sze ku la ri zált ol va -
só kö zön sé get is sze ret ték vol na el -
ér ni. Egyéb ként ha kör be né zünk a
külföldi bib lia ki adá sok kö zött, azt
ta pasz tal hat juk, hogy bi zo nyos ki -
adá sok bo rí tó ján sze re pel a szent
szó, bi zo nyos ki adá so kén nem –
no ha sok szor ugyan ar ról a szö veg -
vál to zat ról van szó.

– Az új for dí tás, il let ve ki adás
meg ha tá ro zá sán Önök nek is tör ni ük
kell majd a fe jü ket.

– Ez tény leg fon tos kér dés, és so -
kat gon dol ko dunk raj ta. Az va ló ban
túl bo nyo lult len ne, ha „az 1975-ös új
for dí tá sú Bib lia 1990-es ja ví tott ki adá -
sá nak 2013-as re ví zi ó ja ként” de fi ni -
ál nánk a maj dan el ké szü lő szö ve get.
Le het sé ges, hogy egy jól meg je gyez -
he tő, új ne vet adunk majd az új, re -
vi de ált Bib li á nak. Va ló szí nű leg meg -
je le né sé ben is vál toz ni fog az új bib -
lia ki adás, de hogy pon to san mi ként
akar juk majd for má já ban is meg kü -
lön böz tet ni a most is el ér he tő Szent -
írá sok tól, azon még van időnk gon -
dol kod ni – so kak kal, így az evan gé -
li kus bib lia ol va sók kal együtt is.

g Vi tá lis Ju dit

Re ví zió alatt
Be szél ge tés a bib lia tár su lat fő tit ká rá val

a Szent írás új ki adá sá nak mun ká la ta i ról

A bu da pes ti Bib lia mú ze um ban ké szült fel vé te lün kön Kál di György Szent -
írás-for dí tá sá nak (1626, Bécs) má so la ta mel lett a Ko má ro mi Csip kés György
ál tal for dí tott, Ley den ben meg je lent ma gyar nyel vű Bib lia (1675–1718) lát -
ha tó a fel ső pol con. Alat tuk az úgy ne ve zett kas se li Bib lia 1704-ből – tör té -
ne té ről ol vas hat nak A Bib lia üze ne te a tár ló kon ke resz tül is élő és ha tó cí -
mű in ter jú ban a 9. ol da lon.
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SÁR NAPJA
b A Bib lia mú ze um nem egy lá to -

ga tó ja le pő dött már meg azon,
hogy a kü lön fé le Bib li ák he lyett
– pon to sab ban: mel lett – sok
min den mást is ta lál a tár lók ban.
Hogy még is mi ket lát hat nak a
Du na mel lé ki Re for má tus Egy -
ház ke rü let bu da pes ti, Rá day ut -
ca 28. szám alat ti szék há zá ban
ta lál ha tó, 1988-ban ala pí tott ki -
ál lí tó hely ven dé gei, ar ról az in -
téz mény ve ze tő jét, Timár Gab -
ri el lát kér dez tük.

– Ha gyo má nyos ér te lem ben vett
bib li a ki ál lí tás Ma gyar or szá gon más -
hol – pél dá ul Gön cön – is van. Mi
azon ban nem csak ez zel szol gá -
lunk a hoz zánk be té rők nek. In téz -
mé nyünk hi va ta los el ne ve zé se, a
Bib lia Vi lá ga Mú ze um név is árul -
ko dik ar ról, hogy a szép, ré gi Bib li -
ák mel lett ál lan dó ki ál lí tá sunk a
Szent írás ke let ke zé sé nek hát te rét is
be mu tat ja.

A ki ál lí tás el ső ré szé ben ré gé sze ti
anya gok kal il luszt rál juk a köny vek
köny vé nek tör té ne te it. Az írás- és
szö veg tör té ne ti rész ben az agyag táb -
lák tól a pa pi rusz te ker cse ken és kó -
de xe ken át az el ső nyom ta tott Bib li -
á ig ve ze tő utat te kint jük át. A ki ál lí -
tás har ma dik ré sze a ma gyar nyel vű
Bib lia tör té ne té vel fog lal ko zik. Az
utol só pe dig a kü lön bö ző nyel vek re
le for dí tott Szent írá so kat mu tat ja be
a lá to ga tók nak. A pé csi evan gé li kus
gyü le ke zet szer ve zé sé ben a kö zel -
múlt ban meg nyílt, Bi bel turm cí mű
ki ál lí tás hoz eb ből a kol lek ci ó ból köl -
csö nöz tünk száz két da ra bot. (A de -
cem ber 31-ig elő ze tes be je lent ke zés sel
lá to gat ha tó ki ál lí tás meg nyi tá sá ról az
Evan gé li kus Élet szep tem ber 19-ei
szá má ban tu dó sí tot tunk. – A szerk.)

– Fel ve he ti-e a ver senyt ez a gyűj -
te mény más mú ze u mok anya gá val?
Egy tör té ne ti mú ze um ré gé sze ti anya -
ga vagy egy könyv tár ál lo má nya sok -
kal gaz da gabb le het…

– Igen, fel ve he ti, még ha nem is
fel tét le nül a ki ál lí tott, il let ve a bir to -
ká ban lé vő anya gok te kin te té ben.
Né hány év vel ez előtt egy kon fe ren -
ci á nak az volt a té má ja, hogy az
„óri ás mú ze u mok” – mint mond juk
a bu da pes ti és vi dé ki nagy mú ze u -
mok – mel lett a kis, te ma ti kus, ha
úgy tet szik, em ber lép té kű ki ál lí tó he -
lyek nek van jö vő jük.

Eu ró pá ban egy re több bib liaköz -
pont nyí lik; pél dá ul Bécs ben is van
ilyen in téz mény. Ezek egy szer re funk -
ci o nál nak ku ta tó hely ként, tu do má -
nyos kon fe ren ci ák, elő adás so ro za tok,
il let ve fi a ta lo kat is meg szó lí tó, be fo -
ga dó klub al kal mak hely szí ne iként.
Emel lett né me lyik nek van mú ze u mi
ré sze is.

Ezt a ten den ci át is fi gye lem be vé -
ve a kö zel jö vő ben mi is meg úju -
lunk. Vár ha tó an a jö vő év től je len tős
át ala kí tá sok ra ke rül sor, így pél dá ul
az épü let pin ce he lyi sé gé vel is bő vül
majd a ren del ke zé sünk re ál ló hely. Fő
vál la lá sunk to vább ra is a mú ze u mi
anyag be mu ta tá sa lesz; az ál lan dó ki -
ál lí tást – el ső sor ban a ma gyar bib lia -
tör té ne tet és a szö veg tör té ne tet be -
mu ta tó ré sze it – szin tén gaz da gí ta -

nánk. A mú ze u mi tár lat ve ze té se ket
a könyv tár szak em be re i nek se gít sé -
gé vel már most is össze kö töm a Rá -
day Könyv tár is mer te té sé vel; az át ala -
kí tás után ez is a ki ál lí tás ré sze lesz.
Az ed di gi nél na gyobb hang súlyt fek -
tet nénk az idő sza ki ki ál lí tá sok ra is;
ezek ből – a hely szű kös sé ge mi att –
az utób bi idő ben elég ke ve set ren dez -

tünk. Egyéb ren dez vé nyek nek is sze -
ret nénk majd ott hont ad ni, és a mú -
ze um pe da gó gi ai fog lal ko zá sok ra is
na gyobb fi gyel met for dí ta nánk.

– Ami kor jöt tem, épp ötö dik osz tá -
lyos ta nu ló kat ka la u zolt. Ál ta lá ban
kik ke re sik fel a mú ze u mot?

– Rend sze re sen jön nek hoz zánk
gyü le ke ze ti és is ko lai cso por tok, il -
let ve kü lön fé le egye sü le tek, klu bok is
szer vez nek ide ki rán du lást. Ér de -
kes, hogy időn ként több a kül föl di lá -
to ga tónk, mint a ma gyar. Mi at tuk is
szük ség van a kor sze rű sí tés re, mert
sok min den nincs ki ír va an go lul.

– Míg az in ter jú ra vár tam, be le -
hall gat tam a tár lat ve ze tés be. Épp
egy Bib li á kat tar tal ma zó vit rin előtt
áll tunk, és egy meg ha tó tör té ne tet me -
sélt. El mon da ná az Evan gé li kus Élet
ol va só i nak is?

– 2008-ban, a Bib lia évé ben több
Szent írást is kap tunk aján dék ba, il -
let ve le tét be. Má sok mel lett meg ke -
re sett ben nün ket egy ügy véd test vér -
pár is. Gyö nyö rű, há zi vá szon le pe dő -
be cso ma gol va, nem ze ti szí nű sza lag -
gal át köt ve hoz ták el a nagy ma má juk -
tól örö költ, 1704-es ki adá sú, úgy ne -
ve zett kas se li Bib li át, amit kü lön ben
Nürn berg ben nyom tat tak. Úgy gon -
dol ták, mú ze u munk a leg mél tóbb ar -
ra, hogy őriz ze. Egyet len ké ré sük
az volt, hogy a könyv tör té ne tét is ír -
juk le, il let ve me sél jük el a lá to ga tó -
ink nak. Mi en nek kész sé ge sen ele get
is te szünk.

A nagy ma ma an nak ide jén te le
volt cso ma gok kal, ami kor az orosz
front elől me ne kült. A Szent írást
eb be a vá szon ba bu gyo lál ta be, hogy
meg ne sé rül jön. Ap rán ként min dig
le tett egy-egy pak kot; hol az ágy ne -
műt, hol a kony hai edé nye ket, hol a
ru há kat hagy ta hát ra, mert már nem
bír ta ci pel ni őket. Mi re biz ton sá gos
hely re ér ke zett, már csak a Bib li á ja
volt ná la… Ön ma gá ban is óri á si ér -

té ke van ennek a kötetnek, és a tör -
té ne te még kü lön le ge seb bé te szi.

– Mi a mú ze um leg na gyobb büsz -
ke sé ge? Nyil ván a vi zso lyi Bib lia,
ugye?

– Min den ki azt akar ja lát ni, és
min dig az az el ső kér dés, hogy ere -
de ti-e. Ter mé sze te sen az. A vi zso lyi
Bib li át so ha nem rak nám ki má so lat -

ban egy bib lia mú ze um ban! Ott kell
len nie – és ott is van – a fő he lyen.

Tö rek szem ar ra, hogy mi nél több
ere de ti tár gyat ál lít sunk ki, de ter mé -
sze te sen van, amit csak má so lat -
ban tu dunk. Ilyen pél dá ul az I. Rá -
kó czi György fe je de lem be jegy zé se it
tar tal ma zó úgy ne ve zett Rá kó czi-
Bib lia, ami a Rá day Gyűj te mény
fél tett kin cse.

– A mú ze um ról tér jünk pi cit át a
mú ze um ve ze tő jé nek sze mé lyé re. Ha
jól tu dom, vég zett sé ge sze rint re for má -
tus lel kész.

– Igen, ha von ta egy szer pré di ká -
lok is Kis pes ten, a Ró zsa té ri gyü le -
ke zet ben. Ko ráb ban több he lyen
szol gál tam be osz tott lel kész ként, de
dol goz tam Iz ra el ben, és jár tam ta nul -
mány úton Egyip tom ban is. Ti zen két
éve dol go zom a mú ze um ban; tud ták
ró lam, hogy ér de kel a bib li ai ré gé szet,
ta lán ezért is hív tak ide. Az óta el vé -
gez tem az Eöt vös Lo ránd Tu do -
mány egye tem mú ze um pe da gó gia
sza kát, és rend sze re sen já rok a Mú -
ze u mi Ok ta tá si és Kép zé si Köz pont
kép zé se i re.

El ső sor ban re for má tus lel kész
va gyok, ezért – az előbb em lí tett ta -
nul má nya im el le né re – so ká ig úgy
érez tem, csak kon tár ko dom a mú -
ze u mi vi lág ban. Az át tö rést az je len -
tet te, ami kor egy lá to ga tónk az zal
bú csú zott: „Ma ga temp lom má tet -
te a mú ze u mot!” Ez a mon dat se gí -
tett vál lal ni azt a kül de tést, hogy a
Bib lia mú ze um ban igen is le het azon
fá ra doz ni, hogy a mú ze u mi kör sé ta
több le gyen pusz ta tár lat ve ze tés nél,
és a Szent írás ról, a Szent írás vi lá gá -
ról, tör té ne té ről le het úgy be szél ni,
hogy az Ige is meg szó lal jon. Így
vál hat a mú ze um szak rá lis tér ré – és
így le het va ló ban élő és ha tó az
evan gé li um üze ne te itt, eb ben a
tér ben is.

g – vi tá lis –

A Bib lia üze ne te
a tár ló kon ke resz tül is élő és ha tó

b Kü lön le ges szü le tés na pi aján -
dék kal ün ne pel he tik a há lás
utó kor ol va sói az el ső teljes ma -
gyar nyel vű Bib lia ki adá sá nak
négy száz hu sza dik év for du ló ját
– „örök be fo gad hat nak” egy
be tűt a vi zso lyi Bib li á ból. Pon -
to sab ban: a nyom ta tás hoz szük -
sé ges, ólom ból ké szü lő be tű -
kész let egyik da rab ját. A Vi zso -
lyi Bib lia nyom ta tó Mű hely
ugyan is „fel élesz tet te” a 16. szá -
za di nyom dát, majd az ere de ti
saj tó má so la tán, az új ra ön tött
ólom be tűk kel új ra ki kí ván ja
nyom tat ni a Ká ro li Gás pár ál tal
le for dí tott Szent írást.

A Nagy ká roly ban szü le tett Ra dics
Gás pár ké sőb bi re for má tus lel ki -
pász tor, az el ső tel jes ma gyar nyel vű
Bib lia for dí tó ja – a kor hu ma nis ta tu -
dó sa i nak min tá ját kö vet ve – a szü lő -
vá ro sa irán ti tisz te let ből vet te föl a
Ca ro li – aho gyan ő ír ta – ne vet. Wit -
ten ber gi és sváj ci ta nul má nyok után
1563-ban lett a gön ci re for má tus
gyü le ke zet lel ki pász to ra. Az 1580-as
évek ben az or szág ban dú ló pes tis jár -
vány meg fosz tot ta fe le sé gé től és há -
rom gyer me ké től.

Meg ráz kód ta tá sai után fo gott ko -
mo lyan a Szent írás-for dí tás hoz,
mely nek el ké szül té ben kör nyék be li
pré di ká tor tár sai is se géd kez tek. Az
Új szö vet sé get ma ga Ká ro li for dí tot ta,
el ső sor ban a la tin Vul ga tá ból, de
vél he tő leg fel hasz nál ta a ko ráb ban
ké szült rész le ges ma gyar bib lia for dí -
tá so kat is. Ká ro li egy sze mély ben
gon do zó ja, szer kesz tő je, saj tó alá
ren de ző je és ki adó ja is volt a Bib li á -
nak, lap szé li jegy ze te ket írt a szö ve -
gek hez, és a fe je ze tek elé tar tal mi
össze fog la lót ké szí tett.

Az el ké szült ré sze ket a Gönc től ti -
zen két ki lo mé ter re ta lál ha tó Vi zsoly -
ban nyom tat ták – a fel te he tő en len -
gyel szár ma zá sú – Mant sko vit Bá lint
nyom dá já ban. A nyom ta tás hoz szük -
sé ges pa pírt Len gyel or szág ból, Krak -
kó ból ho zat ták, és rész ben to ka ji
bor ral fi zet tek ér te.

A mun ká hoz 1589. feb ru ár 18-án
kezd tek hoz zá, bár ak kor még nem
volt kész a tel jes for dí tás, így az
újabb és újabb el ké szült
fe je ze te ket – szin te la -
pon ként – a Gön cön ta -
nu ló Szen czi Mol nár Al -
bert vit te át gya log a
nyom dá ba.

A vi zso lyi Bib lia há -
rom rész ből áll, mind -
egyik ön ál ló cím lap pal és
le vél szá mo zás sal van el -
lát va. Az el ső cím lap,
Ma gyar or szág cí me ré -
vel, az egész mű re vo nat -
ko zik. En nek hát lap ján
az el ső rész tar ta lom jegy zé ke ol vas -
ha tó. Köz vet le nül a fő szö veg előtt áll -
nak a for dí tó és a nyom dász fi gyel -
mez te té sei az ol va sók hoz. 

Az el ső rész az Ószö vet ség el ső hu -
szon nyolc köny vét öle li fel Si rák fi -
á nak, Jé zus nak a köny vé ig. A vé gén
nyom dász jel vény lát ha tó. A má so dik
cím lap a könyv má so dik és har ma dik
ré szé re vo nat ko zik: A szent Bib li á nak
má so dik ré sze, mely ben van nak a
pró fé ták írá sai mind, a Mak ka be u sok
köny vei és a mi Urunk Jé zus Krisz tus -
nak Új Tes ta men to ma. A har ma dik
rész cí me: A mi Urunk Jé zus Krisz tus -
nak Új Tes ta men to ma, alat ta nyom -
dász jel vény, hát lap ján rö vid tar ta lom -
jegy zék kel. Utá na egy be haj to ga tott
nagy ív rét le vél van be il leszt ve: Táb -

la Jé zus Krisz tus nak em ber sé ge sze -
rint va ló nem zet sé gé ről. A nyom -
dász jel vénnyel dí szí tett ko lo fon sze -
rint a nyom ta tást Mant sko vit Bá lint
1589. feb ru ár 18-tól 1590. jú li us 20-ig
végez te. Mind a há rom cím la pon
1590 áll, a fő cím la pon ezen kí vül ja -
nu ár 10. Va ló szí nű leg ek kor ké szült
el az el ső rész nyom ta tá sa.

A Bor nem isza–Mant sko vit-nyom -
da fel sze re lé se hu szon négy fé le be tű -
tí pus ból, hu szon négy könyv dísz ből,
ka len dá ri u mi áb rá zo lá sok ból, kü lön -
fé le ini ci á lék ból, ma gyar cí mer ből és
Mant sko vit négy fé le nyom dász jel vé -
nyé ből állt. Ez utób bi ak kö zül a hor -
gony ra te ke re dő kí gyót csak ő hasz nál -
ta, míg a re ne szánsz fül ké ben köny vön
fek vő zász lós bá rány to vább élt a
bárt fai vá ro si nyom dá ban a 17. szá zad -
ban is, akár csak a griff ma da rak kö zé
he lye zett ko ro nás ma gyar cí mer.

A mű hely négy saj tó val, az az nyo -
mó gép pel dol go zott, a há rom-négy
sze dő nek na pi tíz ezer be tű nyi sze dést
kel lett elő ál lí ta nia a mint egy négy -
száz öt ven mun ka na pon, hogy el ké -
szül hes sen a nyolc száz pél dány. Ez
ak kor Eu ró pa-szer te igen nagy tel je -
sít mény nek szá mí tott.

En nek a ha tal mas mun ká nak em -
lé ké re és tisz te le té re idén lét re hoz ták
a Vi zso lyi Bib lia nyom ta tó Mű helyt.
Ez az or szág el ső és egyet len 16. szá -
za di mű kö dő nyom dá ja és in ter ak tív
nyom ta tás tör té ne ti ki ál lí tá sa, amely -
nek men to ra a Pa pír- és Nyom da ipa -
ri Mű sza ki Egye sü let. Az Or szá gos
Szé ché nyi Könyv tár két ku ta tó mun -
ka tár sa szak mai in for má ci ók kal, a
ma in zi Gu ten berg Mú ze um pe dig az
ere de ti Gu ten berg-saj tó és az ere de ti
ólom be tű-ké szí tő be ren de zés váz -
la ta i val se gí tet te a nyom da új bó li fel -
ál lí tá sát. A be tű kész let el ké szí té sé re
azon ban már nem ma radt ele gen dő
pénz. Így a mú ze um be tű-örök be fo -
ga dó ak ci ót hir de tett egyé nek és
gyü le ke ze tek, kö zös sé gek szá má ra. 

A tá mo ga tók vá laszt hat nak: egy
be tű ön tő mat ri ca 4500 fo rin tért
(áfá val együtt), egy ini ci á lé vagy
nyom dai cif ra 25 ezer fo rin tért fo gad -
ha tó örök be. (Az ado má nyok le ír ha -
tók az adó alap ból.) A Vi zso lyi Ide -
gen for gal mi és Kul tu rá lis Köz pont
hon lap ján nem csak az örök be fo ga dó
nyi lat ko zat tölt he tő le, de meg te kint -

he tők a be tű ka rak te rek, va la mint az
ini ci á lék is (www.vi zsoly ven deg.hu).

A nyom da ki ál lí tás már ci us 15. és
no vem ber 15. kö zött min den nap 9
órá tól 20 órá ig tart nyit va. A lá to ga -
tók meg is mer ked het nek a vi zso lyi
Bib lia szü le té sé nek tör té ne té vel, ré -
sze sei le het nek a be tű sze dés nek, a fes -
ték el ké szí té sé nek és a nyom ta tás nak
is. Ez utób bi a sár vá ri Ná dasdy Fe renc
Mú ze um és az Ipar mű vé sze ti Mú ze -
um se gít sé gé vel re konst ru ált, kor hű
nyom da gé pen tör té nik me rí tett pa -
pí ron. A meg hosszab bí tott Kál vin-év
je gyé ben pe dig 2011. feb ru ár 18-án
ün ne pé lyes ke re tek kö zött el in dít ják
az új ólom be tűk kel zaj ló nyom ta tást:
el ké szí tik az el ső la pot.

g Bo da Zsu zsa

Fo gad jon örök be
egy be tűt!
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Rej tőz kö dő ké pek – 1956
Kincz ler Gyu la em lé ké re

Ta lán so kan em lé kez nek az Evan gé li kus Or szá gos
Mú ze um 2006-os ki ál lí tá sá ra, me lyen a kő bá nyai
gyü le ke zet fel ügye lő jé nek, Kincz ler Gyu la mér nök -
nek év ti ze de ken át rej te ge tett 56-os fel vé te lei vol -
tak lát ha tók. A fo tók so ka kat von zot tak a kis ki ál -
lí tó tér be: ci vi le ket és egy ko ri „for ra dal má ro kat”, fo -
tó so kat és új ság író kat, mű vé sze ket és egy ház ta go -
kat. Fu s ze ne c ker Fe renc ren de ző is itt ta lál ko zott
Kincz ler Gyu la ké pe i vel. A ké pek alap ján is me ret -
ség szü le tett, s a ba rát ság ki ala ku lá sá nak ta lán csak
Gyu la bá csi be teg sé ge volt a gát ja. Most, évek múl tán el ké szült a rö vid -
film, amely nek kép anya gát tel jes egé szé ben Kincz ler Gyu la fo tói al kot -
ják. A film: 17 perc csönd, döb be net, em lé ke zés – jól is mert hely szí nek,
is me ret len, ra gyo gó vagy meg tört ar cok és Má rai sú lyos sza vai. A kis -
film al kal mas csa lá di, gyü le ke ze ti, is ko lai meg em lé ke zé sek, ren dez vé nyek
ke re té ben va ló ve tí tés re.

Meg ren del he tő az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze u mon ke resz tül. E-mail:
eom@lu the ran.hu, te le fon: 1/317-4173. Ára: kb. 2200 Ft.

– Ho gyan ke rült Mo son ma gyar -
óvár ra?

– 1953-ban bő ví tet ték a nép had se -
re get, öt száz új ka to na or vos ra volt
szük ség. Ak kor vé gez tem az egye te -
men, és fel aján lot tak egy ka to na or vo si
ál lást. Annyi en ged ményt tet tek, hogy
meg vá laszt hat tam, az or szág me lyik
te le pü lé sé re men jek. Mi u tán a fe le sé -
gem mo son ma gyar óvá ri volt, ezt a vá -
rost je löl tem meg. Két-há rom hét
múl va meg kap tam a be hí vó mat, hogy
je lent kez zem Mo son ma gyar óvá ron
a mű sza ki zász ló alj pa rancs no ká nál.

– Le he tett-e va la mit ér zé kel ni ok -
tó ber 26-án a lak ta nyá ban ab ból,
hogy va la mi ké szül?

– Bi zo nyos je lek mu tat ták, hogy
ké szü lő dik va la mi. Amb rus Jó zsef
őr nagy, lak ta nya pa rancs nok reg gel öt
óra kor ri a dót ren delt el a lak ta nyá -
ban, de ak kor még nem tud tuk, hogy
mi ért. Ké sőbb az tán ki de rült, hogy
fel vo nu lók gyü le kez nek a párt bi -
zott ság szék há za előtt. Azt is meg tud -
tuk, hogy a tö meg el in dult a lak ta nya
fe lé, sőt a vo nu lók szá ma, ahogy
hoz zá juk csat la koz tak a gyá rak ból ha -
za fe lé in du ló em be rek, egy re nő.
Még ek kor sem gon dol tuk azon ban,
hogy eb ből ilyen tra gé dia ke let ke zik.

– Miként ke rült a sor tűz hely szí né -
re, majd ké sőbb a kór ház ba?

– Nagy já ból dél előtt fél ti zen egy le -
he tett, ami kor meg hal lot tuk a lö vé -
se ket. Na gyon meg döb ben tünk. A mi
lak ta nyánk a ha tár őr lak ta nya szom -
széd sá gá ban volt, és né hány tiszt he -
lyet tes ki sza ladt, hogy meg néz ze,
mi tör tént. Szin te sok kos ál la pot ban
tér tek vissza, és el mond ták, hogy a

ha tár őr lak ta nya előt ti tér te le van ha -
lot tak kal és se be sül tek kel, il let ve pá -
nik sze rű en me ne kü lő em be rek kel.
Ak kor, ka to na or vos ként, azon nal
pa ran csot ad tam az egyik tiszt he lyet -
tes nek, hogy áll jon elő a men tő au tó -
val, mert ne künk dol gunk lesz. 

A hely szín re ér ve iszo nya tos kép
tá rult a sze mem elé. Min den fe lé ha -
lot tak és se be sül tek he ver tek. Vé res
volt min den. Sok ha lot tat ak kor már
le ta kar tak egy-egy pi ros-fe hér-zöld
zász ló val. Én azon nal se be sül te ket ke -
res tem, és meg lát tam két egye te -
mis tát. Az egyik nek comb-, a má sik -
nak pe dig fej sé rü lé se volt. Be tet tem
őket a men tő au tó ba, és be vit tem
őket a kór ház ba. Az tán már ki sem
tud tam jön ni, mert oda bent min den
em ber re szük ség volt.

– Mi lyen hely zet fo gad ta a kór ház -
ban?

– Ször nyű ál la po tok ural kod tak.
Ami kor meg ér kez tem, Ve res Bé la
gond nok épp azok ne vét ír ta fel,
aki ket már hol tan hoz tak be a kór -
ház ba. Ők a ka pu mö gött fe küd tek ki -
te rít ve. A két se be sült egye te mis tát
fel vit tem az eme let re, ahol megint
po ko li kép tá rult a sze mem elé. A fo -
lyo sót vér ző, fáj da lom tól üvöl tő be -
te gek, hoz zá tar to zó i kat két ség be -
eset ten ke re ső em be rek töl töt ték
meg. A kór ház se bé szei ak kor már a
mű tők ben dol goz tak, én pe dig, aki
nem se bész vol tam, több más kol lé -
gá val és a nő vé rek kel azo kat a sé rül -
te ket lát tuk el, aki ket nem kel lett mű -
te ni. A sé rül tek leg több jé nek vég tag-,
fej- és mell ka si sé rü lé sei vol tak.

– Mennyi re volt fel ké szül ve a kór -
ház a se be sül tek el lá tá sá ra?

– Egy ál ta lán nem volt fel ké szül ve
a kór ház ilyen nagy szá mú sé rült re. Ez
rend kí vül nagy gon dot je len tett szá -
munk ra. Osz tá lyoz ni kel lett a se be -
sül te ket. Ke vés volt a ren del ke zés re
ál ló vér. In fú zi ó kat kel lett be köt ni. Ez
min den ott dol go zó szá má ra óri á si
ide gi ter he lést je len tett. Ke vés volt a
hely. Sok sé rült a fo lyo són fe küdt.
Volt, akit a nő gyó gyá szat ra vit tek,
mert ép pen ott volt sza bad ágy. Dél -
után már jöt tek or vo sok és men tő au -
tók Győr ből is, így sok ál do za tot el -
szál lí tot tak a győ ri kór ház ba. En nek
kö szön he tő en éj fél re, haj na li két
órá ra si ke rült el lát ni a rá szo ru ló kat.
Ak kor tört ránk az ól mos fá radt ság,
de le huny ni ak kor sem tud tam a
sze me met, mert előt tem le be gett

mind az, amit lát tam és át él tem az nap
a gyász té ren és a kór ház ban.

– Egy ÁVO-s tisz tet is ke zel tek a
kór ház ban, akit ké sőbb meg lin csel tek.
Er ről mit tud?

– Igen, Stef kó Jó zsef fő had nagy ke -
rült be a kór ház ba. Őne ki arc- és fej -

sé rü lé se volt, de egyéb ként is az ese -
mé nyek ha tá sa alatt állt. Egy, a mi lak -
ta nyánk ban szol gá ló ka to na vi gyá zott
rá fegy ver rel. Más nap, ok tó ber 27-én
reg gel már je len tős tö meg gyűlt
össze a kór ház előtt, és azt kö ve tel -
ték, hogy ad ják ki ne kik a fő had na -
gyot. A kór ház igaz ga tó azt vá la szol -

ta ne kik, hogy amíg Stef kó el lá tás ra
szo rul, ad dig nem ad ja ki őt. Ám
mind ve he men seb ben kö ve tel ték a
tiszt ki adá sát. Az igaz ga tó er re azt
mond ta, hogy sze rez ze nek a pa -
rancs nok tól egy iga zo lást. Ezt Amb -
rus Jó zsef pa rancs nok meg ad ta. Így
a tö meg ki hoz hat ta Stef kót. Nem vit -
ték messze. A kór ház szom széd sá gá -
ban ál ló evan gé li kus temp lom előt ti
fá ra fej jel le fe lé fel ló gat ták, le tép ték
a ru há ját, majd ha lál ra ver ték… 

– Le het-e tud ni a kór ház ban el -
hunyt ál do za tok szá mát?

– Ad mi niszt ra tív mó don öt ven hat
ha lot tat tu dunk bi zo nyí ta ni. Ám a
ha lá los ál do za tok szá ma száz nál is
több volt, csak sok se be sül tet és ha -
lot tat el vit tek a kör nye ző fal vak ból ér -
ke zett hoz zá tar to zók. 

Szá mom ra a leg meg döb ben tőbb
az volt, hogy ami kor 1989 után az
egy ko ri ha tár őr lak ta nya-pa rancs -
nok, Du dás Ist ván pe ré re ké szül tünk,
és kór ház igaz ga tó-he lyet tes ként ku -
tat ni kezd tem a kór ház irat tá rá ban és
a vá ro si le vél tár ban, azt ta pasz tal tam,
hogy a se bé sze ti osz tály ok tó ber–no -
vem be ri kór lap jai sző rén-szá lán el -
tűn tek. A vá ro si le vél tár ban pe dig
olyan anya köny vi be jegy zé se ket ta -
lál tam, ame lyek ben azok ne ve mel -
lett, akik ről biz to san tud tam, hogy a
sor tűz vég zett ve lük, tü dő gyul la dás
sze re pelt a ha lál oka ként. Így iga zán
ne héz pon tos szá mo kat mon da ni a
kór ház ban el huny tak, il let ve az ott
ke zelt se be sül tek szá má ról.

– Hogy gon dol vissza ennyi év
táv la tá ból az ak kor tör tén tek re?

– Hosszú évek nek kel lett el tel ni -
ük ah hoz, hogy fel tud jam dol goz ni
az ok tó ber 26-i ese mé nye ket. Pró bál -
tam vá laszt ta lál ni ar ra, hogy mi ért
tör tént mind ez. Most már le tisz tul -

tak ben nem az em lé kek, de még
most is sok szor ma gam előtt lá tom
a gyász tér apo ka lip ti kus ké pét a ha -
lot tak és a se be sül tek tö me gé vel.
Ezt az em lé ket ha lá lom pil la na tá ig
ma gam mal ci pe lem.

g Kiss Mik lós

Aki a sor tűz ál do za ta it gyó gyí tot ta
In ter jú dr. Szé kely hi di Lász ló nyu gal ma zott or vos sal

b 1956. ok tó ber 26-án egye te mis ták és mun ká sok, asszo nyok és is ko lás -
ko rú gyer me kek in dul tak el Mo son ma gyar óvá ron a he lyi ha tár őr lak -
ta nya fe lé, hogy az épü le ten lé vő vö rös csil la got le ve tes sék. A lak ta -
nya előtt gép pus kák mö gött fek vő ha tár őrök vár ták a fegy ver te len, bé -
ké sen ének lő tö me get, majd több al ka lom mal is sor tü zet zú dí tot tak
az em be rek re, mi köz ben az épü let eme le ti ab la ka i ból ké zi grá ná to kat
ha ji gál tak a me ne kü lők kö zé. Dr. Szé kely hi di Lász ló ka to na or vos ként
az el sők kö zött ér ke zett a bor zal mas mé szár lás hely szí né re, ké sőbb
a kór ház ban vett részt a sor tűz ben meg se be sül tek gyó gyí tá sá ban. A
tra gi kus ese mé nyek év for du ló ján be szél get tünk ve le.

b Az 1956-os ese mé nyek ka to nai
ve ze tő jé re, a ne ves evan gé li kus
ér tel mi sé gi csa lád fi á ra, Ma lé ter
Pál ra em lé kez tek a nem ze ti ün -
nep hez kö ze led ve, ok tó ber 18-án
Pá pán, a Pe da gó gus Mű ve lő dé -
si Ház ban. 

Ma lé ter édes ap ja a jog aka dé mia ta -
ná ra, majd a ne ves lu the rá nus kol lé -
gi um igaz ga tó ja volt Eper je sen. Fia
Prá gá ban, ké sőbb Bu da pes ten foly -
ta tott or vo si ta nul má nyo kat. Ám
iga zán a ka to nai pá lya von zot ta,
ezért 1940-től a Lu dovi ka Aka dé mia
hall ga tó ja lett. Had naggyá ava tá sa
után, 1943-ban Kas sán kezd te meg hi -
va tá sos tisz ti szol gá la tát. 

Gyor san ha ladt elő re a ka to nai
rang lét rán. Szol gált a ha tár őr ség -
nél, rö vid ide ig a köz tár sa sá gi el nök
test őr sé gé nek pa rancs no ka is volt.
Egyéb be osz tá sok mel lett 1956 ta va -
szán meg bíz ták a Ka to nai Mű sza ki
Ki se gí tő Ala ku la tok meg szer ve zé -
sé vel. A te het sé ges és mun ká já ban
min dig pon tos fi a tal em ber ek kor
már ez re des. A sztá li nis ta dik ta tú ra
em ber te len sé ge it ta pasz tal va azon -
ban az 1950-es évek fo lya mán egy re
ki áb rán dul tab bá és zár kó zot tab bá
vált. A for ra da lom ki tö ré se Bu da pes -
ten ta lál ta. Fe let te sei ok tó ber 25-én
a Ki li án lak ta nyá ba küld ték, hogy ott
ren det te remt sen… 

Ma lé ter ha ma ro san meg győ ző dött
ar ról, hogy a fel ke lők tisz ta és ne mes
cé lo kért har col nak, ezért ok tó ber 28-
án át állt az ol da luk ra. Ma gá é vá tet te
a sza bad ság har co sok de mok ra ti kus
kö ve te lé se it, bár az em ber ar cú szo ci -
a liz mus meg va ló sít ha tó sá gá ba ve tett
hi te nem in gott meg. Et től kezd ve a
for ra da lom egyik ka to nai ve ze tő je
volt, és nagy nép sze rű ség nek ör ven -
dett. Ki ne vez ték a hon vé del mi mi nisz -
ter el ső he lyet te sé vé, no vem ber 2-án
pe dig át vet te a hon vé del mi tár ca ve -
ze té sét Nagy Im re kor má nyá ban. Ez -
zel egy ide jű leg ve zér őr naggyá lép -
tet ték elő. Részt vett a szov jet had erő

Ma gyar or szág ról tör té nő ki vo ná sá ról
kez dett tár gya lá sok ban.

No vem ber 3-án éj jel a Tö kö lön le -
vő szov jet fő pa rancs nok sá gon a meg -
be szé lé sek újabb for du ló já ra ér ke zett
ma gyar kül dött sé g tagjait – kö zöttük
Ma lé ter t – le tar tóz tat ták. 

Ma lé ter 1957 ja nu ár já nak vé gé ig
volt a szov je tek fog sá gá ban. Ak kor -
tól a ma gyar bel ügyi szer vek vé gez -
ték ki hall ga tá sát. Nagy Im re és tár -
sai kon cep ci ós pe ré ben Ma lé tert „a
né pi de mok ra ti kus ál lam rend meg -
dön té sé re irá nyu ló szer vez ke dés
bűn tet te” vád já val ha lál ra ítél ték. 

1989-ben re ha bi li tál ták, posz tu -
musz ve zér ez re de si ki ne ve zést ka -
pott, és ün ne pé lyes kö rül mé nyek
kö zött te met ték új ra.

A nagy ér dek lő dést ki vál tó pá pai
meg em lé ke zést Má rai Sán dor
Menny ből az an gyal cí mű köl te mé nye
nyi tot ta meg Gosz to la Ist ván vers -
mon dó tol má cso lá sá ban, majd Sch -
midt De zső né ala pít vá nyi el nök kö -
szön tő je kö vet ke zett. Be ve ze tő jé ben
el mond ta: a pá pai Pe tő fi Sán dor Gim -
ná zi um di ák jai ál tal össze ál lí tott és elő -
adott kis szín da ra b lét re ho zá sát a fi -
a ta lok nak Ma lé ter öz ve gyé vel, Gye nes
Ju dit tal 2009 jú ni u sá ban, a Ma lé ter-
szo bor ava tó ján va ló sze mé lyes ta lál -
ko zó ja ins pi rál ta. 

A be ve ze tő gon do la tok után Ke re -
csé nyi Zol tán mű ve lő dé si ház-igaz ga -
tó be szélt Ma lé ter élet pá lyá já ról. Ki -
emel te, hogy az egy ko ri hon vé del mi
mi nisz ter éle tét ke ve sen is me rik iga -
zán; 56-ot meg elő ző sze rep vál la lá sa -
i ról sem sza bad meg fe led kez ni, hisz
prá gai di ák ként hő si e sen vett részt a
né met el le nes di ák meg moz du lá sok -
ban, majd an ti fa sisz ta ként 1944-ben
fegy ver rel har colt ha zá ja el len sé ge -
i vel szem ben is: par ti zán ak ci ók ban
vett részt Er dély ben.

Az ün ne pi ren dez vé nyen mél tón
adó zott a ne ves tör té nel mi sze mé lyi -
ség em lé ké nek öt pá pai kö zép is ko lai
di ák „Ho va áll jak?” cím mel elő adott,
meg ka pó éne kek kel szí ne sí tett össze -
ál lí tá sa. Meg ele ve ne dett 1956 őszi
nap ja i nak fő ka to nai irá nyí tó ja és
Ma lé ter nek a fe le sé gé vel va ló meg ha -
tó kap cso la ta is. 

A ren dez vény rang ját az is emel -
te, hogy je len lé té vel meg tisz tel te a
Pá pán élő Tóth Lász ló egy ko ri ti ze -
des, aki had tá pos ként szol gál va Mis -
kol con 1954-ben sza kasz pa rancs -
no ká nak tud hat ta Ma lé tert. Mint a
mű sor után el mond ta, Ma lé tert na -
gyon ke mény, ka to nás, de igen em -
ber sé ges em ber nek is mer te meg, s
nagy kár volt ér te, hogy éle te vér ta -
nú ság gal zá rult.

d EvÉ let-in fó

Ma lé ter Pál ra em lé kez tek
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Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc le ve ré se után a mo son ma gyar -
óvá ri ese mé nyek meg tor lá sa ként kon cep ci ós per ben hét em ber fe lett
mond tak ki ha lá los íté le tet. Az íté le te ket a sop ron kő hi dai fegy ház ban haj -
tot ták vég re. A holt tes te ket drót tal hát ra kö tö zött kéz zel, has ra fek tet ve
te met ték el a bör tön ud va ron egy kö zös sír ba. A már tí rok új ra te me té sé -
re 1990-ben ke rült sor. A mo son ma gyar óvá ri új ra te me té sen részt vett
An tall Jó zsef mi nisz ter el nök is.

A ki vég zett már tí rok a kö vet ke zők vol tak: Czi frik La jos, Föl des Gá -
bor, Gu lyás La jos le vé li re for má tus lel kész, Kiss An tal, Ti ha nyi Ár pád,
We in tra ger Lász ló, Zsig mond Im re.
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„Ne győz zön le té ged a rossz, ha nem
te győzd le a rosszat a jó val.” (Róm
12,21)

Szent há rom ság ün ne pe után a 21. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi fel -
szó lí ta nak: jár junk el hí vá sunk hoz mél -
tó an – a hit har cá ban! A har cok ban erő sö dő hit jó fegy ve re a Szent írás. „De min -
den ke resz tyén is fegy ve rez ze fel ma gát! Hit- és tan be li bi zo nyos sá gát ala poz -
za meg úgy az Is ten igé jé ből, hogy el len áll has son az ör dög nek, s tud jon vé de -
kez ni, mi kor va la ki el akar ja té rí te ni.” (Lu ther) Is ten igé je élő s ha tó! A Szent Bib -
lia ün ne pé nek üze ne te: Jé zus ban az élet igé je je lent meg, hogy át ve zes sen a ha -
lál ból az élet be, ezért tu da koz zuk, ku tas suk az Írá so kat, mert azok ró la tesz -
nek bi zony sá got, s a mi ta nul sá gunk ra szol gál nak (lásd Lk 24,27). De hogy is
ké szül jünk a rossz el le ni harc ra? „Íz lel jé tek és lás sá tok, mily jó az Úr! Bol dog
az az em ber, aki hoz zá me ne kül.” (GyLK 698,8) „Akik az Úr ban bíz nak, azok -
nak ere je meg újul, szárny ra kel nek, mint a sa sok, fut nak, és nem lan kad nak el,
jár nak, és nem fá rad nak el.” (Ézs 40,31 LK) Is ten örök élet tel ko ro náz za meg az
áll ha ta to sa kat. Urunk mond ja ne künk He gyi be szé dé ben: sze res sük el len sé ge -
in ket, s imád koz zunk ül dö ző in kért, mert mennyei Atyánk „fel hoz za nap ját go -
no szok ra és jók ra”. „Ti azért le gye tek tö ké le te sek, mint ahogy mennyei Atyá tok
tö ké le tes.” (Mt 5,45.48) Pál pe dig a rossz el le ni győz tes harc hoz az Is ten tel jes
fegy ver ze té nek fel öl té sé re ösz tö nöz: „Mert a mi har cunk nem test és vér el len
fo lyik, ha nem (…) a go nosz ság lel kei el len…” Az öt rész ből ál ló vé dő fel sze re lés
mel lett, az egy (!) tá ma dó fegy vert is fel kell ven nünk, „a Lé lek kard ját, amely
az Is ten be szé de” (Ef 6,12.17). He ti igén ket ez zel in do kol ja: „Ne fi zes se tek sen ki -
nek rosszal a rosszért. Ar ra le gyen gon do tok, ami min den em ber sze mé ben jó.”
(Róm 12,17) A bosszú ál lást hagy juk az Úr ra, és kép mu ta tás nél kül sze res sük el -
len sé ge in ket, ami ként Dá vid is mé tel ten meg kí mél te az őt ül dö ző Saul ki rály éle -
tét: „…az Úr a ke zem be adott ma té ged, de én nem akar tam ke zet emel ni az Úr
föl kent jé re.” (1Sám 26,23) És meg ta pasz tal hat juk: „Az em be rek től va ló ret te gés
csap dá ba ejt, de aki az Úr ban bí zik, az ol tal mat ta lál.” (Péld 29,25) „Is ten a mi
ol tal munk és erős sé günk, min dig biz tos se gít ség a nyo mo rú ság ban.” (Zsolt 46,2)
Az Ószö vet ség evan gé lis tá ja így szólt az el jö ven dő Mes si ás ról: „Igaz sá go san fog
ural kod ni a ki rály…” (Ézs 32,1) S az ő fegy ve re a meg bo csá tó, hű sze re tet. El -
fo ga tá sa kor Jé zus meg til tot ta ta nít vá nya i nak a fegy ver hasz ná la tát: „Hagy já -
tok ab ba!” „Úgy vo nul tok ki el le nem kar dok kal és bo tok kal, mint va la mi rab ló
el len.” (Lk 22,51.52) Az ő hű vi té ze min den kor az üd vös ség re mény sé gé ben küzd,
meg erő söd ve a ke gye lem ben; így le het misszi o ná ri u sa, evan gé li u má nak hi te -
les to vább adó ja. „Éb redj, bi zony ság té vő lé lek!” S így bá to rít Pál: „Vál lald ve lem
együtt a szen ve dést, mint Krisz tus Jé zus jó ka to ná ja.” (2Tim 2,3) Ezt tet ték a hű
re for má to rok is a hit har cá ban. S az óta is „hány hí vő ér te el az égi célt, / Hű volt,
ki tar tott, har ca vé get ért (…). Mert már itt hall juk har con, éjen át / Győ zel mi
ének tá vol dal la mát…” (EÉ 454,1.4) 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ
Azon az éj sza kán sű rű köd ült a vá -
ro son. A szov jet csa pa tok min den el -
len ál lás nél kül be ju tot tak a fő tér re,
az után két-két harc ko csit ál lí tot tak
a ki ve ze tő utak ra a vá ros ha tá rá ban.
Reg gel min den ki cso dál koz va néz te
a ka to ná kat. Mi pár nap múl va ér -
kez tünk, két te her au tó val. Min den
si mán ment, egyet len pus ka lö vés
nél kül át vet tük a ha tal mat. A mun -
kás ta nács azon nal le mon dott, és
szét szé ledt.

Más nap je lent ke zett ná lam egy
em ber. „Na gyon fon tos – üzen te az
őr rel –, de csak sze mé lye sen mond -
hat ja el.” Ami kor be lé pett, azt hit tem,
el ne ve tem ma gam. Kö vér volt, szu -
szo gott, krá ko gott, és ál lan dó an az
or rát fúj ta. Fa kó zöld eső ka bá tot vi -
selt, és bar na ka la pot. A ke zé ben ha -
tal mas bar na ak ta tás ka. Le tet te az
asz tal ra, és ren dü let le nül tül költ az
or rá val.

– Bo csá nat – mond ta –, bo csá nat,
na gyon meg fáz tam. Ké rem, én szí ve -
sen se gít sé gük re le szek, ha…

– Ki cso da ma ga?
– La pus nyik va gyok, ké rem, La -

pus nyik And rás, fo tós, ha még nem
tet szett ró lam hal la ni. Én ké rem…

– Mit akar?
– Ké rem, én öröm mel ál lok ren -

del ke zé sünk re, amennyi ben önök…
– Nyög je már ki!
– Ké rem, mint mond tam, én fény -

ké pész va gyok, a leg ré gibb fény ké -
pész a vá ros ban, har minc egy éve, ké -
rem…

– És?
– Én, ké rem, én most is min dent

le fény ké pez tem, itt van, ké rem, mind
a két akasz tás, min den rész le te éle -
sen lát ha tó…

– Mu tas sa!
A nagy tás ká ból egy ha lom fény -

ké pet tett az asz tal ra. Szem ügy re
vet tem őket. Va ló ban jó ké pek vol tak.
A meg kín zot ta kon lát szot tak az üté -
sek és rú gá sok nyo mai, a sár, meg té -
pett in gük fosz lá nyai, még a ju har fa
tör zsé nek re pe dé sei is. Egy má sik so -
ro za ton a hó hé rok: aki a kö te let cso -
móz ta, ket ten, akik húz ták, az üt le -
ge lők, va la mennyi en el tor zult, vér -
szom jas arc cal. Mö göt tük a tö meg.
Lát szott a ké pe ken, hogy gon dos
mun ka. A bá mész ko dó kat úgy vet te
sor ra, rá juk éle sít ve a gé pet, hogy
min den ki jól lát ha tó le gyen. Volt
még né hány kép a szov jet hő si em -
lék mű le dön té sé ről, kü lön-kü lön a
trak to ros és a drót kö te let cso mó zó
fér fi áb rá za tá val.

– Va ló ban jó ké pek – ál la pí tot tam
meg. – Itt van a ne ga tív is?

– Nincs, ké rem, az nincs.
– Hoz za be azt is!
– Ké rem, én fo tós va gyok, nem

szok tam a ne ga tí vot ki ad ni a ke -
zem ből, har minc egy év re vissza me -
nő en ne kem mind meg van. So sem
adom ki a ke zem ből.

– Nyu god tan be hoz hat ja. Meg ígé -
rem, hogy vissza kap ja. Mond ja, is me -
ri eze ket az em be re ket?

– Nem is me rem, ké rem.
– Ez, pél dá ul? Ki ez, aki a kö te let

hur kol ja? Azt mond ja, har minc éve
itt la kik.

– Har minc egy, ké rem, har minc -
egy. De nem is me rem, le het, hogy
nem is ide va ló si.

– Néz ze meg job ban! Ki ket is mer?
– Sen kit sem is me rek. Ké rem, én

min dent meg tet tem, ami tő lem telt,
én, ké rem…

– Rend ben van. Jöj jön be hol nap,
hoz za a ne ga tí vot is, ta lán több időnk
lesz a be szél ge tés re.

La pus nyik szu szog va ki fa rolt a
szo bá ból, mi pe dig hoz zá lát tunk a
mun ká hoz. Nem volt könnyű, de a
fény ké pek se gít sé gük re vol tak. En -
gem más nap be ren del tek M.-be,

ahol még za var gás volt, s mi előbb
ren det kel lett te rem te ni. Ké sőbb hal -
lot tam, hogy va la mennyi gyil kost és
bűn ré szest el fog ták, s a fény ké pek
alap ján azo no sí tot ták őket.

Vé let le nül ju tott eszem be az a ré -
gi his tó ria. Reg gel hat kor in dul tunk
Bu da pest ről, s cam mog va ju tot tunk
el idá ig. Né hol ki lo mé te res hosszú -
ság ban össze tor lód tak a gép ko csik.
Nem akart szűn ni a hó vi har. A hó -
ma rók te he tet le nek vol tak, ahogy
vé gig kec me reg tek az úton, a nyo -
munk ban újabb hó tor la szo kat emelt
a szél. Vé gül meg tor pant az egész sor,
és a ko csi kat kezd te be te met ni a hó.

– Hi á ba – mond tam a so főr nek –,
in nen már nem ju tunk ki, amíg el
nem áll.

– Én is azt hi szem – mond ta.
– Nincs itt va la mi me leg hely?
– Fél ki lo mé ter re le het az au tós -

csár da.
– Vág junk ne ki – mond tam. Gya -

log szer rel könnyebb volt, mint ke ré -
ken. Ha mar oda ér tünk, haj tott a
hi deg is. Ren ge teg em ber ve rő dött
össze a ven dég lő ben, volt, aki a
föld re ve tett pok ró con ült, há tát a fal -
nak tá maszt va. Las san ki állt a ke -
zünk ből-lá bunk ból a fagy, bü dös
tör kölyt it tunk.

– Azt mond ják, Gyu la kör nyé kén
far kast lőt tek – kö zöl te bi zal ma san
a pin cér.

– Iga zán?
– Bi zony, ké rem, idá ig le me rész -

ked tek. Azt mond ják, az er dé lyi ha -
va sok ban még most is sok far kas él.
Kép zel jék, idá ig le me rész ked nek.

– Hoz zon még két tör kölyt! Il let -
ve hár mat.

– Kö szö nöm, én nem szok tam
in ni.

– Most be kap hat egyet, nem?
– Egyet ta lán. Ho zom, ura im,

hozom.
Fel haj tot tuk a pá lin kát, és ci ga ret -

tá val kí nál tam őket. Ezt szó nél kül el -
fo gad ta a pin cér, s mo hón szív ta.

– Nem fog ják el hin ni, ké rem, gye -
rek ko rom ban még mi fe lénk is lőt tek
far kast, a z.-i he gyek ben. Ilyen nagy
hi deg ben le jön nek a Kár pá tok ból, itt
kó bo rog nak, amíg le nem puf fant ják
őket.

– Szó val ma ga z.-i? – kér dez tem.
– Hogy ne, ké rem, ott szü let tem.
– Is mer ott va la mi La kus nyi kot?

Fény ké pész.

– Hát per sze, az es kü vői ké pün ket
is ő csi nál ta, La pus nyik.

– Igen, igen, La pus nyik. Hogy
van az öreg?

– Ő már jól, ké rem, job ban nem is
le het ne. Is mer te ta lán?

– Csak fu tó lag – mond tam –,
egy szer jár tam ná la, iga zol vány ké pet
csi nál tat tam. Ked ves em ber nek lát -
szott.

– Ó, na gyon ked ves em ber volt,
ké rem.

– Hogy hogy volt?
– Meg halt, ké rem, Is ten nyu gosz -

tal ja, még a múlt ta va szon.
– Aha.
– Ké rem, ez a La pus nyik – mond -

ta a pin cér, és kö ze lebb ha jolt –, ez
1956-ban min dent le fény ké pe zett,
az akasz tá so kat, fel vo nu lást, szó val

min dent. Egy szer az tán be hí vat ták a
mun kás ta nács hoz, azt mond ták ne -
ki: „La pus nyik, mit sün dö rög ma ga
min dig ott, ahol nem ké ne?” Er re azt
mond ja az öreg: „Drá ga pol gár tár sak,
azért va gyok fo tós, hogy fény ké pez -
zek. Higgyék el, na gyon jó lesz ez egy -
szer, hogy lesz nek do ku men tu mok a
for ra da lom győ zel mé ről.” Er re el en -
ged ték, és ad tak ne ki egy iga zol -
ványt, hogy fény ké pez het to vább.
Ami kor az tán be jöt tek az oro szok, és
le ver ték a for ra dal mat, az öreg ál lí -
tó lag rög tön be ment hoz zá juk, oda -
ad ta ne kik az összes fény ké pet. No,
most eh hez szól ja nak hoz zá.

– Szó val azt mond ja, hogy sze mét
volt.

– Én nem mond tam, ké rem. Csak
azt mond tam el, amit hal lot tam.

– Aha.
Mint ha csen de se dett vol na a hó -

vi har, már nem fü tyült a szél. Nem -
so ká ra el állt a ha va zás is. Hó mun ká -
sok jöt tek be, to po rog tak, it tak, csiz -
má juk ról le vált a hó, és víz tó csák
fény let tek az ola jos pad lón. Egy szer
azt mond ta va la ki, hogy már sza bad
az út. Ké ső dél után volt.

– Nézz kö rül, Gyu ri, mi új ság
oda kinn – mond tam a so főr nek.
Vet te a ka bát ját, és ki ment.

– Hoz zon még egyet! – szól tam a
fel szol gá ló nak. – Le het ket tőt is.

– Kö szö nöm, én már nem iszom
töb bet – mond ta. – Ne kem szá mol -
nom kell. Úgy is ne héz eb ben a zűr -
za var ban.

Ami kor ki hoz ta az italt, meg kér -
dez tem:

– Mond ja, hogy halt meg ez a La -
pus nyik?

– Azt nem le het tud ni, ké rem.
– Mi ért?
– Össze vissza be szél nek az em be -

rek. Én nem vol tam ott.
– De hát mit be szél nek? Azt csak

tud ja?
– Hogy ne, ké rem. Azt tu dom.
– No, mond ja már!
– Én nem hi szem, amit be szél nek.

Azt mond ják, hogy vén sé gé re, ami -
kor már nem dol go zott, vett egy
da rab sző lőt, pin cé vel, min den nel fel -
sze rel ve, ott sző lész ke dett, a vé gén
már alig járt ha za. Az tán vett va la mi
au to ma ta gé pet is, ami ma gá tól fo tó -
zott. Az zal fény ké pez te ma gát, ahogy
kö tö zi a sző lőt, fej ti a bort. És ál lí tó -
lag, mi kor fel kö töt te ma gát, ak kor is

be ál lí tot ta ezt a gé pet, és fény ké pez -
te az egé szet, de mon dom, én ezt
nem hi szem.

– És ma ga mit hisz?
– Én – ne ve tett a pin cér –, én azt

hi szem, hogy egy sze rű en jól be szí vott
az öreg, és kam pec, vé ge.

– Igen, ez a va ló szí nűbb – mond -
tam.

Köz ben vissza jött a so főr, és je len -
tet te, hogy sza bad az út. A harc ko csik
a leg na gyobb hó aka dá lyo kat is le ta -
pos ták. Men tünk a ko csink fe lé –
köz ben elég jól ki tisz tult az idő.

g Pa lá di Jó zsef

Pa lá di Jó zsef: A bá nat he ge dű je. No -
vel lák. Má so dik, bő ví tett ki adás. Du -
napress Ki adó, Bu da pest, 2008

La pus nyik fo tói

Gyü le ke ze ti mun ka társ-kép zés –
„kez dők nek” és „ha la dók nak”

Gyü le ke ze ti mun ka társ-kép ző tan fo lya mot in dí tunk – im már ne gyed szer
– no vem ber 26. és 28. kö zött Pi lis csa bán. A tan fo lya mot há rom al ka lom -
mal, há rom hét vé gén tart juk. Az ez évi no vem be ri mel lett jö vő év ben
a feb ru ár és már ci us hó nap utol só va sár nap já hoz kap cso ló dó hét vé gén.
Kor ha tár 18–70 év. A tan fo lyam he lye: Pi lis csa ba, Szé che nyi ut ca 8–12.
Az el lá tás és a szál lás költ sé ge it az or szá gos egy ház vál lal ja. Úti költ ség-
té rí tést szük ség ese tén a he lyi gyü le ke zet től ké rünk. A tan fo lyam rész -
vé te li dí ja: 3000 Ft. Je lent ke zé si ha tár idő: no vem ber 10. A je lent ke zés -
hez rö vid élet raj zot és lel ké szi aján lást ké rünk mel lé kel ni.

Gyü le ke ze ti mun ka társ-to vább kép ző kon zul tá ci ót tar tunk no vem ber
12. és 14. kö zött Pi lis csa bán, a szo kott he lyen és a ré gi fel té te lek sze rint.
Anya gi ne héz ség mi att sen ki ne ma rad jon ott hon. Je lent ke zé si ha tár idő:
ok tó ber 31.

Az al kal mak ra a kö vet ke ző el ér he tő sé ge ken le het je lent kez ni: MEE Or -
szá gos Iro da, D. Sze bik Im re, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.; e-mail: ka ta.po -
lyak@lu the ran.hu; te le fon: 20/824-2013.

A je lent ke ző ket imád ság gal és öröm mel vár ja a mun ka tár sak ne vé ben is:
D. Sze bik Im re nyu gal ma zott püs pök, tan fo lyam ve ze tő

H I R D E T É S

Erőn lé tünk
A fel ügye lők or szá gos ta lál ko zó já nak prog ram ja • Rév fü löp, no vem ber 5–7.

Prog ram
Pén tek: 18.00: Va cso ra • 18.30: Kö szön tő – Prőh le Ger gely or szá gos fel -

ügye lő • 18.40: Nyi tó áhí tat: A mu lan dó erő (Sám son) – Itt zés Já nos püs -
pök • 19.10: Elő adás: Egész sé günk és egész ség ügyünk ál la po ta – dr. Cser -
há ti Pé ter he lyet tes ál lam tit kár, Nefmi

Szom bat: 8.30: Reg ge li • 9.00: La udes – ifj. dr. Ha fen scher Ká roly • 9.30:
Köz kí vá nat ra a vá lasz tá si elő ké szü le tek ről, a tör vény és a gyü le ke zet-lé -
lek tan szem pont já ból – Mé szá ros Ta más és ifj. dr. Ha fen scher Ká roly •
11.00: Elő adás: Kö zös sé gek és egész ség – dr. Szé kely And rás, a SO TE Ma -
ga tar tás tu do má nyi In té ze té nek mun ka tár sa • 12.30: Ebéd • 14.00: Elő -
adás: Egy há zunk erőn lé te. A szo cio ló gi ai ku ta tás ered mé nyei – dr. Fáb -
ri György és dr. Fáb ri Ist ván • 15.00: Fó rum, vi ta • 18.00: Va cso ra • 18.30:
Áhí tat: A kül de tés ere je (Dá vid) – dr. Fa bi ny Ta más püs pök

Va sár nap: 8.30: Reg ge li • 9.30: Zá ró is ten tisz te let: A fe lül ről ka pott erő
(Pál) – Itt zés Já nos püs pök • 12.00: Ebéd

A ta lál ko zó pén tek es te va cso rá val kez dő dik, és va sár nap ebéd del zá rul.
A vál toz ta tás jo gát fenn tart juk. Ked vez mé nyes rész vé te li díj: 5000 Ft.
Je lent kez ni a rev fu lop@lu the ran.hu e-mail cí men le het ok tó ber 29-ig.

H I R D E T É S
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b De hi szen az egész em be ri ség
meg vál tá sa be le fért 72 órá ba! –
em lé kez te tett min den kit Sza -
bó Ist ván re for má tus püs pök a
72 óra komp ro misszum nél kül
el ne ve zé sű prog ram so ro zat or -
szá gos meg nyi tó ján, mint egy
vá laszt ad va azok nak, akik sze -
rint ennyi idő alatt nem le het
nagy dol go kat vég hez vin ni.
Egye dül va ló ban ke ve sek va -
gyunk ah hoz, hogy je len tős vál -
to zá so kat in dít sunk el a tá rsa da -
lom ban, de együtt sok ra va -
gyunk ké pe sek – hang zott Spá -
nyi An tal ka to li kus püs pök bá -
to rí tá sa ok tó ber 15-én ko ra dél -
után a bu da pes ti Szent Ist ván-
ba zi li ka előt ti té ren. Kü lö nö -
sen ak kor – tet te hoz zá Fa bi ny
Ta más evan gé li kus püs pök –, ha
ki-ki nem vá lo gat a fel ada tok kö -
zött, ha nem min den ki oda megy,
ahol szük ség van rá, aho vá a
kül de té se szó lít ja.

A há rom tör té nel mi egy ház kép vi se -
lői az imént fel idé zett gon do la tok kal
nyi tot ták meg az Öku me ni kus If jú -
sá gi Iro da ko or di ná lá sa mel lett meg -
va ló su ló, fe le ke ze te ken át íve lő, Ma -
gyar or szág egész te rü le tét le fe dő
szo ci á lis ak ci ót. Ok tó ber 15. és 17. kö -
zött or szág szer te mint egy négy ezer-
öt száz fi a tal tel je sí tett köz hasz nú
fel ada to kat – nem tit kol tan az zal a
szán dék kal, hogy szol gá la tuk ré vén
ne csak az ön kén tes mun ka el is -
mert sé gét nö vel jék, ha nem egy út tal
bi zony sá got is te gye nek hi tük ről. (A
kez de mé nye zés hát te ré ről az Evan gé -
li kus Élet ok tó ber 10-ei szá má nak 15.
ol da lán, Há rom nap a tet tek me ze -
jén cí mű cik künk ben ír tunk bő veb ben.
– A szerk.)

– Igaz, hogy a pro jekt egy há zi
kez de mé nye zé sű, de nem ki zá ró lag
ke resz tény fi a ta lok nak szól; gya kor -
la ti lag bár ki csat la koz ha tott hoz zá –
mond ta el la punk nak Ja kab Ri ta fő -
ko or di ná tor, ami kor a Szél ró zsa Band
szol gá la tá val szí ne sí tett hi va ta los
meg nyi tó után ar ról kér dez tük, va -
jon egy há zi ber ke ken kí vül mennyi -
re is me rik az ak ci ót, és van nak-e vi -
lá gi kö ve tő ik. – Szá mos ok ta tá si in -
téz ménnyel vet tük fel a kap cso la tot,
és buz dí tot tuk őket, néz ze nek szét a
kör nye ze tük ben, és ta lál ják ki, ők mi -

ként kap cso lód hat nánk be a prog -
ram ba. Nagy örö münk re nem csak
egy há zi fenn tar tá sú is ko lá kat si ke rült
meg nyer nünk; sok ön kor mány za ti
is ko la is je lez te rész vé te lét. De pél dá -
ul a ta va szi Kö zöd! – ön kén tes fi a ta -
lok nap ját szer ve ző De mok ra ti kus If -
jú sá gért Ala pít vány is csat la ko zott a
fel hí vá sunk hoz.

* * *

Az evan gé li kus is ko lák kö zül – tu do -
má sunk sze rint – a De ák té ri, a nyír -
egy há zi és az oros há zi gim ná zi um
vett ak tí van részt az ak ci ó ban, utób -
bi rá adá sul nem is csak egy fé le pro -
jek tet szer ve zett.

Mint azt az orosházi Szé kács Jó -
zsef Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos

Is ko la és Gim ná zi um is ko la lel ké -
szé től meg tud tuk, min den kor osz -
tályt igye kez tek be von ni. Húsz óvo -
dás az Ezüst fe nyő Idő sek Ott ho ná -
ban Lé lek gyü möl csei cím mel adott
mű sort a la kók nak. Az al só sok kö -
zül mint egy fél szá zan a he lyi ku tya -

men helyet ke res ték fel, és se gí tet tek
az ál la tok gon do zá sá ban. Ugyan -
ennyi fel sős di ák az is ko la ud va rán
és az épü let ut ca front ján se rény ke -
dett: sze me tet szed tek, gyom lál tak,
ge reb lyéz tek, gallya kat és le ve le ket
gyűj töt tek össze. A nyol ca dik osz tá -
lyo sok a gyo pár hal mi te me tő ben, a
gim na zis ták pe dig az oros há zi al vé -
gi te me tő ben tet ték rend be hő si ha -
lott ma gyar, szov jet és ro mán ka to -
nák sír ja it.

– A 72 óra re mek le he tő ség volt ar -
ra, hogy in téz mé nyünk ta nu lói –
ter mé sze te sen ön kén tes ala pon –
kö zö sen dol goz za nak egy-egy elő re
ki tű zött cé lért, és köz ben meg ta -
pasz tal ják az egy ség ere jét – fo gal ma -
zott Ri bársz ki Ákos. – A pe da gó gu -
sok és a szü lők is egy ér tel mű en po -
zi tí van áll tak a do log hoz, mond ván:
„Ahol a gye re kek ma guk ta ka rí tot ták

az ud vart, ott a kö vet ke ző hé ten biz -
to san nem fog ják el dob ni a sze me tet.” 

Az is ko la lel kész a prog ram hoz
kap cso ló dó an nem szer ve zett rend -
ha gyó áhí ta tot, de a ka to na sí rok nál
– a ko szo rú zás után – egy per ces né -
ma csend del és a Mi atyánk kal zár -
ták az al kal mat. – Bár az Öku me ni -
kus If jú sá gi Iro da csak két éven te
ren de zi meg az ak ci ót, ab ban már
most meg ál la pod tunk, hogy Oros há -
zán jö vő re is meg ren dez zük a sa ját 72
órán kat – tet te hoz zá Ri bársz ki Ákos.

* * *

Pong rácz Má té nagy alá so nyi be osz -
tott lel kész már a tan év meg kez dé se
óta ter vez te, hogy el vi szi ki rán dul ni
a gyü le ke zet hit ta no sa it. Ezt a tú rát

kö töt ték össze a 72 óra komp ro -
misszum nél kül ke re té ben vál lalt
pro jekt jük kel: a fa lu tól mint egy tíz ki -
lo mé ter re fek vő Som ló he gyet tisz -
tí tot ták meg a sze mét től. A pá pai re -
for má tus gim ná zi um ból és Som ló -
sző lős ről is csat la koz tak hoz zá juk, így
össze sen több mint har minc öt en
vág tak ne ki az út nak.

– Húsz ki lo mé ter vá laszt ja el
Nagy alá sonyt De ve cser től, il let ve
Ko lon tár tól; a hegy pont fél úton
emel ke dik. Vagy is elég messze van a
vö rö si szap pal el ön tött te rü let től ah -
hoz, hogy nyu godt szív vel oda vi -
gyem a gye re ke ket. A szü lők is meg -
ér tet ték, hogy kö rül be lül annyi ve -
szélyt je lent rá juk néz ve, mint ami -
kor az ut cá ra en ge dik ki őket.

(A 72 óra hét vé gé jén egyéb ként –

or szá gos pro jekt ként – kü lön csa pat
uta zott De ve cser re. A száz húsz ön -
kén tes a ka taszt ró fa óta a hely szí nen
tar tóz ko dó Ka to li kus Ka ri tász mun -
ká já ba kap cso ló dott be. – A szerk.)

* * *

Meg is mer ked nél egy moz gás sé rült fi -
a tal lal? Nem tu dod, ho gyan vi szo -
nyulj hoz zá? Nem tu dod, ho gyan se -
gít sél? Ne héz el kép zel ni, hogy ő is le -
het a leg jobb ba rá tod? A Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus If jú sá gi Szö vet -
ség (Me visz) Bár ka szak cso port ja
ezek kel a kér dé sek kel hí vo gat ta a
vál lal ko zó szel le mű e ket de monst -
rá ci ós (be mu ta tó) hét vé gé jé re. A
rész le tek ről Ben ce Or so lya té ma fe le -
lőst kér dez tük.

– Öt moz gás sé rült tel utaz tunk le
Csák vár ra, az evan gé li kus pa ró ki á nál
mű kö dő, jól be vált tá bor hely re.
Olyan bár ká so kat vit tünk ma gunk -
kal, akik vál lal ják hely ze tü ket, és fel -
ada tuk nak ér zik, hogy má sok kal is
meg is mer tes sék, mit je lent ke re kes
szék ben él ni. Nyolc szé kes fe hér vá ri,
il let ve sop ro ni fi a tal „vál lal ta be” az
ot t al vós prog ra mot. Nem szer vez -
tünk kü lön le ges dol go kat; ugyan azt
csi nál tuk, mint a ha gyo má nyos tá bo -
ra ink ban, il let ve (tá bor)ta lál ko zó in -
kon: ebé del tünk, sé tál tunk, ját szot -
tunk, be szél get tünk – és köz ben az
„újon cok” nem csak fi gyel tek ben nün -
ket, ha nem ma guk is be kap cso lód tak.
Jó volt lát ni, hogy nem csak az ét ke -
zés ben és az ágy ne mű fel hú zá sá ban
se gí tet tek, ha nem a já ték so rán azt is
meg ér tet ték: épek és moz gás sé rül tek
jól érez he tik ma gu kat egy más tár sa -
sá gá ban. Az egyik moz gás sé rült fi a -
tal bú csú zás kor oda súg ta ne kem:
sze rin te a fi a ta lok nem úgy men tek
el, mint akik vég re ki sza ba dul nak, ha -
nem mint akik kap tak va la mit a hét -
vé gén…

* * *

Hogy mit kap hat tak az ön kén te sek
akár az idő sek kel va ló be szél ge tés,
akár sze mét sze dés, akár ágy ne mű hú -
zás köz ben? A Bé res Ta más evan gé -
li kus lel kész ál tal még a meg nyi tón ki -
osz tott „há zi fel adat” sza va i val él ve:
ész re vet ték a szen ve dést, ugyan ak kor
meg lát ták az örö möt és a szép sé get
is – és ami a leg fon to sabb: meg ta -
pasz tal ták a Lé lek ere jét.

g V. J.

Kon fe ren cia meg hí vó
A Ma gyar or szá gi Lu ther Szö vet ség (MLSZ) ok tó ber 30-án, szom ba ton
10 és 18 óra kö zött a Pes ti Evan gé li kus Egy ház De ák Té ri Egy ház köz sé -
ge ta nács ter mé ben (Bu da pest V., De ák tér 4. I. eme let) kon fe ren ci át szer -
vez Az ügy nök kér dés fel dol go zá sá nak egy há zi fo gad ta tá sa és teo ló gi ai ér -
té ke lé se cí men. A kon fe ren cia fő véd nö kei: Itt zés Já nos el nök-püs pök, Prőh -
le Ger gely or szá gos fel ügye lő.

A kon fe ren cia cél ja a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ban öt éve fo -
lyó tény fel tá ró szak mai mun ka és az en nek el ső do ku men tá ci ó ja ként ki -
adott Há ló cí mű kö tet (Lu ther Ki adó, Bu da pest , 2010) egy há zi fo gad -
ta tá sá nak nyílt meg be szé lé se.

A kon fe ren ci á ra min den ér dek lő dőt sze re tet tel vár nak a szer ve zők. A
rész vé tel in gye nes. Sze rény ebéd re ven dé gül lát juk a részt ve vő ket. Az ebéd
igény lé sét kér jük leg ké sőbb ok tó ber 25-ig je lez ni az MLSZ tit ká rá nál,
Grend orf Pé ter nél a 20/775-3964-es te le fon szá mon vagy a pg ren -
dorf@hds net.hu e-mail cí men.

Prog ram
• 10.00–10.10: Meg nyi tó, igei kö szön tő – Itt zés Já nos el nök-püs pök,

a kon fe ren cia véd nö ke
• 10.10–10.20: dr. Fa bi ny Ti bor egye te mi ta nár, MLSZ-el nök, a kon -

fe ren cia szer ve ző je: Mi ért ren dez tük ezt a kon fe ren ci át?
• 10.20–10.40: Sza bó Gyu la ró mai ka to li kus plé bá nos, ku ta tó: Az

evan gé li kus tény fel tá rás ka to li kus szem mel – pár hu za mok a mai
ka to li kus egy ház ban

• 10.40–11.00: dr. Fa ze kas Sán dor rek tor, teo ló gus (Deb re ce ni Re for -
má tus Hittudományi Egye tem): Az evan gé li kus tény fel tá rás re for -
má tus szem mel – pár hu za mok a mai re for má tus egy ház ban

• 11.00–11.20: Ro szík Gá bor evan gé li kus lel kész, volt MDF-es kép vi -
se lő: Meg is mert ügy nök lis ta az An tall-kor mány ide jén

• 11.20–11.50: Hoz zá szó lás a há rom elő adás hoz
• 11.50–12.00: Szü net
• 12.00–12.20: Dis pu ta – dr. Ha fen scher Ká roly (id.) nyu gal ma zott

evan gé li kus lel kész és Itt zés Ádám tör té nész
• 12.20–12.40: dr. Itt zés And rás ma te ma ti kus, gyü le ke ze ti fel ügye lő:

A tény fel tá rás egyik előz mé nye: az át vi lá gí tás le he tő sé ge
• 12.40–13.00: Hoz zá szó lás a dis pu tá hoz és az elő adás hoz
• 13.00–14.00: Ebéd szü net (sze rény ebéd elő ze tes be je lent ke zés alap ján)
• 14.00–14.20: dr. Joób Má té evan gé li kus lel kész: A bűn bá nat és a

szé gyen ér zet fel ol dá sá nak kér dé sei az ügy nök kér dés kap csán
• 14.20–14.40: dr. Prőh le Pé ter ma te ma ti kus: Fe le lős sé günk
• 14.40–15.00: dr. Bö röcz Eni kő evan gé li kus lel kész, egy ház tör té nész:

Prőh le Ká roly pro fesszor a ta ga dás ról, il let ve az áru lás ról
• 15.00–15.30: Hoz zá szó lás a há rom elő adás hoz
• 15.30–15.40: Szü net
• 15.40–16.00: Zász ka licz ky Pál (id.) nyu gal ma zott evan gé li kus lel -

kész: A je len té sek igaz ság tar tal ma
• 16.00–16.20: Zász ka licz ky Pé ter nyu gal ma zott evan gé li kus lel kész:

„Csi nál junk ren det ma gunk, kü lön ben más csi nál”
• 16.20–16.30: Hoz zá szó lás a két elő adás hoz
• 16.30–16.50: Mi rák Ka ta lin tör té nész, a tény fel tá ró bi zott ság tag ja,

a Há ló cí mű kö tet szer kesz tő je: A Há ló cí mű kö tet vissz hang ja az
egy há zi köz vé le mény ben

• 16.50–18.00: Ke rek asz tal és fó rum min den részt ve vő szá má ra. A
ke rek asz tal részt ve vői a tény fel tá ró bi zott ság tag jai: dr. Csep re gi
And rás evan gé li kus lel kész, Mi rák Ka ta lin tör té nész, dr. Ker tész Bo -
tond tör té nész, dr. Ba lás Ist ván jo gász, Itt zés Ádám tör té nész. Mo -
de rá tor: Prőh le Ger gely kül ügyi ál lam tit kár-he lyet tes, or szá gos fel -
ügye lő, a kon fe ren cia véd nö ke. (Hoz zá szó lás ra elő re je lent ke zett:
Ma gassy Zol tán, dr. Ka bó di Csa ba.)

• 18.00: Zár szó – Prőh le Ger gely

H I R D E T É S

Az Evan gé li kus Kán tor kép ző In té zet té li kán tor kép ző tan fo lya ma 2010.
no vem ber 6-án, szom ba ton kez dő dik, az ün ne pé lyes nyi tó áhí tat
dél előtt 10 óra kor lesz. A tan fo lyam húsz szom ba ti ta ní tá si al ka lom -
ból áll, a vizs gá ra 2011. áp ri lis 16-án ke rül sor. Je lent kez ni a kán tor -
kép ző cí mén (2151 Fót, Ber da Jó zsef u. 3.) vagy e-mail ben (kan tor ke -
p zo@cit ro mail.hu) le het. Bő vebb in for má ció az in té zet hon lap ján
(http://kan tor ke p zo.lu the ran.hu) ta lál ha tó. Min den ér dek lő dőt sze re -
tet tel vá runk!

H I R D E T É S

Meg hí vó
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) a ma gyar tu do mány ün -
ne pe al kal má ból in ter disz cip li ná ris kon fe ren ci át ren dez, mely nek idő -
pont ja no vem ber 4., csü tör tök, 10 óra. A kon fe ren cia cí me: Gyó gyí tók
és gyó gyu lók – ép ség ről, test ről, lé lek ről (or vos tu do mány és teo ló gia ta -
lál ko zá sa).

Elő adá sok: Eg ri Lász ló: Egész-ség; elég-e a tes tet gyó gyí ta ni? • Var ga
Gyön gyi és Sza bó né Mát rai Ma ri an na: Ép em ber, ép kö zös ség, ép hit a
Bib lia üze ne té ben • Vel key György: Tes ti és lel ki egész ség ma Ma gyar or -
szá gon • Vár sze gi Asz trik: Mi lyen élet mó dot ajánl a ke resz té nyek nek a
ben cés re gu la?

Az elő adá so kat Csor ba Ist ván köny vé nek be mu ta tó ja kö ve ti. (A
rész le tes prog ram el ér he tő az EHE hon lap ján.)

Ebé det csak elő ze tes je lent ke zés alap ján tu dunk biz to sí ta ni! Je lent kez -
ni le het sze mé lye sen, te le fo non, fa xon vagy e-mail ben: 1141 Bu da pest,
Ró zsa völ gyi köz 3., te le fon: 1/469-1051; fax: 1/363-7454; e-mail: te o lo -
gia@lu the ran.hu.

Sze re tet tel vá runk min den ér dek lő dőt.
Dr. Sza bó La jos rek tor

H I R D E T É S
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Az orosházi diákok egy csoportja katonasírokat tett rendbe

Ép és mozgássérült fiatalok ismerkedtek egymással a Mevisz-Bárka hétvégéjén
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b 2003 óta min den év ben őszi gyü -
le ke ze ti hét vé ge ke re té ben ad nak
há lát a ke len föl di evan gé li ku -
sok az 1928 ok tó be ré ben fel szen -
telt temp lo mu kért. Az együtt lét
fé nyét az idén emel te finn test -
vér gyü le ke zetük ti zen nyolc fős
de le gá ci ó já nak négy na pos lá to -
ga tá sa is, me lyet ép pen er re a hét -
vé gé re idő zí tet tek. Ku lo saari –
Hel sin ki egyik vá ros ré sze – evan -
gé li ku sa i val 1982 óta tart a kap -
cso lat. A min den kor osz tályt
meg moz ga tó és a kö zös sé gi al kal -
mak szé les ská lá ját kí ná ló há rom -
na pos ün nep ség so ro zat ese mé -
nye i be ol va só ink ez al ka lom mal
az egy ház köz ség ben szol gá ló ha -
tod éves teológushallgató sze mé -
vel pil lant hat nak be le.

Az ün nep ség so ro zat ok tó ber 15-én,
pén te ken es te Blázy Ár pád nyi tó áhí -
ta tá val kez dő dött. Az új mun ka év té -
má já hoz (re for má ció és sza bad ság)
kap cso lód va az egy ház köz ség igaz ga -
tó lel ké sze Gal 5,1 alap ján a ke resz -
tény sza bad ság sa ját sá ga i ról szólt. 

Ez után fó rum ra ke rült sor a test -
vér gyü le ke zet tag ja i val Egyé ni és gyü -
le ke ze ti hit meg élé se a sza bad ság ban
(fin nek) és kor lá tok közt (ma gya rok)
cím mel, Joób Má té lel kész mo de rá lá -
sá val, Pap Kin ga Mar jat ta tol má cso -
lá sá val. A köz vet len lég kö rű be szél -
ge tés ben a sok sze mé lyes él mény
kö zött szó esett rend szer vál tás ról,
egy há zi stra té gi á ról, imád ko zás ról,
tár sa dal mi vál to zá sok ról, múlt ról,

je len ről. A je len lé vők meg ál la pí tot ták,
hogy a két nem zet nek ha son ló ki hí -
vá sok kal kell szem be néz nie, és hogy
ar ra kell te kin te ni, aki meg szó lít és
meg sza ba dít: Krisz tus ra. 

Ikon – Bib li ás ké pek cím mel ki ál -
lí tás nyílt a ta nács te rem ben La dócsy
Lász ló fes tő mű vész ké pe i ből. A tár -
la tot Pet rő czi Éva köl tő, mű for dí tó
nyi tot ta meg.

Szom ba ton a gye rek dél után vár ta
ven dé ge it, me lyen Ben ce Zsó fi a Ke -
nyá ban vég zett misszi ói mun ká ját
mu tat ta be Blázy Ár pád né lel kész se -
gít sé gé vel, majd a temp lom ban gyűlt
össze a két gyü le ke zet. Itt zés And rás
gyü le ke ze ti fel ügye lő ké pes be szá mo -
ló ban ele ve ní tet te fel az el múlt ti zen -
két hó nap ese mé nye it. A nap zá rá sa -
ként egy ház ze nei kon cer tet adott a
gyü le ke zet ének- és ze ne ka ra Ben ce
Gá bor (képünkön) ve zényletével, az

egy ház köz ség el nök sé ge pe dig kö szö -
ne tet mon dott az or go nis ta-kán tor,
kar nagy har minc éves szol gá la tá ért.
(A kon cer ten töb bek kö zött el hang -
zott – az egy ház köz ség ben öt ven
évig szol gá ló – Su lyok Im re Hoz zád
ki ál tok, Uram, Is te nem cí mű mű ve,
a 28. zsol tár fel dol go zá sa is.)

A va sár na pi is ten tisz te let nek szin -
te min den moz za na ta fin nül és ma -

gya rul is zajlott. Igé vel Lk
14,25–34 alap ján Mark ku
Rau ti a inen, a finn test vér -
gyü le ke zet igaz ga tó lel ké sze
szol gált. A Joób Má té tol má -
cso lá sá ban el hang zott üze net
kez dő gon do la tai Jé zus kö ve -
té sé nek ne héz fel té te le i ről
szól tak, me lyek „nem fel tét -
le nül kedv csi ná lók, in kább
ta szí tó ak”.

Jé zus ne héz sé gek kel te li
útra hív el ben nün ket, me -
lyen azon ban ő ve zet, ő megy
elöl, sőt ő vi szi éle tünk ter he -
it. Eb ben az ígé ret ben bíz va
fel sza ba dul, aki er re a jé zu si
út ra tér, hi szen bé kes ség gel
te he ti le ke reszt jét, mely nek

ci pe lé sé be be le fá radt tes te-lel ke.
A va sár nap egyik igé jé nek, a 143.

zsol tár 5. ver sé nek sza vai mél tán
szól tak az együtt ör ven de ző ke len föl -
di gyü le ke zet hez: „Vissza em lé ke zem
a ré gi na pok ra…” Az egész kö zös sé -
get meg moz ga tó hét vé ge élő pél dá -
ja le het an nak, hogy az Is ten től ka -
pott min den újabb év – le gyen ke rek
vagy nem – ok a há la adás ra és a mél -
tó ün nep lés re. 

g Hor váth-He gyi Áron

Vissza em lé ke zem a ré gi na pok ra…
Gyü le ke ze ti hét vé ge és fin nek a ke len föl di gyü le ke zet ben

Szo mo rú ár nyé kot vet a De ák té ren
ok tó ber ki len ce di kén meg tar tott idei
or szá gos evan gé li zá ció ked ves ese -
mé nyé re, hogy nem is ke ve sen vesz -
tet ték el ér té ke i ket (pénzt, sze mé lyes
ira ta i kat) ép pen a leg szen tebb és
leg áhí ta to sabb idő szak ban, ami kor
mint egy ez ren ün ne pel tük együtt
az Úr szent va cso rá ját. Az óvat la nul
he lyü kön ha gyott kü lön fé le tás kák
kö zül töb bet is el lop tak azon idő alatt,
amíg tu laj do no sa ik – las san ha lad -
va – a pa té nát és a kelyhet köze lí tet -
ték. Mi re vissza tér tek, hűlt he lyük
volt a tás kák nak.

Egy há zi hon la pun kon (evan ge li -
kus.hu) a szer kesz tő, Hor váth-Bol la
Zsu zsan na tu dó sít a tör tén tek ről.
A Lop ni a temp lom ban? cím mel ok -
tó ber 13-án meg je lent írás ol vas tán
az em ber fel há bo ro dik, és te he tet len
ke se rű sé get érez. A drá mai hír adás -
ban ugyan ak kor gyö nyö rű és ál dott
„po én” an nak az asszony test vér nek a
meg nyi lat ko zá sa, aki a ná la le vő
pénz ből csak 300 fo rin tot tar tott
meg a ha za fe lé út ra… A tő le idé zett
mon da tot több ször is el ol vas tam:
„Még jó, hogy a töb bit a per sely be
rak tam! Az jó hely re ke rült, mert a
vö rösiszap-ká ro sul tak nak jut tat ják
el!” Na gyon szép meg nyi lat ko zás és
meg ha tó bi zony ság té tel. Még is el
kell gon dol kod nunk va la min… 

Kik lop nak a temp lom ban? 
Szin te köl tői a kér dés, amely re

vá la szol ni sem kel le ne, mert alig ha vi -
ta té ma, hogy nem a hit ben já ró, a
Szent írást gya kor ta for ga tó, ige hir de -
tést rend sze re sen hall ga tó, az úr va -
cso ra szent sé gé vel áhí tat tal élő test -
vé re ink kö zött ke re sen dő a tet tes
vagy a tet te sek. Mert aki nek iga zán
a szí vé be plán tál ták a Tíz pa ran cso -
lat ál dott tar tal mát és szel le mi sé gét,

és aki az Úr Jé zus ta ní tá sát óvo dás
ko rá tól kezd ve ta nul ta – és tud ja azt
is, hogy a vég ső el szá mo lás (ré gi e sen:
utol só íté let) al kal má val min den tit -
kolt bűn is nap vi lág ra ke rül –, az
nem csak ke rü li az ilyen ga lád tet te -
ket, ha nem ele ve vé del met ke res az
Úr Jé zus nál. Te hát egyet len gyü le ke -
ze ti cso portnak sem kellett aggódnia
úti tár sa i miatt, és a messzi és is me -
ret len gyü le ke zet ből jött hit test vé rek -
től sem kel lett tar ta nia. 

Kik lop nak hát a temp lom ban?
Meg fé ke zem a nyel vem, sze lí debb re
igyek szem han gol ni a sza va i mat. In -
kább azon töp ren gek, hogy kik tet -
ték az el kö ve tő ket mocs kos tol vaj já,
mi lyen tár sa dal mi és vi lág né ze ti ko -
or di ná ta men tén al ja sult el Is ten től
ka pott lel kük, hogy gát lás ta la nul
hoz zá nyúl nak a má si ké hoz, s te szik
mind ezt ép pen egy temp lom ban.
Még csak nyom okban sem tölt el
öröm mel an nak tu da ta, hogy az ebül
szer zett jó szág ebül vész el. Az sem,
hogy át kot sza ba dít ala nyá ra, mi vel
– a tör vény ből tud juk – a bűn ben
már ma gá ban ben ne van a bün te tés.
Az er köl csi sö tét ség ben élők előbb
vagy utóbb mé re tes csap dá ba ro han -
nak, no ha imád ság ban kér het jük Is -
tent, hogy leg alább ak kor ad ja meg
ne kik a meg té rés, a bűn bá nat le he -
tő sé gét.

Ám nem csak azt a kér dést kell
meg vá la szol nunk, hogy kik lop nak a
temp lom ban, ha nem egy vil la nás nyi
idő re sa ját fe le lős sé gün ket is meg kell
fo gal maz nunk. Mert a hit és a hi szé -
keny ség nem iker test vé rek, és nem is
kö vet kez het nek egy más ból. Sok kal
job ban meg kell is mer nünk az Úr Jé -
zus sza va it, aki töb bek kö zött ezt is
mond ta ta nít vá nya i nak, az az ne -
künk: „Íme, én el kül de lek ti te ket,

mint ju ho kat a far ka sok kö zé: le gye -
tek te hát oko sak, mint a kí gyók, és sze -
lí dek, mint a ga lam bok.” (Mt 10,16) 

Nem vol na sza bad na i vak nak len -
nünk. A sze líd ség nem te szi fe les le -
ges sé az óva tos sá got, kü lö nö sen egy
olyan al ka lom mal nem, ahol sok
szá zan va gyunk együtt, és kü lö nö sen
nem a fő vá ros ban. Jé zus nyo má ban
jár va több re a li tás ér zék re len ne szük -
sé günk. Sem mi kép pen sem sze ret -
nénk bár kit is meg bán ta ni, de ta lán
még job ban oda kellene  fi gyel nünk az
Úr Jé zus sza vá ra. 

Szív ből re mél jük, hogy min den
ká ro sult test vé rünk ka pott annyi gaz -
da gí tó ál dást a De ák té ri ta lál ko zó al -
kal má val, ami kár pó tol ta a vesz te sé -
gért, és az óta már ren de ződ tek az el -
vesz tett do ku men tu mok, ha pén zek
nem ke rül tek is meg. 

E so rok író ja is át élt ha son ló ese -
tet, amely azon ban né mi – mo soly -
ra in dí tó – vi gasszal is szol gált. A
mil len ni u mi esz ten dőt meg elő ző
zsi nat be fe jez te mun ká ját, meg szü -
le tett a tör vény könyv. Az ün ne pé lyes
zá ró is ten tisz te let re a fa so ri evan gé -
li kus temp lom ban ke rült sor. Előt te
a szol gá la ti au tó hát só ülé sé re –
hely te le nül – be tet tünk egy lát ha tó -
an ér ték te len, ko pott tás kát. Feb ru -
ár ele je volt, tél, mí nu szok. A temp -
lom ban kel le mes idő. S az is ten tisz -
te let alatt e tás ka mi att be ver ték az
au tó ab la kát, el lop ták a tel je sen ér -
ték te len tás kát. A leg na gyobb vesz -
te ség a be tört ab lak volt. Csak a tol -
va jok ar cát lett vol na ér de mes lát ni,
ami kor ki nyi tot ták a tás kát, és meg -
ta lál ták ben ne – még csak la zán
fűz ve – a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház tör vé nye it. Ez volt az összes
nye re sé gük. 

g Ri bár Já nos

Kik lop nak a temp lom ban?

Az ál lam tit kár ki emel te: a szo ci á -
lis el lá tó rend sze re ket úgy kell át ala -
kí ta ni, hogy a mun ka vál la lást se gít -
sék. Hang sú lyos he lyen kell sze re pel -
tet ni a bel biz ton ság kér dé sét is –
mond ta, utal va a fran cia or szá gi tör -
té né sek re.

A kor mány pár ti po li ti kus na gyon
fon tos nak tar tot ta a stra té gia kap csán
a jó gya kor la tok össze gyűj té sét és az
ér té kek be mu ta tá sát is, kü lö nös te -
kin tet tel a ci gány kul tú rára.

Ba log Zol tán hang sú lyoz ta: az
egy há zak se gít sé ge nél kül nem le het
elő re lép ni ro ma ügy ben. A konk rét
el kép ze lé sek kö zül az egy há zak kép -
vi se lő i vel ter ve zett ke ret meg ál la -
po dást em lí tet te kol lé gi u mok lét re -
ho zá sá ról. Ugyan ak kor ki tért ar ra is,
hogy min den ki vel sze ret né nek
együtt mű köd ni, aki ja ví ta ni és nem
ron ta ni sze ret ne a hely ze ten. Mint
ki fej tet te, a ta pasz ta la tok sze rint
azok a prog ra mok mű kö dő ké pe -
sek, ame lyek be az érin tet te ket is be -
von ják. Az a cél, hogy a ro mák ott
bol do gul ja nak, ahol szü let tek – fűz -
te hoz zá.

Tő kés Lász ló, az Eu ró pai Par la -
ment nép pár ti al el nö ke szin tén szólt
ar ról, hogy az egy há za kat is moz gó -
sí ta ni kell a ci gány ság fel zár kó zá sa ér -
de ké ben. Fon tos nak ne vez te, hogy az
unió, az Eu ró pa Ta nács és az Eu ró -
pai Par la ment össze fog jon a tag ál la -

mok kal a ci gány ság hely ze té nek meg -
ol dá sa, szü lő föl dön ma ra dá sa ér de -
ké ben. „Ezt tar ta nám az iga zi meg -
ol dás nak és jár ha tó út nak” – fo gal -
ma zott az alelnök.

A volt református püspök utalt az
Eu ró pai Nép párt múlt hó nap ban
Bu da pes ten tar tott ren dez vé nyé re,
ahol Or bán Vik tor mi nisz ter el nök be -
je len tet te, hogy a ma gyar el nök ség
egyik leg főbb fel ada ta az eu ró pai
ro ma ke ret stra té gia ki dol go zá sa. En -
nek foly ta tá sá ra a so ron kö vet ke ző
len gyel EU-el nök ség je lent het ga ran -
ci át. A ci gány kér dés messze me nő en
eu ró pai ügy, er re eu ró pai meg ol dást
kell ta lál ni – mu ta tott rá Tő kés –,
ugyan ak kor egy szer s mind ma gyar
nem ze ti ügy nek is mi nő sül. Ki tért ar -
ra is, hogy az el múlt húsz év ben sem -
mi lyen elő re ha la dás nem tör tént,
na gyon sok te kin tet ben rom lott a ci -
gány ság hely ze te.

A nép pár ti po li ti kus úgy lát ta,
hogy az Eu ró pai Par la ment ben a
kér dés át po li ti zá ló dott, s ez zel ép pen
a lé nyeg ről te re lő dik el a fi gye lem. A
saj tó tá jé koz ta tón ki osz tott nyi lat -
ko za tá ban azt ír ta: a szo ci a lis ta-li be -
rá lis tá bor a ci gá nyok eu ró pai hely -
ze té nek meg íté lé sét szél ső sé ges el fo -
gult ság gal haj la mos az őket súj tó
diszk ri mi ná ci ó ra, ki re kesz tés re és
rassziz mus ra le szű kí te ni.

d MTI

Ro ma ügy ben szük ség
van az egy há zak ra is 

Ki ál tó szó – a szí vek be
Ta valy már ki ál tot tunk – ak kor a pusz tá ba… Hív tuk egy há zunk né pé -
ből mind azo kat az or szá gos ci gány nap ra, akik ben ér dek lő dés van a ci -
gány ság iránt, akik ben moz go ló dik a ten ni, a szol gál ni aka rás ezen a nem
könnyű, de na gyon szép és leg fő képp meg ke rül he tet len te rü le ten,
ame lyet ci gány misszi ó nak ne ve zünk. Egy éve a misszi ó ban már érin tett
ked ves és ál dott kép vi se lő kön kí vül egy ke ze men meg tud tam szá mol -
ni a hí vás ra jött új ér dek lő dő ket. De akik együtt vol tunk, Is ten kü lön -
le ges ke gyel mét ta pasz tal hat tuk meg.

Idén má sod szor ta lál ko zunk. Köz ben nagy vál to zá sok tör tén tek: a ci -
gány ság hely ze te hang sú lyo san és meg fo gal ma zot tan eu ró pai kér dés sé
vált, Ma gyar or szá gon a vá lasz tá sok ered mé nye kép pen a ci gány ügyet fe -
le lő sen és át fo gó an ke zel ni pró bá ló erő ke rült kor mány zó, cse lek vé si po -
zí ci ó ba. De min den ki tud ja: az el kép ze lé se ket meg va ló sí tó, se gí te ni kész
em be rek nél kül a nagy ter vek, a nagy le he tő sé gek a sem mi be vesz nek.
És föl kell ten ni a kér dést: tör tént-e kö zöt tünk és ben nünk, a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház hoz tar to zó ke resz té nyek ben vál to zás? Ne -
künk, ke resz té nyek nek is meg van a fel ada tunk – a Krisz tus tól ka pott üze -
net tel, fel ha tal ma zás sal men te ni az em bert, a ci gány em bert is, igen, a
ci gány em bert is!

No vem ber 6-án, 10.30-tól ci gány misszi ói na pot tar tunk Bu da pes -
ten, a Ró zsák te rén lé vő evan gé li kus kol lé gi um ban. 

A prog ram
• 10.30–11.00: Ének lés, evan gé li zá ció (Karl Já nos né Csep re gi Er zsé bet)
• 11.00–11.20: A ci gány misszió örö mei, ne héz sé gei (Györ fi Mi hály)
• 11.20–12.00: Ré gi adós sá gunk: evan gé li kus ci gány misszió (dr. Fa bi ny

Ta más) – Kér dé sek, hoz zá szó lá sok
• 12.00–13.00: Ebéd
• 13.00–13.15: A ci gány misszió örö mei, ne héz sé gei – az idei „Kö zös asz -

tal” tá bor (Lac ki Já nos)
• 13.15–13.45: Ze nés bi zony ság té tel (Ron tó At ti la)
• 13.45–14.00: A ci gány misszió örö mei, ne héz sé gei (Ba kay Pé ter)
• 14.00 – kb. 15.00: Bi zony ság té te lek, ének lés, kér dé sek, zá ró áhí tat (Bakay

Pé ter)
• Kö tet len együtt lét

Nagy re mény ség gel szól és hív a szív be ki ál tó szó!
Ba kay Pé ter

b Ba log Zol tán sze rint a ter ve zett eu ró pai ro ma ke ret stra té gia ré sze -
ként át kell te kin te ni, hogy a szo ci á lis el lá tó rend sze rek mennyi ben se -
gí tik a mun ka vál la lást. A tár sa dal mi fel zár kó zá sért fe le lős ál lam tit -
kár Tő kés Lász ló EP-al el nök kel kö zös ok tó ber 8-i saj tó tá jé koz ta tó ján,
Bu da pes ten ki tért ar ra is, hogy az egy há zak se gít sé ge nél kül nem le -
het elő re lép ni ro ma ügy ben.
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Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; du. 6. (zenés áhítat) Tamásy Tamásné;
XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamás; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.)
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Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. Börönte Márta; Cinkota,
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István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII.,
Pesti út 111. de. fél 11. Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Kopf
András; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Kopf András; Pestszentlőrinc, XVIII.,
Kossuth tér 3. de. 10. dr. Korányi András; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83.
(református templom) de. 8. dr. Korányi András; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10.
Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de.
10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII.,
Játék u. 16. de. 10. Solymár Gábor; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

El ső sza vam a há la adás sza va. Is ten -
nek kö szö nöm Zol tánt, öreg ba rá to -
mat. Több mint hat év ti ze des ba rát -
sá gunk 1949-től da tá ló dik.

Is mer tem már őt fa so ri di ák ko rá -
ban is, fe let tem járt, 1942-ben vég zett.
Ba rát sá gunk ak kor kez dő dött, ami -
kor káp lán ko rom ban, 1949 őszé től
a zug lói gyü le ke zet te rü le tén új mun -
ka in dult a misszi ói in té zet Gyar mat
ut cai szék há zá ban. En nek az in té zet -
nek ma gyar lét re ho zó ja és min de ne -
se volt ő. 

Mun ka tár sai, ta ná rok és a hall ga -
tók nagy sze rű kö zös sé get al kot tunk.
Zol tán nem volt kez dő lel kész, hi szen
már vi dé ken és a fő vá ros ban is szol -
gált. Az ost rom ide jén Bu da hegy vi -
dé ken se géd lel kész ként állt a gyü le -
ke zet szol gá la tá ban. Fe le sé gem, Ve -
ro ni ka ta nús ko dik ar ról, hogy a leg -
ne he zebb idő ben, 1944–45 te lén,
ami kor sváb he gyi há zu kat po rig
rom bol ták, ő se gí tett szü le i nek és
test vé ré nek lel ki-tes ti nyo mo rú sá -
guk ban.

Éne kes köny vünk imád sá gos ré -
szét hár man ké szí tet tük: Ben czúr
Lász ló, Fe ren czy Zol tán és jó ma -
gam. Ba rát sá gunk tö ret len ma radt
év ti ze de ken át. 

Kü lö nös me rész ség kel lett ah hoz az
1950-es évek ele jén, hogy együtt tart -
sunk elő adást lel ké szi kö rök ben Gye -
nes di á son – majd meg is mé tel jük Bu -
da pes ten – a kö vet ke ző té má ról: „Tá -
ma dás ban a vi lág val lá sok”. Egyik – kü -
lön ben jól tá jé ko zott – kol lé gánk
meg kér dez te: „Mi ért ér de kel minket
a misszió vi lág hely ze te, ami kor van
ne künk is ép pen elég ba junk?” Eu ró -
pa ke le ti sar ká ban él tünk, el zár va a
kül föl di pers pek tí vá tól, elő adá sunk té -
má ja fe les le ges nek tet szett. Ma pe dig
már az egész vi lág ke resz tény sé ge
egyik fő té má já nak te kin ti ezt.

* * *

Ki nek is mer tem meg
az el huny tat?
Test vér nek. Egy aránt el mond ta örö -
mét és sa ját nyo mo rú sá gát; együtt
örült ve lem vagy vi gasz talt, ahogy a
Szent írás mond ja: „Örül je tek az örü -
lők kel, sír ja tok a sí rók kal.” (Róm 12,15)

Zol tán az imád ság em be re volt.
Na pi rend sze res el csen de se dé sé ben

ép pen úgy, mint kö zös ség ben. Gyak -
ran le haj tott fej jel, de szin te ki ált va
imád ko zott kö zöt tünk. Min den idő -
ben gya ko rol ta az egy má sért imád -
ko zás ke resz tény kö te les sé gét. Is -
ten tisz te le ti imád sá ga i ra ép pen úgy
ké szült, mint pré di ká ci ó i ra.

Szív ügye volt a gyer mek mun ka és
ugyan így a kon fir má ci ós ok ta tás is.
Szí ve sen ta ní tot ta a gye re ke ket éne -
kek re, bib li ai idé ze tek re. Na gyon
sze ret te éne ke in ket; min den ta lál ko -

zá sunk kor éne kel tünk is. Em lék -
szem, mennyi re örült, ami kor le -
for dí tot tam egyet Ni ko lai Grundt vig
sok száz éne ke kö zül – az Áll az Úr -
is ten temp lo ma kez de tű ko rált –, s ez
ké sőbb meg je lent éne kes köny vünk -
ben (a 288. szá mú; éne ke ink kö zött
ez az egyet len dán). 

Fe ren czy Zol tán hi va tá sa az ige hir -
de tés volt el ső sor ban. Min dig pon to -
san ké szült a va sár na pi szol gá lat ra,
ahogy Já nossy La jos pro fesszor ta ní -
tot ta ne künk: már hét fő től kezd ve!
Erős han gon, ért he tő en pré di kál ta a
tör vényt és az evan gé li u mot.

Az Egy ház volt min de ne (nagy be -
tű vel!), no ha sok fé le egye sü let ben,
moz ga lom ban is részt vett, a MEG -
DESZ-től a Fé bén ke resz tül a kü lön -
bö ző ba rá ti tár sa sá go kig. Még is az
Egy ház egé szé ben gon dol ko zott a
Cre do har ma dik hit ága za ta alap ján.
Jel lem ző a csa lád gyász je len té sén az
el ső ol dal: az Egy ház ha jó ja a hul lá -
mo kon há nyat ta tik, de nem süllyed

el. Ez a szim bó lum Zol tán hit val lá -
sa is volt.

Fon tos volt szá má ra lel ki pász to ri
mun ká ja. Ko mo lyan vet te a ma gán -
gyó nást és a test vé ri lel ki be szél ge té -
se ket, vi gasz ta lást is.

Na gyon sze ret te csa lád ját. Fe le sé -
ge mun ka tár si szol gá la ta, gyer me ke -
i nek a teo ló gi á ra ke rü lé se azt je len -
tet te, hogy a Me ző be rény ből szár ma -
zó csa lád kis ott ho ni gyü le ke zet té
vált. Na pi kö zös imád ság gal, kö zös
bib lia ol va sás sal és ének lés sel tar tot -
ták az ott ho ni áhí ta to kat.

Zol tán so kat ol va sott, so kat ta nult
és so kat tu dott, még is a szív em be re
ma radt. 

* * *

Vé gül egy sze mé lyes val lo más. Ami -
kor Ben czúr Lász ló ba rá tunk meg va -
kult, már Zol tán is alig-alig lá tott.
Csa lád ja se gí tett a bib li ai igék fel ol -
va sá sá ban, és Marschal kó Gyu la –
hű sé ges ba rát ja és lel ki pász to ra – tar -
tott ige hir de tést az ágya mel lett.
Imád ko zott ve le, be szá molt az egy -
ház éle té ről. 

Köz ben az én lá tá som is meg -
rom lott, csak fél szem mel lá tok.
Gyak ran idéz tem mind két ba rá tom -
nak John Mil ton tól A vak szo nett jét:
e sze rint Is ten vak szol gái is a
mennyei Ki rály alatt va lói, és va kon is
le het di csér ni az Is tent. A mű egy
rész le te – Tóth Ár pád for dí tá sá ban –
így hang zik: „Tü nő döm oly kor, mért
szállt rám ho mály / él tem fe lén? (…)
/ »Mit kezd jek így, ha nincs mun -
kám ra fény?« – / lá zon gok hal kan.
Ám vi gaszt ta lál / tü rel mem és szól:
»Sen ki sem vi szen / mél tó mun kát
Elé. Csak tűrd sze líd / Igá ját, úgy a jó.
Hisz Ő a szent / ki rály. A szá raz föl -
dön és ví zen / sü rög te ti szol gái ez re it
/ s az is cse léd je, ki csak vár s me -
reng.«” A 17. szá za di hí res an gol
köl tő, klasszi ku san mű velt tu dós és
po li ti kus Az el ve szett pa ra di csom
cí mű epo szát még ma ga ír ta. Éle te al -
ko nyán A vissza nyert pa ra di csom
szö ve gét már dik tál ta lá nya i nak.

Amíg élet ben va gyunk, lá tók és va -
kok, szol gál ha tunk Urunk nak, sőt re -
mény ked he tünk, hogy az el ve szett
pa ra di csom he lyett vissza nyer jük –
a pa ra di cso mot.

g Ha fen scher Ká roly

Hat van éves ba rát sá gunk után…
Hálaadó em lé ke zés Fe ren czy Zol tán (1919–2010) lel kész tár sam ra

A pes ti evan gé li kus ság gyü le ke zet té
szer ve ző dé sé re II. Jó zsef tü rel mi ren -
de le te (1781) után ke rült sor. A szer -
ve zés el ső lé pé se it Pon grácz Bol di zsár
pé te ri föld bir to kos tet te meg, akit eb -
ben anya gi lag tá mo ga tott gróf Be lez -
nay Mik lós né. A vá ro si pol gár ság
egy fi a tal tag já nak, Li ede mann Já nos
Sá mu el ke res ke dő nek, a gyü le ke zet
ké sőb bi gond no ká nak fá rad ha tat -
lan mun ká ja nyo mán 1787-ben ala -
kult meg a pest-bu da i ak el ső evan gé -
li kus gyü le ke ze te.

Lel ké szül a há rom nyel ven pré di -
ká ló Mol nár Já nost hív ták meg. A
gyü le ke zet több sé ge eb ben az idő ben
né met aj kú volt, de egy re nőtt a
szlo vák ipa ro sok, mun ká sok szá ma
is. A ma gyar hí vek nek ha von ta egy
al ka lom mal tar tot tak is ten tisz te le tet. 

A gyü le ke zet igen ha mar temp lo -
mot, is ko lát és pap la kot akart épí te -
ni. Eh hez a tel ket 1792-ben kap ták
meg Pest vá ro sá tól. Elő ször az ima -
te rem ké szült el, majd 1795-ben a lel -
kész la kás mel lett meg nyílt az ele mi
is ko la is. A temp lom ter ve i nek el ké -
szí té sé re Kra usz Já nost kér ték fel.
Ter ve it Pol lack Mi hály át dol goz ta, és
meg épí tet te klasszi ci zá ló em pire,
pa la ti nus stí lus ban.

Az alap kő le té tel 1799-ben tör -
tént, az épít ke zés a na pó le o ni há bo -
rúk mi att ké sett, ezért a fel szen te lés -
re 1811 pün kösd jén ke rült sor. A
temp lom hom lok za tát Hild Jó zsef
1856-ban át ter vez te, majd 1875-ben
le bon tot ták az élet ve szé lyes sé vált
tor nyot.

A 19. szá zad ban sok je les lel ké sze
volt a gyü le ke zet nek: Szé kács Jó zsef, Ján
Kol lár, Győry Vil mos, akik iro dal mi
mun kás sá guk ról is hí re sek. A kö zös -
ség nö ve ke dés nek in dult, és a szlo vák
gyü le ke zet 1854-ben ön ál ló so dott sa -
ját temp lom mal. A pa ró kia épü let ben
ta lál ha tó Evan gé li kus Or szá gos Mú -
ze um sok tár gyi em lé ket őriz eb ből az
idő ből, töb bek kö zött hí res evan gé li -

ku sok port ré it. A De ák té ri is ko la is eb -
ben az idő szak ban erő sö dött meg, vált
kö zép is ko lá vá, majd a he lyet ki nő ve
1905-ben ke rült át a fiú gim ná zi um a
fa so ri fő gim ná zi um épü le té be.

A 20. szá zad sok vál to zást ho zott
a kö zös ség éle té ben. Te rü le te csök -
kent, több gyü le ke zet ön ál ló so dott. 

Je len leg a gyü le ke zet ben az ak tív
élet a kis kö zös sé gek ben zaj lik. Igen
nép sze rű a Kis de ák Evan gé li kus Óvo -
da, amely 1998-ban jött lét re a pa ró -
kia épü let ben.

A gyü le ke zet hez tar to zik a Lu the -
rá nia kó rus, mely nek kar mes te re dr.
Kamp Sa la mon, korrepetitor or go -
nis tája Mekis Péter.

A gyü le ke zet igaz ga tó lel ké sze
Smi dé li usz Gá bor, lel ké szei Gáncs Pé -
ter püs pök és Cse lovsz ky Fe renc, má -
sod lel ké sze Gerő fi né dr. Bre bovsz ky
Éva. Orgonistája dr. Finta Gergely.
Fel ügye lő je dr. Só lyom Je nő.

A ré gi ek In su la Lu the ra ná nak,
evan gé li kus szi get nek ne vez ték a
bel vá ros szí vé ben ta lál ha tó gyü le ke -
ze ti köz pon tot. Ez a je len le gi kö zös -
ség szán dé ka is: hogy a fel fris sü lés, pi -
he nés, lel ki meg erő sö dés he lye, oá -
zis le hes sen a nagy vá ros si va ta gá ban
min den is ten ke re ső, bé ké re vá gyó
szá má ra.

Be mu tat ko zik a Pes ti Evan gé li kus
Egy ház Deák Té ri Gyü le ke zet

Evan gé li kus
is ten tisz te let
a Ma gyar
Tele ví zi ó ban
Ok tó ber 31-én,
a re for má ció ün -
 ne pén 11 órá tól
is ten tisz te le tet

lát ha tunk a Ma gyar Te le ví zió
egyes csa tor ná ján Bu da pest ről, a
De ák té ri evan gé li kus temp lom -
ból. Igét hir det Itt zés Já nos el nök-
püs pök.

Evan gé li kus is ten tisz te let a Ma gyar Rádi ó ban
Ok tó ber 24-én, a Szent há rom ság ün ne pe utá ni hu -

szon egye dik va sár na pon 10.04-től is ten tisz te le tet hall ha tunk az MR1 – Kos -
suth rá dió hul lám hosszán Har ká ról. Igét hir det dr. Wag ner Szi lárd lel kész.

140 éves a sár szent mik ló si temp lom –
ha za hí vó ün ne pi is ten tisz te let re
A Sár bo gárd–Sár szent mik ló si Evan gé li kus Egy ház köz ség idén ün nep li sár szent mik ló -
si temp lo ma fenn ál lá sá nak száz negy ve ne dik év for du ló ját. Az egész ok tó bert át íve lő ün -
nep ség so ro zat csúcs pont ja ként ok tó ber 30-án 15 óra kor a ju bi lá ló is ten há zá ban há la -
adó is ten tisz te le tet tar tunk, ame lyen Szar ka Ist ván, a Fej ér-Ko má ro mi Egy ház me gye
es pe re se hir de ti Is ten igé jét. A dísz köz gyű lés után sze re tet ven dég ség re is ma rasz tal juk a ve lünk ün nep lő ket.

Ez úton hív juk kü lö nö sen is azo kat a test vé re in ket, akik bár mi lyen mó don kö tőd tek temp lo munk hoz, gyü -
le ke ze tünk höz, de az idők so rán tá vol ra sza kad tak: jöj je nek, ün ne pel jünk együtt, és imád koz zunk azért, hogy
gyü le ke ze tünk és temp lo ma éle té ben a fel szen te lés em lék nap ja újabb száz negy ven esz ten dő nyi tá nya le hes sen.

A gyü le ke zet pres bi té ri u ma

H I R D E T É S

Ad fon tes – vissza a for rá sok hoz
cím mel nyílt ka ma ra ki ál lí tás Pol -
gár Ró zsa Kos suth-dí jas kár pit mű -
vész nek, a Szé che nyi Iro dal mi és
Mű vé sze ti Aka dé mia és a Ma gyar
Mű vé sze ti Aka dé mia tag já nak mun -
ká i ból a Bu da pest-Fa so ri Evan gé li -
kus Egy ház köz ség gyü le ke ze ti ter mé -
ben ok tó ber 17-én. A tár lat de cem -
be rig lá to gat ha tó. Cím: 1071 Bu da -
pest, Damjanich u. 28/b; telefon:
1/322-2806.

Kárpitos
kamarakiállítás
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Vi har sar ki meg hur co lá sok
Édes apám, Fecs ke Pál evan gé li kus lel kész száz év -
vel ez előtt, 1910. ok tó ber 17-én szü le tett Csor vá son,
kán tor ta ní tói csa lád ban. Az Er zsé bet Tu do mány -
egye tem Evan gé li kus Hit tu do má nyi Ka rá ra ke rült
Sopronba, ott vég zett 1937-ben. Ugyan ab ban az év -
ben, ok tó ber 26-án szen tel te őt lel késszé D. Raf fay
Sán dor bá nya ke rü le ti püs pök Bu da pes ten.

Se géd lel kész ként Ma kón, Szol no kon, Nagy kát án
és Irs án szol gált. Ez utób bi he lyen is mer te meg Po -
nicsán Ilo nát, aki ké sőbb fe le sé ge lett; két gyer me -
kük szü le tett. (Só go ra, Po nicsán Im re szin tén lel kész -
ként szol gált.)

Fecs ke Pál 1943-ban – pa ró kus lel kész ként – Bat to nyá ra ke rült. Nem félt
a fi zi kai mun ká tól sem, min den nyá ron meg ke res te a csa lád ta gok „fej adag -
ját”. Mo to ron jár ta be a szór vány gyü le ke ze te ket, itt kon fir mál ta meg Szo ko -
lay Sán dort, a ké sőb bi ze ne szer zőt is.

1956 ta va szán Nagy szé nás ra ke rült, ahol nagy gyü le ke zet várt rá. Vé gig lá -
to gat ta a hí ve ket még a ta nyá kon is. Nagy szé ná si évei alatt re no vál ták a temp -
lo mot, bő ví tet ték és kor sze rű sí tet ték a pa ró ki át, és ki ala kí tot tak egy gyü le ke -
ze ti ter met is. Hű sé ges tag ja volt lel ké szi mun ka kö zös sé gé nek, po zi tív hoz zá -
ál lá sa egy ház me gyei pres bi ter ként pe dig a ne héz idők ben so kat szá mí tott.

1956 őszén ki tört a for ra da lom, ő pe dig ha za fi as be szé det mon dott a pi -
ac té ren. A ró mai ka to li kus plé bá nos sal ugyan ak kor fé kez te az egy be gyűl te -
ket, így nem volt vér on tás. A be széd mi att azon ban a kom mu nis ta párt he -
lyi em be rei na gyon meg hur col ták – a kar ha tal mis ták egy idő ben min den te -
me tés előt ti éj sza ka el vit ték, és gu mi bot tal ver ték a tal pát és a ve sé jét. Négy -
kéz láb jött ha za. A te me té sek re se kán tor, se édes anyánk nem kí sér het te el,
rá adá sul el len őriz ték, hogy áll va vég zi-e a szer tar tást. Édes apám vé gül ve -
se rák ban halt meg 1982-ben, ami ér zé sem sze rint össze füg gés ben volt a sok
gu mi bo tos ve rés sel. (Er dé lyi Zol tán, a je len le gi nagy szé ná si lel kész nem rég
ta lál ko zott az egyik volt kar ha tal mis tá val, aki azt mond ta, hogy ő még most
is lá bá nál fog va akasz ta ná fel édes apá mat.)

Ránk, gyer me ke i re is ki ha tás sal volt az ő ül döz te té se – en gem pél dá ul ki tű -
nő is ko lai ered mé nye im el le né re sem vet tek fel gim ná zi um ba. Öcsé met a ka -
to na ság ide je alatt pe dig a Jó is ten se gí tet te ki vi szon tag sá gos hely ze tek ből.

Hu szon nyolc lel kész bú csúz tat ta édesapámat Szar va son, majd szü lei mel -
lett, Tá pió szent már ton ban he lyez tük vég ső nyu ga lom ra. Nagy szé ná son
a gyü le ke zet na gyon szép Fecs ke-há zat, mú ze u mot ala kí tott ki Édes apa
em lé ké re.

Ami ve lünk tör tént a Vi har sa rok ban, az az egész or szág ban vég be ment sok
lel kész csa lád éle té ben. Meg kell bo csá ta nunk azok nak, akik el kö vet ték el -
le nünk eze ket a tet te ket! Édes apám üze net ként hagy ta ránk: „Egész éle tem -
ben so ha nem akar tam mást ten ni, mint sze ret ni és meg be csül ni az em bert
és hi tem mel, sze re tet tel szol gál ni em ber tár sa im nak.”

Tar pa ta ki Pál né Fecs ke Ka ta lin (Soly már)

Több ha zai te le pü lé sen még be sem
fe je ző dött az ár víz okoz ta ká rok
hely re ál lí tá sa, már is egy újabb ka -
taszt ró fá val ál lunk szem ben. 

A vörösiszap-ka taszt ró fa oka i nak,
il let ve an nak fel tá rá sa, hogy tör tént-
e em be ri mu lasz tás, gon dat lan ság, a
ha tó sá gok fel ada ta, de egy va la mi re
mind nyá jun kat új ra fi gyel mez tet ok -
tó ber 4-e: fe le lős sé günk van egy -
más és az egész te rem tett vi lág iránt.
Ahogy már több ször is meg ta pasz -
tal hat tuk az el múlt szá zad so rán,
nem csak a ter mé szet erő i nek va -
gyunk oly kor ki szol gál tat va, ha nem
sa ját em be ri te vé keny sé günk (ipar,
gaz da sá g) és a po li ti kai ér dekek
gátlástalan érvényesíté se is ve szélyt
je lent het em ber tár sa ink és a kör nye -
zet szá má ra.

Több ször bi zo nyí tot tuk már, hogy
a baj ban ké pe sek va gyunk össze -
fog ni. Leg alább ilyen fon tos azon ban
egy más tól ta nul ni – ha tá ra in kon
be lül és a ha tá ro kon túl egy aránt –,
hogy job ban meg is mer jük és meg ért -
sük egy mást; és az egyé ni ér dek ér vé -
nye sí tés he lyett elő tér be ke rül hes sen
a szo li da ri tás.

En nek je gyé ben in dult út já ra a 72
óra komp ro misszu m nél kül el ne ve -
zé sű szo ci á lis ak ció (erről lapunk 12.
oldalán olvashatnak beszámolót –
a szerk.), és en nek je gyé ben hir det -
te meg – Auszt ri á val, Né met or -
szág gal és Dél-Af ri ká val együtt mű -
köd ve – a ma gyar or szá gi BOCS
Ala pít vány a Glo bá lis ge ne rá ci ók
cí mű, há rom éven át tar tó kép zé sét.
Jel mon da ta: „Együtt egy igaz sá go -
sabb vi lá gért”.

Ki fe je zet ten öt ven év fe let ti e ket

vár nak egy olyan szel le mi, lel ki ki -
rán du lás ra, amely nek so rán meg -
oszt hat ják élet ta pasz ta la ta i kat kü -
lön bö ző kul tú rák ból ér ke ző em -
ber tár sa ik kal – fel is mer ve azo kat a
vo ná so kat, ame lyek össze köt nek
vagy ép pen el vá lasz ta nak min ket.
Fon tos, hogy tisz tá ban le gyünk a
glo bá lis vál to zá sok kal és prob lé -
mák kal, ame lyek a köz vet len kör nye -
ze tün ket is érin tik, és ame lye ket
nem le het meg ol da ni glo bá lis szem -
lé let mód nél kül.

Azért fo kusz ál nak ki fe je zet ten er -
re a kor osz tály ra, mert egy részt az
ará nyuk nö ve ke dik a tár sa da lom -
ban, más részt olyan élet ta pasz ta lat -
tal ren del kez nek, ame lyet hasz no sí -
ta ni le het a dön tés ho za tal so rán.

Éven te öt mű hely mun kát (works -
ho pot) tar ta nak (eb ből ket tő már le -
zaj lott), min den év ben egy szer pe dig
ta lál koz nak a part ner or szágok kép -
vi se lői. 

A prog ram so rán a részt ve vők
meg is mer he tik azo kat a le he tő sé ge -
ket, ame lyek kel – sa ját, he lyi kör nye -
ze tük ből – ha té ko nyan tud ják tá mo -
gat ni a fej lő dő or szá gok ban élő em -
be re ket. Ezen fe lül úgy ne ve zett mul -
tip li ká tor kép zést tar ta nak ve ze tői,
dön tés ho zói po zí ci ó ban lé vők nek, il -

let ve ta ná rok, lel ké szek, saj tó sok
szá má ra is, akik ér dek lőd nek a té ma
iránt, és sze ret né nek ré sze sei len ni a
fej lesz té si po li ti ka ki ala kí tá sá nak. A
2010-es év té má ja: (Hi deg)há bo rú és
bé ke, (köz)biz ton ság.

A prog ra mo kon va ló rész vé tel in -
gye nes. (Bő vebb in for má ció és je lent -
ke zé si lap a http://glo bal-ge ne ra ti -
on.org il let ve a http://bocs.eu hon la -
pon ér he tő el.)

A fent em lí tett prog ram – töb bek
kö zött – tö rek szik az Egye sült Nem -
ze tek Szer ve ze té nek 2000-ben ren -
de zett csúcs ta lál ko zó ján meg fo gal -
ma zott mil len ni u mi fej lesz té si cé lok
meg va ló sí tá sá ra is.

A vi lág nem ze tei nyolc fej lesz té -
si célt ha tá roz tak meg, ezek egyi ke
sze rint ti zen öt év alatt fe lé re csök -
ken te nék a sú lyos sze gény sé get, az -
az a na pi egy dol lár nál (je len leg
1,25 dol lár nál) ke ve seb ből élők leg -
alább egy mil li ár dos tö me gét. (A
sze gény ség mér té ké nek és mély sé -
gé nek mu ta tói alap ján Ma gyar or -
szág az unió tag or szá gai kö zött a kö -
zép me zőny al ján fog lal he lyet.) Er -
re hív ja fel a fi gyel met ok tó ber 17-
e, me lyet az ENSZ köz gyű lé se 1992
de cem be ré ben a sze gény ség el le ni
küz de lem vi lág nap já vá nyil vá ní -
tott. (Ha zánk ban 1996 óta em lé kez -
nek meg ró la.)

Ma már sok fé le mó don se gít he -
tünk egy há zi, ál la mi és ci vil szer ve -
ze tek ke re tei kö zött is. Eszünk be
jut hat nak Jé zus sza vai is: „Amit te hát
sze ret né tek, hogy az em be rek ve le tek
cse le ked je nek, ti is ugyan azt cse le ked -
jé tek ve lük…” (Mt 7,12)

g JCsCs

Glo bá lis ge ne rá ci ók,
avagy együtt egy igaz sá go sabb vi lá gért

ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla

Aho gyan a köny vek nek, úgy az ol va -
sás nak sem ál do zott le: a leg na gyobb
pél dány szá mot el érő mű faj, a re -
gény ese té ben fel tű nő – ki gon dol ta
vol na –, hogy a kiadványok egy re vas -
ta gab bak lesz nek. Nem rit ka kö zöt -
tük a hat-hét száz ol da las. 

És itt rög tön hadd hív jam fel a fi -
gyel met Thors ten Be c ker Das ewi ge
Ha us (Az örök ké va ló ház) cí mű,
512 ol da las, le bi lin cse lő Lu ther-élet -
raj zá ra, amely a nép sze rű Ro wohlt
ki adó nál je lent meg. A két sí kon ját -
szó dó tör té net nem csak a re for má -
tor éle tét bont ja ki, ha nem em lé ket
ál lít Jo chen Klep per nek, egy evan gé -
li kus lel kész író fi á nak is, aki 1942-
ben zsi dó szár ma zá sú fe le sé gé vel és
lá nyá val, Re na tá val ön gyil kos ság ba
me ne kült, mert nem lá tott más ki -
utat a kis lányt fe nye ge tő de por tá lás
elől. Ő kezd te el ez zel a cím mel ír -
ni „az el ső né met pro tes táns pa ró -
kia” la kó i nak tör té ne tét.

Ta lán ma gyar si ker ként köny vel -
het jük el, hogy a Né met Könyv dí jat
idén Me lin da Nadj Abon ji Ta u ben fli -

e gen auf (A ga lam bok fel száll nak) cí -
mű re gé nyé nek ítél te a zsű ri. Az ön -
élet raj zi ih le té sű tör té net ben Il di kó
– a szü le i vel el len tét ben – Svájc ban
nem a le he tő sé gek or szá gát
lát ja, ha nem a sa ját ide gen sé gét
éli át, és vissza vá gyik a szer bi -
ai ma gyar kö zös ség be, ahol
azon ban dúl a há bo rú. Az in -
teg rá ció és iden ti tás meg őr zés
kér dé se it fe sze ge tő re gény dí -
ja zá sá val a né me tek is mét bi zo -
nyí tot ták ér zé keny sé gü ket a
tár sa dal mi kér dé sek iránt.

És most néz zük a ke resz tény
könyv pi a cot! A leg na gyobb
stan don a ki sebb pro tes táns ki -
adó kat fel vá sár ló, di na mi ku san
nö vek vő SCM (Ke resz tény Mé -
dia Ala pít vány) ál lít ki – ők adják ki a
német Fa mily ma ga zint, amelynek
ma gyar vál to zat át a Har mat Ki adó
jelenteti meg. Az SCM el ső sor ban
nép sze rű ta nács adó kiadványokkal,
val lá sos re gé nye kkel és gye rek köny -
ve kkel van jelen a piacon, de hoz zá -
juk tar to zik a klasszi kus CD-ket ké -

szí tő Hänss ler is, amely Bach összes
mű vét árul ja dísz do boz ban. Ha len -
ne rá igény – mondta a ke res ke dő -
jük –, Ma gyar or szág ra is el hoz nák.

Az evan gé li kus Ch ris mon Ki adó
stand ján ka rá cso nyi han gu lat ural ko -
dik. Ve ze tő szer ző jük az egy ház ko -
ráb bi – egy köz le ke dé si ki há gás mi -
att le mon dott –, de még min dig
igen nép sze rű püspöke, Mar got Käß -
mann, ám a bé ké ről és a re mény ség -
ről szó ló köny ve i nél is job ban fogy -
nak ki lincs re akaszt ha tó ad ven ti nap -
tá rai. A ki adó Ch ris mon cím mel
meg  je le nő, tár sa dal mi és val lá si kér -
dé sek kel fog lal ko zó ma ga zin ját ha -
von ta be húz zák – egy mil lió-hat -
száz ezer pél dány ban – a leg na gyobb
né met la pok ba, töb bek kö zött a
Frank fur ter All ge mei né be, a Tag -

esspie gel be és a Süd deu tsche Zei -
tung ba.

Pro tes táns teo ló gia ki adá sá ra a
Van den ho eck & Rup recht ki adó vál -
lal ko zik, ám – ahogy kép vi se lő jük el -
mond ta – ná luk is ke len dőb bek a
nép sze rű élet raj zok, de leg in kább a
val lás pe da gó gi ai, a hit ok ta tást, gye -

rek- és if jú sá gi órák mód szer ta ni szí -
ne sí té sét szol gá ló ki ad vá nyok, mint
pél dá ul a 12 kre a tív is ten tisz te let fi úk -
nak és lá nyok nak vagy a 20 perc a
temp lom ban óvo dá sok kal, azért is,
mert sok olyan ön kén tes dol go zik a
gyü le ke ze tek ben, aki nek nincs hit ok -
ta tói vég zett sé ge.

Kis köny vet ve szek kéz be Áb ra -
hám ról – de ez út tal új sze rű en, a há -
rom nagy mo no te is ta val lás be mu ta -
tá sá ban. Bár a nagy ará nyú né met or -
szá gi musz lim je len lét a köz be szé det
és a szép iro da lom egy ré szét is meg -
ha tá roz za, a ki adó sze rint ezek a
köny vei in kább elé be men nek még a
ke res let nek.

A té má ban mér ték adó a Ber tels -
mann Ki adó ál tal a fel nőtt ok ta tás
szá má ra ké szí tett, CD-ROM-mal is ki -

egé szí tett, öt lec ké ből ál ló tan -
könyv, a Ch ris ten und Mus lime
(Ke resz té nyek és musz li mok). A
ki ad vány mind a sa ját, mind az
ide gen hit meg győ ző dé se it gór -
cső alá ve szi; nem csak in for má -
ci ó kat kí ván át ad ni, ha nem –
kér dé se i vel – el is gon dol kod tat.

Amíg a ka to li kus stan dok
fe lé igyek szem, nem hagy ha tom
ki a Lo sun got, amely a Herrn hu -
ti Test vér kö zös ség ből ke rül az
asz ta lunk ra – 2008 óta kü lön a
fi a ta lok nak is. Kü lön bö ző szí -
nek ben és több mé ret ben, CD-

n és nap tá ron – né me tül – már kap -
ha tó a so kak ál tal ked velt ige ol va sá -
si Út mu ta tó 2011-re.

Jelen van az öku me né iránt el kö -
te le zett ki adó is, na gyon szim pa ti kus
ki né ze tű, idő sebb ki ál lí tók kal, de va -
ló já ban csak ma guk kal be szél get -
nek – saj nos ér dek lő dőt nem lá tok

ná luk, pe dig az Ot to Lem beck Ki adó
stand ján po li ti ká ról, teo ló gi á ról szó -
ló igé nyes köny ve ket ve he tünk kéz -
be, és az egész vi lág ra ki ter je dő
misszi ót meg vi ta tó cik ke ket tar tal -
ma zó In ter kul tu rel le Theo lo gie cí mű
fo lyó irat leg újabb szá mát is oszt ják. 

A ka to li ku sok ha tal mas vál lal ko -
zás sal ruk kol tak elő, to lon ga nak is az
ér dek lő dők a Her der Ki adó stand ján
ren de sen. „A ke resz tény Eu ró pa in -
tel lek tu á lis sum má za ta” – hir de tik ti -
zen négy kö tet ből ál ló, ti zen négy -
ezer nyom ta tott ol dalt és több mint
ezer öt száz il luszt rá ci ót tar tal ma zó
so ro za tu kat. A mo nu men tá lis mű
Au gus tus ko rá tól a 20. szá zad vé gé -
ig mu tat ja be az egye te mes ke resz -
tény ség esz me-, tár sa da lom-, teo ló -
gia- és kul túr tör té ne tét több mint
száz ne ves szak ér tő tol lá ból. 

Itt ál lít ki a Kre uz Ki adó is, amely -
nek tö ret len nép sze rű sé gű és ter mé -
keny szer ző je a bo zon tos sza kál lú
ben cés apát, Ans elm Grün. A Grün
és Jo chen Zeitz, a Pu ma cég me ne -
dzse re ál tal jegy zett, Gott, Geld und
Ge wis sen (Is ten, pénz és lel ki is me ret)
cí mű kö tet tel ez út tal a köz gaz da sá -
gi könyv díj ra pá lyáz tak, de a dí jat vé -
gül az egy ko ri kan cel lár, Hel mut
Sch midt lá nya, Su sanne zse bel te be,
na gyon ha son ló té má jú, az üz le ti
eti ká(tlan sá go)t fir ta tó, szin tén al li -
te rá ló cí mű mű vé vel: Markt oh ne
Mo ral (Er kölcs nél kü li pi ac).

A könyv vá sár utol só két nap ja
nép ün ne pély is – az el ma rad ha tat lan
sör csa pok kal és ren ge teg fi a tal lal,
akik Win net o u nak vagy ép pen Ha -
mu pi pő ké nek öl töz tek. Ta lán ki tart
még ez a ga la xis egy ide ig…

g Na szá di Krisz ta

Frank fur ti könyv vá sár 2010 – pro tes táns szem mel
b Mennyi van még hát ra a köny vek nek? A több mint fél év ez re des Gu -

ten berg-ga la xis va jon át kell hogy ad ja a he lyét a Szi lí ci um-völgy nek?
Az ok tó ber 5–10. kö zött meg ren de zett frank fur ti könyv vá sár egyik hí -
vo ga tó prog ram ja, a Hot-Spot – The Fu tu re of Pub lish ing (a könyv ki -
adás jö vő je) szá mos új elekt ro ni kai be ren de zést mu ta tott be, ame lyek -
re köny ve ket le het fel töl te ni – egy szer re akár több szá zat is –, majd
könyv ol dal hoz ha son ló for má ban ol vas ni is. Min den bi zonnyal lesz is
jö vő jük ezek nek az okos, hasz nos, vég ső so ron kör nye zet ba rát szer ke -
ze tek nek, bár még nem dőlt el, me lyik for má tum ke rül ki győz te sen a
ver seny ből, és ter jed el. Mel let tük azon ban to vább él, sőt fan tasz ti kus
mi nő ség ben és mennyi ség ben ont ja ter mé ke it a nyom ta tott könyv-ipar,
amelynek a leg ran go sabb se reg szem lé je ez út tal száz or szág ból több mint
7300 ki ál lí tó val és 300 ezer lá to ga tó val büsz kél ked he tett. 
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VASÁRNAP

10.04 / Kos suth rá dió
Evan gé li kus is ten tisz te let köz -
ve tí té se a har kai evan gé li kus
temp lom ból
Igét hir det: Wag ner Szi lárd
lel kész
10.30 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
10.55 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
20.05 / Du na Tv
Az utol só ket tő
(ma gyar do ku men tum film,
2010) (64')
Gro sics és Bu zánsz ky… nagy
idők nagy ta núi. A lab da rú -
gás mű vé szei, az Arany csa pat
két le gen dás alak ja. A ka pus
és a hát véd… Eb ben a film -
ben nem csak sport ról lesz
szó, ha nem rend ha gyó mó -
don az ÁVO-ról és a ki hall ga -
tá sok ról is…

HÉTFŐ

11.30 / RTL Klub
Fan tom a mély ből
(ame ri kai film drá ma, 2005)
(91')
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk! Az
evan gé li kus egy ház fél órá ja
15.20 / Du na Tv
Vi rág zó Ma gyar or szág
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2009) (20')
Szé csény
18.00 / Bar tók rá dió
Hang ver seny cik lus Cho pin és
Schu mann szü le té sé nek 200.
év for du ló ja al kal má ból
20.30 / Du na Tv
Név te le nek – Ka bo li tör té net
(szerb do ku men tum film,
2010) (55')
23.00 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Lel ki szósz
(evan gé li kus fél óra)

KEDD

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
13.20 / PAX
Csa lá di ma ga zin
Csa lá di ház
13.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Gyógy víz-tü kör
Ma gyar ho ni für dő ka la uz
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Bo gár Ká roly
56-os for ra dal már
20.02 / Má ria Rá dió
Hir des sé tek di cső sé gét!
Sillye Je nő könnyű ze nei
evan gé li zá ci ós mű so ra
21.00 / Film mú ze um
Ju li us Cae sar
(fe ke te-fe hér ame ri kai tör té -
nel mi drá ma, 1953) (121')
22.50 / Du na Tv
Ki kö tő ext ra
(kul tu rá lis ma ga zin)

SZERDA

9.40 / Du na Tv
A vi lág örök ség kin csei
Ve ro na – egy da rab föl di
menny or szág
12.05 / Bar tók rá dió
Dé ri György (gor don ka) és
Ge réb Lász ló (zon go ra) hang -
ver se nye
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.00 / M. Ka to li kus Rá dió
„Va la ki ír a ke zed del…”
Vas Ist ván ver sei
14.40 / RTL Klub
Alasz ka ara nya (ame ri kai
ka land film, 1998) (86')
20.55 / Du na Tv
A ma gány bör tö ne
(olasz film drá ma, 2005) (92')
21.10 / m2
Tré fa
(ma gyar já ték film, 2009) (93')

CSÜTÖRTÖK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
11.30 / Kos suth rá dió
Ven dég a ház nál
Gye re kek ről fel nőt tek nek
12.45 / M. Ka to li kus Rá dió
Gos pel kró ni ka
15.15 / Hír Tv
A szür ke fegy ház kes keny
kősze me (ma gyar do ku men -
tum film, 2006) (44')
15.25 / Du na Tv
„…fil lé res em lé ke im…”
Jan ko vics Mar cell rajz film -
ren de ző
19.35 / Bar tók rá dió
Sop ro ni ré gi ze nei na pok 2010
Gen na ro Man na: Nagy csü -
tör tö ki respon zó ri u mok
Da vid Pe rez: Je re mi ás pró fé ta
nagy csü tör tö ki la men tá ci ói
21.15 / PAX
Fer tő ző osz tály
(port ré film) (25')

PÉNTEK

10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne:
Boëll mann: Gó ti kus szvit
11.05 / Kos suth rá dió
A Hely
(ri port mű sor)
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je:
Lajt ha Lász ló
Egy há zi ze ne
19.35 / Bar tók rá dió
A Ber li ni Fil har mo ni kus
Zene kar hang ver se nye
21.35 / m1
Vi ha ros va ká ció (ame ri kai
film drá ma, 2000) (94')
22.10 / m2
Tul pan
(ka zah–orosz–né met–sváj ci
film, 2008) (99')
23.15 / Du na Tv
Az árok (an gol–fran cia há bo -
rús film drá ma, 1999) (95')

SZOMBAT

10.35 / Du na Tv
Az egy há zi mű vé szet kin csei
– Ba ran go lá sok Tos ca ná ban
Pi sa – A Dóm tér mú ze u mai
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
15.05 / Kos suth rá dió
Zöld öve zet
19.35 / Ba tók rá dió
Mo zart: A va rázs fu vo la
(két fel vo ná sos ope ra)
20.00 / Du na Tv
Gróf Mon te Cris to
(an gol–olasz já ték film) (99')
21.00 / m1
Szí nes fá tyol
(ame ri kai–kí nai–ka na dai
drá ma, 2006) (120')
22.25 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
A pá ri zsi Sa int-Sul pice-
temp lom or go ná ja – rész le -
tek Jo seph Nolan 2007-es
leme zé ről

VASÁRNAP

10.00 / m1
Re for má tus ma ga zin
10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let
közve tí té se Ka pos vár ról
Igét hir det: Bel lai Zol tán
lelkész
10.25 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
11.00 / m1
Evan gé li kus is ten tisz te let
közve tí té se re for má ció
nap ján a bu da pes ti De ák té ri
evan gé li kus temp lom ból
(is mét lés: 13.50 / m2)
15.05 / Bar tók rá dió
Be szél ge té sek
az egy ház ze né ről
15.10 / Du na Tv
30 éves a csík sze re dai
ré gi ze ne-fesz ti vál
21.25 / m2
Mag dol na
(ma gyar film, 1941) (95')
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VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból október 24-étől október 31-éig

Va sár nap
Meg bo csát tat tak bű ne i tek Jé zus Krisz tus ne vé ért. 1Jn 2,12 (JSir 1,20a; Mt 5,38–
48; Ef 6,10–17; Zsolt 38) Az Is ten gol go tai öröm üze ne te hang zik ilyen rö vi -
den, vi lá go san, szí vet me le gí tő en. Mind az, ami re vágy tunk, amit ke res tünk,
ami ért kö nyö rög tünk: bű ne ink bo csá na ta, ten ger nyi adós sá gunk ren de zé -
se – egy szer s min den kor ra meg tör tént. Vég ér vé nye sen. Nincs az a tes ti-lel -
ki szenny, szó vagy tett, amely a sza ba dí tó Ki rály ke reszt jé nek té nyét el tö -
röl het né. Ez az a hír, amely fel emel mély sé gek ből, ez ad új éle tet, ez tör li el
gyöt rő két ség be esé sün ket, ez éle tünk meg vál toz tat ha tat lan, el ve he tet len té -
nye: meg tör tént! Bízd rá ma gad!

Hét fő
Jó aka rat tal szol gál ja tok, mint az Úr nak és nem mint em be rek nek; mert tud -
já tok, hogy ha va la ki va la mi jót tesz, vissza kap ja az Úr tól. Ef 6,7–8 (2Krón
15,7; Róm 12,17–21; Jel 4,1–11) Hi tünk nagy örö me, hogy ke resz tény sé günk
nem val lás, ha nem Is ten min ket kö rül öle lő sze re tet kö zös sé ge. Min den ál -
dás, moz du lat eb ből a kö zel ség ből fa kad, te rem gyü möl csöt. Ki zá ró lag ez a
sze re tet sza ba dít ja fel ke zün ket, szí vün ket a „mit és a ho gyan te gyek” fá rasz -
tó, se ké lyes kötelezettségei alól a má so kért va ló öröm te li szol gá lat sza bad -
sá gá ra. Sze ret ve len ni és sze ret ni – ez hi tünk, éle tünk alap ja, lé nye ge.

Kedd
Iz rá elt meg sza ba dít ja az Úr örök ké tar tó sza bad ság ra. Nem ér ben ne te ket szé -
gyen és gya lá zat so ha, so ha töb bé. Ézs 45,17 (1Jn 2,28; 1Sám 26,5–9.12–14.17–24;
Jel 5,1–5) Fan tasz ti kus biz ton sá got, táv la tot, erőt rej te nek ezek a sza vak. Le -
he tet len, te he tet len, vé ges ség be zárt, ide ig-órá ig fenn ál ló éle tünk ben el múl -
ha tat lant és va ló sá go sat tett a Min den ha tó. „Örök ké tar tó, so ha töb bé, sza -
bad ság” – egye dül Krisz tus ke reszt jé ben nyer nek ér tel met ezek a sza vak. Ott,
a Gol go tán lett a sá tán tól va ló meg sza ba dí tá sa va ló di, örök sza bad sá gunk -
ká és a „so ha töb bé” vég ér vé nyes be fe je zés sé. Bízz ben ne, hidd el, hogy ez
a te éle te dért is meg tör tént. „Mert annyi ra lesz a ti ed, amennyi re hi szed.”

Szer da
Jé zus mond ta: „Ti se kér dez zé tek te hát, hogy mit egye tek, vagy mit igya tok,
és ne nyug ta lan kod ja tok. A ti Atyá tok pe dig tud ja, hogy szük sé ge tek van ezek -
re.” Lk 12,29–30 (Zsolt 23,2–3; Péld 29,18–25; Jel 5,6–14) A fé le lem nél kü li élet
– szem ben az üres ma ga biz tos ság gal – nem tu laj don ság, ugyan is ki zá ró lag
aján dék ba kap juk – nap ról nap ra. Eb ben a jé zu si fél mon dat ban ér ke zik hoz -
zánk: „Atyá tok tud ja…” Ő is me ri, lát ja, szá mon tar ja va la mennyi ünk éle tét,
tes ti és lel ki szük ség le tét. Sem mi és sen ki sem ke rü li el a fi gyel mét. Mint atya,
sze re tet tel gon dos ko dik az övé i ről. Ezért nincs mi ért ag gód no tok! Bíz za tok!
Atyá tok Is ten! Ma és hol nap is az!

Csü tör tök
A mi Urunk Jé zus Krisz tus és az Is ten, a mi Atyánk, aki sze re tett min ket, és
ke gyel mé ből örök vi gasz ta lás sal és jó re mény ség gel aján dé ko zott meg, vi gasz -
tal ja meg a ti szí ve te ket. 2Thessz 2,16–17 (Jer 31,13b; Ézs 32,1–8; Jel 6,1–8)
Min den nap szük sé günk van a vi gasz ta lás nagy kin csé re, hogy mély sé ge ink,
ma gá nyunk, gyá szunk, re mény te len sé günk kö ze pet te meg szó lít son az Is ten:
sze ret lek. Ez az a ki je len tés, amely be töl ti hi á nya in kat, újít ja rom ba dőlt éle -
tün ket, ez az, ami től túl csor dul szí vünk ör ven de ző há la adás ra. Is ten nek há -
la, hogy min den nap így és ezért ke res min ket.

Pén tek
Meg je lent az élet, mi pe dig lát tuk, és bi zony sá got te szünk ró la, és ezért hir -
det jük nek tek is az örök éle tet, amely az előtt az Atyá nál volt, most pe dig meg -
je lent ne künk. 1Jn 1,2 (Zsolt 90,4; Lk 22,49–53; Jel 6,9–17) Ne künk. Nagy üze -
net ez a vi lág szá má ra. Vol ta kép pen az egyet len, to vább adás ra ér de mes hír:
Is ten ke gyel me ér tünk van, min ket akar. Ezért je lent meg, ada tott ne künk
az Élet, a Krisz tus. Is ten nek ezért az ér tünk vég hez vitt cso dá já ért le he tünk
ta núk, akik nem tud ják nem hir det ni: ez az örök élet, ez a Krisz tus jött el hoz -
zánk, és jött el hoz zád is, hogy örök ké az övéi le gyünk.

Szom bat
Fü löp így szólt Ná tá na él hez: „Meg ta lál tuk azt, aki ről Mó zes írt a tör vény -
ben, aki ről a pró fé ták is ír tak: Jé zust, a Jó zsef fi át, aki Ná zá ret ből szár ma -
zik.” Jn 1,45 (Péld 10,28; 2 Tim 2,1–5/6/; Jel 7,1–8) Itt van! El jött kö zénk! Meg -
ta lál tuk azt, aki ről Mó ze sen és a pró fé tá kon ke resz tül üzent az Úr. Azt, aki
a kí gyó fe jé re ta pos, aki be teg sé ge in ket vi se li, aki nek se bei árán meg gyó gyu -
lunk, a cso dá la tos Ta ná csos, az erős Is ten, az örök ké va ló Atya, a bé kes ség
Fe je del me! Ez a Krisz tus ta lál ko zik ve lünk ma is, és ad ja szí vünk be a meg -
ta lá lás öröm te li él mé nyét, hogy együtt éne kel hes sük a kor társ ze nész bi zony -
ság té te lét: „Én hi szem és tu dom, hogy ő a Meg vál tó, aki re vár tunk, az Öröm -
hír ho zó!”

g Esz lé nyi Ákos

Új nap – új kegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK

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.

Lel ki kon fe ren ci át ren dez a Bib lia szö vet ség no vem ber 22. és 26. kö zött a
be rek für dői Meg bé ké lés Há zá ban. Té ma: Sze mé lyes re for má ció. A szer ve -
zők sze re tet tel vár ják az ér dek lő dő fel nőt te ket. Tá jé koz ta tás, je lent ke zés:
Bib lia szö vet ség, 2119 Pé cel, Kál vin tér 2/b; bsz@bib lia szov.hu; 28/452-334.

H I R D E T É S

Or vos kon fe ren ci át ren dez a Bib lia szö vet ség no vem ber 7. és 12. kö zött a
Zirc hez kö ze li Ho tel Szép al má ban. Té ma: Az or vos hi te. A szer ve zők sze -
re tet tel vár ják a részt ven ni kí vá nó or vo so kat. Tá jé koz ta tás, je lent ke zés:
Bib lia szö vet ség, 2119 Pé cel, Kál vin tér 2/b; bsz@bib lia szov.hu; 28/452-334.

H I R D E T É S

A pest szent lő rin ci evan gé li kus gyü le ke zet ál tal szer ve zett Lő rin ci Ér dek -
lő dők Tea há za (LÉT) sze re tet tel hív min den ér dek lő dőt kö vet ke ző, re -
for má ci ói al kal má ra ok tó ber 30-án, szom ba ton 18 órá ra, ahol ven dé günk
Csep re gi Zol tán egy ház tör té nész, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem pro fesszo ra lesz. Az est té má ja: A Szent írás vi lá gos sá ga és a bib lia -
for dí tás ne héz sé gei.

Hely szín: evan gé li kus gyü le ke ze ti te rem, 1183 Bu da pest, Kos suth tér
3. Meg kö ze lít he tő az Ül lői úton vagy az 50-es vil la mos sal.

H I R D E T É S

A Csik ván di Evan gé li kus Gyü -
le ke ze tért Ala pít vány kö szö ni
tá mo ga tó i nak adó juk 1-át! A
be folyt össze get a ma gyar po lá -
nyi pas sió meg te kin té sé re for dí -
tot tuk.

H I R D E T É S

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA!

Ün ne pi is ten tisz te le tet tar ta nak a Bu da pest-De ák té ri evan gé li kus
temp lom ban (V., De ák tér 4.) ok tó ber 23-án 9 óra kor. Igét hir det Cse -
lovsz ky Fe renc.

H I R D E T É S


