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„Má ra már a ke resz té nyek há rom ne -
gyed ré sze föl dünk dé li és ke le ti ré gi ó -
i ban él. Ezt a te rü le ti el moz du lást fel is -
mer ve ren dez ték meg a III. lau sanne-i
vi lág kong resszust Dél-Af ri ká ban.”

„Isten mozgásban van” f 5. oldal

Jövendőmondó látomás f 2. oldal
Őrtorony a Sárvíz mellett f 3. oldal
Szerzőnk kapta a Prúsz életműdíját f 6. oldal
A Megfeszített tekintete f 6. oldal
EHE-melléklet f 7–10. oldal
Interjú a licista teniszcsillaggal f 12. oldal

„Mi köz ben egy há zi ber kek ből túl nyo mó részt bí rá la tok, éles kri ti kák
és ne ga tív vé le mé nyek ér kez tek, ad dig a vi lá gi köz vé le mény – a szak -
mai kö rök és a sze ku lá ris mé dia – egy ön te tű el is me résé nek adott
han got, és po zi tí van ér té kel te az evan gé li ku sok bá tor kez de mé nye zé -
sét, akik el ső ként ad tak köz re ta nul mány kö te tet az ügy nök kér dés ről.”

„A tiszta szavak gyógyítanak” f 13. oldal

„A hat fil met még so ha
se hol sem mu tat ták be
együtt, a bé ké si volt az
or szá gos pre mi er.”

Modern formában szólt
az üzenet f 13. oldal

b Or szág szer te szá mos meg em -
lé ke zés, is ten tisz te let tet te kü lö -
nö sen is hang sú lyos sá ok tó ber
31-én a re for má ció em lék nap ját.
Nem vé let le nül, hi szen – mi -
ként a la punk múlt he ti szá má -
nak Ég tá jo ló ro va tá ban meg je -
lent írás is rá mu ta tott – a re for -
má ció ün ne pe idén va sár nap ra
esett; eb ben az esz ten dő ben te -
hát „együtt ün ne pel het tük Jé zus
fel tá ma dá sát (ezt hir de ti, hir det -
né min den va sár nap) és Krisz tus
tes té nek, az egy ház nak az új já -
szü le té sét”. A le he tő leg szé le -
sebb nyil vá nos ság szá má ra tet -
te le he tő vé a pro tes tán sok ün ne -
pé ben va ló osz to zást a köz szol -
gá la ti rá dió (MR1 –Kos suth rá -
dió) és a köz szol gá la ti te le ví zió
(m1), de a fő vá ros ban so kan
vágy tak sze mé lye sen is részt
ven ni a Ma gyar or szá gi Egy há zak
Öku me ni kus Ta ná csa (ME ÖT)
ál tal szer ve zett, az Ok tó ber a re -
for má ció hó nap ja ün nep ség so -
ro za tot zá ró köz pon ti ren dez vé -
nye ken – a fa so ri evan gé li kus
temp lom tö vé ben ki ala kí tott
Re for má ci ói em lék park ban, il -
let ve a De ák té ri evan gé li kus
temp lom ban.

A ko rán éb re dők a Kos suth rá dió Lé -
lek től lé le kig cí mű mű so rá ban dr.
Sza bó Ist ván re for má tus püs pök re -
for má ci ói gon do la ta it hall hat ták,
majd Bet len Já nos mű sor ve ze tő D.
Sze bik Im re nyu gal ma zott evan gé li -
kus püs pök se gít sé gé vel idéz te fel Lu -
ther Már ton alak ját a Ma gyar Te le -
ví zió Ma reg gel cí mű mű so rá ban. 

Több más településhez hasonlóan
Ka pos vá ron is ré gi tör té nel mi ha gyo -
mányt ele ve ní tet tek fel múlt va sár nap:
Lu ther és Kál vin mai kö ve tői kö zös
is ten tisz te le tet tar tot tak. A re for má -
tus temp lom ból a Kos suth rá dió ál -
tal élő ben köz ve tí tett al kal mon Bel -
lai Zol tán, a há zi gaz da lel ki pász tor
pré di kált, Sze me rei Já nos evan gé li kus
es pe res pe dig re for má ci ói meg em lé -
ke zést tar tott. Az m1 Evan gé li kus if -
jú sá gi mű so rá nak né zői Lu ther éle -
tét be mu ta tó hét ré szes so ro za tot kö -
vet het nek fi gye lem mel dr. Blázy Ár -
pád lel kész, egy ház tör té nész se gít sé -
gé vel. Ok tó ber 31-én en nek utol só
előt ti ré szét lát hat ták az ér dek lő dők. 

* * *

„Re for má ci ó kor ne az em be re ket –
Lu thert vagy Me lancht hont – ün ne -
pel jük, ha nem azt a sze re tő Is tent, aki
Szent lel ke ere jé vel fel is mer tet te ve -
lük: egye dül Jé zus Krisz tus az, aki bé -
kes sé get, sza bad sá got és örök éle tet
tud ad ni” – hang sú lyoz ta Zsolt 36,6–
10 alap ján tar tott ige hir de té sé ben
Itt zés Já nos el nök-püs pök a De ák té -
ri gyü le ke zet 11 óra kor kez dő dött is -
ten tisz te le tén. (A tör té nel mi hű ség
ked vé ért meg kell je gyez ni, hogy a Ma -
gyar Te le ví zió 1-es csa tor ná ján élő ben

su gár zott, az m2-n pe dig fel vé tel ről
meg is mé telt is ten tisz te le tet ere de ti leg
Ba kony cser nyé ről ter vez ték köz ve tí -
te ni, a hely szín cse rét a Ma gyar Te le -
ví zió kér te, gaz da sá gi okok ra hi vat -
koz va.) Az al ka lom nak kü lö nös han -
gu la tot ad tak Jo hann Se bas ti an Bach
Ein fes te Burg ist un ser Gott (Erős vár

a mi Is te nünk) cí mű kan tá tá já nak fel -
csen dü lő dal la mai; a Lu the rá nia
ének kart dr. Kamp Sa la mon ve zé -
nyel te. 

* * *

Bár a te le ví zi ós köz ve tí tés mű sor ide -
jé be már nem fér he tett be le, az ün ne -
pi re for má ci ói is ten tisz te let ke re té ben
ad ták át egy há zunk Or dass- és Pró -
nay-dí ját. A csak lel ké szek nek ad ha -
tó leg ma ga sabb ran gú ki tün te tést, az
Or dass La jos püs pök ről el ne ve zett dí -
jat az or szá gos pres bi té ri um 2010-ben
Pát kai Ró bert nek, az Egye sült An gol
Nyel vű Evan gé li kus Egy ház nyu gal -
ma zott püs pö ké nek ítél te oda. 

Az egy ko ri zsi na ti el nök ről, a me -
cé nás Pró nay Sán dor bá ró ról el ne ve -
zett dí jat – a 2007-ben ho zott sza -
bály ren de let ér tel mé ben – azok a vi -
lá gi sze mé lyek kap hat ják, akik ki -

emel ke dő szel le mi vagy anya gi tá mo -
ga tás sal áll nak a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház mel lett. Az il le té kes
gré mi um dön té sé nek meg fe le lő en
Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő
és Itt zés Já nos el nök-püs pök a Pró -
nay-dí jat múlt va sár nap dr. Bo le -
ratz ky Ló ránd egy ház jo gász nak, volt

egye te mi ma gán ta nár nak, nyu gal ma -
zott ügy véd nek nyúj tot ta át.

* * *

A bu da pes ti Re for má ci ói em lék -
park ban az Üdv had se reg ze ne ka ra
vár ta fú vós ze né vel a re for má ci ói
meg em lé ke zés re ér ke ző ket. A rö -
vid, de an nál tar tal ma sabb dél utá ni
ün nep sé gen a ME ÖT el nö ké nek, D.
Sze bik Im ré nek imád ság gal egy be kö -
tött kö szön tő je után – No vá ky And -
rea ta nár nő ve ze té sé vel – a Bu da pest-
Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um di ák -
jai szol gál tak kul tu rá lis mű sor ral.
Ezt kö ve tő en Len gyel An na szer -
kesz tő-ri por ter, a Dé li Egy ház ke rü -
let fel ügye lő je, országosfelügyelő-
he lyet tes mond ta el ün ne pi be szé dét,
majd – az al ka lom le zá rá sa ként – a
je len lé vő lel ké szek ál dást mond -
tak, illetve a szolgálattevők vi rá go kat
he lyez tek el a fa so ri em lék mű vön. 

* * *

Az Ok tó ber a re for má ció hó nap ja el -
ne ve zésű ren dez vény so ro zat 2010-
ben az Éb redj, bi zony ság té vő lé lek!
mot tó kö ré épült. A zá ró ese mé nyen
a ha gyo má nyos öku me ni kus is ten -
tisz te let idén ki egé szült egy or go na -
ze nés áhí tat tal, va la mint egy re for má -
ci ói könnyű ze nei kon cert tel, előt te
pe dig a Bap tis ta Köz pon ti Fú vós ze -
ne kar tett „ut cai” ta nú bi zony sá got:
va ló ban erős vár a mi Is te nünk!

A De ák té ri evan gé li kus temp -
lom ban tar tott is ten tisz te let ün ne pi
li tur gi á já ban a MEÖT tag egy há za i -
nak főpásztorai vettek részt, imád sá -
got dr. He c ker Fri gyes nyu gal ma zott
me to dis ta szu per in ten dens és Mé szá -
ros Kor nél bap tis ta fő tit kár mondott.
A ze nei szol gá la tot az evan gé li kus
egy ház fú vós ze ne ka ra, va la mint a
Can to res Ecc le si ae réz fú vós együt tes
vé gez te Jo hann Gyu la és Ko vács Za -
lán ve ze té sé vel.

Re for má ci ói meg em lé ke zé sek

1517 óta fris seb ben – ez zel a mot tó val ren dez tek re for má ci ói em lék fu -
tást ok tó ber 30-án dél után Bu da pes ten, a VII. ke rü le ti bap tis ta, me to -
dis ta, re for má tus egy ház köz sé gek, va la mint a Pes ti Evan gé li kus Egy ház -
me gyé hez kö tő dő gyü le ke ze tek és in téz mé nyek (is ko lák) képviselőinek
rész vé te lé vel. A mintegy félszáz rajt hoz ál ló nak az 1517 mé te res tá von fe -
lül 1517 fo rint ne ve zé si dí jat is le kel lett ró ni a, „cse ré be” vi szont nem csak
egy – mot tó val éke sí tett – egyen pó ló ban futhatták ki magukat a
Városligetben, de ab ban a jól eső tu dat ban is, hogy a ne ve zé si dí jat a szer -
ve zők (Aradi György és Smidéliusz Gábor evan gé likus lelkészek) a ko -
lon tá ri iszap ká ro sul tak ja vá ra aján lot ták fel.

„Le gye tek büsz kék
a Szteh lo Gá bor-

ösz tön díj ra…”
b „Az MEE Or szá gos Pres bi té ri u ma a gyer mek men tő Szteh lo Gá bor

em lé ké re, va la mint az ok ta tá si és ne ve lé si ha gyo má nya i nak ápo lá -
sá ra ösz tön dí jak ado má nyo zá sá ról ha tá ro zott. A Szteh lo Gá bor-ösz -
tön dí jat te het sé ges, anya gi lag rá szo ru ló di á kok kap ják” – ez a szö -
veg és egy-egy ke rek pénz összeg ol vas ha tó azo kon az ok le ve le ken,
ame lye ket el ső íz ben ok tó ber 29-én dél után ad tak át evan gé li kus
tanulók nak a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um dísz ter mé ben.
Egy há zunk újon nan ala pí tott ösz tön dí ja nem kész pénz ként ke rült a
nyer tesekhez, ha nem a nyer tes tanuló is ko lá já nak át utal va nyit ja meg
az utat a ki tű nő ké pes sé gű fi a ta lok előtt, a meg je lölt cé lok, vá gyak,
am bí ci ók el éré sé hez szük sé ges anya gi hát tér biz to sí tá sá val. Ezért sem
egy for ma össze gek áll tak az ok le ve le ken. Ki-ki ar ra kap ta meg az –
átlagosan ötvenezer forintnyi – tá mo ga tást, ami re szük sé ge van:
kollégiumi díjra, tanulmányi útra, hangszervásárlásra… 

f Folytatás a 4. oldalon

F
O

TÓ
: 

LU
K

Á
C

S
 G

A
B

I

F
O

TÓ
: 

M
É

S
Z

Á
R

O
S

 G
Á

B
O

R

F
O

TÓ
: 

M
É

S
Z

Á
R

O
S

 G
Á

B
O

R

Az okleveleket Lengyel Anna, az ösztöndíjbizottság elnöke és Ittzés János elnök-
püspök nyújtotta át a díjazottaknak

f Folytatás a 12. oldalon

Megemlékezés a Reformációi
emlékparkban

Televíziós istentisztelet-közvetítés a Deák téri evangélikus templomból
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A Mit ten wir im Le ben sind el ső vers -
sza ká nak min tá ja a 11. szá zad el ső fe -
lé ben ke let ke zett Me dia vi ta in mor -
te su mus an ti fó na. A la tin té tel a kö -
zép kor leg is mer tebb éne kei kö zé
tar to zott, és már jó val Lu ther előtt
vol tak né met for dí tá sai. A leg ré gibb
pró zai vál to zat, amely ránk ma radt,
1422-ből szár ma zik; emel lett két rí -
mes ver zi ót is me rünk a 15. szá zad ból.
Rö vid del a re for má ció előtt, 1514-ben
még egy va ri áns ke let ke zett.

Lu ther Már ton 1524. jú li us 5-én
vagy rö vid del utá na ír ta ezt az éne -
ket ba rát ja, Ne sen ha lá lá nak ha tá -
sá ra.

Ér de kes a Lu ther-ének el ső vers -
sza kának és a re for má ció előt ti stró -
fának a kap cso la ta. A kö zép ko ri
vers ben azt ké ri az imád ko zó, hogy
me ne kül jön meg a ha lál ve sze del mé -
ből; a lu the ri vál to zat ban ki fe je zi,
hogy bán ja bű ne it, és ké ri, hogy
meg me ne kül hes sen a ha lál mé lyé ből,
me lyet az örök íté let kö vet. Így le het
az, hogy a kö vet ke ző két stró fá ban
egy ál ta lán nincs szó a tes ti ha lál ról,
ha nem a bű nök ről, a po kol bosszú -
já ról és a po kol tól va ló fé le lem ről, az
Is ten ir gal mas sá gá ról és kö nyö rü le -
tes sé gé ről, a bű nök Krisz tus ál do za -
ta nyo mán lét re jött ki en gesz te lő dé -
sé ről és a hit vi gasz ta lá sá ról an nak,
aki er re rá me ri bíz ni ma gát.

Az ere de ti ter je de lem meg há rom -
szo ro zá sá nak min tá ja va ló szí nű leg az

Ézs 6,3-on ala pu ló nagy pén te ki
Krisz tus-hí vó Tris ha gi on, a 8–10.
sor há rom szo ri „Szent” fel ki ál tá sa (a
for dí tás ban ez nem nyil ván va ló). Így
lesz a há rom stró fa Krisz tus-hit val -
lás: a ha lál lal szem ben Krisz tus az Úr;
a po kol lal szem ben ő az Erős; a bű -
nök kel szem ben, me lye ket vé ré vel le -
mo sott, ir gal mas Meg vál tó.

A Ky ri ele ison (ir gal mazz ne künk)
be fe je zés a re for má tor ki egé szí té se.
Az al cím – lop sanck – mu tat ja, hogy
Lu ther nem egy sze rű en te me té si
ének nek, ha nem a meg vál tás di csé -
re té nek te kin ti mű vét.

A dal lam ma is mert for má já nak ki -
ala kí tó ja Jo hann Wal ter, Lu ther mun -
ka tár sa; a re for má ció után elő ször
Wal ter Chor ge sang buch ja ad ja köz -
re az 1456 óta lé te ző dal la mot.

A fríg hang sor alap nél kü li, le be -
gő ér zést kelt het az ének lő ben. Ki vé -
tel az 5. sor jón zár la ta, ahol vég re ta -
lajt ér zünk a lá bunk alatt. Ta lán nem
vé let len, hogy itt kap juk meg az el -
ső so rok kér dé sé re a vi gasz ta ló vá -
laszt: „Ó, Urunk, csak te hoz zád!”

Az ének ma gyar for dí tá sa Túr me -
zei Er zsé bet mun ká ja. Az össze tett
stró fa meg szó lal ta tá sa nem egy sze -
rű, így aján la tos eh hez kó rus se gít sé -
gét is kér ni.

Az ige hir de tő Lu ther így fo gal maz:
„A túl zot tan ma ga biz to sak el ret ten -
té se, a ret te gők bá to rí tá sa: e ket tő nek
össze kell kap cso lód nia. A tör vény

hang ja így szól: éle tünk ben szün te -
len kö rül vesz min ket a ha lál. Az
evan gé li um vi szont ezt ének li: a ha -
lál kö ze pet te nyer jük meg az éle tet.”

g Ecse di Zsu zsa

Az íté let fe lé
Élet, ha lál, menny, po kol, íté let, ha -
lál, élet, Jé zus.

Hall ga tom a csö mö ri asszo nyo kat,
ahogy éne kel nek. Min dig el jön nek a
te me tés re, hogy ne ma rad ja nak egye -
dül a gyá szo lók a fáj dal muk kal, hogy
ne ma rad jak egye dül az ének kel,
hogy részt vál lal ja nak a kö zös te her -
ben, élet ben-ha lál ban. 

Hall ga tom az éne ket, át élem a
ne héz kö zös sé get, és meg szó lal ben -
nem Jé zus sza va: „Jöj je tek, Atyám ál -
dot tai, örö köl jé tek a vi lág kez de te óta
szá mo tok ra el ké szí tett or szá got.” Igen,
a hi tem ál tal örök éle tem van. Jé zus
is tud ja, ő mond ta zú go ló dó hall ga -
tó i nak, akik nem tud ták el fo gad ni az
Is ten fiú ön azo no sí tó sza va it (Jn
6,47). Nem is ér tem a fel há bo ro dá -
su kat, ér te ni-tud ni akar ták az örök
élet tit kát, nem át él ni. Uram, hol lát -
ta lak éhez ni, hogy en ned ad tam vol -
na, vagy szom jaz ni, hogy in nod ad -
tam vol na? Még is jól esik a sza va,
azért csak jó em ber va gyok, és ezt ő
is tud ja. 

A hí vő, bé kes sé ges gon do la tok
köz ben, ugyan azt az éne ket hall gat -
va, egy szer csak is mét Jé zus sza vát
hal lom: „Men je tek elő lem, át ko zot tak,
az ör dög nek és an gya la i nak el ké szí -
tett örök tűz re.” Vé ge a „nyu gal mam -
nak”, azon nal so ro lom ma gam ban:
annyi min dent meg tet tem már ér ted,
Uram, rád né zek, ahogy csak tő lem

te lik, és itt van a hi tem is, ami meg -
véd. Uram, mi kor lát ta lak té ged
éhez ni vagy szom jaz ni? Per sze nem
tu dok min den ki mel lé oda te le ped ni,
nem tu dok min den kin se gí te ni, nem
le he tek min den ki szol gá ja, meg van a
ma gam éle te is. A leg ki seb bet pe dig
úgy sem tu dom meg ta lál ni, de per sze
ahogy csak tő lem te lik, tö rek szem rá.
Ilyen a ke resz tény élet, ez az utam,
nem? Annyi ra jó nak len ni, annyi ra
ke resz tény nek, annyi ra hí vő nek,
amennyi re csak le he tek. 

Eszem be jut Lu ther, aki a cel lá já -
ban gyöt rőd ve, éle te ese mé nye in
gon dol kod va, a hí vő és hi tet len gon -
do la tok mély sé ge it meg jár va, a va ló -
di ag go da lom hang ján meg szó lal va
ke re si az ir gal mas Is tent. Aki nem
úgy fi zet meg ne kem, ahogy meg ér -
de mel ném, ha nem meg lát ja ben -
nem azt is, ami kor az zal az eggyel
meg te het tem, ami re Jé zus ta nít: „Ir -
gal mas sá got aka rok, és nem ál do za -
tot.” (Mt 9,13) Mert én is át élem az ő
ir gal mát, csak ez él tet, csak ez táp lál.
Eb ből tu dok más nak is ad ni, ez zel tu -
dom ön ma ga mat oda ad ni.

Élet, ha lál, menny, po kol, íté let, ha -
lál, élet, Jé zus. Csak hoz zád me ne kül -
he tek, Uram, egye dül ve led jár ha tom
vé gig, élet és ha lál mezs gyé jén, a ma -
gam út ját.

Ir gal mazz ne künk!
g Jo hann Gyu la

Éle tünk ben szün te len ha lál le si lép tünk
C ANTATE

So kan sú lyos pén ze ket fi zet nek azért,
hogy lás sák a jö vő jü ket. Nem új ke -
le tű vágy ez, meg fé ke zé sé re már a
mó ze si idők ben tör vényt kel lett hoz -
ni: Is ten né pe ne a jö ven dő mon dók
sza va it les se, ha a sor sá ra kí ván csi,
ha nem Is ten re ha gyat koz zon. Az Úr
még is fi gye lem be ve szi ezt az em be -
ri vá gyat, és hol Jé zus pél dá za ta i ban,
hol meg esz ka to lo gi kus pró fé tai le -
írá sok ban tár fel be lő le va la mit. Ép -
pen annyit, amennyit meg ér te nünk
még le het sé ges ah hoz, hogy se gít se
és meg ha tá roz za éle tünk me ne tét itt
a föl di ke re tek kö zött. Mert hogy
van nak más mi lyen ke re tek is – no,
ezek azok, ame lye ket Is ten nek kell
meg mu tat nia ah hoz, hogy egy ál ta lán
tud junk a lé te zé sük ről. 

Já nos apos tol lá to má sán át ne -
künk is be pil lan tást en ged a jö vő be.
De en nek a be pil lan tás nak csak ak kor
lesz ér tel me, ha a lá tot tak Is ten szol -
gá la tá ra for mál ják a je lent: en ge dik,
hogy Is ten re bíz zuk az ese mé nye ket,
hit tel meg ért sük az ért he tet lent, sőt
cse le ked jük azt, ami hez enél kül nem
len ne se in dít ta tá sunk, se erőnk, de
még le he tő sé günk sem. Mert hogy eb -
ben az elénk tá ru ló lá to más ban már
múlt ként ke rül meg íté lés alá mind az,
ami szá munk ra még a ma és a hol nap.
A vá gyott, sej tett, re mélt – oly kor ret -
te gett – jö vő. Ahol egy ér tel mű en
raj zo ló dik ki, mi az, ami iga zán szá -
mít, ami ma ra dan dó. Ami ér ték ál lóbb
an nál, mint ami lyen nek ma em ber -
szem mel tű nik.

A nagy, fe hér trón, és aki azon
ül – ma még na gyon sze ret nénk ab -
ban a tu dat ban él ni, hogy ő tér ben
és idő ben is elég messze van ah hoz,
hogy szá mol nunk kell jen a lé te zé sé -
vel, a ha tal má val s az zal, hogy mind -

nyá jan ré sze va gyunk an nak a fo lya -
mat nak, ame lyet ő in dí tott el, és
amely ná la ér vé get. Ma még nem is
vél jük azt a trónt olyan nagy nak és
ma ku lát lan nak. De a lá to más ban fel -
tá ru ló jö vő azt en ge di meg lát nunk,
hogy őe lő le még az ég és a föld is –
amely em ber lé tünk di men zi ó it meg -
ha tá roz za – el tű nik, el me ne kül. Ég -
nek és föld nek nincs már ér tel mes
sze re pe, nincs szá muk ra hely –
mint volt a te rem tés haj na lá tól
mind ad dig. 

Ég hez és föld höz ké pest va jon
mi cso da az em ber élet? Por ból lett és
por rá lesz, el tű nik hát ve lük együtt?
Nem. Az em ber élet ma rad. Oda
kell áll nia a min den ha tó Úr ki rá lyi
fen sé ge elé, ahol nyil ván va ló lesz, ki-
ki ho gyan ér zett, gon dol ko dott, ér -
tett szü le té sé től az utol só szív dob ba -
ná sá ig. És lát ha tó lesz mind az, ami
ezek ből ki ala kult: a tet te ink. A meg -
élt min den na pok. A cse lek vés sé for -
má ló dott ter vek, szán dé kok. Mind -
az, ami ben lát ha tó vá for má ló dott a
lel kü le tünk. A szem mel is lát ha tó tu -
laj don sá gok, a sza vak ban ki fe je zés -
re ju tó bel ső ér ték rend s mind azok
az ered mé nyek, ame lyek a cse lek vő
kéz nyo mán szü let nek. Ezek nem
tűn nek el. 

Hi á ba fo rog ma még köz szá jon
mint böl cses ség, hogy „a szó el -
száll”, „az idő min dent el fe led tet”.
Csak re mél jük, hogy ez így is van,
kü lön ben agyon nyom na vét ke ink
és mu lasz tá sa ink sú lya, mi előtt új
nap vir rad na ránk. De nem vesz nek
a sem mi be, bár mennyi re sze ret -
nénk is. Fel je gyez tet nek. Ott, ahol és
aki nek ez fon tos. Aki úgy te rem tett
meg min den egyes em bert a föl di lét -
re, hogy a ve le va ló kap cso la tá ban ki -

tel je sed ve jár ja még a gö rön gyös
ré sze it is a föl di élet út nak, s az ő Lel -
ké nek ve zér le te alatt szü les se nek
meg ter vei, va ló sul ja nak meg szán -
dé kai, le gyen lát ha tó vá lel kü le te.

Ott a nagy, fe hér trón előtt, a raj -
ta ülő szí ne előtt mind ez nyil ván va -
ló vá vá lik. Ki vé tel nél kül mind egyi -
künk éle té ről. Azo ké ról is, akik ről
em be rek le mond tak. A ten ger, de
még az al vi lág is át ad ja őket, hogy a
trón előtt meg áll ja nak. Mert bi zony,
ott meg kell áll nunk. Nem búj ha tunk
egy más há ta mö gé, nem te he tünk
úgy, mint ha ott sem len nénk, nem
me ne kül he tünk el a tró non ülő szí -
ne elől a föld del és az ég gel együtt. 

A köny vek ki nyit tat nak. S még
ame lyik nek a tar tal ma nem de rül ki
a lá to más ból, ar ról is tud juk: ró lunk
szól. De iga zán csak an nak a könyv -
nek kell ma gá ra von nia a fi gyel mün -
ket, ame lyet ezek mel lett nyit ki az,
aki mél tó rá. En nek a könyv nek ne -
ve is van, amely a tar tal má ra utal: az
élet köny ve. 

Ad mi niszt rá ció kény szer ben ver gő -
dő je le nünk ben még csak nem is
meg le pő, hogy még va la hol név sze -
rint szá mon tar ta nak. De mit ér, ha
az élet köny vé be be je gyez tek? Azt,
amit Jé zus így fo gal maz: „Jöj je tek,
Atyám ál dot tai, örö köl jé tek a vi lág
kez de te óta szá mo tok ra el ké szí tett or -
szá got.” (Mt 25,34) Azt, amit Is ten Jé -
zus Krisz tus ban al ko tott övé i ért.

Mit sem ér ne künk, ha fel tá rul a

jö ven dő, de nem ser ken ti élet re a
mát! Nem a fe nye ge tett ség tu dat ösz -
tö ké jé vel, nem is a szá mí tó elő re lá -
tás fur fang já val vagy a gör csös meg -
fe lel ni aka rás kény sze ré vel. Ha nem a
sze re tet be ölelt ség bi zo nyos sá gá val. A
meg vál tott ság tu dat fel sza ba dí tó örö -
mé ben. Az örök élet be ké zen fog va
be ve ze tet tek en ge del mességével.

Mi köz ben is mer het jük a má sik
es he tő sé get is: aki az el hí vá sa kor
ka pott alap ra nem ma ra dan dót épí -
tett, az oda ke rül, aho va min den
más, ami ér ték te len, fe les le ges, töb -
bé em lí tés re sem mél tó. Mint ami -
lyen a le győ zött ha lál, a po kol s ve -
lük a le lep le ző dött ha mis, ön ál ta tó re -
mény sé gek, az is te ni min den ha tó sá -
got ne vet sé ges sé ala cso nyí tó szám -
ta lan esz köz zel együtt. Mind ez a
tűz ta vá ba vet te tik. Az örök meg sem -
mi sü lés be.

Ma a jö vőt így mu tat ja meg az Úr.
An nak, aki lát ni akar ja. És an nak is,
aki nem. S hogy ad dig is, míg ez el -
ér ke zik, el ne fe led jük, hogy mi lyen
né ven va gyunk a könyv be be je gyez -
ve, ke res sük meg ne vün ket a köny -
vek köny vé nek, a Bib li á nak a lap ja -
in: Meg re pedt Nád szál, Füs töl gő Mé -
cses, Fo lyó víz mel lé ül te tett Fa, avagy
ép pen ség gel Bar ti me us, Ta más, Pé -
ter. Bár me lyik a mi ne vünk le het, at -
tól füg gő en, hogy ép pen me lyik fe je -
ze tét la poz tuk fel éle tünk nek.

Ol vas sunk a köny vek köny vé ből
úgy, hogy ne bi zony ta lan em ber bi -
zony ta lan cse le ke de te i vel le gye nek
te le ír va azon a na pon a fel nyí ló
köny vek ró lunk szó ló lap jai, ha nem
ta lál tas sa nak tette ink tel jes nek az
élet köny vé ben – az ér tünk mun kál -
ko dó Sze re tet nyo mán! Ámen.

g Far kas Etel ka
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Jö ven dő mon dó lá to más
A VA SÁRNAP IG ÉJE

b Az egy há zi esz ten dő utol só há rom va sár nap ján hang sú lyo sab ban ta -
lál ko zunk a ha lál és az örök élet kér dé se i vel. He ti éne künk, az Éle tünk -
ben szün te len ha lál le si lép tünk (EÉ 499) is ezt a té mát fej ti ki.

SE MPER REFOR M ANDA

„Hogy pe dig eze ket a sza va kat (Zsolt
6,2) bű nös em ber mond ja, vagy a bű -
nö sök ne vé ben Krisz tus, azt ab ból
lát juk, hogy bün te tést em lít, mert Is -
ten bün te té se nem az igaz ság mi att van.
Azért min den szen tek nek és ke resz tyé -
nek nek meg kell is mer ni ük bű nös sé -
gü ket és fél ni ük Is ten íté le tét; mert ez
a zsol tár min den ki nek szól, és nem tesz
ki vé telt. Azért jaj mind azok nak, akik
nem fél nek, és nem ér zik bű ne i ket, és
nyu go dal ma san men nek Is ten bor -
zasz tó íté le te elé, ahol pe dig sem mi fé -
le jó  cse le ke det ele gen dő nem le het.”

d Lu ther Már ton:
Bűn bá na ti zsol tá rok – A ha to dik
zsol tár (Schu lek Ti bor for dí tá sa)

Urunk, Is te nünk! Pár nap ja csak, hogy
fe jet hajt va áll tunk, el hunyt sze ret te ink -
re em lé kez tünk. Sír tunk, ahogy fel idéz -
tük őket ma gunk előtt. És sír tunk, mert
fájt az el vesz té sük. Ak kor szin te csak
ar ra fi gyel tünk, hogy az élet és a ha lál
össze tar to zik. Mai igéd ar ra is em lé kez -
te tett ben nün ket, hogy el mú lás és
szá mon ké rés is el vá laszt ha tat la nok.

Egy szer majd el ér ke zik az íté let ide -
je, ki nyí lik az élet köny ve, és a ha lot -
tak a könyv be írot tak alap ján ítél tet -
nek meg cse le ke de te ik sze rint. Mert
igaz, hogy most még tart a ke gye lem
ide je, de egy kor el jön majd az a nap
is, ami kor te, szent sé ges Is ten, ítél ni
fogsz. Még a ten ger is ki fog ja ad ni a
ben ne le vő ha lot ta kat, a ha lál és a po -
kol is ki ad ják a ná luk le vő ha lot ta kat,
és meg ítél te tik min den ki cse le ke de -
tei sze rint. 

Ek kor ki nek-ki nek egye dül kell
majd fe lel nie előt ted. Ott már nem lesz
ki út, és nem lesz mel lé be szé lés. Min -
den re fény de rül, sem mi sem ma rad ti -
tok ban. „Az igaz azt kap ja, amit igaz -
sá gá ért ér de mel, a bű nös pe dig azt kap -
ja, amit bű né ért ér de mel.” (Ez 18,20)

Urunk, ijesz tő ez, és még is kö szön -
jük, hogy em lé kez tetsz ma ben nün -
ket er re! De épp így em lé kez tetsz ben -
nün ket a re for má ció egyik nagy fel -
is me ré sé re is: ar ra, hogy a föl di lét ben
nem a cse le ke de tek tar ta nak meg
kö zü lünk bár kit is, ha nem a ne ked
szen telt, át adott élet. Krisz tus kö ve -
té se a min den na pok ban. Csak ez ál -
tal ke rül he tünk be az élet köny vé be.
Add, hogy ne vün ket oda fel je gyez zék,
és ki ne tö röl jék!

Te se gíts ezért, ké rünk, hogy meg -
újít suk és meg erő sít sük ve led va ló
kap cso la tun kat, tel jes szív ből, őszin -
tén kö szön ve meg ne ked az örök élet
és az üd vös ség aján dé kát.

Jöjj, Urunk, Szent lel ked del, és
nyisd meg szí vün ket! For málj mind -
nyá jun kat aka ra tod sze rint. Se gíts,
hogy ne erőt le ned jünk el, és ne fá rad -
junk meg kö ve té sed ben. Add, hogy
új ra jár jon át és ele ve nít sen meg
min ket az el ső sze re tet tü ze. 

Jöjj, Urunk, Szent lel ked del, és em -
lé kez tess min ket új ra meg új ra egy -
szü lött Fi ad ér tünk ho zott ál do za tá -
nak nagy sá gá ra. Há lát adunk ne ked
azért, hogy ő föld re jött, meg halt és
fel tá ma dott meg iga zu lá sunk ra. Ez
le gyen a mi erőnk és re mény sé günk
mind ad dig, míg el nem ér ke zik az íté -
let ide je. Ő le gyen és ma rad jon a mi
erőnk és re mény sé günk ad dig is –
éle tünk ben és ha lá lunk ban. Ámen.

Oratio
œcumenica
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Az el múlt he tek ben he ti la punk ban, az
elekt ro ni kus és az írott saj tó más fó -
ru ma in is meg je lent a meg hí vó a
Ma gyar or szá gi Lu ther Szö vet ség ok -
tó ber 30-i, 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 mű – és a test vér egy -
há zak ból fel kért elő adók mi att öku -
me ni kus nak is ne vez he tő – kon fe ren -
ci á já ra. A re mélt nél is na gyobb és szé -
le sebb kö rű ér dek lő dést ki vál tó ren -
dez vényt a Pes ti Evan gé li kus Egy ház
De ák Té ri Gyü le ke ze té nek nagy ter mé -
be szer vez ték. Vagy is ugyan oda, ahol
2009 fo lya mán a Gyó gyí tó em lé ke zés
cí mű, a mos ta ni tól bi zo nyos ér te -
lem ben vé ve el té rő cél lal meg ren de -
zett kon fe ren cia so ro zat zaj lott.

A gyü le ke ze ti ter met tel je sen meg -
töl tő hall ga tó ság szá má ra ko moly
igény be vé telt je len tett a több mint
nyolc órás kon fe ren ci án egy mást kö -
ve tő elő adá sok és hoz zá szó lá sok fi -
gye lem mel kö ve té se, de – más kon -
fe ren ci á kon szer zett ta pasz ta la tok kal
szem ben – a szer ve zők meg elé ge dés -
sel lát hat ták, hogy a hall ga tó ság
majd nem tel jes szám ban ki tar tott az
együtt lét hi va ta los be fe je zé sét je -
len tő es ti órá ig.

Ab ban a re mény ség ben, hogy he -
ti la punk rész le te sen tu dó sít e fon tos
ese mény ről, én most, bár ez is mét fe -

sze ge ti e ro vat mű fa ji ke re te it, itt
adom köz re a kon fe ren cia ele jén el -
hang zott áhí ta tom szö ve gét. A tex -
tus Gal 6,2 volt: „Egy más ter hét hor -
doz zá tok: és így tölt sé tek be a Krisz -
tus tör vé nyét.” És in nen től kö vet kez -
zék a rö vid ige hir de tés.

* * * 

Leg elő ször is azt kell le szö gez ni,
sze re tett test vé re im, hogy az ál ta lunk
hasz nált for dí tás nem egé szen pon -
tos, ezért egy ki csit fél re is ért he tő.
A tar tal mat job ban vissza ad ja, kor -
rek teb bül in terp re tál ja, ha így for dít -
juk: Hor doz zá tok egy más ter hét, így
fog já tok be töl te ni Krisz tus tör vé nyét.
Fon tos ez a kü lönb ség té tel. És még -
is az ere de ti leg ol va sott fél mon da tot
idé zem is mét: Egy más ter hét hor doz -
zá tok! 

Per sze tud juk, hogy ez nyelv ta ni lag
im pe ra tí vusz, fel szó lí tó mód, de a
ma gyar nyelv meg en ge di most ne -
künk, hogy a szó alak ját vál to zat la nul
hagy va, ki je len tő mód ban ért sük:
egy más ter hét hor doz zá tok. Ez zel az
egész egy ház ra jel lem ző mély sé ges
mély össze füg gé sek tá rul nak fel előt -
tünk. Olyan össze füg gé sek, ame lyek
fel is me ré se nél kül sem ezen a na pon

– ami kor ta lán meg ter helt szív vel, ön -
ma gunk vagy má sok ter hét hor doz -
va va gyunk együtt –, de éle tünk más
nap ján sem tu dunk Jé zus Krisz tus ta -
nít vá nya i ként él ni. Ez az egy ház test re -
a li tá sá ból kö vet ke zik! Mert akár akar -
juk, akár nem akar juk, akár tet szik,
akár nem tet szik, ha da ko zunk el le ne,
vagy ép pen ki vált ság nak tart juk, a tény
tény ma rad: hor doz zuk egy más ter hét.

1Kor 12 gyö nyö rű sé ges Krisz tus-
test him nu sza (és itt nem vé let le nül
hasz ná lom a him nusz szót) eb be a
misz té ri um ba ve zet ben nün ket: Jé zus
Krisz tus a fej, mi tes té nek tag jai va -
gyunk; egy más örö mé nek örü lünk,
egy más szo mo rú sá gán szo mor ko -
dunk. A má sik el esé se min ket is sújt,
és a mi bű ne ink má sok szí vé re ter he -
lőd nek. Mert egy a Krisz tus-test!

Cso dá la tos le he tő ség, me lyet Jé zus
Krisz tus, az egy ház Ura új ra és új ra

fel kí nál az övé i nek. Min den egyes al -
ka lom, ami kor li tur gi kus kör nye -
zet ben vagy ép pen az oly rit ká vá vált
ma gán gyó nás meg hitt, szent pil la na -
tá ban egyik test vér a má sik nak ki tár -
ja szí vét – ha ki tár ja. S a bűn bá nó élő
re mény ség gel hall hat ja a fel ol do -
zást, a meg kér dő je lez he tet len bűn -
bo csá na tot hir de tő evan gé li u mot:
Jé zus Krisz tu sért meg bo csát tat tak
bű ne id. Igen, így va gyunk, így is le -
he tünk egy más te her hor dói, egy -
más meg ter he lői, test vé rek Jé zus
Krisz tus ban.

Lu ther így ír egy he lyen eh hez az
igé hez kap cso lód va: „Amint Krisz tus
be fo ga dott ti te ket, és a ti bű ne i te ket
a sa ját já vá, az ő igaz sá gát pe dig a ti -
é tek ké tet te, úgy nek tek is be kell fo -
gad no tok test vé re i te ket, akik el té ved -
tek, és őket tü re lem mel kell hor doz -
no tok; bű ne i ket a ma ga to ké vá kell
ten ne tek, s ha van ben ne tek va la mi
jó, azt az övé ké vé ten ni ké szek le gye -
tek min den kor.” 

Ak kor mi ért bol do gu lunk még is
olyan ne he zen? Mi ért nem ju tunk
egy ről a ket tő re? Mi ért nem nyíl nak
meg a szí vek? Sem meg szó la lás ra,
sem be fo ga dás ra. Csűr het jük-csa -
var hat juk, test vé re im, ki fo gá so kat

ke res he tünk, a di ag nó zis azon ban
csak egy le het: va la mi hi ány zik egy -
ház lé tünk lé nye gé ből.

Hogy ezen a na pon, nyolc óra
múl va ki csit gyó gyul tab ban, fel sza -
ba dul tab ban, ki csit nyi tot tab ban és
ki csit be fo ga dób ban té rünk-e majd
ha za ott ho nunk ba, ez nem a Mes te -
ren fog múl ni. Raj tad, raj tam, mi raj -
tunk mú lik. Vagy is azon, hogy egy -
ház va gyunk-e va ló já ban, Krisz tus
mér té ke és mér cé je sze rint. Ahol
nem el hall gat tat nak, ha nem meg val -
lat nak a bű nök, ahol sen ki nem fog
kö vet, hogy a má sik ra ves se, ha -
nem hir de ti a bűn bo csá na tot a bű -
ne it bá nó, a ter hei alatt ros ka do zó
test vér nek, és így hir de ti a gyó gyu -
lás le he tő sé gé nek re mény sé gét a
Krisz tus-test egész sé gé ért imád ko -
zó kö zös ség nek is. Ámen.

Őszin tén, a gyó gyu lás re mény sé gé ben
É GTÁJOLÓ

Ittzés János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

b Zsú folt nap juk volt ok tó -
ber 26-án a Dé li Egy ház -
ke rü let ve ze tő i nek. Gáncs
Pé ter püs pök és Len gyel
An na fel ügye lő Bé kés me -
gyé ben járt. Er ről a múlt
keddi nap ról ké szült a
püs pö ki tit kár aláb bi be -
szá mo ló ja. 

Reg gel há rom ne gyed hét kor
in du lunk a Pus kin ut cá ból. El -
ka nya ro dunk a fel ügye lő
asszo nyért, majd irány Bé -
kés csa ba. Az esős, szür ke idő
nem se gít az elő re ha la dás -
ban, de vé gül is ide jé ben, tíz
órá ra meg ér ke zünk.

A Ke let-bé ké si és a Nyu gat-
bé ké si Egy ház me gye lel ké -
szei kö zös lel ké szi mun ka kö -
zös sé gi ülé sen vesz nek részt.
Az al ka lom is ten tisz te let tel
kez dő dik La czi Ro land nak, a
szar vas-új temp lo mi gyü le ke -
zet lel ké szé nek szol gá la tá val.
Az is ten tisz te let vé gén úr va -
cso ra: most a lel ké szek – az

úr va cso rák szol gá lói – tér -
del nek az im po záns Nagy -
temp lom ol tá ra előtt, hogy
ré sze sül je nek a szent ség ben.

A ta lál ko zó a gyü le ke ze ti
te rem ben foly ta tó dik, ahol a
Lu the rá nus Vi lág szö vet ség jú -
li us 20–27. kö zött le zaj lott
stutt gar ti nagy gyű lé se kap -

csán Gáncs Pé ter elő adást tart
a szö vet ség ről és mun ká já ról.

A má so dik elő adá son Ré -
vész né Tóth Er zsé bet nyu gal -
ma zott óvo da ve ze tő tart hit -
tan könyv is mer te tőt a har -
minc öt lel kész nek.

Gyors ebéd, hi szen két óra -
kor Me ző be rény ben a pol gár -
mes ter rel, Sik ló si Ist ván nal
van ta lál ko zó. Egy né met nyel -
vű óvo da át vé te lé ről és jö vő be li
mű köd te té sé ről fo lyik a tár gya -
lás, me lyen részt vesz Lá zár né
Skor ka Ka ta lin, a Me ző be -
rény I. Ke rü le ti Evan gé li kus
Egy ház köz ség lel ké sze és a
gyü le ke zet fel ügye lő je, Wag ner
Jó zsef is. A meg be szé lés ered -
mé nye re mény kel tő és biz ta tó.

Kon do ros a kö vet ke ző ál lo -
más, a he lyi evan gé li kus gyü le -
ke zet hi va ta los püs pö ki lá to ga -
tá sá ra (vi s i ta tio ca no ni ca) ke rül
sor; ez az egyik az ez évi vi s i ta -
ti ók – Gy önk és kör nyé ke, Tol -
na né me di, Ta má si és kör nyé ke,
Solt vad kert – so rá ban.

Tus ka Ti bor, a gyü le ke zet
lel ké sze fo gad ja a ke rü let ve -

ze tő it. Át te kin tik a lel kész
mun ka te rü le te it, a vég zett
szol gá la to kat, a kö zös ség ben
zaj ló al kal ma kat; anya gi hely -
zet, csa lád lá to ga tá sok, hit tan,
kon fir má ció, fi a ta lok, idő sek
hely ze te a gyü le ke zet ben, lét -
szá mok, egy ház fenn tar tók,
ered mé nyek, gon dok, hi á -

nyos sá gok… ala po sak a kér dé -
sek, rész le te sek a vá la szok.

A lel késszel tör tént meg be -
szé lés után a püs pök és a fel -
ügye lő asszony meg te kin ti a
kon do ro si gyü le ke zet ke ze lé -
sé ben mű kö dő nyug dí jas há zat
is, ahol Fridl né Pl je sovsz ki
Ani ta ve ze tő től az ott hon na -
pi éle té ről, gond ja ik ról, örö -
me ik ről kap nak tá jé koz ta tást. 

A vi zi tá lás zá ró ese mé nye:
ta lál ko zás a fel ügye lő vá lasz -
tás előtt ál ló gyü le ke zet pres -
bi té ri u má val. Itt Gáncs Pé ter és
Len gyel An na ar ról szól, hogy
mennyi re fon tos a pres bi te -
rek va ló ban ak tív je len lé te egy
gyü le ke zet éle té ben – az, hogy
a pres bi ter ne csak a ne vé vel,
ha nem sze mé lyes mun ká já val
is ve gyen részt ben ne. Eh hez
nyúj ta nak se gít sé get a pres bi -
ter- és mun ka társ kép zé sek,
me lyek al kal ma it is is mer te tik.

A pres bi té ri um tag jai a gyü -
le ke zet éle té ről, ter ve ik ről,
prob lé má ik ról be szél nek. Jó
han gu la tú a ta lál ko zó, mely től
re mény ség sze rint a gyü le ke -

zet is, a ke rü let ve ze tői is erő -
söd nek.

Ké sőn es te, könnyű va cso -
ra után in du lunk vissza. A
már fel szá radt úton ha la dó
au tó ban fá radt csend van – a
gon do la tok a nap tör té né sei
kö rül jár nak.
g Wisz ki densz ky And rás 

Egy mun ka nap dé len
b A re for má ció hó nap já nak

köz pon ti ren dez vé nye i -
hez szám ta lan gyü le ke -
zet csat la ko zott, mert
szük sé gét érez ték, hogy
a te le pü lé sü kön élők szá -
má ra mél tó kép pen köz ve -
tít sék a pro tes tan tiz mus
örök ér vé nyű üze ne tét.
Az aláb bi ak ban a sár bo -
gárd–sár szent mik ló si
evan gé li kus gyü le ke zet
ren dez vény so ro za tá nak
zá ró ese mé nyé ről tu dó -
sít juk la punk ol va só it.

A 63-as fő út mel lett el ha la dók
Sár szent mik lós egyik je len -
tős for gal mi cso mó pont já ban
mész kő ből épült, szép temp -
lo mot pil lant hat nak meg. A
to rony hom lok za tán ta lál ha tó
fel irat a szór vány hely zet ben
élő evan gé li kus ság re ményt
adó hit val lá sát szó lal tat ja meg:
„Erős vár a mi Is te nünk!”

A 379 lel ket szám lá ló gyü le -
ke zet ok tó ber 30-án ün ne pel -
te temp lo ma fel szen te lé sé nek
140. év for du ló ját. Az ese mény -
re az egész hó na pon át íve lő
prog ram so ro zat tal ké szül tek.
Az iro dal mi és ze nei ren dez -
vény so ro zat – klasszi kus pro -
tes táns egy há zi ze ne mű vek től
kezd ve a sa já tos hang vé te lű ír
ke resz tény nép ze né ig – vál to -
za tos és tar tal mas feltöltődést
kí nált. Az iro dal mi es ten ne ves
lel kész elő dök szép iro dal mi
írá sa it szó lal tat ták meg, majd
a sár szent mik ló si evan gé li kus
gyü le ke zet tör té ne tét is mer te -
tő ké pes ki ad vány be mu ta tó -
já ra ke rült sor. 

Ilyen ala pos elő ké szü let
után e so rok író ját nem lep te
meg, hogy a temp lo mot múlt
szom ba ton meg töl töt ték az
ün ne pel ni vá gyók. A há la adó
is ten tisz te let ige hir de té sé ben

Szar ka Ist ván, a Fej ér-Ko má -
ro mi Egy ház me gye es pe re se a
ter mé ket len fü ge fa pél dá za ta
alap ján (Lk 13,6–9) em lé ke zett
meg a kö zös ség „ha tár hely ze -
te i ről”. Ami kor e gyü le ke zet a
lét és nem lét ha tá rán volt,
ám né hány em ber nek min dig
volt ere je fel fe lé ki ál ta ni. És a
meg hall ga tott imád sá gok nyo -
mán cso dák so ro za tát él het -
ték át…

Az ige hir de tő ki emel te: Is ten
min dig adott olyan pász to ro kat
e kö zös ség élé re, akik össze -
gyűj töt ték a kör nyék be li hí ve -
ket. Így gyűj töt te össze a gró fi
föl de ket bér lő evan gé li kus hit -
sor so sa it Fren del György, hogy
együtt, lel ki és gaz da sá gi kö zös -
ség ben épít sék a ha zát. Ilyen

hit tel in dult el a temp lom épí -
té sé re gyűj tő Béldy Ká roly lel -
kész, s lám, a te kin té lyes tá mo -
ga tók kö zött ott ta lál juk őfel sé -
ge I. Vil mos po rosz ki rályt is.

Az es pe res rá mu ta tott, hogy
e mos ta ni ju bi le u mi ün nep az
elő dök ál do za tos „ve té sé nek”
gyü möl cse. „Ám az elő dök és
a ma élők ál do za tos szol gá la ta
mö gött meg kell lát ni a ben nük
mun kál ko dó Urat” – ál la pí -
tot ta meg.

A há la adás hang ja it a sár bo -
gár di ze ne is ko la fú vós nö ven -

dé kei, va la mint az evan gé li kus
gyü le ke zet ve gyes ka rá nak
szol gá la tai tet ték emel ke det teb -
bé. Az úr va cso ra meg ün nep lé -
sét kö ve tő dísz köz gyű lé sen
mu tat ták be és ju tal maz ták a
temp lom mal kap cso la tos fo tó-,
rajz- és esszé pá lyá zat nyer te se -
it. A köz gyű lé sen újabb fel ada -
tok és cé lok is meg fo gal ma zód -
tak. E ter vek szé pen il lesz ked -
nek az el múlt évek ben el vég zett
fel újí tá si mun kák hoz. 

A kö zös ség két év vel ez előtt
ön erő ből ala kí tot ta át gyü le ke -
ze ti ház zá hasz ná la ton kí vü li
pa ró ki á ját, és rész ben fel újí tot -
ta temp lo mát. A gyü le ke zet fa -
fa ra gó kö ré nek ve ze tő je, Vár -
al jai Pé ter asz ta los mes ter,
pres bi ter fel aján lot ta mun ká -

ját, és elő irá nyoz ta a temp lom
nyí lás zá ró i nak cse ré jét. A te -
rí tett asz ta lok mel let ti be szél -
ge té sek so rán vi szont már a
temp lom meg süllyedt alj za tá -
nak és pa do za tá nak cse ré jé ről
is szólt a be szél ge tés…

Mind ezek alap ján a kró ni -
kás nak úgy tűnt: to vább ra is
vi gyá zó ke zek épí tik „a Sár víz
mel let ti őr tor nyot”, és ha son -
ló szor ga lom mal, imád sá gos
lé lek kel fá ra doz nak a vá ros
bé kes sé gén.

g – SzIJ – 

Őr to rony a Sár víz mel lett
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Fon tos kon fe ren cia a tény fel tá rás dol gá ban

Kelet és Nyugat békés lelkészi munkaközössége Csabán



4 e 2010. november 7. Evangélikus Életevangélikus élet

Dr. Sza bó Ist ván re for má tus
püs pök Róm 2,1–4 alap ján
tar tott pré di ká ci ó já ban Pál
apos tol és Lu ther Már ton sza -
va i val együtt több ször is a
hall ga tó ság szí vé re he lyez te:
Is ten jó sá ga min den kit na -
pon ként hív meg té rés re.

Az ige hir de tést kö ve tő elő -
adás ban Itt zés Já nos evan gé -
li kus püs pök a négy száz öt -
ven év vel ez előtt el hunyt –
„ap ró óri ás” jel ző vel is il le tett
– Phi lipp Me lancht hon ra em -
lé ke zett. Az evan gé li kus egy -
ház hitokmányát, az Ágos tai
hit val lást meg fo gal ma zó tu -
dós mél tó kol lé gá ja, szel le mi
tár sa volt Lu ther Már ton nak.
Gon dol ko dá sá val, mű ve i vel
nem csak kor tár sa i ra ha tott,
de a mai pro tes tan tiz mus ra is
be fo lyás sal bír.

* * *

Re for má ció az or go na ze né ben
cím mel ad tak kon cer tet a Liszt
Fe renc Ze ne mű vé sze ti Egye -
tem or go na sza kos hall ga tói.
Mű so ru kon J. S. Bach, D. Bux -
te hu de, N. Bruhns és F. Men -
dels sohn mű vei sze re pel tek.

A kon cer ten igei út ra va ló -
val Smi dé li usz Gá bor, a De ák
té ri gyü le ke zet igaz ga tó lel ké -
sze szol gált. Áhí ta tá nak alap -
já ul az Út mu ta tó az nap ra ki -
írt evan gé li u mi sza ka szát vá -
lasz tot ta Jé zus bol dog mon -
dá sa i ból. Az egy ház a 11. szá -
zad tól kezd ve min den szen -
tek ün ne pén a Meg vál tó nak
min dig ezen mon da ta i val em -
lé ke zett meg a szen tek ről és
bol do gok ról. 1517. ok tó ber 31-
én, egy nap pal az ün nep előtt
Lu ther Már ton – té te le i ben és
fenn ma radt no vem ber el se jei
pré di ká ci ó já ban is – azok ra a
té mák ra irá nyí tot ta a fi gyel -
met, ame lyek leg in kább fog lal -
koz tat ták és fog lal koz tat ják
az em be re ket: a ha lál, az üd -
vös ség és az örök élet kér dé -
se i re. Vá la szul Is ten üd vö zí tő
öröm hí rét kell fel szín re hoz ni,
mint ahogy a bol dog mon dá -
sok üze ne tét is csak Jé zu son
ke resz tül ért het jük meg –
hang sú lyoz ta a lel kész.

A nap és a prog ram so ro zat
zá rá sa ként az In su la Lu the ra -
na (evan gé li kus szi get) né ven
is em le ge tett épü let együt tes
ud va rá ban a Szél ró zsa Band
adott nagy si ke rű könnyű ze nei
kon cer tet a for ralt bor ral kí -
nált gyü le ke zet nek, a ze ne
nyel vén el ső sor ban fi a ta lok nak
hir det ve, hogy: Jé zus él!

g – bo dazs –

Re for má ci ói
ünnepségek

f Folytatás az 1. oldalról

b „Il lú zi ók nél kül, de élő re mény ség gel” – sa ját ki -
fe je zé se ez az ün ne pelt nek, a Pró nay Sán dor-díj
idei ki tün te tett jé nek, dr. Bo le ratz ky Ló ránd
evan gé li kus egy ház jo gász nak. Mot tó ja is le het
ez an nak a gaz dag élet pá lyá nak, amely Tri a non
évé ben, 1920-ban kez dő dött (a dí ja zott idén töl -
töt te be 90. élet évét). Élet mű vét két je len tős ál -
la mi ki tün te tés sel ho no rál ták: 2007-ben a Ká -
ro li Gás pár-díj jal, idén pe dig a Ma gyar Köz tár -
sa sá gi Ér dem rend kö zép ke reszt jé vel (pol gá ri ta -
go zat). Mél tó te hát, hogy az ál lam után sze re tett
egy há za is mél tó mó don ju tal maz za ne ves fi át. 

Az idei ál la mi ki tün te tés rö vid in dok lá sa sze rint „dr.
Bo le ratz ky Ló ránd egy ház jo gász nak, volt egye te mi
ma gán ta nár nak, nyu gal ma zott ügy véd nek egy ház -
jo gi, el mé le ti mun kás sá gá ért, pél da ér té kű, kö vet ke -
ze tes és nagy ra be csült élet út ja el is me ré se ként”
ado má nyoz ták az ér dem ren det. Ta lán szo kat lan, de
ese té ben egy ál ta lán nem in do ko lat lan ez a ket tős –
szak mai és élet pél dai – el is me rés, a to váb bi ak ban mi
is ezt a két in do kot tart juk szem előtt. 

Két vá ros kü lö nö sen meg ha tá roz ta éle tét: Za la -
eger szeg, amely nek kö ze lé ben szü le tett, itt vé gez te
is ko lá it. Édes ap ja a vá ros köz tisz te let ben ál ló pol gá -
ra, gim ná zi u mi ta nár, a he lyi evan gé li kus gyü le ke -
zet fel ügye lő je volt. Ér de mes meg em lí te ni, hogy volt
kap cso la ta a vá ros plé bá no sá val, Pehm Jó zsef fel, a ké -
sőb bi Mind szenty her ceg prí más sal. Éle té nek má sik
meg ha tá ro zó hely szí ne Mis kolc, aho vá a Tri a non -
ban erő szak kal meg szün te tett ősi eper je si evan gé -
li kus kol lé gi um jog aka dé mi á ja köl tö zött. A dí ja zott
egész élet mű ve e le gen dás hí rű, az óta meg szűnt is -
ko la, a mis kol ci evan gé li kus jog aka dé mia szel le mi
foly ta tá sá nak te kint he tő. 

Már egye te mis ta és fi a tal ku ta tó ko rá ban má ig meg -
ha tá ro zó mű ve ket al ko tott: az evan gé li kus egy ház két
leg ma ga sabb tiszt sé gé nek, a püs pök nek és az egye -
te mes (or szá gos) fel ügye lő nek a jog tör té ne ti elem zé -
sét akár ér de mes vol na új ra ki ad ni. Kül föl di ösz tön -
dí ja ered mé nye ként szü le tett meg a Finn Evan gé li kus
Egy ház és az ál lam vi szo nyá ról írt mun ká ja.

A deb re ce ni egye te men ha bi li tált 1947-ben, ezt kö -
ve tő en meg vá lasz tot ták a mis kol ci jog aka dé mia ta ná -
rá nak. Min den ké szen állt vol na a szép jog aka dé mi -

ai pá lya fu tás hoz, de a sors köz be szólt. Rá ko si ék kom -
mu nis ta dik ta tú rá ja a jog aka dé mi á kat fe les le ges nek és
re ak ci ós nak mi nő sít ve a töb bi vel együtt meg szün tet -
te a nagy  múl tú mis kol ci evan gé li kus jog aka dé mi át is.

Mi vel Bo le ratz ky Ló ránd nem volt haj lan dó mar -
xis tá vá „át ne ve lőd ni”, szé pen íve lő pá lya fu tá sa de rék -
ba tört. Nem hogy jog aka dé mi ai ta nár ként, de még jo -
gász ként sem ka pott ál lást, 1956-ig ön tö dei se géd mun -
kás és más ef fé le le he tett csak. Az Apos to lok cse le ke -
de te i ből vett ige vi gasz tal ta: „…még az én éle tem sem
drá ga né kem, csak hogy el vé gez hes sem az én fu tá so mat
öröm mel, és azt a szol gá la tot, me lyet vet tem az Úr Jé -
zus tól…” (Ap Csel 20,24; Ká ro li-for dí tás) Csak 1956-
ban tér he tett vissza a jo gi pá lyá ra. Egész éle té ben ügy -
véd ként prak ti zált Me ző kö ves den és Gö döl lőn.

Az egy há zi köz élet be az 1956-os for ra da lom kö vet -
kez té ben tér he tett vissza, az evan gé li kus egy ház élé -
re egy rö vid ke gyel mi év re vissza tért Or dass La jos püs -
pök egy ház ke rü le te ügyé szé nek kér te fel. Mi kor
1958-ban Or dass püs pö köt má sod szor, im már vég leg
el tá vo lí tot ták, Bo le ratz ky Ló ránd le mon dott tiszt sé -
gé ről. A rá jel lem ző csen des kö vet ke ze tes ség gel
mind vé gig ki tar tott a bel ső emig rá ci ó ba kény sze rí tett
püs pök mel lett. Az egy ház ból nem so kan mer tek ezek -
ben az év ti ze dek ben kap cso la tot tar ta ni Or dass püs -
pök kel, az ő ba rát sá guk azon ban szi lár dan meg ma -
radt, egé szen a püs pök 1978-as el huny tá ig. 

Nem vé let len ezért, hogy Bo le ratz ky Ló ránd lett az
1988-ban meg ala kult Or dass La jos Ba rá ti Kör el nö ke.
Ő és a kö rü löt te le vők fel is mer ték, hogy a négy év ti -
zed alatt meg té pá zott egy há zi hi te les ség hely re ál lí tá -
sa csak az Or dass ne vé vel fém jel zett er köl csi áll ha ta -
tos ság ra épül het. Az Or dass-kör ezért tö re ke dett az
egy ház né pé vel meg is mer tet ni a püs pök nek és har cos -
tár sa i nak éle tét, mun kás sá gát, hi szen ezek az ada tok
az elő ző év ti ze dek ben lep le zett, hét pe csé tes tit ko kat
kép vi sel tek. Minden nek azon ban nem a sze mé lyek sze -
re pé nek a di cső í té se volt a cél ja, ha nem az egy ház meg -
úju lá sá nak elő se gí té se, az evan gé li kus rend szer vál tás
aka doz va in du ló sze ke ré nek a tá mo ga tá sa. 

Ugyan ak kor az 1989-es po li ti kai vál to zás Bo le ratz -
ky Ló ránd szá má ra meg hoz ta a ké sei, de nem el ké -
sett szak mai re ha bi li tá ci ót. Új ra mű vel het te ked venc
disz cip lí ná ját, az evan gé li kus egy ház jo got, s az el telt
két év ti zed ben el fog lal ta az őt már rég óta meg il le -
tő tisz te let re mél tó he lyet a ha zai jog tu do mány mű -
ve lői kö zött. Sor ra je len het tek meg az ad dig asz tal -

fi ók nak írt mun kái, kö zöt tük fő mű ve, a teo ló gi án ma
már tan könyv nek szá mí tó két kö te tes A ma gyar
evan gé li kus egy ház jog alap jai és jog for rá sai. A ké zi -
könyv klasszi kus jo gi nyel vet hasz nál, szép, gör dü -
lé ke nyen sza ba tos, nél kü löz he tet len, ak tu á lis és ol -
vas má nyos. Bo le ratz ky Ló ránd vall ja az egy ház jog
ak tu a li tá sát, hang sú lyoz za, hogy az nél kü löz he tet -
len az egy ház mint szer ve zet ré szé re, és fon tos, hogy
he lyet kap jon a teo ló gi ai és jo gi kép zés ben is. Az egy -
ház jog hoz zá se gít a vi lá gos, tisz ta, át lát ha tó vi szo -
nyok meg te rem té sé hez, amely re nagy szük ség van
egy ház ban és azon kí vül is. Hi szen jog nél kül nincs
rend, rend nél kül nincs de mok rá cia, de mok rá cia nél -
kül nincs pro tes táns egy há zi köz élet. 

Az el fe lej tés és el fe lej te tés év ti ze dei után Bo le ratz -
ky Ló ránd ki tün te té se ál tal az evan gé li kus egy ház -
jog kap ki vé te les szak mai és köz éle ti fi gyel met. 

A majd fél szá za dos dik ta tú ra ala po san alá ás ta a jog
hi te lét, ezt vissza sze rez ni csak hi te les ma ga tar tás sal
le het. Ilyen hi te les élet pél dá kat ál lí tott össze Bo le ratz -
ky Ló ránd sa ját éle té ből és ko rá ból Élet for má lók cí -
mű kö te té ben. Ez a ne ves lel ké szek és jo gá szok éle -
tét be mu ta tó, le bi lin cse lő élet rajz gyűj te mény olyan,
fő leg evan gé li kus köz éle ti sze mé lyi sé ge ket sorakoztat
fel, akik mind annyi unk számára pél dák le het nek, de
akik – jel lem ző mó don – alig is mer tek. Kö zöt tük
olyan ha za fi a kat, mint a mél tat lan el nyo mást el szen -
ve dő Vla dár Gá bor volt igaz ságügy- mi nisz ter, il let -
ve a kom mu nis ta dik ta tú ra bör tö né ben el hunyt
Zsedé nyi Bé la, a há bo rú utá ni el ső ma gyar ál lam fő.

Ok tó ber 23-án a Bródy Sán dor ut cai 56-os em -
lék táb lát ke res ve egy má sik táb lán akadt meg a sze -
mem: „Vi gyá zat, om lás ve szély!” Bi zony a tör té ne lem
ezen vész ter hes év ti ze de i re is ki le het ne ír ni: Vi gyá -
zat, om lás ve szély! A ré gi, pol gá ri, em be ri és nem -
ze ti ér té kek ero dá lá sa kö ze pet te nagy szük sé günk
van az olya nok pél dá já ra, mint Bo le ratz ky Ló ránd,
aki nek éle te so rán mind vé gig irány mu ta tó ja volt az
ősi eper je si kol lé gi um sar ká nál el he lye zett evan gé -
li kus már tír em lék mű fel ira ta: „Is tent imád ni, s ha -
zát sze ret ni tő lünk ta nul ja tok!” Mi is ta nul junk te -
hát Bo le ratz ky Ló ránd „il lú zi ók nél kü li, de élő re -
mény ség gel” te li, pél dás élet pá lyá já ból! 

g Czen the Mik lós,
az Evangélikus Országos Levéltár igazgatója

Lau dá ció Bo le ratz ky Ló ránd egyházjogász tisz te le té re

Tisz telt Hall ga tó im! Test vé re im az Úr Jé zus Krisz -
tus ban! 

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház il le té kes tes -
tü le te, az Or dass- és a Pró nay-díj ku ra tó ri u ma eb -
ben az esz ten dő ben az Or dass Lajos-díj jal tün te ti ki
fő tisz te len dő Pát kai Ró ber tet, az Egye sült An gol
Nyel vű Evan gé li kus Egy ház nyu gal ma zott püs pö két,
örö kös dísz el nö két. A ku ra tó ri um fel ké ré se alap ján
is mer te tem Pát kai Ró bert élet út ját. 

Pát kai Ró bert 1930-ban Bu da pes ten szü le tett, a
gim ná zi u mot Szász ré gen ben kezd te, majd Bé kés csa -
bán fe jez te be. Az Evan gé li kus Teo ló gi ai Aka dé mia
el vég zé se után 1954-ben De zsé ry Lász ló szen tel te lel -
késszé. 1954–56-ban az irs ai gyü le ke zet ben volt se -
géd lel kész Válint Já nos es pe res mel lett. Az 1956-os
for ra da lom ide jén elő ször Al ber tirsa köz ség for ra -
dal mi bi zott sá gá nak, majd a Ceg lé di já rás for ra dal -
mi ta ná csá nak el nö ke lett. A for ra da lom le ve ré se után
Bé csen ke resz tül Lon don ba me ne kült, ott há za so -
dott meg, fe le sé ge Válint Zsó ka gyógy sze rész. 

Ang li á ban elő ször me ne kült tá bo rok ban te vé keny -
ke dett, majd meg szer vez te az ang li ai ma gyar evan gé -
li kus gyü le ke ze tet. Hét éven ke resz tül csak ma gya rul
pré di kált, de ame ri kai ta nul má nyai után, 1964-ben
meg vá lasz tot ták Lon don an gol nyel vű evan gé li kus
gyü le ke ze té nek lel ké szé vé. Egy év vel ké sőbb, 1965-ben
sza va zat több ség gel az Egye sült An gol Nyel vű Evan -
gé li kus Egy ház püs pö ké vé lé pett elő, egye dü li ma gyar -
ként a ti zen há rom nem ze ti sé get kép vi se lő pap tár sai
kö zül. Köz ben hit tu do má nyo kat ta ní tott Lon don ban
és Ox ford ban. Mint püs pök 1998-ban ment nyug díj -
ba, ez al ka lom ból az evan gé li kus egy ház ta nács az „örö -
kös tisz te let be li el nök” cím mel tün tet te ki.

Ala pí tó tag ja és 2007-ben tör tént meg szű né se kor
el nö ke volt a Kül föl dön Élő Ma gyar Evan gé li kus Lel -
ki gon do zók Mun ka kö zös sé gé nek (KÉ MELM). Ez a
mun ka kö zös ség ala pí tot ta s öt ven egy éven ke resz -
tül ki ad ta az Úti társ cí mű evan gé li u mi la pot és a Koi -
no nia cí mű teo ló gi ai szak fo lyó ira tot. 

Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc le ve ré se
után a Nyu gat-Eu ró pá ba ke rült lel ké szek és teo ló gu -
sok ép pen a hely zet ből fa ka dó an – az or szág ha tá ron
kí vül re ke rült tíz ez rek ér de ké ben – is mer ték fel
tör té nel mi fel ada tu kat. Így fo gal maz tak Bécs ben

1957-ben: „Jö vő be li szol gá la tun kat – mon dot tuk
ak kor – ide gen föl dön is fel ajánl juk Urunk nak, hogy
az evan gé li um vi gasz ta lá sát so kat szen ve dett né pünk -
höz ma is el vi hes sük. (…) Egy há zunk szol gá la tát a me -
ne kül tek kö zött is az ige tisz ta hir de té sé ben lát juk.
(…) Nem aka runk kü lön ma gyar me ne kült egy há zat
szer vez ni…” A KÉ MELM öt ven esz ten dőn át nem -
csak az egyes ta gok nak je len tett fra ter ni tást, test vé -
ri kö zös sé get, erő for rást ki nek-ki nek a sa ját gyü le ke -
ze ti szol gá la ta el lá tá sá ban a nagy vi lág szá mos pont -
ján, de alap ja is volt kö zös szol gá la tuk nak: a ma gyar
nyel vű gyü le ke ze ti mun ká nak, az új ság-, fo lyó irat- és
könyv ki adá si prog ra mok nak, rend sze res he ti rá -
dió adás nak, if jú sá gi kon fe ren ci ák nak.

Ugyan ak kor a KÉ MELM és ben ne Pát kai Ró bert
min dig is nem csak a vi lág ban szét szórt ma gyar evan -
gé li kus ság, ha nem a ha zai evan gé li kus ság ré szé nek
is ér tel mez te ma gát. Tet te ezt „az zal a ter mé sze tes
teo ló gi ai és in tel lek tu á lis sza bad ság gal, hogy volt kri -
ti kai sza vuk is a dik ta tó ri kus po li ti kai rend szer hez
iga zo dó teo ló gi ai gya kor lat hoz!” Nem raj tuk múlt,
hogy a dia kó ni ai teo ló gi á val pár be széd re hí vó sza -
vuk el uta sí tott kí sér let ma radt. 

Min den kép pen szól nunk kell Pát kai Ró bert nek az
or szág ha tá ron kí vül élő, nyu ga ti ma gyar ság össze -
tar tá sá ért, iden ti tá sá nak meg őr zé sé ért foly ta tott
te vé keny sé gé ről. En nek a ma gyar ság nak – sa ját
sza va it idéz ve – „nem csak ag gó dó fi gye lő je, de
mun ká ló ja” is volt, „a nem ze ti ün ne pek meg szer ve -
zé sé vel, múl tunk, tör té nel münk ápo lá sá val, nem ze ti
iro dal munk éb ren tar tá sá val”. 

Mi köz ben ezt a po li ti kai mun kát vé gez te, nyo ma -
té ko san tu da to sí tot ta ez zel kap cso la tos ál lás pont ját:
„Min den po li ti ka, de a po li ti ka nem min den. Mert
(…) mind nyá jan Is ten ke zé ben va gyunk, mert ő va -
ló dibb va ló ság, mint a po li ti ka. (…) Az egy ház és ben -
ne a ma gyar evan gé li kus ság fel ada ta nem az, hogy
nem ze ti ál mo kat vagy ép pen ség gel po li ti kai cél ki tű -
zé se ket va ló sít son meg, ha nem hogy az egy ház
egy ház ma rad jon, vi gasz ta ló és kri ti kai sza vát hal -
las sa. Így tud ja iga zán be töl te ni kül de té sét” – mon -
dot ta Pát kai Ró bert 2006. ok tó ber 13-án a Ma gyar
Evan gé li kus Kon fe ren cia ala ku ló ün ne pén el hangzott
kö szön tő jé ben az oros há zi evan gé li kus temp lom ban.

Köz éle ti ér de me i nek el is me ré se ként meg vá lasz -
tot ták a Ma gya rok Ang li ai Or szá gos Szö vet sé ge
(MA OSZ) el nö ké nek. Ti zen négy éven ke resz tül –
2006-ban tör tént meg szű né sé ig – fő szer kesz tő je és
fe le lős ki adó ja volt a MA OSZ Ang li ai Ma gyar Tü -
kör cí mű ne gyed évi lap já nak. E lap meg szű né se óta
ha zai se gít ség gel ad ják ki – Sár kö zi Má tyás sal és Jo -
tisch ky Lász ló val – az Ok tó be ri Tü kör cí mű év köny -
vet, amely ed dig 2007-ben, 2008-ban és 2009-ben
je lent meg. 

Sok ré tű te vé keny sé gét szá mos ki tün te tés sel is mer -
ték el: Can ter bury ér se ke 1998-ban az ang li kán
egy ház ne vé ben Szent Ágos ton-ke reszt tel ju tal -
maz ta, tag já vá fo gad ta az ang li ai Szent Lá zár Lo vag -
rend, Bu da pes ten meg kap ta a Ma gyar Köz tár sa sá -
gi Ér dem rend tisz ti ke reszt jét (pol gá ri ta go zat),
2008-ban pe dig a Ki sebb sé ge kért Dí jat.

Te kin tet tel ar ra, hogy Pát kai Ró bert a fent rész -
le te zett egy há zi és az ang li ai ma gyar ság ér de ké ben
vég zett kul tu rá lis szol gá la tát éle té nek ak tív és nyug -
dí jas éve i ben mind vé gig el kö te le zet ten vé gez te és vég -
zi, ezért tün te ti ki egy há zunk az Or dass-díj jal. 

Erős vár a mi Is te nünk! 
g Id. Zász ka licz ky Pál

nyu gal ma zott lel kész 

Lau dá ció fő tisz te len dő Pát kai Ró bert, az Egye sült An gol Nyel vű Evan gé li kus Egy ház nyu gal ma zott püs pö ke tisz te le té re
(elhangzott a reformáció emléknapján a Budapest-Deák téri gyülekezet délelőtti istentiszteletén)
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Ittzés János elnök-püspök és Prőhle Gergely országos
felügyelő átnyújtja a Prónay- és az Ordass-díjat dr.
Boleratzky Lórándnak és Pátkai Róbertnek (képünk
jobb szélén)
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b Száz év vel ez előtt, 1910-ben a
skó ci ai Edin burgh be hív ta össze
John Mott az el ső vi lág evan gé li -
zá ci ós kong resszust. A kon fe -
ren ci á nak és Mott köny vé nek –
A vi lág evan gé li zá lá sa eb ben a
nem ze dék ben – nagy ha tá sa volt
a szá zad misszi ó já ra. So kan in -
dul tak el a vi lág olyan te rü le te -
i re, ahol még nem is mer ték a
meg vál tás öröm hí rét. Egy re több
nyelv re for dí tot ták le a Bib li át.
A 20. szá zad min den el lent mon -
dá sos sá ga és bor zal ma el le né re
is a misszió ide je lett. Billy Gra -
ham kez de mé nye zé sé re a sváj ci
Lau sanne-ban 1974-ben hív ták
élet re a Lau sanne-i Vi lág evan gé -
li zá ci ós Kong resszust. A moz ga -
lom lé nye ge ez zel a mon dat tal
jel le mez he tő: „A tel jes evan gé -
li u mot az egész vi lág ra az egész
egy ház ál tal.”

A má so dik lau sanne-i kong resszus
1989-ben a Fü löp-szi ge te ki Ma ni lá -
ban volt. Az óta a vi lág – s ben ne az
egy ház – új, glo bá lis ki hí vá sok kal
néz szem be. Ezek kö zött ki emel ke -
dő je len tő sé gű ek a ter ro riz mus, a
HIV/AIDS ter je dé se és en nek kö vet -
kez mé nyei, a mély sze gény ség kér dé -
se, az em ber ke res ke de lem és rab -
szol ga ság még min dig tíz mil li ó kat
súj tó igaz ság ta lan sá ga, az isz lám és
a ke resz tény vi lág fe szült sé ge, a
drog ke res ke de lem és -hasz ná lat ter -
je dé se, a csa lá dok és az alap ve tő tár -
sa dal mi egy sé gek és ér té kek eró zi -
ó ja, va la mint a glo ba li zá ci ót moz ga -
tó tech no ló gi ai fej lő dés ki hí vá sai
és le he tő sé gei. 

A lau sanne-i moz ga lom az Evan -
gé li u mi Vi lág szö vet ség gel (Ali ansz)
kar ölt ve hív ta össze a III. lau sanne-i
vi lág kong resszust, ame lyen 197 or -
szág ból több mint 4200 evan gé li zá -
ci ós és misszi ói ve ze tő ta lál ko zott ok -
tó ber 16–25. kö zött a dél-af ri kai
Fok vá ros ban. (Meg fi gye lő ként je len
vol tak az Egy há zak Vi lág ta ná csa, a
Va ti kán és az or to dox egy há zak kép -
vi se lői is.)

A mint egy ki lenc száz ren de ző és
se gí tő mel lett na pi jeggyel is szá zak lá -
to gat ták a prog ra mo kat, az in ter ne -
ten ke resz tül pe dig ez rek kö vet ték a
kon fe ren cia ese mé nye it szer te a vi -
lág ban. Fok vá ros ban ti zen öt he lyen
imád koz tak fo lya ma to san a ta lál ko -
zó ért.

* * *

A ke resz tény ség Nyu ga ton meg fá -
radt, el anya gi a so dott, sok eset ben
fel ad ta a bib li ai igaz sá go kat, ugyan -
ak kor a vi lág más ré sze in föld ren -
gés sze rű nö ve ke dést élt meg az el -
múlt száz esz ten dő ben. Má ra már
a ke resz té nyek há rom ne gyed ré -
sze föl dünk dé li és ke le ti ré gi ó i ban
él. Ezt a te rü le ti el moz du lást fel is -
mer ve ren dez ték meg a III. lau -
sanne-i vi lág kong resszust Dél-Af ri -
ká ban. Ma gam a Ma gyar Evan gé li -
u mi Szö vet sé gen ke resz tül kap tam
– ko ráb bi mun ka tár sam mal, Hu lej
Eni kő vel együtt – meg hí vást a rész -
vé tel re.

A kong resszus fó ru mot te rem tett
ar ra, hogy az egy ház be is mer je mu -
lasz tá sa it, fel is mer je fe le lős sé gét és le -
he tő sé ge it, meg újít sa hi tét és el kö te -
le zett sé gét ab ban, hogy Krisz tus sze -
mé lye, sze re te te és üze ne te gya kor -
la ti vá laszt ad az em be ri ség prob lé -
má i ra. A kül döt tek név re szó ló ta nú -
sít vá nyán sze re pel az aláb bi nyi lat ko -
zat, amely ki fe je zi a kong resszus
cél ját, tar tal mát: „Ki nyil vá nít juk el -
kö te le zett sé gün ket a Fok vá ro si nyi lat -
ko zat tal, hogy sze ret jük az egy örök Is -
tent, aki Atya, Fiú és Szent lé lek, va -
la mint Is ten né pe ként öröm mel és

alá za to san el kö te lez zük ma gun kat Is -
ten nek az Ő vi lá ga fe lé va ló misszi -
ó ja iránt. Ar ra hív juk vi lág szer te az
Egy há zat, hogy él jen, mun kál kod -
jon és imád koz zon a Szent lé lek ere -
je ál tal, hogy Jé zus Krisz tus di cső sé -
ges és örök evan gé li u ma min den nép
kö zött hir det tes sék a föl dön, hogy
kö ve tő i nek meg vál to zott éle te ta nú -
ság té tel le gyen, és hogy ki áll ja nak
mel let te a nyil vá nos ság küz dő te re in
és az esz mék vi lá gá ban egy aránt,
amíg Ő el jön di cső ség ben.”

* * *

Ami ről ed dig nagy részt csak be szá -
mo lók ból ér te sül tünk, most sze mé -
lye sen is meg ta pasz tal tuk: Is ten ha -
tal ma san mun kál ko dik össze tört vi -
lá gunk ban. Egy hé ten ke resz tül –
pro fesszi o ná lis elő ké szí tés után –
lát hat tuk, hall hat tuk a szám ta lan
be szá mo lót, ta nú ság té telt, elő adást
az éb re dés ről, gyü le ke ze tek tö me ge -
i nek szü le té sé ről, az egy ház mun ká -
já ról és a ve le já ró szen ve dé sek ről, ül -
döz te té sek ről is.

Né hány pél da. Af ri ká ban az el múlt
száz év ben há rom ezer sze re sé re nö -
ve ke dett a ke resz té nyek szá ma. Irán -
ban az el múlt évek ben töb ben let tek
hí vő vé, mint a meg elő ző szá za dok -
ban. In di á ban, Kí ná ban há zi gyü le -
ke ze tek ez rei szü let tek. 

Száj ról száj ra ter jed nek a bib li ai
tör té ne tek olyan nép cso por tok kö -
ré ben, ame lyek nyel vén még nem ol -
vas ha tó a Szent írás. Egyip tom ban
tíz mil lió a ke resz té nyek szá ma. Bar -
lang temp lo mo kat ala kí ta nak ki, ahol
szá zak, né hol ez rek ta lál koz nak is -
ten tisz te le ten. La tin-Ame ri ka, Af ri -
ka és Ázsia nagy ré sze a Szent lé lek
tü zé ben ég.

Esz mél te tő, meg rá zó bi zony ság té -
te le ket hal lot tunk. Egy észak-ko re ai
lány ar ról be szélt, hogy ap ja a dik tá -
tor em be re volt, de kegy vesz tett lett.
Még idő ben át szö kött csa lád já val
Kí ná ba. Ott meg tért egy ke resz tény
csa lád nál, és vissza ment Jé zust hir -
det ni le igá zott né pe kö ré ben. Bör tön -
be zár ták, meg kí noz ták. Ki sza ba -
du lá sa után vissza ke rült Kí ná ba,
ahon nan új ra el in dult ha zá já ba. Nem
tud nak ró la sem mit, vél he tő en meg -
öl ték. Lá nya, aki most egye te mis ta,

sze ret ne misszi o ná ri us len ni Észak-
Ko re á ban. Vé kony ka han gon fel ol va -
sott bi zony ság té te le óri á si is te ni erőt
hor do zott. Több ezer misszi o ná ri us
áll va tap solt és könnye zett… Él az Úr!

Cso dá la tos volt lát ni és hal la ni
egy pa lesz tin és egy zsi dó ke resz tény
kö zös bi zony ság té te lét. El mond ták,
hogy csa lád ja ik nem örül nek an nak,
hogy ők ket ten most a vi lág gyű lé sen
tesz nek ta nú sá got. A pa lesz tin test -
vér sza vai: „A Mes si ás nak ad juk a szí -
vün ket, aki oda for dít az el len ség hez,

pél dá ul az iz ra e li ka to ná hoz. Krisz -
tus nál meg bo csá tás és sza bad ság
van. Kő szív he lyett hús szí vet ad ne -
künk.”

Né hány al ka lom mal a ren de zők
kér ték a részt ve vő ket, hogy a szín pa -

don szó ló kat ne fo tóz zák, mert ha a
vi lág há ló ra ke rül a ké pük, baj ba ke -
rül het nek. A kon fe ren cia alatt egy al -
ka lom mal – kül ső tá ma dás mi att –
kis hí ján össze om lott az in for ma ti kai
hát tér. Egy pa kisz tá ni gyü le ke zet ve -
ze tő nek ha za kel lett utaz nia, mert fel -
rob ban tot ták az ima há zu kat.

A két száz kí nai kül döt tet nem en -
ged te ki az ál la mi ve ze tés. Le ve lü ket
fel ol vas ták, amely szin te csak bib li ai
idé ze tek ből állt: Jak 1,19; Jób 6,10;
Zsolt 42; 2Kor 6,3–10. „…mint akik -
nek nin csen sem mi jük, de aki ké még -
is min den.” Azok a kí nai test vé rek nem
le het tek je len, akik több anya gi tá mo -
ga tást küld tek a kong resszus meg ren -
de zé sé hez, mint egész Eu ró pa. Üzen -
ték, hogy a kí nai ke resz té nyek nek ne
küld je nek pénz ado mányt, mert lá tá -
suk sze rint a nyu ga ti egy há zat a pénz
és a ha ta lom ron tot ta meg.

Erő tel jes, tisz ta ta ní tá so kat, üze ne -
te ket hal lot tunk az elő adók tól. Töb -
ben meg té rés re, meg úju lás ra szó lí tot -
tak, biz tat tak. Egy ne ves ame ri kai elő -
adó, Os Gui ness mon dot ta: „Szé -

gyell jék ma gu kat azok a nyu ga ti ke -
resz té nyek, akik fel ad ják az igaz sá got,
míg má sok az éle tü ket ad ják ér te.” A
teo ló gi ai pa ráz na ság össze om lás hoz
ve zet, a li be ra liz mus meg bu kott. 

A zá ró is ten tisz te le ten az ige hir de -
tő idéz te a moz ga lom egyik aty ját, ko -
runk leg te kin té lye sebb evan ge li kál
teo ló gu sát, John Stot tot, aki idős ko -
ra mi att nem le he tett je len: „Szé -
gyel lem ma gam ve ze tő im mi att, akik
nem mer nek elő ven ni ne héz kér dé se -
ket, mert meg osz tott ság lesz be lő le.”

Más va la ki azt han goz tat ta, hogy
ké nyel mes az egy ház, el szi ge te lő dik
a prob lé mák tól, és köz ben mil li ók
hal nak meg. A vi lág evan gé li zá ció
leg na gyobb aka dá lya a hí vők bál vány -
imá dá sa: ha ta lom, büsz ke ség, sza bad -

el vű ség, si ker, jó lét. Ra di ká lis vissza -
té rés re van szük ség. Ha meg akar juk
vál toz tat ni a vi lá got, azt a szí vünk kel
kezd jük el.

* * *

Szám ta lan for má ban el hang zott a ta -
lál ko zón, hogy a ke resz tény ség és a
misszió súly pont ja dél re ke rült. A dé -
li ek meg kö szön ték a Nyu gat ed di gi
ál do za ta it, hi szen ők vit ték az evan -
gé li u mot hoz zá juk. So kan éle tü ket
ad ták a misszi ó ért.

Nem csak a vi lá gi szfé rá ban mű kö -
dik a po zi tív és ne ga tív ha tá sú glo ba -
li zá ció, ha nem az egy há zon be lül
is. A volt gyar ma tok né pei fel éb red -
tek, egy há za ik ön ál ló, erős, nö ve ke -
dő, szol gá ló, misszi o ná ló kö zös sé gek -
ké vál tak. Ké szek se gí te ni ko ráb bi
gyar ma to sí tó i kon, és sze ret nék
vissza plán tál ni az evan gé li u mi éle tet
a hi té ben meg fá radt Nyu gat ra.

Szám ta lan mig rán sok ból (be ván -
dor lók ból) ál ló evan gé li u mi gyü le ke -
zet mű kö dik Eu ró pá ban és Észak-
Ame ri ká ban. Be szél tünk egy lánnyal,
aki Phi la delp hi á ban (Egye sült Ál la -
mok) élő ko re a i ak négy ezer fős gyü -
le ke ze té nek tag ja. Hu szon hét lel ké -
szük van, ren ge teg gyü le ke ze ti mun -
kás, sok ki fe lé irá nyu ló szol gá lat tal.

A má sik nagy moz gást a dél ről ér -
ke ző élő hit, az evan gé li u mi teo ló gia
és ta pasz ta lat, va la mint az on nan ér -
ke ző ke resz tény mun ká sok (misszi -
o ná ri u sok, lel ké szek, mun ka tár sak,
sőt már püs pö kök is) se gít sé ge, be -
kap cso ló dá sa je len ti. 

Nagy ér dek lő dés kí sér te a kong -
resszu son négy ang li kán püs pök be -
szá mo ló ját. A va la mi kor csak Ang -
li á ban lé te ző egy ház ma már el ter jedt
a vi lág ban. Az észak-ame ri kai ang li -
ká nok az el múlt évek ben je len tős krí -
zist, le épü lést él tek át. Az 1960-ban
még 3,4 mil lió ta got szám lá ló egy ház -
nak 2008-ban már csak 2,1 mil lió tag -
ja volt. A ka na da i ak még lát vá nyo sab -
ban meg csap pan tak: az ak tív ta gok
két har ma dát, 700 ezer hí vőt ve szí tet -
tek el. A fel tárt okok kö zött sze re pelt
a teo ló gi ai li be ra liz mus és an nak
be épü lé se a lel kész kép zés be, a vá lá -
sok nagy szá ma. Akik nem al kal maz -
kod tak az új szem lé let hez, azo kat
hát tér be szo rí tot ták, püs pö kö ket,
pa po kat és la i ku so kat egy aránt.
Negy ven cso por to su lás füg get le ne -
dett a hi va ta los egy ház tól. A krí zist

fo koz ta a vi lág egy há zat is fel ka va ró
eset, ami kor 2003-ban püs pök ké szen -
 tel tek egy ho mo sze xu á lis pa pot.

Idő köz ben lét re jött egy „glo bá lis
dé li össze fo gás”. Va la mi új in dult el
ima al kal mak, nyi lat ko za tok, nem zet -
kö zi és öku me ni kus együtt mű kö -
dés ál tal. Pa pok, misszi o ná ri u sok
ér kez tek Észak-Ame ri ká ba. Be ik tat -
tak egy Af ri ká ból ér ke zett püs pö köt
is. A meg úju lá si moz gás kö vet kez té -
ben Észak-Ame ri ká ban mint egy ezer
(!) új ang li kán gyü le ke zet plán tá lá sa
tör té nik. Az egye te me ken a di á kok
ré szé ről rend kí vü li az ér dek lő dés a
ke resz tény ség iránt.

A fó ru mon meg szó la ló Ro bert
Dun can püs pök és prí más hang sú -
lyoz ta, hogy mind ez alá zat ban tör té -
nik, a sze mé lyes meg té rés ál tal. Ő úgy
lát ja és ta pasz tal ja, hogy a ke reszt az
élet út ja, meg kell áll ni az igaz ság ban,
és Jé zus kö ve té se fon to sabb az épü -
le tek nél, fi ze tés nél, si ker nél. Csen des
öröm mel ta pasz tal ják, hogy a ré gi
struk tú ra új ra szol gál hat ja az evan -
gé li u mi misszió ügyét. Be szá mo ló ját
a Mag ni fi ca tra ala poz ta: „…szét szór -
ta a szí vük szán dé ká ban fel fu val ko -
dot ta kat. …meg alá zot ta kat emelt
fel.” (Lk 1,46–55)

* * *

Ez a kong resszus sem ke rül het te el
ko runk ér zé keny kér dé sét: a ne mi sé -
get. A sza ba don vá laszt ha tó fó ru mon
nagy volt az ér dek lő dés. Sze xu a li tás:
te rem tés, össze tört ség, igaz ság és ke -
gye lem volt a té ma. 

Az evan gé li u mi kon fe ren ci án töb -
be ket meg le pett, hogy az öt fel kért
elő adó kö zül ket ten ho mo sze xu á lis -
nak mond ták ma gu kat. Mind ket ten
azt hang sú lyoz ták – egyet ér tés ben az
utá nuk meg szó la lók kal is –, hogy a
vi lá gon élő 150 mil lió ho mo sze xu á -
lis az evan gé li um mal még el nem ért
kö zös ség. Az egy ház fe lé jük zárt,
nem tud mit kez de ni ve lük, nem sze -
re ti őket, és na gyobb hang súlyt tesz
az igaz ság ra, mint a jé zu si kö nyö rü -
let re. A leg több ho mo sze xu á lis ma -
gá nyos, meg ítélt em ber, és szük sé ge
van se gít ség re. Krisz tus ér tük is
meg halt. 

El mond ták, hogy lét re hoz tak egy
olyan há ló za tot, amely be fo gad ja a
ho mo sze xu á li so kat, és nem te szik
azon nal a kö zös ség hez va ló tar to zás
fel té te lé vé a vál to zást. Hi vat koz tak a
sa má ri ai asszony és a há zas ság tö rő
nő ese té re: Jé zus elő ször ir ga lom mal,
el fo ga dás sal for dult hoz zá juk, és ez
a sze re tet hoz ta meg a vál to zást. A
két meg szó la ló ko ráb ban azt él te
meg, hogy őket meg ve tik, ki zár ják a
kö zös ség ből. Új kö zös sé gük ben –
amely a ho mo sze xu a li tást egy ér tel -
mű en bűn nek tar ja, Is ten te rem té si
rend jé től és aka ra tá tól el té rő nek –
sze re tet tel fo gad ták őket. En nek kö -
vet kez té ben egyi kük meg nő sült, he -
te ro sze xu á lis kap cso lat ban él, a má -
sik tíz éve absz ti nens.

A fó rum af ri kai elő adó ja hang sú -
lyoz ta, hogy a kon ti nen sen csak egy
or szág, Dél-Af ri ka tör vé nye sí tet te
az abor tuszt és az egy ne mű ek együtt -
élé sét, de ezt is a nyu ga ti ak tól im por -
tál ták. El mon dá sa sze rint az af ri ka -
i ak nak száz gond juk ból ez a szá za dik.
Nincs még egy bűn, ame lyet ennyi -
re tá mo gat na egy moz ga lom…

Az ér dek lő dők a www.lau -
sanne.org ol da lon tá jé ko zód hat nak a
lau sanne-i moz ga lom ról, le tölt he -
tik a fok vá ro si kong resszus írott,
kép- és vi de ó anya ga it, és hoz zá szó -
lá suk kal be is kap cso lód hat nak e
glo bá lis be szél ge tés be.

Egy ké sőb bi írá som ban ter ve im
sze rint be szá mo lok majd a dél-af ri kai
gyü le ke ze tek ben ta pasz tal tak ról is.

A szerző or szá gos misszi ói lel kész,  a
Ma gyar Evan gé li u mi Szö vet ség (Ali -
ansz) al el nö ke

„Is ten moz gás ban van”
Vi lág evan gé li zá ci ós kong resszus – Fok vá ros, 2010. ok tó ber 16–20.

g Sze ve ré nyi Já nos
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b Alig kez dő dött el a 2010. esz ten -
dő, már is meg szó lal tak az ün -
nep ron tók. Bí rál ták Er kelt: vol -
tak, akik az ope rá it kezd ték ki,
má sok a zon go ra mű vész be kö -
töt tek be le. Pe dig fon tos és ki ke -
rül he tet len em ber volt a sa ját
ko rá ban. Ko moly ze nei ér ték.
Hogy mi ért nem lett a ma gyar
Ver di? Ta lán azért, mert na -
gyon ha tott rá az olasz mu zsi ka.
De hát ő a mi énk. Ma gya ro ké! S
a leg szebb mű vei él ni se gí te nek
min den idő ben.

Er kel éle te és mun kás sá ga csak nem
az egész 19. szá za dot át íve li. Ben ne a
lá zas re form kor ral, a fá jó-szép 1848–
49-es for ra da lom mal és sza bad ság -
harc cal, a ken dő zet len Bach-kor -
szak kal és nem utol só sor ban a ki egye -
zés sel… A ne héz év ti ze dek ben mind -
vé gig kö vet ke ze te sen ki tar tott ha -
za fi as esz méi mel lett. Mű vé sze té nek
el len zé ki szem lé le te so ka kat von -
zott. A Bánk bán 1861. évi ős be mu ta -
tó já nak negy ven nyol cas han gu la ta
és bá tor üze ne te a több ség sze mé lyes
meg győ ző dé sé vel ta lál ko zott.

Az 1810. no vem ber 7-én Gyu lán
szü le tett ze ne szer ző 1837-ben ke -
rült a fő vá ros ba, a Nem ze ti Szín ház -
hoz. Há rom év ti ze dig mun kál ko -

dott itt el ső kar mes ter ként. 1850
után a ze nei élet fel len dí té sén fá ra -
do zott, 1853-ban meg ala pí tot ta a Fil -
har mó ni ai Tár sa ság Ze ne ka rát. 1875-
ben te vé ke nyen köz re mű kö dött a
Ze ne aka dé mia lét re ho zá sá ban. Ő

volt az 1884. szep tem ber 27-én meg -
nyílt Ope ra ház el ső fő ze ne igaz ga tó -
ja. Nyolc van két éves ko rá ban, 1893.
jú ni us 15-én halt meg Bu da pes ten.

Ezek a szá raz élet raj zi ada tok.
Mö göt tük egy szün te le nül fá ra do zó,
job bí tó fér fi áll. Ámu lunk csak, hogy
ju tott ennyi min den re ide je? Bi zo nyá -
ra sze rény sé ge és szor gal ma se gí tet -
te. A kar mes te ri mun ká hoz tü re -
lem kel lett, a zon go ra ta ní tás hoz vég -
te len sze re tet. És Er kel mind ez zel
bírt, szem előtt tart va a ne mes célt:
Ma gyar or szág fel tá masz tá sát.

Éle te so rán nyolc ope rát kom po -
nált. Ne vé hez fű ző dik Köl csey Him -
nu szá nak meg ze né sí té se. Mond ják,
sé ta és szem lé lő dés köz ben ta lál ta
meg leg szebb mű ve i nek in dí tó dal la -
mát. Va jon a ne künk leg ked ve sebb -
nél hol járt, mit lá tott, hogy meg ta -
lál ta az egy sze rű és tisz ta han go kat?
1844-ben, a be mu ta tó után így írt a
ko ra be li saj tó: „A nyer tes pá lya mű
szer ző jé nek Er kel Fe rencz ki ál ta ték
ki. Szí ve sen osz to zunk a kö zön ség
élénk él jen ki ál tá sa i ban, mellyek kel a
nyer tes szer zőt ki hív ta… Most csak
az van hát ra, hogy Er ke lünk gyö nyö -
rű hym nu sát több ször adas sék al ka -
lom hal la ni, meg is mer ni, meg ta nul -
ni, an nak je les sé ge ke zes ke dik, hogy
ez nem so ká ra a leg na gyobb nép sze -
rű sé get ví vand ja ki ma gá nak, s va ló -
di ma gyar néphym nus sá vá lan dik.”

A Hon de rű kri ti ku sá nak óha ja be -
tel je sült. Ma, Er kel szü le té sé nek két -
szá za dik ün ne pén ez rek ének lik – el-
el csuk ló han gon – leg szebb imád sá -
gun kat. És en nél töb bet nem re mél -
het és nem kap hat em ber az utó kor -
tól, né pé től, ame lyért mun kál ko -
dott. Hajt sunk hát fe jet a nagy ma -
gyar előtt, s hagy juk, hogy a Bánk
bán, a Hu nya di Lász ló, a Him nusz
egy-egy so ra föl zeng jen ben nünk
nem mú ló szép ség gel és ha za sze re -
tet tel.

g Feny ve si Fé lix La jos

Má ig élő pél da
Két száz éve szü le tett Er kel Fe renc, a Him nusz ze ne szer ző je

Köz gyű lést tar tott ok tó ber 29-én a
Pro tes táns Új ság írók Szö vet sé ge
(Prúsz). A Ma gyar or szá gi Egy há zak
Öku me ni kus Ta ná csá nak szék há zá -
ban össze gyűlt ta gok nak el ső sor ban
az alap sza bály ban elő írt tiszt újí tás
volt a fel ada tuk. A 2004-ben ala pí tott
szer ve zet tiszt ség vi se lő i nek man dá -

tu ma az idén járt le, így már nem le -
he tett to vább ha lo gat ni, hogy az el -
nök ség és a kü lön bö ző bi zott sá gok
össze té te lé ről tit kos sza va zá son dönt -
sön a tag ság. Az ered mény azon ban
iga zol ta a pa pír for mát, a Prúsz el nö -
ke to vább ra is No votny Zol tán ma -
radt, míg – a lemondott Szentesi-
Zöldi László helyett – a tit ká ri fel ada -
to kat a to váb bi ak ban la punk fő szer -
kesz tő je, T. Pin tér Ká roly lát ja el.

A vá lasz tás, az el nök ség és a bi zott -
sá gok be szá mo ló ja, valamint az idei
költ ség ve tés el fo ga dá sa mel lett két
öröm te li prog ram pont ja is volt az
ese mény nek. Ba la vány György fő -
szer kesz tő az ok tó ber 23-án in dult
Min den na pi.hu köz éle ti ol dalt mu -
tat ta be, és tett bi zony sá got egy -

részt hi te, más részt a hit tel fel vál lalt,
ke resz tény szem lé le tű új ság írás mel -
lett. Az idei Rát Má tyás-dí jat pe dig
Feny ve si Fé lix La jos, az Evan gé li kus
Élet ben is gya kor ta pub li ká ló köl tő-
új ság író kap ta, aki T. Pin tér Ká roly
lau dá ci ó ja után – hu mort sem nél kü -
lö ző kö szö net nyil vá ní tás kí sé re té -
ben – vet te át az el is me rést a szö vet -
ség el nö ké től (képünkön).

g N. B.

Feny ve si Fé lix La jos
kap ta a Prúsz

Rát Má tyás-dí ját

Rész let a Pro tes táns Új ság írók Szö vet sé gé nek
Rát Má tyás-életműdí já val ki tün te tett
Feny ve si Fé lix La jost mél ta tó lau dá ci ó ból
1946. ja nu ár 31-én szü le tett Hód me ző vá sár he lyen. Eb ben a nagy és ál -
mos vá ros ban sok két ke zi em ber küsz kö dött az el múlt év szá za dok ban.
Itt fes tet te ha tal mas vász na it Tor nyai Já nos, ír ta drá mai no vel lá it Bi bó
La jos. Meg for dult gaz dag ro ko na i nál Jó zsef At ti la, óra adó ta nár volt a
nagy író, Né meth Lász ló.

Feny ve si Fé lix La jos éle tét, gon dol ko dá sát meg ha tá roz ták a há rom száz
éves Beth len Gá bor Re for má tus Gim ná zi um ban el töl tött esz ten dők, kü -
lö nö sen Gre zsa Fe renc pro fesszor, aki írá sa i nak el ső bí rá ló ja volt. Sze -
ge den jár ha tott a le gen dás szer kesz tő, Ilia Mi hály „ma gán egye te mé re”,
így fi a ta lon meg is mer het te az er dé lyi, vaj da sá gi, kas sai al ko tó kat és fon -
to sabb köny ve i ket.

Feny ve si Fé lix La jos csa lá di vesz te sé gei óri á si ak: na gyon if jan ér te meg
szü lei és báty ja, Feny ve si Lász ló evan gé li kus lel kész ha lá lát, sőt az utób -
bi po li ti kai kín ha lá lát, az ál lam biz ton sá gi rend őr ség ke zé től a bru tá lis
agyon ve rést. 

Ahol azon ban nagy a gyász, ott Is ten ir gal má ból ké szen áll a vi gasz,
meg ér kez nek a se gí tők. Az ő ese té ben Vas Ist ván, aki az Élet és Iro da -
lom ban mu tat ta be ver se it, és Pi linsz ky Já nos, aki elő szót fo gal ma zott
ró la egy an to ló gi á ban.

Negy ven éve az új ság írás is fon tos ré sze Feny ve si Fé lix La jos mun kás -
sá gá nak. Már a kö zép is ko lá ban di ák la pot szer kesz tett, az egye te men ha -
vi fo lyó ira tot; hu szon há rom éve sen be jár ta Vá sár hely ha tal mas ta nya -
vi lá gát: meg döb ben tő, tra gi kus sor sok tá rul tak föl előt te. (Er ről írt so -
ro za ta mi att egy év re el til tot ták a pub li ká lás tól.) Az Új Em ber nél foly -
tat ta mun ká ját, a Vi gi li á ban Ró nay György kö zöl te ver se it és raj za it… Ké -
sőbb az Evan gé li kus Élet ben pub li kált hosszú esz ten dő kön át, míg Kál -
dy Zol tán püs pök „el nem ta ná csol ta” po li ti kai kér dé se ket is érin tő bá -
tor cik ke i ért… A sze ge di Dél vi lág nak és a nagy múl tú Dél ma gyar or szág -
nak meg be csült fő mun ka tár sa volt.

Bu da pest re köl tö zé se után (1990) az Új Ma gyar or szág nak és a Na pi
Ma gyar or szág nak lett so kat fog lal koz ta tott új ság író ja és a Ka na dai Ma -
gyar ság nak hű sé ges tu dó sí tó ja; az utób bi Má rai Nap ló já nak kö te te i vel
fi ze tett.

Szü lő vá ro sá ban a Vá sár hely és Vi dé ke cí mű he ti lap el in dí tá sá ban se -
gí tett; a fő vá ros ban a Mai Ma gyar Kul tú ra cí mű, ha von ta meg je le nő szín -
vo na las fo lyó ira tot gon doz ta. Több év ti ze den át dol go zott te le ví zi ó nak,
rá di ó nak, min dig és min de nütt a ve szen dő ér té kek men té sét tart va szem
előtt. Je len leg ismét az Evan gé li kus Élet mun ka tár sa: jegy zet la po kat, ri -
por to kat ír, év for du lós kö szön tő ket, könyv- és ki ál lí tá si kri ti ká kat, vi dé -
ki út ja i ról ér té kes tu dó sí tá so kat…

Ed dig meg je lent ti zen egy kö te té nek több sé ge ver ses kö tet, mi ként ver -
ses kö tet lesz a Lu ther Ki adó gon do zá sá ban he te ken be lül meg je le nő leg -
újabb kö te te, az Egy ré gi temp lom ra cí mű. Év szá zad for gó mun ka cím mel
már szin tén meg je le nés re vár pró zai írá sa i nak vá lo ga tá sa is.

b Sze ke res Er zsé bet tex til mű vész
két tex til ké pé vel gaz da go dott a
gö döl lői evan gé li kus temp lom. A
ké pek ün ne pé lyes el he lye zé sé re
a re for má ció em lék nap ján ke rült
sor. Az is ten tisz te le ten a gyü le -
ke ze ti ének kar szol gá la ta mel lett
az al ko tó mu tat ta be a gyü le ke -
zet nek aján dé ko zott ké pe it.

A gö döl lői fe le ke ze tek kö zött pél dá -
san jó öku me ni kus együtt mű kö dés
ala kult ki. Sze ke res Er zsé bet ké pe i -
nek el he lye zé sé vel ez az együtt mű kö -
dés lát ha tó vá is lett, hi szen a re for -
má tus temp lom ban és a ka to li kus
Szent há rom ság-temp lom ban is lát -
ha tó ak a mű vész tex til ké pei.

Kü lön örö me a gö döl lői gyü le ke -
zet nek, hogy a Ma gyar Pos ta ép pen
a na pok ban dön tött ar ról: az evan gé -
li kus temp lom ban most el he lye zett
Ma gyar Gol go ta, il let ve a re for má tus
temp lom ban ta lál ha tó Is ten Bá rá nya
cí mű al ko tá sok lesz nek a kö vet ke ző
év ben a Ma gyar Pos ta hús vé ti bé lyeg -
so ro za tá nak ké pei. 

Az evan gé li kus temp lom szá má -
ra ké szí tett egyik ké pen a Lu ther-ró -
zsa lát ha tó bú za ka lá szok és sző lő -
für tök kö zött. A kár pit alap szí ne
har mo ni zál a temp lom te tő ge ren dá -
za tá nak szí né vel. A Ma gyar Gol go -
ta cí mű al ko tá son a meg fe szí tett
Krisz tust lát hat juk egy fi a tal és egy
idős alak kö zött. Az al ko tó el kép ze -
lé se sze rint a múl tat jel ké pe ző idős
és a jö vőt szim bo li zá ló fi a tal kö zött
Jé zus az örök je lent je le ní ti meg. A
Gol go ta hát te ré ben két sti li zál tan
meg je le nő an gyal „a Gond vi se lés
pa lást ját” tart ja.

Sze ke res Er zsé bet el mond ta, hogy
a Meg fe szí tett áb rá zo lá sa nem fe lel
meg a nyu ga ti ha gyo má nyok nak,
ame lyek sze rint ál ta lá ban le hunyt
szem mel jelenítik meg a ke resz ten

füg gő Jé zust. Ma ga sem volt tu da tá -
ban an nak, hogy Jé zus nyi tott szem -
mel va ló áb rá zo lá sa a ke le ti egy ház -
ban volt szo ká sos, ahol ez a hús vét di -
cső sé gé nek ki fe je zé se. A nyolc szög -
le tű, ős ke resz tény temp lom for mát
idé ző gö döl lői evan gé li kus temp -
lom ban nem hat ide gen ként a bi zán -
ci ha gyo mány ké pi meg idé zé se. 

A Ma gyar Gol go ta azon ban – el ső -
sor ban té má já nál fog va – va ló di evan -

gé li kus al ko tás, hi szen Lu ther teo ló gi -
á já nak kö zép pont já ba a ke resz tet, Jé -
zus Krisz tus meg vál tó ha lá lát he lyez -
te. Sze ke res Er zsé bet ké pe így egy szer -
re em lé kez te ti a gö döl lői gyü le ke ze tet
a meg vál tás ra és a fel tá ma dás ra, „ma -
gyar” vol tá val pe dig ar ra, hogy ez a
csak nem két ezer éves tör té net a mi
sze mé lyes meg vál tá sunk nak és örök
éle tünk re mény sé gé nek is a zá lo ga.

g Ker tész Bo tond

A Meg fe szí tett te kin te te 
Új szö vött tex til ké pek a gö döl lői temp lom ban
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Aki a teo ló gia tu do má nyát vá laszt ja
élet hi va tá sul, an nak na gyon ha mar fel
kell is mer nie e két szó össze füg gé sét:
alá zat és kí ván csi ság. Mind ket tő az
alap hoz zá ál lás szer ves
ré sze. Nem le het az
egyi ket a má sik el len
ki ját sza ni. Ugyan csak
nem sza bad el fe lej te ni
egyi ket sem.

Az Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi Egye tem re
ér ke ző fi a ta lok – vagy
már nem egé szen fi a -
tal be lé pő hall ga tók –
na gyon kí ván csi an ér -
kez nek ta nul má nya ik
kez de te kor. Már az
alap kér dés ön ma gá -
ban is iz gal mas: le -
het-e a hi tet ta nul ni?
Le het-e a Bib li át, a leg -
ked ve sebb köny vün -
ket, amely hez ben ső -
sé ges vi szony fűz, ele -
mez ni, vizs gál ni?
Annyi él mény és sok szép pil la nat köt
eh hez a könyv höz, mi lesz ve lem, ha
má tól kezd ve tan könyv is a Bib lia az
éle tem ben?!

És már is ott az ősi nagy kér dés: mi -
lyen vi szony ban van egy más sal a
tu do mány és a hit?

Mi előtt hir te len vá la szol nánk er -
re a kér dés re, töp reng jünk el egy ki -
csit azon, hogy ami kor be lé pünk
egy temp lo mi is ten tisz te let re, vagy el -
me gyünk egy gyü le ke ze ti al ka lom ra,
ak kor mi re vá gyunk leg job ban. Leg -
in kább szín vo na las, tar tal mas vá la -
szok ra. Te le va gyunk sze mé lyes és
kö zös sé gi élet utun kat érin tő min den -
na pi kér dé sek kel. De ben nünk van -
nak a mé lyen el he lyez ke dő sors kér -
dé sek is. Sok szor szin te szét fe szí te -
nek min ket a má sok hoz fű ző dő vi -
szo nyunk prob lé mái. 

De nem ki csi az a kér dés cso port
sem, ame lyet ak kor fo gal ma zunk
meg, ami kor ön ma gunk kal nem tu -
dunk zöld ág ra ver gőd ni. Mi ért ala -
kult így az éle tem? Mi ért pont ve lem
tör té nik meg mind ez? Mi ért nem lá -
tok szebb és biz ta tóbb jö vőt ma gam
előtt? Mi lesz ve lem, ami kor egy be -

teg ség meg pró bál ja az éle te met? Hol
a he lyem? Ki kí ván csi ar ra, amit én
cse lek szem? Ér de kel va la kit a kör nye -
ze tem ben az, amin gon dol ko dom, és

ami ben nem van? Mi ért nem ke rül -
he tek kö ze lebb Is ten hez? Mi ért nem
ka pok vi lá go sabb lel ki út mu ta tást?

Akik a lel ké szi, hit ta ná ri, lel ki -
pász to ri mun ka tár si vagy a
kán to ri hiva tás ra ké szül -
nek, jó, ha tud ják, hogy
mun ka vég zé sük so rán –
ha el té rő in ten zi tás sal is –
sok ilyen kér dést fog nak
kap ni. Szük ség van a fe le -
let hor do zók ra ma is! Nem
fogy ma sem azok nak az
em be rek nek a szá ma, akik
ke res nek és kér dez nek.
Nem min dig ér kez nek meg
a szak rá lis te rek hez, de a
kér dé sük et től füg get le nül
is va ló ság. 

Le het, hogy va la ki ből
egy ér té kes mű vé szi al ko tás
vált ki ko moly kér dé se ket.
Sok szor pusz tán ma ga az
élet hely zet olyan, hogy tá -
jé ko zód ni sze ret ne va la ki,
akár a mély ben jár, akár a
csú cson. 

A teo ló gia tu do má nya
ak kor tel je sí ti kül de té sét,

ha be szél ge tő, meg hall ga tó és fe le le -
tek szü le té sét se gí tő szak em be re ket
ké pez.

Igen fon tos tu da to sí ta ni: az egy -
ház nak min den idő ben szük sé ge van
ar ra, hogy át gon dol tan és meg ala po -
zot tan tud jon hoz zá szól ni az élet
kér dé se i hez. Az ige hir de tés is ak kor
vá lik „hir de tett igé vé” és „ese ménnyé”
az ige hall ga tók éle té ben, ha szín vo -
na las, meg ala po zott és ak tu á lis. Ezt
a há rom jel zőt ko ro náz hat ja meg
az tán az, hogy „szív ből jö vő”. Ezt erő -
sza ko san meg for dí ta ni vagy az el ső
hár mat ki kap csol ni min den kor ban
ve szé lyes, és gyor san üres val lá sos -
ság hoz ve zet.

Ezért igaz a teo ló gi ai mun ká ra
ma is Lu ther köz is mert té vált gon do -
lat me ne te az ész vak sá gá ról: „Ami -
kor az em ber Is ten dol ga it az ég be to -
la kod va me ré sze li mé rics kél ni,
ugyan ak kor nem ve szi ész re azt, ami
a sze me előtt van.” Ezért a ki für kész -
he tet len ku ta tá sá nál so ha sem hi á -
nyoz hat az em ber ből az alá zat és a kí -
ván csi ság. E ket tő ad ma is örö möt a
teo ló gi ai tu do má nyos mun ká nak –
egye te mün kön is.

g Dr. Sza bó La jos rek tor

Kí ván csi ság és alá zat
Be ve ze tő gon do la tok Mikor is kezdődött?

Má ig vi ta tott kér dés, me lyik esz ten -
dőt te kint het jük ha zánk je len leg
egyet len evan gé li kus fel ső ok ta tá si in -
téz mé nye, az Evan gé li kus Hit tu do má -
nyi Egye tem (EHE) ala pí tá si évé nek.

1557-et, az egye tem pe csét jén ta -
lál ha tó év szá mot, a sop ro ni la tin
is ko la in du lá sá nak évét? 1892-t, a tel -
jes teo ló gi ai kép zés kez de tét? 1923-
at, ami kor a pé csi Ma gyar Ki rá lyi Er -
zsé bet Tu do mány egye tem Evan gé -
li kus Hit tu do má nyi Ka ra lett? Vagy
ép pen 1950-et, ami kor ki mond ták a
fa kul tás jog utód nél kü li meg szű né -
sét, és ne vét Evan gé li kus Teo ló gi ai
Aka dé mi á ra vál toz tat ták? De szó ba
jö het 1990, a Ma gyar Or szág gyű lés
azon ha tá ro za tá nak dá tu ma is,
amely nek ered mé nyen ként az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem is mét
a ma gyar fel ső ok ta tás szer ves ré szé -
vé, ál la mi lag el is mert egy há zi egye -
tem mé vált.

Ha gyo mány tisz te let és nyi tott ság
Bár me lyik év szá mot ré sze sít jük is
előny ben, el mond hat juk, hogy az in -
téz mény el sőd le ges cél ja 1557-től a
mai na pig nem más, mint az evan gé -
li kus lel kész után pót lás kép zé se, ne -
ve lé se. Ezt mu tat ja, hogy az egye tem

tan szé kei pro fil ju kat te kint ve má ig a
ha gyo má nyos teo ló gi ai disz cip lí ná kat
kö ve tik: ó- és új szö vet sé gi teo ló gia,
egy ház tör té net, rend sze res és gya kor -
la ti teo ló gia. Utób bi ak az idők so rán
a val lás- és tár sa da lom tu do mánnyal,
il let ve az egy ház ze né vel egé szül tek ki. 

A ha gyo má nyok hoz tar to zik, hogy
a hall ga tók nagy több sé ge az Evan gé -
li kus Teo ló gus ott hon ban kap el he lye -
zést, ahol a szál lá son, ét ke zé sen,
spor to lá son és ze né lé sen kí vül fon -
tos sze rep jut a lel ki táp lá lék nak és a
kö zös ség össze tar tó ere jé nek.

A ha gyo má nyok ápo lá sa azon ban
nem je lent, nem je lent het el zár kó zást
ko runk ki hí vá sai elől, ál lan dó meg -
úju lás ra, nyi tott ság ra van szük ség.
Nyi tott ság ra min de nek előtt a teo ló -
gia tu do mány leg fris sebb ered mé -
nyei iránt, nyi tott ság ra más tu do -
mány ágak és a mű vé sze tek fe lé, nyi -
tott ság ra az evan gé li kus gyü le ke ze -
tek irá nyá ban, a tár sa da lom ak tu á lis
prob lé mái és a fe le ke zet kö zi pár be -
széd iránt.

Kép zé si le he tő sé gek
Az EHE hall ga tó i nak mint egy két har -
ma dát (ki lenc ven-száz főt) a teo ló gus-
lel kész egy sé ges, osz tat lan mes ter szak
hall ga tói te szik ki. Ez a hat éves kép -
zés csak nap pa li ta go za ton fo lyik.
Cél ja a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház le en dő lel ké sze i nek fel ké -
szí té se hi va tá suk gya kor lá sá ra.

A má sik fő te rü let a hit tan ta nár -
kép zés, amely az utób bi évek so rán az
úgy ne ve zett „bo lo gnai rend szer” kö -
vet kez té ben több vál to zá son ment át.
A ta nár kép zés je len leg a két lép csős
for mát kö ve ti: a 6 fél éves ka te ké ta-lel -
ki pász to ri mun ka társ alap szak ra (ba -
che lor vagy BA) az 5 fél éves hit ta nár-
ne ve lő ta nár mes ter szak (ma s ter
vagy MA) épül.

Akit pe dig nem a ta ní tás vonz, ha -
nem „la i kus ként” pél dá ul egy gyü -
le ke zet vi lá gi tiszt ség vi se lő je ként
vagy csu pán a szel le mi ki hí vás ked -
vé ért sze ret ne teo ló gi át ta nul ni, a
két éves teo ló gus mes ter sza kon, azon
be lül a bib li kum vagy a szo ci ál eti ka
irá nyá ban foly tat hat ja ta nul má nya -
it. Er re a szak ra más alap sza kon
szer zett BA/BSc, fő is ko lai, il let ve
egye te mi ok le vél lel ren del ke zők is
je lent kez het nek, ha vál lal ják egy
öt ven kre di tes teo ló gi ai elő ta nul -

mány el vég zé sét.
A lel ké szek, teo ló gu sok és

hit tan ta ná rok kép zé se mel lé
2007-ben a kán tor kép zés tár -
sult. A 3 éves egy ház ze nei
alap kép zés le he tő vé te szi,
hogy mi nél több fel ső fo kú
ok le vél lel ren del ke ző kán tor
és kar ve ze tő lás sa el a gyü le -
ke ze ti szol gá la tot. Ter mé -
sze te sen er ről a szak ról is
to vább le het lép ni a hit éle ti
mes ter sza kok fe lé.

A kép zé sek har ma dik, leg -
fel ső szint jét a dok to ri is ko -
la je len ti. A há rom éves szer -
ve zett kép zés re teo ló gi ai
vagy val lás tu do má nyi te rü -
le ten szer zett egye te mi vagy
MA-ok le vél bir to ká ban le het
je lent kez ni.

Té nyek, szá mok
Az Evan gé li kus Hit tu do má -
nyi Egye tem nek je len leg
száz öt ven négy ak tív hall ga -

tó ja van, kö zü lük száz har min can –
be le ért ve a tíz dok to ran duszt – nap -
pa li, hu szon né gyen le ve le ző ta go za -
ton ta nul nak.

A ti zen öt fő ál lá sú ok ta tó kö zül ti -
zen ket ten dok to ri fo ko zat tal, né -
gyen dok to ri fo ko zat tal és ha bi li tá -
ci ó val ren del kez nek. Az ok ta tá si
te vé keny sé get raj tuk kí vül két pro -
fes sor eme ri tus és ti zen nyolc óra adó
lát ja el.

Az Evan gé li kus Teo ló gus ott hon -
ban nyolc van két hall ga tó el he lye -
zé sé re van le he tő ség. Az EHE könyv -
tá ra nyil vá nos könyv tár, kö te te i nek
szá ma meg ha lad ja az öt ven öt ez ret.

A Ma gyar Fel ső ok ta tá si Akk re di -
tá ci ós Bi zott ság (MAB) nyolc éven -
ként ese dé kes akk re di tá ci ós el já rá sa
so rán 2009 de cem be ré ben má sod -
szor is ki mond ta, hogy mind az in -
téz mény, mind an nak dok to ri is ko -
lá ja tel je sí ti az akk re di tá ci ós kö ve tel -
mé nye ket.

g Szcs né Prh le Lí via
fő tit kár

Az in téz mény ről

A hit tu do má nyi egye tem hall ga tói
sem le het nek ki vé te lek az alól az el -
vá rás alól, hogy vi lá got lá tott, nyel -
vek ben jár tas em be rek le gye nek.
Mi vel gyü le ke ze ti tag ja ink is egy re
több ször kül föl dön is kép zett em be -
rek, en nek szin te ter mé sze tes nek
kell len nie; a test vér-gyü le ke ze ti kap -
cso la to kon ke resz tül pe dig az egész
egy ház szá má ra fon tos és hasz nos az
ösz tön dí jas ta pasz ta lat. A teo ló gi ai
fel ké szü lés ide jén azon ban még en -
nél is fon to sabb, hogy ki-ki be te kint -
hes sen más egy há zak tu do má nyos
ered mé nye i be, sok szí nű kép zé si kí -
ná la tá ba.

A teo ló gia hall ga tói ha gyo má nyo -
san olyan egy há zi ösz tön dí jak ra pá -
lyáz hat nak, ame lye ket nem zet kö zi

szer ve ze tek biz to sí ta nak – a né met
Mar tin-Lu ther-Bund, a Gus tav-
Adolf-Werk, a Lu the rá nus Vi lág szö -
vet ség, a Di a ko nis ches Werk, de az
Egye sült Ál la mok ba kint élő ma gya -
rok ala pít vá nya révén, Ba jor or szág -
ba pe dig a két egy ház kö zöt ti part ner -
ség ke re té ben is el le het jut ni. Ezt egé -
szí ti ki két nem zet kö zi együtt mű kö -
dés: egy részt az Eu ró pai Unió ál tal
mű köd te tett Eras mus-prog ram, más -
részt a min den föld részt össze kö tő,
nyolc ta gú há ló zat, az INA TE. 

Ezek kel az ösz tön dí jak kal éven te
tíz-ti zen két hall ga tó sze rez het nem -
zet kö zi ta pasz ta la tot és tu dást. Mind -
ezt ta lán ér de mes ki egé szí te ni az zal,
hogy az egye tem ok ta tói is kap hat nak
tá mo ga tást az Eras mus-ke ret ből ah -

hoz, hogy kül föl dön ok tat has sa nak,
il let ve kül föl di kol lé gá kat lát has sa nak
ven dé gül Bu da pes ten.

Az ösz tön dí jas ven dég ség is ak kor
ér de kes, ha köl csö nös: Né met or -
szág ból és Finn or szág ból szin te min -
den tan év ben ér ke zik hoz zánk egy-
egy ösz tön dí jas, akik nem csak rö vid
teo ló gi ai él ménnyel tér nek ha za, ha -
nem több nyi re a ma gyar nyelv és
evan gé li kus egy há zunk mé lyebb
meg is me ré sé vel is. A nem zet kö zi
kap cso la tok le he tő sé gei – sok szor
csen des ter mé sze tes ség gel – így áll -
nak a teo ló gi ai kép zés és egész egy -
há zunk szol gá la tá ban.

g Dr. Ko rá nyi And rás
do cens, kül kap cso la to kért fe le lős

Eras mus-ko or di ná tor

Is ten föl dön ván dor ló né pe…
Teo ló gi ai ösz tön díj jal a nagy vi lág ban

Evangélikus Hittudományi
Egyetem 2010
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Vé le mé nyem sze rint az Ószö -
vet sé gi Tan szék jó hí rét alap -
ve tő en há rom té nye ző ala -
poz za meg. Elő ször is a nyi -
tott, ba rá ti lég kör, ame lyet az
egy más irán ti ér dek lő dés és a
be fo ga dás kész sé ge jel le mez.
Az után a ku ta tás ra, teo ló gi ai
el mé lyü lés re kész te tő, köny -
vek től ros ka do zó pol cok ad -
ják a tan szé ki élet má sik lé -
nye ges ele mét. Har ma dik -
ként, de nem utol só sor ban
pe dig az a tea- és ká vé il lat,
amely az ott ho nos ság ér zé sét
je len ti szá munk ra és a hoz -
zánk be té rők nek.

A tan szék ve ze tő két mun -
ka tár sá val, Kő sze ghy Mik lós sal
és Var ga Gyön gyi vel lát ja el az
ok ta tás fel ada ta it, ame lyek be
a szer ve zett dok to ri kép zés ben
részt vett és részt ve vő há rom
dok to ran dusz hall ga tó is be -
kap cso ló dik: Pet hő-Ud var di
And rea, Pet hő At ti la és Ko vács
Áron.

A tan szék „pro fil já ba” tar -
toz nak a rend sze res, ha vi
mun ka tár si ta lál ko zók, ame -
lye ken ön kép ző kör jel leg gel
egy más ku ta tá si te rü le te i be
pil lant ha tunk be le, és kö zö sen
gon dol ko dunk teo ló gi ai kér -
dé sek ről. A tu do má nyos di ák -
kör or szá gos prog ram já ból is
részt vál la lunk, így több teo -

ló gi ai hall ga tó vá lasz tott már
ószö vet sé gi té mát dol go za tá -
hoz. Fon tos nak tart juk, hogy
el mé lyít sük a hall ga tó ink kal
va ló kap cso la tot, és ne csu pán
az órák és a vizs gák ke re té ben,
hi va ta los for má ban ta lál koz -
zunk egy más sal.

Kö zös tö rek vé sünk,
hogy az Ószö vet ség üze -
ne tét egye te münk fa -
la in kí vül, szé le sebb
kör ben is kép vi sel jük.
Ezért szer ve zünk kon -
fe ren ci á kat, és ve szünk
részt gyü le ke ze ti ren -
dez vé nye ken is. Leg -
utóbb a tíz esz ten de je
el hunyt Mun tag An dor -
ról, tan szé künk egy ko -
ri pro fesszo rá ról em lé -
kez tünk meg.

Több ször szer vez het -
tünk már ta nul má nyi uta kat is
– Augs burg ba, Bécs be, Pá -
rizs ba –, hogy lá tó kö rünk bő -
vül jön, és új is me re tek kel gaz -
da god junk. Jó em lé ke ket őr -
zünk né met or szá gi teo ló gus -
hall ga tók kal kö zö sen tar tott
sze mi ná ri u mok ról.

Igyek szünk szo ro sabb ra
fűz ni a szá la kat a bib li kus tan -
szé kek kö zött: hi szen az Ó- és
az Új szö vet ség egy sé ge a Bib -
li ánk – így a két tan szék is jó
szom széd ság ban él egy más sal.

Ez a tö rek vé sünk kö zös sze mi -
ná ri u mok, elő adá sok tar tá sá -
ban mu tat ko zik meg, va la -
mint ab ban a kez de mé nye -
zés ben, hogy bib li kus tan szé -
ki es te ket szer ve zünk, és év ről
év re fel ele ve nít jük a bib lia -
ver seny ré gi ha gyo má nyát a

hall ga tók kö zött. Egy re in -
kább azt ta pasz tal juk, hogy nő
az ér dek lő dés az ef fé le prog ra -
mok iránt.

A tan szék könyv tár ként is
mű kö dik: több ér té kes ha gya -
ték ta lált ott hon ra ná lunk, így
pél dá ul egy na gyon gaz dag
anyag is a bib li ai ré gé szet té -
ma kö ré ben, va la mint An dor -
ka Esz ter ha gya té ka.

g Dr. Jut ta Ha us mann
tan szék ve ze tő,

Ószö vet sé gi Tan szék

Könyv, ká vé, kö zös ség
– avagy élet az Ószö vet sé gi Tan szé ken Tűz… Ki fe je ző jel kép. Nem

pusz tán új szö vet sé gi elő for du -
lá sa i nak gaz dag vol ta mi att.
Egy év ti zed del ez előtt Cser há -
ti Sán dor pro fesszo runk kér -
dé sé re, hogy mi ért sze ret jük az
Új szö vet sé get, ezt vá la szol tam:
Az Új szö vet ség a tűz, a töb bi
tárgy csu pán a me le ge. Jó
meg pi hen ni az egyéb teo ló gi -

ai disz cip lí nák lég kö ré ben, él -
mény fel töl tőd ni a tűz kö ze lé -
ben. En gem azon ban min dig
az ösz tön zött és fog lal koz ta -
tott, hogy meg tud jam, ma ga a
tűz mi cso da.

Ha ház tűz né ző be hív juk az

ol va sót hit tu do má nyi egye te -
münk „tűz fész ké be”, az Új -
szö vet sé gi Tan szék re, úgy mu -
tat juk be az egyes stú di u mo -
kat, a bib lia is me re tet, a gö rög
nyel vet, a kor tör té ne tet, a be -
ve ze tést, az írás ma gya rá za -
tot, mint ame lyek a köz pont -
ból me le gí tik, fű tik, he ví tik,
más szó val élet ben tart ják a

ke resz tény teo ló gi át. Ha
az is me ret len láng ra
nem úgy né zünk, mint
„jo gos adó ra” (Ady: A
Tűz csi ho ló ja), az az bár -
mi lyen meg fon to lás ból
el ba ga tel li zál juk az új -
szö vet sé gi ki je len tés he -
lyét, sze re pét és iga zát
hí vő gon dol ko dá sunk -
ban, ak kor az egy ház
ha jó já nak vi tor lá já ból
fog juk ki a sze let, az él -
te tő tü zet szór juk le ho -
mok kal. Mes ter sé ge sen

mun kál juk így a teo ló gi ai
moz du lat lan ság, jég kor szak
be kö szön tét.

Az új szö vet sé ge sek le het -
nek ugyan sze lí dek, mint a
ga lamb, jus suk ból en ged ni ük
azon ban ön fel adás vol na. Is ten

lel ké nek, je len lé té nek, aka ra -
tá nak meg je le ní tő je nem csu -
pán a cső ré ben olaj ágat ho zó
bé ke szim bó lum, de a tűz is.
Együtt a ket tő, egy mást ki egé -
szít ve, el vá laszt ha tat la nul. A
vér be li új szö vet sé ges ma is
ha son lít min den ko ri elő de i -
hez. Olyan, akár az Ady-fé le
Tűz csi ho ló ja: bát rabb az át -
lag nál, ké nyes bő rét gyá ván
nem óv ja, min dig mást akar,
mint ami most van. Nem rit -
kán for ró hom lok kal fut és ök -
löz, de úgy, mint aki előtt
nem bi zony ta lan a cél, és mint
aki nem a le ve gő be vág (1Kor
9,26). Lá za san küzd, ke res,
ku tat, ír, ta nít és pré di kál.

Re for má ció ün ne pé nek ud -
va rá ban elég csak a jám bor,
ga lamb lel kű szer ze test, Lu -
ther Már tont lát nunk, amint
iz zó te kin tet tel, meg fel leb -
bez he tet le nül mu tat rá a Ró -
mai le vél re, hogy ki mond juk:
az új szö vet sé gi tu do má nyok
mű ve lé se nél kül el kép zel he tet -
len az evan gé li kus teo ló gia.

g Dr. Bács kai Ká roly
tan szék ve ze tő,

Új szö vet sé gi Tan szék

A tűz kö ze lé ben?

Ami kor ar ra a kér dés re kell vá -
la szol nunk, hogy mi kor, mi ért
és ho gyan let tünk hí vő ke -
resz ténnyé, a meg fe le lő vá -
lasz meg fo gal ma zá sa előtt fel -
te he tő en eszünk be jut egy sor
em lék. Em be rek, tör té ne tek,
idé ze tek, dal la mok, gon do la -
tok vagy élet sza ka szok – és az
ezek kel kap cso la tos em lé kek,
él mé nyek és kér dő je lek. 

Akár dön tő pil la nat nyi él -
mény hez kap csol juk, akár
hosszú fo lya mat ként él tük át
a ke resz tény ség hez va ló sze -
mé lyes hű ség tu da to su lá sát, az
em lé kek, él mé nyek, rész le tek
ren de zé sé re szük sé günk van.
En nek a tu da tos, bel ső és kül -
ső fo lya ma to kat egy aránt fi -
gye lem be ve vő, ren de ző mun -
ká nak a se gít sé gé vel ad ha -
tunk egy re pon to sabb vá laszt
a fen ti kér dés re, mely nek meg -
vá la szo lá sa az iden ti tás, a vi -
lág meg ér té se és az üd vös ség
szem pont já ból egy for mán lé -
nye ges.

Eh hez ha son ló fo lya mat -
ként va ló sul meg – „szak ma -
ibb” esz kö zök kel, de ugyan -
ilyen mély sze mé lyes érin tett -
ség gel – a rend sze res teo ló gi -
ai mun ka is, ami kor a Bib lia és
az evan gé li kus hit val lá si ira tok

szö ve gé ből ki in dul va és az
összes hit tu do má nyi ág se -
gít sé gé vel vá laszt ke re sünk
azok ra a kér dé sek re, me lyek
épp el hang zot tak vagy vár -
ha tó an el fog nak han goz ni a
tár sa dal mi élet kü lön fé le szín -
te re in. 

A Rend sze res Teo ló gia
Tan szé ken ok ta tott tár gyak
kö zül a leg fon to sab bak a dog -
ma ti ka és az eti ka, me lyek
kez det től, Jé zus ta ní tá sá nak
el ső mon da ta i tól fog va el vá -
laszt ha tat la nok egy más tól. A
„mit higgyünk?” és „ho gyan
él jünk?” ugyan an nak a fel is -
me rés nek, az Is ten sze re te té -

re adott vá lasz nak a két ol da -
la, mely szám ta lan vál to za tos
for má ban nyil vá nul hat meg.
Az elő adá so kon, sze mi ná ri u -
mo kon, a szo ci ál eti kai ku ta tó -
cso port ke re te in be lül és a
sok fe lé foly ta tott pár be szé -
dek al kal má val azo kat a ré gi

és új vá la szo kat igyek szünk ér -
vény re jut tat ni vagy meg ta lál -
ni, ame lyek se gít sé gé vel egy -
re pon to sab ban ki fe jez he tő a
ke resz tény élet örö me és az
em ber tár sa in kért vi selt fe le -
lős ség jé zu si táv la ta.

g Dr. Bé res Ta más
tan szék ve ze tő, Rend sze res

Teo ló gi ai Tan szék

Ahol élet töl ti be a rend szert
Az Egy ház tör té ne ti Tan szék
fel ada ta it re for má to runk már
1528-ban föl vá zol ta: „…kéz be
kell ven ned a Ki rá lyok és a
Kró ni kák utol só köny vét, eze -
ket a leg utol só la pig jól meg -
ta nul ni, ki vált kép pen az azon
ki rá lyok ide je alatt esett tör té -
ne te ket, be szé de ket és ese -
mé nye ket, akik a cím ben em -
lít ve van nak. Mert tud nunk
kell, ha a pró fé ci át meg akar -
juk ér te ni, mi lyen ál la po tok
vol tak az or szág ban, ho gyan
foly tak a dol gok, mi ként gon -
dol koz tak az em be rek, mit
for gat tak el mé jük ben szom -
szé da ik, ba rá ta ik és el len sé ge -
ik ká rá ra és hasz ná ra, leg fő -
kép pen pe dig mi ként gon dol -
koz tak Is ten és a pró fé ta sza -
vai fe lől, Is tent vagy bál ványt
imád tak-e.

Ezen fe lül jó vol na, ha is -
mer néd az or szá gok fek vé sét
is; hogy az ide gen és is me ret -
len sza va kat és ne ve ket ne
ked ved ha nyat lá sá val ol vasd,
és ezek sö tét sé get vagy aka -
dályt ne von ja nak ér tel med
elé. Az én egy sze rű né met je -
im nek az zal aka rok szol gál ni,
hogy rö vi den be mu ta tom Je -
ru zsá lem és Jú da ama tá ja it,
ahol Ézsa i ás járt és pró fé tált,
hogy job ban tud ják, mer re
for dul a pró fé ta, ha dél és
észak fe lett jö ven döl.” (Lu ther
Már ton: Elő szók a Szent írás

köny ve i hez. Ma gyar Lu ther
Köny vek 2. Ma gyar or szá gi Lu -
ther Szö vet ség, Bu da pest,
1995. 71. o.)

Eb ben a szel lem ben igye ke -
zünk ok tat ni és ku tat ni a kö -
vet ke ző te rü le te ken: klasszi kus
iro da lom, pat risz ti ka, mű ve lő -
dés tör té net (Bó di Eme se); a re -
for má ció és a ko ra új ko ri ke -

gyes sé gi moz gal mak (Csep -
re gi Zol tán); al kot mány tan és
egy ház jog (Gal li Ist ván); kö -
zép ko ri lel ki ség és misz ti ka,
öku me ni kus kap cso la tok és
az egy há zi kö zel múlt fel dol go -
zá sa (Ko rá nyi And rás).

g Dr. Csep re gi Zol tán
tan szék ve ze tő,

Egy ház tör té ne ti Tan szék

„Mert tud nunk kell, ho gyan
foly tak a dol gok”

A tan szék pro fil ját ma sem tu -
dom job ban össze fog lal ni, mint
ko ráb ban és a hon la pon is: „mi
és má sok”. Az az: hol a ke resz -
tény ség, ben ne az evan gé li kus -
ság he lye a töb bi val lás, fe le ke -
zet mel lett/kö zött/fö lött (?). 

A szim bo li ka (öku me ni ka)
tár gya az egy há zak egy sé gé nek
prob lé mái, más ke resz tény egy -
há zak ta ní tá sa, jel leg ze tes sé gei.
A val lás tör té net ben elő ször a

leg alap ve tőbb kér dés sel fog -
lal ko zunk: az zal, hogy mi ért
val lá sos az em ber egy ál ta lán.
Rö vi den meg is mer ke dünk az e
vi lá gi, ra ci o ná lis ma gya rá zat kí -
sér le tek kel, és rá mu ta tunk,
hogy mi ért nem le het nek tel -
je sek. Eköz ben fon tos, hogy tu -
do mány és val lás/hit vi szo -
nyá ról is mi nél vi lá go sabb fo -
gal ma ink le gye nek. Majd a ma
már nem vagy ke ve sek ál tal

gya ko rolt val lá sok (egyip to mi,
ba bi lo ni, per zsa, gö rög, ró mai,
ger mán-kel ta-szláv, finn ugor,
ős ma gyar) kö vet kez nek. 

A vi lág val lá sok is mer te té sé -
nek ke re té ben az aláb bi ak ról
esik szó: hin du iz mus, budd -
hiz mus, kí nai val lá sok, ja pán

val lás, isz lám. Az isz lám mi nél
ala po sabb is me re te kü lö nö sen
is fon tos, hi szen hí vei szá mát
te kint ve világviszonylatban
má so dik, a val lá su kat va ló -
ban gya kor ló kat te kint ve pe -
dig min den bi zonnyal az el ső
he lyen áll. Az Eu ró pá ban egy -

re nö vek vő musz lim la kos ság
nagy ki hí vást je lent. 

A val lás tu do má nyi sze mi -
ná ri u mon le he tő ség van az
is me re tek egyé ni mun ká val
tör té nő el mé lyí té sé re, min -
den fé le, a val lá sos ság kö ré be
tar to zó té ma fel ve té sé vel, ke -
resz tény, evan gé li u mi vá laszt
ke res ve a prob lé mák ra. 

Is mer nünk kell az em be ri
tár sa da lom mű kö dé sé nek leg -

fon to sabb jel lem ző it és a val -
lá sok, val lá sos ság tár sa dal mi
sze re pét, ha tá sa it; eh hez szük -
sé ges a szo cio ló gia ta nu lá sa.

1997 óta a tan szé ken jó né -
hány dip lo ma mun ka szü le tett,
és re mél he tő leg ha ma ro san sor
ke rül az el ső dok to rá lás ra is.
g Dr. Szent pé tery Pé ter

tan szék ve ze tő, Val lás- és
Tár sa da lom tu do má nyi

Tan szék

„Mi és má sok”
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A Gya kor la ti Teológiai Tan szé ken
nyüzs gés van, mint ál ta lá ban. Pet ri né
Feyér Ju dit is ko lai gya kor lat ra vi szi a
pe da gó gia kur zus hall ga tó it. Sza lay
Má ria pszi cho ló gus, csa lád te ra pe u ta
a fel sőbb éves hall ga tók kal elem zi azt
a tesz tet, ame lyet né hány éve, a fel vé -
te li vizs gán ír tak. Ba lázs Gé za és
Sán ta Ani kó kom mu ni ká ci ót és be -
széd tech ni kát ta nít, Bu da An na má ria
el ső elő adá sa it tart ja a
dia kó nia tárgy kö ré ben.
Se gí tő di á kok – de -
monst rá to rok – ren de -
zik a tan szé ki könyv tá rat.

Könyv hal mok min -
de nütt, aho va né zünk.
Köz ben ha tod éve sek
kör le ve lét fo gal ma zom,
és men to rok kal te le fo -
ná lok. Is ko lai és gyü le -
ke ze ti gya kor la to kat,
sop ro ni hos pi tá ci ót
szer ve zünk. Sok em -
ber rel, bel ső és kül ső
mun ka tár sak kal han -
gol juk össze a ten ni va ló kat. A gya kor -
la ti kép zés sok szál ból fo nó dik össze,
ez a jel leg ze tes ség a ter mé sze té ből fa -
kad. Fon tos azon ban, hogy a sok fé -
le szín har mo ni kus ké pet al kos son,
ne nyug ta lan szín ka val ká dot.

Eb ben a tan év ben a fő tár gyak kö -
zül az ige hir de tés sel fog lal ko zó disz -
cip lí na van a hom lok tér ben. A ho mi -
le ti ka-elő adás mel lett két iz gal mas
sze mi ná ri u mon ta nul ják a hall ga tók
a szó szé ki meg szó la lás tu do má nyát. 

Az el ső éve sek be ve ze tő gya kor la -
ta azt a célt tűz te ma ga elé, hogy az
előtt ta nít sa a hall ga tó kat a nyil vá nos
be széd re, a fi gyel met le kö tő, iz gal -
mas, ér de kes elő adás ra, mi előtt pré -
di kál ni kez de né nek. Szür ké vé és
unal mas sá vá lik az ige hir de tés, ha
for dí tott a sor rend. Frá zi sok, sem mit -
mon dó, üres for du la tok ak kor árad -

nak a szó szék ről vé ge lát ha tat lan fo -
lyam ban, ha a lel kész előbb kez dett
pré di kál ni, és utóbb pró bál koz tak
meg is mer tet ni a be széd mű vé sze té -
vel. Ezért az el ső éves ho mi le ti ka hall -
ga tók szí nek kel, han gok kal, ver sek -
kel, rit mu sok kal, tó nus sal, szem -
kon tak tus sal is mer ked nek, a be széd
iz gal mát, fe szült sé gét, dra ma ti ká ját
ta nul ják – és csak két év múl va ve szik

föl a má so dik sze mi ná ri u mot, a ho -
mi le ti kai gya kor la tot.

Ezen a sze mi ná ri u mon a sza bad
be szé det ta nul ják a hall ga tók, a gyü -
le ke zet tel va ló kon tak tus fon tos sá gát:
az ige hir de tés ne fel ol va sott elő adás
le gyen, ha nem a pad ban ülő gyü le -
ke zet meg szó lí tá sa. Ne héz ezt a kész -
sé get el sa já tí ta ni úgy, hogy a sza bad
be széd ne igény te len, ren de zet len
szó fo lyam le gyen, ha nem a meg -
szó lí tó mon da tok ál tal el ér je az evan -
gé li um a hall ga tó kat. 

Még egy ké nyes és iz gal mas ele me
van en nek a gya kor lat nak: a hall ga -
tók reflek tál nak egy más tel je sít mé -
nyé re. Meg kell ta nul ni uk úgy ér té -
kel ni egy más ige hir de té se it, hogy
kri ti ká juk szi go rú an a szak ma i ság ke -
re te in be lül ma rad jon, és épí tő, elő -
re vi vő ha tást ér jen el. El mon da ni és

meg hall gat ni a vé le mé nye ket – le het,
hogy nem ki sebb mű vé szet, mint ma -
ga a szín vo na las nyil vá nos meg szó -
la lás. A ho mi le ti ka ok ta tást Sza bó
La jos tan szék ve ze tő vég zi, leg főbb se -
gí tő je Pán gyánsz ky Ág nes lel kész.

En nek a tan év nek má sik súly -
pont ja a val lás pe da gó gia. Idén a
hang súly a szak mód szer tan órá kon
van. A Gya kor la ti In té zet ke zé ben

van ez a tárgy. E so rok
író já nak part ne rei Ko -
dá csy-Si mon Esz ter és
Göm böcz El vi ra. Min -
den sza kon gya ko rol juk
a hit tan ta ní tást. 

A kán tor sza ko sok a
kis gyer me kek kel va ló
gyü le ke ze ti fog lal ko -
zást ta nul ják. A hit ta -
nár-ne ve lő mes ter sza -
kon az Ószö vet ség, a
dog ma ti kai és eti kai té -
mák, va la mint a vi lág -
val lá sok ta ní tá sa van
so ron. 

Iz gal mas kér dés sel fog lal koz nak a
ka te ké ták, még pe dig a cso da tör té ne -
tek ta ní tá sá nak teo ló gi ai, di dak ti kai és
mód szer ta ni is me re te i vel. Egy szer re
több hit tan könyv van az asz ta lon,
hi szen a hit ok ta tás tel jes fo lya má ban
ren ge teg cso da tör té ne tet ta ní tunk.
Ám mennyi re más egy tág ra nyi tott
sze mű kis gye rek nek el me sél ni a ví zen
já ró Jé zus tör té ne tét, mint egy szú rós
tekintetű ka masszal együtt ke res ni en -
nek a tör té net nek a mon da ni va ló ját! 

Iz ga lom te hát a tan te rem ben is
van, nem csak a szó szé ken. Ab ban bí -
zunk és ar ra tö rek szünk, hogy a
gya kor la ti ok ta tás sok fé le sé gé ből a jó
fel ké szült ség biz ton sá gát és har mo -
ni kus szín vi lá gát vi gyék ma guk kal
vég zett hall ga tó ink.
g Sza bó né Mát rai Ma ri an na, 

a Gya kor la ti In té zet ve ze tő je

Szí nek har mó ni á ja

Az Evan gé li kus Teo ló gus ott honban
folyó élet szer ves ré sze a kö zös ség épí -
tés nek. A hi va ta los prog ra mo kon
kí vül a kol lé gi um ban is szer ve zünk
sa ját ren dez vé nye ket.

Ed dig min den dél előtt reg ge li áhí -
ta to kat tar tot tunk, ahol teo ló gu sok
szol gál tak. No vem ber től sze ret nénk,
hogy a reg ge li áhí ta tok va ló ban reg -
gel le gye nek, és be tud ják töl te ni azt,
ami va ló já ban a sze re pük: hogy Is ten
igé jé vel és Is ten igé jé re éb red jünk fel.

A ta va lyi tan év ben fo gal ma zó dott
meg ben nünk, hogy úr va cso rás is ten -
tisz te le tet is tart sunk, és ez ál tal iga -
zi kö zös ség for má lód jon be lő lünk
és kö zöt tünk. Így min den szer dán
dél előtt egy bu da pes ti lel készt hív tunk
meg azért, hogy job ban meg is mer -
hes sük egy mást, és mi nél sok szí -
nűbb ige hir de té se ket hall gat has sunk.
Idén is foly tat juk ezt a kez de mé nye -
zést, a mos ta ni is ten tisz te le te ken vi -
szont ok ta tó ink és ta ná ra ink szol gál -
nak, hogy ben nük ne csak vizs gáz ta -
tó in kat lás suk, ha nem szol ga tár sun -
kat és test vé rün ket a Jé zus Krisz tus -
ban. Az is ten tisz te le tek után le he tő -
ség nyí lik – tea, ká vé és keksz mel -
lett – kö tet len be szél ge tés re,  ami re
a Hall ga tói Ön kor mány zat hét ről
hét re sze re tet tel vár min den kit.

A két he ten te mű kö dő EHE-klu -
bon zsí ros ke nyér, tea és ro pog tat ni -
va ló mel lett össze jö vünk be szél get -
ni, vé le mé nye ket és ál lás pon to kat üt -
köz tet ni és cse rél ni. Min den hé ten
ima kö zös ség re gyű lünk össze a ká -
pol ná ban; egy má sért, teo ló gi án kért,
az itt lé vő kö zös sé gért, csa lád ja in kért,
gyü le ke ze te in kért, és Krisz tus öröm -
hí ré nek to vább adá sá ért imád ko zunk.

Es ti áhí ta ta in kon a tan év el ső fe -
lé ben a má sod éve se ket hall gat hat juk
meg, akik el ső áhí ta tu kat tart ják a
teo ló gi án. 

Na gyon fon tos nak tart juk a gyü le -
ke ze ti szol gá la tot, va la mint a gyü le -
ke ze tek kel va ló kap cso lat tar tást. Ezt
szol gál ják ad vent ben és böjt ben a
szup pli ká ci ók és a teo ló gus na pok,

me lyek ke re té ben hir det jük az igét, és
sze re tet ven dég ség gel egy be kö tött al -
kal ma kon sze mé lye sen is meg is mer -
ke dünk egy-egy gyü le ke zet tag ja i val.

A ta nu lá son és a lel ki al kal ma kon
kí vül a tes ti egész sé günk re is fi gye -
lünk. Fa kul ta tív mó don test ne ve -
lés órá ra já runk, ezen kí vül spon tán
fo ci- és ko sár meccsek is szer ve ződ -
nek az egye tem sport pá lyá ján.

A Pi lis csa bán meg ren de zett tan év -
kez dő csen des hét vé ge és az ok tó ber
kö ze pén tar tott ba goly be fo ga dó a
két leg na gyobb sza bá sú al kal munk.
Utób bin a fel sőbb éve sek ne vé ben a
Hall ga tói Ön kor mány zat ün ne pé -
lye sen kö szön ti az el ső éves „bag -
lyo kat”, kö zös sé günk im má r tel jes ér -
té kű tag ja it, akik be le kós tol tak a ta -
nu lás ba, és már kez dik fel ven ni az
egye te mi élet rit mu sát.

A ta va szi szor gal mi idő sza kot le -
zá ró ker ti par ti ra min den év ben
nagy lel ke se dés sel ké szü lünk. A teo -
ló gus ze nés áhí ta tot kö ve tő en teo ló -
gus-lel kész fo ci meccs re és vi dám
együtt lét re is sor ke rül. A kö zös
prog ra mok le he tő sé get nyúj ta nak
egy más meg is me ré sé re, a szer ve zés
pe dig a kö zös mun ká ra. 

Ad ja Is ten, hogy jól és ered mé nye -
sen tud junk együtt mű köd ni, és egy -
mást meg is mer ve se gí tő tár sak és
test vé rek le hes sünk az Úr Jé zus
Krisz tus ban!

g Hulej Erzsébet Klaudia
szenior

A teo ló gus ott hon
hétköz nap jai

Lu ther Már ton a teo ló gia után a ze -
nét tar tot ta a leg fon to sabb tu do -
mány nak, hi szen tud ta, val lot ta és
érez te, a hit nek és a hit egyes ele me -
i nek el mé lyí té sé ben a ze ne köz pon ti
sze re pet ját szik! A tu do mány az el -
mé hez és a szel lem hez szól; a ze ne a
szel lem hez, az el mé hez és a tu do -
mány hoz: a tel jes em bert érin ti!

Tan szé künk ze nei/egy ház ze nei te -
vé keny sé ge több szá lon fut. Fe le lő sek
va gyunk ugyan is az egye te men fo lyó
va la mennyi kép zés ben az egy ház ze -
ne ok ta tá sá ért, de az or szá gunk ban
vál to zó tár sa dal mi és ok ta tá si ke re -
tek kö zött a ze nei ne ve lés és a ze ne -
ok ta tás egé szé ért is – lu the rá nus
ala pon. 2007 óta fő is ko lai szint re

emel tük egy há zunk ban a kán to rok
kép zé sét. Hir det jük és vall juk: a jó
egy ház ze ne az is ten tisz te let szer ves
ré sze, nem pusz tán eset le ges dí sze.

A kán tor sza ko sok tel jes kép zé sén
túl az egye te men fo lyó mun ka ma gá -
ban fog lal ja a teo ló gu sok ének anyag-
is me re té nek ki bő ví té sét, va la mint a
kü lön bö ző pe da gó gi ai (is ko lai) és
gyü le ke zet pe da gó gi ai el vá rá sok ki elé -
gí té sét. 

Kap cso la to kat épí tünk ha tá ra in -
kon in nen és túl. Igye ke zünk tá mo -
gat ni és össze kap csol ni a kü lön bö ző
egy ház ze ne-ok ta tá si szin te ket az
egy há zi ál ta lá nos is ko lák tól a gim ná -
zi u mok ze nei éle tén, ver se nye in, ze -
nei tá bo ro kon át a fó ti Evan gé li kus

Kán tor kép ző In té zet ben fo lyó re gi -
o ná lis kép zé sig. Tá mo gat juk és se gít -
jük mind az öku me ni kus, mind a lu -
the rá nus kó rus ta lál ko zók prog ram -
vá lasz tá sát és szer ve zé sét.

Az egye tem fa la in be lül gon dos -
ko dunk az áhí ta tok, ün ne pi is ten tisz -
te le tek, tu do má nyos ülé sek ze nei
szol gá la tá ról. De szer ve zünk fa kul -
ta tív prog ra mo kat, há zi hang ver se -
nye ket is.

Is mer ve és lát va a ha zai ze ne ok ta -
tás és ne ve lés ál la po tát, gyü le ke ze te -
ink hely ze tét s a ránk vá ró ki hí vá so -
kat, el mond hat juk: fel ada tunk nem
ke vés!

g Dr. Kincz ler Zsu zsan na
ad junk tus, Egy ház ze nei Tan szék

„Theo lo gia et mu si ca”

Még ja vá ban zaj lott a té li vizs -
ga idő szak, ami kor a kán tor
szak hall ga tói or go na hang -
ver senyt tar tot tak a zug lói
temp lom ban. Böjt ben li tur -
gi kus gya kor lat kö vet ke zett a
fes tői szép sé gű Bán kon. A
kán tor sza ko sok – el kí sér ve a
szupp li ká ló teo ló gust – a va -
sár na pi is ten tisz te let tel jes ze -
nei szol gá la tát el lát ták.

Az ének kar és a li tur gi kus -
ének-sze mi ná ri um a rá kos -
ke reszt úri temp lom ban adott

böj ti ze nés áhí ta tot. A hús vé ti
ün ne pek el múl tá val is mét em -
lé ke ze tes al ka lom kö vet ke -
zett: a teo ló gus ott hon ká pol -
ná já ban zon go ra mu zsi ká val
és ének té te lek kel em lé kez -
tünk meg Cho pin szü le té sé nek
két szá za dik év for du ló já ról.

Ha má jus, ak kor teo ló gus
ze nés áhí tat, amely nek ke re té -
ben a tan szé ken fo lyó ze nei
mun ka ágak ad nak íze lí tőt éves
mun ká juk ból. Idén is hall hat -
tuk az ének kart, a li tur gi kus -

ének-sze mi ná ri u mot és a fú -
vós ze ne kart. Hall ga tó ink
ének kí sé re tek kel és ön ál ló or -
go na da ra bok kal kap cso lód -
tak be a kö zös ze né lés be.

A zon go ra- és ma gán ének -
órá kon fo lyó mun ká ba egy
kü lön be mu ta tó al kal má val
nyer het tek be pil lan tást az ér -
dek lő dők. Ez után kö vet ke -
zett az, ami től azt mond hat -
juk, a 2010-es ta va szi fél év
mér föld kő nek szá mít egy ház -
ze nei mun kánk ban. Idén ta -

vasszal tett si ke res zá ró vizs gát
az el ső kán tor sza kos év fo -
lyam. Vég ző se ink a zug lói
vizs ga hang ver se nyen or go -
nál tak, és ének ka ri mű ve ket
ve zé nyel tek, a sió fo ki temp -
lom ban pe dig az is ten tisz te let
or go nás szol gá la tát vé gez ték
és li tur gi kus té te le ket szó lal -
tat tak meg.

Ám még a tan év zá rón va ló
köz re mű kö dés sel sem ér tünk
a fel ada tok vé gé re. Há rom kü -
lön bö ző ka rak te rű ze nés prog -

ram mal ugyan is a Szél ró zsa
or szá gos evan gé li kus if jú sá gi
ta lál ko zóba is be kap cso lód -
tunk. Ko rá lok és év szá za dok
cí mű mű so runk ban öt ko rál
kü lön bö ző fel dol go zá sai szó -
lal tak meg a re for má ció ko rá -
tól 20. szá za di szer zők mű ve -
i ig. Más nap ta nár-di ák hang -
ver se nyen or go nál tunk. Vé gül
a szar va si Új temp lom ban zsol -
tá ros is ten tisz te le tet, ve spe rát
éne kel tünk.

Ha son ló in ten zi tás sal in -

dult az őszi fél év is. Ének ka ri
ven dég szol gá lat tal a há tunk
mö gött, öku me ni kus kó rus ta -
lál ko zó ra és ad ven ti ve spe rá -
ra ké szü lünk.

Le gyen bár szó fel lé pés ről,
szol gá lat ról, tan órá ról vagy
gya kor lás ról, új ra és új ra meg -
ta pasz tal hat juk, Is ten nek mi -
lyen cso dá la tos ado má nya a
ze ne.

g Dr. Fin ta Ger gely
tan szék ve ze tő,

Egy ház ze nei Tan szék

Pil la nat ké pek az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
2010. évi ze nei ese mé nye i ből
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Va jon ho gyan él együtt kö zel nyolc -
van teo ló gi ai hall ga tó az egye tem kol -
lé gi u má ban, a teo ló gus ott hon ban, és
ho gyan vál nak a gyü le ke ze ti szol gá -
lat ra ké szü lők a ta nu lás alatt ma guk
is egy sa já tos gyü le ke zet té? Ez az a
kér dés, amely nek meg vá la szo lá sa az
egye tem lel ké szé nek leg főbb fel ada -
ta, hi szen a ta nu lás mel lett a kö zös -
sé gi és lel ki élet leg alább ak ko ra sze -
re pet kell, hogy kap jon a teo ló gu sok
éle té ben.

En nek meg fe le lő en ala kult ki az
egye te mi min den na pok nak az a
rend je, amely ben bi zony elég ne héz
unat koz ni. Az egész nap fo lyó elő -
adá sok nak, sze mi ná ri u mok nak igei
ke re tet adó reg ge li és es ti áhí ta tok,
a min den szer dán dél előtt tar tott úr -
va cso rás is ten tisz te let, az ad ven ti
és böj ti idő szak ban sor ra ke rü lő,
gyü le ke ze tek meg lá to ga tá sát cél zó
kü lön bö ző al kal mak (szupp li ká ci ók,

teo ló gus na pok, hos pi tá ci ók, pas -
sió kör út) mel lett szin te min den hét -
re jut va la mi kü lön le ges prog ram,

ün nep ség vagy vi dám össze jö ve tel,
amely nél kü löz he tet len sze re pet ját -
szik ab ban, hogy az egye tem hall ga -
tói, ok ta tói és dol go zói mind egy kö -
zös ség gé, egy kis he lyen, egyet len in -

téz mény ben kon cent rá ló dó gyü le ke -
zet té vál has sa nak.

Ter mé sze te sen mint min den gyü -
le ke zet ben, a teo ló gi án is adód nak az
örö mök mel lett gon dok és ne héz sé -
gek, a sze re tet tel jes lég kör mel lett van -
nak konflik tu sok is, ame lye ket meg
kell ol da ni. De még ez is hoz zá já rul -
hat ah hoz, hogy vé gül kö ze lebb ke rül -
jünk egy más hoz, Urunk hoz és ah hoz
a szol gá lat hoz, ame lyet az egye te mi vi -
szo nyok hoz ké pest fel na gyít va és kí -
mé let le nül va ló sá go san kell majd ke -
zel ni ük a szol gá lat ba in du lók nak. 

Eh hez igyek szik meg ad ni min den
tő le tel he tő tá mo ga tást és sze re te tet
az ok ta tók tól a sze mély zet tag ja i ig
min den ki, hogy a teo ló gu sok fel ké -
szül hes se nek ar ra, ami nincs le ír va a
köny vek ben, de amit még is egy egész
éle ten át kell ta nul ni uk, ta nul nunk.

g Zsí ros And rás,
az EHE lel ké sze

A teo ló gus gyü le ke zet

– Mi előtt az EHE-re je lent ke zik va -
la ki, ál ta lá ban már van bi zo nyos
gyü le ke ze ti ta pasz ta la ta. Mi kor és
mi ért dön töt te tek úgy, hogy fel vé te liz -
tek egye te münk re?

Né meth Ka ta lin: 2005-ben
dön töt tem úgy, hogy fel vé te liz ni fo -
gok. Egy évet ta nul tam hit tant, majd
Kő sze gen érett sé giz tem be lő le, és
2006-ban je lent kez tem.

Za horecz Pál Márk: Rög tön
érett sé gi után fel vé te liz tem a teo ló -
gi á ra, mert sze ret ném a töb bi em ber -
nek is át ad ni és hir det ni Is ten sze re -
tő ke gyel mét. Ezen túl a teo ló gia mint
tu do mány is ér de kel.

– Szin te min den ki meg tud ja ne -
vez ni azt az egy-két em bert, aki nagy
ha tás sal volt az éle té re, s aki nek a hit -
be li fej lő dé sét és a teo ló gi á ra va ló el -
ju tást kö szön he ti. Ese te tek ben volt-e
ilyen sze mély, és ha igen, mi lyen mó -
don ha tott rá tok?

N. K.: Egy részt gyer mek ko rom
óta jár tam va sár na pon ként nagy pa -
pám mal is ten tisz te let re, nya ran ta
gyer mek tá bo rok ban vet tem részt.
Más részt lel ké sze im: Ka lin csák Ba -
lázs és Var ga Ka ta lin gyü le ke ze -
tünk ben – je len leg is – vég zett szol -
gá la ta is nagy ban be fo lyá solt.

Z. P. M.: A nagy ma mám és Kis
János lelkészem vol t, aki el in dí tot t
ezen az úton, és tá mo gat ott, tá mo gat
ma is.

– Mi lyen vá ra ko zás sal, ter vek kel
ér kez te tek az EHE-re?

N. K.: Úgy ér kez tem a teo ló gi á ra,
hogy lel kész sze ret tem vol na len ni, és
há la Is ten nek, meg is ma radt ez a
szán dé kom.

Z. P. M.: Vá ra ko zá sa im között
sze re pelt, hogy jó kö zös ség be ke rü -
lök, és ta lál koz ha tok ér de kes em be -
rek kel, ta ná rok kal. Ter ve im közt el -
ső sor ban az sze re pel, hogy úgy hir -
des sem Is ten igé jét a hét köz na pok -
ban, a hét köz na pok ról, hogy az em -
be rek meg érez zék an nak sú lyát, mit
is je lent a meg vál tás, mi cso da aján -
dék szá munk ra, hogy va la ki éle tét ad -
ta ér tünk.

– Ho gyan ér té ke li tek az el telt időt,
ame lyet az in téz mény fa la in be lül töl -
töt te tek?

N. K.: Összes sé gé ben po zi tí van.
Per sze min den em ber éle té ben van -
nak könnyebb-ne he zebb idő sza kok,
ve lem is így volt itt a teo ló gi án, de
sok po zi tív be nyo más sal gaz da god -

tam, erő söd het tem, ta nul hat tam, és
so kat kö szön he tek ta ná ra ink nak. A
ta nu lás mel lett har ma dik éve a Hall -
ga tói Ön kor mány zat tag ja is va -
gyok, il let ve né hány al ka lom mal
kül föld re is el lá to gat hat tam az egye -
te münk jó vol tá ból. A né met or szá gi
Min den ben dia kó ni ai gya kor la tot
vé gez tem, cse re di ák le het tem a ko -
lozs vá ri teo ló gi án, ta valy fél évet
Eras mus-di ák ként Hel sin ki ben ta -
nul hat tam, és most ok tó ber ben Ró -
má ban kép vi sel tem egy há zun kat az
el ső al ka lom mal meg ren de zett ró mai
Kirchen ta gon.

Z. P. M.: Na gyon jól ér zem ma gam,
már most sok új ba rá tot ta lál tam, és
meg is mer tem a ta ná rok nagy ré -
szét. Év fo lyam tár sa im mal együtt lel -
ke sen ve tet tük be le ma gun kat az
egye te mi élet be, és min den esély
meg van rá, hogy ez így is ma rad jon.

– A teo ló gus lét tel együtt jár, hogy
a gyü le ke ze ti mun ká ban je len va -
gyunk, al kal ma kon részt ve szünk,
igyek szünk se gí te ni. Meg ma radt-e a
kap cso la to tok az anya gyü le ke ze te tek -
kel? Mennyi re vagy tok ben ne a gyü -
le ke ze ti élet ben?

N. K.: Igen, mind má ig na gyon
szo ros a kap cso lat! Szin te min den al -

kal mon – le gyen
az ál lan dó vagy
idő sza kos – részt
ve szek, se gí tek.
Több ször he lyet -
te sít tet tem is lel -
ké sze i met szó -
szé ken, if jú sá gi
órát, gyer mek -
hit tant is szok -
tam tar ta ni.

Z. P. M.: Ter -
mé sze te sen igen,
és ha te he tem,
min den hét vé -
gén ott va gyok
az is ten tisz te le -
te ken, szol gá lok

al kal ma kon. Rend sze re sen tar tok
gyer mek-bib lia órát, al kal man ként
ifi órát, rend sze re sen be szél ge tek a
gyü le ke zet tag ja i val, idő sek kel, fi a ta -
lok kal egy aránt.

– Mi lyen ter ve i tek van nak a jö vő -
re néz ve?

N. K.: Gyü le ke ze ti lel kész sze ret -
nék len ni. Kü lö nö seb ben nem gon -
dol ko dom spe ci á lis szol gá la ti irá -
nyon – úgy mint is ko la- vagy bör tön -
lel ké szi szol gá lat –, és kü lön kor osz -
tá lyon sem, mert el ső sor ban a gyü -
le ke ze ti lel kész ség vonz, ab ban pe dig
min den kor osz tály, min den fé le szol -
gá lat meg ta lál ha tó. Én eb ben a sok -
fé le ség ben jól érez ném ma gam.

Z. P. M.: A jö vőt úgy kép ze lem el,
hogy el vég zem a teo ló gi át, majd sze -
ret nék ta ná ri dip lo mát is sze rez ni.
Ter mé sze te sen a ré gi és új em be ri
kap cso la ta im meg tar tá sá ra is tö re -
ked ni fo gok, és az Is ten nel va ló kap -
cso la tom ban is sze ret nék fej lőd ni,
hogy lel kész ként iga zán át tud jam ad -
ni a ke resz tény ség lé nye gét. Spe ci á -
li san a misszi ói lel kész ség ér de kel a
leg job ban.

g L. K. G.

Hall ga tói szem mel
b Új kör nye zet, meg vál to zott élet for ma, is me rős és is me ret len em be -

rek, el vá rá sok. Akár el ső éves, akár majd nem vég zős, az az ötöd éves
teo ló gus ról be szé lünk, ér vé nye sek az előbb em lí tett sza vak. Az aláb -
bi ak ban két hall ga tót kér dez tünk meg ar ról, mi lyen is ez az új kez det,
ho gyan él ték meg az ed dig el telt időt, mi re szá mí ta nak a jö vő re néz -
ve, mi lyen ter ve ik van nak a teo ló gi án, il let ve a gyü le ke ze ti szol gá lat -
ban. Né meth Ka ta lin je len leg ötöd éves, nap pa li ta go za tos, teo ló gus-
lel kész sza kos hall ga tó, aki a Ne mes csó–Mesz len–Acsád–Kő szeg do -
rosz lói Tár sult Evan gé li kus Egy ház köz ség ből ér ke zett az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) fa lai kö zé. Új hall ga tó ink kö zül Za horecz
Pál Márk nyi lat ko zott, aki szin tén nap pa li ta go za ton kezd te el ta nul -
má nya it az idei tan év ben, szin tén teo ló gus-lel kész sza kon, és a kecs -
ke mé ti gyü le ke zet hez tar to zik.

A dok to ran dusz hall ga tók nak a kép -
zés há rom éve alatt nem csu pán tu -
dá suk gya ra pí tá sá ra van ide jük, ha -
nem sa ját iz gal mas té má juk ku ta tá -
sá ra is. Az öröm mel lett azon ban ott
van a kí ván ság és a re mény – még -
hoz zá mind a dok to rand uszok, mind
pe dig a ta ná rok ol da lá ról –, hogy a
kép zé si idő alatt a hall ga tók va ló ban
mód szer ta ni szem pont ból is, és tar -
tal mi lag is el ér jék azt a szin tet, amely
az ön ál ló ku ta tá sok hoz, az új fel fe de -
zé sé hez, egy adott kér dés ki fej té sé -
hez, il let ve egy-egy prob lé ma meg -
ol dá sá hoz szük sé ges.

Nagy örö münk re szol gál, hogy
éven te há rom ál la mi ösz tön díj áll
ren del ke zé sünk re, ezen túl me nő en
pe dig a kül föl dön ta nul ni vá gyók
szá má ra is fel tu dunk kí nál ni ösz tön -
díj-le he tő sé ge ket, ápol va ez zel a
nem zet kö zi kap cso la to kat. A tu do -
má nyos mun ká ban ugyan is vé le mé -
nyünk sze rint mind ha zai, mind
nem zet kö zi szin ten na gyon fon tos az
együtt mű kö dés. Épp ezért a Dok to -
ri Is ko la igyek szik min den le he tő sé -
get meg ra gad ni, amely ré vén új kap -
cso la tok épül het nek ki, mi köz ben tö -

rek szik a már meg le vők ápo lá sá ra,
fenn tar tá sá ra. 

Min den olyan té má nál, amely jel -
le gé ből fa ka dó an in ter disz cip li ná ris,
igyek szünk kül sős té ma ve ze tőt be -

von ni. Más in téz mé nyek ből is hí vunk
elő adó kat, hogy meg hir de tett kur zu -
sa ink a tu do má nyok mi nél szé le sebb
spekt ru mát fed jék le. A ha zai kol lé -
gák mel lett kül föl di elő adók is gyak -
ran meg for dul nak ná lunk, hogy elő -

adá so kat, il let ve ta nul má nyi na po kat
tart sa nak. Dok to ran dusz hall ga tó ink
ki sebb-na gyobb kon fe ren ci ák ke re té -
ben le he tő sé get kap nak ered mé nye -
ik be mu ta tá sá ra, meg vi ta tá sá ra.

Az ér dek lő dők min den to váb bi
rész le tet meg ta lál nak a Dok to ri Is ko -
la hon lap ján: http://te ol.lu the -
ran.hu/tan szek/dris ko la/

g Dr. Jut ta Ha us mann,
a Dok to ri Is ko la ve ze tő je

Az ön ál ló ku ta tás örö me

Kö szön jük a Dr. Só lyom Je nő Ala pít vá nyon (adó szám: 18049000-1-42), a Cson ka Al bert-ösz tön dí jon, il let ve a
Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let ál tal ala pí tott ösz tön dí jon ke resz tül nyúj tott tá mo ga tást! Minden további, a képzést
segítő adományt szeretettel fogadunk az alábbi bankszámlaszámon: 11707024-20272733.

„…az ok ta tók tól a sze mély zet tag ja i ig”, akik munkájukkal, szeretetükkel a működéshez szükséges hátteret biztosítják
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Nyílt nap az Evangélikus Hittudományi Egyetemen
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem sze re tet tel meg hív min den ér dek lő dő kö zép is ko lást és gyü le ke ze ti tagot
a 2010. no vem ber 11-én, csü tör tö kön ren de zen dő ha gyo má nyos nyílt nap ra.

Je lent ke zés és in for má ció a rek to ri hi va tal ban: 1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3. Tel.: 1/469-1051, 20/824-9263.
Fax: 363-7454. E-mail: te o lo gia@lu the ran.hu.
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„Íme, most van a ke gye lem ide je!
Íme, most van az üd vös ség nap ja!”
(2Kor 6,2)

Szent há rom ság ün ne pe után az utol -
só előt tit elő ző hé ten az Út mu ta tó
reg ge li és he ti igéi így fi gyel mez tet -
nek Is ten or szá gának s az Em ber fiának el jö ve te lé re: oda kell áll nunk Is ten
íté lő szé ke elé! Az Atya élők és hol tak bí rá já vá tet te egy szü lött Fi át, min den
el len sé gét a lá ba alá ve tet te, ezért majd „mind nyá junk nak meg kell je len nünk
a Krisz tus íté lő szé ke előtt, hogy min den ki el ve gye ju tal mát asze rint, amit a
test ben cse le ke dett: vagy jót, vagy rosszat” (2Kor 5,10; LK). Ó, Uram, „arasz -
nyi vá tet ted nap ja i mat, éle tem ide je sem mi ség előt ted” (Zsolt 39,6). Is ten az
íté le tet Fi á nak ad ta, s az ő el uta sí tott be szé dei, élő igé je lesz nek íté let té, mert
Is ten pa ran cso la ta örök élet (lásd Jn 12,47–50). Ám de: „Bi zony, bi zony, mon -
dom ti nék tek: mind, aki meg tart ja az én be szé de met, az ha lált nem lát örök -
ké.” (GyLK 702) Aki hisz Jé zus ban, nem ke rül íté let re, mert már át ment a ha -
lál ból az élet re (lásd Jn 5,24–25). Az íté let nap já ról így ta nít re for má to runk:
„Is ten az íté let ben meg sem mi sí ti az ör dö göt és az ő se re gét, a hi tet le ne ket.
A ke resz tyé ne ket azon ban di cső ség ben örök élet re vi szi a győ ze del mes Krisz -
tus. Ezért ez a nap öröm ün nep az egy ház szá má ra, mely re só vá rog va vár az
Is ten né pe.” A hol és mi kor kér dé s re Jé zus így vá la szol: ben nem, ál ta lam, igém -
ben „az Is ten or szá ga kö zöt te tek van!” „Mert aho gyan a vil lám ci ká zik, és (…)
egy szer re vil lan fel és fény lik, úgy jön el az Em ber fia is az ő nap ján.” (Lk 17,21.24)
Pál szá má ra nem a tér és az idő fon tos; mert sen ki sem él és hal meg ön ma -
gá nak: „Te hát akár élünk, akár meg ha lunk, az Úréi va gyunk.” (Róm 14,8) Amíg
tart itt a ke gye lem ide je, nem szű nik meg Is ten mag ve té se, ezért „aki nek van
fü le a hal lás ra, hall ja” (Mk 4,9)! S fo gad ja is be a szí vé be az írott, meg hal -
lott s test té lett Igét, hogy az íté let az üd vös ség nap já vá le hes sen szá má ra!
Jé zus Urunk vissza jö ve te lét meg elő zi a nagy meg pró bál ta tás ide je; „de aki
mind vé gig ki tart, az üd vö zül” (Mk 13,13). Dr. Lu ther Már ton 527. szü le tés -
nap ja fi gyel mez tet a re for má to rok szol gá la tá nak je len tő sé gé re: „Ne fe led kez -
ze tek meg ve ze tő i tek ről, akik az Is ten igé jét hir det ték nek tek. Fi gyel je tek éle -
tük vé gé re, és kö ves sé tek hi tü ket. Jé zus Krisz tus teg nap, ma és mind örök ké
ugyan az.” (Zsid 13,7–8) S Luther Márton név ün ne pén is a sok, Atyát és Fi -
út ta ga dó an ti krisz tus, mai tév ta ní tó he lyett egye dül Krisz tus ra hall gas sunk!
„Az az ígé ret pe dig, ame lyet ő ma ga ígért ne künk, az örök élet.” (1Jn 2,25) A
Ge cse má né-kert ben Urunk há rom íz ben imád ko zott, s min ket is így fi gyel -
mez tet: „Vir rassza tok, és imád koz za tok, hogy kí sér tés be ne es se tek: a lé lek ugyan
kész, de a test erőt len.” (Mt 26,41) Az Úr el jö ve te lé nek ide jét csak Aty ja is -
me ri, ezért Jé zus há rom szor is fi gyel mez tet: „Amit pe dig nek tek mon dok, azt
min den ki nek mon dom: Vi gyáz za tok!” (Mk 13,37) „Bi zony be te lik az idő, / És
Is ten Fia el jő, / A vi lág bí ró, a di cső, / Az íté lő s meg men tő.” (EÉ 502,1) S hogy
meg me ne külj a ha lá los íté let től, „ma még le het, ma még sza bad, bo rulj le a
ke reszt alatt”! (Fü le La jos)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

50+. Ezt a köny vet szer kesz tő je az öt -
ven év fe let ti kor osz tály nak szán ta:
az ő élet hely ze tük re, ko ruk ból adó -
dó meg ta pasz ta lá sok ra, szi tu á ci ók -
ra „sza bott” me di tá ci ók kal, imád sá -
gok kal. Még is azt mon dom, ne ve gye
ezt sen ki túl szi go rú an – nem csak
öt ven fe lett „sza bad” és ér de mes a ki -
ad ványt kéz be ven ni. Ma ga a kö tet
szer kesz tő je, en nek a mű faj nak
egyéb iránt iga zi ér tő je, mes te re – és
mond hat juk: eb ben a for má ban fel -
ta lá ló ja –, dr. Sza bó La jos is azt ír ja
a bo rí tón: öt ven alat ti ak nak is szól a
köny ve. 

Igen, öt ven alat ti ak nak: akik nek a
kör nye ze té ben él nek öt ven fe let ti ek
– hogy job ban ért sék őket. És azok -
nak, akik sze ret nék tud ni, mi re szá -
mít hat nak. A kö tet ele jé ről még egy
aján ló sort hadd emel jek itt ki, amely
sze rin tem igen so ka kat el ta lál: azok -
nak is ké szült a Bölcs szív, „akik tud -
ni akar ják, ak kor is ér té ke sek, ha épp
nem a csú cson jár nak”. Egy szó val
min den ki meg szó lít va érez he ti – és
érez ze is – ma gát, aki „kar ban tar tott
lel ki vi lág ra” vá gyik.

Idő se ket és fi a ta lo kat egy kép ze let -
be li, őszin te, el mé lyült, kel le mes be -
szél ge tés re in vi tál a kö tet. És egy kö -
zö sen el mon dott imád ság ra, ame lyet
ah hoz in té zünk, aki től éle tünk ide jét
kap juk, aki ki mé ri nap ja ink, éve ink
szá mát.

Egyéb ként a so ro zat ed dig meg -
je lent da rab jai a ga ran ci ák, a „re fe -
ren ci ák” ar ra, hogy aki ezt a köny -

vet vá laszt ja ön ma gá nak vagy sze -
ret te i nek aján dék ba, az nem csa ló -
dik… (Em lé kez te tő ül a ko ráb bi kö -
te tek cí mei: Fény for rás; Lé leg zet vé -
tel; Jel ző tűz; Ha tár men ti me di tá -
ci ók.)

Meg jegy zem, a szer zők sem mind
öt ven fe let ti ek, sőt: sok fi a tal írt be le
olyan so ro kat, ame lye ket élet kor tól
füg get le nül lel ki táp lá lék gya nánt tud -
nak fo gad ni a nyi tott szí vű ol va sók.
Friss és üde szín ár nya la tok ők az őszi
er dő szép bar nás pi ro sá ban. De kü lö -
nö sen el gon dol kod ta tó ak a het ve nes,
nyolc va nas éve ik ben já ró és an nál is
idő sebb szer zők írá sai. Kit lel kész ként,
püs pök ként, kit teo ló gi ai ta nár ként is -
mer he tünk és tisz tel he tünk. Az, hogy
ők meg szó lal nak, kü lön eré nye a kö -
tet nek. Lí rai és me di ta tív so ra ik vagy
ép pen imád sá guk erő tel jes, mély, hi -
te les. Ta nít, bá to rít, hogy ők ho gyan
lát ják az éle tet, ho gyan élik meg hi tü -
ket – me rít he tünk be lő le mi is.

Né me lyik írás nem hosszabb, mint
egy kis cet li re írt pár sor, ame lyet út -
ra va ló nak szá nunk egy más nak. Van,
ame lyik egy ki hajt ha tó le ve le ző lap
bel se jé ben is el fér ne akár. Ne kem
sok szor az ilyen rö vid, át gon dolt, tu -
da to san tö mö rí tett, sal lang men tes, de
(s ez is fon tos) köl tői meg fo gal ma zá -
sok töb bet ad nak, mint egy re gény -
re va ló jó ta nács. Van nak is ilyen cet -
lik, ké pes la pok, ame lye ket meg őriz -
tem az évek so rán…

50+. Mit je lent het még ez a szám?
Nyolc van két írást. Mű fa juk: me di tá -

ció, imád ság. Lé lek ből jö vő sza vak,
ame lye ket meg ér lel egy em ber ma -
gá ban. Akár öröm, há la, akár bá nat,
ke se rű ség hoz za elő. Az élet hoz ezt
is, azt is. Hit ben élő, hi tü kért küz dő
em be rek so rai ne künk, a ha son lók -
nak. Akik ro ha nó vi lág ban, haj szá -
ban él ve egy szer csak ész lel jük az idő
mú lá sát. Meg sze ret nénk áll ni, meg -
pi hen ni, vagy ép pen meg ál lás ra és
pi he nés re kész tet egy be teg ség, egy
be töl tött ke rek szü le tés nap, amely
után már nem kell reg ge len te mun -
ká ba si et ni. 

For du ló pon tok és hét köz na pok
ten ge re, kör for gás. De a mé lyén ott
kell len nie az egész ér tel mé nek, ami -
ért mind annyi an itt va gyunk. A fe je -
zet cí mek tám pon tot ad nak, de kí ván -
csi vá is tesz nek: Az élet szép sé ge fel -
nőtt szem mel; El gon dol ko dom az év -
for du ló kon, az élet for du ló pont ja in;
Meg úju lás érett fej jel és szív vel; Gyó -
gyu ló lé lek kel; Erőt adó pil la na tok;
Ün ne pi per cek na gyon egy sze rű en;
Mo za i kok.

Kép és szö veg ez út tal is igé nyes, íz -
lé ses, sze met gyö nyör köd te tő. Bár az
őszi er dők, a táj ké pek és a jól ki vá lo -
ga tott tárgy fo tók szép sé ge két ség be -
von ha tat lan, ne kem a ked ven cem
még is a 23. és a 61. ol da lon egy-egy
kép pár. Egy-egy idős em ber, ke zük -
ben be ke re te zett fény kép a múlt ból.
Ar cu kon év ti ze dek sú lya, nyo ma. Jó
len ne meg hall gat ni tör té ne tü ket, a ké -
pe két is, ame lye ket rán cos ke zük kel
a ka me ra fe lé mu tat nak. De a kép így

is me sél, és a töb bi il luszt rá ció is. Aki
a könyv vé gé re la poz, gyö nyö rű fel -
vé tel lel ta lál ko zik. Egy más ba ka ro ló
idős pár a szí ne se dő lom bú fák kö zött,
ka nyar gós úton megy a nap fény ben
– elő re.

Ad ja ezt Is ten min den ol va só nak:
a meg élt, bé kés idős kort. Azt a lel ki
nyu gal mat, amely a kép sze rep lő i ről
árad. Ad jon mel lénk va la kit: tár sat,
test vért, gyer me ket, ba rá tot, ba rát -
nőt, aki be ka rol ha tunk, hogy ne
egye dül kell jen men nünk az úton.
Ad jon fényt, vi lá gos sá got utunk ra,
mert ak kor, még ha ilyen ka nyar gós
is az út, mint itt, a ké pen, nem fo gunk
el té ved ni. Ad jon fö lénk lom bo kat
is, hogy meg véd je nek, és hogy gyö -
nyör köd tes se nek: mi lyen szép a te -
rem tett vi lág. De min de nek előtt:
ad ja meg azt a meg tar tó hi tet, hogy
éle tünk nek Ura és Gaz dá ja van, és ő
az, aki majd az út vé gén vár. 

Öt ve nen in nen és túl, ősz előtt és
ősz ben já rók, szer zők és ol va sók:
egy test vé ri kö zös ség ben, imá ban és
me di tá ci ó ban ta lál koz ha tunk egy -
más sal en nek a könyv nek a lap ja in.
Ha van na pon ta tíz per cünk, ame lyet
tar tal ma san sze ret nénk el töl te ni, ak -
kor te gyük ezt a köny vet a ke zünk
ügyé be. En nél több idő nem kell egy
írás fi gyel mes el ol va sá sá hoz. Per sze
jobb nem ku tya fut tá ban! Szó val te -
gyük in kább az éj je li szek rény re vagy
a leg ké nyel me sebb ol va só fo tel mel lé.
Egy kis csen det kell még te rem te nünk
ma gunk ban és ma gunk kö rül. A töb -
bi pe dig majd ad ja ma gát…

g K há ti Dó ra

Bölcs szív. 50+ me di tá ció és imád ság.
Szer kesz tet te Sza bó La jos. Lu ther
Ki adó, Bu da pest, 2009. Ere de ti ára:
990 fo rint.

A HÓ NAP KÖN Y VE

Az ősz ben já rók meg tar tó hi te
Bölcs szív

b Or szá gos film pre mi er zaj lott a
reformáció hetében egy al föl di
kis vá ros ban, Bé ké sen. Ez az el -
ső lá tás ra kul tu rá lis vo nat ko -
zá sú hír azért kí ván koz hat egy
ke resz tény egy há zi he ti lap ol da -
la i ra, mert a be mu ta tott rö vid -
fil mek ó- és új szö vet sé gi tör té ne -
te ket dol goz nak fel, rá adá sul a
mai kor em be ré nek szo ron ga tó
gond ja i ra, vál sá ga i ra és ké te -
lye i re kí ván nak vá laszt ad ni.

A ve tí tés so ro zat cél ja a misszió volt.
Eb ben már ru tin ja van a kez de mé -
nye zés hez csat la ko zott he lyi ke resz -
tény fe le ke ze tek nek, mint hogy 1999-
ben kö zö sen, a mos ta ni hoz ha son ló
mó don mu tat ták be a Jé zus éle te cí -
mű – bi zo nyá ra so kak ál tal is mert –
fil met, ame lyet min den idők leg hi te -
le sebb bib li ai té má jú mo zi já nak tar -
ta nak. Ak kor a Nagy ta lál ko zás cí met
ad ták a so ro zat nak. Si ke rét jel zi,
hogy a 21 ez res kis vá ros ban há rom
nap alatt több mint ké tez ren lát ták az
al ko tást, és mint egy száz meg té rő,
meg újult hi tű em ber csat la ko zott a
vá ros gyü le ke ze te i hez. 

Az óta is tö ret le nül, or szá go san
pél da ér té kű mó don fo lyik az együtt -
mű kö dés a fe le ke ze tek ve ze tői és
tag jai kö zött. He ten te öku me ni kus
ima kö zös sé get tar ta nak, több ször
szer vez tek meg és mu tat tak be együtt
szín da ra bot, il let ve de monst rál ták az
össze fo gás ere jét a te le pü lé si ta ka rí -
tá si ak ció na po kon és a Bib lia éve he -
lyi prog ram so ro za tá nak meg szer ve -
zé sé vel is.

Most vissza tér tek a film hez, amely
ko runk au dio vi zu á lis él mé nyek re
vá gyó em be ré hez könnyeb ben jut tat -
ja el az evan gé li u mot. Az ó- és új szö -

vet sé gi tör té ne te ket hi te le sen és mo -
dern film nyel vi esz kö zök kel be mu ta -
tó ti zen két-ti zen öt per ces al ko tá sok
elő ál lí tá sát a nem zet kö zi Crown Fi -
nan cial Mi nis t ri es fi nan szí roz ta, a
ma gyar nyel vű fel ira to zás le he tő sé -
gét pe dig en nek ma gyar or szá gi szer -
ve ze te te rem tet te meg. A hat fil met
még so ha se hol sem mu tat ták be
együtt, a bé ké si volt az or szá gos
pre mi er.

Az evan gé li zá ci ós so ro zat hoz öt
he lyi gyü le ke zet – a ró mai ka to li kus,
a re for má tus, a bap tis ta és két pün -
kös di – csat la ko zott. Va la mennyi
kö zös ség öt es tén ke resz tül mu ta tott
be egyet-egyet a fil mek kö zül, me lyek
kö zös jel lem ző je, hogy bár több év -
ez red del ez előt ti tör té ne te ket ele ve -
ní te nek fel, a ben nük meg je le nő
örök ér vé nyű kér dé sek nél fog va al kal -
ma sak a mai kor em be ré nek meg szó -
lí tá sá ra. 

Az Öz vegy és az olaj cí mű film pél -
dá ul az adós sá gok szo rí tá sá ban élők -
nek ad hat re ményt. Szin tén a gaz da -
sá gi-pénz ügyi ne héz sé gek ad nak
(min den ko ri) ak tu a li tást A gaz dag
em ber és Lá zár cí mű film nek, míg az
Áb ra hám és Izsák a vég le te kig el me -
nő bi za lom kér dé sét fe sze ge ti. Le -

het-e új ra kez de ni, van-e re mény tel -
jes jö vő ké pünk? Er re a kér dés re a Je -
re mi ás üze ne te cí mű film ad vá laszt.
Dön té se ink kö vet kez mé nye i ről az
Áb ra hám ju tal ma ta nít.

Vé ge ze tül a Fel emel te tett cí mű
film al ko tás, amely az össze fo gás ban
részt ve vő öt fe le ke zet kö zös szer ve -
zé sé ben meg tar tott zá ró ve tí té sen
ke rült a kö zép pont ba, ar ról az egy sze -
rű dön tés ről szól, amely az evan gé li -
um ve le jét ad ja: nézz fel a ke reszt re,
mint egy kor a zsi dók a pusz tá ban a
réz kí gyó ra, és meg gyó gyulsz, éle ted
át for má ló dik, meg ta pasz ta lod azt,
ami ből a leg na gyobb hi ány van nap -
ja ink ban – a biz ton sá got. Ezért is vá -
lasz tot ták a so ro zat mot tó já ul: „Több
mint biz ton ság”. A jó hír pe dig az,
hogy mind ez vál sá gok tól, anya gi kö -
rül mé nyek től füg get le nül, be teg sé -
gek és egyéb za va ró ha tá sok, „vi ha rok”
kö zött is el ér he tő, igaz, örök és min -
den ki szá má ra nyi tott le he tő ség.

A ve tí té se ket – me lyek re min den
gyü le ke ze ti tag sze mé lye sen hí vo gat -
ta szom szé da it, mun ka tár sa it, ba rá -
ta it – min den hol kis cso por tos be szél -
ge tés kö vet te, és na gyon jó vissz hang -
juk volt. A zá ró al ka lom mal a tá mo -
ga tást nyúj tó Ke resz tyén Ve ze tők és
Üz let em be rek Tár sa sá ga (Keve) el nö -
ke, dr. Illésy János osz tot ta meg igei
gon do la ta it a szép szá mú ér dek lő dő -
vel, kö zép pont ba ál lít va a min de nütt
je lenva ló Is ten el hí vá sát. 

Azt is meg tud ták tő le az egy be -
gyűl tek, hogy ha son ló ve tí tés so ro za -
to kat sze ret né nek szer vez ni más te -
le pü lé se ken is, va la mint hogy a fil mek
kö zül hár mat no vem ber vé gé ig ki ad -
nak DVD-n, a kis cso por tos be szél ge -
té sek hez pe dig ve zér fo na lat szer -
kesz te nek, fel hasz nál va a bé ké si ta -
pasz ta la to kat is. 

g Szeg f Ka ta lin

Mo dern for má ban szólt az üze net

Ki nek tar tot ta ma gát
refor má to runk?
Szü le tés- (no vem ber 10.) és név na -
pi (no vem ber 11.) kö szön tő he lyett ol -
vas suk ma gá tól Lu ther Már ton tól
„sza bály ta lan” vég ren de le te vé gén
írott „ön ér té ke lé sét”; ez a meg ha tá -
ro zás egy ben a re for má to rok ja va solt
pro tes táns ün ne pé nek alap gon do la -
ta is le het ne.

„Vé gül min den kit ké rek, mi vel az
aján dé ko zás és az élet já ra dék dol gá -
ban nem hasz nál tam jo gi for mu lá -
kat és ki fe je zé se ket (ami re okom
volt), te kint se nek olyan nak en gem,
ami lyen va ló ság ban va gyok. Vagy is
égen és föl dön, sőt a po kol ban is jól
is mert te kin té lyes bí ró nak, aki ben
sok kal job ban le het bíz ni és hin ni,
mint akár mi lyen jegy ző ben. Mert
ha Is ten, min den ir gal mas ság Aty ja
az ő drá ga Fi á nak evan gé li u mát
rám, át ko zott, sze gény, mél tat lan és
nyo mo rult bű nös re bíz ta, és en gem
ab ban hű és igaz szol gá já vá tett,
mind ed dig meg tar tott és (hű nek)
ta lált, sőt ál ta lam a vi lá gon so ka kat
is meg nyert, és mi vel en gem az igaz -
ság ta ní tó já nak tar ta nak a pá pa
át ka és a csá szár, a ki rá lyok, a fe je -
del mek, a pa pok, sőt min den ör dög
ha rag ja el le né re, higgye nek hát ne -
kem sok kal in kább itt, eb ben a kis do -
log ban. Ki vált kép pen, mi vel itt van
az én jól is mert kéz írá som; re mé lem,
ez elég ah hoz, hogy mond ják és ta nú -
sít sák, hogy ez dok tor Lu ther Már ton -
nak (Is ten jegy ző jé nek és evan gé li -
u ma ta nú já nak) ko moly és jól át gon -
dolt aka ra ta, amit sa ját ke ze és pe -
csét je bi zo nyít.

Kelt és ki ada tott víz ke reszt nap ján,
1542-ben.

Lu ther M.”
g Vá lo gat ta: G. A.
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De hi á ba a sok uta zás, Ti mi
szin te csak a te nisz pá lyá kat is -
me ri.

– Ez egy szer re jó és rossz.
Jó, hi szen ez ál ta lá ban azt je -
len ti, hogy még ver seny ben
va gyok, és ter mé sze te sen leg -
in kább ez szá mít – mondja. –
Ugyan ak kor per sze rossz is,
hi szen bár ren ge teg he lyen
meg for dul tam már, még is csak
na gyon ke ve set lát tam a nagy -
vi lág ból.

Akár Ma gyar or szá gon –
ezen be lül szű kebb ha zá já -
ban, Sop ron ban –, akár a vi lág
va la mely tá vo li pont ján tar tóz -
ko dik – éven te kö rül be lül két -
száz öt ven na pot tölt kül föl dön
–, Ti mi min den hol ugyan azt
a prog ra mot kö ve ti. Reg gel
nyolc tól a te nisz pá lyán tré nin -
ge zik, az tán az edző te rem be
megy, több nyi re súly zóz ni. A
dé li pi he nő után új ból te ni sze -
zik, majd két és fél óra ütö ge -
tést kö ve tő en más fél órát a
kon di te rem ben tölt, ahol az
erőn lé te ja ví tá sa ér de ké ben
fut, ke rék pá ro zik vagy bok -
szol. Es te hat kor nyúj tó gya -
kor la tok kal zár ja a na pot.

A szi go rú na pi rend csak
ak kor „bo rul fel”, ha Ti mi nek
ver se nye van, vagy kap né hány
hét pi he nőt – pél dá ul azért,
hogy a sop ro ni Ber zse nyi Dá -
ni el Evan gé li kus (Lí ce um)
Gim ná zi um, Szak kép ző Is ko -
la és Kol lé gi um – im már ti -
zen ket te di kes – di ák ja ként le -
te gye a vizs gá it.

– Már a nyol ca dik osz tályt
is ma gán ta nu ló ként vé gez tem
– a Hu nya di Já nos Evan gé li kus
Ál ta lá nos Is ko lá ba jár tam –,
az tán a lí ce u mot ele ve így
kezd tem. An nak el le né re, hogy
az el kö vet ke ző évek ben a te -
nisz re sze ret nék kon cent rál ni,
tu dom, hogy a ta nu lást sem
ha nya gol ha tom el, hi szen bár -
mi kor tör tén het va la mi, ami
meg aka dá lyoz hat a cél ja im el -
éré sé ben. És bár ennyi el fog -
lalt ság mel lett ne héz jól tel je -
sí te nem ezen a té ren is (hogy
azért még is si ke rül ne ki, azt az
is mu tat ja, hogy meg kap ta a
Ma gyar Köz tár sa ság jó ta nu -
ló ja, jó spor to ló ja cí met – a
szerk.), nem akar tam olyan is -
ko lá ba je lent kez ni, ahol eset -
leg ala cso nyab bak len né nek a
kö ve tel mé nyek.

Az edzé sek és a ver se nyek
mi att szin te egy ál ta lán nincs
időm a ta nu lás ra, a vizs gá kat
meg elő ző he tek ben tu dom
meg ta nul ni a tan anya got –
folytatja Timi. – Ezek az idő -
sza kok min dig na gyon ne he -
zek – de utá na az zal a tu dat -
tal me he tek új ra edze ni, hogy
sem mi más ra nem kell kon -
cent rál nom, csak a te nisz re.

Az össz pon to sí tás pe dig –
más sport ágak hoz ha son ló -

an – a te nisz ben is na gyon
fon tos.

– Min dig a le he tő leg jobb
ered ményt sze ret ném ki hoz ni
ma gam ból, füg get le nül at tól,
hogy mi lyen ver seny ről van
szó, és mek ko ra a tét. Ha ez
még sem si ke rül, és utó lag elé -
ge det len va gyok az ered -
ménnyel, ak kor ezen nem ví -
vód ha tok so ká ig. Gyor san kell
to vább lép nem, mert hét ről
hét re újabb és újabb tor nák ra
uta zom, és ha a sé rel me i men
rá gód nék, az el von ná a fi gyel -
me met a já ték ról, az pe dig
könnyen ve re ség hez ve zet het.

A ju ni or-vi lág rang lis tán je -
len leg má so dik he lyen ál ló te -
ni sze ző ed di gi ered mé nye it
hosszú len ne fel so rol ni, ezért
csak idei si ke rei kö zül em lít jük
meg a leg fon to sab ba kat. Az if -
jú sá gi olim pi án pá ros ban szer -
zett bronz ér mé ről már esett
szó. A Grand Slam-tor nák (a
vi lág négy leg ran go sabb te -
nisz ver se nye: Auszt rál Open,
Ro land Gar ros, Wimb le don,
US Open – a szerk.) ju ni or ver -
se nyei kö zül pá ros ban a Ro -
land Gar ro son, Wimb le don -
ban és a US Ope nen di a dal -

mas ko dott, és az Auszt rál
Ope nen is dön tő be ju tott.
Egyé ni ben Wimb le don ban
ne gyed dönt ő zött.

Ti mi sze rint a pá ros in kább
a já ték ról szól, míg az egyé ni
na gyobb fe le lős ség gel jár.

– Na gyon sze re tek pá ro -
soz ni; él ve zem, hogy ott egy
part ner is áll mel let tem, aki -
vel jó ban, rossz ban együtt va -
gyunk. Ugyan ak kor az egyé -
nit is imá dom, hi szen ott tel -

jes mér ték ben ma gam ra va -
gyok utal va, és min den szi tu -
á ci ó ban én dön tök. To vább ra
is mind ket tőt sze ret ném ját -
sza ni, nem aka rok vá lasz ta ni
kö zü lük.

Nem csak élet ko ra mu tat ja
– má jus ban ün ne pel te a ti zen -
he te dik szü le tés nap ját –, hogy
Ti mi las san ma ga mö gött tud -
ja a gyer mek éve ket: a jö vő ben
– ki vé ve eset leg egy-két ju ni -
or Grand Slam-tor nát – csak
fel nőtt ver se nye ken in dul. A
kö vet ke ző év vé gé ig sze ret ne
be ke rül ni a leg jobb száz öt -
ven já té kos kö zé, a tá vo lab bi
cél pe dig a leg jobb har minc
kö zé ju tás…

A sport egyéb ként Ba bo sék -
nál csa lá di ha gyo mány. Édes -
any ja ké zi lab dá zott, édes ap ja
te ni sze zett, és most edző ként
dol go zik, pél dá ul lá nya mel lett
is. Nő vé re, Zsu zsa szin tén te -
ni sze ző volt; több kor osz tá lyos
ma gyar, Eu ró pa-, il let ve vi -
lág baj no ki érem mel is büsz -
kél ked het, és egyéb ként szin -
tén a lí ce um ban vég zett. Ti mi
elő ször úszott, majd nyolc -
éve sen vál tott a te nisz re.

– A szü le im elő ször el le -
nez ték, hogy te ni szez zek,
mert sa ját ta pasz ta la ta ik alap -
ján és a test vé rem ré vén is
tud ták, hogy ez mennyi le -
mon dás sal – nem mel les leg
pe dig mek ko ra költ ség gel –
jár. De mi u tán ki de rült, hogy
meg van hoz zá a te het sé gem,
és lát ták raj tam, hogy va ló ban
ko mo lyan sze ret ném csi nál ni,
en ged ték, hogy er re az út ra
lép jek. Az óta már én is tu -
dom, hogy a tá vol lét a sze ret -
te id től és a ba rá ta id tól, a sok-

sok uta zás, a fo lya ma tos helyt -
ál lás kény sze re, az el vá rá sok
ter he, az is ko lai kö te le zett sé -
gek mind-mind olyan té nye -
zők, ame lyek na gyon ne héz -
zé te he tik a ver seny zést, és
eze ket csak úgy le het le küz de -
ni, ha mö göt ted áll a csa lá dod,
van nak szur ko ló id és tá mo ga -
tó id – nem utol só sor ban pe -
dig iga zán sze retsz te ni szez -
ni. És én sze re tek…

g Vi tá lis Ju dit

Licista a teniszpályán
Akit be mu ta tunk: Ba bos Tí mea

A Ma gyar Föld raj zi Tár sa ság
„ki vá ló if jú ge og rá fus” cí met
ado má nyo zott Tek e li Ta más -
nak. A Bony há di Pe tő fi Sán -
dor Evan gé li kus Gim ná zi um
ta nu ló ja a ta va lyi Ló czy La jos
or szá gos kö zép is ko lai földrajzi
ta nul má nyi ver se nyen el ért
el ső he lye zé sé ért, va la mint a
föld rajz el sa já tí tá sá ban mu -
ta tott di csé re tes tel je sít mé -
nyé ért kap ta az el is me rést. 

Ta más szin te min den ed di -
gi ver se nyén or szá gos dön tő be
ju tott. Most az or szá gos kö zép -
is ko lai ta nul má nyi ver seny re
(OKTV) ké szül, ame lyen a
föld rajz tan tárgy ból kö rül be lül
ez ren szok ták meg mé ret ni ma -
gu kat. (Eze ken a tu dás pró bá -
kon hét-nyolc éve rend sze re sen
van nak dön tő sei a bony há di
gim ná zi um nak. Az OKTV-n a
bony há di pe tő fi sek kö zül ta -
valy előtt hár man, ta valy ket ten
ju tot tak be a dön tő be.) 

– Büsz kék le he tünk di ák ja -
ink ra, akik tu laj don kép pen az
alap órá kon el hang zot ta kon kí -
vül – né hány ki vé tel től el te -
kint ve – kü lö nö sebb fel ké szí -
tést nem kap nak. A ma gas
szin  tű szak mai tu dá s felé az
első lépés, hogy el hi tet jük ve -
lük a ver se nye ken va ló ered -
mé nyes sze rep lés le he tő sé gét.
Le het, hogy ez a leg ne he zebb?
Min den eset re szük ség van
hoz zá fa na ti kus ta ná rok ra, s
nem mel les leg – a szó po zi tív
ér tel mé ben – fa na ti zál ha tó
di á kok ra – mond ta Gru ber
Lász ló fel ké szí tő ta nár. 

* * *

Bá zis is ko lá já nak je löl te a bony -
há di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus
Gim ná zi u mot a Na ti o nal Geo -
gra phic Ma gyar or szág On line
szer kesz tő sé ge. (Mel let te a
sop ro ni Szé che nyi Ist ván Gim -
ná zi um és a sze ge di Rad nó ti
Mik lós Kí sér le ti Gim ná zi um
kap ta még meg ezt a cí met.) 

A bony há di in téz mény a
föld rajz ok ta tás ban az utób bi
évek ben el ért ki emel ke dő or -
szá gos ered mé nye i nek, il let ve
sa ját szer ve zé sű föld raj zi tu -
dás pró bá i nak kö szön he tő en
kap ta meg az el is me rést. Az is -
ko lá ban évek óta rend sze re sek
a föld raj zi ve tél ke dők, kvíz já -
té kok. A gim ná zi um szer ve zi
A Föld gömb ma ga zin nal kö zö -
sen az Ésszel já rom be a Föl -
det! cí mű nem zet kö zi kö zép -
is ko lai ta nul má nyi ver senyt,
amely nek dön tő jét is Bony há -
don ren de zik. 

A Na ti o nal Geo gra phic Ma -
gyar or szág On line ki ál lí tá so kat
ren dez majd a bony há di is ko -
lá ban, és szak mai se gít sé get
nyújt a ma gas szín vo na lú föld -
rajz ok ta tás hoz.

g – mr –

Ki vá ló if jú
geog rá fus

Bony há don
b Nem volt könnyű utol ér ni és meg szó lal tat ni a nyá ri

szin ga pú ri if jú sá gi olim pi án pá ros ban bronz ér mes te ni -
sze zőt, Ba bos Tí me át – és nem csak azért, mert az in ter -
net kis ör dö ge foly ton úgy in téz te, hogy a kér dé se im re
adott vá la sza it tar tal ma zó le ve le ket rend re nem kap tam
meg. A hely ze tet az is ne he zí tet te, hogy el ső meg ke re sé -
sem kor Ti mi épp New York ban volt, az tán ami kor az el -
múlt he tek ben ide ha za tar tóz ko dott, az ide jét az osz tá -
lyo zó vizs gá i ra va ló fel ké szü lés emész tet te fel. Mi dőn pe -
dig so ka dik le vél vál tá sunk után vég re még is csak el ju tot -
tak hoz zám a vá la szai, már út ban volt Auszt rá lia fe lé…

A mo soly gó Szteh lo-arc kép alatt az evan gé li ku sok nagy csa lád -
já hoz tar to zók ün ne pel tek. Ra dos né Len gyel An na, a Szteh lo-
ösz tön díj bi zott ság el nö ke, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház (MEE) or szá gos fel ügye lő-he lyet te se, a Dé li Egy ház ke rü let
fel ügye lő je nyi tot ta meg az al kal mat. Mi u tán be mu tat ta a bí -
rá ló bi zott ság je len lé vő tag ja it, né hány – szív szo rí tó – idé zet -
tel kezd te be szé dét… 

„A csa lá dom na gyon rossz anya gi kö rül mé nyek kö zött él, apu -
kám ke re se té ből. Ő al kal mi mun kát vé gez, ezért jö ve del me vál -
to zó. Rak tár ban dol go zik, kon té ne re ket kell ki- és be pa kol nia.
Eb ben én is szok tam ne ki se gí te ni. En gem ez leg több ször fel vil -
la nyoz, mert örü lök, hogy úgy te kint rám, mint bár mely má sik,
fel nőtt kol lé gá já ra. Ezenfe lül a ház tá ji bar kács mun kák ban
szok tam se gí te ni, pél dá ul sze re lé sek, ker ti és ud va ri ta ka rí tás,
rend tar tás. De eb be én be le nyu god tam. És a kol lé gi um ban né -
ha még hi ány zik is… En nél vi szont rosszabb do log, hogy apu -
kám be te ges ke dik. Na gyon ag gó dom ér te.” 

Egy má sik idé zet: „Szü le im el vál tak, az óta egy sze re tet szol -
gá lat anya óvó já ban élünk.”

Eze ket a so ro kat Len gyel An na nem Mó ra Fe renc vagy Mó ricz
Zsig mond no vel lá i ból vá lo gat ta, ha nem a Szteh lo-ösz tön díj ra je -
lent ke ző di á kok – mel les leg ki tű nő ta nu lók – pá lyá za ta i ból. Mint
mond ta: biz tos ben ne, hogy jól dön tött az egy ház ve ze tő sé ge, ami -
kor meg ala pí tot ta az ösz tön dí jat a te het sé ges, ki ma gas ló ta nul -
má nyi ered ményt el érő, de szociálisan rászo ru ló, egy há zi kö zép -
is ko lá ban ta nu ló evan gé li kus di á kok szá má ra. 

Több ször meg kér dez ték – foly tat ta az el nök asszony –, hogy
mi ért „csak” evan gé li kus gye re kek kap hat ják az ösz tön dí jat. A vá -
lasz egy sze rű: „Azért, mert nem köz pénzt, ha nem a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház pén zét oszt juk szét. Azért, mert az evan -
gé li kus ön azo nos sá got akar juk erő sí te ni, hogy egy há zunk nak ily
mó don is meg ala poz zuk a jö vő jét. Erő sít sük ér tel mi sé gét.” 

A gye re kek hez for dul va ezt mond ta Len gyel An na: „Kér lek
ben ne te ket, hogy le gye tek büsz kék a Szteh lo Gá bor ról el ne ve -
zett ösz tön díj ra. Ír já tok be min dig az ön élet raj zo tok ba. Tart -
sá tok egy más sal a kap cso la tot. Egy mást meg is mer ve min dig erőt
me rít het tek, és egy mást se gít ve és bá to rít va könnyebb lesz az
éle te tek. Biz to san tud já tok, ki nek kell kö szö ne tet mon da ni. Is -
ten nek cél ja van ve le tek, és gond ja van rá tok.”

Kézdy Edit, a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um igaz ga tó -
ja há zi gaz da ként kö szön töt te a je len lé vő ket, és el mond ta: na -
gyon büsz ke ar ra, hogy az MEE új ösz tön dí ját el ső íz ben a De -
ák té ri is ko la fa lai kö zött oszt ják ki. 

Itt zés Já nos el nök-püs pök Gal 6,10 alap ján tar tot ta meg áhí -
ta tát: „Test vé rek, míg időnk van, te gyünk jót min den ki vel, leg -
in kább pe dig azok kal, akik test vé re ink a hit ben.” A püs pök hang -
sú lyoz ta: az evan gé li um hir de tés mel lett a rá szo ru ló kért va ló fe -
le lős ség hor do zást is ta nít vá nya i ra bíz ta az egy há z Ura. A
Szent írás ból tud hat juk: Is ten né pe min dig fi gyelt azok ra, akik
se gít ség re szo rul tak. Az egy ház sze re tet szol gá la ta eb ből a
gyö kér ből kap ja ere jét – ez a mai al ka lom is a dia kó nia ré sze.
Az egy ház „kö rül né zett”, és sok más rá szo ru ló kö zött ész re vet -
te azo kat, akik most kü lö nös kép pen ránk van nak bíz va. Azo kat
a di á ko kat, akik evan gé li kus hit test vé re ink, és kü lö nö sen hát rá -
nyos hely zet ben van nak. Aki nek szí vé be Jé zus Lel ke ér zé keny,
má sok ba já ra fo gé kony lel ki is me re tet adott, az nem te kint he ti mel -
lé kes nek ezt a kér dést. Azért evan gé li ku sok kap ják a dí jat, mert
Is ten or szá gá nak rend je az, hogy a fe le lős ség nek kö rei van nak. 

„Ti vagy tok most kö zel hoz zánk – for dult a fi a ta lok fe lé Itt zés
Já nos. – Ti vagy tok ezek, test vé re ink a hit ben. Az zal a bol dog
öröm mel fo gad já tok a se gít sé get, hogy sze ret ve vagy tok, és az egy -
ház fe le lős sé ge hor doz ti te ket.” Vé gül a püs pök ke gye let tel em -
lé ke zett a név adó ra, Szteh lo Gá bor ra.

(Itt je gyez zük meg, hogy Itt zés Já nos el nök-püs pök volt az,
aki nek in dít vá nyára a bi zott ság el fo gad ta, hogy min den egy há -
zi gim ná zi um ban ta nu ló evan gé li kus gyer mek pá lyáz has son a
Szteh lo-ösz tön díj ra.)

Az ok le ve lek át adá sa előtt Len gyel An na be mu tat ta a gyer -
me kek nek Do náth Lász ló evan gé li kus lel készt, aki nek – má sok
mel lett – a De ák té ri Szteh lo-szo bor fel ál lí tá sa kö szön he tő, va -
la mint az egy ko ri Szteh lo-gye rek Hor váth Ádám te le ví zi ós ren -
de zőt. Ar ra biz tat ta a di á ko kat, be szél ges se nek ve le, hadd vál -
jon „sze mé lyes sé a tör té ne lem”. 

Ter mé sze te sen nagy tap sot ka pott a díj öt let gaz dá ja, Zász -
ka licz ky Zsu zsan na mű vé szet tör té nész, az Evan gé li kus Or szá -
gos Mú ze um tu do má nyos mun ka tár sa is. 

Meg le pe tést ho zott a Szteh lo-ösz tön díj-át adó ün nep ség
ze nei prog ram ja, a Bu da pes ti Éne kes Is ko la, a Scho la Can to -
rum Bu da pes ti en sis di ák ja i nak elő adá sa. A Bub nó Ta más kar -
nagy és Me zei Já nos ve zet te kó rus mű so rán sze re pelt – egye -
bek mel lett – egy ének az Eper je si gra du ál ból, egy ad ven ti elő -
ének, fel hang zott a Jöjj, né pek Meg vál tó ja. Kon cert jü ket kö ve -
tő en a De ák té ri gim ná zi um ta ná ra, Ben ce Gá bor kar nagy is meg -
éne kel tet te a je len lé vő ket.

Vé gül em lí tés re mél tó a Szteh lo Gá bor-ösz tön dí ja sok tor tá ja is:
a Sza mos Mar ci pán re me ke. Egy kér dés re vá la szol va Len gyel An -
na el árul ta, hogy – szán dé kuk sze rint – min den év ben ilyen tor -
tát kap nak majd a Szteh lo-ösz tön díj át vé te lén je len lé vő gye re kek. 

g K há ti Dó ra 

Átadták a Sztehlo-
ösztöndíjakat
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b A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház ve ze tő tes tü le tei 2005-
ben ha tá roz ták el, hogy a kom -
mu nis ta dik ta tú ra év ti ze de i ben
be szer ve zett ügy nök ként mű kö -
dő, az ál lam biz ton sá gi szer vek -
nek je len té se ket író egy há zi sze -
mé lyek te vé keny sé gét fel tár ják,
fel dol goz zák, és a ku ta tás ered -
mé nyét nyil vá nos ságra hoz zák.
A 2005-ben fel ál lí tott tény fel tá -
ró bi zott ság szak mai mun ká já -
nak el ső do ku men tá ci ó ja 2010-
ben je lent meg a Há ló cí mű
könyv so ro zat el ső kö te te ként. A
Ma gyar or szá gi Lu ther Szö vet ség
e kö tet egy há zi fo gad ta tá sá nak
nyílt meg be szé lé sét tűz te ki cé -
lul, ami kor ok tó ber 30-án kon -
fe ren ci át ren de zett 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 cím mel a De ák té ri evan -
gé li kus egy ház köz ség gyü le ke -
ze ti ter mé ben. A kon fe ren cia
véd nö ke Itt zés Já nos el nök-püs -
pök és Prőh le Ger gely or szá gos
fel ügye lő volt.

A kon fe ren cia szer ve zői min den bi -
zonnyal alá be csül ték a té ma irán ti
köz egy há zi ér dek lő dés mér té két, a
hely szí nül vá lasz tott gyü le ke ze ti te -
rem ugyan is tel je sen meg telt. A fo ko -
zott ér dek lő dés egy ben jel zés is:
olyan té má ról van szó, amely iránt az
évek mú lá sá val sem csök ken az egy -
há zi és a vi lá gi köz élet fi gyel me, ezért
a kö zel jö vő ben ren de zen dő kon fe ren -
ci ák ese té ben ér de mes meg fon tol ni a
több részt ve vő be fo ga dá sá ra al kal mas
hely szí nek ki vá lasz tá sát.

Itt zés Já nos el nök-püs pök nyi tó áhí -
ta ta után dr. Fa bi ny Ti bor egye te mi ta -
nár, a Ma gyar or szá gi Lu ther Szö vet -
ség el nö ke be ve ze tő elő adá sá ban azt
fej tet te ki, mi ért tar tot ták fon tos nak,
hogy fó ru mot te remt se nek en nek a té -
má nak. „A tisz tán lá tás igé nye nem Is -
ten aka ra ta el len va ló” – szö gez te le a
kon fe ren cia fő szer ve ző je, ugyan ak kor
em lé kez te tett, hogy az em be ri bu kás -
ból min dig le het ta nul ni, és „ha fel is -
mer jük, hogy esen dők va gyunk, ak kor
a múlt ban esen dők ké lett em be rek kel
is szo li dá ri sak le he tünk”. Egy kö zös -
ség szá má ra ká ros, ha „vissza foj tott
gör csök és fé lel mek, ki nem mon dott
sza vak bé nít ják az éle tét”. Csak a ki -
be szé lé sen, a fel dol go zá son ke resz tül
ér he tő el, hogy „be szél ge tő egy ház zá”
vál junk, mert csak „a meg ta lált, tisz -
ta sza vak gyó gyí ta nak”. Az ügy nök ké -
rdés nem csu pán tör té né szi, ha nem
olyan egy há zi kér dés is, amely teo ló -
gi ai refle xi ót kí ván.

* * *

A szer ve zők fon tos nak tar tot ták,
hogy a test vér egy há zak kép vi se lő it is
meg szó lal tas sák. „Lel ki leg na gyon
nagy ter hek től tud nánk meg sza ba -
dul ni, ha ki tud nánk be szél ni a ve lünk
tör tén te ket” – mond ta Sza bó Gyu la
ró mai ka to li kus plé bá nos. Me ző örs
ka to li kus pap ja és tár sai hosszú évek
óta ma gán kez de mé nye zés ként, ön -
szor ga lom ból ku tat ják a le vél tá ra kat;
több tíz ezer ol dal nyi do ku men tu mot
hal moz tak fel ma gán ar chí vu muk -
ban. A plé bá nos nem ha gyott két sé -
get afe lől, hogy mun ká juk kal ko -
moly ér de ke ket sér te nek. Vizs gá la tuk
ered mé nye it több adat hor do zón és
több he lyen tá rol ják, ne hogy va la ki
kész te tést érez zen, hogy egy hir te len
tűz eset tel meg sem mi sül je nek az
anya gok. Sza bó Gyu la sze rint a múlt

rész le tes fel tá rá sát anya gi lag meg fe -
le lő en tá mo ga tott, füg get len, de egy -
há zak hoz kö tő dő ku ta tók nak kell
el vé gez ni ük, akik az egy há zi em be -
rek sa já tos hely ze tét is lát ják, e nél -
kül ugyan is nem le het hi te les ké pet
al kot ni az egy há zak múlt já ról. A
plé bá nos ugyan ak kor egy ér tel mű -
en le szö gez te: va la mi lyen kul tu rált
meg ol dás sal el kel le ne ér ni, hogy az
érin tett sze mé lyek vég le ge sen tá -
voz za nak az egy há zi köz élet ből.

Dr. Fa za kas Sán dor, a Deb re ce ni
Re for má tus Hit tu do má nyi Egye tem
rek to ra elő adá sá ban a je len egy há zi
vi szo nya i ra vo nat ko zó an hang sú -
lyoz ta: a múlt fel tá rá sa és a meg bé -
ké lés evan gé li u mi szel le mű meg élé -
se a ha zai egy há zak to váb bi si ke res
szol gá la tá nak az egyik alap fel té te le.
E mun ka fo lya mat ér té ke lé se ként el -
is mer te: „Az evan gé li ku sok kö vet ke -
ze te sen ne ki lát tak a múlt fel dol go zá -
sá nak, jócs kán a ka to li ku sok előtt jár -
nak. A re for má tu sok azon ban még a
ka to li ku sok hoz ké pest is le van nak
ma rad va.” 1990-ben dön tés szü le tett
ugyan egy re for má tus mun ka cso -
port lét re ho zá sá ról, de a kez de mé -
nye zés vé gül tel je sen zá tony ra fu tott.
Biz ta tó fej le mény, hogy a re for má tus
zsi nat el nök sé ge egy hó nap ja meg bí -
zást adott egy tör té né szek ből ál ló
tény fel tá ró bi zott ság megszervezésé -
re; a ter vek sze rint ez után alakítják
meg az ér té ke lő bi zott ságot, amely -
nek teo ló gu sok és jo gá szok  lesznek
a tagjai.

Ro szík Gá bor evan gé li kus lel kész,
volt MDF-es or szág gyű lé si kép vi se -
lő elő adá sá ban ki fej tet te: az An tall-
kor mány ide jén az Or szág gyű lés ti -
zen egy lel kész kép vi se lő je egy ön te -
tű en tá mo gat ta azt a tör vény ja vas la -
tot, hogy az egy há zi ve ze tők nek is át -
vi lá gí tá son kelljen át es ni ük. A ja vas -
lat az zal a kö vet kez ménnyel járt vol -
na, hogy az érin tett püs pö kök nek, es -
pe re sek nek, teo ló gi ai ta ná rok nak és
egy há zi lap-fő szer kesz tők nek ha la -
dék ta la nul tá voz ni uk kel lett vol na hi -
va ta luk ból. A kér dés eb ben a for má -
ban vé gül le ke rült a na pi rend ről,

mert „An tall Jó zsef saj nos elég te le nül
ke zel te ezt a kér dést”. A mi nisz ter el -
nök tar tott tő le, hogy az át vi lá gí tás
egy részt az egy há zi ügyek be va ló
be avat ko zás len ne, más részt az igaz -
ság ki de rü lé se alá ás ná az egy há zak
tár sa dal mi te kin té lyét, s vi szályt te -
rem te ne a kor mány zat és az egy há -
zak kö zött. Ro szík Gá bor ki je len tet -
te, hogy a be szer ve zett em be rek tel -
jes lis tá ját nyil vá nos ság ra kell hoz ni.
„En nek már ré ges-ré gen, ti zen öt-
húsz éve be kel lett vol na kö vet kez nie”

– fo gal maz ta meg ál lás pont ját a volt
kép vi se lő lel kész.

* * *

A dél utá ni szek ció nyi tá nya ként dr.
Ha fen scher Ká roly nyu gal ma zott
evan gé li kus lel kész és Itt zés Ádám
tör té nész dis pu tá já ra ke rült vol na sor,
Ha fen scher Ká roly azon ban egész sé -
gi ál la po tá ra hi vat koz va nem vett
részt a kon fe ren ci án. Le ve lét, mely -
ben Itt zés Ádám ta nul má nyá nak
egyes ki té te le it ki fo gá sol ja, fel ol vas -
ták. Vi ta part ne re ezt kö ve tő en is mer -
tet te a bírálat egyes tételeit cáfoló és
a kutatói szempontokat, szándékokat
tisztázni kívánó álláspontját. Tár gyi -
la go san igye ke zett bi zo nyí ta ni, hogy
a bí rá lat író ja olyan szán dé ko kat tu -
laj do nít a ta nul mány szerzőjének,
ame  lyek nem áll nak mö göt te.

Dr. Itt zés And rás gyü le ke ze ti fel -
ügye lő a tény fel tá rás előz mé nyé nek
te kint he tő egy há zi át vi lá gí tás sal kap -
cso la tos zsi na ti ha tá ro za tok tör té ne -
tét is mer tet te a hall ga tó ság gal. A je -
len hely zet ből vissza te kint ve meg le -
pő, hogy négy év vel a tény fel tá ró bi -
zott ság fel ál lí tá sa előtt a 2001-es zsi -
nat el ve tet te azt a bel ső egy há zi sza -
bá lyo zás ra vo nat ko zó ja vas la tot,
amely elő ír ta vol na, hogy az egy ház
hi te les sé ge ér de ké ben bi zo nyos tiszt -
ség vi se lők nek kö te le ző le gyen kér ni -
ük az át vi lá gí tást.

Dr. Joób Má té lel kész, lel ki gon do -
zó a múlt vét ke i nek fel dol go zá sá val
kap cso lat ban vi lá gí tott rá egy tel je sen
új, pasz to rál pszi cho ló gi ai szem pont -
ra. Ki fej tet te: ko moly prob lé mát lát ab -
ban, hogy az egész ügy nök kér dést
csak a bűn-bűn val lás-bűn bo csá nat
össze füg gé sé ben kí ván juk ke zel ni (az
ügy nök vall ja meg bű nét, a sér tett pe -
dig bo csás son meg). Az érin tet tek
azon ban nem csak bűn tu da tot érez nek,
amelynek konkrétan megnevezhető
tárgya van, ha nem sok eset ben szé -
gyent is, amely nek nincs ki be szél he -
tő, meg vall ha tó tár gya. Ha si ke rül ne
fel tár ni és ne ve sí te ni a fel hal mo zott
szé gyen ér ze tet a be szer ve zet tek ben és
csa lád tag ja ik ban, ak kor a fel dol go zás

és a meg bé ké lés fo lya ma ta sok kal
ered mé nye sebb le het ne.

Mit tet tünk ed dig, és azt ho gyan
ér tel mez te a vi lág? Dr. Prőh le Pé ter
ma te ma ti kus re fe rá tu má ban ar ra
hív ta fel a fi gyel met, hogy az evan gé -
li kus egy ház nak mek ko ra fe le lős sé -
ge van ab ban, hogy a sa ját ko rá val va -
ló kap cso la tá ban is min den kor meg -
őriz ze bib li kus, hit val ló és re for má -
to ri teo ló gi ai el kö te le zett sé gét.

Dr. Bö röcz Eni kő egy ház tör té nész,
az Evan gé li kus Or szá gos Le vél tár

tu do má nyos mun ka tár sa a be szer ve -
zett Prőh le Ká roly pro fesszor ta ga -
dás sal és áru lás sal kap cso la tos gon -
do la ta it és meg nyi lat ko zá sa it is mer -
tet te. Prőhle Károlynak ugyanis utol -
só nyilvános szereplésekor nem nyílt
le he tő sége gondolatainak kifejtésére.
Egy kori tanítványa ezért – személyes
in dít tatásból is – fontosnak tartotta,
hogy nyilvánosságra kerüljön egy
olyan egyházi vezető vélekedése,
aki nek múltbeli elbukása a mai ér té -
ke lők szemében sem csökkentheti a
tu do mányos életben elért professzori,
egyetemi oktatói teljesítményét.

* * *

A kon fe ren ci án nem csak ku ta tók és
ér té ke lők, ha nem egy ko ri meg fi gyel -
tek be szá mo lói is el hang zot tak. Id.
Zász ka licz ky Pál és Zász ka licz ky
Pé ter nyu gal ma zott lel ké szek a csa -
lád tag ja ik ról és ró luk szó ló je len té -
se ket ol vas va úgy ta lál ták, hogy az
ügy nö kök egy ré sze meg pró bált két
úr nak szol gál ni. Zász ka licz ky Pál
he lyen ként sok ko ló – je len té sek ből
szár ma zó – idé ze tek kel tar kí tott elő -
adá sá ból egy re in kább ki tűnt: volt
olyan ügy nök, aki idő vel már nem Is -
ten nek, ha nem a po li ti kai ha ta lom
igé nye i nek kí vánt meg döb ben tő mér -
ték ben meg fe lel ni. A je len té sek fel -
ol va sá sa köz ben ki de rült: a párt ál la -
mi dik ta tú ra egy ház el le nes po li ti ká -
já nak nem csu pán a szó hasz ná la tát
vet ték át, de ese ten ként az egy ház el -
pusz tí tá sá ra irá nyu ló tö rek vé se i vel is
ké pe sek vol tak azo no sul ni.

Mi rák Ka ta lin tör té nész, a Há ló cí -
mű könyv so ro zat szer kesz tő je Vissz -
han gos Há ló – a Há ló vissz hang jai cí -
mű elő adá sá ban az el ső kö tet fo gad -
ta tá sá ról be szélt. Be szá molt ar ról az el -
gon dol kod ta tó fej le mény ről, hogy mi -
köz ben egy há zi ber kek ből túl nyo mó -
részt bí rá la tok, éles kri ti kák és ne ga -
tív vé le mé nyek ér kez tek, ad dig a vi lá -
gi köz vé le mény – a szak mai kö rök és
a sze ku lá ris mé dia – egy ön te tű el is me -
résé nek adott han got, és po zi tí van ér -
té kel te az evan gé li ku sok bá tor kez de -
mé nye zé sét, akik el ső ként ad tak köz -

re ta nul mány kö te tet az ügy nök kér dés -
ről. A jel lem ző egy há zi el len ér vek kö -
zött sze re pel, hogy az ügy nök ak ták
nyil vá nos ság ra ho za ta la front vo na -
la kat hoz lét re, de akad tak olya nok is,
akik azt vé lel mez ték, hogy a tény fel -
tá rás nak tu da tos, po li ti ka i lag (!) meg -
ren delt egy ház rom bo lás a cél ja. „A
konk rét ész re vé te lek mö gött meg ha -
tá ro zó an az áll, hogy ki mit gon dol az
1945–1990 kö zöt ti idő szak ról, az MEE
ak ko ri sze re pé ről és szol gá la tá ról, a sa -
ját szol gá la tá ról, az ügy nö ki sze rep vál -

la lás ról, a múlt le het sé ges meg is me ré -
sé ről, a tény fel tá rás ról” – fej tet te ki Mi -
rák Ka ta lin, aki egy út tal ar ra is fel hív -
ta a fi gyel met: könyv so ro zat ról van
szó, ezért „az iga zi mér le get a leg vé -
gén ér de mes meg von ni”.

* * *

A Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye -
lő ál tal mo de rált ke rek asz tal-be szél -
ge té sen és fó ru mon a tény fel tá ró
bi zott ság tag jai el mond ták: sok szor
úgy ér zik, egy más sal el len té tes, ez ál -
tal tel je sít he tet len el vá rá sok nak kell
meg fe lel ni ük. Egy szer azt ve tik a
sze mük re, hogy ta nul má nya ik ban
túl sá go san egy sze rű en fo gal maz nak,
más kor meg azt, hogy túl sá go san ci -
zel lál tan. A bi zott ság ku ta tói – Ba -
lás Ist ván, Csep re gi And rás, Itt zés
Ádám, Ker tész Bo tond és Mi rák Ka -
ta lin – mun ká juk né hány rész le té be
is be avat ták a hall ga tó sá got, és a
ne he zí tő kö rül mé nyek ről is szól tak.

Csep re gi And rás, a bi zott ság lel -
kész tag ja – a ko ráb bi Ok ta tá si és
Kul tu rá lis Mi nisz té ri um Egy há zi
Kap cso la tok Tit kár sá gá nak ve ze tő je
– meg je gyez te, hogy a mun ká ban va -
ló rész vé tel re az a ko ráb bi ta pasz ta -
la ta volt a fő mo ti vá ció, hogy „az egy -
ház ban bi zo nyos ta bu té mák ról még
min dig nem va gyunk ké pe sek őszin -
tén be szél ni”. Hoz zá tet te: szo mo rú azt
lát ni, hogy „az ér dek ér vé nye sí tés
tech ni kái kö zöt tünk épp olyan esz kö -
zök kel foly nak, mint a vi lág ban, pe -
dig van Bib li ánk, van hit val lá sunk”.
Fon tos szem pont ként ve tet te fel,
hogy aki egy há zon kí vül ről lát ja a bi -
zott ság mun ká ját, az a tár sa da lom
más szak mai kö zös sé ge i hez, cso -
port ja i hoz – ame lyek szin tén érin tet -
tek az ál lam biz ton ság gal va ló együtt -
mű kö dés ben – mé ri az egy ház ügy -
nö ki te vé keny sé get fel tá ró mun ká ját.

Ba lás Ist ván, a bi zott ság jo gász tag -
ja utalt ar ra, hogy az ügy nö ki je len -
té sek kö zött egé szen ki rí vó kü lönb -
sé gek van nak. Rá mu ta tott, hogy az
ügy nök je len tések elem zé sén túl me -
nő en min den érin tett egy há zi mun -
kás sá gá nak ér té ke lé sét is el kell vé -
gez ni, ez azon ban már nem csak a
tör té né szek fel ada ta.

Ker tész Bo tond, a bi zott ság egyik
tör té nész tag ja el mond ta: so kan az -
zal for dul tak hoz zá juk, hogy hagy ják
ab ba a tény fel tá ró mun kát, mert „ez
a kor szak még túl kö zel van”, az az
nem le het sé ges az ob jek tív ér té ke lés.
Úgy fo gal ma zott: „fáj az egy ház nak”,
ami kor ki de rül egyik-má sik sze mély -
ről, hogy az ál lam biz ton sá gi szer vek -
nek je len tett. Ar ra is rá mu ta tott,
hogy a tény fel tá rás vol ta kép pe ni
„cél ja” az len ne, hogy mi nél több
érin tett ön ként je lent kez zen, és szó -
lal jon meg előbb a bi zott ság, majd a
nyil vá nos ság előtt. Ker tész Bo tond
össze ha son lí tás kép pen je lez te: ed dig
össze sen két érin tett volt, aki ki állt az
egy ház kö zös sé ge elé, és nyil vá no san
meg bán ta ko ra be li tet tét.

Mi köz ben az az el gon dol kod ta tó
kö rül mény ne he zí ti a tény fel tá ró ku -
ta tást, hogy az egy ház köz vé le mé nye
messze nem egy sé ge sen tá mo gat ja az
ügy nök múlt vizs gá la tát és ér té ke lé -
sét, ad dig – mint Mi rák Ka ta lin elő -
adá sá ból ki de rült – az egy ház ve ze -
tő tiszt ség vi se lői el tö kélt nek lát sza -
nak: az MEE Zsi na ta ok tó ber ben
dek la rál ta, hogy foly tat ni kell a mun -
kát; a to váb bi kö te te ket még kö rül -
te kin tőb ben és pre cí zeb ben kell el ké -
szí te ni. A zsi nat to vább ra is tö ret le -
nül tá mo gat ja a nyolc-tíz kö te tes re
ter ve zett so ro zat ki adá sát.

g Pet ri Gá bor

„A tisz ta sza vak gyó gyí ta nak”
Kon fe ren cia az egy há zi ügy nök kér dés ről a De ák té ren
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A tényfeltáró bizottság tagjaként dr. Csepregi András, az előző kormány Oktatási és Kulturális Minisztériuma Egyházi
Kapcsolatok Titkárságának vezetője mondja el gondolatait. Képünkön (balról jobbra): Ittzés Ádám, Mirák Katalin,
Csepregi András, Prőhle Gergely, Kertész Botond és Balás István.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

He tek óta hor do zom ma gam ban ezt
a meg em lé ke zést, de se ho gyan sem
tud tam el kez de ni a meg írá sát. Tud -
tam, az nem le het, hogy Bú za Bar -
ná tól nem bú csú zunk el az EvÉ let ha -
sáb ja in, de szo rí tott a gon do lat, hogy
ne a két hó nap hí ján szá za dik szü le -
tés nap ját be töl tő, sok fé le díj jal és
el is me rés sel ki tün te tett szob rász -
mű vész ről, ha nem Bar na bá csi ról, az
em ber ről szól jak. 

A mű vészt már be mu tat tuk há rom
év vel ez előtt egy ve le ké szült in ter jú -
ban (2007. feb ru ár 25.; www.evan ge -
li kus elet.hu – a szerk.), mű ve i ről la -
punk ez év áp ri lis 25-ei szá má ban ír -
tunk a He ren den ren de zett élet mű-
ki ál lí tás ap ro pó ján, de én most hadd
ál lít sak em lé ket an nak a – nem mel -
les leg mé lyen hí vő – em ber nek, akit
a ve le va ló né hány sze mé lyes ta lál ko -
zás so rán meg is mer het tem. És ezt
nem te he tem az egy év vel ez előtt el -
hunyt új ság író – la punk egyik hű sé -
ges szer ző je –, Schel ken Pál ma em -
lí té se nél kül, aki kor tár sa, ba rát ja és
írá sa in ke resz tül Bar na bá csi mű vé -
sze té nek nagy nép sze rű sí tő je volt.
Ne ki kö szön he tem, hogy Bar na bá -
csit meg is mer het tem. 

El ső ta lál ko zá sunk előtt már so kat
hal lot tam ró la. Az egyik tör té net
szá mom ra egy ér tel mű en bi zo nyí -
tot ta, hogy gá láns úri em ber ről van
szó. Kö rül be lül öt év vel ez előtt le he -
tett: az ak kor ki lenc ven egy éves Pál -
ma né ni lel ke sen me sél te, hogy sze -
re tett vol na el men ni a ti ha nyi apát -
ság Te tő té ri es ték cí mű so ro za tá nak
egyik al kal má ra, azon ban an nak a há -
zas pár nak, akik au tó val el vit ték vol -
na, va la mi köz be jött, így más kí sé rő
után kel lett néz nie. Bú za Bar ná ra
esett a vá lasz tá sa. „És kép zeld – me -
sél te ne kem ké sőbb el ké ped ve Pál ma
né ni –, a ki lenc ven öt éves Bar na
fel ült ve lem a vo nat ra, és el jött Ti -

hany ba!” Én pe dig ak kor csak ámul -
tam: mennyi ener gi á juk van ezek nek
a mai ki lenc ve ne sek nek! És ha rá adá -
sul tud tam vol na, hogy a Te rem tő
mind ket tő jük szá má ra tar to gat még
né hány al ko tó mun ká val te li évet!

Bú za Bar nát sze ret te az Is ten.
Olyan ta len tu mo kat adott ne ki, ame -
lye ket ő nem rej tett vé ka alá, ha nem
szob ra i ban, kis plasz ti ká i ban, ér me -
i ben fel hasz nált, to vább adott az em -
be rek nek. Szá mos temp lom ban, köz -
té ren és mú ze um ban meg ál lí ta nak,
el gon dol kod tat nak, lel ki út ra va lót
ad nak al ko tá sai.

Bú za Bar nát ki vá lasz tot ta az Is ten.
Ti zen hat éve sen egy be teg ség gyó -
gyít ha tat lan ná vált stá di u má ban át -
él te, hogy meg je le nik előt te Jé zus, és
meg ígé ri neki, hogy nem fog meg hal -
ni, mert cél ja van ve le. Így is lett: a fiú
ha ma ro san fel gyó gyult, és foly tat ta
föl di út ját, egé szen ez év ok tó ber 16-
ig… Ta lán épp en nek az éle tét örök -
re meg ha tá ro zó él mény nek a ha tá sá -
ra köz vet len kap cso la ta volt az égi -
ek kel. Nem félt az el me ne tel től, és de -
rű jét, op ti miz mu sát, jó hu mo rát
mind vé gig meg tar tot ta.

Bú za Bar nát meg pró bál ta az Is ten.
Mun ka szol gá la tos ként állt ki vég ző -

osz tag előtt, több év ti ze des, bol dog
há zas ság után el kel lett te met nie
sze re tett fe le sé gét, de ta lán leg job ban
még is fel nőtt lá nyá nak el vesz té se
vi sel te meg.

Bú za Bar ná nak sok erőt adott az
Is ten. Nem csak a ne héz sé ge i ben, de
mun ká i ban, a rá bí zott fel ada tok tel -
je sí té sé ben is érez het te Te rem tő je se -
gít sé gét. Idén nyá ron ké szí tet te el
utol só szob rát, amely nek meg al ko tá -
sá ra meg bí zói rá adá sul igen rö vid ha -
tár időt szab tak.

Az öku me né nyi tott sá gát ad ta ne -
ki az Is ten. A re for má tus Bú za Bar -
na ne ve jól csen gett egyes ka to li kus
és evan gé li kus kö rök ben is. A bu da -
pes ti Kál vin té ri Kál vin-szo bor ké szí -
tő je éle te egyik leg na gyobb él mé nyé -
nek a II. Já nos Pál pá pá val va ló ta lál -
ko zá sát tar tot ta, de ké szí tett Lu -
ther-em lék ér met is, és ő fe jez te be –
az ere de ti ter vek sze rint – az egy ko -
ri mes te re, Lux Elek ál tal el kez dett
Lu ther-szob rot, amely ma az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem ud -
va rán áll.

Min dig fel üdí tő él mény volt ve le
be szél get ni. Utol já ra ta vasszal, or go -
na nyí lás ide jén lá to gat tam meg őt
ott ho ná ban, a Szá za dos úti mű vész -
te le pen. Ül tünk nap sü töt te szo bá já -
ban, és ő a rá jel lem ző de rű vel me -
sélt az élet ről. Be szél ge té sünk vé ge fe -
lé egy szer csak szebb nél szebb éne -
kes ma da rak je len tek meg nyi tott ab -
la ká ban. „Há rom óra van, jöt tek az
ele sé gü kért – mond ta a leg na gyobb
ter mé sze tes ség gel –, na pon ta két szer
ér kez nek, és ha el fo gyott a mag, be -
ko pog tat nak az ab la kon.” Ha fil met
ké szí te nék az éle té ről, va ló szí nű leg ez
len ne a zá ró moz za nat – el ho má lyo -
so dó kép a nap fénnyel te li ab lak ban
ma da ra kat ete tő száz éves mű vész ről. 

Vi szont lá tás ra, Bar na bá csi!
g Bo da Zsu zsa

De rű sen szo mo rú bú csú
Bú za Bar na (1910–2010)

b Ha lot tak nap ján gyö nyö rű en
fel újí tott ra va ta lo zó és te me tő
fo gad ta azo kat, akik hoz zá tar -
to zó ik sír ja it ke res ték fel a lé -
bé nyi te me tő ben. A ti zen öt és
fél mil lió fo rint ból meg újult
épü le tet és a sírkertet múlt
pén te ken Kiss Mik lós, a Győr-
Mo so ni Egy ház me gye es pe re se
ál dot ta meg.

A lé bé nyi evan gé li kus gyü le ke zet már
hosszabb ide je ter vez te a te me tő ra va -
ta lo zó já nak fel újí tá sát, fő képp a te tő -
zet rossz ál la po ta mi att. Ezért mi helyt
le he tő ség nyílt rá, uni ós pá lyá za tot
adott be az egy ház köz ség. A pá lyá zat -
író azon ban azt ja va sol ta a gyü le ke zet
ve ze tő i nek, hogy – ha már tá mo ga tá -
sért folyamodnak – tel jes kö rű fel újí -
tás ra nyújt sa nak be pá lyá za tot. Olyat,
amely ma gá ban fog lal ja a ra va ta lo zó -

hoz ve ze tő út és egy új, ut ca fe lő li ke -
rí tés meg épí té sét is.

A pres bi té ri um el fo gad ta a ja vas -
la tot. A te me tő idő köz ben a he lyi ön -
kor mány zat dön té se alap ján „vé dett

he lyi örök ség” be so ro lást ka pott,
ami nagy ban meg nö vel te a pá lyá zat
esé lyét.

A re mény ség ből vé gül va ló ság
lett: az Új Ma gyar or szág vi dék fej lesz -

té si prog ram ke re té ben ti zen öt mil lió-
öt száz há rom ezer fo rint tá mo ga tást
nyer tek, tel jes kö rű uni ós fi nan szí ro -
zás sal. A fel újí tá si mun ká la tok ból a
gyü le ke zet tag jai is ki vet ték ré szü ket,
a te rep ren de zést és az utó mun ká la -
to kat ők vé gez ték nagy lel ke se dés sel.

A meg újult ra va ta lo zót és te me tőt
Kiss Mik lós ál dot ta meg; az es pe res
ez al ka lom mal Jer 31,17 alap ján pré -
di kált. Ez után a részt ve vők meg -
hall gat ták Ber zse nyi Dá ni el Fo hász cí -
mű köl te mé nyét – Ko há ry Ma ri -
ann elő adá sá ban –, majd a gyü le ke -
zet lel ké sze, Ko há ry Fe renc is mer tet -
te a fel újí tá si mun kák me ne tét, to váb -
bá fel ol vas ta Ko vács Gá bor pol gár -
mes ter kö szön té sét. Vé gül Er dé lyi
Ká roly, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy -
ház ke rü let pá lyá za ti re fe ren se adott
rö vid is mer te tést az egy ház ke rü let -
ben fo lyó egyéb fel újí tá si mun kák ak -
tu á lis hely ze té ről.

g K. M.

Fel újí tott ra va ta lo zó és te me tő

Bat thyá ny-Stratt mann Lász ló szü le -
té sé nek 140. év for du ló ja al kal má -
ból ok tó ber 28-án Bu da pes ten ki tün -
te té se ket adott át Rét he lyi Mik lós
nem ze ti erő for rás-mi nisz ter és Szócs -
ka Mik lós egész ség ügyért fe le lős ál -
lam tit kár. 

Az egészségügyben év ti ze de ken át
vég zett, ki ma gas ló mun kás sá guk el -
is me ré se ként az or szág ban össze sen

tí zen ve het ték át a Bat -
thyá ny-Stratt  mann
Lász ló-dí jat. Kö zöt tük
– Bé kés me gyé ből
egye dü li ként – dr. Sár -
kány An gyal  nyu gal -
ma zott szar va si há zi -
or vos kap ta meg az el -
is me rést.

Az evangélikus dr.

Sár kány An gyal  hosszú
év ti ze de ken át gyó gyí -
tot ta a szar va si be te ge -
ket, a Kö zép hal mi Evan -
gé li kus Misszi ó Ala pít -
vány el nö ke ként pe dig
az al ko hol füg gő ség ben
szen ve dő em be re ken
igye ke zett se gí te ni.

d For rás: be ol.hu/l.j.

Ki tün tet ték dr. Sár kány An gyal  há zi or vost

Nem zet kö zi kon fe ren ci át tar tot tak
ok tó ber 31-től no vem ber 4-ig Dél-
Ko rea fő vá ro sá ban, Szö ul ban a bé ke
és a ki en gesz te lő dés kér dé sé ről, kü -
lö nös te kin tet tel a meg osz tott Ko rea
hely ze té re. A yor ki (Ang lia) St. John
Uni ver sity és a dél-ko re ai Yo ung nak

Pres bi te ri á nus Egy ház szer ve zé sé ben
ren de zett in ter disz cip li ná ris teo ló gi -
ai kon fe ren ci án ha zán kat Gáncs Pé -
ter, a Dé li Egy ház ke rü let püs pö ke, va -
la mint dr. Bal la Pé ter, a Ká ro li Gás -
pár Re for má tus Egye tem rek to ra
kép vi sel te.

Ko re á ban kép vi sel tek…

F Ó  K U S Z  B A N :  A Z  O N - L I N E  M É D I A

Meg hí vó mé dia mű hely re – Be rek für dőre
2010. no vem ber 19–21. (Pon tos kez dés: pén tek, 17 óra!)

A Pro tes táns Új ság írók Szö vet sé ge és az Evan gé li kus Élet szer kesz tő -
sége – ez út tal a deb re ce ni Köl csey Fe renc Re for má tus Ta ní tó kép ző
Főis ko lá val együtt mű köd ve – vár ja mind azok je lent ke zé sét, akik
szíve sen be kap cso lód ná nak az egy há zi mé dia mun ká ba, il le tő leg
azokat, akik az elekt ro ni kus új ság írás és az in ter ne tes hon lap ké szí tés
te rü le tén sze ret nének is me re te ket szerezni, szeretnék ismere teiket
felfris sí te ni,  elmé lyí te ni.

A Pro tes táns Mé dia Mű hely rész vé te li dí ja 9990 fo rint/fő
(Prúsz-tagok nak 25% ked vez mény!), amely a hely szí nen
(Meg bé ké lés Há za – Re for má tus Kon fe ren cia-köz pont, 5309 Be rek -
fürdő, Be rek tér 19.) fize ten dő, és ma gá ban fog lal ja a szál lás és
(pén tek va cso rá tól va sár na pi ebé dig) az ét ke zés költ sé gét is. 

» Je lent ke zé si ha tár idő: no vem ber 16., kedd. 
Je lent kez ni e-mail ben le het a prusz@lu the ran.hu vagy
az eve let@lu the ran.hu cí men.
A je lent ke zés el fo ga dá sát a rész le tes prog ram meg kül dé sé vel
iga zol juk vissza, amely nek ter ve ze te már most meg te kint he tő
a Prúsz (www.prusz.hu), il let ve az Evan gé li kus Élet
(www.evan ge li kus elet.hu) hon lap ján.

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.



Evangélikus Élet 2010. november 7. f 15mozaik

Annyi ra örü lök, hogy a kis fi am meg sze -
ret te a böl cső dét! Pe dig annyi ra fél tem
el en ged ni, aho gyan biz to san csak egy el -
ső gyer me kes anyu ka ag gó dik. De vé gül
két hét alatt si ke rült be szok nia, ahogy
a nagy könyv ben meg van ír va. Sőt a
múlt kor, mi kor men tem ér te, kér lelt,
hadd ma rad jon még. Sze ren csé re ma -
rad hat is, amed dig csak akar, de leg -
alább is kény sze rű ség ből biz to san nem
kell ott hon ma rad nia, mint annyi ki csi -
nek a cso port já ból. Azok nak, akik szin -
te töb bet be te gek, mint amennyit nem. 

Jó, tény, hogy szu per hős a fi am
(vagy leg alább is nagy ko rá ban az lesz),
de azért ar ról nincs szó, hogy sért he -
tet len len ne, hogy pél dá ul a ba ci lu sok
őt nem tá mad nák. Ko ráb ban na gyon
is „sze ret ték”. Mi vel ja nu á ri gye rek,
majd nem egy éves volt, ami kor be le fu -
tot tunk az el ső hi deg év szak ba. Ak kor
még nem járt kö zös ség be, még is elég
gyak ran elő for dult, hogy be teg lett. Így
telt az egész őszi-té li idő szak, is me ri tek

a hely ze tet: ok tó ber től már ci u sig fo lya -
ma tos volt a meg fá zás, az éj sza kai kö -
hö gés, a hő mé rő zés. A kór oko zók tel -
je sen le gyen gí tet ték sze gény kém szer -
ve ze tét, így két szer ko mo lyabb ví rust
is „be ka pott”, és so kat fájt a ha sa. Tel -
je sen oda vol tam, ez már min dig így fog
men ni? 

Kö ze le dett a kö vet ke ző tél, és én
már min den lé te ző fegy ver nem ben fel -
ké szül tem: be tá raz tam a cit ro mot,
na ran csot, to rok fer tőt le ní tőt, an ti -
bio ti ku mot – és igye kez tem ki sak koz -
ni, ho gyan húz nám ki va la hogy a „be -
teg ség sze zont” a ma ra dék sza bad -
nap ja im mal. A meg ol dás azon ban
sok kal egy sze rűbb volt. 

A szom széd kis lány ma má ja, Esz ter
ad ta a tip pet, ná luk a ki csi foly ton el -
ka pott min dent a na gyobb test vé ré től,
aki az óvo dá ból hord ta ha za a ba ci kat.
Esz ter két éve ki pró bált va la mi újat: na -
pon ta Bé res Csep pet ada gol mind két
gye rek nek. Azt tud tam, hogy ez a ké -

szít mény tá mo gat ja a szer ve zet el len -
ál ló ké pes sé gét, és se gí ti a nyom ele mek
pót lá sát, de ed dig azt hit tem, csak fel -
nőt tek nek ad ha tó. Az óta meg néz tem
a le írást, és Esz ter nek iga za volt: tíz ki -
lós súly fe lett gye re kek is szed he tik. 

Na, fel lé le gez tem: ha ne kik se gí -
tett, ta lán mi is meg ússzuk a te let. Fél -
re sö pör tem az összes gyógy szert, és ta -
valy há rom hó na pos kú rát csi nál tam:
egész ősszel ada gol tam a csep pe ket, 2-
szer 5-öt reg gel és es te, mel lé pe dig C-
vi ta mint ad tam. Nem tu dom, hogy ez
volt-e az, ami tel je sen át han gol ta a ta -
va lyi őszt, de Mi lán leg fel jebb két szer
gyen gél ke dett pár na pig egy kis meg -
fá zás sal, és azok is gyor sab ban át fu tot -
tak raj ta. Ko moly meg be te ge dés sem -
mi, én pe dig vé gig dol goz tam az évet. 

Egy dol got saj ná lok csak: a böl csi ben
so sem tel jes a lét szám, va la me lyik ba -
rát ja min dig hi ány zik. Na igen, az ő szü -
le ik va ló szí nű leg még nem ér te sül tek
a „tíz ki lós sza bály ról”…

A tíz ki lós sza bály

H I R D E T É S

A Bé res Csepp® vény nél kül kap ha tó ro bo rá ló gyógy szer.
A koc ká za tok ról és a mel lék ha tá sok ról ol vas sa el a be teg tá jé koz ta tót,

vagy kér dez ze meg ke ze lő or vo sát, gyógy sze ré szét.
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b A Hu musz Szö vet ség – ré geb bi
ne vén Hul la dék Mun ka szö vet -
ség – ar ra ké ri az öko is ko lák pe -
da gó gu sa it és ta nu ló it, hogy se -
gít se nek fel mér ni az egy ma -
gyar (át lag)ház tar tás ra ju tó „sze -
mét pos ta” mennyi sé gét. A no -
vem ber 1-je és 30-a kö zöt ti idő -
szak ban a ma gán pos ta lá dák ba
be do bott rek lám anya gok sú lyát
sze ret nék meg tud ni; eb ből ki
tud ják szá mol ni az éves szin ten
fel hasz nált nyers anyag mennyi -
sé gét és a rek lám anya gok gyár -
tá sá val já ró kör nye zet ter he lést.

A Hu musz nem elő ször szer vez or -
szá gos ak ci ót en nek ér de ké ben. A
2004-es fel mé rés 11 kg/ház tar tás/év
mennyi sé get va ló szí nű sí tett. „Hi va -
ta los” adat nincs, a mi nisz té ri u mi
anya gok is er re hi vat koz nak. (A rek -
lám anya gok után be fi ze ten dő ter -
mék díj ada ta i nak fel dol go zá sá val
alig ha nem pon to sabb ada tot kap ná -
nak, más kér dés azon ban, hogy ki fi -
zet ter mék dí jat, és mi lesz ve le.)

A szer ve zet hat év után in dí tot ta
az újabb fel mé rést. Az idei áp ri li si vá -
lasz tá si kam pá nyok után, má jus ban
kér ték az ak ti vis tá kat ar ra, hogy
gyűjt sék, majd hó vé gén mér jék le a
pos ta lá dá juk ba be do bott ke res ke -
del mi cé lú szó ró anya go kat. (Ki zá ró -
lag azo kat von ták be, akik nek a pos -
ta lá dá ján nincs „Rek lám stop!” mat -
ri ca.) Az össze sí tett ada tok be kül dé -
se kor fel kel lett tün tet ni a te le pü lést
és a la kó hely tí pu sát (pél dá ul csa lá -
di ház, la kó te lep). 

Két száz ki lenc ven vissza jel zés ér -
ke zett. Ezek alap ján el mond ha tó,
hogy hat év alatt alig ha nem több
mint dup lá já ra nőtt az egy ház tar tás -
ra ju tó éves mennyi ség: az évi 11,2 kg-
ból 26,4 kg lett! (Bu da pes ten és a vá -
ro sok ban en nél nyil ván több, a kis -
te le pü lé se ken ke ve sebb.) Az emel ke -
dés oka egy ér tel mű en a mul ti na ci o -
ná lis ke res ke del mi áru ház lán cok há -
ló za tá nak nö ve ke dé se a ki sebb üz le -
tek ro vá sá ra, ame lyek nek egyéb ként
sincs pén zük rek lám új sá gok ra és fo -
lya ma tos le ér té ke lé si ak ci ók ra.

A mos ta ni fel hí vás sal sze ret nék
meg há rom szo roz ni a fel mé rés ben
részt ve vő ház tar tá sok szá mát, te hát
mint egy ezer ada tot be gyűj te ni.

A pos ta lá dák ba tö mött in gye -
nes rek lám új sá gok, pros pek tu sok
cél ja a fo gyasz tók tá jé koz ta tá sa,
ám tu laj don kép pen a ve vők be csa -
lo ga tá sá ról, a fo gyasz tás ösz tön -
zé sé ről vagy az el fek vő áru kész le tek -
től va ló meg sza ba du lás ról van szó.
A rek lám ki ad vá nyok nak kö rül be lül
egy ne gye de az, amely va ló ban cél -
ba ér – há rom ne gye dük elő re gyár -
tott sze mét, vagy is ol va sat la nul
megy a ku ká ba (jobb eset ben a sze -

lek tív gyűj tő kon té ner be). Az „in gye -
nes” új sá gok nyom dai és ter jesz té -
si költ sé gét pe dig – amely száz mil -
li ók ra is rúg hat – be épí tik a ter mé -
kek árá ba, rá adá sul a fo gyasz tó

még a ku ká ba do bott új sá gok után
is fi zet: sze mét dí jat.

A Hu musz meg ol dás ként ja va -
sol ja, hogy aki nem sze ret ne fe les le -
ges szó ró anya go kat kap ni, ra gasszon
„Rek lám stop!” mat ri cát a pos ta lá dá -
já ra (ez kor lá to zott szám ban be sze -
rez he tő a szer ve zet iro dá já ban, vagy
egyéb kre a tív öt le tet is ki ta lál ha -
tunk); a ta pasz ta la tok alap ján a csa -
lá di há zak ese té ben ezt ál ta lá ban fi -
gye lem be ve szik a ter jesz tők. A bér -
há zak ban meg ol dás le het, ha kö zös
gyűj tő lá dát sze rel tet nek fel a la kók,
amely re rá ír ják, hogy hány da rab
rek lám új ság ra tar ta nak igényt.

Kü lö nö sen ak tu á lis ez a té ma mos -
ta ná ban, hi szen kö ze le dik a ka rá -
csony, el ha tal ma so dik a be vá sár lá si
láz, az üz le tek ben két hó nap pal ko -
ráb ban meg je len nek a ka rá cso nyi
de ko rá ci ók.

A mér ték le tes ség re, a tu da tos fo -
gyasz tás ra és vá sár lás ra fi gyel mez tet
az im má ron évek óta no vem ber
utol só pén te ké re meg hir de tett ne

vá sá rolj sem mit nap, ami kor ta lán
leg jobb lesz, ha egy sze rű en ott hon
hagy juk a pénz tár cán kat…

g – JCsCs – 
For rás: www.hu musz.hu

Tö mött pos ta lá dák
ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla

Or go na hang ver se nyek a bé kás me gye ri evan gé li kus
temp lom ban • Az imp ro vi zá ció mes te rei II.
2010 őszén–te lén há rom or go na es tet szer ve zünk, me lyen há rom ki vá -
ló ma gyar or go na mű vész mu tat ko zik be el ső al ka lom mal a bé kás me -
gye ri evan gé li kus temp lom ban. Mind há rman szá mos ver seny győz te -
sei, nem zet kö zi hí rű or go na mű vészek. A hang ver se nye ken nem csak az
or go na iro da lom ból ad nak íze lí tőt, ha nem imp ro vi zá ci ó kat is hall ha tunk
olyan egy há zi és vi lá gi dal la mok ra, mely dal la mok már elő de i ket is meg -
ih let ték.

A há rom hang ver seny ből ál ló so ro zat má so dik kon cert je „Gre go ri án
plusz” cím mel no vem ber 7-én, va sár nap 18 óra kor lesz. Ko vács Ró bert,
az ei sens tad ti (Auszt ria) dóm or go nis tá ja Bux te hu de, Bach és Liszt or -
go na mű ve it játssza, va la mint gre go ri án dal la mok ra imp ro vi zál.

A hang ver seny re a be lé pés díj ta lan, min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá -
runk. Hely szín: bé kás me gye ri evan gé li kus temp lom, 1038 Bu da pest, Me -
ző ut ca 12.; tel./fax: 1/368-6118; e-mail: evan ge li kus be kas@t-on line.hu;
hon lap: www.evan ge li kus be kas.hu.

H I R D E T É S

Meg hí vó EK ME-est re
Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let (EK ME) kö vet ke ző kül misszi ói est -
je ke re té ben Haj ga to Zol tán tart ve tí tett ké pes elő adást – a fe le sé gé vel
együtt egy esz ten dőn át vég zett – mon gó li ai szol gá la tá ról Éle tünk pré -
di ká ci ó já val Mon gó li á ban cím mel no vem ber 15-én, hét főn 18 óra kor. Hely -
szín: a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá já nak föld szin ti
elő adó ter me (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.; be já rat az ut cá ról). Min den
ér dek lő dőt sze re tet tel vár az EK ME ve ze tő sé ge.

H I R D E T É S

Fel hí vás
A Bu da pest-Ke len föl di Evan gé li kus Egy ház köz ség or go nis ta-kán tort ke res.

Az or go nis ta-kán tor fel adat kö ré hez tar to zik az is ten tisz te le ti szol gá -
la to kon túl a gyü le ke ze ti ének- és ze ne kar mel let ti kor re pe ti to ri mun -
ka, a temp lo mi es kü vők és te me té sek kán to ri szol gá la ta.

Az or go nis ta-kán tor meg egye zés sze rin ti tisz te let díj ban ré sze sül.
A mun ka kör ről rész le te seb ben ér dek lőd ni Ben ce Gá bor kar ve ze tő-kán -

tor nál le het (20/824-4524).
A je lent ke zé se ket (rö vid élet rajz zal és mo ti vá ci ós le vél lel) 2010. no -

vem ber 18-ig pos tai úton vár juk az 1114 Bu da pest, Bocs kai út 10. pos -
ta cím re.

A gyü le ke zet el nök sé ge

H I R D E T É S

Meg hí vó
A Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let köz gyű lé sé nek sza -
va za ti és ta nács ko zá si jog gal ren del ke ző tag ja it a Győ rött no vem ber 13-
án (szom ba ton) 9.30- kor kez dő dő gyű lés re a 2005. évi IV. tv. 84. § (1) be -
kez dé se alap ján tisz te let tel és sze re tet tel össze hív juk. Hely szín az egy -
ház ke rü let szék há zá nak ta nács ter me (Győr, Bajcsy Zs. u. 26).

A köz gyű lés nyil vá nos, min den ér dek lő dőt sze re tet tel hí vunk és vá runk.
Erős vár a mi Is te nünk!

Sza bó Györ gy egy ház ke rü le ti fel ügye lő, Itt zés Já nos  püs pök

H I R D E T É S

Meg hí vó
Az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let köz gyű lé sét a 2005. évi IV. tv. 84.
§. alap ján no vem ber 12-én, pén te ken 14 órá ra a bu da hegy vi dé ki gyü le -
ke zet temp lo má ba (1123 Bu da pest, Kék Go lyó u. 17.) egy be hív juk. Az ülés
vár ha tó an 18 órá ig tart. A köz gyű lést meg nyi tó áhí tat 14 óra kor kez dő -
dik a temp lom ban.

Er re az ülés re az Észa ki Egy ház ke rü let köz gyű lé sé nek sza va za ti és ta -
nács ko zá si jog gal ren del ke ző tag ja it a 2005. évi IV. tv. 84. §. (1) be kez -
dé se alap ján tisz te let tel és sze re tet tel össze hív juk.

Aka dá lyoz ta tá sa ese tén, bi za lom mal kér jük, mi előbb je lez zen vissza
az Észa ki Egy ház ke rü let Püs pö ki Hi va ta lá ba.

Az úti költ ség-té rí tést a szo ká sos mó don in téz zük.
Is ten ál dá sa le gyen együtt lé tün kön!

Ben czúr Lász ló egy ház ke rü le ti fel ügye lő, dr. Fa bi ny Ta más  püs pök

H I R D E T É S

Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let (EB BE) má so dik fél évi prog -
ram so ro za tá nak té má ja: A ke resz tyén egy ház pe re mén: szek ták, szél ső -
sé gek, ki hí vá sok a mai Ma gyar or szá gon. Elő adó: Sza lai And rás, az Apo -
ló gia Kutatóköz pont ve ze tő je, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem Dok -
to ri Is ko lá já nak hall ga tó ja.

A har ma dik al kal mat Je ho va ta núi (ha mi sí tott Bib lia) cím mel no vem -
ber 11-én, csü tör tö kön 17 óra kor tart ják az Or szá gos Iro da ut cá ról nyí ló
ter mé ben (1085 Bu da pest, Ül lői u. 24.). Áhí tat tal And re jek Mit ja szol gál.

H I R D E T É S

A be teg mel lett gyak ran te he tet len nek érez zük ma gun kat. A Ma gyar Rák -
el le nes Li ga sze re tet tel vár ja a hoz zá tar to zók össze jö ve te lé re azo kat, akik -
nek csa lád já ban vagy is me ret sé gi kö ré ben da ga na tos be teg van. Idő pont:
no vem ber 23., kedd 16-tól 18 órá ig. A be szél ge tést dr. Eg ri Lász ló lel ki -
gon do zó, kéz se bész, di a kó nus ve ze ti. Hely szín: Or szá gos On ko ló gi ai In -
té zet tü kör ter me, 1122 Bu da pest, Ráth György u. 7–9. (Kék Go lyó ut cai
fő be já rat, föld szint). Ér dek lőd ni le het Ba jor né Be á nál: 1/321-7445,
20/337-4637, ra kasz@ra kli ga.hu.

H I R D E T É S

Hon lap aján ló • Green4v4 – zöld meg ol dá sok
a vi seg rá di né gyek szá má ra
A kez de mé nye zés cél ja a fenn tart ha tó élet vi tel kon cep ci ó já nak szé les kö -
rű ter jesz té se és nép sze rű sí té se a vi seg rá di né gyek tag or szá ga i val
együtt mű köd ve. A prog ram tá mo ga tó ja a Nem zet kö zi Vi seg rá di Alap.

A http://www.green4v4.eu/ cí men el ér he tő hon lap olyan meg ol dá so -
kat ja va sol, ame lyek egy részt az ipa ri-me ző gaz da sá gi szek tor ban, más -
részt a hét köz na pok ban al kal maz ha tók. A kö vet ke ző té ma kö rök ből vá -
lo gat ha tunk: meg úju ló ener gi ák, épí té szet, fenn tart ha tó me ző gaz da ság,
köz le ke dés, klí ma, ott ho ni prak ti kák, zöld re form. Az egyes té má kon be -
lül is bön gész he tünk a cik kek, hí rek kö zött. A fo ga lom tár ból meg tud -
hat juk a ma nap ság gyak ran hasz ná la tos kör nye zet vé del mi ki fe je zé sek je -
len té sét. 

A prog ram ban részt ve vő or szá gok (Cseh or szág, Len gyel or szág,
Ma gyar or szág, Szlo vá kia) be szá mol nak – amint ol vas ha tó a hon la pon
– a „sa ját te rü le tü kön fo lyó kez de mé nye zé sek ről és tör té né sek ről” is; ezek
az anya gok öt nyel ven ér he tők el.
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8.04 / MR6 – Ré gió rá dió
Zsi na to ló
(va sár na pi öku me ni kus
műsor)
8.30 / Kos suth rá dió
Vissza szám lá lás
A stú di ó ban: Je le nits Ist ván
és Ri to ók Zsig mond
10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let köz -
ve tí té se a deb re ce ni Nagy -
temp lom ból. Igét hir det:
Bölcs kei Gusz táv püs pök
10.30 / m1
Me to dis ta ma ga zin
10.55 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
16.05 / m1
Er kel
(ma gyar film, 1952) (108')

HÉTFŐ

10.00 / To rony Rá dió (Bé kés)
Lel ki szósz
(evan gé li kus fél óra)
12.00 / MR4 – Nem ze ti sé gi
adá sok
Dé li ha rang szó a tót kom ló si
evan gé li kus temp lom ból
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház fél -
órá ja
19.42 / Kos suth rá dió
Weö res Sán dor ver sei Sebő
Fe renc meg ze né sí té sé ben
19.35 / Bar tók rá dió
A ze ne vá ro sa: Pécs, Eu ró pa
kul tu rá lis fő vá ro sa
Lickl György egy há zi mű ve i -
nek be mu ta tó kon cert je a pé -
csi ba zi li ká ban
20.45 / Du na II. Au to nó mia
Pé ter és Já nos
(fran cia film drá ma, 2004)

KEDD

11.55 / TV2
Tá vol Af ri ká tól
(ame ri kai drá ma, 1985) (155')
13.00 / PAX
Fe le ke zet kö zi zsol tár ol va sás
Ne mes he gyi Pé ter je zsu i ta
szer ze tes, Sch we i tzer Jó zsef
nyu gal ma zott fő rab bi és Ha -
fen scher Ká roly evan gé li kus
lel kész be szél ge té se
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Ru dolf Mi hály épí tész
15.25 / Du na Tv
Mi kor a fal le om lott –
A Scha bows ki-irat (né met
doku men tum film, 2008) (52')
19.35 / Bar tók rá dió
A ze ne vá ro sa: Pécs, Eu ró pa
kul tu rá lis fő vá ro sa
21.35 / m1
Ber lin fe lett az ég (né met–
fran cia film drá ma, 1987) (130')

SZERDA

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
12.10 / PAX
Anyu ka (port ré film) A Zá ke -
us Mé dia cent rum mű so ra
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fogva…”
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…”
A ze ne ha tá sa a ma gyar köl -
té szet re
19.35 / Bar tók rá dió
A ze ne vá ro sa: Pécs, Eu ró pa
kul tu rá lis fő vá ro sa
Sza mo si Sza bolcs or go na -
hang ver se nye
19.40 / M. Ka to li kus rá dió
Gos pel kró ni ka
21.05 / Du na II. Au to nó mia
Bát ra ké a győ ze lem (ame ri -
kai film drá ma, 2008) (105')

CSÜTÖRTÖK

14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Gyur ta Dá ni el vi lág baj nok
úszó
14.10 / m2
Sírjaik hol domborulnak?
14.55 / Duna Tv
Fejezetek Magyarország
közlekedéstörténetéből
A gőzhajózás története
18/4. rész
15.04 / Bar tók rá dió
Mu zsi ká ló dél után
15.25 / Duna Tv
Magyar elsők
Az első magyar  nyomda
15.40 / Duna Tv
Krisztus szolgája:
Szent Márton
19.35 / Bartók rádió
A zene városa: Pécs, Európa
kulturális fővárosa
A Pécsi Vasutas koncert-
fúvószenekar hangversenye

PÉNTEK

11.05 / Kos suth rá dió
A Hely
(ri port mű sor)
13.45 / m2
Az iro da lom nyel ve
Ber zse nyi Dá ni el
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Gi o van ni
Bat tis ta Per go le si
Ben ne: Sta bat Ma ter
15.06 / Hír Tv
Az el fe lej tett ka to na
(ma gyar do ku men tum film,
2010) (64')
18.00 / Bar tók rá dió
35 éves a kecs ke mé ti Ko dály-
in té zet
20.30 / Du na Tv
Gi u sep pe Ver di: Tra vi a ta
(ma gyar ope ra film, 2010) (115')
21.15 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Via Cru cis – a L’Ar peg gia ta
hang szer együt tes le me zé ről

SZOMBAT

12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
13.00 / Lánc híd Rá dió
(Buda pest)
Hit tel és gi tár ral
Ke resz tény kor társ ze nék
15.40 / Du na Tv
Ba la to ni uta zás (ma gyar is -
me ret ter jesz tő so ro zat)
A fel vi lá go so dás ko ra
19.35 / Bar tók rá dió
Puc ci ni: Pil lan gó kis asszony
(há rom fel vo ná sos ope ra)
20.04 / Kos suth rá dió
Rá dió szín ház
Az 1956-os ma gyar for ra da -
lom a ko ra be li ame ri kai saj -
tó ban, 2/1. rész
21.00 / m1
Avi á tor (ame ri kai film drá ma,
2004) (163')
21.45 / m1
Twist Oli vér (an gol–cseh–
fran cia film, 2005) (125')

VASÁRNAP

6.03 / M. Ka to li kus Rá dió
Or go na mu zsi ka
10.20 / m1
Re for má tus ma ga zin
10.45 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
11.20 / m1
Evan gé li kus temp lo mok
10.45 / Bar tók rá dió
Vi val di: A-dúr con cer to
RV. 532.
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
15.00 / m2
Az Ár pád-kor temp lo mai
Tarnaszentmária
15.40 / Duna Tv
Kisenciklopédia
Claude Monet: A napkelte
impressziója
16.04 / Kos suth rá dió
Dis pu ta
Ko rok, em be rek, tör té ne tek
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Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból november 7-étől november 14-éig

Va sár nap
Szen ved-e va la ki kö zü le tek? Imád koz zék! Örö me van-e va la ki nek? Éne kel jen
di csé re tet! Jak 5,13 (Ézs 42,10; Lk 17,20–24/25–30/; Róm 14,7–9; Zsolt 39) Ma -
gas ság és mély ség. Is ten mind ket tő ben je len va ló va ló ság. A szen ve dés ide -
jén bé nult ság vesz raj tunk erőt, úgy érez zük, sem mit sem tu dunk ten ni. Min -
den lé pés, szó, tett vég te len te her. Ez le het még is az az idő, ami kor át él het -
jük Is ten ha tal mas ere jét, aho gyan meg szó lít va őt, kö zel sé gé ben gyó gyul nak
a se bek, eny hül a fáj da lom. Azo kon a na po kon pe dig, ami kor örö münk le -
het, meg sok szo roz za azt az Aján dé ko zó fe lé ki mon dott há la sza va. Mert Is -
ten meg szó lít ha tó; ma gas ság ban és mély ség ben, bár hol va gyunk is ép pen,
ne künk szól a biz ta tás!

Hét fő
Ha tal ma ki ter jed a föld ha tá rá ig. Mik 5,3b (Jel 12,10; Mk 4,1–9/10–12/; Jel
11,1–2) Ho gyan je le nik meg Is ten ha tal ma eb ben a vi lág ban? Em be ri tra gé -
di ák, ter mé sze ti ka taszt ró fák hí rei vagy fá jó meg ta pasz ta lá sa után szin te ki -
ke rül he tet len a kér dés: hol van Is ten? Ho gyan en ged he ti meg mind eze ket?
Ez a kér dés fel te vés – bár jo gos nak érez het jük – gyak ran zsák ut cá ba ve zet.
Nem a meg ol dás fe lé in dít el, sok kal in kább az in du la to kat táp lál ja. A má -
sik irány, ha ar ra kér de zünk, ho gyan, mer re for mál ják, ala kít ják ezek az ese -
mé nyek az éle tet. Sem mi nem tör tén het ve lünk Is ten tud tán kí vül, s ha tal -
ma van ar ra is, hogy az új uta kat, új irá nyo kat meg ért sük, s el in dul has sunk
a szá munk ra el ké szí tett jö vő fe lé.

Kedd
Az Úr tud ja, mi lyen hi á ba va lók az em ber gon do la tai. Zsolt 94,11 (Gal 6,3;
Mk 13,9–20; Jel 11,3–14) Több ezer éves tör té ne te so rán az em be ri ség ren -
ge teg is me re tet, in for má ci ót hal mo zott fel. Még is gyak ran ta nács ta la nok va -
gyunk, nem ta lál juk meg azt, ami se gít het. Is ten is me re te a böl cses ség kez -
de te. Ő meg mu tat ja, mi az, ami az adott hely zet ben a leg jobb dön tés, és mi
az, ami jó nak tű nik, még sem ve zet el a cél hoz. Az élet nagy pil la na ta i ban ér -
de mes „fel ad ni” egy ma ga sabb szint re, Is ten ke zé be épp ak tu á lis ügye in ket.
Ez nem azt je len ti, hogy nincs más le he tő ség, mint hogy tét len vár junk, de
van nak olyan hely ze te tek, ami kor – mi u tán meg tet tük a ma gunk ré szét –
en ged nünk kell, hogy Is ten is hoz zá te gye azt, ami az övé.

Szer da
Is tent so ha sen ki sem lát ta: az egy szü lött Is ten, aki az Atya ke be lén van, az
je len tet te ki őt. Jn 1,18 (Ézs 45,15; Zsid 13,1–9b; Jel 11,15–19) Gyer mek ként be -
lénk vé sőd nek azok a csa lá di min ták, ame lye ket ké sőbb ön kén te le nül is ma -
gunk kal vi szünk sa ját csa ládunk ba. Az, amit lát tunk a szü le ink től – aho gyan
ők ke zel ték a prob lé má kat, vagy aho gyan vi szo nyul tak egy más hoz, az őket
kö rül ve vő szű kebb, tá gabb kör nye zet hez –, ré szé vé vá lik az éle tünk nek, gon -
dol ko dá sunk nak. Is ten sze mé lyé hez is úgy ju tunk iga zán kö zel, ha fi gyel jük,
ho gyan élt Jé zus eb ben a vi lág ban. Mert sze mé lyes pél dá ja, sza vai és cse le -
ke de tei – de leg in kább ke reszt út ja és a fel tá ma dás va ló sá ga mu tat ja meg ne -
künk, ki cso da is va ló já ban az Is ten, és ho gyan ment el Atya ként a leg vég ső
ha tá rig, oda ad va ér tünk egy szü lött Fi át.

Csü tör tök
A re mény ség hit val lá sá hoz szi lár dan ra gasz kod junk; mert hű az, aki ígé re -
tet tett. Zsid 10,23b (Jó el 2,21; 1Jn 2,18–26/27–29/; Jel 20,1–6) Is ten Atya ként
kö te lez te el ön ma gát irán tunk – és leg fon to sabb jel ként Jé zus Krisz tust ad -
ta. Ben ne tel je sült az Ószö vet ség lap ja in tett ígé ret. Ő meg tar tot ta sza vát. Ezért
nincs két ség, hű sé ge nem vál to zik, a min den ko ri em ber hűt len sé ge el le né -
re sem. Ez az alap ja re mény sé günk nek, amely nem in ga tag, bi zony ta lan ta -
la jon áll, ha nem a hű sé ges Is ten szi lárd ígé re tén.

Pén tek
Pé ter ezt mond ta: „Nem sze mély vá lo ga tó az Is ten, ha nem min den nép kö zött
ked ves előt te, aki fé li őt és igaz sá got cse lek szik.” (Ap Csel 10,34–35) Né hány
má sod perc nyi idő elég szá munk ra ah hoz, hogy va la kit meg ítél jünk el ső be -
nyo má sa ink alap ján. Ha ugyan ez for dít va tör té nik, és úgy gon dol juk, má -
sok igaz ság ta la nul „be ska tu lyáz nak” min ket, mé lyen meg bánt va érez zük ma -
gun kat. Fel há bo ro dunk, hogy azt gon dol ják, mi ni má lis té nyek alap ján vé -
le ményt al kot hat nak ró lunk. Is ten is mer, és nem „plety kák” alap ján, ha nem
a té nyek tel jes is me re té ben ítél het ne el. Még sem te szi. Ir gal ma és sze re te -
te vég te len. Ez zel a vég te len sze re tet tel és ir ga lom mal ke res, szó lít meg ben -
nün ket, és így ve het új irányt az éle tünk.

Szom bat
Gyö nyör ködj az Úr ban, és meg ad ja szí ved ké ré se it! Zsolt 37,4 (2Kor 9,8; Mk
13,30–37; Jel 20,11–15) Szí vünk sze rint for dít va ten nénk. Is ten előbb ad ja meg
szí vünk ké ré se it, az után majd gyö nyör kö dünk ben ne. De ha így tör tén ne,
nem ben ne gyö nyör köd nénk, nem ab ban, aki ő va ló já ban. Csak esz köz ként
lát nánk őt, hogy úgy le gyen min den, aho gyan sze ret nénk. Nem őt ün ne pel -
nénk iga zán, ha nem vá gya ink be tel je sü lé sét. Az tán vágy vá gyat kö vet ne, ké -
rés ké rést, még sem érez nénk so ha, hogy elé ge det tek va gyunk. Nem is le het -
nénk, hi szen vá gya ko zá sa ink ural ma alatt él nénk szün te len. Is ten ben gyö -
nyör köd ni a meg elé ge dett ség kez de te, in nen ki in dul va már min den csak rá -
adás. Aján dék ba ka pott szép ség vagy ide ig tar tó pró ba.

g Tú ri Krisz ti na

Új nap – új kegyelem
A rá kos szent mi hály–sas hal mi evan -
gé li kus gyü le ke zet ben (1161 Bu da -
pest, Hő sök te re 10–11.) min den
hó nap má so dik kedd jén, leg kö ze lebb
no vem ber 9-én 19 órá tól Ta izé-ima
és ének együtt lét. Min den al ka lom -
mal van ige hir de tés is. In for má ció:
http://gyer tya feny.lu the ran.hu.

HÍREK, 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.
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FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA!

SZÜ LE TÉS
„Ad ja tok há lát az Úr nak, hív já tok se gít sé gül ne vét, hir des sé tek tet te it a né -
pek közt!” (Zsolt 105,1) Urunk cso dá in ámul va, há la adás sal ad juk tud tul,
hogy ok tó ber 23-án dél ben meg szü le tett ne gye dik fiú gyer me künk, Blat -
nicz ky Má tyás Sá mu el. Csa lá dunk új jö ve vé nyé re az Úr ál dá sát kér jük! 

Blat nicz ky Já nos Dá ni el és Ham mersberg-G. Jú lia lel ké szek

Evan gé li kus mű so rok a Ma gyar Te le ví zi ó ban
• Evan gé li kus if jú sá gi mű sort lát ha tunk Lu ther éle té ről no vem ber 7-én

az m1-en 10.55-kor, az m2-n 13.55-kor. Köz re mű kö dik dr. Blázy Ár pád.
• Mai hit val lá sok cím mel Szi ta Ist ván hoz lá to ga thattunk el no vem ber

7-én, va sár nap, az m1-en 11.05-kor, az m2-n 14.05-kor.

H I R D E T É S

Sze re tet tel hí vunk min den kit az evan gé li kus du na föld vá ri es ték kö vet -
ke ző, no vem ber 13-án, szom ba ton 16 óra kor kez dő dő al kal má ra. Dr. Csó -
kay And rás agy se bész Bá tor ság az öröm höz cím mel tart elő adást. Cím:
7020 Du na föld vár, Temp lom u. 36.

H I R D E T É S


