
evangélikus hetilap 75. évfolyam, 46. szám g 2010. november 14. g Szentháromság ünnepe után utolsó előtti (reménység) vasárnap Ára: 250 Ft

„Egyet len ki tö ré si pont ként az in teg rá ció
kí nál ko zik. A szét for gá cso ló dás és a pár -
hu za mos sá gok he lyett ez az erők össze fo -
gá sát je len ti. Ez nem csak sze mé lyek re, ha -
nem tes tü le tek re is ér vé nyes.”
Milyen lesz a negyedik korszak? f 3. oldal

Cigánymissziói nap f 5. oldal
Akik mertek nagyot álmodni f 6. oldal
Megtorlások 1849 és 1956 után f 8–9. oldal
Fakanál vagy teológia f 10. oldal
Ahol a boldogságot találjuk f 11. oldal
Felügyelők országos konferenciája f 13. oldal

„A kér dő íves vizs gá lat az egy ház ta gok ra (kö rül be lül 300
ezer ma gyar ál lam pol gár ra) rep re zen ta tív, ezer öt száz fős
min ta vé tel lel ké szült. Ilyen jel le gű, szé les kö rű és mély sé gű
ku ta tás a rend szer vál to zás óta nem zaj lott a tör té nel mi
egy há zak kö ré ben.”
Evangélikusnak lenni Magyarországon 2010-ben f 13. oldal

Ősszel a ter mé szet pi hen ni ké szül,
ele gáns és könnyed moz du lat tal le -
te szi szí nes nyá ri ru há ját, rit kul az ed -
dig sű rű zöld lomb, és las san ke resz -
tül lá tunk az ágak kö zött. Fonnyad a
szá las fű, vi rág szi rom- és fa le vél ke -
ve ré ket fúj do gál a csen des őszi szél,
sze líd eső per me te zi a föl det bo rí tó
bar nás avar sző nye get. 

El köl töz tek ked venc ván dor ma da -
ra ink, gaz dát la nul ma rad tak a ki sebb-
na gyobb fész kek, és el tűn tek a szí nes
pil lan gók, de az ősz nek is meg van a
sa ját sá gos bo gár vi lá ga, a sok szí nű
élő vi lág. Bár ha zánk nak ezen a tá ján
nin cse nek he gyek és völ gyek, még -
is eszünk be jut hat Pe tő fi Sán dor zse -
ni á lis köl tői ké pe: „Még nyíl nak a
völgy ben a ker ti vi rá gok, / Még zöl -
del a nyár fa az ab lak előtt, / De lá tod
amot tan a té li vi lá got? / Már hó ta -
ka rá el a bér ci te tőt.” S eb ben az
össze füg gés ben min ket ez a fá jó té -
tel fog lal koz tat, Pe tő fi Sán dor meg -
fo gal ma zá sá ban: „El hull a vi rág, el -
iram lik az élet…”

Ugyan csak szo mo rú ság tól át szőtt
és meg ren dült köl tői hang szó lal
meg pá rat la nul szé pen Zelk Zol tán
Ez már az ősz cí mű ver sé ben: „Ez
már az ősz. Itt-ott még egy tü csök /
dalt pró bál sze gény, a fü vek kö zött.
/ Sza kad a húr, szét fosz lik a vo nó –
/ nem nó ta szó ez már, de bú csú szó.” 

Mert itt van a mu lan dó ság ra em -
lé kez te tő ősz, a ter mé szet pi hen ni ké -
szül. S mi ho va ké szü lünk? Ké szü lünk
egy ál ta lán va la ho vá? Vagy csak va kon
ta po gat juk éle tünk rom ja it? Vagy
koz me ti káz zuk azt, amit gyó gyí ta ni
kel le ne? 

Zelk Zol tán gyö nyö rű en fáj dal mas
ver sé nek utol só stró fá ja kész te tett
me ren gés re: Di de reg ve di der gő fák
kö zött! / úgy tűr ni de ret, ha vat, vak
kö döt, / tud ni, ta vasszal él ni tá ma -
dok. – / Ne héz a szí vem. Mást nem
mond ha tok.” 

Mi lyen szép is az Is ten te rem tet te
vi lág! Még a za ma ta is kü lön le ges az
ősszel érő, pi ros és sár ga al má nak, a
für tök ben csün gő sző lő nek, a ko -
mo ro dó idő já rás el le né re is mo soly -
gós, nagy sze mű szil vá nak, a sár gál -
ló kör té nek. A cso dá la to san szép vi -
lág min den ha tó Gaz dá ja előtt meg -
ren dült szív vel bo rul hat na le az em -
ber, ha len ne ide je egy ki csit meg áll -
ni és el cso dál koz ni a te rem tett va ló -
ság szép sé ge fe lett. Ha len ne időnk
meg kö szön ni Is ten nek ezt a cso dá la -
tos élés kam rát. Nyár de re ká ig rin gó
ga bo na me zők vol tak, ezért le het
fosz lós fe hér ke nye rünk, de az őszi
gyü möl csök is há la adás ra kel le ne,
hogy in dít sa nak ben nün ket. 

Az őszi ter mé szet kü lön le ges szép -
sé ge ta pin ta to san fi gyel mez tet ben -
nün ket, ide ges és ro han gá ló em be re -
ket az idő mú lá sá ra, ame lyet Jó zsef

At ti la utá noz ha tat lan köl tő i ség gel
így fo gal ma zott meg: „Sza lad a pu li
pil la nat, / fa gyon kop pant ja kör me -
it.” (Ti sza zug)

Ten ger nyi szép sé ges idé zet tel áll -
hat nánk még elő, mely min den kit az
élet mu lan dó sá gá ra fi gyel mez tet,
csak mi – ne he zen ért he tő mó don –

se meg hal la ni, se ér tel mez ni nem sze -
ret nénk ezt a hely ze tet, mert szel le -
mi ku fá rok ként fa us ti üz le te lés fe lé
haj lít juk szí vün ket: „S idő, állj meg
egy pil la nat ra, s ti ro ha nó per cek, vár -
ja tok” (Goe the), s min dig el tud nánk
mon da ni, hogy még csak ezt vagy
csak azt sze ret nénk meg vár ni. 

Őszi el csen de se dés!
Masszív vagy kar csú tor nyú épü -

let a fa lu vagy a vá ros szí vé ben: va -
sár na pon ként hí vo ga tó an tár ja ki
min den aj ta ját az élet ván do rok előtt,
az Is ten hí vo ga tó sze re te tét jel ké pez -
ve. S a temp lom épü le tek mel lett na -
gyon sok he lyen min den nap nyit va
tart ják aj tó i kat a gyü le ke ze ti há zak,
hogy a hí vo ga tás ne kor lá to zód jék
csak a meg szen te len dő va sár- és ün -
nep na pok ra. Az őse ink ál tal al ko tott
mé re tes épü le tek az Is ten be fo ga dó,
el rej te ni aka ró sze re te té nek meg ha -
tó jel ké pei, hogy he lyet, mó dot, al kal -
mat nyújt sa nak az őszi el csen de se -
dés re. 

Hogy az el csen de se dés ben meg -
szó lal has son szí vünk és ér tel münk
szá má ra Is ten evan gé li u mi üze ne te
a mennyek or szá gá nak be fo ga dó -
kész sé gé ről. Mert a vi rág el hull, a vo -
nó szét fosz lik, s a pu li pil la nat el sza -
lad, az idő egy pil la nat ra sem haj lan -
dó meg áll ni. 

A mu lan dó ság nak eb ben a fel tar -
tóz tat ha tat lan höm pöly gé sé ben csen -
de sen szól az Is te nünk, mint szólt va -
la ha a pá rat lan pró fé tá hoz, Il lés hez.
Nem te tő ket szag ga tó szél vi har, nem
is föld ren gés, de még csak nem is er -
dő ket emész tő tűz vész jel zi Is ten
jöt tét: „A föld ren gés után tűz tá -
madt; de az Úr nem volt ott a tűz ben.
A tűz után halk és sze líd hang hal lat -
szott.” (1Kir 19,12) 

A halk és sze líd hang Jé zus Krisz -
tus hang ja, aki szól: „Jöj je tek én hoz -
zám mind nyá jan, akik meg fá rad ta -
tok, és meg vagy tok ter hel ve, és én
meg nyug vást adok nek tek.” (Mt 11,28) 

Jöj je tek, hogy az őszi el csen de se -
dés ben meg szó lal jon az evan gé li u mi
üze net a köl tő után sza ba don: tud -
nunk kell, hogy „él ni fel tá ma dunk”! 

A szer ző evangélikus lelkész, a Nyu -
gat-bé ké si Egy ház me gye es pe re se

Őszi el csen de se dés
meg nyug vást ke re sők nek
g Ri bár Já nos 

„Ar ra tö rek szünk, hogy a múlt ér -
té ke it is ku tas suk, ugyan ak kor a
je len kor kér dé se i vel is fog lal koz -
zunk, és táv la to kat is nyis sunk.”

Beszélgetés a Credo
főszerkesztőjével f 7. oldal

„Ké szü lünk egy ál ta lán
vala ho vá? Vagy csak
vakon ta po gat juk éle tünk
rom ja it? Vagy koz me ti -
káz zuk azt, amit gyó gyí -
ta ni kel le ne? 

A két tu do mány ág egy mást se gí tő
köl csön ha tá sát emel te ki – meg ad va
ez zel a nap alap tónusát – kö szön tő -
jé ben dr. Sza bó La jos rek tor. Dr. Ko -
rá nyi And rás docens be ve ze tő áhí ta -
ta után dr. Eg ri Lász ló kéz se bész fő -
or vos szólt a spi ri tu a li tás egész ség vé -
dő ha tá sá ról. A leg újabb vizsgálatok
ered mé nye it is mer tet ve el mond ta,
hogy a lel ki ség ugyan olyan fon tos a
ke ze lés ben, mint a pá ci ens csa lá di és
szo ci á lis kör nye ze te. Kü lö nö sen
azok nál a be teg sé gek nél, ame lyek nél
va la mi lyen lel ki prob lé ma, pél dá ul
bűn tu dat áll a hát tér ben.

A teo ló gia kép vi se le té ben fel szó -
la ló elő adók a Bib li á nak Is ten gyó gyí -
tó ha tal má ról szó ló üze ne tét fog lal -
ták össze. Dr. Var ga Gyön gyi, az
EHE Ószö vet sé gi Tan szé ké nek do -

cen se az Ótes ta men tum ban meg je -
le nő is ten ké pe ket mu tat ta be, ame -
lye ken ke resz tül Is ten gyó gyí tó ar ca
több fé le kép pen je le nik meg, a gyó -
gyí tás kü lön bö ző as pek tu sa it fi gye -
lem be vé ve. Sza bó né Mát rai Ma ri -
ann gya kor la ti teo ló gi ai ta nár pe dig
a Jé zus ról szó ló gyó gyí tá si tör té ne tek -
kel kap cso lat ban hang sú lyoz ta, hogy
ezek az el be szé lé sek a meg ér tés so -
rán új ra ese mé nyek ké akar nak vál ni.
Ami kor Jé zus gyó gyít, ak kor az em -
be ri hi tet len ség Is ten min den ha tó sá -
gá val ta lál ko zik, mert Krisz tus ban Is -
ten or szá ga jött kö zel hoz zánk.

Tes ti és lel ki egész ség a mai Ma -
gyar or szá gon cím mel dr. Vel key
György, a Bet hes da Gyer mek kór ház
fő igaz ga tó ja arról be szélt, hogy nap -
ja inkban új, sok szor túl zá sok ba át csa -

pó egész ség kul tusz ta pasz tal ha tó
ha zánk ban, ugyan ak kor a be te gek és
a gyó gyí tó in téz mé nyek egy re in kább
el len tét be ke rül nek egy más sal.

Se gí tő köl csön ha tás
In ter disz cip li ná ris kon fe ren cia a tu do mány ün ne pén

SE MPER REFOR M ANDA

„Így megy ez most is min de nütt.
Aho gyan kö ze le dik a vi lág vé ge, úgy
nő az em be rek há bor gá sa és tom bo -
lá sa Is ten el len, ócsá rol ják és ká ro -
mol ják Is ten igé jét, pe dig bi zo nyo san
tud ják ró la, hogy ez Is ten igé je és az
igaz ság. Emel lett meg annyi ször nyű
jel és cso da mu tat ko zik az égen és
majd min den te remt mé nyen, ret -
ten tő fe nye ge tést hir det ve. Go nosz és
nyo mo rú sá gos idő ez, go no szabb
Je re mi á sé nál is. Ha nem így lesz ez, és
így is kell len nie, hogy a go no szok
meg erő söd je nek, és azt éne kel jék:
Pax, van még időnk; de íme, így is be -
tel je se dik Is ten aka ra ta, bár a je lek
min den fe nye ge té se olyan, akár a
szél be írott szó, míg nem (amint
Szent Pál mond ja) ve sze de lem jő
rá juk nagy hir te len ség gel, és el pusz -
tít ja őket, mi előtt ész be kap ná nak
(1Thessz 5,3). De Krisz tus meg tart -
ja a tu dó szí ve ket, akik nek ked vé ért
e gya lá za tos idő ben igé je fé nyes ke dik;
amint Ba bi ló ni á ban is meg tar tot ta
Dá ni elt és a hoz zá ha son ló kat, aki kért
Je re mi ás jö ven dö lé se fé nyes ke dett.
Di csé ret és há la le gyen az Úr nak, az
Atyá val és a Szent lé lek kel együtt, az
egyet len Is ten nek min de nek fe lett az
idők vé ge ze té ig. Ámen.” 

d Lu ther Már ton:
Elő szó Je re mi ás pró fé ta köny ve i hez

(Szi ta Szil via for dí tá sa) A Szentháromság ünnepe utáni utolsó előtti vasárnap a reménység vasárnapja

b Or vos tu do mány és teo ló gia ta lál ko zá sá nak ta núi le het tek mind azok,
akik részt vet tek a no vem ber 4-én Gyó gyí tók és gyó gyu lók – ép ség ről,
test ről, lé lek ről cím mel az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men (EHE)
meg ren de zett ta nul má nyi na pon. Or vo sok és teo ló gu sok együtt ke -
res ték azo kat a kap cso ló pon to kat, ame lyek össze kö tik az em be re kért
va ló szol gá la tu kat.

f Folytatás a 7. oldalon

Dr. Egri László

F
O

TÓ
: 

Z
S

ÍR
O

S
 A

N
D

R
Á

S



2 e 2010. november 14. Evangélikus Életforrás

Ez az ének – mint lát ni fog juk – sok
kü lön bö ző ha tás ered mé nye ként szü -
le tett, ami el gon dol kod tat: az eset le -
ges sé gek vég ered mé nye le het aján -
dék ká az egy ház nak. Az ének gon do -
la tai a föl dön küz dő gyü le ke ze tet
erő sí tik, fel idé zik azo kat a ké pe ket,
ame lye ket a Szent írás alap ján az
örök lét hez kap cso lunk, így se gí tik az
el huny tak ra va ló em lé ke zé sün ket.

A dal lam ere de ti leg a finn éb re dés
les ta di á nus ágá nak egyik köz pon ti
éne ké hez tar to zik, ame lyet az el ső is -
mert finn köl tő nő, El sa Holm sten
szö ve gé vel éne kel nek az ezer hét szá -
zas évek óta (finn éne kes könyv 307).

A dal lam „to i s in to”, az az egy más
or szág ból szár ma zó egy há zi ének
finn né pi vál to za ta. Ere de ti je egy
hol land gyűj te mény ből va ló (Den
ghees tely chen le e u wer c ker, 1647; a
finn éne kes könyv 153. éne ke). A né -
pi vál to za tot a 20. szá zad ele jén még
Ar mas Maa sa lo finn egy ház ze nész
ala kít gat ta va la me lyest, így vet tük át
és is mer tük meg mi, ma gya rok.

Hol land dal lam, finn né pi vál to zat,
mo dern ze ne szer zői ala kí tás, ma -
gyar át vé tel.

A szö veg alap ját ké pe ző ver set
1931 szep tem be ré ben, édes any ja te -
me té se nap ján ír ta La u ri Kal lia la
mänttäi lel kész és köl tő. Gyü le ke ze -
té nek kán to ra kom po nált hoz zá dal -

la mot, s az ének még ugyan eb ben az
év ben meg is je lent egy kó rus gyűj te -
mény ben (Py hiä so int u ja). In nen is -
mer het ték meg az al ko tást a ké szü lő
új éne kes könyv szer kesz tői (1938), s
ja va sol ták, hogy az ál ta lá no san is mert
má sik dal la mot tár sít sák hoz zá.

Ma gát az – ere de ti leg hat sza kasz -
ból álló – ver set is erő sen le rö vi dí tet -
ték, át dol goz ták: a szin te tel je sen
új ra írt el ső stró fát még há rom, az ere -
de ti szö ve get job ban őr ző vers szak
kö ve ti. A vál toz ta tá sok fő in dí té ka a
gyü le ke zet sze rű ség le he tett, az egyé -
ni gyász és em lé ke zés gon do la ta it a
gyü le ke ze tet ta ní tó és imád ság ban
egye sí tő mon da tok ká for mál ták.

A finn éne kes köny vi vál to za tot
for dí tot ta ké sőbb ma gyar ra Túr me -
zei Er zsé bet di a ko nissza test vér. Gyü -
le ke ze ti ének ként Ma gyar or szá gon
1982 óta hasz nál juk.

Egyé ni gyász, vi gasz ta ló köl te -
mény, kó rus mű, át ala kí tott vers, új
dal lam tár sí tás, ma gyar for dí tás.

g Ben ce Gá bor

Oda vá gyunk
Ami kor meg je lent az éne kes könyv,
ki csit ide gen ked ve néz tük, pró bál gat -
tuk ezt az éne ket. Ta lán a kö ze pén ta -
lál ha tó ok táv vál tás vagy egy sze rű en
az új vol ta mi att. Az óta na gyon meg -
sze ret tem; en nek az oka bi zo nyá ra a

szö veg mély, vi gasz ta ló, re ményt éb -
resz tő tar tal ma.

A ke resz tény em ber nagy le he tő sé -
ge, hogy táv la tok ban gon dol kod hat.
Nem csak ban du ko lunk az élet úton,
ha nem ha la dunk elő re. Ez az elő re
nem va la mi fe lé tart – bi zo nyos cé lok,
majd vé gül a vég ső nyug hely, a sír fe -
lé –, ha nem va la ki fe lé. És ez a va la ki
a ná zá re ti Jé zus ban meg is mert Is ten.
„…he lyet ké szí tek nek tek, hogy ahol én
va gyok, ott le gye tek ti is.” (Jn 14)

Az egy ház tör té né szek a már tí rok kal
kap cso la tos leg fon to sabb adat ként
„mennyei szü le tés nap ju kat” rög zí tik. A
vi lá gi tör té net írás ban ez az el ha lá lo zás
év szá ma len ne: az a dá tum, ami kor vé -
get ért egy élet. Mi, ke resz tény em be -
rek azon ban tel je sen más szem szög ből
néz het jük az ese mé nye ket, még a föl -
di pá lya fu tás vé gét is. Mi is szo mor ko -
dunk, ami kor el kell en ged nünk sze ret -
te ink ke zét, de nem úgy, mint akik nek
nincs re mény sé günk. Pál apos tol is er -
re biz tat ja ol va só it (1Thessz 4,13–18).
Ez a ke resz tény ség egyik nagy tit ka, ez
a dön tő en más lá tás és hoz zá ál lás: a ha -
lál a mennyei szü le tés nap, a tá vo zás a
meg ér ke zés. „Kik Jé zus hoz ha za tér tek,
cél hoz ér tek…”

Itt és ott, két kü lön vi lág – gon dol -
ják so kan, gon dol juk né ha mi is. Itt
és ott – két össze tar to zó vi lág. Ami
itt rossz, az vé get ér, és jó ra for dul;
ami itt ál dás volt, az be érik és ki tel -
je se dik; ami itt ne héz volt, az el éri cél -
ját és ér tel mét. Ami ott tel jes, szép,
öröm te li, az itt kez dő dik; ami itt
szo mo rú, fá jó és kel le met len, az ott
vé get ér, mert ki tel je se dik; ami itt tö -
re dé kes, lát ha tó vá lesz; ami itt még
csak sej tés, ki nyí lik, mind az, amit itt
még csak egy ap ró re mény su gár ban

szép nek vágy tunk. Há la adás, kö -
nyör gés, vi gasz ta lás és biz ta tás.

Az ének itt még csak rá han go ló -
dás, de ott meg szó lal a mennyei kó -
rus, s akik már elő re men tek és meg -
ér kez tek, be áll hat nak a Bá rány éne -
két ének lők kö zé.

Jó re mény ség gel bú csúz ha tunk
hát azok tól, akik át lép nek a ha lál ka -
pu ján, hi szen a Krisz tus ban va ló hit
út ja nem a sír mé lyé re, ha nem a
menny ma gas sá gá ba ve zet. Ezért
hang zik az ének lő egy ház aj ká ról a
ké rés: „Se gíts, Jé zus, hit ben jár ni,
nem hát rál ni!”

Éne kes köny vünk egyik mély imád -
sá ga cseng a fü lem be: „Uram, em lé -
kez tess ha lá lom ra gyak ran és örök
éle tem re még gyak rab ban.” Így csen -
dül jön fel az ének az egy há zi esz ten -
dő vé ge fe lé temp lom ban és az ott -
ho nom csend jé ben, ra va tal nál vagy
te me tői meg em lé ke zés nél.

Össze tar to zunk mind annyi an, akik
Jé zus Krisz tu sért Is ten gyer me ke i nek
tud hat juk ma gun kat. Akik itt jár tak,
de már elő re men tek, s akik itt jár nak,
és el kell majd men ni ük. Nem a
sem mi ben, ha nem Is ten sze re te té ben
ta lál ko zunk, aho va egye dül Krisz tus
ke gyel me nyit hat utat.

Nem ha lál vágy ez, ép pen el len ke -
ző leg: vágy a ki tel je se dő, örök élet re.
A mennyei Atya ha za vár.

g Ha fen scher Ká roly

Kik Jé zus hoz ha za tér tek
C ANTATE

Az előtt sze ret tem au tót ve zet ni. Az
em ber néz te, ahogy a szag ga tott vo -
nal vég te len kí gyó ként ka nyar gott a
sebesség tal pa alatt. A föl-le emel ke -
dő út szél hí vo ga tón ava tott be a tá -
vol ság tit ka i ba. Ma már csak a se bes -
ség ha tá ro kat je lö lő táb lá kat lá tom,
me lyek újabb és újabb bün te té si
csek kek kel fe nye get nek. A táj szép -
sé ge he lyett az egy re ra fi nál tabb mé -
rő szer ke ze tek kel fel fegy ver zett rend -
őrö ket fi gye lem, ne hogy pus ka vég re
ke rül jek. Tu dom, hogy ez így van
rend jén, vi gyáz ni kell a biz ton ság ra.

* * *

Mi köz ben ra jong va be szé lünk a sza -
bad ság ról, ti tok ban élünk-ha lunk az
olyan hely ze te kért, ami kor el ve szik
tő lünk a dön tés kény sze rét. Nosz tal -
gi á val em le get jük gye rek ko runk fe -
szí tett ren dű tá bo ra it, a ré gi, az óta
ezer szer át lé pett szi go rú nor mák vi -
lá gát, amely nyu godt biz ton ság ér ze -
tet te rem tett. Ko moly, sors for dí tó
dön té se ink előtt el szo ru ló to rok kal
idéz zük föl el rej tett sé günk bol dog
em lé ke it, ami kor má sok dön töt tek
he lyet tünk, és nem szo ron ga tott a jó
és rossz di lem má ja.

A „min dent sza bad” el mé le te jól
fest Ivan Ka ra ma zov fi lo zó fi ai fej te -
ge té sé ben, de már ne ki sem tet szik,
ami kor el ve i ből va ló di, ar cok hoz kö -
tő dő gyil kos ság szü le tik.

Per sze min dig van nak, akik a sza -
bad dön té sek bá tor ször fö sei. Ki csit
iri gyel jük őket, hi szen is mer jük a
meg ha tá ro zott sá gok nak azt a rend -
sze rét, ami kor sza bad sá gun kat má sok
sor sá ért ér zett fe le lős sé günk, bel ső
esz mé ink ma ra dé ka tart ja lán con.
Ahogy ezt Pres ser Gá bor ének li:

Mind egy, hogy mi is a pó ráz ne ve; 
Szen ve dély, Fi zet ség, Fé le lem.
Át ve zet szé pen az éle ten. 
Te csak tán colj még,
tán colj még, akár csak én!

Két láb ra áll tál, és óri ás vagy,
még sincs erőd, hogy el sza ladj, 
hát csak tán colj még, 
még, még, még!
Hát bá mul a nép.”

Érez zük, hogy iga za van, szé gyen ke -
zünk is, de a va ló ság az, hogy a
tánc lé pé se ket leg alább is mer jük, és
a rit mus biz ton sá got ad.

* * *

A ró mai gyü le ke zet di lem má ját a je -
len le vő val lá si kul tu szok okoz ták. Ez
ki véd he tet len volt. Nem vet tek részt
a ró mai val lás ban, de a kü lön bö ző
evé si szo ká sok, ame lyek az ide gen
szer tar tá sok ból fa kad tak, el ér ték a
kul tusz ban részt nem ve vő ket is. Ez
olyan, mint ma an nak a kér dé se,
hogy sza bad-e ka ra téz ni egy gye rek -
nek. Egy sor olyan em bert is me rek,
aki az ah hoz tar to zó val lást ide gen -
nek tart ja, de a spor tot űzi. 

Pál sem te szi könnyű vé a dön tést.
Nem azt mond ja, hogy sza bad vagy
ti los, ha nem azt mond ja: a Krisz tus -
hoz kö tött ség be lül le vő, sze mé lyes
sza bá lyo kat ír. Nem azt mond ja,
hogy aki ezt vagy azt a sza bályt kö -
ve ti, az már el ér te a ke resz tény sé get,
te hát ar ról le het meg is mer ni, hogy ő
jó ke resz tény, hogy mit tesz, ha nem
for dít va, a Krisz tus hoz va ló tar to zás
a lé nyeg. Ezt pe dig sen ki nem tud ja
el len őriz ni. Így sen ki nem is ítél he ti
meg a má si kat annak alap ján, hogy
mit tesz. Ugyan is a tett ből nem kö -
vet ke zik egy ér tel mű en az, hogy mi az
in dí ték. Va la ki ugyan azt a tet tet
bűn ként cse lek szi, míg más va la kit –
pe dig ugyan azt te szi – meg sem

érint a vé tek. Ez az tán vég képp bi -
zony ta lan sá got te remt, mit is kell ten -
nünk. Ki ke rül he tet len ugyan is a sze -
mé lyes Is ten elé ál lás. Eb ben dől el az,
hogy ott és ak kor mi a he lyes.

* * *

Az el múlt idők nagy ha tá sú ma ra to -
ni té vé so ro za ta a Lost – El tűn tek. Egy
re pü lő gép-sze ren csét len ség túl élői
egy szi ge ten re ked nek, ahol nem a
túl élés a leg fon to sabb kér dés, ha nem
mind egyi kük egyé ni sor sa. A hely
ugyan is – va la mi sa já tos erő vel –
szem be sí ti őket éle tük kel. Fel fe de zik,
hogy va ló já ban itt van dol guk, oly -
annyi ra, hogy ami kor egy kis csa pat -
nak si ke rül ha zajutnia, ha ma ro san
rá jön nek, hogy va ló di he lyük a szi -
ge ten van, és vissza kell tér ni ük. 

Ak kor vál tak el ve szet té, ami kor
lát szó lag meg let tek. El ve szett sé gük -
ben van nak a he lyü kön. A szi get fog -
lyul ej tet te őket örök re. Csak ott dől -
het el szá muk ra a jó és a rossz, a bol -
dog ság és a bol dog ta lan ság kér dé se.
Nem az a kér dés, hogy mit tesz nek,
ha nem az, hogy a szi ge ten ma rad -
nak-e, vagy sem.

* * *

Nem tu dunk Krisz tus nak él ni, de ő ne -
künk él, emi att vissza von ha tat la nul
más lett az éle tünk. Nem az ál tal, hogy
job ban tud juk a sza bá lyo kat, ha nem

az ál tal, hogy Krisz tus sal szem be sül ve
kell dön te nünk – sza bá lyok nél kül.
Nin cse nek se bes sé get elő író táb lá -
ink, út köz ben kell jól meg vá lasz ta nunk
a ha la dá sunk tem pó ját. A sza bá lyok ki -
hir de té se, meg mu ta tá sa, be tar tá sa
ün ne pi, már-már li tur gi kus pil la nat.
Krisz tus je len lé te hét köz na pi vá te szi
a ve le va ló ta lál ko zást. Ke resz tény
cse le ke de tet vég re haj ta ni hő si ak ció. 

Krisz tus hét köz na pi je len lé te éle -
tünk ben nem lesz min dig nyil ván va -
ló vá. A hit lel künk mé lyé re hú zó dik,
va la mi bel ső szo bá ban ku co rog, ma -
ga sem tud va, biz to san jót cse le ke dett-
e. „A sza bad aka rat ma ce rás do log” –
mond ja Al Pa ci no Az ör dög ügy véd jé -
ben. Má rai Sán dor pe dig Is ten fe lé for -
du ló imá da ta köz ben is két sé ges ke dik
sa ját hi te fe lől. „Hi szek ben ne? Né ha
azt hi szem, csak nem fri vo li tás és túl -
buz ga lom hin ni ben ne. Több és más
Ő an nál, sem hogy hi tem vagy ta ga dá -
som el dön te né ket tőnk vi szo nyát.”

* * *

Eb ből a pá li le vél rész let ből nem
fog juk meg tud ni azt, hogy mi a jó,
és mi a rossz. Mint ahogy éle tünk -
ben sin cse nek táb lák – ki vé ve per -
sze az uta kon. Na gyobb do log tör -
tént ve lünk. Meg fer tő ződ tünk a
sza bad ság jó hí ré től. Dön té se ink
esen dő sé ge ma gá ban hor doz za a
se gít ség ké rés élet for má ját. Ugyan -
ak kor ki tár hat ja szí vün ket azok fe -
lé, akik nek ver gő dé sét kö zel ről lát -
juk. Ez a ver gő dés oly kor ép pen
min ket se bez meg, de küz del me
mé lyeb ben zaj lik, ép pen ezért szá -
na lom ra és ir ga lom ra mél tó.

Is ten Krisz tus kö zel sé gé ből lát ja
ügyet len ke dé sün ket. Csak egyet nem
ért: ha fog lyul ej tett min ket an nak a
bol dog sá ga, hogy ő nem bír sá go ló Is -
ten, hogy le het, hogy mi még min -
dig ké szek va gyunk egy más rend őrei
len ni?

g Ko czor Ta más

SZ ENTH ÁROM SÁG ÜNNE PE U TÁN U TOL S Ó E LŐT TI
RE MÉN Y SÉ G VA SÁR NAP  RÓM 14,712 

Íté let nél kül
A VA SÁRNAP IG ÉJE

b Az egy há zi esz ten dő utol só előt ti he té ben a Kik Jé zus hoz ha za tér tek
(EÉ 526) a he ti ének. A hét a re mény ség va sár nap já val kez dő dik, s bár
a he ti igé ben – „Mind nyá junk nak lep le zet le nül kell oda áll nunk a Krisz -
tus íté lő szé ke elé” (2Kor 5,10) – még az íté let mo tí vu ma van je len, ép -
pen az a re mény sé günk, hogy a ma gát ér tünk ál do zó Krisz tus előtt kell
meg áll nunk.

Urunk, örök Is ten! Há lát adunk ne -
ked, hogy re mé nyünk for rá sa vagy.
Olyan vi lág ban élünk, amely ben a
min den na pok anya gi és lel ki küz del -
mei és fé lel mei meg foszt ják az em -
be re ket a re mé nyek től. Urunk, a te -
ben ned lé vő re mény ség sza ba dít hat
csak fel. 

Kö szön jük ne ked, hogy Krisz tus -
ban fel tár tad előt tünk, hogy sem a
ha lál, sem vi szon tag sá ga ink nem vá -
laszt hat nak el, nem sza kít hat nak el
tő led. Uram, kö szön jük, hogy nincs
olyan élet hely zet, amely ben ne ka -
pasz kod hat nánk be le Krisz tus ir gal -
má ba. Kö szön jük, hogy a Fiú ke reszt -
je még az ár nyak völ gyé ből is ki ve zet.
Hogy ben ne vi gasz ra, bá to rí tás ra, sőt
ben ned va ló igaz öröm re lel he tünk.

Úr Jé zus, te, aki mind annyi unk re -
mény sé ge vagy, ké rünk, hor dozd
mind azo kat, akik ín sé gük ben re ád
szo rul nak, mind azo kat, ki ket vé red
árán vál tot tál meg.

Ké rünk, add vi lá gos sá go dat a gyer -
me kek nek és a fi a ta lok nak, hogy ne
va kít sa el őket a ha zug vi lág. Légy te
iga zi re mé nyük, hogy ne ha mis ala -
pok ra épít sék fel éle tü ket!

Ké rünk, adj hi tet a mun ká ban és
a küz de lem ben meg fá rad tak nak,
akik a min den na pok ke nye ré ért har -
col nak, hogy fe jü ket fel emel ve meg -
lás sák ir gal mad, és meg ért sék: tő led
van min den ál dás. Aján dé kozd meg
őket a ben ned va ló igaz bi za lom mal!

Ké rünk, bá to rítsd az el eset te ket,
azo kat, akik be teg sé get hor doz nak,
akik nek szí vét a gyász mar ja, aki ket
a ma gány foj to gat. Érez tesd ve lük ke -
gyel medet, sze re te ted sza ba dí tó ere -
jét, hogy meg ért sék: az erőt le nek
ere je te ma gad vagy.

Ké rünk, őrizd meg az idő se ket!
Add ne kik erő det, hogy míg gyü le ke -
ze tü kért és sze ret te i kért tesz nek és
imád koz nak, ne fo gyat koz zék meg ki -
tar tá suk. Ké rünk, te, aki egy éle ten át
hor doz tad őket, vi seld gond ju kat.

Ké rünk, add, hogy ne fe lejt sük,
ma gunk nak is „re mé nyed ből élők ké”
kell len nünk má sok előtt, hogy ne
csak el fo gad juk ke gyel me det, ha -
nem mi ma gunk is ké pe sek le gyünk
ró lad bi zony sá got ten ni.

Ké rünk, add, hogy meg látsszék raj -
tunk, hogy a ta nít vá nya id va gyunk!

Uram, te, aki egy há zunk re mény -
sé ge és alap ja vagy, add meg gyü le -
ke ze tünk nek és kö zös sé ge ink nek,
hogy a te gond vi se lé sed be ves sük bi -
zal mun kat, hogy egye dül a be lő led
fa ka dó re mény ség ből él jünk, és
mind in kább gaz da god junk ben ne.
Ké rünk, így őrizz meg mind annyi un -
kat, sze ret te in ket, egy há zun kat, nem -
ze tün ket! Ámen.

Oratio
œcumenica

W W W . M Y L U T H E R . H U
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Az egy há zi köz élet ben min dig zsú -
fol tak az őszi hó na pok. Eb ben az esz -
ten dő ben még in kább ér vé nyes ez. A
meg szo kott nál is sű rűb ben ülé se -
zik az or szá gos pres bi té ri um. No -
vem ber kö ze pén mind há rom egy ház -
ke rü let köz gyű lé se ta nács ko zik, a
hó nap vé gén fon tos zsi na ti ülés lesz.
Mi előtt el bo rí ta na min ket a sok fé le
szer ve zé si fel adat, ér de mes vé gig gon -
dol ni mű kö dé sünk for má it. 

Az aláb bi ak ban leg alább váz la to -
san be kí vá nom mu tat ni azt a há rom
mo dellt, amellyel lá tá som sze rint a
kö zel múlt és a je len köz egy há zi gya -
kor la ta jel le mez he tő.

Az el ső a cent ra li zá ció kor sza ka. A
rend szer vál tás előt ti egy há zi gya -
kor la tot két ség kí vül a köz pon to sí tás
jel le mez te. A ha ta lom dur ván be avat -
ko zott az egy ház éle té be, és mi nél
több te rü le tet igye ke zett köz vet len el -
len őr zé se és irá nyí tá sa alá von ni. A
cent ra li zá ció ta lán leg lát vá nyo sabb
je le a tör té nel mi négy egy ház ke rü let
meg szün te té se volt: ez zel nem egy -
sze rű en négy spi ri tu á lis egy sé get
da ra bol tak szét, ha nem si et tek a lét -
re ho zott két új püs pök ség köz pont -
ját Bu da pes ten el he lyez ni. Ugyan eb -
ben az idő ben ke rült a fő vá ros ba –
rá adá sul egye te mi rang já tól meg -
foszt va – az ad dig Sop ron ban mű kö -
dő teo ló gia. 

Ahogy az élet min den te rü le te lé -
nye gé ben köz vet len párt irá nyí tás
alatt állt, úgy pró bál ta ma ga alá
gyűr ni az egy há za kat az Ál la mi Egy -
ház ügyi Hi va tal (ÁEH). A rö vid pó -
rá zon tar tott püs pö kök és a vi lá gi ve -
ze tők akar va, nem akar va a köz pon ti
szán dé kot kel lett, hogy ér vé nye sít sék. 

A Ká dár-rend szer vé ge fe lé per sze

már ál ta lá nos las sú er je dés jel le -
mez te a tár sa dal mat, en nek je gyé ben
az tán az egy há zak is né mi le ve gő höz
ju tot tak, és meg va ló sul ha tott né -
hány spon tán és he lyi kez de mé nye -
zés. A köz pon to sí tás rend sze re azon -
ban lé nye gé ben a rend szer vál tá sig
fenn ma radt.

Egy há zi éle tünk ben el kö vet ke zett
a de cent ra li zá ció kor sza ka. Ez nem
esett haj szál pon to san egy be a rend -
szer vál to zás sal, hi szen bi zo nyos te -
rü le te ken már azt meg elő ző en meg -
élén kü lés mu tat ko zott, más hol vi -
szont ép pen hogy lé pés hát rány ba
ke rül tünk.

Előb bi ek kö zé so ro lom a kül ügyi
mun kát, hi szen egy há zunk nak va ló -
ság gal vi rág zó kap cso lat rend sze re
volt a fin nek kel, a né me tek kel és
má sok kal. Utób bi, az egy há zi le ma -
ra dást tük rö ző cso port ba so rol nám
a tár sa dal mi kap cso la tok ala ku lá -
sát. Egy há zunk bi zo nyos ér te lem ben
get tó ba szo rult, és meg gyen gült a
kap cso la ta az ér tel mi ség gel. A köz -
élet te rü le tén pe dig csak cset let -
tünk-bot lot tunk ak kor: igen ke vés hi -
te les egy há zi em ber vál lalt ak tív sze -
re pet a rend szer vál tó fo lya mat ban. 

A so kak ál tal várt egy há zi de cent -
ra li zá ció sem bel ső vi ták ered mé nye -
ként, ha nem a kül ső kö rül mé nyek
meg vál to zá sá val jött lét re. Jól em lék -
szem ar ra a té to va ság ra, amely pél -
dá ul né hány kö zép ve ze tő re jel lem ző
volt ak ko ri ban: ha meg szűnt az ÁEH,
ak kor most ki nek is kell je len te ni? Ha
nincs köz pon ti uta sí tás, ak kor ho -
gyan is le het dön te ni? 

A sze mé lyi és szer ve ze ti vál to zá -
so kat nem kö vet te azon nal a szem -
lé let át ala ku lá sa, de az tán las san-las -

san csak meg ta nul ta új ra egy há zunk
is azt, amit a re for má ció leg ne me sebb
ha gyo má nyá ból el fe lej tett. Sze mé lyes
pél dát mon dok. Meg le he tős ri a dal -
mat oko zott még a re for mer nek te -
kin tett egy ház ve ze tés kö ré ben is,
hogy né há nyan füg get len if jú sá gi
szer ve ze tet pró bál tunk ala kí ta ni,
vagy a pro tes tan tiz mus örök sé gé hez
tar to zó zsi nat-pres bi te ri el vek ről
kezd tünk be szél ni. 

Ha csi ko rog va is, de csak meg va -
ló sult egy bi zo nyos de cent ra li zá ció.
A fo lya mat be te tő zé sét ta lán az a zsi -
na ti dön tés je len tet te, amely nek
ered mé nye ként az ez red for du lón
lét re jött egy har ma dik egy ház ke rü -
let, amely nek szék he lye im már nem
a fő vá ros ban volt.

Egy szer csak azon ban át csúsz -
tunk egy har ma dik kor szak ba, amely –
lá tá som sze rint – im már nem a de -
cent ra li zá ció, ha nem a dez in teg rá ció
szó val jel le mez he tő. Szin te ész re -
vét le nül lép tük át ezt a ha tárt. Jó
szán dé kú sze mé lyek – ve ze tők és ve -
ze tet tek –, va la mint ko moly in téz mé -
nyek és tes tü le tek úgy akar tak a
rossz em lé kű köz pon to sí tás ré mé től
meg sza ba dul ni, hogy köz ben fi gyel -
men kí vül hagy ták a kö zös ter ve zés
és össze han go lás szem pont ja it. A
rész ér de kek gyak ran a köz ér dek elé
ke rül tek. A terv uta sí tá sos idő szak li -

dér ce után ter ve zés ről nem na gyon
volt szó, uta sí ta ni meg vég képp nem
me ré szelt sen ki. 

Jo gos és jog ta lan bí rá la tok kezd ték
ki a ve ze tői te kin télyt. Ha mar gya nú
övez te azt, aki az össze ku szá ló dott vi -
szo nyok kö zött ha tá ro zott dön té -
sek kel ren det pró bált ten ni. Ar ra is
volt pél da, hogy ami kor a kor mány -
rúd nál ál lók ha tá ro zott moz du lat tal
pró bál ták a ha jót bi zo nyos irány ba
for dí ta ni, a le gény ség ből töb ben fel -
zú dul tak, és két ség be von ták a kor -
má nyos jo ga it. Az irány vesz tett ség -
ben az tán gyak ran szü let nek el lent -
mon dá sos dön té sek, és gyak ran a jó
ha tá ro za to kat sem le het vég re haj ta -
ni, a ha nyag ság nak pe dig sok szor
nincs kö vet kez mé nye.

Az egy há zunk ál tal mű köd te tett
in téz mény há ló zat messze meg ha -
lad ja mé re te in ket. Gya ko ri je len ség,
hogy nem a gyü le ke zet tart fenn
egy in téz ményt, ha nem for dít va: az
in téz mény gaz dál ko dá sá ból él egyik-
má sik egy ház köz ség. Erőn ket nem
tud juk jól meg osz ta ni. Né me lyek
túl-, má sok alul ter hel tek. Egy há -
zunk ban egyik ren dez vény éri a má -
si kat, ám lé nye gé ben ugyan az a né -
hány száz had ra fog ha tó és el kö te le -
zett em ber je le nik meg raj tuk.

Ha nem vi gyá zunk, ez a har ma dik
kor szak fel mor zsol ja erőn ket. Az
irány vesz tett ség vég ze tes le het. „Ha
pe dig a trom bi ta bi zony ta lan han got
ad, ki fog a harc ra ké szül ni?” (1Kor
14,8) Az is tra gi kus len ne azon ban, ha
a mos ta ni dez in teg rá ci ót egy újabb
köz pon to sí tás kö vet né. Tör té nel mi
pél dák mu tat ják, hogy ez a fel ve tés
ko ránt sem lég ből ka pott: rend sze rek
szét esé se kor az em be rek gyak ran

ki tö rő öröm mel fo gad ják a ke mény -
ke zű ve ze tőt. A dez in teg rá ció szá mos
je lét mu ta tó egy há zunk azon ban so -
ha nem tér het vissza a cent ra li zá ció
mód sze re i hez. 

Egyet len ki tö ré si pont ként az in -
teg rá ció kí nál ko zik. A szét for gá cso -
ló dás és a pár hu za mos sá gok he lyett
ez az erők össze fo gá sát je len ti. Ez
nem csak sze mé lyek re, ha nem tes tü -
le tek re is ér vé nyes. Nem szü let het -
nek egy mást ki ol tó dön té sek, már
csak a jog biz ton ság el ve mi att sem.
Rög tön zé sek he lyett át gon dolt kon -
cep ci ó ra van szük ség.

A szo cio ló gi ai fel mé rés ered mé nye -
i nek és a sta tisz ti kai ada tok nak e na -
pok ban tör té nő nyil vá nos ság ra ho za -
ta lá val új erő re kap hat kö zös sé günk
Élő kö vek egy há za ne vű stra té gi á ja.
Köz ben egy faj ta élet pá lya mo dell je -
gyé ben „a meg fe le lő em bert a meg fe -
le lő hely re” gya kor la ta ér vé nye sül het. 

Olyan egy ház ról ál mo dom, amely -
ben ki-ki úgy vég zi öröm mel a ma -
ga fel ada tát, hogy te kin tet tel van a
má si ké ra is. Ahol a nyáj ban el fo gad -
juk a má sik nak a mi en k től ta lán kü -
lön bö ző bir ka sza gát. Köz ben pe dig
en ged jük, hogy a jó pász tor te rel ges -
sen min ket, egy irány ba.

Mi lyen lesz a ne gye dik kor szak?
É GTÁJOLÓ

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

b Min den pad  meg telt a bu -
da fo ki evan gé li kus temp -
lomban a no vem ber 7-i,
több szö rö sen ün ne pi is -
ten tisz te le ten. Az egy be -
gyűl tek a Raf fay Sán dor
püs pök ál tal 1935-ben fel -
szen telt temp lo mért és
Pet ro vics Pál temp lom -
épí tő lel kész szol gá la tá ért
ad tak há lát.

Az ün ne pi al kal mon dr. Fa bi -
ny Ta más hir det te Is ten igé jét
a temp lom szen te lé si igé je –

Zsolt 84,5: „Bol do gok, akik
há zad ban lak nak, szün te le -
nül di csér het nek té ged!” –, il -
let ve a va sár nap Je le né sek
köny vé ből vett tex tu sa alap ján.
„Ar ra sze ret né lek ben ne te ket
biz tat ni: sze res sé tek a temp lo -

mot és a gyü le ke ze tet. Hoz zá -
tok a gyer me ke ket, az idő se -
ket, le gyen fon tos szá mo tok -
ra a tisz ta ta ní tás meg őr zé se”
– szólt az Észa ki Egy ház ke rü -
let püs pö ke a je len lé vők höz –,
a he lyi lu the rá nus kö zös ség
múlt já ra utal va pe dig ek képp
buz dí tot ta őket: „Van nak még
a bu da fo ki gyü le ke zet köny vé -
nek üres ol da lai!”

Az is ten tisz te let után – Sze -
pes fal vi Gá bor fel ügye lő ve ze -
té sé vel, a csa lád dal kö zö sen –
Pet ro vics Pál ról em lé ke zett
meg a gyü le ke zet. Rö vid
vissza te kin té sé ben ük uno ká -

ja ele ve ní tet te fel a temp lom -
épí tő lel kész éle té nek leg fon -
to sabb ese mé nye it, mun kás sá -
gát és hit val lá sos meg fo gal ma -
zá sát, mely ver se i ben is gyak -
ran meg je lent: „Jé zus ott van
min de nütt az egész föl di ván -

dor úton.” A Bu da fo kon 1928 és
1942 kö zött szol gá ló lel kész hi -
té ről, el szánt sá gá ról és kö zös -
ség épí tő mun ká já ról ta nús -
ko dik, hogy a har min cas évek
gaz da sá gi vi lág vál sá ga kö ze -
pet te az – 1921-ben ala kult –
evan gé li kus kö zös ség temp lo -
mot épít he tett. 

Az épü let ben el he lye zett
em lék táb lát – ame lyet fel ira -
ta sze rint a „bu da fo ki gyü le ke -
zet- és temp lom épí tő evan gé -
li kus lel ki pász tor” tisz te le té re
ál lí tot tak – Ben ce Im re es pe -
res lep lez te le. 

A gyü le ke zet ben azon ban

ma is zaj lik az épít ke zés: az
ün ne pi együtt lét utol só ak -
kord ja ként Soly már Gá bor
lel kész a fel szen te lés szol gá la -
tát vég ző es pe res től át ve het te
az el ké szült pa ró kia kul csa it.

g Hor váth-He gyi Áron

Te li és üres la pok a könyv ben
Het ven öt éve épült fel a bu da fo ki evan gé li kus temp lom

b Nem ti tok: a du na ha rasz -
ti evan gé li kus gyü le ke zet
tag jai már rég óta várták,
hogy olyan pa ró kus lel ké -
szük le gyen, aki hosszabb
táv ra – ha tá ro zat lan idő -
re – vál lal ja pász to rolá su -
kat. Var sá nyi Fe ren cet –
aki elő ző leg hu szon öt évet
töl tött Pé csen – no vem ber
7-én Krá mer György es pe -
res ik tat ta be új szol gá la -
ti he lyé re.

Az es pe res ige hir de té sé ben
Kol 3,10 alap ján az éle tün ket
kí sé rő vál to zá sok ról be szélt,

utal va a be ik ta tott lel kipásztor
hely ze té re, aki a több lel ké szes
pé csi gyü le ke zet ből ke rült át

egy ki csiny kö zös ség be. To váb -
bi vál to zást je lent szá má ra,
hogy nem csak az egy ház me -
gye, de az egy ház ke rü let ha tá -
rát is át kel lett lép nie, hogy Du -
na ha rasz ti ba ér kez zen.

Mi ért kell a vál to zás? – tet -
te fel a kér dést az es pe res.
Egy részt a hit is a meg úju lás
ké pes sé gé ről szól, más részt a
rég meg szo kott hely zet, az ál -
lan dó ság fél re ve zet, su gall va,
hogy örök ké va lót ho zunk lét -
re. Le gyen az a kö zös sé gek cél -
ja, hogy együtt ta lál koz zon
lel kész és gyü le ke zet Krisz tus -
sal, aki va ló di meg úju lást hoz
ott, ahol meg je le nik! – fi gyel -
mez te tett Krá mer György.

A már jú li us óta Du na ha -
rasz ti ban szol gá ló Var sá nyi
Fe renc 2Kor 6,1–2 alap ján el -

mon dott pré di ká ci ó já ban ar -
ra szó lí tot ta fel a je len lé vő ket,
hogy ne elé ged je nek meg hol -
mi gyön gyök kel, hi szen ne -
künk, ke resz té nyek nek va ló di
kin csünk van. Ezt a kin cset pe -
dig, a hi tet, nem sza bad mú -
ze um ba zár ni és csak tá vol ról
szem lél ni, ha nem sze mé lyes
va ló ság ként kell meg él ni és
Is ten től el kér ni, ki nek sze re te -
té től még a ha lál sem vá laszt -
hat el.

Az ik ta tá sra nagy szám ban
ér kez tek hí vek Pécsről, hogy
együtt ün ne pel je nek egy ko ri
lel ké szük új gyü le ke ze té vel.
Így a szo ká sos tól el té rő en nem
a temp lom, ha nem a he lyi
ren dez vény ház – hogy sen ki se
szo rul jon a ka pun kí vül re –
adott ott hont az ün ne pi is ten -
tisz te let nek. A pé csi ének kar
Lo vász Pé ter né Ba lázs Mag dol -
na kar nagy ve zény le té vel szol -
gált. Kö szön té sük ben nagy
sze re tet tel em lé kez tek meg
lel ké szük áhí ta ta i ról, ame lyek -
kel – az ének lés mel lett –
hosszú éve ken ke resz tül szol -
gált kö zöt tük – há lá juk je le -
ként Var sá nyi Fe ren cet a kó rus
örö kös tag já vá vá lasz tot ták.

Az is ten tisz te le tet kö ve tő –
Kő sze gi Já nos má sod fel ügye lő
ve zet te – ün ne pi köz gyű lé sen
hang zot tak el a kö szön té sek,
majd az együtt lé tet zá ró sze -
re tet ven dég ség re a gyü le ke zet
kö zös sé gi há zá ban ke rült sor.

g – HHÁ –

Ke rü let ha tá ron át
Lel kész ik ta tás Du na ha rasz ti ban
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b Ál muk meg va ló su lá sá ért ad tak
há lát no vem ber 6-án a té si evan -
gé li ku sok. Az ün ne pi is ten tisz -
te let re meg hív ták fa lu juk ap ra -
ját-nagy ját, a kör nyék be li gyü le -
ke ze tek tag ja it, a terv meg va ló -
sí tá sá ban köz re mű kö dő épí té -
sze ket, pá lyá za ti mun ka tár sa kat,
il let ve a gyü le ke zet ben ko ráb ban
szol gá ló lel ké sze ket. Az ün nep -
lés re az adott okot, hogy im már
új te tő pom pá zik 225 éves kis
temp lo mu kon.

A tör té net 2008 őszén kez dő dött,
ami kor a gyü le ke zet pres bi té ri u ma fel -
fi gyelt a Me ző gaz da sá gi és Vi dék fej -
lesz té si Hi va tal fa lu meg újí tás ra és
fa lu fej lesz tés re ki írt pá lyá za tá ra. A
temp lom te tő szer ke ze te még az ere -
de ti, több mint két száz éves fa anyag -
ból állt, a pa lahé ja za tot 1945-ben ra -
kat ta új ra az ak ko ri gyü le ke zet. Az
idők so rán a te tő ál la po ta fo lya ma to -
san rom lott, egy re több pa la ron gá ló -
dott meg, a szer ke zet kor hadt, és
gya ko ri ak ká vál tak a be ázá sok.

Az új te tőhöz szükséges összeg
elő  te rem té séhez pá lyá zat benyújtását
lát ták szükségesnek. A pá lyá zati
anyag elkészítésében sok se gít sé get
nyúj tott Erdélyi Károly, a Nyugati

(Dunántúli) Egy ház ke rü let pá lyá za ti
fe le lő se és egy épí té szet ben jár tas he -
lyi szak em ber is. A kész anyag 2009
víz ke reszt ün ne pén ke rült pos tá ra, és
jú li us ban ér te sült a gyü le ke zet a si -
ker ről.

A mun ká la to kat 2010 jú li u sá ban
kezd ték meg a ré gi te tő el bon tá sá -

val, az épü let meg erő sí té sé vel foly -
ta tták, vé gül fel ke rült a va do nat új te -
tő is; mind ez há rom he tet vett
igény be.

Az ün ne pi is ten tisz te le ten Itt zés
Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház -
ke rü let püs pö ke vé gez te a szol gá la -
tot. Mt 18,19–20 alap ján tar tott ige -

hir de té sé ben a meg -
szó lít ha tó Is ten ről
be szélt, aki so ha
nincs hal ló tá vol sá -
gon kí vül. Bá to rí tot -
ta a gyü le ke ze tet: hit -
tel néz ze nek ar ra, aki
nem kö töt te je len lé -
tét nagy lét szá mok -
hoz; ha ket ten-há -
rman hit tel együtt
imád koz nak, Is ten
egé szen biz to san ott
van kö zöt tük, vá la -
szol imád sá guk ra.

Az ün ne pi köz gyű -
lé sen a kö szön té sek
után a je len lé vők ké -
pes be szá mo lót te -
kint hettek meg a pá -
lyá zat meg  va ló su lá sá -
nak fo lya ma táról. Az
alkalom kö zös há la -
adás után sze re tet ven -
dég  séggel zárult.

g Bar ta And rea

Betetőzött várakozás

Az Al föld má so dik leg na gyobb evan -
gé li kus temp lo ma, a tót kom ló si haj -
lék fel szen te lé sé nek 215. év for du ló -
ját ün ne pel ték a lap zár tá val egy idő -
ben, no vem ber 8-án a vi har sar ki te -
le pü lé sen. 

A Ter mé szet Há za ne vet vi se lő vá -
ro si in téz mény ben a gyü le ke zet és
haj lé ka tör té ne tét be mu ta tó, a hó vé -
gé ig nyit va tar tó tár lat tal em lé kez tek
az 1795-ben – egyes for rá sok sze rint
no vem ber 8-án, má sok sze rint no -
vem ber 11-én – tör tént ese mé nyek -
re. A meg nyi tón töb bek kö zött mél -
tat ták Sexty György temp lom épí tő
lel készt, va la mint a leg hosszabb ide -
ig, negy ven hét esz ten de ig itt szol gá -
ló Gaj dács Pál lel ki pász tort is. 

A ren dez vé nyen Szpi sák At ti la he -
lyi lel kész kö szön töt te (képünkön) a
meg je len te ket, majd Szin csok György
hely tör té nész adott rö vid tör té ne ti
át te kin tést. Vé gül An tal György mű -
ked ve lő iro dal már mond ta el köl te mé -
nyét, köz ben a vá ros vé dő egye sü let el -
nö ke, dr. Kan csó Já nos ál tal ké szí tett,

ré gi fo tók ból ál ló össze ál lí tás ve tí tett
ké pei vol tak lát ha tók. A részt ve vők ez -
után meg cso dál hat ták a tár lók anya -
gát: pél dá ul réz ve re tes éne kes köny ve -
ket, az is ten há za ma kett jét, tex tí li á kat. 

Az al ka lom az evan gé li kus temp -
lom ban tar tott öku me ni kus is ten tisz -
te let tel zá rult, a he lyi lu the rá nus
pa ró kus lel kész ige szol gá la tá val. 

g Gaz dag Zsu zsan na 

Evangélikusok a Természet Házában

A re for má ció el ter je dé se kor meg ala -
kult rá kos pa lo tai evan gé li kus gyü le -
ke zet nek két temp lo ma is van. A Ju -
hos ut cá ban ta lál ha tó – ma guk kö -
zött csak „kis temp lom nak” hí vott –
épü le tet 1855-ben szen tel ték fel. A
csa lá di as han gu la tú, egy ha jós, kö zép -
tor nyos is ten há za az ak kor még fa -
lu nak szá mí tó te le pü lés kö ze pén
épült. Idő vel a gyü le ke zet lét szá ma
gya ra pod ni kez dett, oly annyi ra, hogy
nyolc van hat év vel ké sőbb a né hány
ut cá val ar rébb ta lál ha tó Ré gi Fó ti
úton fel szen tel ték az úgy ne ve zett
„nagy temp lo mot”.

A kö zös ség a mai na pig mind a
ket tőt hasz nál ja – a té li hó na pok ban
a Ju hos ut cá ban tart ják az is ten tisz -
te le te ket. No vem ber 7-én ün ne pi al -
ka lom ke re té ben ad tak há lát a kí vül -
ről-be lül ről meg újult lel ki haj lé -
kért. A dél előt ti, úr va cso rás is ten -
tisz te le ten a gyü le ke zet lel ké sze,
Po nicsán Er zsé bet hir det te Is ten
igé jét.

g Bo da Zsu zsa fel vé te le

Meg újult „ki csi”
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A Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um fel vé telt
hir det a 2011/2012-es tan év re
A Fa sor a hír ne vét el ső sor ban a ter mé szet tu do má nyok ma gas szin tű ok -
ta tá sá nak kö szön he ti – di ák ja ink oda jár hat nak is ko lá ba, ahol az el ső szá -
mí tó gép meg al ko tó ja, Neu mann Já nos, a No bel-dí jas Wig ner Je nő, a köz -
gaz dász Har sá nyi Já nos ta nult, s aho vá a nagy fi zi kus, Tel ler Ede is járt
ma te ma ti ka órák ra. 2011 szep tem be ré től gim ná zi u munk ban emelt szin -
tű nyel vi kép zés (an gol/né met) in dul. Idén is meg hir det jük a ter mé szet -
tu do má nyos kép zést, emel lett a hu mán tár gyak ta ní tá sá ra is nagy hang -
súlyt fek te tünk.

A 2011/2012-es tan év ben in du ló ok ta tá si for mák
Gim ná zi u munk OM azo no sí tó ja: 035261
Ta go zat kód – ta go zat meg ne ve zé se
01 – 8 év fo lya mos gim ná zi u mi kép zés
02 – 4 év fo lya mos gim ná zi u mi kép zés – ál ta lá nos 
03 – 4 év fo lya mos gim ná zi u mi kép zés – emelt szin tű ok ta tás an gol
nyelv ből
04 – 4 év fo lya mos gim ná zi u mi kép zés – emelt szin tű ok ta tás né met
nyelv ből
05 – Ter mé szet tu do má nyos ta go zat (4 év fo lya mos)

Is mer je meg a le gen dás is ko lát!
No vem ber 17-én 8.30-tól nyílt nap ra hív juk az ér dek lő dő fel vé te li ző ket
és szü lő ket. 17 óra kor is ko lánk be mu ta tá sá ra in vi tál juk a fel vé te li előtt
ál ló di á ko kat és szü le i ket, és a fel vé te li vel kap cso la tos tá jé koz ta tást tar -
tunk dísz ter münk ben.

El ér he tő sé gek: 1071 Bu da pest, Vá ros li ge ti fa sor 17–21.; tel.: 1/321-1200;
e-mail: fa sor@fa so ri.hu; www.fa so ri.hu.

H I R D E T É S

Katalin-napi evangélikus bál
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ne vé ben tisz te let tel meg hív juk a
harmadik Ka ta lin-na pi evan gé li kus bál ra no vem ber 20-án, a Bu da vá ri
Ön kor mány zat au lá já ba (1014 Bu da pest, Ka piszt rán tér 1.).

Prog ram • 19.00: Be kö szön tő – Szűcs Pet ra és Schu lek Csa ba. A bált meg -
nyit ja az est fő véd nö ke, dr. Rét he lyi Mik lós, a Ma gyar Köz tár sa ság nem -
ze ti erő for rás-mi nisz te re • 19.30: Ma jor né Vigh Zi ta és Ma jor Pé ter pro fi
tán co sok stan dard- és la tin tánc-pro duk ci ó ja • 19.40: Az Ar gen tin Tan -
gó tánc szín ház elő adá sa Hor váth Kál mán cse pe li gyü le ke ze ti fel ügye lő
ve ze té sé vel • 20.00: Bü fé va cso ra • 21.00: Pa lo tás a bu da pes ti evan gé li -
kus if jú sá gi kö rök elő adá sá ban • 21.10: Tánc a Mag ne tic sza lon ze ne kar
kí sé re té ben • 22.00: A Qu ar tett Gryl lus elő adá sa • 22.20: Tánc • 23.30:
Tom bo la • 02.00: Zá rás

Az est so rán az ol dal te rem ben kós to lót tar tunk Gut man Lász ló köt csei
evan gé li kus bo rász pin cé sze té nek boraiból.

A tom bo la je gyek árá ból be folyt összeg a vö rö siszap-ka taszt ró fa ál tal
súj tott te rü let rá szo ru ló i nak tá mo ga tá sát szol gál ja.

Va cso rá ra és egy ital ra min den ked ves meg hí vott a ven dé günk, az est
hát ra lé vő ré szé ben az ital szám lát az urak ren de zik.

Meg je le nés: höl gyeknek bá li öl tö zék, hosszú ru ha; uraknak sö tét öl -
töny vagy szmo king.

A bá li meg hí vó kat a Hu szár Gál pa pír- és köny ves bolt (1054 Bu da pest,
De ák tér 4.) áru sít ja 5000 fo rin tos áron.

H I R D E T É S

A Rá kos szent mi hály–Sas hal mi Evan gé li kus Egy ház köz ség és a Csil lag -
gyer tya fény Ala pít vány no vem ber 16-án, ked den dél előtt 10-től 13 órá -
ig Egy szi rom har mó nia cím mel a ba ba-ma ma sze re tet kör al kal mán egész -
ség na pot szer vez. Elő adó: Kra to fil Zi ta kép vi se lő, a Ka lot Szi las Men ti
Nép fő is ko lai Egye sü let el nö ke és Ta tovsz ky Má ria egész ség-ta nács adó.
Kö zös ebéd del zá rul az al ka lom. (Kü lön le ges ízek kós to ló ja, meg le pe -
tés sel.) Min den kit sze re tet tel hí vunk és vá runk.

* * *

A Rá kos szent mi hály–Sas hal mi Evan gé li kus Egy ház köz ség és a Csil lag -
gyer tya fény Ala pít vány no vem ber 21-én, va sár nap dél után 3 óra kor há -
la adó kon cer tet szer vez. Elő adó: Kö vi Sza bolcs ze nész, ze ne szer ző. Té -
ma: Az ál mok be tel je se dé se. Az együtt lé tet meg nyit ja Ko vács Pé ter pol -
gár mes ter, or szág gyű lé si kép vi se lő. Dísz ven dég: Kra to fil Zi ta kép vi se -
lő, a Ka lot Szi las Men ti Nép fő is ko lai Egye sü let el nö ke. A se gély kon cer -
ten be fo lyó ado má nyo kat a lep rá ban szen ve dő gyer me kek és az ár víz -
ká ro sul tak ja vá ra to váb bít juk. Itt lát ha tó elő ször a XVI. ke rü le ti vá ros -
misszió ké pe i ből összállított ki ál lí tá s. Min den kit sze re tet tel hí vunk és
vá runk. „De akit az Úr sze ret, an nak ál má ban is ad ele get.” (Zsolt 127,2)

H I R D E T É S

Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk no vem ber 21-én, va sár nap 18 órá -
ra a bu da hegy vi dé ki evan gé li kus temp lom ba (Bu da pest XII., Kék Go -
lyó ut ca 17.) a Fo ur Bon es har so nak var tett és Kiss Zsolt (or go na) hang -
ver se nyé re. Mű so ron M.-A. Char pen ti er, M. Prae to ri us, G. Gab ri eli, D.
Bux te hu de, G. F. Hän del, J. S. Bach és Gár do nyi Zsolt mű vei. Me di tá -
ció: Kecz kó Szil via. A be lé pés díj ta lan.

H I R D E T É S

Szí ve sen se gí te ne?
A Ma gyar Rák el le nes Li ga ön kén tes se gí tő tár sa kat ke res da ga na tos be -
te gek lel ki tá mo ga tá sá hoz. Az ér dek lő dők szá má ra Bu da pes ten no vem -
ber kö ze pé től 14-15 hé ten ke resz tül he ti egy dél utánt igény be ve vő in -
gye nes kép zést in dí tunk. Je lent ke zé sét no vem ber 24-ig vár juk!

El ér he tő sé ge ink: Ma gyar Rák el le nes Li ga, 1507 Bu da pest, Pf. 7.;
1/225-1621; lel kis e gely@ra kli ga.hu.

H I R D E T É S
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b A gár da rossz vá lasz egy tár sa -
dal mi prob lé má ra – mond ta Fa -
bi ny Ta más püs pök a bu da pes -
ti Ró zsák te rén lé vő evan gé li kus
kol lé gi um ban tar tott ci gány -
misszi ói na pon no vem ber 6-án.
Elő adá sá ban azon ban azt is
őszin tén hoz zá tet te: a ro mák
evan gé li zá lá sá nak te rü le tén –
a töb bi ke resz tény egy ház zal
össze ha son lít va – még van mit
ten ni ük az evan gé li ku sok nak.

A nap nyi tó áhí ta tát Karl Já nos né
Csep re gi Er zsé bet sár szent lő rin ci lel -
kész tar tot ta, aki az zal biz tat ta a
mint egy har minc ci gány és „gá dzsó”
részt ve vőt, hogy bár a hely zet ko ránt -
sem ró zsás, Krisz tus ere jé vel min den
le het sé ges.

„A misszió több, mint ba rát ko zás”
– ma gya ráz ta elő adá sá ban Györ fi
Mi hály nyír sző lős–gö rög szál lá si lel -
kész, aki a ta lá ló Fi la del fia ne vet ad -
ta ve gyes et ni ku mú evan gé li kus egy -
ház köz ségé nek. „Ne künk Jé zus Krisz -
tus éle tet át for má ló ere jét kell köz ve -
tí te nünk.” Bar nus tör té ne tét hoz ta fel
pél dá nak, aki nek erő sza kos sá gá tól
min den ki ret te gett a te le pü lé sen,
ma pe dig csa lá di áhí ta to kat tart es -
tén ként. Fel ve tet te azt a di lem mát is,
hogy mi megy vég be egy kö zös ség -
ben, ha egyik tag ja meg vál to zik; eb -
ben a csa lád ban pél dá ul ho gyan fo -
gad ják a gye re kek, hogy ap juk töb bé
„nem ve rek szik meg ér tük”.

Oros há zá ról jött Ko vács Vik tor, aki
a nyá ron meg ren de zett, be szé des
el ne ve zé sű Kö zös asz tal tá bor ról
szá molt be.

– Ami kor a szer ve zés so rán a ci -
gány te le pet elő ször meg lá to gat tuk,
na gyon meg ijed tem, hogy mi lesz
majd eb ben a tá bor ban – kezd te a
spor tos fi a tal em ber. – De azt kér tük,
hogy aki el jön, az ve gye ko mo lyan,
hogy mi ért va gyunk együtt. És sem -
mi baj nem tör tént, sőt óri á si, szem -
lé let for má ló él mény volt szá mom ra
az a pár nap. Hat va nan vol tunk
együtt ro mák és nem ro mák. A vé -

gén annyi ra be fo gad tak a ci gá nyok,
hogy biz tat tak, men jek evan gé li kus
teo ló gi á ra, mert jó len ne, ha len ne
egy ci gány szár ma zá sú pap juk…

Szin te min den ki meg erő sí tet te,
hogy a sze mé lyes kap cso la tok és él -

mé nyek vál toz tat ják meg az egy -
más hoz és a má sik kö zös sé gé hez
va ló hoz zá ál lást. A sár szent lő rin ci ci -
gány asszo nyok el ke se re det ten ma -
gya ráz ták, hogy nem lát ják, hogy a
több sé gi tár sa da lom va la mi kor is be
fog ja fo gad ni őket, hi á ba el kö te le zett
tag jai az evan gé li kus egy ház nak.

A ro ma szár ma zá sú Pin tér Sza -
bolcs, aki a Köz igaz ga tá si és Igaz ság -
ügyi Mi nisz té ri um tár sa dal mi fel zár -
kóz ta tá sért fe le lős ál lam tit kár sá gá ról
ér ke zett, ki fej tet te, hogy a ci gány ság -
nak meg kel le ne be csül nie ön ma gát,
és ak kor be csül nék má sok is. A ci gá -
nyok nak ön ma gu kért kell ten ni ük.
Egyet ér tés ala kult ki ab ban, hogy a ci -
gány ság kö zül ki ke rü lő bi zony ság te -

vők ha tá so sab bak, mint  ha a több ség
pré di kál a ki sebb ség nek.

– Meg old ha tat lan nak tű nő prob -
lé ma he gyek tor nyo sul nak előt tünk –
mond ta a nap szer ve ző je, Ba kay Pé -
ter, akit az or szá gos pres bi té ri um leg -

utób bi, no vem ber 5-ei ülé sén
ne vez tek ki hi va ta lo san az
evan gé li kus egy ház or szá gos
ci gány misszi ói re fe ren sé vé –,
de nem akad ha tunk fenn a ne -
héz sé ge ken. Annyi jó do log
tör tént ve lünk a ci gá nyok kö -
zött, hogy a gon dok örö mök
for rá sa i vá vál tak. A meg ol dás:
az egyé nek től a ki sebb kö zös sé -
ge ken, a te le pü lé se ken, or szá -
go kon át jut ha tunk el az eu ró -
pai szin tű in teg rá ci ó ig.

Ilyen ta lál ko zó nincs ze ne
nél kül. A kö zön ség ele in te
vissza fo gott áhí tat tal hall gat ta
Ron tó At ti la (képünkön) di cső -
í tő éne ke it és vir tu óz gi tár já té -
kát, ám vé gül nem áll hat ta
meg, hogy nagy taps sal ki ne fe -
jez ze ki el is me ré sét. A ze nész
meg ha tott ság gal szá molt be
ar ról, hogy ő mi lyen éh ség gel
kezd te ol vas ni a Bib li át, majd
ami kor az egész csa lád ja meg -
tért, ze ne kart ala pí tot tak,
amellyel Je ru zsá lem ben is nagy
si ke rű, Is tent di cső í tő kon cer -
tet ad tak a ci gány ság kép vi se -
le té ben.

A ci gány misszi ói re fe rens sé ki -
ne ve zett lel kész a ta lál ko zót a részt -
ve vők ki kül dé sé vel fe jez te be:

– Fé lel me ink el le né re ki kell lép -
ni a gyü le ke zet meg szo kott, ott ho nos
me le gé ből – an nak a ne vé ben, akié
min den ha ta lom ezen a föl dön. Két -
ezer év vel ez előtt zsi dó em be rek el -
in dul tak a vi lág négy ég tá ja fe lé,
hogy el vi gyék az Is ten sze re te té ről
szó ló öröm hírt szá muk ra tel je sen
ide gen kul tú rák ba: In di á ba, Egyip -
tom ba, His pá ni á ba. A ci gány ság élet -
fel fo gá sa más, mint az evan gé li kus
több sé gé, de ez nem ri aszt hat ja vissza
a több sé gi ke resz té nye ket at tól, hogy
fel ke res sék ro ma test vé re i ket.

g Na szá di Krisz ta

LÉ TE Z IK A GÁR DÁ NÁL JOBB VÁ L A SZ

Ci gány misszi ói nap

Az Ez az a nap! szer ve ző -
iro da mun ká ja nyo mán no -
vem ber 3-án im már má -
sod szor járt Ma gyar or szá -
gon a Hill song Lon don
együt tes (képünkön). A ti -
zen két ezer fő be fo ga dá sá -
ra al kal mas Papp Lász ló
Budapest Sport  aré na a
szer dai dá tum el le né re
meg telt ér dek lő dők kel. 

Az es tét a Lon don Com -
mu nity Gos pel Cho ir in dí -
tot ta, amely nek – bár
klasszi kus gosp el ze nét ját -
szik – nem csu pán szí nes
bő rű tag jai vannak. Len -
dü le tes kon cert jü ket az
Oh, Hap py Day cí mű köz -
is mert dal zár ta, a né ző se -
reg nagy örö mé re. 

A szer ve zők a kó rus fel -
lé pé se utá ni per cek ben fel -
hív ták a kö zön ség fi gyel -
mét a ha zán kat az el múlt
he tek ben meg rá zó iszap -
ka taszt ró fá ra. A szín pa -
don egy ko lon tá ri édes -
anya mond ta el fáj dal mas
ta pasz ta la ta it, majd Szen -
czy Sán dor, a Bap tis ta Sze -
re tet szol gá lat ve ze tő je és

Écsy Gá bor, a Ka to li kus
Ka ri tász igaz ga tó ja biz tat -
ta a koncertlátogatókat,
hogy se gít se nek, ahol tud -
nak. (Ado má nyai kat a
hely szí nen is fogadták a se -
gély szer ve ze tek.) 

Az est kö vet ke ző ré szé -

ben a Hill song Lon doné
volt a szín pad . A brit fő vá -
ros ban ta lál ha tó Hill song
kö zös ség kó ru sa több mint
száz negy ven ta got szám lál,
kö zü lük tí zen jöt tek el Bu -
da pest re. Mo dern, ener gi -
kus ze né jük meg moz gat ta a

kö zön sé get, dal szö ve ge ik
Jé zus és Is ten tet te it di cső -
í tet ték. Az együt tes ve ze tő -
je Is ten imá dá sá ra és Krisz -
tus kö ve té sé re bá to rí tot ta a
je len  lé vő ezer nyi fi a talt és
„lé lek ben fi a talt”.

g Sinka Csaba

Istent dicsőítették a sportarénában
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b A Ci gány Tu do má nyos és Mű vé -
sze ti Tár sa ság Aki ket nem hor -
dott a te nye rén a sors cím mel
ren dez te meg ok tó ber 26–27-
én huszadik (ju bi le u mi) nem zet -
kö zi tu do má nyos kon fe ren ci á ját.
A Ma gyar Kul tú ra Ala pít vány
szék há zá ban zajlott két na pos
esz mecsere fő té má ja 2010 – a
sze gény ség és a tár sa dal mi ki re -
kesz tés el le ni küz de lem eu ró pai
éve volt.

A kon fe ren ci át – amelyen a köz tár -
sa sá gi elnök felesége, Schmitt né
Mak ray Katalin is tiszteletét tette –
Pá lin kás Jó zsef, a Ma gyar Tu do má -
nyos Aka dé mia el nö ke nyi tot ta meg.
A ci gány ság ha gyo má nyos élet stra -
té gi á ja foly tat ha tat lan ná vált – mond -
ta –, a meg úju lás fel té te le it azon ban
a ma gyar tár sa da lom- és gaz da ság po -
li ti ka nem biz to sí tot ta. A ci gány ság
– hely ze té nek rom lá sá val pár hu za -
mo san – a po li ti kai ve tél ke dé sek
könnyen ma ni pu lál ha tó esz kö ze lett.
A bű nö zés és az erő szak or szág -
szer te el ha ra pó zott, s ez ka taszt ro fá -
lis fo lya ma to kat in dí tott el a hely ze -
té ben és ön be csü lé sé ben meg ren dült
ci gány ság kö ré ben. A meg úju lás –
mond ta az el nök – csak a he lyi tár -
sa da lom, a he lyi gaz da ság és a he lyi
köz igaz ga tás-kö zel lá tás új já épí té se
ré vén biz to sít ha tó.

A kon fe ren cia dísz ven dé ge Habs -
burg-Lot ha rin gi ai Mi hály fő her ceg
volt. Déd ap ja, Jó zsef ná dor éle tét
egy ci gány ka to na men tet te meg, s a
ná dort ez olyan mé lyen érin tet te,
hogy – lá nyá val, Má ri á val együtt –
meg ta nult ci gá nyul, ci gány nyelv tan -
köny vet írt, és is ko lát ala pí tott a ci -
gá nyok nak. A déd uno ka fő her ceg,
ami kor már vissza tér he tett Por tu gá -
li á ból, új ra élesz tet te a há bo rú után
meg sza kadt ci gány kap cso la ta it.

A kon fe ren ci án több elő adó be -
szélt ar ról, mi lyen sze re pet ját sza nak,
il let ve játsz hat ná nak a ci gány ság fel -
emel ke dé sé ben az egy há zak.

Ba kay Pé ter ci gány misszi ói re fe rens
Evan gé li kus ci gány misszió cím mel
tar tott elő adást. Elöl já ró ban le szö gez -
te, hogy az evan gé li kus ci gány misszi -
ó ban egy ér tel mű en a má so dik kom -
po nens, a ci gány misszió a lé nyeg,
re fe rá tu mát még is az evan gé li kus jel -
ző vel kez di, és in nen kö ze lí ti meg a
célt, a ci gány ság misszi o ná lá sát. 

Az evan gé li kus teo ló gi ai gon dol -
ko dás kö zép pont já ban – mond ta –
az egy ház ne vét adó evan gé li um áll.
Az evan gé li um (je len té se: öröm hír)
pon tos de fi ní ci ó ját ma ga Jé zus Krisz -
tus ha tá roz ta meg, ami kor a ná zá re ti
zsi na gó gá ban ki fej tet te kül de té se
cél ját: „Az Úr Lel ke van én raj tam,
mi vel fel kent en gem, hogy evan gé li -
u mot hir des sek a sze gé nyek nek; azért
kül dött el, hogy a sza ba du lást hir des -
sem a fog lyok nak, és a va kok nak
sze mük meg nyí lá sát; hogy sza ba -
don bo csás sam a meg kín zot ta kat, és
hir des sem az Úr ked ves esz ten de jét.”
(Lk 4,18–19) E sza vak – akár szó sze -
rint, akár át vitt ér te lem ben – a ci -
gány ság mai hely ze té re is vo nat -
koz tat ha tók. Akár egy há zunk ci -
gány misszi ós mot tó já nak, el vi alap -
ve té sé nek is te kint het jük.

Az evan gé li kus ság tól – mint egy öt -
száz éves ma gyar or szá gi je len lé te
alatt – tá vol állt a misszió gon do la ta,
gya kor la ta. Ki fe je zet ten misszi ós te -
vé keny ség gel csak a 20. szá zad el ső fe -
lé ben ta lál ko zunk, amíg a kom mu niz -
mus lánc tal pai azt is szét nem tran csí -
roz ták. Moz gal mi ke resz tény ha tás ra

(Ke resz tyén If jú sá gi Egye sü let, nép fő -
is ko lai moz ga lom) erő tel jes és ter mé -
keny kö ze le dés in dult meg a pa raszt
és ipa ros fi a ta lok, va la mint a zsi dó ság
fe lé. A ci gány ság ki ma radt. A má sik
ki eme lés re ér de mes tény az evan gé -
li kus egy ház nem ze ti sé gi össze té te le,
amely au to ma ti ku san fel té te lez né a ki -
sebb sé gek irán ti ér zé keny sé get.

A ci gány misszi ó nak nem a ci gá -
nyok evan gé li kus sá té rí té sé vel kell
kez dőd nie. A fő cél az em be rek
men té se (az em ber hez mél tó élet, az
örök élet), a fe le ke ze ti ho va tar to zás
má sod la gos. Tév úton jár az, aki a fe -
le ke ze ti ha tá ro kat oly mér ték ben
szem előtt tart ja, hogy in kább fi gyel -
men kí vül hagy ja a rá szo ru lók tes -
ti-lel ki szükségletét, mint sem „ha -
tár át lé pést” kö ves sen el. A mai két -
ség be ej tő hely zet ben a ma gá tól
talp ra áll ni nem tu dó em bert kell
néz nünk. 

Ba kay Pé ter ez után az evan gé li kus
ci gány misszió te vé keny sé gi for má it
is mer tet te:

– An nak ér de ké ben, hogy a gyü -
le ke ze tek mi nél be fo ga dób bak le -
gye nek, évek óta szer ve zünk úgy ne -
ve zett Kö zös asz tal tá bort, amely a
ne vé ben hor doz za üze ne tét: ci gá nyok
és nem ci gá nyok olyan asz tal kö ré te -
le ped je nek, egy más mel lé, ahol Jé zus
ül az asz tal főn. Az utób bi évek ben ro -
tá ci ó ban ren de zünk ilyen tá bo ro -
kat azok nál a gyü le ke ze tek nél, ahol
dek la rál tan ci gány misszi ós mun ka fo -
lyik. Egy-egy ilyen gyü le ke ze tünk
van Bé kés me gyé ben, a Nyír ség ben,
Nóg rád és Tol na me gyé ben. Ezek a
gyü le ke ze tek híd fő ál lá sok ká vál hat -
nak nem csak a te le pü lés, ha nem a
kör nyék ci gány sá gá nak el éré sé ben is. 

Idén má so dik al ka lom mal tar tunk
ci gány misszi ós na pot – foly tat ta –,
aho va a ci gány ság prob lé mái iránt ér -
dek lő dést ta nú sí tó evan gé li ku so kat
vár juk. Az egy ház ve ze tés egy re na -
gyobb súlyt he lyez er re a szol gá la ti
ág ra; en nek egyik je le, hogy az evan -
gé li kus saj tó ban egy re na gyobb te ret
kap nak a ci gány ság gal kap cso la tos
misszi ós te vé keny sé günk ről szó ló
hír adá sok. Kül föld ről ön kén te se ket
fo ga dunk a ci gány misszi ós szol gá lat -
ra. Két, ci gá nyok ból ál ló misszi ós
cso port jár ja az or szág gyü le ke ze te -
it, evan gé li kus is ko lá it, s bi zony sá got
tesz nek az öröm hír ről.

A ci gány misszi ói re fe rens el mond -
ta, hogy a he lyi adott sá gok nak meg -
fe le lő en több for má ban fo lyik a mun -
ka: ta no da, bib lia óra, bib lia is ko la, ci -
gány éte lek be mu ta tó ja, gye rek- és
fel nőtt-tá bo rok, ki rán du lá sok, kul tu -
rá lis ren dez vé nyek. Mind ez ki egé szül
a rá szo ru lók ka ri ta tív, élet ve ze té si,
szo ci á lis tá mo ga tá sá val.

Zá rás kép pen Ba kay Pé ter így fo gal -
ma zott:

– Most olyan idő ket élünk, ami -
kor meg nyíl nak a ka puk az össz tár -
sa dal mi össze fo gás ra. De mi nem
elé ged he tünk meg a hu ma ni tá ri us
szint tel, ne künk, ke resz té nyek nek –
így az evan gé li ku sok nak is – kü lön
kül de té sünk van: „…te gye tek ta nít -
vánnyá min den né pet… ta nít va őket,
hogy meg tart sák mind azt, amit én
pa ran csol tam nek tek.” Meg tart sák –
ez a kulcs szó!

Jó vol na, ha a la kos ság pa pí ron há -
rom szá za lé kát ki te vő evan gé li kus -
ság nem csak az or szág szel le mi éle -
té ben be töl tött – szám ará nyá hoz
ké pest – je len tős sze re pé re le het ne
büsz ke, ha nem a ci gány ság fel emel -
ke dé sé ben be töl tött sze re pé re is.
Eb ben re mény ke dünk, ezért te vé -
keny ke dünk, ezért imád ko zunk.

g KGy

Aki ket nem hor dott
a te nye rén a sors
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b Szü le tés na pot ün ne pel tek no -
vem ber 5–7. kö zött a cseh or -
szá gi Češký Ťešín ben, ahol a
Szi lé zi ai Dia kó nia meg ala ku lá -
sá nak hu sza dik év for du ló já ra
em lé kez tek. Az ün nep sé gen egy -
há zun kat Ku tyej Pál (Bé kés csa -
ba), il let ve e so rok író ja (Tót -
kom lós) kép vi sel te.

A kom mu nis ta érá ban Cseh szlo vá -
ki á ban az egy ház sem mi lyen te vé -
keny sé get nem foly tat ha tott a ki fe je -
zett egy há zi al kal ma kon kí vül. Ezért
a dia kó nia az el múlt rend szer ben sem
Cseh szlo vá ki á ban, sem Szi lé zi á ban
nem mű kö dött. 

A rend szer vál tás után a ma rok nyi,
mint egy öt ven ezer hí vőt szám lá ló és
kö rül be lül me gyé nyi te rü le ten el -
he lyez ke dő, job bá ra a len gyel ki -
sebb ség hez tar to zó füg get len Szi lé -
zi ai Evan gé li kus Egy ház na gyot mert
ál mod ni. Krisz tus kül dé se sze rint
az 1990 évek ele jén meg bí zást ad tak
ko ráb bi, nagy ne vű lel ké szük fi á nak,
Čes lav San tá ri us mér nök nek, hogy
szer vez ze meg az egy há zi dia kó ni ai
szol gá la tot. A negy ve nes évei ele jén
já ró fi a tal em ber ko mo lyan vet te egy -
há za meg bí zá sát, és hoz zá kez dett –
a ma már kül föl di part ne rek ál tal is
si ker tör té net ként em le ge tett – óri á -
si szer ve ző mun ká hoz.

Mun ká ját és ki tar tá sát, szak ér tel -
mét di csé ri az el múlt húsz esz ten -
dő és a mai je len. A Szi lé zi ai Dia kó -
ni á nak – Slezs ká Di a ko nie – ma
már öt ven in téz mé nye van, me -
lyen be lül száz szol gá lat, il let ve
szol gál ta tás mű kö dik, több mint
öt száz al kal ma zot tal. Kül föl di part -
ne rek kel együtt el in dí tot ták és mű -
köd te tik az In ter diac ne vű, kül föl -
di ek szá má ra mű kö dő szak mai kép -
ző köz pon tot.

Ok tó ber 1-jé től dr. Zu za na Fi lip -
ko vá asszony töl ti be a Szi lé zi ai Dia -
kó nia igaz ga tói poszt ját, és – nem is
mel les leg – az Eu ro dia co nia ve ze tő -
sé gé nek Ke let-Eu ró pá ért fe le lős tag -

ja. Kez de mé nye zé sé re mű kö dik az
Eu ro dia co nia „vi seg rá di né gyek plat -
form ja”, amely nek egy há zunk dia kó -
ni á ja is tag ja.

A ki csiny te rü le ten, de an nál na -
gyobb ha té kony ság gal, pro fesszi o na -
liz mus sal és el hi va tott ság gal mű -
kö dő Szi lé zi ai Dia kó nia nem zet kö -
zi el is mert sé gét jól mu tat ta, hogy az
Egye sült Ál la mok tól Ma gyar or szá -
gig sok part ner szer ve zet kép vi sel tet -

te ma gát a je les ren dez vé nyen, majd
az azt kö ve tő ün ne pi há la adó és ik -
ta tá si is ten tisz te le ten. Ez al ka lom mal
vit ték kö zö sen az Úr elé az elő ző
húsz év ál dá sa it, és ik tat ták be az új
igaz ga tót, Zu za na Fi lip ko vát. Az
ün ne pi al kal mon a len gyel dia kó ni -
á ért fe le lős püs pök, az evan gé li kus
Ry szard Bog usz hir det te Is ten igé jét
Mt 25,35–36 alap ján.

g Szpi sák At ti la

Akik mer tek na gyot ál mod ni…

b Ta lál ko zót tar tott – ta va szi, va -
nyar ci ér te kez le te után má so dik
al ka lom mal – a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház Or szá gos
Szlo vák Lel ké szi Szol gá la ta. Az
össze jö ve tel nek ok tó ber 26-án
Acsa adott ott hont.

A temp lom ban ren de zett nyi tó áhí ta -
ton részt vet tek a gyü le ke zet „sok -
szok nyás”, idő sebb tag jai is, őse ik
egyik gyö nyö rű örök sé gé ből, a Tra -
nos ci us-éne kes könyv ből éne kel ve,
imád koz va.

Me kis Ádám es pe res kö szön tő
sza vai után az egy be gyűl tek meg hall -
gat hat ták az acsai temp lom és a gyü -
le ke zet ér de kes tör té ne tét, majd meg -
te kin tet ték a Pró nay csa lád temp lom
alatti sír bolt ját. A Pró nayak nem csak
az acsai lu the rá nu sok éle té ben ját -
szot tak fon tos sze re pet, ha nem a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy há z
éle té ben is, hi szen több egye te mes fel -
ügye lő is ki ke rült a csa lád ból.

Az ér dek fe szí tő „tár lat ve ze tés”,
„tör té ne lem óra” után a gyü le ke ze ti
te rem ben foly ta tó dott a ta lál ko zó. Az
Or szá gos Szlo vák Evan gé li kus Lel ké -
szi Szol gá lat ne vé ben Gu lá csi né Fa -
bu lya Hil da lel kész, a szol gá lat ve ze -
tő je üd vö zöl te a ven dé ge ket, kö zöt -
tük Hol lósy Ti bor nét, a Fő vá ro si
Szlo vák Ön kor mány zat el nö két, a
szlo vák gyü le ke zet pres bi te rét; dr.
Ker tész Bo tond egy ház tör té nészt,
Me kis Ádám, il let ve Sza bó And rás
es pe re se ket és Le hocz ky End re lel -
készt, va la mint Pablényi Edinát, a je -
len leg Va ny ar con szol gá ló ha tod -
éves teo ló gus hall ga tót. (Itt zés Já nos,
Gáncs Pé ter és dr. Fa bi ny Ta más
püs pö kök, va la mint Ra dos né Len gyel

An na or szá gos fel ügye lő-he lyet tes
le vél ben kér ték Is ten ál dá sát az esz -
me cse ré re és a szol gá lat fon tos mun -
ká já ra.)

Gu lá csi né Fa bu lya Hil da be szá -
molt a má ju si ta lál ko zó óta el telt
idő szak ról, az el vég zett mun kák -
ról: a rend sze res és ün ne pi szlo vák
is ten tisz te le tek ről – ezek fő leg Bé -
kés, Nóg rád és Pest me gye te rü let -
re kon cent rá lód nak, de van nak Ba -
kony cser nyén is –, a kü lön bö ző
szlo vák na pok ról, ének ka ri ta lál ko -
zók ról, táb la szen te lé si ün nep ről,
nem zet kö zi kon fe ren ci á kon va ló
rész vé tel ről.

A 2010. év leg na gyobb ese mé nye
a szol gá lat szem pont já ból a zsol nai
zsi nat négy szá za dik év for du ló ja al kal -
má ból szer ve zett meg em lé ke zés volt
Szlo vá ki á ban. Az ün nep ség so ro za ton
egy há zunk de le gá ci ó ja is részt vett
Fa bi ny Ta más püs pök és Prőh le Ger -
gely or szá gos fel ügye lő ve ze té sé vel. A
teo ló gi ai kon fe ren ci án egy há zunk
ré szé ről Ker tész Bo tond tar tott ér té -
kes elő adást a zsol nai zsi nat je len tő -
sé gé ről és má ig ér vé nyes ren del ke zé -
se i ről. 

A mos ta ni ta lál ko zó is a ke rek év -
for du ló meg ün nep lé sé nek je gyé ben
zaj lott. Ker tész Bo tond tól ez al ka lom -
mal is ki tű nő elő adást hall hat tak a je -
len lé vők, bú csú zó ul pe dig meg néz -
ték a Zá ke us Mé dia cent rum ál tal a
ju bi le um al kal má ból Zsol nán for ga -
tott fil met. 

A ta nács ko zás részt ve vői vé gül
úgy ha tá roz tak, hogy a kö vet ke ző ta -
lál ko zót a „lu the rá nus szlo vák fő vá -
ros ban”, Bé kés csa bán ren de zik meg.

g Gulácsiné Fabulya Hilda,
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus

Egyház Or szá gos Szlo vák Lel ké szi
Szol gá la tának vezetője

Szlo vák szol gá la ti
esz me cse re

A jó han gu la tú meg be szé lé sen a tár -
gya ló de le gá ci ók tag jai be szá mol -
tak ha zá juk öku me ni kus éle té ről és
a mind két or szág ban idén le zaj lott
vá lasz tá sok után ki ala kult új köz éle -
ti, po li ti kai hely zet kö vet kez mé nye -
i ről.

A részt ve vők meg em lé kez tek a
kö zös tör té nel mi múlt ról, is mer tet -
ték és ér té kel ték a ha zá juk ban az egy -
ház ala pí tás ra és egy ház re giszt rá lás -
ra vo nat ko zó jo gi sza bá lyo zást. A
sok ban kü lön bö ző jo gi hely zet el le -

né re több, mind két or szág ban je len -
tő ség gel bí ró kér dést érin tet tek. A két
öku me ni kus ta nács fi gye lem mel kí -
sé ri a nyelv tör vénnyel és a ket tős ál -
lam pol gár ság gal kap cso la tos fej le mé -
nye ket, és bí zik a két or szág fe le lős
ve ze tő i nek, dön tés ho zó i nak böl cses -
sé gé ben a még nyi tott kér dé sek tisz -
tá zá sa te kin te té ben.

A je len le vők meg erő sí tet ték a
meg kez dett két ol da lú kap cso la tok el -
mé lyí té se mel let ti el kö te le zett sé gü -
ket. Fel me rült az is, hogy a jö vő ben

ér de mes len ne el gon dol kod ni a vi -
seg rá di or szá gok öku me ni kus ta -
ná csai kap cso la tá nak szo ro sabb ra
fű zé sé ről, to váb bá a két or szá got
érin tő öko ló gi ai kér dé sek ben va ló
egy há zi együtt mű kö dés ről. Szó esett
az isz lám mal és más val lá sok kal va -
ló pár be széd ta pasz ta la ta i ról és for -
má i ról is.

A szlo vák öku me ni kus de le gá ció
nyi tot tan fo gad ta a ma gyar or szá gi or -
to dox és pro tes táns egy há zak ja vas -
la tát a jö vő év ben ese dé kes ma gyar -
or szá gi EU-el nök ség hez kap cso ló dó
egy há zi kez de mé nye zé sek ben va ló
együtt mű kö dést il le tő en. 

A ME ÖT kép vi se lői meg hív ták a
szlo vá ki ai öku me ni kus ta nács kép vi -
se lő jét a jö vő évi öku me ni kus ima hét
bu da pes ti nyi tó al kal má ra, to váb bá
meg ál la pod tak ab ban, hogy az ima -
hét egy nap ján a ME ÖT kép vi se le té -
ben egy ma gyar or szá gi ige hir de tő
Szlo vá ki á ban, il let ve a szlo vá ki ai
öku me ni kus ta nács kép vi se le té ben
egy szlo vá ki ai lel ki pász tor Ma gyar -
or szá gon szol gál.

A két tes tü let kép vi se lő i nek kö -
vet ke ző ta lál ko zó já ra – a ter vek
sze rint – jö vő re szlo vá ki ai hely szí -
nen ke rül sor.

d For rás: ME ÖT

Ma gyar–szlo vák 
öku me ni kus pár be széd

b A Ber lin mel let ti El stal ban ta lál -
koz tak ok tó ber 15–17. kö zött az
Eu ró pai Pro tes táns Egy há zak Kö -
zös sé ge (GEKE) Ecc le sia sem per
re for man da (Szün te len meg úju -
ló gyü le ke ze tek) el ne ve zé sű kon -
zul tá ci ós fo lya ma tá nak mun ka -
cso port jai. A hu szon négy részt ve -
vő Eu ró pa kü lön bö ző ré gi ó i ból és
egy há za i ból ér ke zett a tör té nel mi
hely szín re (El stal ban volt ugyan -
is az 1936-os ber li ni ötkarikás já -
té ko kon az olim pi ai fa lu, mely nek
né hány épü le te ma is lá to gat ha tó).
A ta lál ko zón egy há zun kat Lász -
ló Vir gil kép vi sel te.

Az Ecc le sia sem per re for man da kon -
zul tá ci ók cél ja, hogy az eu ró pai pro -
tes táns egy há zak ban vég be me nő
meg úju lá si és/vagy szer ke ze ti át ala -
ku lá si fo lya ma to kat és a ve lük kap -
cso la tos – kö zel múlt ban meg je lent –

pub li ká ci ó kat meg vizs gál ják és össze -
ha son lít sák. Ezek, il let ve az eu ró pai
pro tes tan tiz mus sok szí nű sé gét tük -
rö ző refle xi ók alap ján egy új do ku -
men tu mot ál lí ta nak majd össze,
ame lyet a 2012. szep tem be ré ben
ese dé kes fi ren zei GEKE-nagy gyű lés
elé fog nak ter jesz te ni. A GEKE ez zel
kí ván ja se gí te ni tag egy há za it, hogy
mi nél ha té ko nyab ban meg tud ja nak
fe lel ni ko runk ki hí vá sa i nak.

Az ér de mi mun ka öt – egy más sal
szo ros kap cso lat ban ál ló – ki sebb
mű hely ben zaj lik. Az el sta li ta lál ko -
zó volt e mun ka cso por tok má so dik
ple ná ris ülé se, ame lyen össze gez ték
az ed di gi ered mé nye ket, és meg ha -
tá roz ták a hát ra lé vő fel ada to kat. A
mun ka cso por tok kö vet ke ző – egy -
ben utol só – ta lál ko zó ját jö vő év ok -
tó be ré ben Ma gyar or szá gon ter ve -
zik meg tar ta ni, a sok he lyütt kül föl -
dön is „kál vi nis ta Ró ma ként” em le -
ge tett Deb re cen ben. 

g L. V.

Ecc le sia sem per re for man da

b A két év vel ez előtt Rév ko má rom ban meg kez dett két ol da lú meg be -
szé lés foly ta tá sa ként a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná -
csá nak (ME ÖT) meg hí vá sá ra ok tó ber 27-én Bu da pest re, a ta nács köz -
pont já ba lá to ga tott a Szlo vá ki ai Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak
el nök sé ge. A ma gyar or szá gi egy há za kat D. Sze bik Im re nyu gal ma -
zott evan gé li kus püs pök, az öku me ni kus ta nács el nö ke, Gáncs Pé -
ter evan gé li kus püs pök, Ka lo ta Jó zsef, a Kons tan ti ná po lyi Pat ri ar -
chá tus pro to pres bi te re, az öku me ni kus ta nács al el nö ke, dr. Mé szá -
ros Kál mán bap tis ta egy ház el nök, Tarr Zol tán, a re for má tus zsi nat
ta ná cso sa, Sztup kai Mi hály me to dis ta lel ki pász tor és dr. Bó na
Zol tán, az öku me ni kus ta nács fő tit ká ra kép vi sel te. A ven dé gek de -
le gá ci ó ját Mi los Klá tik evan gé li kus püs pök, a szlo vá ki ai öku me ni -
kus ta nács el nö ke, Fa ze kas Lász ló re for má tus püs pök, al el nök, La -
dis lav Krpa la, a ta nács fő tit ká ra, va la mint dr. Ste fan Mark us, a Test -
vé rek Egy há zá nak és La dis lav Bily, a Szlo vá ki ai Or to dox Egy ház nak
a ve ze tő sze mé lyi sé ge al kot ta.

Mi u tán az idő já rás is ked ve zőbb re
for dult, si ke rült fel ál lí ta ni a vi lág
leg ma ga sabb Krisz tus-szob rát Len -
gyel or szág ban. A múlt szom ba ton
fel ál lí tott szo bor ün ne pé lyes fel ava -
tá sát no vem ber 21-re ter ve zik a né -
met ha tár tól hetven ki lo mé ter re fek -
vő Swi e bo dzin ne vű kis vá ros ban.

A szo bor 36 mé te res, és 16 mé ter
ma gas dom bon áll. Ez zel fe lül múl ja
a vi lág ed dig leg ma ga sabb Krisz tus-

szob rát, amely Rio de Ja nei ró ban áll.
A bra zil met ro po lis Krisz tus-szob ra
30 mé ter ma gas és nyolc mé te res ta -
lap za ton áll – im már nyolcvan éve.

A len gyel or szá gi al ko tás öt let gaz dá -
ja Syl wes ter Za wadz ki, a vá ros egy ko ri
lel ké sze, aki 2000-ben Krisz tust akar -
ta meg ten ni a vá ros vé del me ző jé nek.
Ez a ter ve akkor az egy há zi ve ze tők el -
len ál lá sa mi att meg bu kott…

d MTI

A vi lág leg na gyobb Krisz tus-szob ra
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b Az idén ti zen ha to dik év fo lya má -
ban já ró Cre do evan gé li kus fo -
lyó irat 2009 kö ze pe óta új szer -
kesz tő vel és szer kesz tő bi zott -
ság gal foly tat ja szol gá la tát egy -
há zunk ban. Mun ká juk ról – a
2010/1–2. szám kö zel múlt be li
meg je le né se ap ro pó já ból –
Zász ka licz ky Zsu zsan na fő szer -
kesz tő vel be szél get tünk.

– A Cre do cél ját, sze re pét – ha úgy
tet szik, „hit val lá sát” – az ál ta lam
szer kesz tett el ső szám be kö szön tő -
jé ben úgy fo gal maz tam meg: fo lyó -
ira tunk el ső sor ban vá lasz ar ra, hogy
az Úr is ten meg szó lít ben nün ket.

„Vá lasz-lé tün ket” – bi zo nyá ra már
fel tűnt az ol va sók nak – a cím lap
gra fi ká já ban is hang sú lyoz zuk az zal,
hogy a Cre do szó ban az elekt ro ni kus
le ve le zés ből jól is mert „re” be tű -
kap cso la tot más szín nel nyom tat juk.

– Mi lyen vá laszt ad a Cre do er re
a meg szó lí tás ra – avagy me lyek a
szer kesz tés alap el vei?

– Ar ra tö rek szünk, hogy a múlt ér -
té ke it is ku tas suk, ugyan ak kor a je -
len kor kér dé se i vel is fog lal koz zunk,
és táv la to kat is nyis sunk. Elő döm,
Má nyo ki Já nos – mi ként egy kor
szer kesz tői be kö szön tő jé ben is le ír -
ta – szán dé ko san ke rül te a kor társ té -
má kat. Ezen min den kép pen vál toz -
tat ni akar tunk. A kor társ ol va só kor -
társ né ző pon to kat kí ván. Míg a ma -
gas szak mai szín vo na lat meg kí ván -
juk tar ta ni, a té mák vál to za tos sá gát,
sok szí nű sé gét sze ret nénk vissza hoz -
ni, hogy ne csak egy szűk ré teg ér dek -
lő dé sét elé gít se ki a lap. Az igei üze -
net meg je le ní té sét, a ko ráb bi nál
hang sú lyo sab bá té te lét is fon tos nak
tart juk. A Cre do vál la lá sa te hát nem
ke ve sebb, mint egy há zun kon be lül a
kul tú ra, egy há zun kon kí vül pe dig
Jé zus Krisz tus misszi ó ja.

– A sok szí nű ség re va ló tö rek vés a
ro vat struk tú rá ban is meg mu tat ko zik.

– Meg le he tő sen sok ro vat ban gon -
dol ko dunk. Ezek kö zött van nak,
ame lyek so ha nem ma rad hat nak el.
Ilyen a Lec to ri sa lu tem, az az a szer -
kesz tői be kö szön tő és az áhí ta tot, rö -
vid igei el mél ke dést tar tal ma zó Irány -
tű. Na gyon fon tos az Idé ző jel is,
mely ben el ső köz lés ként je len te tünk
meg kor társ szép iro dal mi mű ve ket,
va la mint a Szem le, ahol egy elő re
csak köny ve ket és ki ál lí tá so kat re cen -
ze ál tunk, de vár ha tó an ze nei ese mé -
nyek ről és szín há zi elő adá sok ról is
írunk majd.

Az em lí tet te ken kí vül a már ál ta -
lam szer kesz tett há rom szám ból leg -
alább ket tő ben ta lál koz hat tak az ol -

va sók pél dá ul az Is ten mű he lye (teo -
ló gi ai), a Ta núk és ta nul sá gok (tör té -
nel mi), a Szó bi ro da lom (iro dal mi), a
Tárgy – kul tú ra (vi zu á lis mű vé sze ti),
A te rem tett vi lág (ter mé szet tu do -
má nyos) ro va tok kal. De a töb bi mel -
lett fon tos az Evan gé li kus mű hely is,
amely ben egy há zunk hoz köt he tő
szel le mi mű he lyek, kö rök be mu ta tá -
sát ter vez zük.

– Mű vé szet tör té nész ként fő ál lás -
ban az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze -
um tu do má nyos mun ka tár sa. Bi zo -
nyá ra ez is köz re ját szott ab ban, hogy
nem csak tar tal má ban újult meg a
lap, ha nem meg je le né sé ben is je len -
tős vál to zá so kon ment át.

– Úgy gon do lom, hogy ha va la ki a
21. szá zad ban, e vi lág mé re tű vi zu á lis

in ger ára dat kö ze pet te nyom ta tott
saj tó ter mé ket ké szít, ak kor an nak
az új ság nak vagy fo lyó irat nak át -
te kint he tő szer ke ze tű nek és na -
gyon igé nyes nek kell len nie. A
nyom dai meg je le nést érin tő vál -
to zás, hogy új for má tum ban, mí -
ve sebb gra fi ká val és tör de lés sel,
két szín ben – fe ke te és bor dó –,
il let ve he lyen ként szí nes ben nyo -
mott ol da lak kal, jól ol vas ha tó
be tű tí pus sal ta lál koz hat az, aki ke -
zé be ve szi a Cre dót. Ki emel ten
fon tos nak és ke resz tény fe le lős -
sé günk nek tart juk a ter mé szet ér -
té ke i nek vé del mét, ezért kör nye -
zet ba rát pa pírt hasz ná lunk.

Le he tő ség sze rint min den írás
mel lé igyek szünk – a dol go zat té -
má já hoz il lő – il luszt rá ci ó kat
ren del ni. A leg újabb, 2010/1–2.

szám ban pe dig olyan kép ző mű vé sze -
ti al ko tá sok – egy hús vé ti rajz so ro -
zat ré szei – is meg ta lál ha tók, ame lye -
ket ko ráb ban más hol még so ha nem
pub li kál tak. To váb bi „ké pes” újí tá -
sunk, hogy a ta nul má nyok szer ző i ről
is – két-há rom mon da tos név jegy kí -
sé re té ben – köz lünk port rét.

Ami egyéb ként a szer ző ket il le ti:
ter mé sze te sen nagy öröm mel je len -
tet jük meg a jó ne vű, sa ját te rü le tü -
kön szak te kin tély nek szá mí tó tu dó -
sok és evan gé li kus gyűj te mé nye ink,
in téz mé nye ink mun ka tár sa i nak ta -
nul má nya it, de mel let tük fi a tal ku ta -
tók, dok tor je löl tek írá sa i nak is szí ve -
sen te ret adunk.

– Fo lya ma to san töb bes szá mot
hasz nál. Ez is mu tat ja, hogy a Cre -
do szer kesz té se nem egy sze mé lyes
fel adat. Kik se gí tik a mun ká ját?

– Egy va ló ban mű kö dő szer kesz -
tő bi zott ság össze ál lí tá sá ra tö re ked -
tem, tag ja it kö zös gon dol ko dás ra, kö -
zös mun ká ra hív tam meg. Olyan
em be re ket gyűj töt tem ma gam, il let -
ve a lap kö ré, aki ket jól is me rek, és
akik nek a tu dá sá ban meg bí zom. A bi -
zott ság tag jai egyéb ként – Sza bó T.
An na köl tő-mű for dí tó ki vé te lé vel –
va la mennyi en evan gé li ku sok.

– Sza lad junk gyor san vé gig a töb -
bi e ken is!

– Sza bó T. An na mel lett a bi zott -
ság má sik hölgy tag ja Rét he lyi Or so -
lya tör té nész. Fa bi ny Ti bor és Itt zés
Gá bor mind ket ten teo ló gu sok és
iro da lom tör té né szek. Fáb ri György
ere de ti leg fi lo zó fus, je len leg tu do -
mány- és ok ta tás szer ve zés sel fog lal -
ko zik, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány -
egye tem egyik rek tor he lyet te se. Potz -
ner Fe renc épí tész-mű vé szet tör té -
nész. Prőh le Ger gely el ső sor ban nem
or szá gos fel ügye lői mi vol tá nál fog va
ke rült a bi zott ság ba, ha nem mert já -
ra tos a po li ti ka te rü le tén. A ter mé -
szet tu do má nyo kat Ga dó György Pál
er dő mér nök, ter mé szet vé del mi szak -
mér nök és ifj. Sze bik Im re or vos, bio -
e ti kus, a Sem mel weis Egye tem tu do -
má nyos mun ka tár sa kép vi se li a szer -
kesz tő bi zott ság ban. A lap ak kor fog
jól mű köd ni, ha a szer kesz tő bi zott -
sá gi ta gok – ve lem együtt – nem csak
mun ká ju kat, tu dá su kat, ha nem kap -
cso lat rend sze rü ket is „be ve tik”.

– A szer kesz tők ről már esett szó, az
ol va sók ról azon ban még nem. El ső sor -
ban kik nek ké szül a Cre do?

– A cél kö zön ség meg ha tá ro zá sa -
kor min den kép pen szá mol nunk kell
az zal, hogy a ha zai né pes sé gen be lül
nem túl nagy há nya dot kép vi sel az
evan gé li kus ság, az evan gé li kus sá -
gon be lül ugyan ak kor élet kor, is ko -
lai vég zett ség, fog lal ko zás – és nyil -
ván ér dek lő dés – te kin te té ben na -
gyon nagy a szó rás. Ezért le he tet len
vál lal ko zás len ne olyan fo lyó ira tot ki -
ad ni, ame lyet min den hit test vé rünk
szí ve sen for gat, és egy for mán a ma -
gá é nak érez. 

A Cre dó val el ső sor ban az evan gé -
li kus, il let ve a ke resz tény ér tel mi ség -
nek – ter mé sze te sen lel ké szek nek és
az is ko lá ink ban ta ní tó, akár más fe -
le ke zet hez tar to zó pe da gó gu sok nak
– kí vá nunk szel le mi táp lá lé kot nyúj -
ta ni. Re mél jük, előbb-utóbb vi lá gi ol -
va sói is lesz nek a lap nak, hi szen a ta -
nul má nyok, re cen zi ók szé le sebb kör
ér dek lő dé sé re is szá mot tart hat nak.
A kö zel múlt ban egy, a mun kán kat jó -
in du lat tal és el kö te le zet ten fi gye lő
nyug dí jas lel kész azt mond ta, a lap -
nak im már he lye van a pol co kon a
Táv la tok és a Vi gi lia mel lett.

Ezért sze ret nénk, ha nem csak a
Lu ther Ki adó köny ves bolt já ban, a
Hu szár Gál pa pír- és köny ves bolt ban,
il let ve a gyü le ke ze ti irat ter jesz té sen
ke resz tül le het ne hoz zá jut ni. Az Írók
bolt ja ren delt né hány pél dányt a leg -
fris sebb szám ból; bí zunk ben ne, hogy
to váb bi üz le te ket is si ke rül meg nyer -
nünk a fo lyó irat ter jesz té sé re.

– Több ször szó ba ke rült már a Cre -
do leg fris sebb szá ma…

– Úgy vet tem át a szer kesz tés fel -
ada tát 2009 kö ze pén, hogy még
egyet len ta va lyi szám sem volt kéz -
be ve he tő. Így a 2009/1–2., 2009/3–
4., il let ve a 2010/1–2. szá mok csak je -
len tős ké sés sel je len tek meg, az utób -
bi pél dá ul csak né hány he te kap ha -
tó. Ha ma ro san azon ban be hoz zuk a
le ma ra dást, és re mé nye ink sze rint ka -
rá cso nyig a 2010/3–4. szám is ki jön
a nyom dá ból. Mind amel lett, hogy
ener gi á in kat egy elő re még en nek a
csú szás nak a le dol go zá sa emész ti
fel, a szer kesz tő bi zott ság ban új ra és
új ra fel me rül a gon do lat, hogy vissza
kel le ne tér ni az ere de ti, éven ként
négy sze ri meg je le nés hez, illetve be -
lát ha tó időn belül az interneten is el -
ér hetővé kell tenni a folyóiratot.
Hogy ezek re az újabb lé pések re lesz-e
erőnk, ka pa ci tá sunk és bá tor sá gunk,
még a jö vő tit ka. 

g Vi tá lis Ju dit

A kul tú ra misszi ó ja az egy ház ban –
Krisz tus misszi ó ja a vi lág ban

Be szél ge tés Zász ka licz ky Zsu zsan ná val, a Cre do fő szer kesz tő jé vel
Az egész ség ügy zsák ut cá já ból az
egy há zi kór há zak mu tat hat ják a ki -
ve ze tő utat, ame lyek a fi nan szí ro zá -
si problémák és a ha té kony sá ggal
kapcsolatos gon dok el le né re is őr zik
a po zi tív gyó gyí tá si at ti tű döt.

Zá ró elő adás ként dr. Vár sze gi
Aszt rik pan non hal mi ben cés fő apát
a ben cés re gu lá nak az egész sé ges

élet mód gya kor lá sá hoz nyúj tott
irány mu ta tá sá ra vi lá gí tott rá. Ki -
emel te, hogy a re gu la alap el vei, kö -
zöt tük a mér ték le tes ség, a rend fon -
tos sá ga, a mun ka és a pi he nés egyen -
sú lya, a csend ke re sé se mind-mind
jó ta ná csok le het nek a tes ti és lel ki
egész ség re tö rek vő em ber szá má ra.

A nap to váb bi ré szét a hall ga tói
ön kor mány zat ál tal szer ve zett prog -
ra mok ad ták, lel ki fel üdü lést nyújt -
va a jelenlevők szá má ra.

Dél után ke  rült sor Csor ba Ist ván
Test vé re i mért áld lak cí mű kö te té nek
be mu ta tó já ra. A köny vet, amely ben
az EHE éle té hez kap cso ló dó egy ház -
ze nei kom po zí ci ók kap tak he lyet,
D. Sze bik Im re nyu gal ma zott püs pök

mél tat ta. Be szé dé ben ki emel te, hogy
a mű vek szer ző je szá má ra a ze ne so -
ha sem volt ön cél, ha nem min dig Is -
tent kí ván ta di csér ni ve le. Az egye -
tem ének ka ra – amely mű so rá val az
egész nap prog ram ját szí ne sí tet te –
Csor ba Ist ván szer ze mé nye i ből is
be mu ta tót tar tott.

Élet út, élet ve ze tés té má ban be szél -
ge tett ezek után Var ga Gyön gyi vel Se -
ben Gló ria har mad éves, teo ló gus-lel -

kész sza kos hall ga tó. A ta nár nő
őszin tén val lott lel ki út ke re sé sé ről, hi -
té nek fej lő dé sé ről a nagy szá mú ér -
dek lő dő előtt. A be szél ge tést kö zös
kör tánc zár ta.

Vé gül es ti áhí tat tet te fel a ko ro -
nát a hosszú és gaz dag tar tal mú
nap ra. Az ige hir de tés szol gá la tát
Trincsi And rea vé gez te, hall ga tó -
tár sai pe dig pan to mim já ték kal erő -
sí tet ték a mon da ni va lót. A kon fe ren -
cia ze nei szol gá la tát el lá tó teo ló -
gus-ze ne kar ve ze té sé vel Is tent di cső -
í tő if jú sá gi éne kek csen dül tek fel,
ame lyek a hall ga tó ság ban meg erő sí -
tet ték Is ten gyó gyí tó kö zel sé gé nek
tu da tát.

g Adá mi Má ria

Se gí tő köl csön ha tás
f Folytatás az 1. oldalról

A hónap könyve – novemberben
a Luther Kiadótól 30 kedvezménnyel

Szabó Lajos (szerk.): Bölcs szív – + meditáció
és imádság

Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét ked vez mé nye sen!
Eredeti ára: 990 forint.

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

Dr. Vár sze gi Asz trik
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Adventi könyv vá sár Csornán és Győrött
Több éves ha gyo má nyunk hoz hí ven idén is sze re tet tel
vá runk min den ked ves ér dek lő dőt Győr ben, az ad ven ti
könyv vá sá ron, ahol több ke resz tény ki adó kí ná la tá ból vá -
lo gat hat nak. Idén új hely szí nen, Csor nán is meg ren dez zük
a vá sárt.
• Csor na, Mű ve lő dé si Ház – no vem ber 30., kedd, 10.30–16.30
• Győr, Szé che nyi Ist ván Egye tem au lá ja – de cem ber 1., szer da, 9.00–17.00

A Lu ther Ki adó ad ven ti lel kü let tel, új ka rá cso nyi köny vek kel és ked vez -
mé nyek kel vár ja ked ves vá sár ló it.

Le he tő vé kívánjuk tenni gyü le ke ze tek nek, bi zo má nyos part ne re ink -
nek, hogy na gyobb pél dány szá mú ren de lé sü ket a hely szí nen át ve hes sék.
Ez eset ben kér jük, hogy meg ren de lé sü ket no vem ber 26-ig küld jék el a
ki ado@lu the ran.hu cím re.

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

A
 S

Z
E

R
Z

Ő
 F

E
LV

É
T

E
LE



8 e 2010. november 14. Evangélikus Életpanoráma

b A Mans feld csa lád név hal la tán
a leg több ma gyar nak va ló szí -
nű leg egyet len ke reszt név jut
az eszé be: Pé ter. Nem cso da, hi -
szen hosszú éve ken át gon dos -
kod tak ró la, hogy ala po san be -
vé sőd jön a köz tu dat ba mind az,
amit ma ez a név je lent. Az 1956-
os for ra da lom egyik leg is mer -
tebb Szé na té ri részt ve vő jét szív -
be mar ko ló an fi a ta lon vé gez ték
ki – a kom mu nis ta rend szer ez -
zel min den ki szá má ra nyil ván -
va ló vá tet te, mi re ké pes a ha ta -
lom meg őr zé sé ért. Így vált
Mans feld Pé ter a negy ven éven
át fenn ál ló re zsim em ber te len -
sé gé nek szim bó lu má vá. Azt vi -
szont már ke ve seb ben tud ják,
hogy tör té ne te va ló já ban nem
köz vet le nül a for ra da lom nap ja -
i hoz kap cso ló dik – jó val előbb
kez dő dik, és évek kel ké sőbb
vég ző dik. A köz is mert ké pet
né mi leg át raj zol ja, amit mind er -
ről az öccsétől, Mans feld Lász -
ló tól hal lot tam. 

– An nak, hogy Pe ti öt ven hat ban
csat la ko zott a Szé na té ri fel ke lők höz,
messzebb re nyú ló okai is van nak,
mint az egy sze rű ka land vágy. Bár ab -
ból is volt bő ven: min dig szi laj ter mé -
szet volt. A kör nyék be li gye re kek kö -
zött ő volt a ve zér, akit úgy von zot -
tak a ki hí vá sok, mint mág nes a va sat,
és ve szély hely ze tek ben sem igen hát -
rált meg. 

De ez még sem min den. Nagy ma -
mám, mi u tán el ve szí tet te fér jét az el -
ső vi lág há bo rú ban, hoz zá ment egy
Pus kás Fe renc ne vű fér fi hoz, akit
mi min dig úgy em le get tük, hogy a
Pus kás nagy pa pa. A há zas ság ból
gyer mek is szü le tett, Pus kás Ti va dar,
aki ké sőbb az én ke reszt apám lett.
Ami kor a má so dik vi lág há bo rú vé gén
az oro szok a ma gyar fér fi a kat kény -
szer mun ká ra hur col ták, őket is el vit -
ték az édes apánk kal együtt. A pa pa
nem tud ta, mi vár rá, még mond ta is,
hogy ne ag gód ja nak, két órán be lül
vissza jön nek. A nagy ma ma úgy sza -
ladt utá na egy ka bát tal, hogy er re

azért már szük sé ge le het a hű vös idő -
ben. Több re is szük ség lett vol na,
mert így már Hód me ző vá sár hely nél
meg fa gyott. Apa és Ti bi bá csi évek
múl va szö kött vissza szin tén fa gyá -
si sé rü lé sek kel, ko moly ideg bán tal -
mak kal… 

Pe ti ek kor négy éves volt – már elég
nagy ah hoz, hogy mind ez nyo mot
hagy jon ben ne. Foly ton azt kér dez -
get te, mi kor jön vissza Pus kás nagy -
pa pa. Ami kor nem jött, az ő kis
gye rek fe jé ben úgy áll tak össze az
ese mé nyek, hogy az oro szok öl ték
meg – ami per sze bi zo nyos ér te lem -
ben nem is állt messze a va ló ság tól.
Ké sőbb, ami kor el kezd ték az ál la mo -
sí tá so kat, apánk tól el vet ték éle te
mun ká ját, a fod rász üz le tét. Ezt ő
nem tud ta fel dol goz ni, és el hagy ta a
csa lá dot, be állt va la hol vi dé ken bá -
nyász nak, és el kez dett in ni. Ké sőbb
bör tön be is ke rült, mert el hagy ta a
bá nyász fel sze re lé sét. 

Anya ne he zen bírt ve lünk egye dül,
és – más meg ol dást nem lát ván – Pé -
tert ne ve lő in té zet be ad ta. A bá tyám
így messzi re ke rült tő lünk, Sza bolcs-
Szat már me gyé be, és csak rit kán
tud tuk lá to gat ni. Ami kor még is ná -
la vol tunk, az igaz ga tó min dig di csér -
te, hogy jól vi se li ma gát. Azon ban ar -
ra is fel hív ta a fi gyel met, hogy van egy
pont, ami után már csak a sa ját tör -
vé nyei sze rint cse lek szik. Ha úgy
vé li, hogy igaz ság ta lan ság tör tént, fé -
kez he tet len né vá lik. 

Két év múl va – öt ven öt ben – ha -
za jö he tett. Ami kor egy év vel ké -
sőbb só go runk, Vi rág Já nos bör tön -
be ke rült, fel ke rült a pont az i-re: Pe ti
vég képp meg utál ta az oro szo kat.
Ta lán még ön tu dat la nul, de va ló szí -
nű leg az ő szám lá juk ra ír ta a nagy pa -
pa ha lá lát, az in té ze tet, a szét zi lált
csa lá dot. Bosszú vágy volt ben ne.
Ek kor volt ti zen öt éves. 

– A ha lá la kor – 1959-ben – pe dig
ti zen nyolc. Pé ter tör té ne te ép pen at -
tól vált a hi de gen ki szá mí tott ke gyet -
len ség szim bó lu má vá, hogy szán dé -
ko san ad dig tar tot ták a bör tön ben,
amíg el éri a fel nőtt kort, hogy az tán ki -
vé gez hes sék. Leg alább is ez van a köz -
tu dat ban. Őszin tén szól va meg le -

pett, ami kor ki de rült szá mom ra,
hogy ez nem tel je sen így van, a for ra -
da lom után még csak nem is ke rült
bör tön be. Pon to san mi tör tént ve le?

– Pé tert va ló ban nem a for ra dal -
mi sze rep lé se mi att ítél ték el, ha nem
azért, amit utá na kö ve tett el. Az
pe dig, hogy szán dé ko san „idő zí tet -
ték” a ha lá los íté le tet, nem olyan ér -
te lem ben fe di a va ló sá got, hogy ezt
ko ráb ban nem te het ték vol na meg,
hi szen 1957-ben hoz tak egy olyan
tör vényt, mely sze rint ha lál bün te tés
kis ko rú ak ra is ki szab ha tó. A szán dé -

kos ke gyet len ség ab ban állt, hogy a
szü le tés nap ján, rá adá sul ép pen a ti -
zen nyol ca dik szü le tés nap ján akasz -
tot ták fel. 

Mind ez per sze nem je len ti azt,
hogy ne lett vol na szán dé ko san ki sze -
melt ál do zat, aki vel pél dát akar tak
sta tu ál ni. Az volt, de er re a sze rep -

re csak ké sőbb „vá lasz tot ták” ki, öt -
ven hat után még nem bán tot ták,
bár csat la ko zott a Szé na té ri for ra dal -
má rok hoz. Ki sebb fel ada tai vol tak,
ka pu ba ál lí tot ták őr nek, ko csi val
hoz ta-vit te az élel met, a hí re ket, lő -
sze re ket, egyéb szük sé ges dol go kat.
Mi mind er ről nem tud tunk, csak
azt lát tuk raj ta, hogy na gyon zi lál tan
jön ha za es tén ként. Csak a ki hall ga -
tá si jegy ző könyv ből tu dom eze ket,
amit hi va ta lo san a rend szer vál tás kor
kap tunk meg a vád irat tal és az íté let-
vég re haj tá si jegy ző könyv vel együtt. 

A for ra da lom le ve ré se után az ut -
cánk be li srá co kat – köz tük Pe tit és
en gem is – az zal bíz ták meg, hogy
gyűjt sük össze a sza na szét he ve rő
fegy ve re ket. A test vé rem né hány
ba rát já val együtt pá rat el rej tett ezek -
ből – volt ott hon egy nyúl ket re -
cünk, az alá ás tak egy göd röt, és egy
te jes kan ná ba dug va oda rej tet ték a
töl té nye ket, gép pisz toly tá ra kat és
ké zi grá ná to kat az zal a fel ki ál tás sal:
„Már ci us ban új ra kezd jük!” 

Va ló já ban ek kor kez dőd tek el
azok az ese mé nyek, ame lyek mi att
ké sőbb baj ba ke rült. El kezd te a for -
ra da lom szer ve zé sét, bí zott ben ne,
hogy Nagy Im re és Ma lé ter Pál
majd új ra elő ke rül , és Ká dár nem
lesz so ká ig ha tal mon. De Pé ter hi -
á ba volt va gány ró zsa dom bi fiú,
nem ítél het te meg re á li san eze ket a
dol go kat, hi szen nem lát hat ta át a
nagy po li ti kát. Elő ször egye dül pró -
bál ko zott, de el kap ták, és egy év fel -
füg gesz tett bör tön bün te tést ka pott.
Mi u tán ki jött, nem ha gyott fel a ter -
vé vel, a kör nyék be li fi úk ból kis csa -
pa tot szer ve zett: össze sen ha tan
vol tak. 

Ezek a srá cok va ló ban el kö ve t tek
csí nye ket, de sem mi kép pen sem
olyan sú lyo sa kat, hogy ha lál bün te tés
járt vol na ér tük. Ami kor pél dá ul
me ne kül tek a rend őrök elől, el vit tek
egy kö zért elől egy li ter te jet és egy
be főt tet. A ké sőb bi ek ben per sze nem
is ezek ből lettek sú lyos vád pon to k,
ha nem két ese mény ből: az Ár vács ka
ut cá ban le fegy ve rez tek egy Ve ker di
Elek ne vű rend őrt, és el vit ték egy el -
tu laj do ní tott ko csi val. Azért tet ték
ezt, mert ki akar ták sza ba dí ta ni a po -
li ti kai fog lyo kat – töb bek kö zött a só -
go run kat is –, és eh hez akar ták fel -
hasz nál ni a rend őr fegy ve rét. Úgy ter -
vez ték, hogy csak ez után ás sák elő, a
ki sza ba dí tott fog lyok kal kö zö sen, az

ME G TOR L Á S OK  1956 U TÁN…

Mans feld – 56 legismertebb pesti sráca

b Mert bi zony hő sök vol tak mind,
akik mél tók az em lé ke zet re.
Tény: az 1848–49-es sza bad ság -
harc bu ká sát kö ve tő csá szá ri
ön kény leg alább száz har minc
em bert vé gez te tett ki, több ez ren
pe dig bör tön be ke rül tek. Az ál -
do za tok kö zött sok evan gé li kus
volt. Itt van mind járt a hon véd -
ha dak fő ve zé re, Gör gey Ar túr, ki -
re a szin tén evan gé li kus Kos suth
La jos élet re szó ló bil log ként sü -
töt te rá az áru ló vád ját. Ráz ga
Pál po zso nyi evan gé li kus lel -
kész azon ban nem vá das ko dott
– igaz, nem is me ne kült –, ha -
nem be vár ván a győz te se ket,
emelt fő vel ment a ha lál ba. 

Kos suth La jos, Gör gey Ar túr és Ráz -
ga Pál – há rom élet út, ame lyet a ha -
za iránt ér zett sze re tet köt össze. Pe -
dig akár az egy más ra mu to ga tás pél -
dá ját is ad hat nák. Mert hogy ezt pél -
dáz za Kos suth hí res vi di ni le ve le,
mely ben a sza bad ság harc bu ká sá ért
a ka to nai fő pa rancs no kot te szi fe le -
lős sé, nem ke ve seb bet ál lít ván, mint
hogy Gör gey áru ló.

A sza bad ság harc e két ki ma gas ló
sze mé lyi sé ge kö zött kez det ben ki tű -
nő volt a kap cso lat. Kos suth La jos
1848. de cem ber 2-án pél dá ul ezt ír -
ta Gör gey nek: „Mi ket ten meg ment -
jük ha zánk szent ügyét, és ki kér jük
ju tal mul, hogy a meg men tett ha zá -
ban én pa raszt, Ön vegy tan pro -
fesszor le hes sen. (…) Azért te gye
meg ne kem azt a grá ti át, ked ves
Pro fesszor úr, ver jen jól va la me lyik

kör mé re az el len ség nek.” Fél év vel ké -
sőbb, vagy is 1849. áp ri lis 3-án pe dig
így fog lal ta össze az Or szá gos Hon -
vé del mi Bi zott mány nak Gör gey ről al -
ko tott vé le mé nyét: „A leg tisz tább
in du la tú ha za fi, ki ben a Ha za tö ké -
le te sen bíz ha tik.” Nos, eh hez ké pest
hom lok egye nest el té rő vé le ményt
ve tett pa pír ra a sza bad ság harc bu ká -
sa után Tö rök or szág ba me ne kült
Kos suth. Mi vál toz tat ta meg a vé le -
mé nyét röp ke öt hó nap alatt?

Or so va, vagy is a Du na ma gyar or -
szá gi sza ka szán ta lál ha tó utol só vá -
ros irá nyá ba a vi lá go si fegy ver le té telt
kö ve tő en még egy rö vid ide ig nyit va
volt az út. Mint egy öt ezer hon véd fu -
tott le, egé szen Vi di nig (a ma Bul gá -
ri á hoz tar to zó vá ros a Du na dé li
part ján fek szik), ahol is szá muk ra a
Por ta in ter ná ló tá bort lé te sí tett. No -
ha az oszt rák és az orosz kor mány
erő sen szor gal maz ta, a szul tán még -
sem ad ta ki őket. 

Hát itt, eb ben a vi szony la gos biz -
ton ság ban ír ta a ma gá ba ros kadt
Kos suth La jos azt a le ve lét, amely ben
a sza bad ság harc bu ká sá nak oka it
bon col gat ta, no meg per sze a to váb -
bi küz de lem le he tő sé ge it is sor ra
vet te. A ma gyar kor mány pá ri zsi és
lon do ni meg bí zott ja i nak, vagy is Te -
le ki Lász ló nak és Pulsz ky Fe renc nek

a le ve le i ből itt ér te sült ar ról, hogy
Ang lia és Fran cia or szág óva to san
ér dek lő dik a ma gyar ügy iránt. Eb ből
pe dig azt a kö vet kez te tést von ta le,
hogy sze ren csés idő ben új ra fel le het
élesz te ni a for ra da lom tü zét. En nek
ér de ké ben azon ban a nem zet tel el
kell hi tet ni, hogy ké pes egy újabb sza -
bad ság har cot ki rob ban ta ni, és azt
győ ze lem mel be is tud ja fe jez ni. Ha
te hát most nem győz het tünk, ak kor

an nak nem a kül ső, ha nem a bel ső el -
len ség a fő oko zó ja – leg alább is a vi -
di ni le vél ta nú sá ga sze rint. 

De ol vas suk, mit is ve tett pa pír ra
Kos suth La jos: „Sze gény sze ren csét -
len ha zánk el esett. El esett, de nem el -
len sé ge ink ere je, ha nem áru lás s alá -
va ló ság ál tal. Ó, hogy ezt meg ér tem,
s még sem sza bad meg hal nom! Gör -
geyt fel emel tem a por ból, hogy ma -
gá nak örök di cső sé get, ha zá já nak

sza bad sá got sze rez zen. És ő a ha zá -
nak gyá ván hó hér já vá lőn.”

Hát így szü le tett meg az a vád,
hogy a hon véd ha dak fő pa rancs no ka,
Gör gey Ar túr áru ló len ne. De mit is
írt ugyan er ről, vagy is a fegy ver le té -
tel ről ma ga Gör gey? A Rü di ger orosz
tá bor nok nak szó ló meg adó le ve lé ben
ez ol vas ha tó: „Ezen kö rül ményt én
leg jobb meg győ ző dé sem sze rint fel -
hasz ná lom ar ra, hogy em ber vért kí -

ME G TOR L Á S OK  1849 U TÁN…

Hű ség a ha zá hoz, mind ha lá lig

A Mansfeld fiúk
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el rej tett fegy ve re ket, majd így élesz -
tik új já a for ra dal mat. 

Ez a terv per sze meg va ló sít ha tat -
lan volt. Ál lig fel fegy ver zett szov jet
csa pa tok, meg erő sí tett ÁVH, Mun -
kás őr ség min de nütt! Ezek nek a fi a ta -
lok nak egy sze rű en nem volt ve szély-
vagy fé le lem ér ze tük. Azt sem tud ták,
jo gi lag mit je lent, amit el kö vet nek. 

Mind ezt per sze az el le nük fo lyó el -
já rás ban na gyon fel fúj ták. Fő ként a
rend őr el vi te lét ki ál tot ták ki sú lyos
bűn tény nek – még azt is a fi a ta lok -
ra fog ták, hogy meg akar ták öl ni. Ké -
sőbb Ve ker di Elek ma ga állt ki ér tük:
ta nú sí tot ta, hogy nem akar ták bán -
ta ni, még ci ga ret tá val is meg kí nál ták,
és egy ut ca sar kon el en ged ték. En nek
az lett a kö vet kez mé nye, hogy le fo -
koz ták, és el is bo csá tot ták a rend őr -
ség től… Eb ből is lát szik, hogy ek kor -
ra már el dön töt ték a dol gok vég ki me -
ne te lét. 

Pé tert és tár sa it per be fog ták, ti -
zen négy vád pon tot hoz tak fel el le -
nük. A leg el ső így hang zott: a né pi
de mok ra ti kus ál lam rend el le ni fegy -
ve res szer vez ke dés ve ze té se – ez
már ön ma gá ban elég volt ak ko ri ban
egy ha lá los íté let hez.

– Mit le het tud ni a tár gya lá suk ról?
– Mi előtt er re vá la szo lok, hadd

mond jak el egy rö vid tör té ne tet,
amit egy ma gas ran gú bí ró tól hal lot -
tam, és ami jól il luszt rál ja az ak ko ri
úgy ne ve zett igaz ság szol gál ta tást! Egy
Tut sek Gusz táv ne vű bí ró, aki a for -
ra da lom meg tor lá si pe re i ben két -
száz em bert ítélt ha lál ra, és több ezer
évet osz tott ki bün te tés ként, egy ha -
lál ra ítélt em ber tár gya lá sa után el -
ment meg in ni egy ká vét. Oda lé pett
hoz zá az il le tő vé dő ügy véd je, és ki -
fo gá sol ta, hogy a tár gya lá son nem
mond hat ta el a vé dő be szé dét. Tut sek
er re meg kér dez te: „Mi ért, ma ga azt
el akar ja mon da ni?” „Igen, sze ret -
ném” – fe lel te az ügy véd. Er re a bí -
ró be nyúlt a zse bé be, elő vet te a tár -
gya ló te rem kul csát, oda ad ta ne ki, és
azt mond ta: „Itt van a kulcs, men jen
be a tár gya ló te rem be, az tán mond -
ja el…” Hát ez volt ak kor a jog rend. 

Ugyan mi lyen esé lyei le het tek
ilyen kö rül mé nyek kö zött a bá tyá -

mék nak?! A pe rü kön részt ve vő
nép bí rák nak nem is volt jo gi vég -
zett sé gük – több sé gük az 1919-es Ta -
nács köz tár sa ság ve te rán ja volt.
Egyéb ként zárt tár gya lás volt, amin
nem Pé ter volt az el ső ren dű vád lott,

ha nem egy Blas ki Jó zsef ne vű tár sa.
Ki vé tel nél kül min den ki ha lá los íté -
le tet ka pott, de csak Pé te ren haj tot -
ták vég re. Blas ki Jó zsef ma is él. Igaz
ugyan, hogy Pé ter va la mi ért vé de ni
pró bál ta őt, ma gá ra vál lalt olyan dol -
go kat he lyet te, ami ket nem is ő kö -
ve tett el. 

A sor sa az tán az zal pe csé te lő dött
meg vég leg, hogy azt mond ta a tár -
gya lá son: ő min dig be csü le te sen pró -
bált él ni, és ha ki en ge dik, to vább ra is
be csü le te sen fog, de hang sú lyoz ta,
hogy ne ki van iga za, és azok, akik
olyan íté le tet fog nak hoz ni, mint
ami lyet ő vár, al jas ha za áru lók.

– Va jon tisz tá ban volt ezek nek a
sza vak nak a sú lyá val ab ban a hely -
zet ben?

– Az ügy véd je fi gyel mez tet te őt elő -
re, de hajt ha tat lan volt: na gyon utál -
ta azo kat az em be re ket. Nem akart
meg hal ni, de na gyon utál ta őket.

– Önök, mint a csa lád ja, mennyit
lát hat tak ab ból, ami Pé ter rel tör -
té nik?

– Nem so kat. Még be szé lő re sem
jár hat tunk hoz zá. A Gyors ko csi ut cai
bör tön ben volt. Egy szer lá to gat hat tuk
meg egy alag so ri he lyi ség ben tíz perc -
re – ak kor még nem tud tam, ez lesz
az utol só al ka lom, hogy él ve lá tom.

Tár gya lás előtt állt, le volt fogy va, el -
gyö tört volt, szo mo rú volt. A be szél -
ge té sünk csak elő re meg sza bott for -
mu lák sze rint zaj lód ha tott, mert az
ügy nyo mo zó tiszt je, Feny ve si, aki so -
kat gyö tör te őt, vé gig ott állt. Egy szer
ál szent mó don, apás ko dó an meg is ve -
re get te a há tát, de Pé ter ösz tö nö sen el -
rán tot ta ma gát: gyű löl te őt. Em lék -
szem, hogy anya azt mond ta ne ki: „Pe -
ti kém, vi gyázz ma gad ra, légy jó fiú, ta -

lán egy rö vid bör tön bün te tés sel meg -
úszod!” Er re Pé ter oda ve tet te: „Itt
egy rö vid bün te tés? Ak kor in kább a
ha lál!” Saj nos ez így is lett… 

A tár gya lás már ci us 19-én volt,
utá na anya ideg össze rop pa nást ka -
pott. Em lék szem, hogy már ci us 22-
én fel hív tuk az ügy vé det az Apos tol

ut ca sar kán lé vő te le fon fül ké ből a ke -
gyel mi kér vény mi att. A nő vé rem be -
szélt ve le, és egy szer csak ki esett a ke -
zé ből a te le fon. Kép te len volt meg -
szó lal ni, de nem is volt rá szük ség, én
is hal lot tam, mit mond az ügy véd:
„Asszo nyom, fo gad ja őszin te rész vé -
te met, az íté le tet vég re haj tot ták…”

– So ha nem ju tott eszé be, hogy ezek
után disszi dál?

– De, egy szer. Egyéb ként Pé tert is

fi gyel mez tet ték még 56-ban, hogy
leg oko sabb len ne el men nie Ame ri -
ká ba, mert tud nak a Szé na té ri sze -
rep lé sé ről. De ő nem ment. S vé gül
én sem, bár azért ne ki ru gasz kod tam:
vol tak ro ko na im Bécs ben és Ame ri -
ká ban, akik mond ták, hogy tud ná nak
mun kát sze rez ni. 1966-ban, ami kor

a hely zet már annyi ra meg eny hült,
hogy le he tett út le ve let kap ni, ki -
men tem Bécs be, de ott nem olyan
kö rül mé nyek fo gad tak, ami lye nek -
re szá mí tot tam, így meg gon dol tam
ma gam, és vissza is for dul tam. Mi -
vel össze sen egy hó na pot vol tam
kint, tá vol lé tem nem szá mí tott
disszi dá lás nak, így nyu god tan vissza -
jö het tem.

– A ked ve zőt len bé csi hely zet volt
az egyet len ok, ami ért vé gül még sem
ment?

– Nem, erős hon vá gyam is volt.
Egy hó nap nem sok idő, de már
annyi alatt rá döb ben tem, hogy ne -
kem így nincs ha zám. Meg az tán ak -
ko ri ban még úgy volt, ha egy szer el -
ment va la ki, nem jö he tett vissza.
Anyám már el ve szí tet te az egyik fi -
át – hogy te het tem vol na meg ve le,
hogy a má sik is el hagy ja? Vissza jöt -
tem, be il lesz ked tem, fod rász let tem,
szép éle tem volt és van, nem bán tam
meg a dön tést. Ha men tem vol na,
nem az len nék, aki ma va gyok. Jö het -
nék ha za Ame ri ká ból, hogy na, az én
bá tyám volt Mans feld Pé ter!… De itt
ma rad tam, sze re tem a ha zát, és ápo -
lom azok nak az em lé ket, akik az
éle tü ket ál doz ták azért, hogy ma
sza ba don él hes sünk. 

– Ilyen ne héz csa lá di örök ség gel
mi ként gon dol ko dik a hit ről?

– Ke resz tény em ber va gyok, hi -
szek Is ten ben. Ha temp lom ban va -
gyok, min dig át szel le mü lök. So kat je -
lent szá mom ra, hogy Edi na lá nyom
már ci us 20-án szü le tett, Pé ter már -
ci us 21-én halt meg… Biz tos va gyok
ben ne, hogy ez nem vé let len, és van -
nak még más ilyen dá tu mok is az éle -
tem ben, ame lyek ennyi re szim bo li -
ku san egy be es nek. Azt az él ményt
ugyan nem ad ta meg ne kem Is ten,
hogy együtt le gyek nagy pa pa Pe ti vel
– pe dig most össze jár hat nánk, vi het -
nénk együtt az uno ká kat uszo dá ba –,
de biz tos volt va la mi cél ja, hogy így
ala kult. Úgy hi szem, hogy ha a ve le
tör tén tek csak egy kis szö get is tud -
tak üt ni a kom mu niz mus ko por só já -
ba, ak kor már nem volt tel je sen hi -
á ba va ló a ha lá la. 

g Vö rös Vi rág

Nem gon dol tam, hogy egy szép
őszi na pon, épp az 1956-os for ra da -
lom ok tó be ri ün nep nap ján tá vo zik
kö zü lünk. Te le ter vek kel és ma -
kacs élet sze re tet tel. Biz ton hi het tem
én is: szi kár, fi a ta los ter me té vel,
nyolc va na dik évén túl is éber szel -
le mé vel még so ká ig fog dol goz ni.

Az író szö vet ség szék há zá ba si et -
tünk, aho gyan annyi éve már, a
Baj za ut ca sar kán ta lál koz tunk. Si -
e tett, min dig elöl, hogy le ne kés sük
a Him nuszt, a kö zös ének lés fér fi -
as örö mét. Már lát tuk a ka pu előtt
vá ra ko zó kat, a rég lá tott ba rá to kat,
mi kor a „táv csö ves pus ká val cél zó”
ha lál szí ven találta! Pil la nat alatt arc -
ra bu kott, hol tan fe küdt az arany le -
ve lek kel te le szórt jár dán. (Hi á ba
élesz tet ték a kö zel ben já ró men tő -
sök, csak a döb be net ma radt a
szom bat dél előtt ben.)

Beny he Já nos, az EL TE spa nyol
tan szé ké nek ta ná ra, az Eu ró pa és
Cor vi na Ki adó szer kesz tő je, a fran -
cia, spa nyol és por tu gál iro da lom
for dí tó ja az utób bi idő ben ma gyar
anya nyel vünk szó szó ló ja ként for -
dult ol va só i hoz. Do ho gó és Új do -
ho gó cí mű kö te te i ben a nyelv ápo -
lás kö zös ség- és nem zet meg tar tó
je len tő sé gét hang sú lyoz ta. Fi nom
szö vé sű írá sok ezek, te le mű ve lő -

dés tör té ne ti uta lá sok kal, min den -
na pi éle tünk kel, ha lá lig ra jong va
sze re tett szü lő vá ro sa, Hód me ző vá -
sár hely em lé ke i vel, a
Beth len Gá bor Re for -
má tus Gim ná zi um su -
gár zó év ti ze de i vel…

Az egy re ne he zebb
kö rül mé nyek kö zött te -
vé keny ke dő Ma gyar
PEN Klub meg újí tá sán
szor gos ko dott; ír ta jegy -
ze te it a He ti Vá lasz ba,
ott volt a je len tő sebb
iro dal mi ren dez vé nye -
ken. Min dent tud ni
akart, min den re kí ván csi volt. És –
mond hat ni, pi he nés kép pen – for -
dí tott fá rad ha tat la nul. F. G. Lor cát,
J. Am adót, Ma u passant-t, Bor gest
és új ra for dí tot ta Cer van tes ha tal mas
re gé nyét. A ma gyar iro da lom ban
év ti ze dek óta várt Cor tá zar-mű vet:
a Sán ta is ko la ként a köz tu dat ba be -
vo nult nagy re gényt az el múlt év ben
fe jez te be. Csak fáj lal ni tud juk,
hogy utol só ter vét, a dél-ame ri kai
iro da lom má sik ki ma gas ló al ko tá -
sát, a bra zil João Gui marães Ro sa
pró za re mek lé sét, a Gran de Sertão:
Ve re dast nem tud ta át ül tet ni ma -
gyar ra, s ez zel be tel je sí te ni ki vé te -
les élet mű vét.

És még va la mi, amit ke ve sen tud -
nak, mert sze ré nyen er ről is hall ga -
tott. Az Eöt vös-kol lé gi u mot, ahol ta -
nult, ki adók mű hely szo bá it, ahol
dol go zott, gyak ran el hagy ta egy-
egy ope ra köz ve tí tés ked vé ért. Fi a ta -
lon szen ve dé lyes vágy fű töt te, hogy
éne kes le hes sen. Szé pen zen gő hang -
ja, ért he tő szö veg mon dá sa az egyik

leg nép sze rűbb kül föl di
nagy kö vet té tet te Bra zí -
li á ban.

Lát já tok fe le im szüm -
tük hel, mik vogy muk.
Isa pur és ho mu vo -
gymuk. A nyolc száz esz -
ten dős Ha lot ti be széd
ju tott eszem be, mi kor
ott áll tam, te he tet le nül,
el gán csolt éle te mel lett.
Ezek a tisz ta és ir ga lom
nél kü li sza vak zu han -

tak rám a vér ző ar cú idő ben.
De a tra gi kus ha lál mö gött föl tá -

madt Beny he Já nos tel jes nek
mond ha tó éle te. Föl tá madt a je les
for dí tóé, a mun ká ban szor gos em -
be ré. Sőt így ra gyo gott föl a ma gyar
ha za fié is, aki mai el si lá nyult vi lá -
gunk ban pél da adó fér fi. A szét -
szag ga tott Ma gyar or szág, a kis ha -
za ná la a leg fon to sabb er köl csi ka -
te gó ria volt. Ezért élt, ezért fá ra do -
zott hosszú és gaz dag éle té ben.

Be tölt he tet len űrt hagy va ma ga
után: ilyen en cik lo pé di kus tu dá sú
iro dal már nem szü le tik egy ha mar
mi fe lénk.

g Feny ve si Fé lix La jos

Ut cai ha lál
Beny he Já nos em lé ké re

mél jek, hogy bé kés pol gár tár sa i mat,
ki ket to vább is meg vé del mez ni gyön -
ge va gyok már, leg alább a há bo rú
iszo nya tá tól meg sza ba dít sam az ál tal,
hogy föl tét le nül le te szem a fegy vert.
(…) Ezen al ka lom mal őföl sé ge a cár
nagy lel kű sé gé be ve tem bi zo dal ma -
mat, hogy (…) egy mé lyen meg szo -
mo ro dott nem ze tet, mely az ő igaz -
ság sze re te té hez fo lya mo dik, nem
fog el len sé gei szi laj bosszú vá gyá nak
véd te len ki szol gál tat ni. Ta lán elég
lesz, ha egy ma gam le szek an nak ál -
do zat ja.”

Hi á ba is, Gör geyn hosszú év ti ze -
dek re raj ta ma radt a vád: áru ló.
Egé szen ad dig, míg nem 1884-ben
Klap ka György, a ko má ro mi hős és
több száz hon véd tiszt me mo ran -
dum ban tet te köz zé a pes ti la pok -
ban, hogy ők bi zony nem te kin tik
áru ló nak. 

Amúgy fur csa egy be esé se a sors -
nak, hogy a hon véd ha dak fő pa rancs -
no ka éle te leg na gyobb ka to nai di a da -
lá nak, vagy is Bu da be vé te lé nek az év -
for du ló ján halt meg. Ugyan eb ben az
év ben, te hát 1916-ban halt meg a csá -
szá ri ha dak fő pa rancs no ka, vagy is I.
Fe renc Jó zsef is, akit ak kor már év ti -
ze dek óta meg il le tett az apos to li ma -
gyar ki rály ti tu lu sa.

És ak kor most néz zük Ráz ga Pál
po zso nyi evan gé li kus lel kész tör té -
ne tét, aki ről annyit már em lí tet -
tünk, hogy vá das ko dás nél kül,
emelt fő vel ment a vér pad ra. Tud -
ni kell ró la, hogy nem sok kal a
sza bad ság harc ki tö ré se előtt a Po -
zsony me gyei es pe res ség lel ké szei
és csa lád tag jai szá má ra nyug díj -

in té ze tet lé te sí tett. 1846-ban így
pré di kált a szó szék ről: „Erőm, te -
het sé gem a ti ed, sze re tett gyü le ke -
zet; éle tem azon ban a ha zá mé!” 

Nem cso da tehát, hogy 1848-ban
részt vett a po zso nyi nem zet őr ség fel -
ál lí tá sá ban, ame lyet az tán Štúr és Ho -
dža ra bol va pusz tí tó szlo vák jai el len
ve tet tek be. A ba lul si ke re dett sch we -
cha ti csa ta előtt több száz po zso nyi
ön kén test ver bu vált a hon véd se reg
szá má ra. Ek kor ta lál ko zott Po zsony -
ban Kos suth tal, a Sch we chat fe lé
tar tó se reg ben pe dig Gör gey vel, aki
ak kor a ma gyar ha dak cent ru má nak
volt a pa rancs no ka. Itt szol gál tak a
po zso nyi ön kén te sek is. 

A csá szár 1848 de cem be ré ben
in dí tot ta meg az el len tá ma dást, Po -
zsony nem sok kal ké sőbb el esett. So -
kan el me ne kül tek, de Ráz ga Pál
ma radt. Nem hagy ta ma gá ra a gyü -
le ke ze tét. Iz ga tás vád já val ál lí tot ták
ha di tör vény szék elé, amely ha lál ra
ítél te. Ki vég zé se előtt így imád ko -
zott: „Uram, ha le het sé ges, vedd el
tő lem a szen ve dés kely hét, de ne az
én, ha nem a Te aka ra tod sze rint! Itt
ál lok előt ted, Uram, szem ben a ke -
lő nap pal, s vé gig te kin tek él te men.
Fáj da lom vesz kö rül, de a lel kem
nyu godt. Meg ál dok min dent, amit
a sze mem lát. Ál dom Po zsony la kó -
it, drá ga kö zös sé ge met, ál dom sze -
gény, vét len gyer me ke i met, ál dom
sze re tett nő met, ál dom a csá szárt –
azo kat is meg ál dom, akik el ítél tek.
Ál dom drá ga ha zá mat, s kí vá nom,
hogy mi előbb sza bad és sze ren csés
le gyen!”

g Je zsó Ákos

A Péterről készült utolsó fotó
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b Har cos ama zon vagy ép pen el ha -
nya golt kül se jű nő sze mély, de
min den kép pen jel lem ző rá,
hogy fér fi a kat túl szár nya ló elán -
nal, akár ut cai tün te té se ken is,
nagy han ggal küzd jo ga i ért –ta -
lán ez a szte reo tip kép ug rik be
so kak nak a fe mi nis ta szót hall -
va. Jó len ne tud ni, ho gyan jel le -
mez né egy át lag em ber a fe mi nis -
ta teo ló gus sze mé lyét. Va ló szí -
nű leg nem olyan bé kes sé get és
nyu gal mat su gár zó sze mé lyi -
ség nek, mint ami lyen dr. Var ga
Gyön gyi, az Evan gé li kus Hit tu -
do má nyi Egye tem (EHE) Ószö -
vet sé gi Tan szé ké nek do cen se
vagy Pe rintfal vi Ri ta, a Bé csi
Egye tem Ka to li kus Teo ló gi ai
Kar Ószö vet sé gi Tan szé ké nek
asszisz ten se. A ve lük va ló be szél -
ge tés is jól bi zo nyí tot ta, sok -
szor mi lyen té ves szte reo tí pi ák
él nek ben nünk.

– 2002-ben ala kult meg a Euro pe -
an So ci ety of Wo men in Theo log i cal
Re se arch (ESWTR, Teo ló gus nők Eu -
ró pai Tár sa sá ga) ma gyar ta go za ta, a
Ma gyar or szá gi Teo ló gus nők Öku -
me ni kus Egye sü le te. A szer ve zet szel -
le mi sé ge – aho gyan önök fo gal maz -
nak – az olyan női teo ló gi át pre fe rál -
ja, amely sem mi kép pen nem fér fi el -
le nes, és a „fér fi teo ló gi á val” kol le gi á -
lis vi szony ra tö rek szik. De kezd jük in -
kább az ele jén: ho gyan lesz va la ki fe -
mi nis ta teo ló gus?

Pe rintfal vi Ri ta: Én nem ne -
vez ném ma gam fe mi nis ta teo ló gus -
nak, mert ez egy olyan „cím ke”,
amely könnyen „skar lát be tű vé” vál -
hat. Női teo ló gus va gyok, aki amel -
lett, hogy mind az zal a tu do má nyos
kép zett ség gel bír, mint fér fi kol le gái,
ren del ke zik egy sa já tos női lá tó szög -
gel is, amely ér zé kennyé te szi őt
olyan prob lé mák kal va ló fog lal ko zás -
ra is, me lyek el ke rül ték a ha gyo má -
nyos fér fi do mi nan ci á jú teo ló gia fi -
gyel mét. 

Ta nul má nya i mat a Szom bat he lyi
Hit tu do má nyi Fő is ko lán kezd tem,
ahol hit ta ná ri kép zett sé get, majd a
Sze ge di Hit tu do má nyi Fő is ko lán
egye te mi teo ló gus kép zett sé get sze -
rez tem. A sze ge di évek alatt na gyon
meg sze ret tem a bib li kum szak te rü -
le tét és az óko ri nyel ve ket. Som fai Bé -
la pro fesszor atya bá to rí tá sa és egy
ak kor már Ró má ban bib li ku mot vég -
zett te o log us nő pél dá ja ad ta az ösz -
tön zést, hogy még in kább el me rül jek
ezen a te rü le ten egy kül föl di dok to -
ri kur zus ré vén.

– Mi ért nem itt hon foly tat ta ta nul -
má nya it?

P. R.: Eb ben két té nye ző ját szott
fon tos sze re pet. Egy részt ha már
dok to ri zom, azt nem a „pa pí rért”, ha -
nem a va ló di tu dás meg szer zé sé ért
te szem, és a le he tő leg ma ga sabb
szín vo na lon ta nu lok. Más részt pe dig
olyan lég kör ben sze ret tem vol na ta -
nul ni, ahol nem szá mí tok hát rá nyos
hely ze tű nek csak azért, mert nő nek
szü let tem, és vi lá gi va gyok, és ahol
csak a tu dás, a szor ga lom és a tu do -
má nyos el kö te le zett ség szá mít. A
vá lasz tás vé gül is Bécs re esett, ahol
két év alatt meg sze rez tem a ma -
gisz te ri fo ko za tot, majd el kezd het tem
a dok to ri kép zést; en nek most já rok
a vé ge fe lé. És ez év ta va szá tól – nagy
örö möm re – az ot ta ni ószö vet sé gi
tan szé ken kap tam egye te mi asszisz -
ten si ál lást. 

– Mik a ta pasz ta la tai, a bé csi
egye te men ho gyan vi szo nyul nak a
vi lá gi teo ló gu sok hoz?

P. R.: A mi tan szé kün kön csak vi -
lá gi ku ta tók dol goz nak, há rom fér fi és
há rom nő. Sem a „vi lá gi”, sem a „női”
jel leg nem szá mít hát rány nak. Tan -
szék ve ze tő pro fesszo rom ép pen a
bib li ai szö ve gek spi ri tu á lis ér tel me -
zé sé nek „nagy mes te re”, ami iga zol ja,

hogy „vi lá gi ként” is le het va la ki spi -
ri tu á lis be ál lí tott sá gú. Ahogy en nek
az el len ke ző je is igaz: at tól, mert
fel szen telt pap va la ki, nem vá lik au -
to ma ti ku san „szen teb bé”, mint má -
sok. Itt hon, Ma gyar or szá gon saj nos
azt ta pasz ta lom, hogy amennyi re a
rend szer vál tás utá ni szük ség hely -
zet ben nyi tot tak vol tak a la i ku sok fe -
lé, most öt-hat éve is mét kez de nek
„be zá rul ni” a ka puk. 

– És Önt mint női teo ló gust
mennyi re fo gad ják el?

P. R.: A hely zet tel je sen am bi va -
lens. Van nak, akik na gyon meg be -
csül nek, és min den ben tá mo gat nak,
és még töb ben van nak, akik nem ér -
tik, hogy mit ke res egy ci vil nő ezen
a pá lyán.

– Egy-egy itt ho ni elő adá sa al kal -
má val a hall ga tó ság so ra i ban – ahol
nyil ván több a fér fi – nem ér zi a le -
ki csiny lést csak azért, mert nő?

P. R.: Már meg szok tam, hogy mi -
kor el kez dek elő ad ni, na gyon kri ti ku -
san mé re get nek, de hi szek ab ban,
hogy a va ló di tu dás nak meg győ ző
ere je van. És az elő adá sa im vé gé re ál -
ta lá ban tény leg meg is lát ják ben nem
a tu dóst, ér dek lőd ve hall gat nak, és
töb ben gra tu lál nak. De az el vá rá sok
sok kal ma ga sab bak ve lem szem ben.

– Az evan gé li kus egy ház lel ké szi ka -
rát te kint ve el mond hat juk, hogy el nő -
i e se dő hi va tás ról van szó. Es pe re se ink
kö zött ket ten is kép vi se lik „Éva lá nya -
it”, Ra dos né Len gyel An na or szá gos -
fel ügye lő-he lyet tes és dé li ke rü le ti fel -
ügye lő sze mé lyé ben pe dig a „gyen géb -
bik nem hez” tar to zó vi lá gi ve ze tő is
van egy há zunk ban. Emel lett be szél -
ge té sünk hely szí nén, az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye te men az ok ta tók
kö zött sem el ha nya gol ha tó a nők
ará nya. Mind ez nem azt jel zi, hogy mi
nyi tot tab bak va gyunk a ka to li kus
egy ház nál? Ho gyan lett Var ga Gyön -
gyi a női teo ló gia el kö te le zett je?

Var ga Gyön gyi: Az én sze mé lyes
tör té ne tem va la mi vel egy sze rűbb
Ri tá é nál, hi szen ne kem va ló ban nem
kel lett nagy el len ál lás kö ze pet te ke -
rü lő uta kat meg ten nem azért, hogy
nő ként ezt a hi va tást vá laszt va ben -
ne le gyek az egy há zi kö zös ség ben. 

De a tör té nel mi hű ség hez az is
hoz zá tar to zik, hogy ott ho ni gyü le ke -
ze tem ben, Kő sze gen sok éven át –
Itt zés Já nos sze mé lyé ben – én is fér fi
lel készt hall gat tam. Az ő ko moly
teo ló gi ai lá tás mód ja, ki for rott ige hir -
de tői al ka ta meg ha tá ro zó volt szá -
mom ra, ugyan ak kor min dig hi ány -
zott ne kem a teo ló gi á nak – ne vez zük
így – a lágy sá ga és ér zé ke nyebb
hang vé te le. A ta nul má nya im so rán
ezért el kezd tem ke res ni a teo ló gia
„női ar cát”. Lel kész nő ként Sza bó né
Mát rai Ma ri an na tes te sí tet te meg

szá munk ra, női hall ga tók szá má ra azt
az irányt, amely e té ren min ta ként
szol gál ha tott.

– Az ak kor még Evan gé li kus Teo -
ló gi ai Aka dé mia ne vű in téz mény -
ben a lel kész je lölt fi a tal em be rek
mennyi re vet ték ko mo lyan a ve lük
együtt ta nu ló lá nyok nak az e pá lya
irán ti el kö te le zett sé gét?

V. Gy.: A mi időnk ben élt az aka dé -
mi án egy so kak ál tal han goz ta tott
né zet: az, hogy a lá nyok csak azért je -
lent kez nek ide, mert az öt – most már
hat – év alatt fér jet sze ret né nek sze -
rez ni ma guk nak. De mi van ak kor, ha
egy nő va ló ban hi va tás tu dat ból vá -
laszt ja ezt a fél év ti zed nyi ta nu lást? Ne -
kem min dig is az volt a ta pasz ta la tom,
hogy töb bet kel lett „le ten nem az asz -

tal ra”, és ke mé nyeb ben kel lett bi zo nyí -
ta nom, csak azért, mert az úgy ne ve -
zett gyen géb bik nem hez tar to zom. 

Ezt él tem meg az el ső szol gá la ti he -
lye men, Di ós győr-Vas gyár ban is,
aho va fris sen vég zett se géd lel kész -
ként ren delt ki Sze bik püs pök úr. A
mai na pig em lék szem a pres bi té ri um
el ső ta lál ko zá sunk kor el mon dott
csa ló dott kö szön tő mon da ta i ra: „Mi
fér fit vár tunk, hogy hogy a püs pök úr
egy nőt kül dött ide? Nem volt már
fér fi je lent ke ző?”

– Gon do lom, nem er re ké szült a
teo ló gus évek alatt…

V. Gy.: Be val lom őszin tén, ak kor
ott át fu tott raj tam a gon do lat, hogy
a kö vet ke ző vo nat tal ha za me gyek,
mert én ko moly hi va tás tu dat tal és
szol gál ni aka rás sal men tem oda.

– Az tán még sem ült vo nat ra.
V. Gy.: Nem. Ez a hoz zá ál lás két-

há rom hé tig tar tott, de ami kor lát ták,
hogy nő lé tem re, ha kell, haj lan dó va -
gyok fel mász ni a temp lom to rony ba
– aho va az élet ko ruk mi att a gyü le -
ke zet tag jai már nem tud tak –, és be -
le me rek vág ni az épü let fel újí tás ba is,
ak kor meg eny hül tek irá nyom ban.

– Bo csás son meg, de nem ter mé sze -
tes az, ha egy hat van-het ven éves fér -
fi em ber nem ima te rem-épít ke zés irá -
nyí tó ja ként kép zel el egy hu szon há -
rom éves nőt – fő leg nem lel kész ként
–, ha nem csa lád anya ként ott hon,
fa ka nál lal a ke zé ben?

V. Gy.: Igen, sok szor hang zik el
még lel kész kol lé gák tól is az a vé le -
mény, hogy egy nő leg fel jebb gyü le -
ke ze ti mun ka társ ként vagy pap né -
ként szol gál jon az Úr nak, de nem va -
ló rá Lu ther-ka bát. Va jon van-e jo -
gunk kí vül ről meg ítél ni, ki nek mi lyen
ta len tu mot adott a Te rem tő, és kit
mi lyen szol gá lat ra hí vott el? Emel lett,
ha job ban be le gon do lok, egy lel ki is -
me re tes gyü le ke ze ti mun ka társ vagy
egy „vér be li” pap né szol gá la ta nem
sok ban tér el a hi va tá sát ko mo lyan
ve vő lel ké szé től…

– Egy zö mé ben még min dig fér fi ak -
ból ál ló pá lyán, il let ve fő leg fér fi ak -
ból ál ló pres bi té ri um mel lett mi ként
le het el ér ni azt, hogy el is mer jék egy
lel késznő mun ká ját, ám ő köz ben
meg őriz ze a nő i es sé gét?

V. Gy.: Nem gon do lom, hogy ne -
künk utá noz nunk kell a fér fi lel ké szi
at ti tű dö ket ah hoz, hogy ve ze tő ként
meg áll juk a he lyün ket egy kö zös ség -
ben. Fon tos nak ér zem, hogy fel fe dez -
zük és hasz nál juk a lel ké szi szol gá lat -
ban azo kat a női erős sé ge ket – gon -
do lok itt pél dá ul a gyer me kek kel
vagy az idő sek kel va ló fog lal ko zás ra
–, ame lyek meg adat tak a szá munk -
ra. Hosszú ta nu lá si fo lya mat, hogy
női ve ze tő ként ne vál junk fér fi as sá,
és ne ve gyünk át olyan mód sze re ket
és ma ga tar tás for má kat, ame lyek nem
sa ját ja ink, épp ezért eset leg ta szí tók
le het nek.

– Ez zel a sze líd hoz zá ál lás sal kép -
vi se lik a fe mi nis ta teo ló gi át is? Nem
el lent mon dás ez?

P. R.: A női teo ló gia kép vi se lői
meg pró bál ják rá irá nyí ta ni a fi gyel met
ar ra a kér dés re, hogy a bib li ai szö ve -
gek erő tel je sen fér fi szem szög ből
íród tak, ami nek az a pat ri ar chá lis tár -
sa da lom szem lé let az oka, amely ben
a szö ve gek ke let kez tek. Ez per sze
nem je len ti azt, hogy eze ket a szö ve -
ge ket min de nes tül ki kell ha jí ta ni,
mert alap jai le het nek a nők alá ren de -
lé sé nek. A mo dern írás ma gya rá zat -
nak hang sú lyoz nia kell azt, hogy bi -
zo nyos szö ve gek olyan kor tör té ne ti
ele me ket tar tal maz nak, me lyek a
mo dern kor Eu ró pá já ban nyil ván
nem le het nek már ér vé nye sek. De az
adott kor em be re, aki a szö ve ge ket le -
ír ta, nem tu dott ki lép ni sa ját ko ra kö -
pe nyé ből, hogy egy szer s min den kor -
ra ér vé nyes tár sa dal mi ta ní tást ad jon,
pél dá ul a nők sze re pé ről…

– Mon da ná nak egy pél dát?
V. Gy.: Pél dá ul a Tíz pa ran cso lat

„Ne kí vánd fe le ba rá tod fe le sé gét,
szol gá ját, szol gá ló le á nyát, bar mát
vagy bár mi fé le tu laj do nát!” pont já -
nál a fe le ség mint tu laj don sze re pel.
Vagy Pál apos tol a mai fül nek fur csán
hang zó mon da tát is em lít he tem: az
asszony hall gas son a gyü le ke zet ben.

Az zal is fo lya ma to san szem be sü -
lünk, hogy ki ma rad a női ol dal az is -
ten kép ből – a Szent há rom ság is -
ten ké pe is alap ve tő en fér fi lo gi kát és
fér fi as el gon do lást tük röz.

– Ez azért is ér de kes, mert az
imád ko zás sal fog lal ko zó pszi chi á ter
szak em be rek vizs gá la tok so rán már
több ször ki mu tat ták, hogy azok nak a
fér fi ak nak és nők nek, akik nek gyer -
mek ko ruk ban va la mi lyen ok nál fog -
va konflik tu suk volt az édes ap juk kal,
hit éle tük ben – így imád sá ga ik ban is
– sok kal több gond juk van az Atya-
kép el fo ga dá sá val.

P. R.: Na gyon sok fé le Is ten-me ta -
fo ra ta lál ha tó a szent írá si szö ve gek -
ben. Áb rá zol ják őt úr nak, har cos nak,
ki rály nak, édes apá nak, de lát ják va -
jú dó, szü lő nő nek, gon dos ko dó édes -
anyá nak is – lásd a 131. zsol tárt . Ami -
kor a kü lön bö ző kor sza kok ban az em -
be rek meg ha tá roz zák a sa ját is ten ké -
pü ket, vá lo gat hat nak ezek kö zül a me -
ta fo rák kö zül. A dön tő az, hogy mi -
lyen is ten kép az, amely hez ők kö zel
tud nak ke rül ni. A leg több eset ben fér -
fi ak ha tá roz ták meg a teo ló gia irány -
vo na lát, ők pe dig in kább a fér fi as ele -
me ket emel ték ki: a har cos, aki erőt
hor doz, a ki rály, aki ural ko dik. Egy
anyai is ten kép, aki le ha jol, és mint
cse cse mőt hor doz za né pét, nem volt
hoz zá juk olyan kö zel ál ló. A női teo -

ló gia pont ezek re az ed dig el ha nya -
golt, né ha a for dí tá sok ré vén a szö ve -
gek ből el tün te tett, női-anyai jel le gű
ké pek re irá nyít ja a fi gyel met. Per sze
anél kül, hogy eze ket ab szo lu ti zál ná.

V. Gy.: Ha ala po sab ban meg vizs -
gál juk – pél dá nak oká ért – evan gé -
li kus li tur gi án kat vagy éne ke in ket,
lát hat juk, még azok is mennyi re a fér -
fi as gon dol ko dást és lo gi kát tük rö zik,
pe dig több sé gük ben nők ül nek temp -
lom pad ja ink ban…

– A ka to li kus egy ház ban vi szont a
Má ria-tisz te let va la mennyi re eny -
hít a fér fi do mi nan ci án, nem?

P. R.: Na gyon ér de kes, hogy min -
dig is meg fi gyel he tő volt az úgy ne ve -
zett elit- és az úgy ne ve zett né pi val -
lá sos ság. Az utób bi jól tük rö zi az em -
be rek nek azt a szí ve vá gyát, hogy Is -
ten va la mi lyen mó don nő ként, sze -
re tő, meg ér tő anya for má jában je len -
jen meg, aki hez ba ja ink kal, gond ja -
ink kal for dul ni le het. Szűz Má ria
sze mé lye ezt a női ele met hoz za be -
le a ka to li kus hit vi lá gá ba, jól le het ő
nem Is ten, de Is ten any ja és a leg főbb
Köz ben já ró.

– Ho gyan fo gad ják a fér fi ak a női
teo ló gia prob lé ma fel ve té se it?

P. R.: Ál ta lá ban ne vet nek raj tuk.
V. Gy.: De ez zel sok eset ben a za -

va ru kat lep le zik, mert ők is ér zik,
hogy ezek sú lyos kér dé sek, csak
jobb egy sze rű en vic cet csi nál ni be -
lő lük, mint ko mo lyan ven ni őket. Hi -
szen ak kor szem be sül ni ük kel le ne
az zal, hogy az egy ház egész hi e rar -
chi kus fel épí té sén, a dog ma ti kai,
teo ló gi ai rend sze ren alap ja i ban kel -
le ne vál toz tat ni. 

P. R.: A fe mi nis ta teo ló gi á nak
rész ben ez is az egyik cél ja: se gí te ni
a tu dat for má lást. Au gusz tus vé gén
egye sü le tünk szer ve zett egy nem zet -
kö zi kon fe ren ci át az EHE-n Női
mél tó ság – em be ri mél tó ság – A
teo ló gia és az ant ro po ló gia össze füg -
gé sei sa já tos ke let-kö zép-eu ró pai né -
ző pont ból cím mel. A té ma vá lasz tás -
sal az volt a cé lunk, hogy fel hív juk a
részt ve vők fi gyel mét: a női mél tó ság
az ön de fi ni á lás sza bad sá gán ala pul,
és ez a sza bad ság be lül ről fa kad.
Vagy is sza bad meg fo gal maz nom
ma gam nak, ki is va gyok va ló já ban,
majd me rek is az len ni, aki va ló já ban
va gyok, mert Is ten sza bad nak és
ér te lem mel meg aján dé ko zott nak te -
rem tett. Eh hez vi szont meg kell sza -
ba dul ni azok tól a szent nek és sért -
he tet len nek mi nő sí tett, kül ső nor -
ma tí vák ál tal meg ha tá ro zott kép ze -
tek től, ame lyek ről most mi is so kat
be szél tünk.

– Ez így jól hang zik, de ho gyan le -
het ezt meg va ló sí ta ni a kü lön fé le
csa lá di, mun ka he lyi, tár sa dal mi kö -
tött sé gek kö ze pet te? Pél dá ul az ön fér -
je hogy vi se li mind ezt?

P. R.: Ő lo gi ku san gon dol ko dó
mér nök em ber, aki tá mo gat ja pél dá -
ul az egye sü le tünk mun ká ját is. Azt
mond ja, hogy a ka to li kus egy ház
meg le he tő sen lo gi kát lan mó don nem
hasz nál ja ki azt az óri á si tu dást és
erő for rást, amely a nők ben rej tő zik.
És ez egy sze rű en a meg le vő erő for -
rá sok el pa zar lá sa. Amúgy ő iga zi –
ta lán ma rit ka ság szám ba me nő –,
érett, bá tor fér fi, aki nem fél a női ki -
hí vás tól. És tud úgy sze ret ni egy
nőt, hogy an nak sze re ti, aki az va ló -
já ban. Egyen ran gú társ nak és szu ve -
rén gon dol ko dó nak te kin ti.

V. Gy.: A Ma gyar or szá gi Teo ló gus -
nők Öku me ni kus Egye sü le té ben ne -
künk nem az a cé lunk, hogy de -
monst rál va, tör ve-zúz va ér jük el a
nők na gyobb mér té kű el is me ré sét,
mert azt gon dol juk, hogy ez nem cél -
ra ve ze tő do log. Ez egy szo li da ri tá son
ala pu ló kö zös ség, ahol meg pró bá lunk
egy más ra fi gyel ni, és a ma gunk te rü -
le tén, a ma gunk esz kö ze i vel igyek -
szünk mi nél töb bek nek fel mu tat ni
egy más szem lé let mó dot.

g Bo da Zsu zsa

Fa ka nál vagy teo ló gia?
Be szél ge tés a Ma gyar or szá gi Teo ló gus nők Öku me ni kus Egye sü le té nek

két tag já val

Perintfalvi Rita és Varga Gyöngyi
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„Mind nyá junk nak lep le zet le nül kell
oda áll nunk a Krisz tus íté lő szé ke elé.”
(2Kor 5,10)

Szent há rom ság ün ne pe után az utol -
só előt ti hé ten az Út mu ta tó reg ge li és
he ti igéi fel szó lí ta nak: re mény ség gel
vár juk az Úr vissza jö ve te lét! Ő a ki rá lyok Ki rá lya ként fog min de nen ural kod -
ni. „Tö ké le te sen re mény ked je tek ab ban a ke gye lem ben, ame lyet Jé zus
Krisz tus meg je le né se kor kap tok.” (1Pt 1,13; LK) Az Apos to li hit val lás új kez -
de tet hir det:„Hi szem (…) a test fel tá ma dá sát és az örök éle tet.” „Ha el enyé -
szik is a tes tem és a szí vem, szí vem nek kő szik lá ja és örök sé gem te ma radsz,
Is te nem. Oly jó né kem Is ten kö zel sé ge! Re mény sé ge met az Úr ba ve tem!”
(GyLK 723,10–11) „Ami kor pe dig az Em ber fia el jön (…), így szól a jobb ke ze
fe lől ál lók hoz: 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 25,31.34) Mert „aki hall ja az én igé met, és
hisz ab ban, aki el kül dött en gem, an nak örök éle te van; sőt íté let re sem megy,
ha nem át ment a ha lál ból az élet be” (Jn 5,24). Pál Is ten gyer me ke i nek re mény -
sé gét hir de ti: „Mert üd vös sé günk re mény ség re szól. (…) Ha pe dig azt re mél -
jük, amit nem lá tunk, ak kor áll ha ta tos ság gal vár juk.” (Róm 8,24.25) „A hit
pe dig a re mélt dol gok ban va ló bi za lom, és a nem lát ha tó dol gok lé té ről va -
ló meg győ ző dés.” (Zsid 11,1) He gyi be szé de vé gén Urunk Is ten aka ra tá nak cse -
lek vé sé re hív, s a kő szik lá ra épí tett ház ké pé vel szem lél te ti az okos em ber örök
sor sát: aki nem csak meg hal lot ta az ő igé jét, de meg is cse le ked te, és éle tét
Jé zus ra ala poz ta, ben ne hitt, csak az „megy be a mennyek or szá gá ba” (Mt 7,21).
Ám aki szán dé ko san vét ke zik, „Is ten Fi át láb bal ta pod ja, (…) és a ke gye lem
Lel két meg csú fol ja”, ar ra Is ten íté le te vár: „Fé lel me tes do log az élő Is ten ke -
zé be es ni.” (Zsid 10,29.31) Urunk fi gyel mez tet: akik e föl dön meg nem tér -
nek, el vesz nek az íté let ben! Ezt pél dáz za a ter mé ket len fü ge fa sor sa is; bi -
zony, le jár a ke gye lem ide je: „…hát ha te rem jö vő re, ha pe dig nem, ak kor vágd
ki.” (Lk 13,9) Pál em lé kez tet az Úr jö ve te lé re: „…ami kor az Úr Jé zus meg je -
le nik a menny ből, (…) bosszút áll azo kon, akik nem is me rik Is tent, és nem en -
ge del mes ked nek (…) evan gé li u má nak. Ezek majd örök pusz tu lás sal bűn hőd -
nek…” (2Thessz 1,7–9) A fő pap e kér dé sé ben ben ne volt a vá lasz is: „…va -
jon te vagy-e a Krisz tus, az Is ten Fia!” A fe le let: „Te mond tad. Sőt azt mon -
dom nek tek: mos tan tól fog va meg lát já tok az Em ber fi át, amint a Ha tal mas
jobb ján ül, és el jön az ég fel hő in.” (Mt 26,63.64) Já nos lát hat ta a meg nyílt eget
és a Mes si ás el jö ve te lét: „És lát tam egy nagy fe hér tró nust és a raj ta ülőt (…)
a ha lot tak (…) a tró nus előtt áll nak (…). Ha va la kit nem ta lál tak be ír va az
élet köny vé be, azt a tűz ta vá ba ve tet ték.” (Jel 20,11.12.15) Lu ther vall ja: csak
Krisz tus ál tal van me ne te lünk az Atyá hoz, s Ura ne vé ben szól va hir det re -
mény sé get: „Meg lásd, ha erős hit tel, szí ved min den bi zo dal má val rám bí -
zod ma gad, én le szek a híd, mely té ged a ha lál ból a má sik élet be visz.” Kér -
he ted: „Ó, Jé zus, ama nagy na pon (…) / Írd élet köny vé be ne vem, / Vígy tel -
jes ség re, ámen.” (EÉ 502,5)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

1946-ban, ami kor di a kó nu si szol gá -
lat ra ké szül tem Fel vi dé ken, ke zem -
be ke rült Sza bó Ala dár Jé zus éle te cí -
mű, igen ér té kes köny ve (Bu da pes ten,
Nagy Sán dor könyv nyom dá já ban
ad ták ki 1907-ben). Eb ben a szer ző
rész le te sen fog lal ko zik az em be ri
bol dog ság gal. Hol ke res sük? Hol ta -
lál juk meg? 

E kér dé se ket ak kor már úgy ta nul -
má nyoz tam Is ten gyer me ke ként,
hogy a he lyes vá laszt to vább ad has -
sam a bol dog sá got ke re ső test vé re -
im nek. Sok eset ben ez ered ménnyel
is járt. Si ke rült az élet ván do ra it a he -
lyes út fe lé irá nyí ta ni. Ez min dig kü -
lö nös bol dog ság gal töl tött el. Ezért
vet tem ke zem be új ra ezt a köny vet,
hogy ér té kes gon do la ta it meg osszam
a bol dog ság ke re sők kel.

Ma is sok a bol dog ta lan em ber, aki
ke re si a bol dog sá got, de iga zán nem
tu da to san, csu pán vá gyó dik utá na.
Nem tud ja, hogy „a bol dog ság az em -
be ri élet küz del me i nek ve zér csil la ga.
Fény, amely ren de sen tá vol van, de
leg alább vonz za a föl di em bert. Nem
tud ja, hogy a bol dog ság em be ri.”

Ami kor Jé zus a bol dog mon dá -
sok ban a bol dog ság ról szól Má té
evan gé li u má nak 5. ré szé ben, az em -
be ri szív vá gya i ból in dul ki. Azt ál lít -
ja, hogy van bol dog ság. Sza va i ból az
is ki tű nik, hogy a bol dog ság itt e föl -
dön el ér he tő, mert akik nek ő bol dog -
sá got ígér, azok mind itt él nek a föl -
dön: itt van nak sí rók, igaz élet re vá -
gyó dók, igaz éle tet éhe zők és szom -
jú ho zók. 

Ez a föl dön ta lál ha tó bol dog ság el -
ér he tő. Gyak ran küz de lem mel, mert
sok csa ló dá sunk a két ség be esés fe lé
hajt ben nün ket, és már-már le is
mon dunk ar ról, hogy a föl dön meg -
ta lál juk a bol dog sá got. Pe dig a sok
csa ló dá sunk ab ból ered, hogy nem jó
he lyen ke res sük. El fe lejt jük, hogy a
bol dog ság, ha föl di is, ha em be ri is,
min den eset re lel ki kincs. És Jé zus er -
re hív ja fel fi gyel mün ket az em lí tett
bib li ai rész ben. Aki ko mo lyan ol vas -
sa, an nak rend kí vül be cses ta ní tás ez.
Iga zán ak kor ért jük meg, ha Jé zus ra
fi gye lünk.

Jé zus sze rint a bol dog ság nem
gyö nyör, nem él ve zet, nem ön zés,
nem föl di ter mék, ha nem Is ten ado -
má nya, olyan „égi nö vény”, amely az

em be ri szív be ül tet ve em be ri vé lesz,
de azt egy út tal át is ala kít ja, meg szé -
pí ti. Mit kell te hát ten nünk?

Már az el ső lé pés nél Is ten re kell
irá nyí ta ni fi gyel mün ket. Mert ki a lel -
ki sze gény? Bi zo nyá ra nem az, aki nek
ke vés okos ság ju tott. „Lel ki sze gény
az, aki nek a mér té ke a nagy, a ha tal -
mas, a gaz dag Is ten. Az olyan em ber,
aki Is ten hez kö ze le dik, és lát ja, hogy
mily cso dás sze re tet van őná la, azt ér -
zi is, és az tud ja, hogy Is ten nél kül az
em ber sze gény és nyo mo rult. Ezért
ha meg nyit ja az Úr előtt a szí vét, lel -
két, s be te lik az Is ten or szá gá nak ja -
va i val, bol dog sá got ta lál.”

Csak hogy Is ten or szá ga nem egy -
szer re lesz a mi énk. A lel ki sze gény sír
és ke se reg, ami kor a sa ját nyo mo rú -
sá gának tu da tá ra éb redt, az Is ten or -
szá gát pe dig tá vol ról lát ja csak. Bol -
dog sí rás ez, mert eze ket a könnye ket
Is ten le tör li. Ezek után a lé lek be cso -
dá la tos nyu ga lom, bé kes ség és sze líd -
ség köl tö zik. Az Is ten től meg vi gasz -
talt lé lek a to váb bi ak ban már nem vá -
gyó dik a föl di ja vak után. Bol dog, ha
azt, ami re föl di éle té ben szük sé ge
van, Is ten ke zé ből ve he ti, mint örö kös
az örök ha gyó aka ra ta sze rint.

Az ilyen lé lek só vá rog az Is ten nel
va ló he lyes vi szony, az igaz, he lyes
ma ga tar tás után. Nem csak az igaz -
ság után, ha nem az igaz élet után is,
mert er ről van szó Mt 5. és 6. ré szé -
ben. Az Is ten pe dig ki elé gí ti az ilyen
só vár gást, s a lel ket mind job ban ma -
gá hoz kap csol ja.

Az ir gal mas Is ten ből az után át -
árad nak az em ber be az ir gal mas ság
erői, s az em ber, aki az előtt ön ző és
kap zsi volt, má sok kal szem ben is tud
ir gal mas sá got gya ko rol ni. A bol dog -
sá got, ame lyet meg szer zett, má sok -
kal is meg akar ja osz ta ni. Így a lé lek
min dig job ban meg tisz tul a bű nös
szen ve dé lyek től, az ön ző gon do la tok -
tól, a go nosz vá gyak tól, s lel ki sze me -
ink öröm mel lát ják, hogy Is ten ve zet
ben nün ket.

Ép pen ezért ar ra tö rek szünk, hogy
az ál dott bé két, ame lyet Is ten adott,
ter jesszük. Sőt ké szek le szünk há bo -
rú sá got is szen ved ni, hogy Is ten nel
va ló he lyes vi szo nyunk ban meg ma -
rad has sunk.

Ez te hát az egy re ma ga sabb ra
szál ló bol dog ság út ja! 

El kell is mer nünk, hogy so kan
nem ezen az úton ke re sik a bol dog -
sá got. Ide olyan erők kel le nek, ame -
lyek lel kün ket fel fe lé irá nyít ják. Az Úr
Jé zus a ter mé sze ti em ber előtt is me -
ret len for rá so kat tár fel.

Ha vé gül Jé zus út mu ta tá sa alap ján
az em ber ezt a bol dog sá got meg ta -
lál ta, ak kor erőt, böl cses sé get és
szent sé get nyert. Az Is ten nel va ló kö -
zös ség és az Is ten ál tal adott iga zi bol -
dog ság le he tő vé te szi, de egy út tal kö -
te les sé günk ké is, hogy má sok ra is su -
gá roz tas suk a ka pott erő ket. 

Jé zus azt kí ván ja hí ve i től: le gye nek
a föld sójai s a vi lág vi lá gos sá ga. Mu -
tas sa nak utat az élet sö tét éj sza ká já ban
té ve de zők nek. Ne tart sák meg ma guk -
nak az Is ten től nyert ke gyel met. Óv -
ják a lel ke ket a rom lás tól, mint ahogy
a só óv a rot ha dás el len. Ér vé nye sít sék
a nyert is te ni erőt cse le ke de te ik ben, s
így kény sze rít sék az em be re ket, hogy
Is ten jó sá gá nak és ke gyel mé nek nagy -
sá gát el is mer jék, és az Urat di cső ít sék.
Éle tük ben Is ten le gyen az el ső, mert ő
a leg be cse sebb kincs! Az ő szent ne -
ve min de nek fe lett va ló.

Jé zus sze rint te hát a bol dog ság iga -
zi for rá sa: Is ten. A tő le ka pott ren del -
te té sün ket pe dig csak ak kor tel je sít -
jük, ami kor az égi fény ből annyit tu -
dunk ven ni, hogy vissza is tud juk su -
gá roz ni szó val, ami kor Is ten ről bi -
zony sá got te szünk, Is tent di cső ít -
jük. Jé zus előtt nincs föl di gát. Ő a lel -
ket oly ma gas ra eme li, ahol nincs
más, mint Is ten és az ő or szá ga, s ahol
az Úr és az ő gyer me ke kö zöt ti sze -
re tet tel jes össze köt te tést sem mi meg
nem aka dá lyoz za.

Vizs gál juk meg ma gun kat, hogy
így ke res sük-e bol dog sá gun kat! Egy -
ál ta lán mi lyen bol dog sá got ke re -
sünk? A föl di örö mök bol dog sá gát
vagy Is ten meg men tő ha tal má nak,
ben nün ket át öle lő meg vál tó sze re te -
té nek bol dog sá gát?

Ami kor én ezt a bol dog sá got meg -
ta lál tam, ma ga mé vá tet tem, túl ára -
dó öröm töl töt te be szí ve met, s nem
tud tam ma gam ban tar ta ni. So kak nak
ad tam to vább, s ez tet te tel jes sé bol -
dog sá go mat. Azt is tu dom, hogy en -
nek vég ső fo ko za tát ott fenn a bol -
dog ság szép ha zá ja tel je sí ti be, hol szí -
vem örök ké örül ni fog.

g Szen czi Lász ló

Ahol a bol dog sá got találjuk
Csak azt ne en gedd meg, én Is te nem, 
Hogy más ba be le lás sam, át vi gyem 
A rosszat, ami ben nem van csu pán.

Bű nök bur ján ja vert fel en ge met, 
De kö ze lem ben ró zsa li ge tek 
Il la toz nak iga zak ud va rán.

Égek a ma gam fű töt te po kol ban, 
De jobb ra s bal ra tő lem menny or szág van: 
Ó, Is ten, e hi tem el ne vedd.

Szen tek ve szik a mág lyá mat kö rül, 
S bár el ol ta ni ok nem si ke rül, 
Lán gom ba hul lat ják könnye i ket.

(1930. ok tó ber)

Re mé nyik Sán dor

Csak azt ne…
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa

b Öt ré szes so ro za tunkban az ál la -
tok, kü lö nös kép pen is a ma da -
rak nagy ba rát ja és is me rő je,
Sch midt Egon bá csi me sél a kö -
rü löt tünk élő ál la tok ról. Min den
al ka lom mal két ál lat ról ol vas hat -
tok, kö zülük az egyik ma dár. A
Bu dai Ti bor gyö nyö rű raj za i -
val il luszt rált ismertetés vé gén
min dig ta lál hat tok majd három-
három kér dést. A he lyes vá la -
szoknak utá na kell ke res ne tek.
A meg fej té se ket gyűjt sé tek
össze, és küld jé tek be szer kesz -
tő sé günk cí mé re (1085 Bu da -
pest, Ül lői út 24.). A bo rí ték ra ír -
já tok rá: „Me sél nek az ál la tok”.

Mó kus
Ta lán nincs is olyan gye rek, aki ne is -
mer né és ne sze ret né ezt az örök ké
vi dám, a fá kon ügye sen ug rá ló ál la -
tot. Er dők ben, par kok ban ta nyá zik,
a bu da pes ti ek leg könnyeb ben a Nép -
li get ben ta lál koz hat nak ve le. Ott
meg szok ták az em be re ket, és kö zel -
ről is meg fi gyel he tők.

Né ha le jön nek a föld re is, és ha
ilyen kor ku tya fut fe lé jük, fel sza lad -
nak a fá ra. Egy ág ra ül nek nem sok -
kal az uga tó ku tya fe je fe lett, le pil lan -
ta nak, és mint ha csak azt mon da nák:
na, gye re utá nam, ha tudsz!

A mó kus ma gok kal, gyü möl csök -
kel, gom bák kal táp lál ko zik. Ősszel
föld be rej tett rak tá ra kat ké szít, eze -
ket ké sőbb a hó alatt is meg ta lál ja. Lá -

to gat ja a ma da rak ré szé re ki ló ga tott
ma dár ete tő ket is, és a nap ra for gót ro -
pog tat ja.

Nem al szik té li ál mot, jel leg ze tes
nyo ma it a hó ban meg ta lál hat já tok.
Hó fú vá sos idő ben akár több na pig is
a fész ké ben ma rad, ilyen kor bo zon tos
far ká val ta ka ró zik. Ko ra ta vasszal a
ma gas ága kon gömb ala kú, be lül fi -
nom hánccsal bé lelt gally fész ket épít,
a nős tény éven te két szer eb ben hoz -
za a vi lág ra 2-7 fi ó ká ját. A mó kus ha -
zánk ban vé dett, nem sza bad bán ta ni.

Kér dé sek
• Va jon mi kor nyíl nak ki a kis mó -

ku sok sze mei?
• Mi a mó kus leg na gyobb el len sé ge

az er dő ben?
• Mi a mó kus leg ked ve sebb cse me gé -

je?

Er dei fü les ba goly
A leg gya ko ribb ba goly faj Ma gyar or -
szá gon. Ta vasszal és nyá ron a pá rok
kis er dő fol tok ban él nek, ősszel és té -
len cso por tok ba ve rőd ve rend sze rint
fe nyő fá kon pi hen nek, nem egy szer a

te le pü lé sek – vá ro sok, fal vak – kert -
je i ben.

Nap pal moz du lat la nul ül nek a
törzs mel lé hú zód va, és csak es te,
szür kü let kor re pül nek ki a me zők re,
ahol rág csá lók ra va dász nak. Zsák -
mány ál la ta ik csont jai a kö pe tek ben,
a fák alatt he ve rő hosszú kás szőr -
gom bó cok ban meg ta lál ha tók.

A pá rok a tél vé gén, ko ra ta vasszal
ala kul nak ki, es tén ként gyak ran hal -
la ni mély „hu” hang ju kat. Nem épí -
te nek fész ket, ha nem más ma da rak,
fő leg var jak ott ho na it fog lal ják el, ott
rak ják le 6-8 fe hér to já su kat. Elő for -
dult már az is, hogy vá ro sok ban, a
ma gas há zak ab la ka i ban lé vő mus kát -
lis lá dá ban köl töt tek. Csak a to jó kot -
lik, pár ja hord ja ne ki a táp lá lé kot. A

fi ó kák 28-30 nap alatt kel nek ki, de
már há rom he te sen el hagy ják a fész -
ket. Ek kor még nem tud nak re pül ni,
a kö ze li ága kon ül dö gél nek, és éj sza -
ka sí ró han go kat ad va vár ják az ele -
ség gel ér ke ző szü le i ket.

A bag lyok nap pal is jól lát nak, éj -
sza ka, va dá szat köz ben azon ban fő -
leg fi nom hal lá su kat hasz nál ják. A
rág csá lók leg ki sebb moz gá sát is meg -
hall ják, le csap nak rá juk, és meg ra gad -
ják őket tű he gyes kar ma ik kal.

Kér dé sek
• Va jon mi az er dei fü les ba goly leg -

főbb táp lá lé ka?
• Hány er dei fü les ba goly él ha zánk -

ban?
• Mi lyen sú lyú egy er dei fü les ba goly?

Ked ves Gye re kek!

ME SÉLNEK AZ ÁLL ATOK

12 e 2010. november 14. Evangélikus Életgyermekoldal

Imád ság író- és rajz pá lyá zat gyer me kek nek
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Gyer mek- és If jú sá gi Osz tá lya imád -
ság író- és rajz pá lyá za tot ír ki Ad ven ti vá ra ko zás és ka rá csony ün ne pe té -
ma kör ben.

A gye re kek öt kor osz tály sze rint pá lyáz hat nak: óvo dá sok, 1–2., 3–4.,
5–6., 7–8. osz tá lyo sok.

A raj zok A/4-es mé ret ben ké szül je nek, hasz nál ha tó hoz zá szí nes ce -
ru za, filc toll, zsír kré ta vagy fes ték. Az ol vas ha tó for má ban be kül den dő
imád sá gok tet sző le ges ter je de lem ben ké szül het nek. Kér jük, hogy a raj -
zok és az imád sá gok há tul ján sze re pel jen a ké szí tő ne ve, élet ko ra, a mű
cí me, il let ve a pá lyá zó lak cí me, gyü le ke ze té nek és ok ta tá si in téz mé nyé -
nek ne ve.

A be ér ke zés ha tár ide je: de cem ber 15. (szer da)
A cím, aho vá vár juk a mun ká kat: MEE Gyer mek- és If jú sá gi Osz tály, 1450
Bu da pest, Pf. 21.

A pá lyá zat ered mé nyét hon la pun kon de cem ber 20-án je len tet jük meg,
és a dí ja kat még ka rá csony előtt pos tá ra ad juk a gyer me kek nek!

A pá lyá zók leg fel jebb há rom raj zot és há rom imád sá got küld het nek
be. Az egyes kor osz tá lyok ban az el ső há rom he lye zett ré sze sül aján -
dék ban.

H I R D E T É S

Melyik úton induljon el Dávid, hogy legyőzhesse Góliátot?
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Az ősz be kö szön té vel a gaz dák biz ton ság ba he lye zik a
ter ményt, rend be te szik, ki ja vít ják el hasz ná ló dott, meg -
sé rült esz kö ze i ket, szer szá ma i kat. S ter mé sze te sen itt az
ide je a szü ret nek, az új bor el ké szí té sé nek is. Szor gos ke -
zek vég zik a fá rasz tó mun kát a sző lő ben és a pin cék ben
egy aránt.

Nincs ez más ként a Bükk hegy ség lá bá nál, a Me ző kö -
vesd től tíz-egy né hány ki lo mé ter re észak ra meg bú vó köz -
ség ben, Bog ácson sem. A ma már egy re na gyobb rész -
ben az ide gen for ga lom ból élő te le pü lés ko ráb ban szin -
te ki zá ró lag a me ző gaz da ság nak kö szön het te lé tét. La -
ko sai egy ré sze sum más ként dol go zott, más ré sze pe dig
ha gyo má nyos pa rasz ti gaz dál ko dást foly ta tott a sa ját föld -
jén. (A sum má sok föld nél kü li pa raszt em be rek, akik ta -
vasz tól őszig csa lá dos tul az ura dal mi bir tok ra köl töz tek,
és bé rért, fi zet sé gért vé gez ték el az ak tu á lis me ző gaz da -

sá gi mun ká kat.) Egy azon ban kö zös volt ben nük: a Bükk
ma gas ba szö kő csú csai előtt hú zó dó sze líd dom bok kö -
zött min dig szor gos, dol gos em be rek él tek. So ha nem
volt könnyű Bog ácson az élet, na gyon ke mé nyen meg
kel lett dol goz ni a min den na pi be te vő ért, hi szen a ter -
mé szet nem ad ta ol csón a ja va it.

En nek a küz del mes élet nek az is me re te ih let te meg
a Bog ács köz ség Szent Már ton-temp lo má nak plé bá ni -
á ján élő Ko vács Sán dor nét, Man ci né nit. Az idős
asszony, aki már év ti ze de vég zi a temp lom kö rü li min -
den na pi te en dő ket, úgy gon dol ta, meg örö kí ti em lé ke -
it. Tex tí li ák ból ba bá kat ké szí tett, és ko ra be li vi se let be

öl töz tet te őket – a ba bák kü lön bö ző élet hely ze tek nek,
élet ko rok nak vagy ép pen a vég zett mun ká nak meg fe -
le lő ru há kat vi sel nek. Ezek ből az tán je le ne te ket ál lí tott
össze, s az ér dek lő dők oku lá sá ra egy-egy élet kép pé ren -
dez te a cso por to kat, a temp lom szom széd sá gá ban
ren del ke zé sé re bo csá tott he lyi ség ben pe dig ta ka ros kis
ki ál lí tást ho zott lét re be lő lük. S hogy még tel je sebb le -
gyen a lát vány, meg kér te test vé rét – „aki már gyer mek -
ko rá ban is ügye sen raj zolt” –, hogy ké szít sen a je le ne -
tek hez il lő fest mé nye ket mö gé jük.

Az el ké szült ké pek iga zi na iv fest mé nyek let tek, ame -
lyek ki vá ló an szol gál ják a ki tű zött célt. Lát ha tó a sum más -
élet egy je le ne te, meg néz het jük, ho gyan él ték min den nap -
ja i kat a múlt szá zad ele ji em be rek, majd – egye bek mel -
lett – lát ha tunk la ko dal mas ké szü lő dést, te me tést, szü -
re tet és egy há zi ün nep re össze gyűlt so ka dal mat is. 

Man ci né ni az em lé ke i re, az idő sek el be szé lé se i re és a
pad lá so kon vagy a ré gi lá da fi ák ban fel lel he tő do ku men -
tu mok ra ha gyat koz va ké szí ti a ru há kat, öl töz te ti fel kis ked -
ven ce it, majd te szi mel lé jük a ko ra be li – vagy az azok ra
em lé kez te tő – esz kö zö ket.

S aki nek a lát vány nem elég, az az ízes ma gyar ság gal
elő adott tör té ne te i ből tud hat meg még töb bet. Kész ség -
gel el ma gya ráz ta pél dá ul, mi az a la pá tos konty, „amely
nél kül még a ka pu ba sem ment ki a pa lóc asszony”, de szí -
ve sen me sélt ar ról is, hogy mi lye nek vol tak a ko ra be li éte -
lek, és hogy me lyi ket ho gyan ké szí tet ték el, vagy hogy mi -
lyen ház ban él tek a csa lá dok.

Jó szív vel ajánl ha tó gyü le ke ze ti ki rán du lá sok egyik ál -
lo má sa ként e kü lön le ges ki ál lí tás. Hi szen ha nem is mer -
jük, őriz zük, ápol juk ha gyo má nya in kat, las san fe le dés be
me rül nek a ré gi szo ká sok, s kö zös múl tunk, tör té nel münk
egy újabb da rab ja vész el. 

Aki fel ke re si Bog ácsot, an nak kár len ne ki hagy ni a fa -
lu Ár pád-ko ri ala po kon nyug vó temp lo má nak meg te kin -
té sét. A gyö nyö rű en fel újí tott haj lé kot nem kis büsz ke -
ség gel – mint ked ves is me rő sök nek – mu tat ja meg Man -
ci né ni.

Be je lent ke zés sel bár mi kor lá to gat ha tó mind két hely -
szín. A ró mai ka to li kus plé bá nia Bog ácson, az Ady
End re ut ca 18. szám alatt ta lál ha tó. Te le fon szá muk:
49/534-032. A lá to ga tás in gye nes, de a fenn tar tás ra szí -
ve sen fo gad nak el tá mo ga tást.

g Gyar ma ti Gá bor

K I R ÁN DU LÓ G Y Ü LE K E Z E TEK FI G YEL MÉ BE!

„Na iv nép rajz óra” Man ci né ni nél

b Egy há zunk fel ügye lő i nek ez évi
or szá gos kon fe ren ci á ján az erőn -
lét volt a kulcs szó. A kü lön bö ző
egy ház kor mány za ti szin te ken
szol gá ló vi lá gi ve ze tők – mint egy
negy ve nen – no vem ber el ső hét -
vé gé jén gyűl tek össze Rév fü lö -
pön, az Or dass La jos Evan gé li -
kus Ok ta tá si Köz pont ban. 

A pén te ki va cso ra után tar tott nyi tó -
áhí ta tá val Itt zés Já nos ad ta meg az
igei in dí tást a mun ká hoz. Az el nök-
püs pök Bír 16,18–25 alap ján Sám son
tör té ne tét, ere jé nek, erőn lé té nek mi -
ben lé tét ele mez te. 

Es te dr. Cser há ti Pé ter, a Nem ze ti
Erő for rás Mi nisz té ri um he lyet tes ál -
lam tit ká ra, az Észa ki Egy ház ke rü let
fel ügye lő he lyet te se tar tott elő adást
Egész sé günk és egész ség ügyünk ál la -
po ta cím mel. Be mu tat ta az egész ség -
ügy je len le gi hely ze té nek előz mé nye -
it, fel vá zol ta a prob lé má kat. A glo bá -
lis és a ha zai gon dok és meg ol dan dó
fel ada tok kö zött – mint mond ta – el -
ső sor ban a meg elő zés sze re pé re, il -
let ve a re ha bi li tá ció ha té kony sá gá nak
erő sí té sé re kell he lyez ni a hang súlyt.
Ki tért ar ra is, hogy az egész ség ügyi
el lá tás ban mind a vég zett mun ka
mi nő sé gét, mind a dol go zók lét szá -
mát te kint ve egy re kri ti ku sabb ál la -
po tok ural kod nak. 

Ar ra a kér dés re, hogy van-e ki út a
sok szor el ke se rí tő nek tű nő hely zet -
ből, a vá la sza egy ér tel mű en igen
volt. Op ti miz mus ra ad hat okot, hogy

a je len le gi kor mány za ti erő vi szo -
nyok ta lán so ha vissza nem té rő le -
he tő sé get kí nál nak a prob lé mák or -
vos lá sá ra. Elő adá sá nak zá rá sa ként
Cser há ti Pé ter az egy há zak egész ség -
ügyi el lá tó rend szer be va ló be vo ná sá -
nak le he tő sé ge i ről, va la mint az egész -

ség ügy és a ke resz tény ség össze füg -
gé se i ről szólt.

Szom bat dél előtt el ső ként a ha ma -
ro san – 2012-ben – ese dé kes tiszt újí -
tás ke rült te rí ték re Mé szá ros Ta más
egy ház me gyei fel ügye lő és ifj. dr.
Ha fen scher Ká roly lel kész se gít sé gé -
vel. A vá lasz tá si elő ké szü le tek ről – a
tör vény és a gyü le ke zet-lé lek tan szem -
pont jai cí mű vi ta in dí tó re fe rá tu muk
után a hoz zá szó lá sok el ső sor ban a
vál to zás igé nyét je lez ték, de sok, a fél -
re ér té se ket tisz táz ni igyek vő ész re vé -
tel is el hang zott.

Kö zös sé gek és egész ség cím mel dr.
Szé kely And rást, a Sem mel weis Or -
vos tu do má nyi Egye tem Ma ga tar tás -

tu do má nyi In té ze té nek mun ka tár sát
hall gat hat ták meg a fel ügye lők. A ku -
ta tó – ma ga is nagy csa lá dos: hat gyer -
me kes édes apa – a csa lád fon tos sá -
gát ki emel ve kezd te ké sőbb be szél ge -
tés sé ala ku ló elő adá sát, de szó esett
a tár sa da lom lel ki ál la po tá ról is. Így
töb bek kö zött elő ke rült a de presszió,
az anó mia, a há zas ság és a vá lás té -
ma kö re. Az esz me cse re kü lön fi -
gyel met ér dem lő ré sze volt az is ten -
kép ha tá sa a stressz tű rő ké pes ség re. 

Az ebé det kö ve tő en dr. Fáb ri
György kom mu ni ká ció ku ta tó mu -
tat ta be Egy há zunk erőn lé te cím mel
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
ál la po tát fel mé rő szo cio ló gi ai ku ta -
tás ered mé nye it (lásd Evan gé li kus nak
len ni Ma gyar or szá gon – 2010-ben cí -
mű írá sun kat – a szerk.).

Áhí ta tá ban dr. Fa bi ny Ta más püs -
pök – A kül de tés ere je cím mel – Dá -
vid ki rály sze mé lyén ke resz tül vizs -
gál ta az erőn lét kér dés kö rét, majd
meg ren dí tő, ve tí tett ké pes elő adást
tar tott az el múlt idő szak ka taszt ró -
fá i ról, azok bib li ai ve tü le té ről. 

A va sár na pi úr va cso rás is ten tisz -
te le ten Itt zés Já nos hir de tett igét. Az
el nök-püs pök pré di ká ci ó já ban Pál
apos tol pél dá ja alap ján a fe lül ről ka -
pott erő ről szól va zár ta le a kon fe ren -
cia gon do la ti ívét. A részt ve vők az is -
ten tisz te le ten imá val em lé kez tek
meg az el múlt év ben el hunyt dr.
Frenkl Ró bert ko ráb bi or szá gos fel -
ügye lő ről.

A tanácskozást Prőh le Ger gely or -
szá gos fel ügye lő gon do la tai zár ták.

g Bak Pé ter

Küldetésünk ereje
Fel ügye lők or szá gos kon fe ren ci á ja Rév fü lö pön

A ku ta tás szo ro san kap cso ló dik
az evan gé li ku sok Élő kö vek egy há -
za cí mű egy há zi stra té gi á já nak ki -
dol go zá sá hoz.

Az ada tok négy forrásból szár -
maz nak: kér dő íves ku ta tás az egy -
ház ta gok kö ré ben; lel ké szek kel ké -
szí tett mély in ter júk; on-line kér dő -
íves vizs gá lat ak tív egy ház ta gok
kö zött; on-line vizs gá lat az egy há -
zi in téz mé nyek ve ze tői kö ré ben. A
kér dő íves vizs gá lat az egy ház ta gok -
ra (kö rül be lül 300 ezer ma gyar
ál lam pol gár ra) rep re zen ta tív, ezer -
öt száz fős min ta vé tel lel ké szült.
Ilyen jel le gű, szé les kö rű és mély -
sé gű ku ta tás a rend szer vál to zás
óta nem zaj lott a tör té nel mi egy há -
zak kö ré ben.

Az adat gyűj tés főbb té ma kö rei
kö zé tar to zik az egyé ni hit élet, az
egy há zi al kal ma kon va ló rész vé -
tel, a gyü le ke ze ti-egy ház szer ve ze -
ti ak ti vi tás, az evan gé li kus ság
jel lem zői, ér ték rend és fe le lős ség -
vál la lás, va la mint az egy ház tár -
sa dal mi sze rep vál la lá sa, az egy -
ház stra té gia is mert sé ge. A ku ta -
tást az egy ház ré szé ről Fa bi ny Ta -
más püs pök és Prőh le Ger gely or -
szá gos fel ügye lő gesz to rál ja, szak -
mai irá nyí tó ja Fáb ri Ist ván szo cio -
ló gus és dr. ha bil. Fáb ri György
kom mu ni ká ció ku ta tó, mind ket -
ten csö mö ri evan gé li ku sok, akik
egy há zi fel aján lás ként vé gez ték a
mun kát.

A fel mé rés ered mé nyei szerint
az egy ház ta gok úgy lát ják, csök ken
a temp lom ba já rók és a kon fir má -
lók szá ma. Ál ta lá ban is gond nak
tart ják a hit élet el szür kü lé sét, a fi -
a ta lok el ma ra dá sát, az anya gi ne -
héz sé ge ket. Nem lát nak vi szont
ko moly hi ányt az egy há zi ön kén -
tes mun ka mennyi sé gé ben – mi -
köz ben sa ját be val lá suk alapján
há rom ne gye dük egy ál ta lán nem
vé gez ilyen mun kát.

Az egy ház ta gok is ten tisz te let re
já rá suk el ma ra dá sát leg in kább
egész sé gi ál la po tuk kal és az idő hi -
ánnyal, a sok mun ká val in do kol ják.
Mind ezek va ló ban ob jek tív adott -
ság nak tűn nek, hi szen alig lát nak

mó dot ar ra, hogy ér dem ben vál toz -
zon a hely zet.

A meg kér de zet tek elé ge det tek a
lel ké szek mun ká já val, úgy ér zik, a
pré di ká ci ók hoz zá se gí tik őket a lel -
ki meg nyug vás hoz, az Is ten hez
va ló kö zel ke rü lés hez, bá to rí tást,
re ményt ad nak szá muk ra. A hí vők
ma gán jel le gű vagy hit bé li gond ja -
ik kal nem ke re sik meg a lel ké sze -
ket, in kább ma guk vagy ba rá ta ik,
csa lád juk se gít sé gé vel old ják meg
eze ket. Is ten ben va ló hi tük erős,
azon ban ugyan annyi an van nak,
akik a ma guk mód ján val lá so sak,
mint akik az egy ház ta ní tá sa sze -
rint azok.

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház tár sa dal mi sú lyá val az
egy ház ta gok több sé ge elé ge dett,
ab ban vi szont meg osz tot tak, hogy
elég sé ge sek-e meg szó la lá sai az
egész or szá got érin tő po li ti kai,
köz éle ti ügyek ben: a vá la szo lók
egy har ma da sze rint ele gen dő, ne -
gye dük ke ves li, má sik ne gye dük
so kall ja. Hoz zá ve tő le ge sen ugyan -
annyi an van nak, akik tel jes tá -
vol sá got tar ta ná nak a po li ti kai
pár tok tól, mint akik biz tat nak
azok nak a pár tok nak a tá mo ga tá -
sá ra, ame lyek nek cél jai egy be es nek
az egy ház ér té ke i vel – azon ban el -
enyé sző ki sebb ség ben van nak,
akik el kö te le ző dést vár ná nak bár -
mely po li ti kai párt mel lett.

Ter mé sze te sen a fen ti ek csu -
pán íze lí tő nek te kint he tők az –
igen szé les kö rű adat bá zis fel dol -
go zá sa, mély elem zé se so rán
nyert – ered mé nyek ből. A ku ta -
tás le bo nyo lí tó i nak re mény sé ge
sze rint a ka pott ada tok az evan -
gé li kus egy ház jö vő jé ről va ló
gon dol ko dást szol gál ják majd, s
ki egé szít ve az egy ház sta tisz ti kai
adat so ro kat meg ala poz zák a stra -
té gia ki ala kí tá sát. A fel mé rés
leg fon to sabb ho za dé ka pe dig az
le het, ha se gít egyé ni és kö zös sé -
gi ön is me re tünk ben, Krisz tus -
ban va ló kö zös sé günk erő sö dé sé -
ben, a szük sé ges vál to zá sok ösz -
tön zé sé ben.

d EvÉ let-in fó

Evan gé li kus nak len ni
Ma gyar or szá gon –

2010-ben

A Lu ther Ki adó köny ves bolt já nak
(1085 Bu da pest, Ül lői út 24.)
ün ne pi nyit va tartá sa 
• No vem ber 27., szom bat: 9–13
• No vem ber 29. – de cem ber 23., hét fő től pén te kig: 9–18
• De cem ber 4., szom bat: 9–16: Ló nyay ut cai ke resz tény könyv vá sár (Ló -

nyay Ut cai Re for má tus Gim ná zi um, 1092 Bu da pest, Ki ni zsi u. 1–7.)
• De cem ber 11., szom bat: 9–17
• De cem ber 18., szom bat: 9–13
• De cem ber 24-től zár va tar tunk, nyi tás 2011. ja nu ár 17-én
Fel hív juk ked ves meg ren de lő ink fi gyel mét, hogy az ün ne pek és az év ele ji
lel tá ro zás mi att a de cem ber 21. után ér ke ző meg ren de lé se ket ja nu ár 17-
től tud juk tel je sí te ni.

H I R D E T É S

b Ke resz tény hi tü ket és evan gé li kus sá gu kat büsz kén vál la ló, val -
lá sos kör nye zet ben fel nőtt, a csa lá dot, biz ton sá got, a ha gyo má -
nyo kat és a ter mé sze ti ér té kek vé del mét fon tos nak tar tó, se gí tő -
kész em be rek ként jel lem zik ön ma gu kat a ma gyar or szá gi evan -
gé li ku sok an nak a ku ta tás nak a fé nyé ben, amely 2010 ta va szán
in dult. A szak mai és tár sa dal mi szem pont ból egy aránt út tö rő je -
len tő sé gű prog ram a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház fel ké -
ré sé re ké szült. Cél ja, hogy fel tér ké pez ze az evan gé li kus hí vők, egy -
ház ta gok, lel ké szek, egy há zi in téz mé nyi dol go zók vé le mé nyét az
egy ház mű kö dé sé ről, prob lé má i ról, va la mint ké pet ad jon hit éle -
ti és egy há zi te vé keny sé gük ről.
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Szentháromság ünnepe után utolsó előtti (reménység) vasárnap.
Liturgikus szín: zöld. Lekció: Mt 25,31–46; Jer 8,4–7. Alapige: Róm 14,7–12.
Énekek: 502., 526.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német, úrv.) Johannes Erlbruch; de. 11.
(úrv.) Bence Imre; du. 6. Bence Imre; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (szuplikáció)
Endreffy Péter; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok
u. 9. de. fél 10. (úrv., családi) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12.
de. 10. Iványi Gábor; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Hokker Zsolt; Újpest, IV., Lebstück
M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; Káposztásmegyer, IV. Tóth Aladár út 2–4. de.
9. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.)
Gáncs Péter; du. 6. (asztali beszélgetések) Gáncs Péter; VII., Városligeti fasor 17. de.
háromnegyed 10. (angol nyelvű, úrv.) dr. Bácskai Károly; de. 11. (úrv.) Aradi György; VIII.,
Üllői út 24. de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák, kétnyelvű családi)
Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. (úrv.) Szabó Bertalan; IX., Gát
u. 2. (katolikus templom) de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de.
10. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. 11. (úrv.)
dr. Blázy Árpád; du. 6. (vespera) Missura Tibor; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Missura Tibor;
Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Bolba Márta; Budahegyvidék, XII.,
Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10.
Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Győri Veronika; XIV. Gyarmat u.
14. de. fél 10. (úrv.) Győri Veronika; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B.
András; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet;
Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. Fekete Gy. Viktor; Cinkota, XVI.,
Batthyány I. u. de. fél 11. Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Vető István;
Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti
út 111. de. 10. dr. Korányi András; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Kopf András;
Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Kopf András; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth
tér 3. de. 10. (szuplikáció) Dömök Krisztina; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83.
(református templom) de. 8. (szuplikáció) Dömök Krisztina; Kispest, XIX., Templom tér
1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady
E. u. 89. de. 10. (családi) Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás;
Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Ittzés
István; Pilisvörösvár (református templom) du. 2.; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem)
de. fél 10. (családi) dr. Lacknerné Puskás Sára.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

b Hol más hol is tör het ne az ég fe -
lé Er dély leg ma ga sabb temp -
lom tor nya, mint az égig érő he -
gyek vi dé két vi gyá zó Besz ter cén,
ab ban a vá ros ban, amely egy
év ez re den ke resz tül a mi ré gi
Ma gyar or szá gunk ke le ti fer tá -
lyát őriz te? Az 1563-ban épí tett
evan gé li kus temp lom tor nya
het ven hat mé ter ma gas.

Ez a Besz ter ce kör nyé ki táj volt a haj -
da ni Ma gyar or szág egyik leg ma ga -
sabb vi dé ke. Már mint a ten ger szint -
jé ről néz ve. A te rü let ugyan is a Ke -
le ti-Kár pá tok ban ta lál ha tó, ha zánk
ezer éves ha tár vi dé kén. 

Itt van mind járt a Rad nai-ha va sok,
mely a Ti sza, az Ara nyos és a Sza mos
víz gyűj tő te rü le tét vá laszt ja el egy -
más tól. Leg ma ga sabb csú csa a 2303
mé ter ma gas Kö ves-ha vas. De hív -
hat juk akár Hor thy-csúcs nak is, hi -
szen Észak-Er dély vissza té ré se után
az ot ta ni ma gya rok Er dély leg ma ga -
sabb he gyét há lá ból a kor mány zó ról
ne vez ték el. Ar ra fe lé amúgy még
leg alább öt csúcs ma gas sá ga ha lad -
ja meg a 2200 mé tert, és hat to váb -
bi hegy ma gas lik 2100 mé ter fö lé. 

Hát ilyen, égig érő he gyek öve zik
Besz ter cét, mely nek „ost ro má ról”
Mik száth Kál mán 1895-ben re mek -
be sza bott re gényt írt. A vá ros ról a
kró ni kák el ső íz ben jó val ko ráb ban,
1241-ben tet tek em lí tést. Rög tön
utá na az tán a ta tá rok el is pusz tí tot -
ták. Má sod já ra 1284-ben ír tak ró la a
kró ni kák, mi dőn is ar ról tu dó sí tot tak,
hogy egy újabb ta tár be tö rés al kal má -
val a vá ros megint el pusz tult. 

Ké sőbb szász be te le pü lők élesz tet -
ték új ra Besz ter cét; a vá ros 1330-ban,
Ká roly Ró bert ural ko dá sa alatt sza bad
ki rá lyi vá ro si ran got ka pott. Fel emel -
ke dé sét an nak kö szön het te, hogy kö -
zel a Bor gói-há gó, ame lyen ke resz tül
a ha zánk ha tá rát je len tő, égig érő
he gye ken át ki le het jut ni a szom szé -
dos Mold vá ba. A há gón bé kés idő -

szak ban a ke res ke dők, vi ha ro sabb
idők ben pe dig a ha dak jöt tek-men tek. 

Az 1452-es esz ten dő hoz ta meg a
vá ros leg fé nye sebb idő sza kát. Ek -
kor ugyan is az or szág gyű lé sen V.
Lász ló ki rály Besz ter ce örö kös gróf -
já vá és Ma gyar or szág fő ka pi tá nyá vá
ne vez te ki Hu nya di Já nost. A fő ka pi -
tány a kö vet ke ző esz ten dő ben sa ját
költ sé gén egy rop pant erős sé get épí -
tett ki, hogy az ol tal maz za a te le pü -
lést. A gróf ság in téz mé nye az tán
nem élt so ká ig, ugyan is 1464-ben
Má tyás ki rály meg szün tet te. 

Besz ter ce eb ben az idő ben a ma -
gyar or szá gi hu ma niz mus egyik köz -
pont ja volt. Itt nyom tat ták ki pél dá -
ul Bon fi ni nek, Má tyás ki rály ud va ri
tör té net író já nak több köny vét is.

A vá ros gaz dag sá gát jel zi, hogy az
1563-ban a fő té ren emelt, im po záns
mé re tű gó ti kus evan gé li kus temp lom
tor nyát het ven hat mé ter ma gas ra
épí tet ték. Ma is ez a leg ma ga sabb er -
dé lyi temp lom to rony. 

Nem sok kal ko ráb ban szü le tett
meg Er dély ben az evan gé li kus egy ház:
1535-ben tért ha za Né met or szág ból
Bras só ba Jo han nes Hon te rus, aki mi -
u tán nyom dát lé te sí tett, rög vest meg -
kezd te a szá szok re for má ci ó ját. Iz gal -
mas idők vol tak ezek, hi szen a tor dai
or szág gyű lés 1568-ban mond ta ki a
sza bad val lás gya kor lás jo gát. Esze rint
„ki-ki a ma ga ér tel me sze rint hir des -
se az evan gé li u mot”. 1571-ben pe dig

az or szág gyű lés „be vett val lás nak” fo -
gad ta el a re for má tus, uni tá ri us,
evan gé li kus és ka to li kus fe le ke ze tet. 

Eb ben az idő ben szü le tett a besz -
ter cei evan gé li kus temp lom. Kő ből fa -
ra gott szó szé ke a 16. szá zad ból szár -
ma zik, mint aho gyan ke le ti sző nye -
gei is. Mind ket tőt a vá ros ban élő
szász ke res ke dők ado má nyoz ták az
evan gé li kus egy ház nak.

A temp lom túl él te a tö rök, a ta tár
és a né met ha dak dú lá sát, túl él te,
hogy a gót stí lu sú épü le tet idő vel re -
ne szánsz és ba rokk ele mek kel is ki -
egé szí tet ték, de ab ba az tán majd -
nem el pusz tult, hogy a tor nyát 2008.
jú ni us 11-én 17 óra kor fel gyúj tot ták.
Há rom kis ko rú lob ban tot ta fel a tü -
zet, hogy így tün tes sék el a réz lo pá -
sukról árulkodó bűn je le ket. Több
mil lió eu rós kárt okoz tak ez zel.

De tér jünk vissza Besz ter ce múlt -
já ra, hi szen 1596-ban már az evan gé -
li kus egy ház ál tal is tá mo ga tott gim -
ná zi um mű kö dött a vá ros fa lai kö -
zött. A tö rök „ter mé sze te sen” Besz -
ter cét is el fog lal ta, de 1661-ben nem
tu dott hosszú idő re be ren dez ked ni,
az év ti zed vé gé re el kot ró dott. Az
újabb vé res idő szak a Rá kó czi-fé le
sza bad ság harc cal ér te el ezt a tá jat.
A fe je de lem zász la ját 1705-ben tűz -
ték ki a ku ruc csa pa tok, ám nem sok -
kal ké sőbb a tö rök kel szö vet sé ges krí -
mi ta tá rok fel dúl ták és el pusz tí tot ták
Besz ter cét. 

Né pünk kö vet ke ző sza bad ság har -
cá ból is ki vet te ré szét a vá ros. Bem
1848 de cem be ré ben fog lal ta el, há rom
hó nap pal ké sőbb pe dig itt ver te szét
Ur ban ez re des csá szá ri se re gét. 

Besz ter ce kap csán nem me he tünk
el szó nél kül amel lett, hogy 1891-ben
itt ta lál ták meg az 1395 kö rül ke let ke -
zett úgy ne ve zett Besz ter cei szó jegy zé -
ket, amely 1320 ma gyar szót tar tal -
maz. 1892-ben eb ben a vá ros ban lát -
ta meg a nap vi lá got dr. Hay nal Im re,
a ma gyar bel gyó gyá szat egyik ki ma -
gas ló sze mé lyi sé ge. Nevét ma nap ság
Bu da pes ten kór ház őr zi. 

g Je zsó Ákos

KÖ Z EL AZ É G HEZ ,  KÖ Z E L A NÉ P HEZ

Er dély leg ma ga sabb temp lom tor nya
Ke resz tény ka rá cso nyi könyv vá sár
A Ke resz tyén Is me ret ter jesz tő Ala pít vány több éves ha gyo -
má nyá hoz hí ven idén is sze re tet tel vár min den ked ves ér -
dek lő dőt a ke resz tény ka rá cso nyi könyv vá sá ron, ahol
több mint negy ven ki adó kí ná la tá ból vá lo gat hat nak.

Hely szín: Ló nyay Ut cai Re for má tus Gim ná zi um (1092 Bu da pest, Ki -
ni zsi u. 1–7.)

Idő pont: de cem ber 3., pén tek, 14.00–20.00 és de cem ber 4., szom bat,
9.00–16.00

A Lu ther Ki adó ad ven ti lel kü let tel, új ka rá cso nyi köny vek kel és ked -
vez mé nyek kel vár ja ked ves vá sár ló it.

Le he tő vé kívánjuk tenni gyü le ke ze tek nek, bi zo má nyos part ne re ink -
nek, hogy na gyobb pél dány szá mú ren de lé sü ket a hely szí nen át ve hes sék.
Ez eset ben kér jük, hogy meg ren de lé sü ket de cem ber 1-jé ig küld jék el a
ki ado@lu the ran.hu cím re.

H I R D E T É S

UNI ÓS PÁ LYÁ Z A TI TÁ JÉ KOZ TA TÓ

Bő vü lő dia kó ni ai szol gá la tok
Gö döl lőn

Öröm mel tá jé koz tat juk az Evan gé li kus Élet ol va só it, hogy az Új Ma gyar -
or szág fej lesz té si terv – Kö zép-ma gyar or szá gi ope ra tív prog ram 2009-4.5.1
pá lyá zat ke re té ben 49 172 536 fo rin tot nyer tünk el „A gö döl lői Tes se dik
Sá mu el Idő sek Ott ho na bő ví té se alap el lá tá sok kal” pá lyá za ti cél lal. A pá -
lyá zó az idő sek ott ho ná nak fenn tar tó ja, a Szar vas-Új temp lo mi Evan gé -
li kus Egy ház köz ség.

A pro jekt ke re té ben tel jes fel újí tá son, át ala kí tá son, bő ví té sen esik át
– 2011. már ci us 15-i ha tár idő vel – Gö döl lő köz pont já ban lé vő pa ti nás,
szép épü le tünk (Lum ni czer S. u. 4.), amely ben a jö vő év el ső fe lé ben meg -
nyit hat juk az idő sek szá má ra lét re ho zott Tes se dik Sá mu el Nap kö zi Ott -
hont. Az épü let to váb bi há rom alap el lá tás köz pont ja lesz: jel ző rend sze -
res há zi se gít ség nyúj tás, há zi se gít ség nyúj tás és köz ét kez te tés. Ezek re az
el lá tá sok ra már most sze re tet tel vár juk a je lent ke zé se ket!

A be ru há zás meg va ló sí tá sá ról fo lya ma to san tá jé koz tat juk az ér dek -
lő dő ket hon la pun kon: www.tes se dik sa mu el.hu.

A pro jekt az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val, az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej -
lesz té si Alap társ fi nan szí ro zá sá val va ló sul meg. 

Ro szík Gá bor evan gé li kus lel kész, pro jekt fe le lős

H I R D E T É S

Eb ben az év ben a re for má ció em lék -
nap ja va sár nap ra esett. Gyü le ke ze -
tünk ben ta valy in dult egy kez de mé -
nye zés: a ha lot tak nap ján együtt em -
lé kez zünk el hunyt hoz zá tar to zó ink -
ra, ba rá ta ink ra, test vé re ink re. Idén
en nek a két je les nap nak a gon do la -
ta it Lu ther Már ton el mél ke dé se kö -
töt te össze: „Is ten azért en ged bú za -
szem ként el por lad ni tél re, hogy nyár
jöt tén nap nál szeb ben kel jünk ki.” 

Ok tó ber 31-i ün ne pi is ten tisz te le -
tünk a re for má ció je gyé ben in dult.
Két fi a tal ze ne is ko lás kán to ri zá lá sa
mel lett éne kel tük el az Erős vár a mi
Is te nünk… erőt adó so ra it. Kis temp -
lo munk meg telt, hí vo ga tá sunk ra
szép szám mal je len tek meg hí vő és
nem hí vő em be rek. 

Ige hir de té sé ben Ko csik Mó ni ka lel -
kész a Zsol tá rok köny vé ből Dá vid
zsol tá rát (36,6–10) idéz ve adott út mu -
ta tást: a min den na pok ne héz sé gei,
fáj dal mai kö ze pet te úgy tu dunk vé gig -
men ni az úton – aho gyan Lu ther is vé -
gig ment –, ha mind vé gig ve lünk van
az Is ten, aki be lénk, mai em be rek be is
Lel ket önt, ha el fo gad juk hí vó sza vát.
Ha ak kor, az 1500-as évek ben „Lu ther
Már ton hall ga tott vol na, ma nem len -
ne bá tor hit val ló ke resz tény ség” –
szól egy mai ta nú ság té vő gon do la ta. 

Az ige hir de tést Bes se nyei Fe renc
szín mű vész hang já val kí sért dia me -

di tá ció ve zet te át a ha lot tak na pi
meg em lé ke zés re. Ber zse nyi Dá ni el
Fo hász ko dás cí mű ver se al kal mat
adott az el csen de se dés re.

Az ün ne pi al kal mon volt lel ké sze -
ink csa lád tag jai tisz tel ték meg gyü le -
ke ze tün ket: a Bo tyánsz ky és a Bárt fai
csa lád. Gyer me kek, uno kák és déd -
uno kák ül tek a temp lom pad ban, ami -
kor egy ko ri lel ké sze ink re em lé kez -
tünk. Wik kert La jos, a gyü le ke zet- és
temp lom épí tő lel kész 1924-től 1934-
ig szol gál ta a szar va si gyü le ke zet től le -
vált me ző tú ri test vé re ket. Szük ség
volt a szer ve ző mun ká ra, hi szen egy új
gyü le ke ze tet kel lett út já ra in dí ta ni.
Lel kes pres bi té ri um, ön zet len ada ko -
zók vol tak se gí tő mun ka tár sai. Így
1926-ban – egy év alatt – fel épült a
temp lom a vá ros köz pont já ban. Ez zel
egy idő ben ké szült el a pa ró kia. Ké -
sőbb gyü le ke ze ti te rem mel és mel lék -
épü le tek kel bő ví tet ték az in gat lant. 

Bo tyánsz ky Já nos (1894–1976) a
tör té ne lem iga zán vi ha ros idő sza ká -
ban, 1934-től 1955-ig volt me ző tú ri
lel kész, 1942-től egy ben es pe res is.
Nem csak gyü le ke ze tét, de a vá rost
sem hagy ta el a ne héz idők ben, így
gyá mo lí tó ja tu dott len ni a re for má -
tus és ka to li kus hí vek nek is, ami kor
pász tor nél kül ma rad tak. A ta nya si
is ko la fel épí té se ugyan úgy szív ügye
volt, mint a meg hur colt zsi dó ság

se gí té se. A nyolc nyel ven be szé lő,
„arany szá jú Já nos nak” ne ve zett, szé -
pen pré di ká ló lel kész ről sok-sok tör -
té net él még ma is az idő seb bek
em lé ke ze té ben. Fe le sé gé vel együtt a
me ző tú ri te me tő ben nyug szik.

Az Új pes ten 1914-ben szü le tett
Bárt fai La jos 1955-től 1972-ig, ha lá lá -
ig élt és dol go zott Me ző tú ron csa lád -
já val. Az ő ide jé ben ke rült sor a
temp lom fel újí tá sá ra. Csen des, halk
sza vú em ber volt, aki nek szív ügye volt
a szór vány ban és kis gyü le ke zet ben
élő evan gé li kus ság meg tar tá sa. Val -
lot ta, hogy nem a hely te szi fon tos sá
az em bert, ha nem az el vég zett mun -
ka, az Is ten től ka pott el ren de lés. Így
vi dé ki lel kész ként tisz te let tel lát ta el
az es pe re si te en dő ket is ha lá lá ig. 

A je len le gi gyü le ke zet fon tos nak
tar tot ta, hogy e lel ké szek nek sze rény
em lé ket ál lít son. En nek ér de ké ben a
temp lom bel ső fa lán hár muk ne vét
és szol gá la ti ide jét rög zí tő már vány -
táb lá kat he lyez tünk el; fel szen te lé sük -
re és meg ko szo rú zá suk ra az ün ne pi
al ka lom ke re té ben ke rült sor. 

Is ten tisz te le tünk imád ság gal és
kö zös ének kel zá rult. A tá vo zás kor
ré gi is me rő sök ta lál tak egy más ra.
Az el men tek re em lé kez ve né há nyan
csen de sen bo rul tak egy más vál lá ra…

g Ju hász né Kop pány Már ta
gyü le ke ze ti fel ügye lő (Me ző túr)

Ha lot ta ink ra em lé kez tünk Me ző tú ron

2008. június 11., 18 óra
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Kö szö net nyil vá ní tás
Ez úton kö szö nöm Gáncs Pé ter püs pök úr és egy há zunk ve ze tő sé gé nek se -
gít sé gét ab ban, hogy a pé csi gyer mek kli ni kán, az on kohe ma to ló gi ai osz tá -
lyon lel ki gon do zó stá tus jött lét re. 2010. ok tó ber 1-jén Né meth né Tóth Szil -
via mun ká ba állt osz tá lyun kon.

Nyu gat-Eu ró pá ban a gyer mek on ko ló gi ai osz tá lyon szol gá la tot tel je sí tő lel -
ki gon do zó teo ló gi ai, eti kai, men tál hi gi é nés, in ter disz cip li ná ris (az adott be -
teg sé gek re vo nat ko zó or vos szak mai) is me re tek kel ren del ke ző sze mély, aki
a di ag nó zis köz lés től kezd ve a ke ze lés és az an nak szö vőd mé nyei kap csán új -
ra és új ra je lent ke ző fe nye ge tett ség je len lé te ide jén se gít a szü lők nek és gyer -
me ke ik nek. Mun ká já nak ré sze a (be te ge ink jó val ki sebb ré szét ki te vő) gyó -
gyít ha tat lan gyer me kek és szü le ik se gí té se – amed dig le het sé ges – az élet
meg élé sé ben, ké sőbb a bú csú zás ban, majd a gyász ban. 

A lel ki gon do zó egy po zi tív, sze re tő, transz cen dens erő le he tő sé gét ve ti fel
a be szél ge té sek so rán, ter mé sze te sen hoz zá té ve sa ját em be ri ér zé se it, gon -
do la ta it. Ré sze az él ni aka rást se gí tők nek. Ide tar toz nak a ta ná rok, a pszi cho -
ló gusok, a men tál hi gi é ni kusok, a gyógy tor nászok, a mű vé szet te ra pe u ták, a
bo hóc dok to rok, a me se mon dók, a szü lő szál lót ve ze tők stb.

A lel ki gon do zó nem azo nos a kór ház lel késszel. Utób bi az evan gé li u mot
hir de ti a hoz zá for du ló rá szo ru lók nak, sze mé lyes be szél ge té sek, kór há zi is -
ten tisz te le tek so rán. Mi vel azon ban je len lé te nem fo lya ma tos, il let ve el ne -
ve zé se az egy ház hoz erő sen kö tő dő, így ko runk ban az Is ten től el tá vo lo dott
em be rek ne he zeb ben ké rik se gít sé gét. A szü lők ilyen irá nyú „fo gya té kos sá -
ga” azon ban nem sza bad, hogy gát ja le gyen a gyer me kek lel ki fel sza ba du -
lá sá nak, az élet be va ló ve ze tés le he tő sé gé nek, il let ve en nek tu da to sí tá sá nak.

Éven te né hány gyer mek nem tud osz tá lyunk ról egész sé ge sen ha za men -
ni. Lel ki gon do zónk egyi k munkatársa a már el in dult, de re mé nye ink sze -
rint ké sőbb ala pít vá nyi ke re tek kö zött mű kö dő dél-du nán tú li ott ho ni gyer -
mek hos pice-szol gá lat nak. Se gít, hogy amed dig le het, gyer me ki hit tel, bi -
za lom mal él hes sék az éle tet ott ho nuk ban a gyer me kek. Se gít ész re ven ni
az ál ta lunk is sok szor el fe lej tett örö mét az evés nek, ivás nak, al vás nak, já -
ték nak, ta nu lás nak. An nak tu da tá ban, hogy to váb bi gyó gyí tó ke ze lés már
nem le het sé ges, se gít lát ni az élet örö me it. Ahogy egy ba rá tom (volt be -
te gem) mond ta: lát ni, ahogy nő a fű. 

Öröm mel tölt el a lel ki gon do zói je len lét a be te ge ket el lá tó sze mély zet (nő -
vé rek, or vo sok) szem pont já ból is. Is mert, hogy a se gí tő szak mák ban a ki égés
el ke rü lé sé re szá mos pszi cho ló gi ai mód szer lé te zik. A pszi cho ló gia tu do má -
nyá nak gya kor lá sa egy gyer mek on ko ló gi ai osz tá lyon el en ged he tet len, an nak
mód sze re it nem he lyet te sít he ti a lé lek ápo ló mun ká ja. Ugyan ak kor meg győ -
ző dé sem, hogy a szü lők és a gyer me kek mel lett az itt dol go zók nak is szük -
sé gük van – füg get le nül at tól, hogy a val lás ról, az egy ház ról mit gon dol az
il le tő – egy po zi tív transz cen dens erő le he tő sé gé ről va ló gon dol ko zás ra, be -
szél ge tés re.

Még egy szer kö szö nöm a se gít sé get. Tu dom, hogy Szil via mun ká ját, mint
ahogy mind annyi un két, a Lé lek ere je se gí ti. 

Dr. Ot tó ffy Gá bor osz tály ve ze tő, Pé csi Tu do mány egye tem Kli ni kai
Köz pont (Gyer mek kli ni ka, On kohe ma to ló gi ai Osz tály)

Szá za dik szü le tés nap
A bé ri evan gé li kus gyü le ke zet leg idő sebb tag -
ja, özv. Zsu zsa Já nos né Sztr hárszki Er zsé bet no -
vem ber 8-án ün ne pel te szá za dik szü le tés -
nap ját. 

Az ün ne pelt ott ho ná ban is ten tisz te le ten –
uno kái, déd uno kái és ük uno kái kö ré ben –
adott há lát hosszú éle té ért, azért, hogy má ig
egész sé ges, és azért, hogy meg ta pasz tal hat ta Is -
ten sze re te tét. 

A csa lád min den tag ja kö zö sen vett úr va cso -
rát az ün ne pelt tel, aki nek ma is min den na pi ol -
vas má nya a Bib lia és az Evan gé li kus éne kes -
könyv. Er zsi né ni min den evan gé li kus éne ket is mer, bár so kat még a ré gi dal -
lam mal éne kel. Az ün ne pen bi zony sá got tett ar ról, hogy hosszú és bol dog
éle tét Jé zus ra emelt te kin tet tel él te.

Is ten él tes se az ün ne pel tet, áld ja meg, és őriz ze meg sze re te té ben!
Thu ránsz ky Ist ván lel kész (Bér)

Ok tó be ri hó a há gón – kár pát al jai ki rán du lás
A Bor sod-He ve si Egy ház me gye lel ké szei és hoz zá tar to zó ik ok tó ber 20-án
reg gel Kár pát al já ra in dul tak.

Be reg szá szon meg te kin tet tük a Be reg vi dé ki Mú ze u mot. Mi u tán meg hall -
gat tuk az in téz mény igaz ga tó já nak, Se pa Já nos nak az is mer te té sét a sok nem -
ze ti sé gű te le pü lés ről, a szá mos ér de kes sé get fel vo nul ta tó gyűj te mény meg -
te kin té sé vel is mer ked tünk tör té nel mé vel, majd ezt a vá ros ban tett sé tá val
foly tat tuk. Fel ke res tük a II. Rá kó czi Fe renc Kár pát al jai Ma gyar Fő is ko lát is. 

Kö vet ke ző úti cé lunk Cset fal va volt. A hely ség 14. szá zad ban épült re for -
má tus temp lo má ban hall hat tunk az épü let és a – Rá kó czi ak, Bá tho ryak ál -
tal is bir to kolt – fa lu tör té ne té ről. Meg for dult itt gróf Szé che nyi Ist ván is; Mó -
ricz Zsig mond anyai nagy ap ja itt volt re for má tus lel kész, édes any ja, Pal la -
gi Er zsé bet is itt szü le tett. Há lát ad tunk, ami ért a fel újí tott, gyö nyö rű fa ka -
zet tás mennye ze tű temp lom ma is sok re for má tus test vér nek ad lel ki ott hont.

Más nap Ti sza új la kon a só há zat ke res tük fel, majd a tu ru l em lék mű vet, me -
lyet a II. Rá kó czi Fe renc ál tal ve ze tett sza bad ság harc em lé ké re ál lí tot tak.

Nagy el szánt ság gal in dul tunk a Szi ne vé ri-tó hoz, de út köz ben az ősz ből
a tél be ér kez tünk: a ha va zás mi att csak há rom if jú vet te a bá tor sá got, hogy
kö ze lebb ről meg te kint se a ta vat. A töb bi ek a táj szép sé gé ben gyö nyör köd -
tek, és a me leg ven dég lá tást él vez ték. 

Hó val utol só na pun kon is ta lál koz tunk, ami kor utunk a Ve rec kei-há gó -
ra ve ze tett. Itt kel tek át hon fog la ló őse ink 895-ben Ár pád ve ze té sé vel. A tör -
té nel mi he lyen együtt éne kel tük el nem ze ti imán kat, a Him nuszt.

Ha za fe lé in dul va igen csak ér té kel tük a busz ba rát sá gos me le gét. Út köz -
ben sé tát tet tünk Mun ká cson, majd el bú csúz tunk ide gen ve ze tőnk től, aki -
től a fel ke re sett tör té nel mi hely szí nek mind egyi kén igen ér té kes is mer te tést
hall hat tunk.

Tóth Me lin da An na lelkész (Ózd)

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. 

PROGRAM
2010. no vem ber 19. (pén tek)
15.00: Re giszt rá ció, a szál lás el fog la lá sa 
17.00: Kö szön tés, a szak mai prog ram is mer te té se, a Meg -

bé ké lés Há za be mu ta tá sa
17.30: Elő adás: Horváth Csaba, a Min den na pi.hu ke resz -

tény mé dia por tál szer kesz tő je és Illyés Szabolcs, a
gaz  dasági rovat vezetője

18.15: Kér dé sek az elő adó hoz
19.00: Va cso ra
20.00: Ki ki cso da? Be mu tat ko zás já té kos for má ban.

Vezeti: T. Pin tér Ká roly fő szer kesz tő, Evan gé li kus Élet
21.00: Sza bad prog ram (es ti für dő zés a ter mál für dő ben,

bo roz ga tás)

2010. no vem ber 20. (szom bat)
8.00: Reg ge li
9.00: Elő adás: Szé ná si Mik lós fő szer kesz tő, Deb re cen fo -

lyó irat – Pár hu za mok a po li ti kai és egy há zi kom mu -
ni ká ci ó ban

9.45: Kér dé sek az elő adó hoz
10.00: Elő adás: Pász to ry Ádám onlinemarketing-ta nács -

adó, Magyarországi Református Egyház Zsinata –
Útke resz te ző dés ben ál lunk

10.45: Kér dé sek az elő adó hoz
11.00: Elő adás: dr. Fe ke te Ká roly egye te mi ta nár, a Kál -

vin csil lag fő szer kesz tő je – A Kál vin csil lag üze ne te
11.45: Kér dé sek az elő adó hoz
12.00: Ebéd
14.00: Elő adás: Arany La jos fő szer kesz tő-lek tor, Fő nix –

Az in ter jú, az in ter júp ort ré je len tő sé ge a re for má tus mé -
di u mok ban

14.45: Kér dé sek az elő adó hoz
15.00: Elő adás: Ke re kes Sán dor stú dió ve ze tő, Köl csey

Stú dió – A há ti zsá kos új ság írás je len tő sé ge a kis kö zös -
sé gek ben

15.30: Ká vé szü net
16.00: Pár hu za mos prog ra mok:
– Pró báld ki ma gad! Rá di ós és te le ví zi ós in ter jú ké szí -

té si le he tő sé gek. Az öt let meg szü le té sé től a mon -
tí ro zott re mek mű ig. A mű hely fog lal ko zást ve ze ti: Ke -
re kes Sán dor

– Sze mé lyes kon zul tá ci ók az ok ta tók kal szak mai prob -
lé mák ról 
A kér dé se ket vár ják: Faggyas Sán dor ve ze tő szer kesz -
tő, Ma gyar Hír lap; T. Pin tér Ká roly fő szer kesz tő, Evan -
gé li kus Élet; Arany La jos fő szer kesz tő-lek tor, Fő nix;
Enye di J. Gá bor mű sza ki igaz ga tó, Mé li usz Rá dió, Al -
föld Te le ví zió, Deb re cen

19.00: Va cso ra
20.00: Pár hu za mos prog ra mok:
– Rá di ós és te le ví zi ós in ter júk mon tí ro zá sa – Vá gó:

Enye di J. Gá bor
– A Lét bá tor ság cí mű film meg te kin té se. Be szél ge tés

a film szer kesz tő-ren de ző jé vel, And ris ka Já nos sal
– Ter mál für dő zés
23.00: A mon tí ro zás be fe je zé se

2010. no vem ber 21. (va sár nap)
7.45: Reg ge li áhí tat
8.00: Reg ge li
9.00: Elő adás: Nagy Ben ce, a Moly.hu fej lesz tő je – Ki csi -

ben is el kezd he tő! Kö zös sé gi mé dia
9.45: Kér dé sek az elő adó hoz
10.00: Az el ké szült in ter júk meg te kin té se, együt tes ér -

té ke lé se 
11.00: A Pro tes táns Mé dia Mű hely zá rá sa
12.00: Ebéd, ha za u ta zás

» 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.

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. (kez dés: pén tek, 17 óra!)

Si mon New comb csil la gász nak tu -
laj do nít ják azt a ki je len tést, hogy a
le ve gő nél ne he zebb re pü lő szer ke -
ze te ket épí te ni le he tet len. Biz to san
mond ták per sze má sok is, akik re
az tán ki jó za ní tó an ha tott a Wright
fi vé rek el ső re pü lé se, még pe dig
annyi ra, hogy a fen ti ki je len tés
száz év vel ké sőbb már az egyik
leg job ban hang zó rek lám szö veg
lett, no ha sa ját ko rá ban va ló szí nű -
leg ko moly el mé le ti fej te ge té sek
szol gál tak alap já ul.

E so rok író ja en nek tu da tá ban bi -
zony ta la nul ra ga dott most bil len -
tyű ze tet, hi szen tisz tá ban van ve le:
min den le írt sza va csak a pil la nat nyi
tech no ló gi ai vi szo nyok kö zött ér -
vé nyes, és elég le het pár év ah hoz,
hogy akár az el len ke ző je is igaz le -
gyen. A tren dek ugyan is az in ter net
vi lá gá ban na gyon gyor san vál toz -
nak, no ha a kor szak vál tás egyes lép -
cső fo ka in fel fe lé ha lad va né ha na gyon
is jól ki raj zo lód nak.

Ha csak két szó val le het ne le ír ni a
vál to zá sok lé nye gét, ak kor ez az
„ana lóg ból di gi tá lis” len ne. Az ana -
lóg mind az, ami a ter mé szet ben van,
a ta pint ha tó dol gok, a foly to nos
szín át me ne tek, a fes ték szét te rü lé se
a pa pí ron. A di gi tá lis pe dig ugyan -
ezek nek a le ké pe zé se a ket tes szám -
rend szer be, s ez a le ké pe zés az em -
be ri ér zé ke lés hi ba ha tá rán be lül ad -
ja csak élet hű en vissza az in for má ci -
ó kat. Egy szer re eset leg mind össze

két száz öt ven hat ár nya lat ban vagy
kép pon tok ra bont va egy ki jel zőn.

A tech no ló gi ai vál to zá so kon túl -
me nő en azon ban a tar ta lom is át ala -
kul. Kezd ve at tól, hogy pa pí ron ál -
ta lá ban töb bet ol va sunk, mint kép -
er nyőn, az in ter ne ten nem csak ké -
pi il luszt rá ci ó kat le het el he lyez ni,
ha nem vi deo- és hang anya go kat is.
Már ed dig is vol tak e-könyv-ol va -
sók, ame lyek – vé kony kis ké szü lé -
kek lé vén – ugyan olyan könnyű ek,
mint egy pa pír könyv, még is több
ezer kö tet nyi in for má ció fér el raj -
tuk. Az App le iPad jé re azon ban
már ké szült olyan in ter ak tív me se -
könyv, amely ben le esik a ki rály fe -
jé ről a ko ro na, ha a fe je te te jé re for -
dít juk a gé pet.

Né mely el kép ze lés sze rint a mai
ér te lem ben vett köny vek egy re in -
kább kö ze led ni fog nak a fil mek fe lé,
vagy is a szö ve gek mel lé egy re gyak -
rab ban tár sul majd olyan in ter ak tív
vi lág, amely nél már nem is lesz ér tel -
me sta ti kus tör té net ről be szél ni, ha -
nem az ol va sói dön té sek fog ják be -
fo lyá sol ni a meg je le ní tett in for má ci -
ó kat, akár olyan szin ten is, hogy

ezek alap ja i ban vál toz tat ják meg a
tör té net ala ku lá sát.

Per sze ki tud ja, hogy mit hoz a jö -
vő. Egy elő re még több nyi re úgy fo -
gyaszt juk a hí re ket, aho gyan öt ven
év vel ez előtt tet tük. Ol vas suk az új -
sá got, néz zük a té vét, hall gat juk a rá -
di ót. Vagy ép pen ezek kö zül egyi ket
sem tesszük, de ak kor is ott ló gunk
va la me lyik ne tes hír ol da lon, ahol
szö ve gek, moz gó ké pek és hang anya -
gok van nak, mint ha csak össze gyúr -
ták vol na az elő ző há rom mé di u mot.
A hí rek köz ve tí té sé nek leg ha té ko -
nyabb mód ja nap ja ink ban még ez, és
egy elő re ne héz el kép zel ni, hogy tar -
tal mát te kint ve mi ként vál toz hat.
Előbb-utóbb per sze majd há rom di -
men zi ó ban él vez het jük ott hon a na -
pi ese mé nyek ről ké szült össze fog la -
ló kat, de a tá la lá suk min den bi -
zonnyal a ré gi, jól be vált re cep tet kö -
ve ti majd.

Ép pen ezért ör ven de tes, hogy a
Pro tes táns Új ság írók Szö vet sé ge – a
Köl csey Fe renc Re for má tus Ta ní tó -
kép ző Fő is ko lá val és az Evan gé li kus
Élet szer kesz tő sé gé vel kar ölt ve –
no vem ber 19. és 21. kö zött olyan
mé dia mű helyt szer vez, amely nek té -
má ja az on-line mé dia lesz. Ke resz -
tény mé dia szak em be rek se gí te nek
biz tos ala po kat épí te ni mind azok nak,
akik sze ret né nek jár ta sak len ni az in -
ter ne tes tá jé koz ta tás ban. Most és a
kö zel jö vő ben.

g Nagy Ben ce

In ter ne tes ala po zás
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence
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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

HÉTFŐ

18.00 / Bar tók rá dió
Ko ra es ti hang ver seny
Pál he gyi Má té fu vo lá zik, Elek
Szil via zon go rá zik, Kán tor
Ba lázs gor don ká zik
19.15 / PAX
Hét ima. Ká kay Ist ván ze nés
vers fel dol go zá sai a Po é zis
együt tes elő adá sá ban
19.40 / Kos suth rá dió
A Mu zsi kás együt tes
fel vé te le i ből
21.00 / Film mú ze um
Apám né hány bol dog éve
(ma gyar film drá ma, 1977)
(89')
21.10 / Bar tók rá dió
Bach: D-dúr szó ló szvit BWV.
1012
22.50 / Du na Tv
Bur ma – Je len té sek egy le zárt
or szág ból
(do ku men tum film, 2008) (56')

KEDD

10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Vi val di: Gló ria RV. 589.
10.20 / PAX
Bib lia Pa u pe rum – sze gé nyek
Bib li á ja (ma gyar is me ret -
terjesz tő film, 2003) (20')
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
Han got adunk
85 éves a Ma gyar Rá dió
14.55 / Du na Tv
Ker té szek va gyunk (ma gyar
do ku men tum film, 2007) (24')
20.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Őr já rat. Be szél ge té sek nem -
ze ti örök sé günk ről
21.35 / m1
A di a dal ív ár nyé ká ban (an gol
ro man ti kus drá ma, 1985) (92')
22.10 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Vi dor: III. or go na szim fó nia

SZERDA

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
15.40 / m1
Zsig mond ki rály aján dé ka (18')
16.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Test vér egy há za ink éle té ből
Je len té sek a pro tes táns vi lág ból
18.15 / Bar tók rá dió
20 éves a Mag ni fi cat gyer -
mek kó rus
20.30 / m2
Ré gi mó di tör té ne t
(ma gyar té vé já ték, 2006) (50')
1. rész
21.40 / m1
Az al ki rá lyok
(olasz–spa nyol–né met–ame -
ri kai film drá ma, 2007) (95')
1. rész
22.25 / Kos suth rá dió
Es ti be szél ge tés – kul tú rá ról

CSÜTÖRTÖK

12.00 / Kos suth rá dió
Dé li ha rang szó a nyír egy há zi
evan gé li kus temp lom ból
12.05 / Bar tók rá dió
Hang ver seny dél idő ben
Lickl György egy há zi mű ve i -
nek be mu ta tó kon cert je
13.30 / Má ria Rá dió
Ószö vet ség
A Szent írás fo lya ma tos
olvasá sa
13.45 / m2
Mu si ca His to ri ca. A Las sus
ének együt tes kon cert je
19.49 / Kos suth rá dió
Pan ci man ci
Ma gyar nép me se Arany
Lász ló gyűj té sé ben
22.35 / Du na II. Au to nó mia
„Ős apá ink sír ja” (ma gyar is -
me ret ter jesz tő film, 2005) (29')
15.20 / Duna Tv
A világörökség kincsei. Thing -
vellir Nemzeti Park, Izland

PÉNTEK

11.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Ha gyo má nyok él te tői
A ba la ton lel lei Ka po li Mú ze um
13.32 / Bar tók rá dió
XXI. mis kol ci nem zet kö zi ka -
ma ra kó rus-fesz ti vál
A vá ci Vox Hum a na egy há zi
mű ve ket éne kel
13.45 / m2
Ar bo ré tu mok, gyűj te mé nyes
ker tek
15.04 / Bar tók rá dió
Mu zsi ká ló dél után
15.50 / Du na Tv
Be ava tás
Cza kó Gá bor te le ví zi ós
esszé je
21.10 / Du na Tv
Hab le ány
(orosz já ték film, 2007) (100')
22.55 / m2
Szem ta núk
(hor vát film drá ma, 2003)
(83')

SZOMBAT

9.50 / Du na Tv
Az egy há zi mű vé szet kin csei
– Ba ran go lá sok Tos ca ná ban
Luc ca és Ca ma i o re
10.45 / m2
Nem hunyhat ki a láng
(magyar dokumentumfilm)
11.00 / Bar tók rá dió
A nép ze né ről. Bar tók nyo má -
ban – Tö rök or szág ban
13.05 / m1
Del ta (tu do má nyos ma ga zin)
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
22.00 / Du na Tv
Ópi um – Egy el me be teg nő
nap ló ja
(ma gyar já ték film) (108')
23.00 / m1
Ami meg tör tént, és ami meg -
tör tén he tett vol na
Ma ko vecz Im re port ré ja

VASÁRNAP

10.30 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
(Is mét lés: 13.30 / m2)
10.55 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
11.05 / m1
Zsol tár va ri á ci ók
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
15.00 / m2
Az Ár pád-kor temp lo mai
Vi zsoly
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo
Év szá za dok egy há zi mu zsi ká ja
20.04 / Kos suth rá dió
Az ágy ta ka ró
Mó ricz Zsig mond el be szé lé -
sé nek rá dió vál to za ta
20.05 / Du na Tv
Há bo rú és bé ke
(orosz film so ro zat, 1966)
(143') IV/1. rész
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VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból november 14-étől november 21-éig

Va sár nap
Jé zus Krisz tus mond ja: „Íme az aj tó előtt ál lok és zör ge tek: ha va la ki meg hall -
ja a han go mat, és ki nyit ja az aj tót, be me gyek ah hoz, és ve le va cso rá lok, ő pe -
dig én ve lem.” Jel 3,20 (1Móz 18,3; Mt 25,31–46; Róm 8,18–23/24–25/; Zsolt
50) Va sár nap, az Úr nap ja. Kö zös ség ben le he tünk Jé zus sal, ő ma ga ad le he -
tő sé get er re. Még is, mi lyen szo mo rú, hogy ne ki kell ko pog tat nia, kí vül re -
ked ve a va sár nap ün ne pé n. En nek el le né re lép, ko pog tat, meg szó lít és vár.
Ar ra, hogy nyíl ja nak a zá rak, hogy meg hall juk őt, hogy el in dul junk, és akar -
juk ezt az együtt töl tött időt, örö münk, ün ne pünk pe dig tel jes sé vál jon.

Hét fő
Ta ná csot adok, raj tad lesz a sze mem. Zsolt 32,8b (Lk 22,61a.62; Mt 7,21–27/28–
29/; Jel 21,1–8) A biz ton ság és a sza bad ság vá gya küzd egy más sal ben nünk sok -
szor, és az Atya, aki te rem tett, tud ja ezt. Mert még ön ma gunk nál is job ban is -
mer. A gon do lat me ne te ink, tet te ink, haj la ma ink szo ká sos zsák ut cái nyil ván va -
ló ak előt te – sok kal ha ma rabb le lep lez an nál, mint hogy mi rá esz mél nénk, mer -
re is tart az éle tünk. Ta ná csol, ne künk pe dig sza bad sá gunk van ar ra, hogy ta -
ná csát ko mo lyan ve gyük. Saj nos ar ra is, hogy az el len ke ző irány ba in dul junk.
Az öröm hír, hogy még ott is el ér az Atya ha za hí vó hang ja. Még is mennyi vel jobb
len ne, ha meg hal la nánk a fi gyel mez te tést már az el ső lé pés után! Ha bíz nánk ben -
ne, ha el hin nénk, hogy ná la tel jes sza bad sá gunk és biz ton sá gunk le het.

Kedd
A vi lág el mú lik, és an nak kí ván sá ga is; de aki Is ten aka ra tát cse lek szi, meg -
ma rad örök ké. 1Jn 2,17 (Ézs 2,12; Zsid 10,26–31; Jel 21,9–14) Örö kös vál to -
zás kí vül és be lül. Min den, ami kö rül vesz, moz gás ban van; a teg nap még nép -
sze rű, di va tos, elavul, és he lyet te jön va la mi új, más – fel kelt ve a vá gyat, hogy
bir to kol juk, hogy ha son lít sunk rá, hogy meg fe lel jünk ne ki. Csak ma ga Is ten
van túl időn, vál to zá son, és az, aki éle tét hoz zá fű zi és mé ri. Az meg ma rad
örök ké, bár mi lyen fel fog ha tat lan is ez ar ról az ol dal ról, ahol az em ber az idő-
tér meg ha tá ro zott sá gá ban él.

Szer da
Ké pe sek le gye tek fel fog ni min den szent tel együtt: mi a szé les ség és hosszú ság,
ma gas ság és mély ség; és így meg is mer jé tek Krisz tus nak min den is me re tet meg -
ha la dó sze re te tét, hogy tel jes ség re jus sa tok, az Is ten min dent át fo gó tel jes sé -
gé ig. Ef 3,18–19 (Ézs 11,9;Lk 13,/1–5/6–9; Jel 21,15–27) A krisz tu si sze re tet az
az erő tér, amely ben iga zán jól mér jük fel a pa ra mé te re ket. A ha tá sa alatt meg -
vál to zik min den. A le he tet len nek tű nő tá vol sá gok meg rö vi dül nek, a fe ne -
ket len mély ség nem nyel el töb bé – és az el ér he tet len ma gas la tok el ér he tő -
vé vál nak. En nek a sze re tet nek az erő te ré ben gyó gyul nak a se bek, sze lí dül -
nek a sza vak, lá gyab bak a lép tek. Át él jük a kö zel sé get Is ten nel és a test vér -
rel. Nincs, ami el vá laszt töb bé.

Csü tör tök
Az Úr föl egye ne sí ti a gör nye de ző ket. Zsolt 146,8 (Lk 13,11–13; 2Thessz 1,3–
12; Jel 22,1–5) Gör nye de ző ként el tű nik a ho ri zont, csak le fe lé le het néz ni, nincs
pers pek tí va – út, por, szür ke ség. Ne héz súly a há ton, a fel fe lé te kin tés le he -
tet len sé ge. Ha Is ten fel egye ne sít, egy szer re már lát szik a táv lat, nem va gyunk
töb bé a le fe lé hú zó erők fog lyai – ezt kap tuk Jé zus ban. Le vet te a sú lyos ter -
he ket, és meg mu tat ta azt, ami re em ber sé günk ben hi va tot tak va gyunk. Csak
ve le él het jük át, mit je lent iga zán em ber nek len ni.

Pén tek
Krisz tus mond ja: „Töb bé nem mon da lak ti te ket szol gák nak, mert a szol ga nem
tud ja, mit tesz az ura. Ti te ket azon ban ba rá ta im nak mon da lak, mert mind -
azt, amit hal lot tam az én Atyám tól, tud tul ad tam nek tek.” Jn 15,15 (2Móz 34,10;
Mt 26,59–66; Jel 22,6–15) A ba rá ta ink kal kü lön le ges kap cso lat fűz össze, az
éle tünk ré szei, be ava tot tak, és mi is ré szei, ré sze sei va gyunk az éle tük nek.
Jé zus, mi kor ba rá ta i nak ne vez min ket, meg aján dé koz en nek a kap cso lat nak
a le he tő sé gé vel. Nem me cha ni kus tet te ket és egy faj ta kül ső pa rancs nak meg -
fe lel ni aka rást vár tő lünk, ha nem szív ből jö vő, el kö te le zett éle tet. Be avat Is -
ten ter vé be, ré sze sei le szünk mind an nak, ami ért eb be a vi lág ba jött. Nem ma -
rad ha tunk kö zöm bö sek.

Szom bat
Az Úr irá nyít sa szí ve te ket az Is ten sze re te té re és a Krisz tus áll ha ta tos sá gá -
ra. 2Thessz 3,5 (Zsolt 116,7; Jel 20,11–15; Jel 22,16–21) Is ten sze re te te és Krisz -
tus áll ha ta tos sá ga – el ér he tet len mér ce. Nem is va gyunk ké pe sek még meg -
kö ze lí te ni sem. Még is irányt je lent, amely fe lé el in dul ha tunk, ez az egyet -
len jár ha tó és cél ra ve ze tő út. Min den más zsák ut ca. Csak Is ten sze re te té -
nek és Krisz tus áll ha ta tos sá gá nak út ja ve zet el Is ten or szá gá ba.

g Tú ri Krisz ti na

Új nap – új kegyelem
A za la ist ván di evan gé li kus temp -
lom fel újí tá sá nak ja vá ra, öku me ni -
kus össze fo gás sal no vem ber 20-án,
szom ba ton 15 óra kor jó té kony sá gi
hang ver senyt tar tunk a pó ka sze -
pet ki ka to li kus temp lom ban, mely -
re sze re tet tel hí vunk min den ér -
dek lő dőt. Ze nés-ver ses mű sor ral
szol gál a Ta tai Re for má tus Gim ná -
zi um arany mi nő sí té sű ének ka ra.
A be lé pés díj ta lan. Ado má nyo kat
hely ben gyűj tünk, vagy az UniC re -
dit Bank Zrt. 10918001-00000028-
48030001 szám la szám ra vár juk
„Temp lom” meg je lö lés sel.

A Ma gyar Egy ház ze nei Tár sa ság
(MET) or szá gos öku me ni kus kó rus -
ta lál ko zót tart no vem ber 13-án 14
órá tól a fa so ri re for má tus temp lom -
ban. Az idei ta lál ko zó té má ja: Őszi ün -
ne pek és az egy há zi esz ten dő utol só va -
sár nap jai a kó rus iro da lom ban. Kö -
szön tőt mond dr. Ha fen scher Ká roly,
a MET el nö ke. A fel lé pő kó ru sok
ne vé ben is sze re tet tel vár min den kit
dr. Kincz ler Zsu zsan na, a prog ram
szer ve ző je, a MET pe da gó gus szek ci -
ó já nak ve ze tő je. Rész le tes in for má ció
a ko rus tal al ko zo@gmail.com cí men
kér he tő.

HÍREK, HIRDETÉSEK

APRÓHIRDETÉS

Asz ta los mun kát (szek ré nyek, aj tó, ab -
lak, fa épü let), fes tést, má zo lást, csem -
pe-, pad ló bur ko lást vál la lok. Ba jusz
Lász ló fa ipa ri tech ni kus. 30/317-8068.

KÖ SZÖ NET NYIL VÁ NÍ TÁS
Há lá san kö szön jük a vi téz Ka pi
Bé la te me té se és bú csúz ta tá sa al -
kal má val nyúj tott egy há zi és ka -
to nai szol gá la to kat, min den se -
gít sé get, tá mo ga tást, rész vét nyil -
vá ní tást; a kő bá nyai gyü le ke zet
gon dos ko dó sze re te tét – az ala -
pít vá nyuk hoz jut ta tott ado má -
nyo kat – s mind azt, ami vel a fáj -
dal mas bú csút szá munk ra és so -
kak szá má ra em lé ke ze tes sé, mél -
tó ság tel jes sé és fel eme lő vé tet ték.

A gyá szo ló csa lád

Wond rous ma chi ne, avagy a cso dá la tos gé pe zet cím mel lesz kon cert no -
vem ber 22-én, hét főn 19 óra kor a bé kás me gye ri evan gé li kus temp lom -
ban (1038 Bu da pest Me ző ut ca 12.). Köz re mű kö dik: ifj. Kurt ág György
(szin te ti zá tor), Ba li Já nos (fu ru lya), Pé tery Dó ra (or go na). A rész vé tel in -
gye nes, ado má nyo kat jó szív vel fo ga dunk.

H I R D E T É S
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