
Evangélikus hEtilap 76. évfolyam, 2. szám g 2011. január 9. g Vízkereszt ünnepe után 1. vasárnap Ára: 250 Ft

Ébresztő! f 2. oldal
A templomépítő legendája f 10. oldal
Megosztható a szeretet? f 11. oldal
Misszió – puskából f 11. oldal
Mitől lehetsz jó vezető? f 13. oldal
A gömöri Verne Gyula f 14. oldal

„A vi lá gi egy há zi ve ze tők ről va ló meg em lé -
ke zé sek elég rit kák; ta lán azért, mert ak kor
az egy há zun kat el áru ló fel ügye lők ről, így Re -
ök Iván ról vagy Mi hály fi Er nő ről is meg kel -
le ne em lé kez ni.”

Emlékezzünk Vladár Gáborra! f 13. oldal

„Mi köz ben az egy ház ta gok több sé ge –
52 szá za lé ka – úgy jel lem zi ön ma gát,
mint aki val lá sos, és az egy ház ta ní tá sát
kö ve ti, ad dig a fi a ta lok kö ré ben csak
37,3% az így nyi lat ko zók ará nya.”

Fiatalok az egyházban f 13. oldal

Az em ber hi va tá sá hoz, el kö te le zett -
sé gé hez il lő hi va talt meg ta lál ni ko -
moly ki hí vás. Amit azon ban a vi lá -
gi köz be széd ben mun ká nak mon -
dunk, azt az egy ház ban szí ve sen
ne vez zük szol gá lat nak. Egy há zi szol -
gá la tunk ban ugyan is a hi va tás el hí -
vást, Is ten től va ló el ren de lést je -
lent. Ám az ered mé nyes mun ka -
vég zés nek, fel adat meg ol dás nak egy -
há zi szol gá lat ban is az a kul csa,
hogy si ke rül-e össze egyez tet ni az
egyén te het sé gét, ké pes sé ge it, ka riz -
má ját az adott fel adat tal. Ha az után
ki tar tás sal, tü re lem mel vé gig tu -
dunk men ni a ki sza bott úton, ak kor
el mond hat juk, hogy a hi va tás ta lál -
ko zott a „hi va tal lal”.

Ami kor a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház (MEE) Or szá gos Iro dá -
já ról esik szó, elő ször min den ki nek
a „hi va tal” jut eszé be. A hi va ta lok ra
jel lem ző ad mi niszt rá ció, pa pír-,
szám la- és irat kö te gek, te le fon csör -
gés, szá mí tó gé pes ügy in té zés, a kül -
ső szem lé lő szá má ra oly kor a zűr za -
var lát sza tát kel tő nyüzs gés. Minden -
nek ér tel mét, ef fek tív hasz nos sá -
gát, hasz nát az egyén csak ak kor lát -
ja, ha rá szo rul a „hi va tal” se gít sé gé -
re, ha va la mi ért sze mé lyes kap cso -
lat ba ke rül ve le.

Az or szá gos iro dát ve zet ni nem
könnyű hi va tás és nem könnyű hi -
va tal. Ez a hi va tal ugyan is nem -
csak hi va tás tu da tot vár el ve ze tő jé -
től, de a ke resz tény hit és ér ték rend
irán ti el kö te le zett sé get, egy há zunk
sze re te tét és a jö vő jé be ve tett ren -
dít he tet len hi tet, tö ret len op ti miz -
must is.

Szép és ne mes fel adat meg ta lál ni
az egyen súlyt a je len leg ér vé nyes és
fo lya ma to san vál to zó ál la mi tör vé -
nyek, egyéb elő írá sok, va la mint egy -
há zunk ré gi ha gyo má nyai, ke resz tény
test vé ri szel le mi sé günk kö zött és er -
re az egyen súly ra ala poz va jól mű -
köd tet ni egy egy há zunk ér de ke it
szem előtt tar tó szer ve ze tet.

En nek a fel adat nak a vég re haj tá -
sá ban szö vet sé ge se im, se gí tő im az
iro da dol go zói, akik em ber sé gük kel,
szak ér tel mük kel azon fá ra doz nak,
hogy az egy ház szer ve ze ti mű kö dé -
sé hez szük sé ges fel té te le ket biz to sí -
ta ni le hes sen. Elő ké szí tik, majd vég -
re hajt ják az egy há zi ve ze tés dön té -
se it. Na pi kap cso la tot tar ta nak tes -
tü le te ink kel, in téz mé nye ink kel, se -
gí tik az ered mé nyes pár be szé det.

Bi za lom és együtt mű kö dés. Két
újabb, alap ve tő en fon tos fo ga lom,
me lyek ke re tet ad nak hi va tás nak
és hi va tal nak, me lyek át fog ják egy -
há zi szol gá la tun kat, se gí te nek min -
den na pi fel ada ta ink si ke res el lá tá sá -
ban. Nél kü lük egy hely ben to po gás,
re mény te len küsz kö dés, hi á ba va ló
gyöt rő dés len ne az „ered mény”. A bi -

za lom lég kö ré ben va ló együtt mű kö -
dés hat vá nyoz za a ha té kony sá got, si -
ker él ményt ad, el mé lyí ti a hi va tás -
tu da tot.

A hi va tás kö zös ség szer ve ző ere jé -
ről An toine de Sa int-Exu péry így
vall: „Egy hi va tás nagy sá ga el ső sor -
ban ta lán ab ban van, hogy egye sí ti az
em be re ket.” 

Er re az „egye sí tés re” a ze nei élet
na pi gya kor la tá ból vett pél dá val tu -
dok a leg plasz ti ku sab ban rá vi lá gí ta -
ni. Hi á ba ál lí tunk ki vá ló han gi adott -
sá gú, ze ne i leg jól kép zett éne ke se -
ket egy cso port ba, ha hi ány zik be -
lő lük a kel lő alá zat, az egy más ra fi -
gye lés szán dé ka, a kö vet ke ze tes al -
kal maz ko dás – so ha nem vál nak
egy sé ges kó rus sá! Lö työg a rit mus,
ki szól nak han gok, az egy más túl har -
so gá sá ba fek te tett ener gi ák ne ga tív
ered ményt hoz nak. Nem szü le tik
meg a vá gyott har mó nia. Hang sze -
res ka ma ra ze né ből vagy akár csa pat -
spor tok ból is hoz hat nék pél dá kat
szép szám mal. Az ered mé nyes mű -
kö dés nek elő fel té te le és vég ered mé -
nye is az a har mó nia, me lyet az egy -
más ra fi gye lés, az al kal maz ko dás te -
remt meg – kö zös ség gé, együt tes sé
szer vez ve az egyé ne ket. Er re az
össz hang ra, az össz hang meg te -
rem té sé nek esé lyé re ala poz va lá -
tom biz ta tó nak az or szá gos iro da
csa pa tá nak jö vő jét.

„Hi va tás” le het-e az or szá gos iro -
dá ban dol goz ni? Meg győ ző dé sem
sze rint igen. Az egy há zi szol gá lat tisz -
te le te, a szol gá lat el lá tá sá ban és az
em be ri kap cso la tok ban kö ve tett alá -
zat, va la mint ki ér lelt hi va tás tu dat
kell hoz zá. Mi nél több mun ka tár sam
ér zi hi va tá sá nak hi va ta lát, an nál erő -
sebb, ered mé nye sebb csa pat ként
fog juk tud ni el lát ni na pi fel ada ta in -
kat egy há zunk szol gá la tá ban.

Ez a szor gal ma san vég zett na pi
mun ka az alap ja egy há zunk fej lő dé -
sé nek, si ke res mű kö dé sé nek iro dán
be lül és egy há zunk min den te rü le tén.
En nek el vég zé sé hez kí vá nok az új
esz ten dő re erőt, ener gi át, jó ked vet,
és kí vá nom min de nek előtt Is ten ál -
dá sát mind azok nak, akik egy há zunk
ügyét szol gál ják! Füg get le nül at tól,
hogy mi a hi va tá suk, és hol töl tik be
hi va ta lu kat.

A szer ző az MEE Or szá gos Iro dá já -
nak igaz ga tó ja. Írá sa ja nu ár 3-án el -
hang zott „év nyi tó” be szé dé nek szer -
kesz tett vál to za ta.

Hi va tal és hi va tás
egyhá zi szol gá lat ban

g Ká kay Ist ván

„Sok év vel ké sőbb Dö mö sön én kér tem az Is ten től egy
hó na pot. Kér tem tő le, hogy tör tén jen va la mi az éle -
tem ben, és se gít sen vég képp meg sza ba dul ni, mert ez
a hely zet szá mom ra már ki bír ha tat lan.”

„A poharat csak Jézus segítségével tudtam letenni”
f 7. oldal

„Az ered mé nyes mű kö dés -
nek elő fel té te le és vég -
ered mé nye is az a har mó -
nia, me lyet az egy más ra fi -
gye lés, az al kal maz ko dás
te remt meg – kö zös ség gé,
együt tes sé szer vez ve az
egyé ne ket. 

b Kis kő rös és Pe tő fi ne ve min -
den ki szá má ra el vá laszt ha tat -
la nul egy be forrt. Kis kő rös a szü -
lő vá ros, amely nek evan gé li kus
temp lo má ban 1823. ja nu ár 1-jén
meg ke resz tel ték Petrovics Ist-
ván és HrúzMária szil vesz ter éj -
sza ká ján szü le tett gyer me két.
Er ről ta nús ko dik a kis kő rö si
evan gé li ku sok félt ve őr zött kin -
cse, a ke resz te lé si anya könyv
ne gye dik kö te te.

Kis kő rö sön ré gi ha gyo mány, hogy a
vá ros és evan gé li kus la ko sai va la mi -
lyen mó don min dig meg ün nep lik a
köl tő szü le tés nap ját. A rend szer -
vál to zás haj na lán szil vesz ter nap já -
nak dél után ján volt a hi va ta los ün -
nep ség, majd fi a ta lok kal telt meg a
szü lő ház, akik a pad lón ül ve egész éj -
sza ka ver se ket sza val tak a nád fe de -
les te tő alatt. Ké sőbb az ün nep ség át -
ke rült az éj félt kö ve tő órá ra – az em -
be rek az új esz ten dőt a szü lő ház
előtt kö szön töt ték.

Az el múlt év ti zed ben nagy sza bá -
sú ün nep ség gé nőt te ki ma gát a ha -
gyo má nyos meg em lé ke zés. A Pe tő -
fi-szil vesz ter öt let gaz dá ja Kis pál né dr.
Lu cza Ilo na, a szü lő ház igaz ga tó ja
volt, aki az óta is kéz ben tart ja a
szer ve zést. Év ről év re szer te az or -
szág ból ér kez nek Kis kő rös re Pe tő fit
sze re tő em be rek, köz tük iro dal má rok
és más böl csé szek, né ha egy-egy
mű vész is, akik együtt töl tik az éj sza -
kát, és együtt ün ne pel nek a vá ros ban
élők kel.

Pe tő fi Sán dor,
az evan gé li kus

egy ház
és az eu ró pai

uni ós el nök ség

f Folytatás a 3. oldalon

b Az óesz ten dőt kö zös ka rá cso nyi
is ten tisz te let tel zár ták, a 2011-es
(mun ka)évet pe dig kö zös áhí tat -
tal kezd ték a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház Or szá gos
Iro dá já nak és püs pö ki hi va ta la -
i nak mun ka tár sai. Míg a ka rá -
cso nyi al ka lom ige hir de tő je Itt-
zésJános le kö szönt el nök-püs -
pök volt, ad dig ja nu ár 3-án az el -
nö ki tisz tségé ben őt kö ve tő
GáncsPéter püs pök szol gált igei
üze net tel a jó zsef vá ro si gyü le ke -
zet Ül lői úti temp lo má ban. 

A Dé li Egy ház ke rü let lel ké szi ve ze -
tő je ige hir de té sé ben egy szer re „tá -
masz ko dott” az év igé jé re – „Ne
győz zön le té ged a rossz, ha nem te
győzd le a rosszat a jó val” (Róm
12,21) – és a Ba jor Evan gé li kus Egy -
ház idei ak ci ó já nak „Jó klí mát te rem -
te ni!” mot tó já ra. 

A kör nye zet vé de lem fon tos sá gá ra
utal va Gáncs Pé ter fel idéz te az ok tó -
ber ele ji ko lon tá ri és de ve cse ri vö rö -
siszap-ka taszt ró fát. Mint mond ta: az
el múlt esz ten dő leg na gyobb ta nul sá -
ga az, hogy a mér get – le gyen az akár
ve gyi hul la dék, akár, mond juk, fa gyos,
vi ha ros han gu lat – nem le het tá rol ni.
Kü lö nö sen nem őriz get het jük a mér -
gün ket a vi lá gos ság és a re mény ség
gyer me ke i ként. Ha úgy érez zük, erőt
vesz raj tunk a csüg ge dés, vagy le me -
rü lő ben van nak a tar ta lé ka ink, van ki -
hez for dul nunk, és van ki től után pót -
lást kér nünk. A re mény ség Is te né hez
„csat la koz va” rá adá sul nem csak öröm -
mel és bé kes ség gel töl tőd he tünk fel
(vö. Róm 15,13), de a tő le ka pott erő -
vel a rossz le győ zé se sem le he tet len.

A Dé li Egy ház ke rü let aján dé ka -
kép pen a Tót kom ló si Evan gé li kus
Nő egy let ál tal ké szí tett sár ga és zöld
sá lak ba bur ko ló zó kol lé gá kat ez után

Prőh le Ger gely kö szön töt te. Egy há -
zunk or szá gos fel ügye lő je az ál ta lá -
nos egy há zi klí má ról szól va el mond -
ta: hi á nyol ja az ér de mi hoz zá szó lá -
so kat a szo cio ló gi ai fel mé rés ered mé -
nye i hez; a mel lé kes dol go kon va ló rá -
gó dás he lyett a hely zet konst ruk tív
elem zé sé re len ne szük ség. Az or szá -
gos iro da mun ka tár sai és az or szá gos
el nök ség kö zöt ti mun ka meg osz tás
kap csán pe dig a dön tés-elő ké szí tés és
a dön tés ho zás fe le lős sé gét emel te ki.

(Az országos felügyelővel, aki egyéb -
ként a Kül ügy mi nisz té ri um eu ró pai
uni ós két ol da lú kap cso la to kért fe le -
lős he lyet tes ál lam tit ká ra, „Fe gye lem
és ké pes ség” cím mel la punk ja nu ár
2-ai szá má ban ol vas hat tak in ter -
jút. – A szerk.)

Az év nyi tó ün nep ség zá rá sa ként
Ká kay Ist ván, az or szá gos iro da igaz -
ga tó ja szólt (képünkön) az egy be gyűl -
tek hez. A hi va tal és a hi va tás, a
mun ka és a szol gá lat fo gal ma i ból ki -
in dul va az idei év si ke res sé gé nek
zá lo gát – egye bek mel lett – a bi za -
lom és az együtt mű kö dés erő sí té sé -
ben je löl te meg. 

g V. J.

„Jó klí mát te rem te ni!”
Lel ki út ra va ló az Ül lői úton

F
o

tó
: 

M
e

n
y

e
s

 G
y

u
la

Az ökumenikus imahét idei megnyitója január 16-án 18 órakor lesz a fasori református templomban –
az istentisztelet egyben a soros magyar EU-elnökség egyházi, ökumenikus megnyitóünnepsége is.
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Az ének szer ző je a ko rál írók má so -
dik ge ne rá ci ó já nak ki emel ke dő sze -
mé lyi sé ge, Phi lipp Nic o lai (1556–
1608). Olyan kor ban élt, amely ben a
hit té te lek tisz tá zá sa sok szor vi ták kal
járt. Nic o lai har cos lu the rá nus ként
tet te ma gát is mert té kor tár sai kö zött.
El szán tan tett ta nú sá got a há rom so -
lus ról és Jé zus va ló sá gos je len lé té ről
az úr va cso rá ban. Mint un nai, majd
ham bur gi lel kész, lel ki gon do zó ként
is sok ki hí vás sal ta lál ta ma gát szem -
ben. Leg pró bá sabb idő sza ka ta lán az
1597-ben be kö vet ke zett sú lyos pes -
tis jár vány volt. Na pon ta húsz-har -
minc te me té si szol gá lat há rult rá
ak ko ri ban. Ma ga erő sí té sé re és gyü -
le ke ze te vi gasz ta lá sá ra ír ta a Freu -
dens pie gel des ewi gen Le bens cí mű
köny vecs ké jét. En nek füg ge lé ké ben
két ko rált kö zölt. Éne künk mel lett itt
je lent meg a Wa chet auf, ruft uns die
Stimme (Har sány szó ki ált az éj be –
EÉ 493) is.

A Wie schön le uch tet der Mor gens -
tern (Szép, fé nyes Haj nal csil la gom)
szö ve gét a 45. zsol tár alap ján ír ta. A
da rab ról so kat el árul al cí me: A hí vő
lé lek me nyeg zői éne ke Jé zus Krisz tus -
ról, a mennyei vő le gény ről. A ki rá lyi
me nyeg ző zsol tá rá nak gyö nyö rű köl -

tői ké pei így nyer nek egy ér tel mű
krisz to ló gi ai ka rak tert: a vő le gény
Krisz tus, a meny asszony a hí vő em -
ber, il let ve az egy ház. A me nyeg ző
pe dig Krisz tus má so dik el jö ve te le kor
tör té nik, ami kor Jé zus új já te remt
min dent, és az övé i nek sze mé ről
min den könnyet le tö röl. Er ről a föl -
di baj, be teg ség, sőt ha lál ál tal el nem
ve he tő öröm ről éne kel Nic o lai. 

A vi gasz ta lás egé szen sze mé lyes is:
a né met szö veg vers sza ka i nak kez dő -
be tű i ben Wil helm Ernst, Wal deck
gróf ja ne vé nek kez dő be tű it ta lál juk,
azét a ne me sét, aki nek ko ráb ban
ne ve lő je volt Nic o lai, és aki ti zen öt
éve sen, 1598-ban (épp az ének ki adá -
sa előtt egy év vel) hunyt el. A szö veg -
ben a Jé zus sal va ló föl di kö zös sé get,
az úr va cso rát is meg ének li a szer ző:
„Add né kem ál dott Lel ke det, / Szent
tes te det és vé re det, / Hogy te la koz -
zál ben nem!” (3. vsz.).

Jé zus is ten sé gé nek tün dök lé se
olyan hang sú lyo san fe je ző dik ki eb -
ben a ko rál ban, hogy Né met or szág -
ban szin te el vá laszt ha tat la nul víz ke -
reszt ün ne pé hez kö tő dik.

Az ének szö ve gé nek és dal la má nak
har mó ni á ja ab ból fa kad, hogy mind -
ket tőt Nic o lai ír ta, ta nú sá got té ve

teo ló gi ai és ze nei ala pos sá gá ról és
igé nyes sé gé ről.

A dal lam ra szin te min den pro tes -
táns szer ző írt fel dol go zást. J. S.
Bach egyik kan tá tá já ban (BWV 1), M.
Re ger nagy sza bá sú ko rál fan tá zi á ban
vet te ala pul.

g Fin ta GEr gEly

Csil lag szü le tett…
Mennyi szer ki mond ták már mos ta -
ná ban ezt a két sza vas mon da tot!
Igen, fél re ért he tet len az uta lás ar ra
a te het ség ku ta tó te le ví zi ós mű sor ra,
amely ben ko runk, mo dern vi lá gunk
hul ló csil la gai tűn nek fel nap ról nap -
ra, hét ről hét re a kép er nyőn, hogy bi -
zo nyít sák te het sé gü ket. Ok kal hi -
het jük, hogy nem pusz tán ma ga -
mu to ga tás ez a tö rek vés, ha nem en -
nél sok kal több: ön ki fe je zés. An nak
a szán dé ka, hogy a né zők ne csak a
ver seny zők to vább ju tá sá ért iz gul ja -
nak, ha nem kap ja nak is va la mi szá -
muk ra ma ra dan dót, szí vü ket be ra -
gyo gót az el hang zó ze ne szá mok -
ban. S vé gül per sze min den ki együtt
örül, hogy meg szü le tett az új „csil lag”,
aki nek he lyét a kö vet ke ző mű sor
győz te se ve szi majd át…

Phi lipp Nic o lai nem ön ma gát nép -
sze rű sí ti, ál lít ja a kö zép pont ba, ami kor
víz ke resz ti éne ké ben tud tunk ra ad ja,

hogy csil lag szü le tett. Ehe lyett ar ról a
Haj nal csil lag ról, Jé zus Krisz tus ról tesz
ta nú sá got, akit ma ga is fel is mert, és
aki nek vi lá gos sá gá ban egész éle tét
él te. Hi szen Jé zus szü le té sé vel, el jö ve -
te lé vel nem csak azok vá ra ko zá sa tel -
je se dett be, akik zsi dók ként vagy po -
gány né pek tag ja i ként rég óta vár ták a
Mes si ás, a Meg vál tó meg je le né sét,
ha nem az ő sa ját vá ra ko zá sa is, hogy
egy szer vég re szí vé ben is meg szü les -
sen a Krisz tus. Hi szen ő nem csak a vi -
lág, ha nem az em be ri szív sö tét sé gé -
be is ké pes fényt hoz ni s az em bert a
bet le he mi böl csek hez ha son ló an az Is -
ten fe lé ve ze tő út ra irá nyí ta ni.

Mo dern ko runk csil la gai fel-fel tűn -
nek sze münk előtt, majd épp oly
gyor san el is tűn nek. Él ve zik az em -
be ri ter mé szet fel lán go lás sze rű ra jon -
gá sát, majd kény te le nek el fo gad ni,
hogy egy idő után el for dul ró luk a fi -
gye lem, mert más ve szi át a he lyü ket.
Itt van az iga zi kü lönb ség! Jé zus, a mi
Haj nal csil la gunk nem ve szít nép -
sze rű sé gé ből, sőt el fo gad ja imád sá -
gun kat, amellyel szí vünk ben és egy -
há zunk ban ma rasz tal juk. Ha kell,
csen des imád ság ban, ha kell, az ének
so ra i val: „Hű ka rod ban, ir gal mad ban
tarts meg en gem! / Csak te ben ned bí -
zik lel kem.” Mert Phi lipp Nic o laijal
együtt vall juk: a Bet le hem ben meg -
szü le tett Haj nal csil lag, Jé zus Krisz -
tus az egyet len és örök re mé nyünk
ar ra, hogy reá vár va, ben ne meg gyö -
ke rez ve, szí vün ket Lel ke szá má ra
meg nyit va, ke gyel mé ből ré sze sei le -
he tünk az örök élet nek.

g Wag nEr Szi lárd

Szép, fé nyes Haj nal csil la gom
C AnTATe

„Él je tek úgy, mint a vi lá gos ság gyer -
me kei. A vi lá gos ság gyü möl cse ugyan -
is csu pa jó ság, igaz ság és egye nes ség.”
Fel tű nő, hogy Pál csu pa pro fán dol -
got je löl meg a vi lá gos ság gyü möl cse -
ként. Nem azt mond ja, hogy a vi lá -
gos ság gyü möl cse a hit, a ke gyes ség,
az Is ten dol ga i val va ló fog la la tos ság.
Nem. „A vi lá gos ság gyü möl cse ugyan -
is csu pa jó ság, igaz ság és egye nes ség.”

Ha va ló ban a vi lá gos ság gyer me -
kei al kot nák az egy há zat, ak kor az
egy ház éle tét a jó ság, az igaz ság és az
egye nes ség jel le mez né. Ak kor az
egy ház a jó sá gos, igaz sá gos, egye nes
em be rek kö zös sé ge len ne. Ak kor a
hit ről va ló be széd, a ke gyes ség, az Is -
ten dol ga i val va ló fog la la tos ság so ha
nem a go nosz ság, a ha mis ság és
igaz ság ta lan ság, az alat to mos ság, a
ge rinc te len ség és a tisz tes ség te len ség
ta ka ró já ul szol gál na. Ak kor mind ezek
tá vol áll ná nak az egy ház éle té től.
Ak kor nem csak fel té te les mód ban,
nem csak el vá rás ként vagy kí vá na -
lom ként be szél het nénk az egy ház ban
jó ság ról, igaz ság ról, egye nes ség ről,
sőt be szél nünk sem kel le ne ró la. Hi -
szen le ve gő ért csak a ful dok ló ki ált,
ví zért csak a szom ja zó kö nyö rög. A
jó ság, az igaz sá gos ság, az egye nes ség
csak ak kor lesz az ige hir de tés tár gya,
ami kor az egy ház lé tét nem ezek ha -
tá roz zák meg. És ben nün ket nem vi -
gasz tal hat, hogy már Pál apos tol is
be szél ni kény sze rült ezek ről, mi vel
hi á nyu kat ta pasz tal ta, fel te he tő en
nem csak az Efe zus ban élő gyü le ke -
zet ben. 

„Ítél jé tek meg te hát, mi ked ves az
Úr nak, és ne ve gye tek részt a sö tét ség
ha szon ta lan cse le ke de te i ben, ha nem
in kább lep lez zé tek le eze ket. Mert
ami ket ti tok ban tesz nek, azok ról még

be szél ni is szé gyen, de mind az, amit
a vi lá gos ság le lep lez, nyil ván va ló vá
lesz. Mert min den, ami nyil ván va ló -
vá lett, az vi lá gos.”

Az apos tol nem ar ra buz dít ja a
gyü le ke ze tet, hogy a vi lág ban ural ko -
dó sö tét sé get os to roz za, ha nem hogy
a gyü le ke ze ten be lü li sö tét ség cse le -
ke de te it lep lez zék le. Mind azo kat a
tet te ket, ame lyek a jó ság, az igaz sá -
gos ság, az egye nes ség hi á nyá ból, sőt
el len té té ből fa kad nak. 

„Ezért mond ja: »Éb redj fel, aki
al szol, tá madj fel a ha lál ból, és fel ra -
gyog ne ked a Krisz tus.«” Mert le lep -
le ző sza va i val csak az nem fog ja
még to vább nö vel ni kör nye ze té ben
a sö tét sé get, aki va ló ban fel éb redt a
bűn ál má ból, aki tény leg fel tá madt a
lel ki ha lál ból, és akin ép pen ezért
Krisz tus jó sá ga, igaz sá ga, egye nes sé -
ge min den ki szá má ra lát ha tó an ki áb -
rá zo ló dik, aki nek – a szó nem az ezo -
té ria ál tal le já ra tott, ha nem va ló di ér -
tel mé ben – van Krisz tus vi lá gos sá gá -
nak fé nyét és sze re te té nek me le gét
su gár zó „au rá ja”. 

Az apos to li kor gyü le ke ze te it alap -
ta la nul szok tuk ide a li zál ni, hi szen –
mint az apos to li le vél iro da lom ból
ki tű nik – már az ős gyü le ke ze tek sem
igen bő völ köd tek a szó nem le já ra tott
ér tel mé ben „fel éb redt” ke resz té nyek -
ben. És tud juk, Lu ther is ar ról pa nasz -
ko dott a ma ga ide jé ben, hogy „az igaz
ke resz tény olyan rit ka, mint a fe hér
hol ló”. A je len kor egy há zát és gyü le -
ke ze te it mind ez még sem ment he ti fel. 

A kér dés most már csak az, mi ként
te he tünk ele get Pál fel szó lí tá sá nak:
„Éb redj fel, aki al szol, tá madj fel a ha -
lál ból, és fel ra gyog ne ked a Krisz tus.”
Le het-e pa rancs szó ra fel éb red ni? 

A tes ti álom ból ál ta lá ban két fé le -

kép pen éb red he tünk. Előbb-utóbb
fel éb re dünk ma gunk tól is, ha már
elég gé ki alud tuk ma gun kat. De fel -
éb red he tünk kül ső zaj ra, vek ker
csör gés re, éb resz tőt fú jó trom bi ta -
szó ra, fe let te sünk pa ran cso ló hang -
já ra vagy jobb eset ben a min ket köl -
tö ge tő csa lád ta gunk sze re tet tel jes
un szo lá sá ra. A bűn lel ki ál má ból
azon ban nem le het ma gun kat ki alud -
va, jól eső nyúj tóz ko dá sok kö ze pet -
te fel éb red ni. Eb ből a ha lá los álom -
ból csak az éb red het föl, akit még ide -
jén fel éb resz te nek. Ezért har sog ja
Pál apos tol ma ép pen a mi fü lünk be
a ri a dót: „Éb redj fel, aki al szol, tá madj
fel a ha lál ból, és fel ra gyog ne ked a
Krisz tus.”

Ám en nek a gyö nyö rű ígé re tet
hor do zó, sze re tet tel jes éb resz tő nek
csak ak kor és csak ott van ered mé -
nye, ami kor és ahol Is ten Lel ke akar -
ja. Ahol a Szent lé lek nem csat la ko -
zik az éb resz tő szó hoz, ott a vi lág ban
gú nyos ka ca gás a vissz hang ja, az
egy ház ban pe dig mo gor ván hang zik
so kak szá já ból a vá lasz: „Mit ki a bálsz?
Én nem al szom! Én éb ren va gyok” –
, és akik ezt mond ják, te szik to vább
a sö tét ség cse le ke de te it. Né me lyek
anél kül, hogy meg gon dol nák, sze re -
tet le nül ítél ke ző sza va ik kal – még ha
azok iga zak is – a sö tét sé get nö ve lik
ott, ahol vi lá gos sá got sze ret né nek
gyúj ta ni. Má sok meg na gyon is tu da -
to san, sa ját ön ző ér de ke i ket egy há -
zi vagy gyü le ke ze ti köz ér dek nek fel -

tün tet ve, má so kon rá gal ma ik kal és
egyéb tisz tes ség te len prak ti ká ik kal át -
gá zol va, gát lás ta la nul ér vé nye sí tik
aka ra tu kat, igény be vé ve hoz zá min -
den olyan esz közt, amely össze -
egyez tet he tet len a jó ság gal, az igaz -
ság gal és az egye nes ség gel. Te he tik,
mert egy há zunk – lel ki ér te lem ben
– már na gyon rég óta al vó egy ház,
gyü le ke ze te ink – lel ki ér te lem ben –
al vó gyü le ke ze tek. 

A nar ko ti kum mal elő idé zett álom -
ból – egy kri ti kus pont után – töb bé
nem le het sé ges az éb re dés. Igaz ez a
bűn lel ki nar ko ti ku ma ál tal elő idé zett
lel ki álom ra is. Akit nem éb resz te nek
föl a kel lő idő ben, az ha lál ba, örök ha -
lál ba alussza ma gát. A tét te hát nem
ki csi. A tét élet vagy ha lál. Élet vagy
ha lál már itt a föl dön is, hi szen a ke -
resz tény ség két ezer éves tör té ne te so -
rán sok fe lé tűn tek el örök re a tör té -
ne lem süllyesz tő jé ben olyan em be ri -
leg vi rág zó nak ítélt gyü le ke ze tek és
egy há zak, ame lyek a lel ki álom ból
nem tud tak ide jé ben fel éb red ni. Így
alud ták ha lál ba ma gu kat Egyip tom,
Kis-Ázsia, Szí ria el ső szá za dok ban
meg ha tá ro zó te kin té lyű egy há zai, és
ak kor a ke resz tény ség ke le ti bás tyá -
ját, Bi zán cot még nem is em lí tet tük.
Föld raj zi he lyü ket las san ezer éve az
isz lám nak kel lett át en ged ni ük. 

Az al vó ke resz tény ség nek hosszú
tá von eb ben a vi lág ban sincs jö vő je,
Is ten el jö ven dő örök or szá gá ban pe -
dig nincs he lye. Az eu ró pai és ben -
ne a ma gyar or szá gi ke resz tény ség ta -
lán már utol só órá it éli ke gyel mi
ide jé nek, ami kor még az apos to li
szó fel ri aszt hat ja ha lá los ál má ból:
„Éb redj fel, aki al szol, tá madj fel a ha -
lál ból, és fel ra gyog ne ked a Krisz tus.”

g Vég hE lyi An tal

vÍZ K e re SZ T Ün ne pe U Tán 1.  vA Sár nAp – ef 5,8b–14

Éb resz tő!
A vA SárnAp ig éje

[Lel kész:] Mennyei Atyánk, te vi lá -
gos sá got ad tál en nek a sö tét ség ben
élő vi lág nak Fi ad, Jé zus Krisz tus ál -
tal. Hall gass meg min ket, ami kor az
ő ne vé ben for du lunk hoz zád imád -
sá gunk kal.

[Lek tor:] Is te nünk, se gítsd meg
egy há za dat, hogy a tő led ka pott vi -
lá gos sá got tük röz ze vissza eb ben a vi -
lág ban. Ne en gedd, hogy a sze re tet -
len ség, a hi tet len ség sö tét sé ge ural -
kod jon el raj ta. Te tisz títsd és erő sítsd
meg igéd del és szent sé ge id del egy há -
zad ban élő gyer me ke i det. Jé zus
Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Is te nünk, kö nyör günk
azo kért az em ber tár sa in kért, akik
még nem lát hat ták meg ir gal mad,
sze re te ted és igaz sá god vi lá gos sá gát.
Törd át a lel ki kö zöny, a szűk lá tó kö -
rű ség sö tét sé gét. Jé zus Krisz tu sért ké -
rünk…

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

[Lek tor:] Mennyei Atyánk, kö -
nyör günk azo kért az em ber tár sa in -
kért, akik nek az éle té re a re mény te -
len ség, a bol dog ta lan ság, a be teg ség,
a gyász sö tét sé ge bo rult. A te fé nyed
min den sö tét sé get be vi lá gít, add
meg ezt az aján dé ko dat min den
szen ve dő nek. Jé zus Krisz tu sért ké -
rünk…

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

[Lek tor:] Is te nünk, kö nyör günk
ezért a vi lá gért, ame lyet oly sok -
szor bo rít el az em be ri fe le lőt len ség,
ön zés, ha ta lom vágy és kö zöny sö tét -
sé ge. Te se gíts min den jó szán dé kot,
amely meg őriz ni igyek szik te rem tett
vi lá go dat, és amely ar ra tö rek szik,
hogy bé ké sebb, ott ho no sabb, tisz tább
és iga zabb le gyen élet te rünk. Jé zus
Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lel kész:] Légy ve lünk vi lá gos sá -
god dal, mennyei Atyánk, hogy éle -
tünk min den pil la na tá ban lát has -
suk azt az utat, amely örök or szá god
fe lé ve zet ben nün ket, ame lyet el ké -
szí tet tél gyer me ke id szá má ra a te Fi -
ad, Jé zus Krisz tus ál tal.

[Gyü le ke zet:] Ámen!

Oratio
œcumenica

b A Szép,fényesHajnalcsillagom (EÉ 361) víz ke reszt ki emel ke dő en fon -
tos ér té ke, szö ve gét és dal la mát, va la mint mű ze nei fel dol go zá sa it te -
kint ve egy aránt. Mi vel ez az ün nep több nyi re hét köz nap ra esik, az
ének ja vas la tok össze ál lí tó ja úgy dön tött: ezt az éne ket nem víz ke reszt
nap já hoz ren de li, ha nem a ün nep utá ni hét köz pon ti éne ké vé te szi.
Így több ször éne kel het jük, és na gyobb hang súlyt kap.

Se mper refor m AndA

„Mért mond ja Jé zus, hogy »né kem
azok ban kell fog la la tos nak len nem,
ame lyek az én Atyám nak dol gai«? Hát
nem az Ő Aty jáé-e min den? De igen!
Ha nem amíg min den egye bet tet szés
sze rin ti hasz ná la tunk ra aján dé ko -
zott – egyet ma gá nak tar tott fenn
szent tu laj do nul, s azt né künk is ki -
mon dot tan sa ját ke zé ből kell ven -
nünk. Ez pe dig szent igé je, mellyel
min ket kor má nyoz, meg szen tel s üd -
vö zít. A temp lo mot is azért mond juk
Is ten há zá nak, szen tély nek, mert ab -
ban igé jé vel ma gát je le ní ti meg és hal -
lat ja. Nem ta lál ha tó meg sem a ba rá -
tok, sem az is me rő sök kö zött, sem se -
hol az igén kí vül. Nem a vi lág ban, ha -
nem csak ab ban akar fog la la tos len -
ni, me lyek az Atya dol gai. Egész éle -
té vel er re akar meg ta ní ta ni.”

d� Lu ther Már ton:
Jer, ör vend jünk, ke resz tyé nek!

(Sza bó Jó zsef for dí tá sa)
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Hát még is ne ki kell áll ni, és pa pír ra,
pon to sab ban a szö veg szer kesz tő be
kell vet ni a so ron kö vet ke ző írást! Pe -
dig azt re mél tem – biz to san tu dom,
a so ro zat da rab ja it jegy ző püs pök tár -
sak kal együtt –, hogy né hány kí sér let -
tel si ke rül vég re meg győz nünk he ti la -
punk fő szer kesz tő jét: itt len ne az ide -
je le zár ni a mű fa já ban már elég gé ko -
ros nak szá mí tó – hi szen négy tel jes
évet meg élt – Ég tá jo ló so ro za tot.

De amint ez a mos ta ni ered mény
(?) is mu tat ja, ő győ zött. S rá adá sul
még bi zo nyos ér te lem ben a fe le lős sé -
get is rám há rí tot ta. Ugyan is a nem
egé szen fél év múl va ese dé kes nyug -
díj ba me ne te lem mel ér velt. A szer -
kesz tő ség ad dig min den képp sze ret -
né élet ben tar ta ni a püs pö ki pub li -
cisz ti ka fo lya mot. Hát ezért szü le -
tett meg ez az írás is, mu tat va a saj -
tó (és kép vi se lői) aka rat ér vé nye sí tő
ké pes sé gét. De ta lán lesz va la mi
hasz na is; és ha itt-ott va la mi ak tu -
a li zá lás ra uta ló szán dék is fel fe dez -
he tő len ne ben ne – az nem a vé let len
mű ve…

* * *

Ami kor ma az új esz ten dő ben elő -
ször for dul ha tok a ked ves ol va sók -
hoz, két fon tos bib li ai mon da tot
idé zek. Mind ket tő az Ótes ta men -

tum ban ta lál ha tó, Jó zsué köny vé -
ből va ló. Az el ső a könyv ele jé ről, a
má so dik az utol só fe je ze té ből. Az el -
ső Is ten Jó zsu é nak adott ígé re te, a
má sik Jó zsué fo ga dal ma: „Nem ma -
ra dok el tő led, nem hagy lak el.”
(1,5c) – „De én és az én há zam né -
pe az Urat szol gál juk!” (24,15c) S mi
min den van a két mon dat kö zött!
Hi szen Jó zsué az, aki re Mó zes ha lá -
la után Is ten rá bíz ta né pe ve ze té sét
és azt, hogy le gyen a hon fog la lás
küz del me i nek had ve zé re. Si ke rek
és ku dar cok, győ zel mek és ve re sé -
gek s vé gül a si ke res hon fog la lást le -
zá ró – ma így mond hat nánk – al kot -
má nyo zó or szág gyű lés sú lyos, jö -
vőt meg ha tá ro zó ese mé nye.

Nem aka rom azon ban el tit kol ni
a ked ves ol va sók, test vé re im elől,
hogy az el ső ként idé zett mon da tot
ki csit ön ké nye sen, bi zo nyos el len -
pon to zá si szán dék kal vá lasz tot tam
ki. Ugyan is mi előtt e so rok ba kezd -
tem vol na, ép pen be fe jez tem egy
má sik írást 2011 igé jé ről – „Ne győz -
zön le té ged a rossz, ha nem te győzd
le a rosszat a jó val! (Róm 12,21) – a
Du nán tú li Ha rang szó szá má ra, és
még min dig fog lal koz tat új év ün ne -
pé nek ige hir de té si alap igé je (Mt
7,24–27), amely nek alap ján ma gam
is szol gál tam a győ ri Új temp lom ban.

S nem ta gad ha tom, most olyan igé -
re vá gyód tam, amely ben nincs fel -
szó lí tó mód, és nincs fi gyel mez te tő
szó a bi zo nyo san ránk tö rő sze lek -
ről és vi ha rok ról, ha nem csak csen -
des bi zo nyos ság Is te nünk hű sé gé ről.
Így lel tem rá Józs 1,5c-re. Épít ke zé -
sek és küz del mek, har cok köz ben
nem vágy ál mo kat ker ge tünk, és
nem em be ri ígér ge té sek re épít jük
éle tün ket. Re mény sé günk meg in gat -
ha tat lan alap ja Is ten hű sé ge. Er ről
ta nús ko dik Is ten né pé nek tör té ne -
te, és er ről tesz bi zony sá got min den -
ki, aki a hit bá tor sá gá val Is ten re me -
ri bíz ni ma gát.

De mi ért olyan fon tos szá munk ra
Is ten ígé re te? Min de nek előtt azért,
mert ő mond ja. S az tel jes ség gel le -
he tet len, hogy Is ten ha zud jon (Zsid
6,18). Elő for dul hat ugyan, hogy az
em ber pe rel ni kezd Is ten nel, mert be -
teg sé gek, vá rat lan ne héz sé gek kö ze -
pet te ez is meg tör tén het, de az biz -

tos, hogy őt ha zug sá gon sen ki em ber -
fia nem ér he ti. 

Nem győ zöm új ra és új ra el mon -
da ni, hogy azt kü lö nö sen is sze re tem
Jé zus Krisz tus ban, hogy ami kor kö -
ve té sé re el hív ta ta nít vá nya it, nem
ígért ne kik fűt-fát, gond ta lan éle tet,
holt biz to san si ke res vál lal ko zá so kat,
ha nem nyíl tan szólt a ta nít vá nyi
élet meg pró bál ta tá sa i ról, a ke reszt -
hor do zás ról. Amit azon ban meg -
ígért, azt meg is ad ta, és ad ja ma is
az őt sze re tők nek: a bűn bo csá na tot,
a szív bé kes sé gét és örö mét, az ő el -
jö ven dő or szá gá nak, az üd vös ség nek
a re mény sé gét – s az ezek ből fa ka -
dó há lás sze re te tet, amely a vi lá gon
egye dül ké pes ar ra, hogy em be rek és
kö zös sé gek éle té nek ba ja i ban, fe -
szült sé ge i ben gyó gyu lást ad jon. Még
ar ra is ké pes, hogy a rosszat a jó val,
vagy is Is ten ere jé vel le győz ze! Hát
ezért olyan fon tos, hogy ígé re tet
kap tunk ar ra, hogy nem ma rad el tő -
lünk, és nem hagy el ben nün ket.

De ne fe led kez zünk el a má sik
mon dat ról sem, Jó zsué val lo má sá ról!
Kü lön is fi gyel nünk kell a mon dat
kez de té re: „De én…” Ez an nak az em -
ber nek a sú lyos sza va, aki sok min -
dent ta pasz talt, né pe tag ja it és sa ját
szí vé nek gyen ge sé ge it is jól is me ri,
de fő ként is me ri és nem fe lej ti el Is -

ten hű sé gét. S ő, aki mind ed dig
kész volt hű sé ge sen szol gál ni né pe
ja vát Is ten pa ran csa sze rint, ezen a
pon ton egy ér tel mű en fo gal maz: tud -
ni il lik – mond ja a rá bí zott kö zös ség -
nek – ha akar tok, jár hat tok más
úton, dönt het tek más faj ta vi lág né zet,
val lá sos el kép ze lés alap ján, há tat
for dít hat tok az ígé re te it hű sé ge sen
meg tar tó egy igaz Is ten nek, de én és
az én há zam né pe az Urat szol gál juk!

Jó zsué hit val lá sa és pél dá ja ott és
ak kor se gí tett, hogy a kö zös ség he -
lyes dön tést hoz zon. Va jon mai sú -
lyos hely ze tek ben, ami kor so kak sze -
rint olyan ne héz az utak, le he tő sé gek
kö zött a jót vá lasz ta ni, a he lyes dön -
tést meg hoz ni, a mai Jó zsu ék – ha
van nak – se gí te nek-e kö zös sé ge ik -
nek, hogy a szí vek ben és szá ja kon a
jó vá la szok meg szü les se nek?

Két fon tos mon dat
é gTájoló

Ittzés János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

b „Vál toz nak az idők, az iro dal mi íz lé sek és
di va tok, de PetőfiSándor a ma gyar ság leg -
ked ve sebb köl tő je ma radt: éle te nem ze -
ti tör té nel münk ré sze, an nak egyik leg -
szebb em be ri tel je sít mé nye, ta nul ni be lő -
le min den új nem ze dék kö te les sé ge” –
hang sú lyoz ta KerecsényiZoltán kör ve ze -
tő azon a pá pai meg em lé ke zé -
sen, ame lyet a Nagy Lász ló Kör
szer ve zett ja nu ár 1-jén dél után.
Somogyi József szob rász mű vész
Pe tő fi-szob rá nál GosztolaIstván
vers mon dó sza val ta el a Szülőföl-
demen cí mű ver set, mely nek utol -
só so rát, ref rén jét a je len lé vők
együtt mond ták az elő adó val… 

Pe tő fi Sán dor – má ig egy más nak el -
lent mon dó ada tok sze rint – 1822. de -
cem ber 31-én vagy 1823. ja nu ár 1-jén
szü le tett Kis kő rö sön. Még Pet ro vics
Ale xan der ként ke resz tel ték meg az
evan gé li kus val lás sze rint. Ap ja, Pet ro -
vics Ist ván mé szá ros mes ter szlo vák
csa lád ból szár ma zott, de ma gyar nak
val lot ta ma gát, míg édes any ja, Hrúz
Má ria, férj hez me ne te le előtt mo só nő -
ként és cse léd ként dol go zott a mag ló -
di evan gé li kus lel kész nél. (Pe tő fi egyik
na gyobb ter je del mű mű vé ben, a több
élet raj zi vo nást is tar tal ma zó Az apos -
tol ban is utalt szil vesz te ri szü le té sé re,
fő hő se is a Szil vesz ter ne vet kap ta.)

1824 ok tó be ré ben – egy éves ko rá ban
– Kis kun fél egy há zá ra köl töz tek, me lyet
Pe tő fi ké sőbb szü lő vá ro sá nak te kin tett.
E vá rost Szü lő föl de men cí mű köl te mé -
nyé ben szü le té se he lyé nek ne vez te, e
sza vai ké sőbb sok vi tá ra ad tak okot a
két te le pü lés – Kis kő rös és Kis kun fél -
egy há za –, il let ve a köl tő élet raj zá nak
ku ta tói kö zött is. „De mi, pá pa i ak jól
tud juk, hogy Pet ro vics Sán dor Kis kő rö sön,
Pe tő fi Sán dor pe dig itt, Pá pán szü le tett” –
emel te ki rö vid be szé dé ben – mo solyt fa kaszt -
va – Ke re csé nyi. Tény, hogy a köl tő di ák ként
1842-ben Pá pán ír ta le leg elő ször – az Ér dem -
könyv be – a Pe tő fi ve ze ték ne vet. 

Pe tő fi Sán dor pá lyá já nak más szem pont -
ból is mér föld kö ve volt Pá pa, hi szen ott ír -
ta meg pél dá ul A bo ro zó cí mű ver sét, amely
a nyom ta tás ban meg je lent el ső mű ve lett.

Pe tő fi egyik ala pí tó ja volt a Kép ző tár sa ság -
nak ne ve zett ön kép ző kör nek, amely nek iro dal -
mi, kul tu rá lis ha gya té ka is fe le lős sé get ró az em -
lé két is mél tó képp ápo ló ké sei utó dok ra. 

A meg em lé ke zők fe nyő ko szo rút he lyez tek el
az egész ala kos bronz szo bor nál, va la mint
gyer tyá kat, mé cse se ket gyúj tot tak a hal ha tat -
lan szel le mű po é ta em lé ké re szü le té sé nek év -
for du ló ján. 

d EvÉ let-in fó

Pá pai meg em lé ke zés evangé li kus
köl tőnk szü le tés nap ján

Az idei Pe tő fi-szil vesz ter
azon ban más volt, mint a töb -
bi. A vá ros ugyan is nyert egy
pá lyá za ton, és a kapott összeg -
ből meg újult a szü lő ház. Ju tott
a pénz ből egy új ki ál lí tás ra is,
mely nek ékes sé ge an nak a ke -
resz te lő me den cé nek a má so -
la ta, ame lyet Pe tő fi meg ke -
resz te lé se kor is hasz nál tak.
(Az ere de ti a bu da pes ti Evan -
gé li kus Or szá gos Mú ze um
büsz ke sé ge.) 

Szil vesz ter nap ján dél után
négy óra kor nyi tot ta meg új -

ra ka pu it a meg újult szü lő ház
és az új ki ál lí tás. Do mo nyi
Lász ló, a vá ros pol gár mes te re
és Kis pál né dr. Lu cza Ilo na
mú ze um igaz ga tó mel lett fel -
szó lalt Font Sán dor or szág gyű -
lé si kép vi se lő és L. Si mon
Lász ló, az Or szág gyű lés kul tu -
rá lis és saj tó bi zott sá gá nak el -
nö ke is. Ezt kö ve tő en a ven dé -
gek meg néz ték Szig li ge ti Ede
Nő ura lom cí mű da rab ját,
majd ko ra be li re cep tek sze rint
ké szült va cso ra mel lett bú -
csúz tat ták az óesz ten dőt.

Az ün nep ség fény pont ja
min den év ben éj jel fél 1-kor a
Pe tő fi-ház előt ti meg em lé ke zés

és ko szo rú zás. Ezen az ese mé -
nyen most dr. Fa bi ny Ta más,
az Észa ki Evan gé li kus Egy -
ház ke rü let püs pö ke mond ta az
ün ne pi be szé det. Pe tő fi Eu ró -
pa csen des, uj ra csen des cí mű
ver sé re utal va szólt arról, hogy
Eu ró pa 1848–49-ben, de 1956-
ban is ma gá ra hagy ta a ma -
gyar sá got. Most vi szont ha -
zánk le het az Eu ró pai Unió so -
ros el nö ke.

Sza vai sze rint Pe tő fi szel le -
mi sé gé ben le het ezt a tiszt sé -
get mél tó kép pen be töl te ni, és
a köl tő ál tal oly sok szor meg -
fo gal ma zott sza bad ság bi zo -

nyul hat a leg főbb ve zér elv -
nek. A püs pök eb ben az össze -
füg gés ben Pe tő fi szá mos ver -
sé re utalt: „Hol a sza bad ság,
ott van a ha za” (A gyül dei if -
jak hoz); „Lan tom, kar dom ti -
ed, oh sza bad ság!” (Bu ri án
Pál em lék köny vé be); „…ima -
köny vem: a / Sza bad ság há -
bo rúk tör té ne te!” (Be szél a
fák kal a bús őszi szél); „Fá zunk
és éhe zünk / S át lő ve ol da lunk,
/ Ré szünk min den nyo mor…
/ De sza ba dok va gyunk!” (A
far ka sok da la)

Az evan gé li kus egy ház ban
2011 a „re for má ció és sza bad -
ság” te ma ti kus éve. Eb ben az

össze füg gés ben Fa bi ny püs pök
hang sú lyoz ta, hogy Pe tő fi szel -
le mi fej lő dé sé hez je len tős mér -
ték ben hoz zá já rult az evan gé -
li kus egy ház és an nak is ko lái; az
egy há zak ma is te vő le ge sen
részt ve het nek – mond ta –
Ma gyar or szág és Eu ró pa szel -
le mi ar cu la tá nak ala kí tá sá ban.
A ja nu ár 1-jén kez dő dő ma gyar
uni ós el nök ség ezért az egy há -
zak szá má ra is sa já tos fel ada to -
kat je löl ki, és meg szó la lá si le -
he tő sé get kí nál. 

Az ün nep ség éj jel egy óra -
kor az evan gé li kus temp lom -
ban is ten tisz te let tel zá rult. E

ké sei órán a ke mény hi deg
el le né re is ha gyo má nyo san
igen so kan kezd ték az évet a
temp lom ban. Fa bi ny püs pök
ige hir de té se után a je len lé -
vők meg te kint het ték az ere de -
ti anya köny vi be jegy zést, il let -
ve a szü le tés he lyét Kis kő rös -
ként bi zo nyí tó egyéb anya -
köny vi ada to kat.

A Pe tő fi-szil vesz ter – ha -
gyo mány. Ha gyo mány, amely
meg mu tat ja egy vá ros, egy
gyü le ke zet ra gasz ko dá sát nagy
fi á hoz, a ma gyar ság leg na -
gyobb ha tá sú köl tő jé hez.

g Lup ták György /
evan ge li kus.hu

Pe tő fi Sán dor, az evan gé li kus egy ház
és az eu ró pai uni ós el nök ség

f Folytatás az 1. oldalról
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Lap zár tánk kor még csak né hány fo -
tót si ke rült „le va dász nunk” a Ta izéi
Kö zös ség hon lap já ról a de cem ber 28.
és ja nu ár 2. kö zött Rot ter dam ban zaj -
lott eu ró pai if jú sá gi ta lál ko zó ról, de
a hír ügy nök sé gi gyors je len té sek sze -
rint – a szer ve zők vá ra ko zá sá nak

meg fe le lő en – több mint har minc ez -
ren vet tek részt „a bi za lom za rán dok -
út ján”. 

Az éven ként más-más or szág ban
tar tott öku me ni kus ese ményt im már
33. al ka lom mal szer vez ték meg –
ám Hol lan dia el ső íz ben volt há zi gaz -
da. Idén há rom kulcs szó – „öröm,
szá na lom, meg bo csá tás” – adott
ima té mát öt na pon át a fi a ta lok nak,
akik kö zül – a ven dég lá tó or szág ál -
lam pol gá ra it nem szá mít va – fran ci -
ák és len gye lek za rán do kol tak leg na -
gyobb szám ban a hol land ki kö tő vá -
ros ba. (Bár szer kesz tő sé günk idén
nem tud ta tu dó sí tó val kép vi sel tet ni
ma gát a ren dez vé nyen, a kö zel há -
rom száz Rot ter dam ban járt ma gyar -

or szá gi za rán dok kö zött fel tehe tő en
idén is szép szám mal akad tak evan -
gé li ku sok, akik nek él mény be szá mo ló -
it he ti la punk hon lap ján – www.evan -
ge li kus elet.hu – meg kés ve is szí ve sen
köz zé tesszük.)

d EvÉ let-in fó

Ta izé – Rot ter dam

A vi lág val lá si ve ze tő i nek ta lál ko zó -
ját kez de mé nyez te ha gyo má nyos új -
évi is ten tisz te le tén XVI. Be ne dek pá -
pa. A Szent Pé ter-ba zi li ká ban tar tott
ja nu ár 1-jei szent mi sén a ka to li kus
egy ház ve ze tő je el mond ta, hogy a kü -
lön le ges csúcs ta lál ko zót ok tó ber -
ben As si si ben, a fe ren ces rend ala pí -
tó já nak, As si si Szent Fe renc nek a
szü lő he lyén ren de zik. Cél ja a vi lág
bé ké jé nek elő moz dí tá sa.

Az olasz or szá gi vá ros ban pon to -
san ne gyed szá zad dal ez előtt, 1986-
ban volt ha son ló csúcs ta lál ko zó há -
zi gaz dá ja II. Já nos Pál ak ko ri ka to li -
kus egy ház fő. A vi lág kü lön bö ző
val lá si ve ze tői ak kor is együtt fo hász -
kod tak a bé ké ért.

Az új év nap ján tar tott szent mi sén
a pá pa – im már ha gyo má nyo san –
egy faj ta bé ke üze ne tet fo gal ma zott
meg. A ka to li kus egy ház 1967 óta
ezen a na pon ün nep li a vi lág bé ké jé -
nek nap ját. El ső ként VI. Pál pá pa
mondott el ha son ló üze ne tet, és ő
volt az, aki ja nu ár el se jét a vi lág bé -
ke nap já nak nyil vá ní tot ta.

Idei üze ne té ben XVI. Be ne dek ál -
lást fog lalt a bé ke és a val lá si sza bad -
ság mel lett. „Min den em ber nek meg
kell hal la nia a há bo rúk ál do za ta i nak
ki ál tá sa it” – fi gyel mez te tett az egy -
ház fő, hang sú lyoz va: az em be ri ség
nem hajt hat fe jet az ego iz mus ne ga -
tív erői és az erő szak előtt, és nem le -
het kö zöm bös az ál do za to kat kö ve -
te lő, a né pek sor sát koc ká ra te vő
konflik tu sok iránt.

XVI. Be ne dek a leg ha tá ro zot tab -
ban el ítél te a min de nek előtt a ke resz -
té nyek kel szem ben al kal ma zott
diszk ri mi ná ció és in to le ran cia min -
den for má ját. Ezek meg aka dá lyo zá -
sa ér de ké ben az érin tett tér sé gek, il -
let ve or szá gok ve ze tő it ha tá ro zott és
konk rét ki ál lás ra szó lí tot ta fel. Ér te -
sü lé sek sze rint az egy ház fő ez zel
köz vet ve ar ra a me rény let re is utalt,
ame lyet az észak-egyip to mi Ale -
xand ri á ban múlt szom bat ra vir ra dó -
ra kö vet tek el a vá ros egyik kopt ke -
resz tény temp lo ma el len, hu szon egy
em ber ha lá lát okoz va.

d MTI

Val lá si ve ze tők ta lál ko zó ját
kez de mé nyez te a pá pa

Ré gész ként és ős tör té nész ként is -
me rik, de re mek gra fi kus is volt, a
Kép ző mű vé sze ti Fő is ko lát is el vé gez -
te, így nem csak írt a tá vo li év szá za -
dok ról, de fi nom tó nu sú ké pe ken
mint egy föl is tá masz tot ta őket. El -
kép ze lé sé nek sum má ja, hogy mi,
ma gya rok nem va gyunk egye dül,
ha nem úgy szól ván egész Eur ázsia
részt vett nép pé tö mö rö dé sünk fo lya -
ma tá ban. Ro ko nai va gyunk sok-sok
– múlt ban és je len ben is élő – nép -
nek. Az el szi ge telt ség ér zé se he lyett
si ke rült Lász ló Gyu lá nak (1910–
1998) ki tá gí ta ni ka pu in kat, meg moz -
gat ni fan tá zi án kat.

Nem té ved he tet le nül, de biz ton -
ság gal ve zet te ol va só it, hall ga tó it az
ős kor tól a hon fog la lá sig. Együtt lát -
va akart gon dol kod ni, úgy, hogy
szin te tár sai és se gí tői let tünk ész re -
vét le nül. Okos, hig gadt, szép mun ká -
kat adott ki a ke zé ből min dig, lát va
ma ga előtt a múl tat is, a jö vőt is. 

Nem vé let le nül tar tot ta éle tét ve -
zér lő üze net nek Ba bits írá sát (A ma -
gyar jel lem ről). Őt is a ma gyar ság lé -

nye ge ér de kel te, az, ami ben ne sa já -
tos és össze té veszt he tet len, ami min -
den től meg kü lön böz te ti. Hi szen a
ma gyar ke vert és ál lan dó an ke ve re -
dő nép Ist ván ki rály óta, s egész bi -

zo nyo san az volt már az előtt is…
Lász ló Gyu la év ez re dek ho má lyá ban
ku ta tott hosszú éle té ben, az zal a
szán dék kal, hogy pró bál ja meg fej te -
ni: mi tör tént a hon fog la lás kor? Va -
ló ban volt már itt a né pünk előt te is?

Ki vé te les aján dék nak tar tom, hogy
több ször is jár hat tam ná la: köny vek -
kel, ké pek kel, tár gyak kal zsú folt szo -
ba-mú ze u má ban. Még le sem ül -
tem, már mond ta is jel leg ze tes, fá tyo -
los hang ján: „A ma gyar nem zet leg -
ke le tibb tör zsé ből, a szé kely nép ből
szár ma zom.” És nem is fe led te. 

A leg szebb, leg szen tebb fel adat nak
tar tot ta: be om lott, messzi év szá za -
dok ban bo lyon ga ni. Ősi né pek ről,
őse ink ről, el tűnt nem ze tek ről, ki halt
nyel vek ről be szél he tett. Töp reng he -
tett öreg író gé pe előtt és szí nes ké pei
kö zött. Tört cse re pek. Tö re dé kek.
Csont da ra bok a sí rok ból, gyön gyök,
fül be va lók… Ilyen ke vés ből kel lett
dol goz nia Lász ló Gyu lá nak. Még is,
min den ap ró sá got, mond hat ni por -
sze met össze ra kott, hogy össze illessze
a ho mály ló múlt ké pe ket.

Egy hosszabb be szél ge tés ben kér -
dez te: „Hol van nak a ré gi ek moz du -
la tai? Sok olyan el tűnt, ami re én
még em lék szem. Nagy anyá mat, édes -
anyá mat még lát tam fon ni. Má ra

el tűnt az or só pör ge tés…” És még
mennyi min den! Csak amit én lát tam,
s most hir te len eszem be jut: ka sza ka -
la pá lá sa és fe né se, a ke reszt fű rész, ke -
nyér da gasz tás, a mag ve tés, az uj jak

fá rad ha tat lan tán ca. Száz-száz öt ven
év nyit röp pen vissza em lé ke ze tünk.
Mit mond ha tunk őse ink ről? A
sztyep pi élet ről? A lo vak ról és a
gyógy fü vek ről? A sza mo jé dok ról és
az obi-ugo rok ról?

Mi lyen jó, hogy élt egy fá rad ha tat -
lan em ber, aki meg ír ta kró ni kás ha gyo -

má nya in kat, vissza re pí tett
ben nün ket ezer esz ten dő vel és
a még tá vo lab bi múlt ba! Lász -
ló Gyu la szün te le nül han goz -
tat ta: „Tör tén he tett más ként
is. Nem kő be vé sett tör vény a
tu dá sunk, fel kell ten ni bát ran
a kér dést: va jon nem tör tén -
he tett-e más ként is?” 

És ami még na gyon fon -
tos, amit Szent Lász ló val
kap cso lat ban fo gal ma zott
meg: a győ ri her ma nem
csu pán nem ze ti tör té nel -
münk nagy csa lád já nak, az
Ár pá dok nak s kö zöt tük is
Lász ló ki rály nak fe led he tet -
len em lé ke, ha nem az egész

eu ró pai mű vé szet egyik ko rai re -
mek mű ve. Amit vé gül a mes te rek ről
írt – „mun ká ju kon a fej fen sé ges
ko moly sá ga ural ko dik” –, rá is il lett.

g FEny vE si Fé lix La jos

fén y T g y ú j TA ni é v eZ re de K ho m á lyá bAn

Lász ló Gyu la em lé ke ze te

b Az Ócsai Bap tis ta Gyü le ke zet
ima há zá ban ke rült sor ja nu ár 2-
án a Ma gyar Evan gé li u mi Szö vet -
ség (Ali ansz) idei ima he té nek or -
szá gos meg nyi tó já ra. Üd vöz lő
sza va i ban a ven dég lá tó gyü le ke -
zet lel ki pász to ra ként e so rok író -
ja el mond ta: nagy meg tisz tel te tés -
nek te kin ti, hogy a fe le ke zet kö zi
szer ve zet ve ze tő sé ge eb ben az
esz ten dő ben az ese mény szín he -
lyé ül Ócsát vá lasz tot ta, ahol min -
den év ben meg tart ják az Ali ansz-
és az öku me ni kus ima he tet is.
Az is ten tisz te let SzuhánszkyGá-
bor Ali ansz-fő tit kár, me to dis ta
lel kész imád sá gá val kez dő dött.

Meg nyi tó be szé det D. Sza bó Dá ni el,
az Ali ansz el nö ke mon dott, aki fe le -
ke ze tét te kint ve re for má tus, de a
szí ve min den evan gé li u mi gyü le ke zet -
tel együtt érez és do bog. Be szé dé ben
ki emel te: az evan gé li u mi moz ga lom
vi lág szer te ter jed, an nak el le né re,
hogy sok he lyen ül döz te tést szen ved -
nek test vé re ink, akik az evan gé li um
igaz sá gát hir de tik és kép vi se lik. Meg -
em lé ke zett az 1910-es edin burghi
kon fe ren ci á ról és a ta valy ősszel Fok -
vá ros ban ren de zett vi lág evan gé li zá -
ci ós kong resszus je len tő sé gé ről. Biz -
ta tott ar ra, hogy az ima he ti prog ram -
fü zet aján lá sai alap ján imád koz zunk

és dol goz zunk az evan gé li um ter je dé -
sé ért.

A har ma dik vi lág evan gé li zá ci ós
kong resszus ról dr. Mé szá ros Kál mán
bap tis ta egy ház el nök, a Ma gyar Evan -
gé li u mi Szö vet ség egyik al el nö ke tar -
tott rend kí vül szem lé le tes, ve tí tett ké -
pek kel il luszt rált be szá mo lót. Egé szen
a kez de te kig ment vissza, az Úr Jé zus
Krisz tus ál tal adott misszi ós pa rancs -
hoz, az evan gé li um ter je dé sé nek kez -
de te i hez, majd Wil li am Ca rey kül -
misszi ói szol gá la tá ról szólt. Az 1974-
ben Billy Gra ham kez de mé nye zé sé re
lét re jött lau sanne-i, va la mint az 1989-
es ma ni lai vi lág kon fe ren cia em lí té sé -
vel ju tott el a fok vá ro si ta lál ko zó ig.

A be szá mo ló hoz Sze ve ré nyi Já -
nos nak, az evan gé li kus egy ház or szá -
gos misszi ói lel ké szé nek, az Ali ansz
má sik al el nö ké nek sze mé lyes bi zony -
ság té te le kap cso ló dott. Dr. Ko vács Gé -
za, a szö vet ség ko ráb bi fő tit ká ra, a ró -
zsa ker ti bap tis ta gyü le ke zet pász to -
ra ar ról szólt, mi ként le het foly tat ni
itt és most a misszió mun kát. Az Ali -
ansz te vé keny sé ge so rán há rom te rü -
let re he lye zi a hang súlyt. Az el ső a
sze mé lyes evan gé li zá ció a mun ka he -
lye ken. Fon tos to váb bá a he lyi gyü le -
ke ze tek meg je le né se a tár sa da lom
éle té ben, a gya kor la ti is ten tisz te let, a
har ma dik hang sú lyos te rü let pe dig a
nem ze ti össze fo gás sal meg va ló su ló
kül misszió az evan gé li um mal még el
nem ért ro kon nép cso por tok fe lé.

Ige hir de tés sel Pa ta ky Al bert, az
Evan gé li u mi Pün kös di Kö zös ség el -
nö ke szol gált Jn 17,11.18 alap ján. Jé -
zus fő pa pi imá ja, tes ta men tu ma,
aka ra ta kö te lez ben nün ket – mond -
ta. Szem lé le tes sze mé lyes bi zony ság -
té tel ben osz tot ta meg az egy be gyűl -
tek kel, hogy hí vő nagy ma má já nak ér -
te mon dott imád sá ga, vég aka ra ta
mennyi re meg ha tá ro zó je len tő sé -
gű vé lett éle té re, hi va tá sá ra.

Az ige hir de tés rá han gol ta a részt ve -
vő ket az imád ság ra. Az egyen kén ti,
han gos, buz gó imád sá gok ban vissza -
tük rö ző dött az ige üze ne te, va la mint az
el hang zott be szá mo lók és bi zony ság -
té te lek biz ta tá sa. Az ima kö zös sé get Ta -
más Ba lázs ha tod éves re for má tus
teo ló gi ai hall ga tó imád sá ga és a Mi -
atyánk kö zös el mon dá sa zár ta.

Az is ten tisz te let ben ső sé ges sé gét
emel te az Ócsai Bap tis ta Gyü le ke zet
ének ka rá nak, va la mint if jú ságá nak a
lel kes szol gá la ta.

So kak örö mé re az ócsai gyü le ke -
zet va la mi ko ri lel ki pász to ra, id. Ko -
vács Gé za is je len le he tett. Az al kal -
mat az ő imád sá ga és ál dás mon dá sa
zár ta. Leg vé gül az egy be gyűl tek el -
éne kel ték nem ze tünk imád sá gát és az
Eu ró pai Unió him nu szá nak dal la má -
ra írt evan gé li u mi szö ve gű éne ket:
„Vidd a jó hírt min den táj ra, messze
hal lasd han go dat: Jé zus Krisz tus ál -
tal Is ten min den bű nöst el fo gad.”

g NE mEs hE gyi Zol tán 

Ali ansz-ima hét 
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Lu the rá nia ének kar. Új ból
egy nagy és szép vál lal ko zás: J.
S. Bach Ka rá cso nyi ora tó ri u -
mát mu tat ták be. De gyö nyö -
rű is a zsú folt De ák té ri temp -
lom! A szót lan sze re tet sok-
sok meg nyil vá nu lá sa. Mennyi
össze fo gás, ál do zat ho za tal lé -
lek eme lő üze ne te volt a cso dás
es te! A fi a ta lok ked ve sen szo -
rít va egy más ke zét, az idő seb -
bek egy más vál lá ra haj tott fej -
jel. Egy tűt nem le he tett le ej -
te ni, két idős né ni nek még is
he lyet szo rí tot tak a hát só, pár -
nás pad ban. Hogy szár nyalt az
öröm hír rel az ének, bol do -
gan mond ta iga zát a trom bi -
ta! Mi lyen tö ré keny volt a
csem ba ló a gyű löl kö dő vi lág -
ban! De új ra együtt! S így még
győ ze del me seb ben zen gett az
egész. Időn ként egy-egy ma -
gát álom ba rin ga tó kis gye rek
szó lalt meg édes any ja kék há ti
hor do zó já ban. Az után el aludt,
meg nyu god va. Itt ma fen sé ge -
set hal lot tunk megint. Kint
is mint ha meg eny hült vol na a
de cem ber es ti jég os to ros tél.

Pes ti temp lo mok. El néz tem
az ar co kat, amint té to ván áll -
tak az utol só pad mö gött, új -
sá got la poz tak, vagy a pén zü -
ket szá mol ták. Mennyit is ad -
ja nak? A mel let tük imád ko zó
ke zé ben mennyi van? J. S.
Bach ra ér de mes ál doz ni? És
néz tem a száz ez re ket érő bun -
dák ban sé tá ló kat, a ké sőn ér -
ke ző ket, ahogy ko po gó ci pő -
ben jár kál tak az ol tár előtt…
Ez az „áhí tat” min den, csak
nem is ten ke re sés. A hit ma gá -
nyo sabb, csen de sebb, lát ha tat -
la nabb per ce ket kö ve tel az
em ber től.

Kéz írás. Né hány kí sér let után
vissza a toll hoz és a pa pír hoz.
Oly kor egy-egy rek vi em írá sa -
kor gyer tya gyúj tás, le gyen a
szü le tő vers min den be tű je
fe ke te. Már az író gép is ki bú -
vó volt, gyors, ter me lés hez
ha son lí tó moz du lat. A töl tő toll
is si et tet te a gon do la tot, hogy
ki ne szá rad jon fo gal ma zás
köz ben. A las sú, meg fon tolt
moz du lat, az volt az iga zi:
meg ál lí tot ta az időt, vár ta,
hogy a vir rasz tó Is ten súg ja az
el ső mon da to kat.

A recs ki tá bor. Har minc
mun ka tá bor volt az öt ve nes
évek ben az or szág ban, 13 ezer
em bert te le pí tet tek ki, szét sza -
kít va csa lá do kat. Kö zöt tük is
a recs ki tá bor volt a leg ke gyet -
le nebb, ezért hív ták a ma gyar
gu lág nak. 

So ká ig nem le he tett er ről
be szél ni, de most, a hat va na dik
év for du lón meg ol dód tak a be -
vert szá jak. Ki ál lí tás nyílt a
szen ve dé sek he lyén, és a tisz -
ta arcú, ezüst ha jú öre gek me -
sél ték a ször nyű na po kat, a
vé get nem érő meg aláz ta tá so -
kat. Na gyon meg ti ze del te őket
az idő, már csak har min can
van nak, és kö zü lük is csak ke -
ve sen bír tak el jön ni. De azok
ott vol tak, jöt tek bot la doz va, és
a né ma sí rás meg szé pí tet te fá -
radt te kin te tü ket.

UlbrichAndrás ha lá lá ra. A
sok fa han gú, so kat té vesz tő
be mon dó kö zött ő volt az

egyik leg szebb or gá nu mú rá -
di ós. De nem ér te be ennyi vel:
szer kesz tett is, ün ne pe ken
Pe tő fi nap ló já ból ol va sott föl,
Ady for ra dal mas ver se i ből
vá lo ga tott, Má rai 1956-os for -
ra dal mun kat meg idé ző fá jó-
szép köl te mé nyét sza val ta.
Úgy ala kult az éle te, hogy
évek óta a gyö nyö rű Ró má -
ban la kott, ódon kö vei közt
bo lyon gott, de ha csak te -
het te, ott is „hasz no sí tot ta”
ma gát. A Ma gyar In té zet ben
ven dé ges ke dett, a Va ti ká ni
Rá di ó ban mond ta el új és új
föl fe de zé se it.

Hű sé ges volt, ha zá já ért ag -
gó dó és mé lyen hí vő em ber.
Is ten aka ra tá ba be le nyu god va
vi sel te gyó gyít ha tat lan be teg -
sé gét. Amíg le he tett. Néz te az
ősz-arany lom bo kat, a telt fé -
nye ket, és ha za gon dolt, ta lán
ar ra: töb bet is tu dott vol na
dol goz ni, ten ni a szép ma -
gyar be szé dért, a tü ne mé nyes
or szág di csé re té ért.

Gond vi se lés. Tet szik ne kem
a szom széd idős ta ní tó meg -
fo gal ma zá sa. Min dig ezt
mond ja. Egy sze rű hi tét: hogy
mind biz to sab ban tud ja, hogy
van va la ki, va la mi lyen so ha
nem ért he tő elő re lá tás. Ész re -
vét len se gít ség, va la ki, aki ren -
de zi éle tün ket, aka dályt, tor -
nyo su ló ne héz sé ge ket úgy
igaz gat, hogy el vi sel he tő sors
le gyen be lő le. Le het ez a sors
ke gyel mes, ne héz, már-már
el vi sel he tet len, de az a valaki
min dig ad hoz zá erőt, és ez
ben ne a leg cso dá la to sabb.

Weö res Sán dor. Egy be gyűj -
tött mű vek. Há la Is ten nek,
ezt is meg ér tük: új ból asz ta -
lun kon a köl tő tel jes mun kás -
sá ga. (Ki le he tett fi zet ni a
mo hó örö kö sök nek já ró szer -
zői jog dí jat.) A ver sek után
most egy kü lö nös an to ló gia
kö vet ke zett: Há rom ve réb hat
szem mel.

A gyűj te mény – ahogy W.
S. ír ja – „nem a hí res da ra bok
tár la ta, ha nem a rit kán vagy
so sem mu ta tot ta ké”. A ma -
gyar köl té szet nem csu pa
gyöngy szem, ám ha be le ol va -
sunk a kötetekbe, meg döb -
ben ve lát juk: bi zony szí ne -
sebb és gaz da gabb, mint gon -
dol nánk. Kü lö nö sen úgy, hogy
ma ga a szer ző a ka la u zunk a
fel fe de zés ös vé nyén. „A köl tők
er de jé ben.” Ahol nem szá mít
a nem, a po li ti kai ho va tar to -
zás, csak egy do log a lé nye ges:
a min den től füg get len ér ték.
És ez a rend na gyon fon tos –
ta ná csol ja Weö res –, ne a di -
vat hoz al kal maz ko dók ra fi -
gyel jünk, ha nem az ere de ti ek -
re, az ál do za to sok ra.

De cem ber. Egy pil la nat, és
vé ge a szép idő nek. Vé ge a gyó -
gyí tó nap fény nek, a sző lő für -
tök ra gyo gá sá nak, az avar il la -
tá nak. Ér zé keny bőr rel és lé lek -
kel já runk. Éle tünk kö dös haj -
na lok ba, zúz ma rás és ko mor
reg ge lek be té ved. Fá zunk, és
rossz a ked vünk. Gye rek ko rom
ré gi dél után jai jut nak eszem -
be: csúsz ká lás a jé gen, a csi lin -
ge lő lo vas szá nok, a be ha va zott
fák. Fel nőtt fej jel ko rán meg -
ta nul tam, a tél nek nin cse nek

örö mei. A va ló di élet nem
most van, csak a fény ben für -
dő ző bol dog ság az iga zi, a ma -
gá val ra ga dó órák po gány szer -
tar tá sai. Kez dő dik az unal mas
szo ba élet, a di der gő lé lek ma -
gá nya. Be fű tök, le eme lem a
polc ról ked ves íróm köny ve it,
és ol va sok lám pám de ren gő fé -
nyé ben.

Ut cai ze nész. A za jos, em ber -
pi a cos tér kö ze pén áll a har -
mo ni ká zó fér fi. A szé kely
him nuszt játssza, lel ke sen,
sok té vesz tés sel és fals han -
gok kal. Nem baj, gon dol om
ma gam ban, leg alább csi nál
va la mit. Fél óra múl va jö vök
vissza, s hal lom, ugyan azt
nye keg te ti. Ké ső dél után még
több hi bá val. Es te nyolc óra -
kor pa kol nagy bő rönd jé be, de
még – bú csú zó ul – meg is -
mét li. Az em be rek si et ve
men nek to vább, és az oda do -
bott pénz is na gyon ke vés.
Úgy lát szik, a rosszat, a kon -
tár ipa rost nem dí jaz zák a fő -
vá ros ban.

A könyv mű vész Kós Ká roly.
A Hol nap Ki adónál lá tott nap -
vi lá got az igen szép ki ál lí tá sú
kö tet. So kan egy-egy sze le tét
is me rik Kós élet mű vé nek; van,
aki épí tész ként, van, aki író -
ként, ke ve sen a met sze tek re -
mek gra fi ku sa ként te kin te nek
rá. Pe dig meg lá tá som sze rint
Kós Ká roly el ső sor ban mű -
vész volt. A ha gyo má nyo kat
kö vet ve ál lí tott elő ő ma ga is
köny ve ket. Egy részt a kény szer
vit te rá – aho gyan sok szor el -
mond ta –, más részt a kedv.
Per sze a ki vé te les te het ség is, a
po li hisz to ri ké pes ség. Mi lye nek
ezek a mun kák? So ro zat ter vek?
Szé pek, egy sze rű ek; tisz ta for -
mák ké pi meg fo gal ma zá sai,
hi szen a nagy er dé lyi te rem tő
min dig ké pek ben gon dol ko -
dott, így ho zott lét re ma ra -
dan dó ér té ke ket.

Új esz ten dő. Új nap tár lap.
Né hány órá ja még pe tár dák
dur rog tak, tán tor gó fi a ta lok
han gos kod tak. Én a Him -
nuszt vár tam, a nagy ze ne -
kart a Hő sök te rén: mint ha az
or szág együtt éne kelt vol na. 

Ké sőbb az elsejei hí rek: az
idei télen eddig kilencven ki -
len cen fagytak meg. A vö rös -
 iszap-tra gé dia el szen ve dői
kö zül so kan még min dig há -
zat la nul ver gőd nek. Va jon
mi lesz ve lük? És él-e az idős
há zas pár, aki nek csak a csu -
pa seb macs ká ja ma radt?

Dél után sé ta a köd be me -
rült temp lo mig, néz tem a
gye re ke ket, csa ló dot tan áll tak
a hegy ol dal ban, a szél el sö -
pör te az ezüst csil lo gá sú ha -
vat… „Csak va la mi lyen cso -
da sze rű for du lat ment he ti
meg a ma gyar sá got!” – az
el múlt na pok ban már az ötö -
dik he lyen hal lom; va la mi
sö tét re mény te len ség te lep -
szik az em be rek re, ha to vább
be szél nek a jö vő ről.

Fel kel le ne ráz ni ma gun -
kat, ten ni a dol gun kat lel ke -
sen és be csü let tel. De na -
gyon ne héz: so ha ennyi nap -
lo pó el len druk ker nem volt
az or szág ban, mint most.

g FEny vE si Fé lix La jos

Jegy zet la pok
(Nap ló, 2010)Két év vel ez előtt aján dék ba

kap tam egy gye rek köny vet.
Fel la poz va azon nal ra bul ej tett,
el is ne vez tem va rázs könyv -
nek. A könyv pá rat lan ol da la -
in ugyan is egy négy zet ala kú
ke ret ben a két fő sze rep lő fi gu -
ra fe ke te tol lal fó li á ra raj zolt
alak ja lát ha tó. Ám ha a lap ol -
da lán lé vő fü lecs ke se gít sé gé -
vel ki húz zuk a fó li át, a raj zok
élet tel tel nek meg: a fó lia rajz -
nak fes tett, szí nes hát te re lesz…

Ami kor né hány hét tel ez -
előtt ke zem be vet tem Sch -
midt Egon or ni to ló gus leg -
újabb kö te tét, ez a va rázs -
könyv ju tott eszem be. Hi szen
– nap ja im jó ré szét nagy vá ros -
ban töl tő át lag em ber ként – a
kö rü löt tem élő ál lat- és nö -
vény vi lá got csak olyan tö re dé -
ke sen is me rem, mint ami lyen
szín te le nül mu tat ják a fe ke te
ce ru za raj zok a fő sze rep lő ket a
va rázs köny vem alap hely zet -
ben lé vő ol da la in. De ha el kez -
dem ol vas ni a Négy év szak
ös vé nye in cí mű könyv rö vid fe -
je ze te it, az en gem kö rül öle lő,
szá mom ra egy sze rű nek tű nő
ter mé szet élet tel te lik meg. 

A nyolc va na dik élet évét ta -
po só Sch midt Egon ugyan is
nem csak hogy pá rat la nul is -
me ri ha zánk fló rá ját és fa u ná -
ját, de olyan han gu la to san
tud ja el me sél ni, amit a sé tái
so rán lát, hogy az ol va só azon
kap ja ma gát, hir te len ott
szem lé lő dik ve le a Nép li get -
ben, a Kis kun sá gi Nem ze ti
Park ban vagy épp a Krisz ti na
té ri temp lom mel lett, a hó föd -

te ut cán. És sé ta köz ben meg-
meg áll, hogy meg cso dál jon
egy gyö nyö rű pil lan gót, tü rel -
me sen ku po rog egy bo kor
mö gött, hogy meg les se az eső

utá ni tó csá ban für dő szaj kót,
vagy épp ma ga is össze rez zen,
ami kor egy ügyet len mó kus
előt te pottyan le a fá ról.

„Bár mely év szak ban já runk
kint a sza bad ban, er dőn-me -
zőn vagy vi zek, ná da sok men -
tén, lát ni- és meg cso dál ni va -
ló min dig akad. Ta vasszal ta -
lán több, mint egyéb ként, de
a ter mé szet a kö dös őszi vagy
zi man kós té li na po kon is ren -
ge teg él ményt nyújt hat azok -
nak, akik nyi tott szem mel, ér -
tő fül lel jár ják az ös vényt. Kü -

lö nö sen so kat je lent het ez a
be ton dzsun gel ben, vá ro sok
tü le ke dő, szmog gal ter hes vi -
lá gá ban élők nek, szá muk ra
akár a fák kö zött, tisz ta le ve -

gőn el töl tött
né hány óra is
fel üdü lést, ki -
kap cso ló dást
nyújt hat” – ír -
ja a könyv fül -
szö ve gé ben a
szer ző. 

A Bécsy
Lász ló gyö -
nyö rű fo tó i val
il luszt rált írá -
sok ere de ti leg
ka to li kus test -
vér la punk, az
Új Em ber ha -
sáb ja in je len -
tek meg 2005
és 2009 kö -
zött. Most egy
kö tet be össze -
gyűjt ve iga zi
fel üdü lést, ki -
kap cso ló dást

nyúj ta nak, sé tá ra ösz tö n zik
azo kat is, akik eb ben a könyv -
ben ol vas sák elő ször a ter -
mé szet sze rel me sé nek val lo -
má sa it.

g – bo dazs – 

A szer ző vel ké szí tett in ter júnk
az Evan gé li kus Élet 2010. ok tó -
ber 10-ei szá má nak 6. ol da lán
ol vasható. Sch midt Egon –
Bécsy Lász ló: Négy év szak ös -
vé nye in. Új Em ber Ki adó, Bu -
da pest, 2010. Ára 2500 fo rint.

Sch midt Egon va rázs köny ve

A ma te ma ti ka tu do mány dok -
to ra, az ál la mi föld mé rés mér -
nö ke, nap tár re form ki dol go zó -
ja, a tör té ne ti kro no ló gia, a ke -
le ti nyel vek tu dó sa, a Ma gyar
Nem ze ti Mú ze um ré gé sze, a
Szép mű vé sze ti Mú ze um
egyip to mi gyűj te mé nyé nek
meg ala pí tó ja, a Ma gyar Tu do -
má nyos Aka dé mia tag ja, az
el ső csil la gá sza ti egye -
sü let ala pí tó tag ja,
több száz tu do má -
nyos pub li ká ció szer -
ző je – Mah ler Edé -
nek, a mél tat la nul el -
fe le dett po li hisz tor -
nak ez a né hány so ros
jel lem zé se sze gé nyes
ah hoz az élet mű höz
ké pest, ame lyet az
1857. szep tem ber 8-án
szü le tett és 1945. jú ni -
us 29-én el hunyt, zsi -
dó szár ma zá sú tu dós
éle té ben al ko tott. Ta -
valy év vé gén lá tott
nap vi lá got az éle tét
és pá lyá ját be mu ta tó
kö tet Re zsa bek Nán -
dor tol lá ból Az utol só
po li hisz tor cím mel.

La punk kül ső mun ka tár sa a
rá jel lem ző ala pos ság gal több
éven át gyűj töt te az anya got
köny vé hez. Az igé nyes kö tet
fel idé zi pél dá ul, ho gyan utaz -
ta be Mah ler Ede ré gész ként az
or szá got. A tu dós a tör té nel mi
Ma gyar or szág szá mos te le pü -
lé sé re el ju tott, s ezek a fel tá rá -

sok ak ko ri ban ese mény szám -
ba men tek – szá mos hely tör -
té ne ti össze fog la ló ban ma is
meg em lí tik a tu dós ada ta it.
Ta lán nem is cso da, mert –
ahogy a könyv szer ző je ír ja – „a
tu do má nyos mun ka sok szor
va ló sá gos de tek tív mun ká val
pá ro sult (…), Mah ler csak ko -
moly utá na já rás sal, so ka dik

tu laj do no sá nál, több, sok szor
hasz nál ha tat lan nak bi zo nyult
szem ta nú ki kér de zé se után ju -
tott pél dá ul nyo má ra egy he lyi
hen ger ma lom ba be fa la zott, a
XLV. ró mai mér föl det jel ző
kő le let nek.”

Ta nár tár sai el hi va tott pe da -
gó gus ként jel le mez ték őt,

szak mai ered mé nye i ről ek -
kép pen val lot tak: „Az asszi ro -
ló gia és az egyip to ló gia őelőt -
te csak né hány buz gó és jó aka -
ra tú di let táns nak volt egyé ni
kedv te lé se, a tu do má nyos ér -
té kű ma gyar asszi ro ló gi á nak
és egyip to ló gi á nak Mah ler
Ede a meg ala pí tó ja.”

Vé ge ze tül emel jük ki, hogy
tu do má nyos ér dek lő dé se a
Szent írás ra is ki ter jedt. Az
Ószö vet ség egyik meg ha tá ro -
zó ese mé nye a zsi dók Egyip -
tom ból tör tént ki vo nu lá sa.
Mah ler Ede vi lág vi szony lat ban
is az el sők kö zött volt, aki tu -
do má nyos ala pos ság gal pró -
bál ta meg ha tá roz ni en nek a
pon tos idő pont ját. De igye ke -
zett meg ál la pí ta ni Krisz tus
ke reszt ha lá lá nak nap ját is.

És hogy mi ért ne vez het -
nénk őt a „ma gyar tu do mány
nagy kö ve té nek”, ho gyan szól a
ve le kap cso la tos nép sze rű
vicc, vagy hogy ro ko na-e a
ze ne szer ző Gus tav Mah ler -
nek – nos, ezek re a kér dé sek -
re ki-ki ke res se meg a vá laszt
a kö tet ben!

g B. Zs.

Re zsa bek Nán dor: Az utol só
ma gyar po li hisz tor. Mah ler
Ede kro no ló gus em lé ke ze te.
Au ra Ki adó, Bu da pest, 2010. A
megrendeléssel kapcsolatos
információk a 30/224-4143-
as te le fon szá mon kaphatók.

Tu do má nyok bű vö le té ben
La punk kül ső mun ka tár sá nak kö te te

az utol só ma gyar po li hisz tor ról



 e 2011. január 9. Evangélikus Életkultúrkörök

Alig fél szá za da atyánk fia fa lu já ban
még gyak ran hang zott fel az el nyúj -
tott ki ál tás: „Dró to szó-fó to szó ó ó óó!”
E hír ve rés re Ro zi né ni meg Ju lis ka
már ké szí tet te is a re pa rál ni va ló lá -
bast, saj tárt, te jes kö csö göt. Ha ki sza -
kadt a vi zes kan na fü le, vagy ki lyu -
kadt La jos bá csi bor mé rő je, fél re tet -
ték, mert tud ták, hogy a dró tos tót, há -
tán hord va mű he lyét, éven te több ször
is be kö szön a fa lu ba, s min dent meg -
ja vít, ami edény ben a ház kö rül csor -
bát szen ve dett. 

Na gyobb he lye ken akár négy-öt
na pot is el töl tött, annyi mun ká ja
akadt. Előbb be szál lá sol ta ma gát
egy is me rős por tá ra, hol a koszt-
kvár té lyért ter mé szet ben fi ze tett (min -
dent meg ja ví tott, ami reá várt), majd
más nap reg gel ki ült az árok part ra,
vagy egy kút mel lé, ár nyas fa alá te -
le pe dett, és fo gad ta a kun csaf to kat.
Min den re volt cél szer szá ma meg kel -
lé ke egy kis lá di ká ban, ügye sen szor -
tí roz va. (A mes ter fo gá sa it atyánk fia,
a töb bi gye rek hez ha son ló an, tisz tes
tá vol ból pró bál ta el les ni.) Jöt tek is a
né pek csős től! 

Az össze gyűlt pén zecs két ki csi ken -
dő be kö töz te, s ha már min dent be -
fol to zott-meg dró to zott, új ra há tá ra
vet te a be tyár bú tort. A szom széd fa -
lu szé len az tán megint rá kezd te: „Dró -
to szó-fó to szó ó ó óó!”

Zemp lén ből-Gö mör ből va lók vol -

tak e de rék atya fi ak, ko ra ta vasz tól ké -
ső őszig – szép, nagy kört le ír va az Al -
föl dön – gya ko rol ták mes ter sé gü ket.

Ma nap ság egy re za jo sabb, oly kor
to la kod va ma ga kí ná ló há za lók jár -
nak már ar ra fe lé is. Úgy vi sít fel a jég -
kré mesau tó a leg vá rat la nabb pil la -
nat ban, hogy majd ki esik a toll
atyánk fia ke zé ből! A duny hát-tol lat
fel vá sár lók szin te na pon ta vált ják
egy mást, hang szó ró ból üvölt ve-ajánl -
va jobb nál jobb üz le tet. Az ócs ka
bú tor vagy fém hul la dék után ér dek -
lő dők meg rend sze rint dél előtt ki a bál -
ják ki a ház be li e ket, a már-már üde
szín folt nak szá mí tó – mert csen de -
sebb sza vú –, „Ro mán ból” ba tyu zók
pe dig job bá ra dél után ké redz ked -
nek be por té ká ik kal. 

Min de nen túl tesz azon ban a reg -
ge len te me net rend sze rin ti pon tos ság -
gal fel hang zó „Bo ci, bo ci, tar ka”! 

Atyánk fia még jól em lék szik kez dő
he ge dű órá i nak slá ger szá má ra (szen -
ve dett is a szá raz fa a vo nó ja alatt,
míg el fo gad ha tó an elő csa lo gat ta be -
lő le e mű re me ket), de ez a mos ta ni
min den ed di gi ilye tén él mé nyét fe lül -
múl ja csen gő-bon gó inst ru men tá lis
öt le te i vel, kis gyer me kes bo ci vo kál já -
val, po é nos nak szánt csat ta nó já val:
„Oda me gyünk lak ni, ahol te jet kap -
ni.” És az elő adást, oda-vissza az
ut cá ban, na pon ta meg is mét lik. Mű -
so ruk pro lon gál va! De med dig?

Bo ci, bo ci, tar ka…

Ady End re szü le té sé nek szá za dik
év for du ló ján Cea uses cu Ro má ni á já -
ban a Ma gyar ja ko bi nus da lát né mi
át iga zí tás után en ged ték csak el sza -
val ni, imi gyen: „Hi szen ma gyar, ro -
mán, szláv bá nat / Min dig re egy bá -
nat ma rad.” Hal lom-ol va som, hogy
újab ban meg if jú szom szé dunk ne -
hez tel re ánk, mert tó toz zuk őket.
Sze gény Mik száth, mit szól na most
a szlo vák atya fi ak e név be li buz gól -
ko dá sá hoz…

Ha zai nyel vi fruszt rá ci ónk is már
bő két év ti ze des. A ci gány-ro ma meg -
ne ve zés bé li mér kő zés je len leg dön tet -
len re áll, a me zőny já ték ban né mi
ci gány fö lénnyel. A hi va ta los ság ro -
má zik, az or szág la kos ság meg – köz -
tük az érin tet tek kel – ci gá nyo zik.
Utób bi ak bi zony ci gány ön kor mány -
zat ba tö mö rül nek, rá juk sza vaz nak,
eset leg a ci gány vaj dá ra hall gat nak,
ci gány kul tú rá ról és ci gány folk lór ról

be szél nek. Ál sá gos ta pin tat ez a ro -
má zás, s kü lö nö sen po li ti ku sa ink aj -
kán csö röm pöl ha mi san a szó. 

De fur csa is len ne az át ke resz te lő,
mert ak kor bi zony kö vet ke ze tes nek
kellene len ni! A ge ne rá lis név cse re
után pél dá ul a Száz ta gú Ro ma ze ne -
kar – élén a vi lág hí rű ro ma prí más sal
– ját sza ná majd a Ro ma bá ró da la it,
mi köz ben ro ma hal he lyett – mert az
könnyen ro ma út ra megy –, ro ma pe -
cse nyét ren del nénk az ét te rem ben. 

De hogy to vább rom ál kod jak: a
fen ti adys pél da nyo mán, pi cit át iga -
zít va Vö rös mar ty örök be csű jét (A vén
ro ma), így szól na majd a mű ref rén je:
„Húzd rá ro ma, ne gondolj a gonddal.”

Még mi előtt ro ma ke re ket há nyat -
ná nak vé lem, ké rem, hall gas suk meg
a Transyl ma nia együt tes nép sze rű da -
lát, s fo gad juk meg a ben ne fog lal ta -
kat: „Le gyen úgy, mint ré gen volt…”!

g Ozs váth Sán dor

Az oláh, a tót meg a ci gány

– Mit tu dunk Ch ri stoph és Jo -
hann Ne u barth ról? Mi kor él tek, hon -
nan szár maz tak, mi lyen ro ko ni szá -
lak fűz ték őket össze?

– 17. szá za di szi lé zi ai aszt ro nó mu -
sok, a mai Wrocław – né me tül Bres -
lau, ré gi ma gyar ne vén Bo rosz ló –
kö ze lé ben lé vő vá ros ka, Bo lesławi ec
(Bunz lau) szü löt tei. Az apa, Ch ri -
stoph Ne u barth 1607-től 1682-ig élt,
ta nul má nya it szü lő vá ro sá ban, a kor -
ban igen jó szín vo na lú is ko lá ban
kezd te meg. Egye bek közt a 16–17.
szá zad ban olyan je les di ák jai vol tak
en nek az is ko lá nak, mint Mar tin
Opitz, And re as Tscher nig, Ch ri stoph
Cole rus, And re as Scul te tus, a né -
met iro da lom ne ves kép vi se lői. A ka -
len dá ri um ké szí tést az 1650-es évek -
től ha lá lá ig foly tat ta. 

Fia, Jo hann Ne u barth szü le té si
évét egy elő re nem si ke rült ki de rí te -
nem, de a ha lá lo zá si éve is mert:
1686. Egy né met ku ta tó, Klaus-Di e -
ter Herbst 2004-ben meg je lent mun -
ká já ban sze re pel ez a dá tum és még
né hány adat a két Ne u barth ra vo nat -
ko zó an.

– Hol je len tek meg, és mi kor ke rül -
tek ma gyar föld re nap tá ri elő re jel zé -
se ik?

– Ch ri stoph és Jo hann Ne u barth
né met nyel vű ka len dá ri u ma it Bo -
rosz ló ban a Bau mann-nyom da ad ta
ki, de a ma gyar or szá gi és er dé lyi
pro tes táns nyom dák egy ré szé nek is
ők ké szí tet ték a nap tá ri kal ku lá ci ó -
kat az 1650-es évek től 1686-ig. Né -
hány ka len dá ri um cím lap ján, pél dá -
ul az 1674-re és 1675-re szó ló ko lozs -
vá ri nap tá rak ban ilyen for má ban ta -
lál ko zunk az apa ne vé vel: Ne u barth
Ch ri stoph Bo le s la-Si le si us.

A ré gi, ne ves ka len dá ri um szer zők
azon ban gyak ran a ha lá luk után is
so ká ig „él nek”, mert a nap tár ki -
adók nak fon tos, hogy ugyan az zal a
név vel je len je nek meg to vább ra is a
ka len dá ri u mok, a ki ad vá nyok ke len -
dő sé ge mi att. Így tör tént Jo hann Ne -
u barth ese té ben is: ha lá la, 1686
után egy bi zo nyos Gottfried Kirch
ké szí tet te – az ő ne ve alatt – a bo -
rosz lói ka len dá ri u mo kat, ame lye ket
át vet tek a ma gyar or szá gi ki adók is,
így pél dá ul a lő csei Bre wer-nyom da,
il let ve a ko lozs vá ri ki adók, mint
Tót fa lu si Kis Mik lós az 1690-es
évek től 1702-ig, de sze re pel a ne ve
deb re ce ni, bárt fai és ko má ro mi ma -
gyar nyel vű ka len dá ri u mo kon is,
még a 18. szá zad el ső két év ti ze dé -
ben is.

A nap tá ri kal ku lá ci ó kat ál ta lá ban
egye tem hez vagy ne ves is ko lá hoz
köt he tő sze mé lyek, több nyi re ma te -
ma ti ku si, or vo si, teo ló gi ai vég zett ség -
gel ren del ke ző tu dó sok ké szí tet ték a
ko ra új kor ban. Az egyik ilyen köz -

pont volt Kö zép-Eu ró pá ban Krak kó,
a krac kai ka len dá ri um még a 18. szá -
zad vé gén is nép sze rű volt ná lunk,
hol ott már csak a név utalt az „ős -
min tá ra”. A pro tes táns ré gi ó kat egye -
bek közt a szi lé zi ai Bo rosz ló lát ta el
kal ku lá ci ók kal és prog nó zi sok kal:
idő jós lással, ho rosz kóppal, egyéb
jel leg ze tes nap tá ri té mákkal.

– Apa és fia egy aránt teo ló gu si vég -
zett ség gel bírt.

– Ch ri stoph és Jo hann Ne u barth
teo ló gi ai vég zett sé gé ről is a nap tá rak
cím lap já ról ér te sül(t) az ol va só: 1679-
től 1685-ig a ko lozs vá ri ma gyar ka -
len dá ri u mok mind ket te jü ket Te o -
log us és Ast ro log us-ként em lí tik, a lő -
csei ma gyar nap tá rak ban vi szont
csu pán a ne vük sze re pel, de a fog lal -
ko zás nem. 

Evan gé li kus val lá sú ak, pi e tisz ti kus
val lá sos sá guk ra azok ból a be ve ze tő
és zá ró be kez dé sek ből kö vet kez te -
tünk, ame lyek a prog -
noszt ikon – vagy ahogy
gyak ran ne vez ték, Ast -
ro lo gi ai Vis ga las – ha -
gyo má nyos jós lá sa it
köz re fog ják. Szin te
mind egyik nap tár ban
rö vid fo hász, a pré di ká -
ci ók re to ri kai sa já tos sá -
ga i ból is mert for du la -
tok, né ha zsol tár ver -
sek, éne kek ta lál ha tók.
Ko lozs vá rott meg je -
lent, 1679-re szó ló ka -
len dá ri um ban ol vas -
hat juk ezt: „Azért az
Úr Is tent szor gal ma to -
san imád nunk kell, és
eh hez ké pest így éne -
kel nünk, mond ván:
Adgy bé kes sé get Is ten
né ped nek, / Hogy fel-
ma gasz tal lya nak min -
de nek, / Az te jó vol to -
dért Fel sé ged nek, / Há -
lá kat ad ván mond gya nak szent nek.”

Bár óva tos ság ra int ben nün ket az
a tény, hogy az ilyen tol da lék szö ve -
gek nem csak a nap tá ri szá mí tá so kat
ké szí tő aszt ro nó mus tól/aszt ro ló gus -
tól szár maz hat nak, ha nem a for dí tó -
tól vagy a ki adó tól is. Van, ami kor ap -
ró lé kos szö veg elem zés sel meg ál la pít -
ha tó, hogy ki le het a szer ző, más kor
vi szont nem. A Ne u barth-ka len dá ri -
u mok kö zül a fent idé zett ki adás, va -
la mint az 1682-re szó ló ko lozs vá ri ka -
len dá ri um ban ol vas ha tó bú csú zó
so rok sze mé lyes hang ja s az élet kor
em lí té se utal Ch ri stoph Ne u barth
szer ző sé gé re: „Itt az én edgy ügyű
Prog nos ti cá lá so mat er re az em lé ke -
zet re mél tó 1682-dik Esz ten dő re,
mellyet az én vén sé gem nek 74-dik
Esz ten de jé ben ír tam, a Ke gyes Ol va -
só nak fel ten ni, vél le com mu ni cál ni és

bé fe jez ni akar tam. A’ mel lett őket
az Is ten ke gyel mes gond vi se lé se alá
aján lom. Ámen!”

– Ku ta tá sai so rán meg ta lál ta ma
is élő le szár ma zot ta i kat…

– Igen, ez rend kí vül ér de kes szá -
mí tó gé pes „ka land” volt 2002-ben: éj -
sza ká ba haj ló mun ka után ép pen
be fe jez tem a ka len dá ri u mok ról írt
köny vem ben a Ne u barth-nap tá rak -
ról szó ló fe je ze tet, s mi előtt ki kap -
csol tam vol na a gé pet, meg néz tem az
e-mailje i met. Meg döb ben ve ta pasz -
tal tam, hogy az egyik le vél kül dő je:
Ch ri stoph Ne u barth! Elő ször azt
gon dol tam, káp rá zik a sze mem, mert
egész nap ve lük fog lal koz tam, az tán
ví rus ra gya na kod tam, és per ce kig
nem mer tem meg nyit ni a le ve let. Vé -
gül győ zött a kí ván csi ság. 

Ki de rült, hogy a ber li ni Aka de mie
Ver lag mun ka tár sá tól jött az üze net,
aki a 17. szá za di Ne u barth csa lád le -
szár ma zott ja, s a fia ugyan csak Jo -
hann, mint ama ré gi Ne u barth-ős
fia… Egy Bré má ban pub li kált cik kem
nyo mán ju tott el hoz zám, s ar ról ér -
dek lő dött, si ke rült-e rész le te seb ben
ki de rí te nem a 17. szá za di elő dök
élet raj zi ada ta it. 

Még éve kig le ve lez tünk, má ig
meg van a kap cso lat, de a szi lé zi ai
elő dök föl ku ta tá sá hoz Bo lesławiec -
be kel le ne el jut ni vagy wrocławi le -
vél tá rak ba, ahol még az 1990-es
évek kö ze pén ku tat tam, de ak kor
nem a Ne u bart hok, ha nem a má sik
iz gal mas 17. szá za di ka len dá ri um ké -
szí tő, a kés már ki Da vid Frö lich ér -
de kelt. Egyéb ként az in ter ne ten elég
sok Ne u barth ne vet le het ta lál ni, de
az em lí tett ber li ni kol lé ga va ló ban
en nek a 17. szá za di csa lád nak a le -

szár ma zott ja, van is a bir to ká ban egy
ré gi Ne u barth-ka len dá ri um.

– Ol vas hat juk eset leg a mű ve i ket
fak szi mi lé ben vagy ki vo na tos for má -
ban? Hol tá jé ko zód ha tunk rész le te -
seb ben éle tük ről és mun kás sá guk ról?

– Saj nos, fak szi mi le ki adás nin csen
egyik Ne u barth-ka len dá ri um ról sem.
De ez jó gon do lat, ta lán a Szé ché nyi-
könyv tár ban dol go zó ré gi köny ves
kol lé gá im tud ná nak se gí te ni ab ban,
hogy egy ilyen ki ad vány nap vi lá got
lás son. Sze ren csé re van nak vi szony -
lag ép pél dá nyok, tech ni kai aka dá lya
va ló szí nű leg nem len ne a ki adás nak.
Éle tük ről, mun kás sá guk ról a leg -
utób bi ma gyar nyel vű is mer te tés a
Ré gi ma gyar or szá gi ka len dá ri u mok
eu ró pai hát tér ben cí mű köny vem ben
ol vas ha tó.

g RE zsa bEk Nán dor

Ha lá luk után is „élő” evangélikus
ka len dá ri um szer kesz tők

In ter jú dr. Duk kon Ág nes iro da lom tu dós sal

b Acsillagászatmagyarnyelvűbibliográfiáját (http://csimabi.csil-
lagaszat.hu/cs-onlin.htm) bön gész ve az 1711-es esz ten dő nél a kö -
vet ke ző kö tet le írá sát ta lál juk: UjjKalendariom,MellyetChristus
Urunkszületéseutánvaló1711.EsztendőreirtNeubartJanos.ÉsMa-
gyarOrszágra,Erdélyre,ésegyébTartományokra-isalkalmaztatott.
NeubarthKristóf szint úgy nap tá rak ké szí té sé vel fog lal ko zott, a két
Ne u barth ne vé hez töb bek kö zött bárt fai, deb re ce ni, ko lozs vá ri, ko -
má ro mi és lő csei prog noszt iko nok fű ződ nek. A ha zai csil la gá sza -
ti szak iro da lom év ti ze de ken át egy ér tel mű en ma gyar föld ről szár -
ma zó nak te kin tet te őket. Va ló di ki lé tük meg fej té sé ben dr.Dukkon
Ágnes iro da lom tu dós, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia dok to ra,
az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem Orosz Nyel vi és Iro dal mi Tan -
szé ké nek fő is ko lai ta ná ra, a Ma gyar Pro tes táns Köz mű ve lő dé si Egye -
sü let tag ja si e tett az aszt ro nó mu sok se gít sé gé re. A ré gi ma gyar ka -
len dá ri u mok szak ava tott ku ta tó ját az evan gé li kus val lá sú és teo ló -
gu si kép zett sé gű Christoph és JohannNeubarth éle té ről és mun kás -
sá gá ról kér dez tük.
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b Több mint tíz év vel ez előtt ta lál -
koz tam a könyv tár–nép mű ve lés
sza kot vég zett Halász Ildikó-
val. Egy be szél ge tés al kal má val
el me sél te, ho gyan csú szott éle -
te al ko ho liz mus ba, mi cso da
mély sé ge ket járt meg a sá tán
rab sá gá ban, és mi lyen küz del -
mek után ta lál ko zott a sza ba dí -
tó Jé zus Krisz tus sal. Tör té ne tét
most az EvangélikusÉlet ol va só -
i val is meg oszt ja – re mél jük,
so kak oku lá sá ra…

Hadd bo csás sam elő re, mennyi re
há lás va gyok, hogy Krisz tus meg sza -
ba dí tott az al ko hol fog sá gá ból, és
hogy az óta ve le él he tek! Ami óta fel -
aján lot tam ne ki az éle te met, új ra és
új ra adó dik le he tő sé gem má so kon se -
gí te ni… Hi szem, hogy a baj ba ju tott
em be re ket a Jó is ten kül di hoz zám.

Meg győ ző dé sem sze rint csa lá dom
al ko ho liz mu sa – így az enyém is – ab -
ból eredt, hogy Is ten nél kül él tünk.
Szü le im az úgy ne ve zett „fé nyes sze -
lek” nem ze dé ké nek tag jai vol tak, akik
a szép új jö vőt épí tet ték. Po li ti ká val
fog lal koz tak, csa lá di éle tünk pe dig
egy ál ta lán nem is volt. Jel lem ző en azt
sem vet ték ész re, ami kor hét- vagy
nyolc éve sen tbc-s let tem. Be teg sé gem
az utol só pil la nat ban de rült csak ki. A
vi dé ki kór ház ban töl tött há rom hó nap
következtében az ad dig igen ele ven
kis lány ból hall ga tag, be fe lé for du ló
gye rek let tem. Ez va ló szí nű leg ki ha -
tás sal volt ké sőb bi éle tem  re is, mert
ez nagy mértékben hoz zá járult ahhoz,
hogy féltem az em be rektől, és me ne -
kültem a konfliktushelyzetek elől. 

Ti zen nyolc éves vol tam, ami kor
meg is mer ked tem ké sőb bi fér jem -
mel. Az is me ret ség ből ha ma ro san
há zas ság lett, ami szá mom ra in kább
egy faj ta me ne kü lést je len tett. A fér -
jem ven dég lá tó ipa ri fő is ko lát vég zett,
és az egyik vi dé ki vá ros ki emelt üdü -
lő te rü le té nek szó ra ko zó he lyei tar toz -
tak a fel ügye le te alá. Ritkán volt ott -
hon, több időt töltött a barátaival,
mint velünk, így nem volt igazi csa -
lá di életünk. Én – mi köz ben ott hon
vol tam két gyer me künk kel – az eg -
ri ta nár kép ző fő is ko la ki he lye zett, le -
ve le ző ta go za tán sze rez tem nép mű -
ve lés–könyv tár sza kos dip lo mát.

Ami kor el vé gez tem a fő is ko lát,
be fe lé for du ló ter mé sze tem mi att
job ban sze ret tem vol na könyv tá ros
len ni, de csak nép mű ve lő ként kap tam
ál lást, a Szak szer ve ze tek Or szá gos Ta -
ná csá nak (SZOT) ab ban a üdü lő jé -
ben, ahol a fér jem is dol go zott. Prog -
ra mo kat kel lett szer vez nem a be -
utalt ven dé gek nek. Azt pe dig nem le -
he tett, hogy a bo rok vá ro sá ban egy
bor kós to lós prog ra mon ne koc cint -
sak a ven dé gek kel!… És min den ezek -
kel ez egy de cik kel kez dő dött.

Ké sőbb jöt tek a nagy ren dez vé -
nyek, ame lye ken es tén ként két-há -
rom száz em ber előtt kel lett be szél -
nem. Az is mer ke dé si, il let ve a tán cos
bú csú es tek szá mom ra sza bá lyos lel -
ki vál sá got okoz tak. Csak úgy tud tam
eze ket vé gig csi nál ni, hogy az ele jén
le haj tot tam egy fél de ci rö vi det. Et -
től erő re kap tam, ol dó dott a ben nem
le vő fe szült ség. Az est vé gén pe dig –
mi u tán el men tek a ven dé gek – mi, a
szer ve zők is mét ital lal ün ne pel tük
meg, hogy jól si ke rült az al ka lom. Így
az tán lé pés ről lé pés re, ész re vét le nül
csúsz tam be le az ivás ba.

Ti zen há rom év után el vál tunk a
fér jem mel. Én Pest re ke rül tem, a
SZOT-köz pont ban az Üdü lé si és
Sza na tó ri u mi Fő igaz ga tó ság Kul tu -
rá lis Fő osz tá lyán let tem fő elő adó. At -
tól kezd ve vi szont már „az egész or -
szág gal it tam”, mert az összes üdü -
lő hoz zám tar to zott. Az igaz ga tók -
kal és az üdü lő ve ze tők kel foly ta tott
tár gya lá sok legtöbbször koc cin tás -
sal jár tak. Rá adá sul a köz pont ban
száz öt ve nen dol goz tunk, szin te min -

dig név- vagy szü le tés nap ja volt va -
la ki nek…

Ame ri kai anziksz • Ké sőbb meg is -
mer ked tem egy fér fi val, aki szin tén
ven dég lá tós volt. Ő azon ban az Egye -
sült Ál la mok ba ment sze ren csét pró -
bál ni. Mi vel elég nagy sze re lem volt,
utá na men tem. Már a há zas sá gun kat
is ter vez tük, de ő kint még job ban
kez dett in ni. Az volt a baj, hogy én is.
Ak kor érez tem elő ször, hogy va la mi
nincs rend jén.

A fi am is ki jött egy szer há rom hó -
nap ra, és lát va a hely ze tün ket, ul ti -
má tu mot adott: két he tet kap tam,
hogy sza kít sak az zal a fér fi val. Ne kem
a gye re ke im na gyon fon to sak vol tak,
így el köl töz tem tő le.

De egye dül ma rad tam egy ha tal -
mas és ide gen or szág ban – ak kor
kez dő dött csak iga zán a kál vá ri ám.
Igaz, so kat utaz tam – vet tem egy au -
tót is –, és Ame ri ka leg gyö nyö rűbb
ré sze in jár tam és lak tam, de na gyon
hi ány zott va la mi. Ak kor fo gal ma zó -
dott meg ben nem elő ször, hogy kel -
le ne ke res nem va la kit, egy pa pot
(?!), aki nek el mond hat nám, hogy
be lül ről mennyi re üres va gyok, hogy
mennyi re el ron tot tam az éle tem.
Per sze ez csak gon do lat ma radt,
mert ho va is in dul hat tam vol na…

Most már tu dom, hogy ami kor én
az iga zi sze rel met és tár sat ke res tem,
vagy épp utaz gat tam, ak kor va ló já ban
Jé zust ke res tem, és az ital csak pót -
cse lek vés volt. Hi á ba vol tam a vi lág
leg cso dá la to sabb he lye in, ak kor vol -
tam a leg bol dog ta la nabb, leg ma gá -
nyo sabb és be lül a leg üre sebb. Va ló -
já ban be utaz tam a fél vi lá got Jé zu sért,
a lel ki bé ké mért és azért a biz ton ság -
ér ze tért, amit csak ő tud meg ad ni.

Szem be sül ve a ténnyel • Mi vel ak -
kor még csak fél évek re hosszab bí tot -
ták meg a ví zu mot, más fél év után ha -
za jöt tem. Itt hon az édes anyám ha lá -
la után kü lön la kást vet tünk a fi am nak,
a lá nyom nak és ne kem.

1992-ben egy na pon na gyon
rosszul érez tem ma gam; szé dül tem,
hány in ge rem volt, gyen ge vol tam,
ma gya rul el vo ná si tü ne te im vol tak.
El men tem a há zi or vos hoz. Ami kor
le ül tem ve le szem ben, rám né zett, és
csak annyit kér de zett:

– Mi kor ivott utol já ra?
Ez a kér dés olyan po fon ként ért,

ami lyet ad dig még nem kap tam az
éle tem ben! Hát ezt meg hon nan
tud ja?! – ha sí tott be lém.

– Mi ért, ma ga nem tud ja, hogy al -
ko ho lis ta? – kér dez te. – Pre de lí ri um
ál la pot ban van, in nen csak a men tő -
vel megy el, még pe dig egye ne sen a
kór ház ba.

Iszo nyú ér zés volt így szem be -
sül ni az zal, hogy al ko ho lis ta va gyok!
És hogy szé gyell tem ma gam, ami kor
jött a men tő, be vit tek a kór ház ba, és
úgy re me gett a ke zem, hogy nem
tud tam be ven ni a gyógy szert… Az
ápo ló fi ú nak kel lett tar ta nia a po ha -
rat. Nő ként ezt át él ni ször nyű volt. 

Ezek után azt mond ták a mun ka -
he lye men, hogy nem sze ret né nek
töb bet ve lem dol goz ni, és ezt én tel -
je sen meg ér tet tem. De az al ko hol ról
nem tud tam le mon da ni, hi szen ak -
kor már na gyon füg gő vol tam. Min -
dig vissza es tem, és min dig egy re
rosszabb lett. Hét szer vol tam ön kén -
tes el vo nó kú rán. De sem mit sem
ért. Volt olyan, hogy dél után ki jöt tem
a kór ház ból, más nap reg gel pe dig
már men tem is in ni.

Az al ko ho liz mus na gyon erős lel -

ki fog ság, rá adá sul az em ber szer ve -
ze te fi zi ka i lag is igény li az al ko holt.
Ha si ke rül is egy da ra big tisz tán
ma rad ni, ami kor jön az el ső prob lé -
ma, ak kor az em ber reflex ből már is
nyúl a po hár után. Az al ko hol ugyan -
is old ja a fe szült sé get. Se gít sé gé vel az
em ber nem lát ja olyan sö té ten az éle -
tet, úgy tű nik ilyen kor, van re mény is,
hogy meg fog ol dód ni a prob lé más
hely zet. Én rá adá sul, ami kor it tam,

sze ret tem be szél get ni, ami jót tett,
hisz ki be szél het tem ma gam ból a
dol go kat.

Ab ban az idő ben egy könyv tár ban
kap tam ál lást, amely újabb stressz -
hely ze tet te rem tett. Ugyan is hi á ba
sze ret tem vol na min dig is könyv tá -
ros ként dol goz ni, a kor sze rű sí tett,
szá mí tó gé pes rend szert már nem
is mer tem. Egy nap, ami kor va la mi sé -
re lem ért, ha za men tem, jól le it tam
ma gam, majd be te le fo nál tam, hogy
én ide so ha töb bet be nem me gyek
dol goz ni! Más nap, ami kor ki jó za nod -
tam, döb ben tem rá, hogy mit tet tem!
Ak kor vi szont már ké ső volt – fel vet -
tek he lyet tem va la ki mást.

Az is fon tos, hogy a nők több sé ge
zug ivó – én is az vol tam. Nem a kocs -
má ba ül tem be, ha nem meg vet tem a
bolt ban az al ko holt, és ha za vit tem. De
még ott hon is el dug tam az üve get, csak
annyi idő re vet tem elő, amíg ön töt tem
ma gam nak. Vagy is még ma gam előtt
is le ta gad tam, hogy iszom. Hány szor
volt úgy, hogy a bolt ba me net meg fo -
gad tam: csak te jet és ke nye ret ve szek,
az ita los pol cok nak még a kö ze lé be se
me gyek! Meg is tud tam ten ni, de a
pénz tár nál, ami kor már csak egy em -
ber állt előt tem, még is ki áll tam a sor -
ból, hogy vissza men jek, és be te gyem
az üve get a ko sa ram ba.

„Rajtad már csak az Isten segíthet.” •
1997-ben ki köl töz tünk a gye re ke im -
mel egy fő vá ros kör nyé ki te le pü lés re
– en gem ak kor már le szá za lé kol tak.
Ab ban bíz tam, hogy a kör nye zet vál -
to zás jót fog ten ni. Rá adá sul nem is le -
szek egye dül. A gyö nyö rű ter mé szet -
ben na gyo kat fo gok sé tál ni, ki ülök
majd a pa tak part já ra, és ott majd meg
fo gok gyó gyul ni. De ez nem ilyen egy -
sze rű. Amíg az em ber leg be lül nincs
rend ben, ad dig akár ho va me het, a lel -
két ma gá val vi szi.

Egy re sű rűb ben vol tam rosszul,
egy re töb bet vol tam kór ház ban. A
vég ső stá di um ban, 1998 áp ri li sá ban
há rom na pos „ör dög já rás” volt ná lam.
Ször nyű volt! Ak kor már olyan lá to -
má sa im vol tak, ame lye ket tel je sen va -
ló sá gos nak él tem meg. A fe jem ben
han go kat hal lot tam, ame lyek éne kel -
tek, és azt mond ták, hogy jöt tek ér -
tem. Azt ígér ték, hogy egy cso dá la -
tos hely re fog nak el vin ni. Ez egy
má sik boly gó lesz, ahol na gyon sze -
re tik az ál la to kat, úgy hogy vi he tem
ma gam mal a ku tyá i mat is. Én meg
fel hív tam a lá nyo mat, hogy vi szem a
há rom ku tyát egy cso dá la tos hely re!

És én tény leg lát tam egy ala kot, aki
für dő ru há ban be szél ge tett ve lem
áp ri lis ban (!), jött-ment kö rü löt tem.
Még az ut cá ra is ki men tem utá na. A
szom széd bá csi meg kér dez te tő -
lem, hogy mit ke re sek. 

– Mis ka bá csi, te nem lá tod, hogy
ott, a Ka ti né ni ék kert jé ben egy em -
ber ro han gá szik für dő ru há ban? Az
egy ve szé lyes va la ki! Meg kell őt
fog ni! Se gíts, fog juk meg! 

Utó lag be le gon dol ni is bor zasz tó!
Ez a ször nyű ség há rom na pig tar -

tott. Mind vé gig hal lot tam a han go -
kat, és meg is kér dez tem a fő nök től:
ki vagy te? Azt fe lel te, hogy nem mu -
tat hat ja meg ma gát, de le ve tí ti ne -
kem. A kony há ban a mel let tem lé vő
székre mint ha va la ki oda ült vol na, a
fe hér fa lon pe dig mint egy film, ve -
tí tés je lent meg. „Olyan is me rős ne -
kem ez az arc! Hon nan is me rem?” –
járt az agyam. És ak kor hir te len rá -
jöt tem, hogy a ké pe ken szok ták így
meg fes te ni az ör dö göt. He gyes orr,
he gyes sza káll. Utá na pe dig min -
den fé le je le ne te ket mu ta tott meg a vi -
lá gá ból. Bor zasz tó volt.

Rá adá sul olyan ko mo lyan vet tem
a lá to má so mat, hogy ír tam egy le ve -
let a pá pá nak, hogy ment se meg a lel -
ke met. Fi zes se nek ér tem vált ság dí jat,
én nem aka rok a po kol ra ke rül ni,
mert én lát tam, hogy az mi lyen bor -
zal mas hely. So ha nem ad tam az tán
fel ezt a le ve let, de a mai na pig meg -
van. Ak kor már ke res tem Is tent, és
tud tam, hogy én Jé zus em be re va -
gyok, vagy is hoz zá tar to zom, ezért az
le he tet len, hogy a po kol ra ke rül jek!
Fo lya ma to san imád koz tam hoz zá,
hogy ment se meg a lel kem. 

Há rom nap múl va a lá nyo mék el -
vit tek or vos hoz. Az Er zsé bet-kór -
ház ba ke rül tem. A pszi chi á te rem,
dr. Fó ris Éva azt mond ta: „Mi már
min dent meg tet tünk, amit em be ri leg
és or vo si lag meg le het ten ni. Raj tad
már csak az Is ten se gít het.” Így ke rül -
tem Dö mös re, a Re for má tus Iszá kos -
men tő Misszió gyó gyí tó he té re.

Dö mö sön • Ami kor Ame ri ká ból
ha za jöt tem, itt hon sok fé le egy ház hoz
és gyü le ke zet be el men tem. A mor -
mo nok nál meg is ke resz tel ked tem;
ne kik nem sza bad al ko holt sem in -
ni, így gon dol tam, ez majd se gít, és
ott majd le szo kom. Jé zus Krisz tus
azon ban se hol sem szólt hoz zám.

Ahogy azon ban Dö mö sön be lép -
tem a Re for má tus Iszá kos men tő
Misszió há zá ba, egy sze ri ben azt
érez tem, hogy ha za jöt tem, ne kem itt
a he lyem. Az a két hét, amit ott
tölt het tem, az el mond ha tat lan volt!
Ba log Zo li bá csi és fe le sé ge, Mar git
né ni na gyon nagy sze re tet tel fo ga -
dott. Úgy jöt tem el on nan, hogy én
már so ha töb bet nem fo gok in ni.

Más fél hó na pig meg is tud tam
áll ni. De ami kor jött az el ső ko moly
prob lé ma, ak kor már is a po hár után
nyúl tam. Dö mö sön azon ban alá ír tam
az úgy ne ve zett kék ke resz tes pa pírt,
ame lyen nem csak az áll, hogy so ha
töb bet nem iszom, ha nem az is,
hogy ha baj ba ke rü lök, ak kor azon -
nal ké rek se gít sé get. Ezt meg is tet -
tem, bár egy ál ta lán nem volt egy sze -
rű lé pés. Mert hát na gyon nagy mel -
lénnyel jöt tem el Dö mös ről, meg ígér -
ve, hogy most már so ha töb bet nem
ve szek po ha rat a ke zem be. Ezek
után pe dig fel kel lett őket hív nom, és
be kel lett val la nom, hogy bi zony
még sem tud tam tar ta ni a sza vam.

Vé gül is in kább vál lal tam a szé -
gyen ér ze tet, mert szük sé gem volt a

se gít ség re. Azt is el ha tá roz tam, hogy
ad dig fo gok Dö mös re jár ni, amíg a
po ha rat tel je sen le nem te szem.
Mind ez au gusz tus ban tör tént, és
szep tem ber ben már me het tem is
vissza újabb két hét re.

A dö mö si ott hon ban ak kor üre se -
dett meg egy ta ka rí tói ál lás, én pe dig
gyor san je lent kez tem. Bár mit el vál -
lal tam vol na, csak mi nél töb bet le hes -
sek ott. Így az tán fél évig min den hó -
nap ban vissza jár tam, és ez en gem lel -
ki leg na gyon meg erő sí tett. A ta ka rí -
tás mel lett be tud tam ül ni a dél előt ti
gon do lat éb resz tő elő adá sok ra, es te az
evan gé li zá ci ók ra, se gí tet tem a kony -
hán is. Egy szó val na gyon jól érez tem
ma gam, mert vé dett he lyen vol tam.
Bár még min dig nem volt tel jes a sza -
ba du lás, mert ti tok ban be-be vit tem
az üve get ma gam mal, a han gok pe -
dig ott sem hagy tak bé kén. WC-
pu co lás köz ben azt sug dos ták a fü -
lem be: „Kel lett ez ne ked? Ame ri ká -
ban mi lyen jó dol god volt, most
meg nézd meg, itt mit csi nálsz!” 

De cem ber ben, ami kor Dö mös re
ér tem, azt érez tem, hogy most va la -
mi nek tör tén nie kell, ez a bi zony ta lan
ál la pot nem tart ha tó már so ká ig.
1993 ka rá cso nya előtt volt egy ön gyil -
kos sá gi kí sér le tem. Az összes gyógy -
szert fel ol dot tam egy po hár víz ben, és
reg gel től es tig nem csi nál tam mást,
csak a szám hoz vet tem, majd le tet tem.
Köz ben a han gok fo lya ma to san azt
sut tog ták: „Idd már ki, öld meg ma -
gad! Mi ér tel me az éle ted nek? Úgy sem
lesz sem mi örö möd az élet ben!”

Hogy még sem haj tot tam fel azt a
po ha rat, az an nak az erős fé le lem nek
volt kö szön he tő, hogy nem tud tam,
ho va fo gok ke rül ni, és mi lyen sö tét
erők fog nak ma guk kal ra gad ni. Eb -
ben a több órás harc ban egy szer csak
hal lot tam egy má sik han got is, amely
azt mond ta: „Adj ma gad nak még
egy hó na pot. Ha nem tör té nik az alatt
sem sem mi, ak kor még min dig meg -
te he ted.”

Sok év vel ké sőbb Dö mö sön én
kér tem az Is ten től egy hó na pot. Kér -
tem tő le, hogy tör tén jen va la mi az
éle tem ben, és se gít sen vég képp meg -
sza ba dul ni, mert ez a hely zet szá -
mom ra már ki bír ha tat lan.

De cem ber 10-én egész nap erő sen
imád koz tam, zsol tá ro kat éne kel tem,
Szent Ágos ton írá sa it ol vas tam, mert
tud tam, ő is mennyit küz dött, míg
tel je sen át ad ta ma gát Is ten nek. Más -
nap dél után há rom óra kor el in dul -
tam, hogy fel men jek a he gyek be, és
ott meg fo gad jam, nem iszom töb bet.
Azon ban olyan nagy hó volt, hogy
csak a te me tő ig ju tot tam el. Be men -
tem hát oda, és han go san imád koz -
tam azt, amit vissza ér ve a szál lás ra le
is ír tam. Eb ben rö vi den össze fog lal -
va azt mond tam, hogy az ed di gi
sza bad sá gom mal nem kí vá nok töb -
bet él ni, mert az va ló já ban csak a sá -
tán és a vi lá gi élet rab szol ga sá gát je -
len ti. Az az iga zi sza bad ság, ame lyet
Is ten en ge del mes gyer me ke ként él az
em ber. Meg ígér tem azt is, hogy nem
fo gok töb bé in ni.

A mai na pig éle sen em lék szem ar -
ra, hogy ami kor ki jöt tem a te me tő -
ből, olyan bé kes ség és öröm töl tött el,
ami lyet so ha az előtt nem ta pasz tal -
tam. És ez az óta – több mint tíz éve
– is tart. 

Ami óta új já szü let tem, vagy is ké pes
vol tam ki mon da ni, hogy át adom az
éle tem Krisz tus nak, meg sza ba dul -
tam min den lel ki te her től, po ha rat pe -
dig nem vet tem a ke zem be. Vi szont
cso dák töm ke le gét élem át: fo lya ma -
to san ka pom a lel ki test vé re ket és a fel -
ada to kat. Ahol csak tu dok, bi zony sá -
got te szek Jé zus sze re te té ről, sza ba dí -
tá sá nak ere jé ről. Is ten nek pe dig há lát
adok a gye re ke i mért és azo kért a tár -
sa kért, akik a leg ne he zebb idő sza kok -
ban is mel let tem vol tak, tü rel mük kel,
sze re te tük kel se gí tet tek. 

g Le je gyez te: Bo da Zsu zsa

„A po ha rat csak Jé zus se gít sé gé vel
tudtam le ten ni”
Be szél ge tés Ha lász Il di kó val
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Szep tem ber ele jén, egy szép nap sü té ses na -
pon a győ ri evan gé li kus Öreg temp lom ol -
tá rát áll ták kö rül a Pé ter fy Sán dor Evan -

gé li kus Ok ta tá si Köz pont tan tes tü le té nek tag -
jai és mun ka tár sai, hogy egy kö zös ség ben – az
úr va cso ra kö zös sé gé ben –, is mert éne kek
ének lé sé vel, a té koz ló fiú tör té ne té ben rej lő
mély sé gek és
m a  g a s  s á  g o k
meg is me ré sé vel
lép jék át az új
tan év kü szö bét,
és az atyai sze re -
tet ál dá sá val in -
dul ja nak és for -
dul ja nak a rá juk
bí zott gyer me -
kek, fi a ta lok fe lé. 

Iga zi in du lá -
sunk ak kor van
egyé ni és kö zös -
sé gi éle tünk ben,
ha meg ta lál juk
azt az ala pot, azt
a kö zös ki in du -
ló pon tot, amely -
re épít kez he -
tünk, amely hez
vissza le het tér ni sok ke rü lő út és zsák ut ca után,
hogy on nan va la mi egé szen újat te remt sünk,
új ból el in dul junk. Ez a kö zös ki in du ló pont nem
le het más, mint át él ni és meg ta pasz tal ni az
atyai, is te ni sze re tet pá rat lan sá gát.

„És út ra kel ve el is ment az ap já hoz. Még tá -
vol volt, ami kor ap ja meg lát ta őt, meg szán ta,
elé be fu tott, nya ká ba bo rult, és meg csó kol ta őt.”
(Lk 15,20)

Az öle lés aján dé ka szó lalt meg a tan év nyi -
tó ige hir de té sé nek szol gá la tá ban. Az öle lés gaz -
dag sá gát él het jük át a min den na pok ban: „örü -
lök ne ked” egy kö szön tés és üd vöz lés gesz tu -
sá ban, ba rá ti váll ve re ge tés egy győz tes meccs
után, bá to rí tás és biz ta tás a ne héz és küz del -
mes fel ada tok nál, a „sze ret lek” ki fe je zé se, a vé -
de lem és biz ton ság, a vi gasz ta lás és meg bo csá -
tás je le. Az öle lé sek so rá ban azon ban ki emel -
ke dik egy, amellyel a té koz ló fiú ap ja for dul hűt -
len fi á hoz, ami ben meg lát hat juk az atyai öle -
lést: Is ten sze re te tét és a ben nün ket vesz ni nem
ha gyó gon dos ko dá sát. Az el ron tott dol gok
hely re ho zá sa, a rosszul meg ho zott dön té sek ki -
ja ví tá sa, a bu ká sok ból va ló fel ál lá sok, a vissza -
for du lá sok és az új ra kez dés le he tő sé ge so ha -
sem egyedül a mi ke zünk ben van, ha nem az Is -
ten nél.

Moz dulj meg! – szól nak reg ge li áhí ta ta ink ar -
ról, hogy nem ma rad ha tunk tét le nek, nem to -
pog ha tunk egy hely ben, ha nem a kö szön tés től
el kell jut nunk az el jö ve te lig. Út köz ben ugyan
sok a buk ta tó, né ha na gyon is ne ki ira mo dunk
a dol gok nak, si e tünk vagy si et te tünk ese mé nye -
ket, fu tunk és meg bot lunk, sőt na gyo kat esünk,

de fel ál lunk, ha en ged jük, hogy a fe lénk nyúj -
tott atyai kéz hor doz zon és meg tart son, Jézus
hoz zánk is el jöj jön, és szí vünk be köl töz zön.

Ér ke zé sét je lez te szá munk ra a ka rá cso nyi, bet -
le he mi is tál ló fe lett meg ál lott fé nyes csil lag. Egy
kü lön le ges csil lag, amely egy szer re je lez te, hogy
a sze re tet, va ló di ün nep és az út mu ta tás csil la -
ga ez. Együtt él het tük át a cso dát az Öreg temp -
lom fél ho má lyá ban, a gyer tyák fé nye, a fi a ta lok
ál tal mon dott ver sek és li tur gi kus szö ve gek, sa -
ját imád sá ga ink és kö zös ének lé sünk alatt.

Óvo dás, ki sel sős,
nagy gim na zis ta lesz

a gyer me kem
A ja nu ár az óvo dák-is ko lák éle té ben a kö vet -
ke ző ne ve lé si év re va ló fel ké szü lés in ten zív idő -
sza ka is egy ben. Ha ma ro san dön te nek a szü -
lők, me lyik óvo da, ál ta lá nos is ko la, il let ve
gim ná zi um ta ná ri ka ra lesz se gít sé gük re gyer -
me kük ne ve lé sé ben-ok ta tá sá ban. Az in téz -
mé nyek be mu tat koz nak, meg is mer te tik prog -
ram juk kal a szü lő ket, fi a ta lo kat. A gim ná zi u -

mok fel vé te li vizs gák so rán
győ ződ nek meg a je löl tek al -
kal mas sá gá ról. 

Így te szünk év ről év re mi is,
hogy mi nél több evan gé li kus
csa lád hoz el jus son hí vó sza -
vunk. Las san két év ti ze de
már, hogy a lu the ri pe da gó gi -
ai el vek men tén ne vel jük a
ránk bí zot ta kat. Pe da gó gi ai
szol gá la tun kat a tu do má nyos
mű velt ség, a ke resz tyén er -
kölcs és a tü rel mes sze re tet
hár mas egy sé ge ve zér li. Há lá -
val tölt el ben nün ket, hogy a
szü lők el fo gad ják és tá mo -

gat ják ne ve lé si cél ki tű zé se in ket, tá mo gat ják a
fe le ke ze tek sze rin ti hit ok ta tást. Öröm mel ta -
pasz tal juk, hogy év ről év re nő azok nak a ta nu -
lók nak a szá ma, akik érett sé gi tárgy ként is vá -
laszt ják a hit tant. Ter mé sze te sen kö zü lük nem
min den ki akar teo ló gi á ra men ni, egy sze rű en
fon tos nak tart ják a tan tár gyat, s nem el ha nya -
gol ha tó az sem, hogy szo ro san kö tőd nek a tár -
gyat ta ní tó evan gé li kus, re for má tus vagy ka to -
li kus lel kész hez. 

Azt is jól ér zé ke lik a di á kok,
hogy az a tu dás, amely re itt
tesz nek szert, szin te min den
más tan tárgy ban is hasz no sít -
ha tó. Tör té ne lem ben va ló jár -
tas sá guk, iro dal mi mű velt sé -
gük, a ze ne és kép ző mű vé sze -
tek irán ti fo gé kony sá guk, a
tár sa dal mi és ter mé sze ti kör -
nye zet hez va ló vi szo nyuk egé -
szen más di men zi ó ba ke rül,
mint a meg szo kott, hi szen a
di á kok a hit tan tárgy ke re tei
kö zött nem csak bib lia is me re -
tet és dog ma ti kát ta nul nak, ha -
nem ala pos tu dást sze rez nek
egy ház tör té net ből is. Is mer ked nek a vi lág -
val lá sok kal, ta nul má nyoz zák a jé zu si eti kát, el -
sa já tít ják a ke resz tény eti ka nor má it a csa lá di,
a tár sa dal mi élet, va la mint a mun ka te rü le tén.
Eköz ben ész re vét le nül nö vek szik fe le lős ség ér -
ze tük a te rem tett vi lág, az em ber tár sak és az élet
vé del me iránt.

Nem el ha nya gol ha tó az sem, hogy a köz is -
me re ti tár gya kat ta ní tó ne ve lők is ér zé ke lik,
hogy a di á kok szö veg ér tel me zé si kom pe ten ci -
ái az ószö vet sé gi és új szö vet sé gi ira tok ta nul -
má nyo zá sa so rán fo lya ma to san fej lőd nek. 

Jé zus ko pog tat…
az ovi ban is

Óvo dánk ban tö rek vé sünk, hogy a „re gu lá ció,
imi tá ció, ins pi rá ció” har mó ni á ját a ke resz -
tyén em ber lu the ri sza bad sá gá ban va ló sít suk
meg. Mind ezt tesszük a já ték és a me se nyel -
vén, me lyet eb ben az élet kor ban a leg job ban ér -
te nek a gyer me kek. Szán dé kunk, hogy aki
nyi tott er re, át él hes se en nek bé ké jét.

Jé zus hív ja…
a kis is ko lá so kat is

A kis gyer me kek si ke res be ve ze té se az is ko lás
élet rej tel me i be örök élet re szól. A nyu gal mat,
har mó ni át, ki szá mít ha tó sá got, biz ton sá got
nyúj tó ta ní tó mind ezt tud ja. Pe da gó gi ai ta pasz -
ta la ta, a mun ká ja nyo mán át élt él mé nyek zá -
lo gai a kis gyer mek egész sé ges lel kü le tű fej lő -
dé sé nek. Is ko lánk al só ta go za tá ban össze szo -
kott, egy mást se gí tő és ins pi rá ló kö zös ség
dol go zik. Mun kánk si ke ré nek fon tos fel té te le
a szü lők kel va ló együtt mű kö dés. A na pi kap -
cso lat tar tá son kí vül szak mai se gít sé get is kí vá -
nunk nyúj ta ni a nagy si ke rű Út jel zők so ro za -
tunk kal, ahol ne ves elő adók, gya kor ló szak em -

be rek oszt ják meg tu dá su kat és ta pasz ta la ta i -
kat az ér dek lő dők kel. Így járt ná lunk – a tel jes -
ség igé nye nél kül – Gom bocz Já nos, Hoff -
mann Ró zsa, dr. Bagdy Emő ke, Ve kerdy Ta más.

Kö zös sé günk nagy hang súlyt fek tet a nem -
ze ti iden ti tás, a ke resz tyén ma gyar kul tú ra meg -
is mer te té sé re és ápo lá sá ra. A tan anya gon kí -
vül a dél utá ni – kö tet le nebb – el fog lalt sá gok -
ba is be csem pésszük azo kat a te vé keny sé ge ket,

me lyek ezt szol gál ják. Így is mer ked nek meg di -
ák ja ink nép szo ká sok kal, da lok kal, tán cok kal,
ha gyo má nyos kéz mű ves tech ni kák kal, kis -
mes ter sé gek kel.

Jé zus vár ja…
a fi a ta lo kat is

Az if jú kor szám ta lan út vesz tő jé ben min den fi -
a tal csak az ész re vét le nül, de sok he lyen ki fe -
szí tett kor lá tok kö zött tud biz ton ság gal köz le -
ked ni. Ezek a vé del me ző és ka pasz ko dást biz -
to sí tó kor lá tok a nagy di á kok szá má ra is a
foly ton meg erő sí tést kí vá nó hit ből, a biz tos tu -
dást je len tő igé nyes szel le mi ség ből épül nek. Eh -
hez kí ván a gim ná zi um a szü lők el kép ze lé se it
tá mo gat va meg fe le lő lel ki, szel le mi, tár gyi
kör nye ze tet biz to sí ta ni. A szi go rú ta ná ri kö ve -
tel mé nyek tel je sí té sén kí vül az is ko lai el fog lalt -
sá gok gaz dag kí ná la ta te szi él mény sze rű vé a di -
ák éve ket.

Az aláb bi ak ban ezekből adunk rövid ízelítőt.

Co me ni us is ko lai
együtt mű kö dé sek pro jekt

Is ko lánk a ne u en dett el sa ui (Ba jor or szág)
La u ren ti us-Re als chu lé val több éve ápol kap cso -
la to kat. Az is ko lá val két si ke res Co me ni us-
prog ra mot va ló sí tot tunk már meg. A ko ráb bi
pro jek tek után 2010-ben is meg pá lyáz tuk és el
is nyer tük a Co me ni us-prog ram nyúj tot ta
újabb EU-tá mo ga tást. A pro jekt két év re szól,
ez út tal 2012-ig dol go zik együtt a két in téz mény. 

Az együtt mű kö dés té má ja az in teg rá ció,
az el eset tek, rá szo rul tak, be te gek, fo gya té ko -
sok, idő sek meg is me ré se, el fo ga dá sa, se gí té se.
A győ ri Evan gé li kus Sze re tet ház és a ne u en det -
tel sa ui Di a ko nis ches Werk a részt ve vő is ko lák
kö ze lé ben mű köd ik. A győ ri idő sek ott ho na és
a fo gya té ko so kat se gí tő ba jor mű hely ide á lis
hely szí ne ket biz to sít a prog ram meg va ló sí tá -
sá hoz. A di á kok meg is mer ked nek ezek nek az

Ké pes la pok Győr ből

Ovis „ze ne ka runk”

Ki sze ba ba haj tás

Gólyaavatás

Fizikaórán
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in téz mé nyek nek a mun ká já val, in ter jú kat ké -
szí te nek a sze re tet há zak la kó i val. Jé zus gyó gyí -
tá sa it té má ul vá laszt va báb elő adás ke re té ben
dol goz zák fel ezt a té mát. Hon la pot ké szí te nek,
és a két is ko la össze ál lít egy kö zös nap tárt is,
amely hez szin tén ez a té ma szol gál tat ja az ala -
pot. Négy al ka lom mal sze mé lyes ta lál ko zó ra is
sor ke rül.

finn or szá gi uta zás
Öröm mel adunk hírt ar ról, hogy meg kap tuk a
ku o pi ói test vér gyü le ke ze tünk vissza iga zo lá sát,
mely sze rint szí ve sen lát nak min ket ta vasszal
Finn or szág ban. A két gyü le ke zet tag jai már
több ször ta lál koz tak egy más sal. Áp ri lis ban
egy di ák csa pat tal ke lünk út ra, hogy gyü le ke ze -
tün ket, is ko lán kat, vá ro sun kat, ma gyar kul tú -
rán kat be mu tas suk finn test vé re ink nek. Ter ve -
ink sze rint tar tunk né hány kon cer tet, tánc há -
zat, szer ve zünk egy ki ál lí tást, még a ma gyar
kony ha mű vé szet ből is adunk íze lí tőt. Út köz -
ben Észt or szág ban is adunk kon cer tet.

Augs burg
Az augs bur gi Stet ten is ko lá val 2004 óta min -
den év ben cse re uta zá sok al kal má val ta lál ko -
zunk. A kol lé gák kal va ló együtt mű kö dé sünk so -
rán ta pasz tal juk, hogy sok a ha son ló ság az in -
téz mé nyek kö zött, di ák ja ink nyi tot tak a ba rát -
ság ra, az új kul tú rák meg is me ré sé re, az ide gen
nyel ven va ló meg szó la lás ra. Az el múlt esz ten -

dő ben ok tó ber ben töl töt tünk ki lenc na pot a
test vér is ko lánk ban. Az augs bur gi evan gé li kus
gim ná zi um ban nyolc száz lányt ne vel nek-ok tat -
nak a mi enk hez ha son ló ne ve lé si el vek men tén.
Ezért is öröm év ről év re a ta lál ko zás. A hí res
ma gyar ven dég sze re tet hez ha son ló mó don fo -
gad ták di ák ja in kat a csa lá dok és az is ko la.
Élet re szó ló él mény a fi a ta lok nak a ta lál ko zás,
a szám ta lan ki rán du lás. Ez út tal Ulm, Mün chen
és a ba jor-al pok be li Ne usch wans tein ne ve ze tes -
sé ge it is mer het ték meg a di á kok, s a lá to ga tás
vé gén már egé szen ott ho no san mo zog tak
Augs burg ban is. Test vér is ko lánk igaz ga tó ja, Ger -
hard Sch rö der még egy rend ha gyó tör té ne lem -
órá val is meg aján dé koz ta di ák ja in kat. Ki de rült
szá muk ra, hogy Ist ván ki rály és Gizella ba jor
her ceg nő há zas sá ga óta min dig vol tak kap cso -
la ta ink a ba jor nép pel és ural ko dó há zak kal.

Már ci us ban Győ rött foly tat juk kö zös gyö ke -

re ink fel ku ta tá sát, és sze ret nénk em lé ke ze tes -
sé ten ni né met ba rá ta ink vi szont lá to ga tá sát. 

orosz nyelv
Ke vés kö zép is ko la büsz kél ked het az zal, hogy a
di ák jai 9. osz tály ban má so dik ide gen nyelv ként
négy nyelv ből is vá laszt hat nak. Az an gol, né met,
fran cia mel lett egy re nép sze rűbb az orosz
nyelv is. Az utób bi idő ben már a tan könyv el -
lá tás prob lé má ja is meg ol dó dik, s a vi lág há ló az
orosz be tűk kel is könnye dén ad le he tő sé get in -
for má ció bő ví tés re, a nyelv tu dás fej lesz té sé re. 

Él mény sze rű nyelv ok ta tást je len tő le he tő ség
az anya nyel vi kö zeg gel
va ló ta lál ko zás. Ezen a
té ren az orosz még nem
ve szi fel a ver senyt az
an gol lal és a né met tel,
de ügye sen tá jé ko zód -
va, a le he tő sé ge ket ki -
hasz nál va di ák ja ink
már több al ka lom mal
meg mu tat hat ták nyelv -
tu dá su kat az is ko lán kí -
vül is.

„Aki csak egy ki csit
tud egy ide gen nyel -
ven, job ban örül ne ki,
mint aki jól tud ja. A
fé lig-tu dó ké az öröm.”
(Fried rich Nietz sche)
En nek a mon dás nak a

szel le mé ben ké szül tünk egy pro jekt tel a nyel -
vek eu ró pai nap ja al kal má ból ren de zett ve tél -
ke dő re, ahol orosz ból egyet len in du ló ként
kap tak di csé re tet és kü lön dí jat a négy fős csa -
pat tag jai.

A vá ros ban mű kö dő orosz–ma gyar ba rá ti kö -
zös ség is meg hí vott ben nün ket egy meg hitt ta -
lál ko zó ra, ahol vers sel, ze né vel, dal lal bi zo nyít -
hat tuk, hogy a tan anya gon kí vül az orosz iro da -
lom ban és or szág is me ret ben is van már né mi jár -
tas sá gunk. A ked ves fo gad ta tás, az orosz szár -
ma zá sú em be rek kel va ló ta lál ko zás so rán meg -
erő sí tést nyer tünk, hogy ön ként vá laszt va ez a
nyelv is me ret is iga zi él ményt és re mél he tő leg a
ké sőb bi ek ben hasz no sít ha tó tu dást je lent.

Ame ri kai ta ná rok
csen des hét vé gé je győr ben
Több mint tíz éves kap cso lat fűz ben nün ket az
ir vi ne-i Evan gé li kus Con cor dia Egye tem hez. Eu -
ró pá ban szá mos or szág ban dol goz nak, ta ní ta -
nak, ne vel nek a Ka li for ni á ból és az USA szá mos

ál la má ból ér ke ző fi a tal ta ná rok evan gé li kus in -
téz mé nyek ben. Az eu ró pai szol gá la ton lé vők
rend sze re sen ta lál koz nak csen des hét vé gén. 

Ez út tal de cem ber ben Győ rött ke rült sor
er re a ta lál ko zó ra. A messzi ről ér ke zett fi a ta -
lok nak be mu tat tuk in téz mé nyün ket, s elő -
adást tar tot tunk a ma gyar or szá gi evan gé li kus
ne ve lés sa já tos sá ga i ról. Büsz ke ség gel töl tött el
ben nün ket, hogy né hány vég zős di á kunk is
részt vett a ta lál ko zón, s an gol tu dá suk nagy el -
is me rést vál tott ki a ven dé gek kö ré ben. A
csen des hét vé gén a lel ki épü lés 1Kor 12,2 alap -
ján zaj lott. „Mert aho gyan a test egy, bár sok tag -
ja van, de a test va la mennyi tag ja, no ha so kan
van nak, még is egy test, ugyan úgy a Krisz tus is.”A
hét vé ge le he tő sé get adott a kon fe ren cia részt -
ve vő i nek ar ra, hogy ere jük meg újul jon, vál lalt
szol gá la tuk ban meg erő söd je nek, s Krisz tus
sze re te te el ér je őket.

Uni ós pá lyá za tok
Is ko lánk öt eu ró pai uni ós pá lyá za tot adott be
a 2009–2010-es tan év ben, eb ből négy pá lyá -
zat volt si ke res. Ezek a kö vet ke zők:

1. Au dio vi zu á lis em lék gyűj tés
a pé ter fy ben
Az Eu ró pai Unió ál tal tá mo ga tott pro jekt re
Győr ből két köz ok ta tá si in téz mény pá lyá zott
si ke re sen, me lyek kö zül az egyik is ko lánk volt.

A pá lyá zat cél ja a kö zel múlt, ha zánk 1939–
1990 kö zöt ti tör té nel mi ese mé nye i nek fel tá rá -
sa, be mu ta tá sa a hét köz na pi em be rek szem szö -
gé ből. En nek ke re té ben az is ko la di ák jai két tör -
té ne lem sza kos pe da gó gus irá nyí tá sá val vi de -
o in ter jú kat ké szí te nek köz vet len kör nye ze -
tük ben olya nok kal, akik sa ját sze mé lyes em lé -
ke ik el me sé lé sé vel ár nyal tab bá és szí ne seb bé
te szik az adott kor szak tör té nel mi ké pét, s ez -
ál tal kö ze lebb hoz zák azt a mai kö zép is ko lás
kor osz tály hoz. Ör ven de tes, hogy di ák ja ink

kö zül töb ben a nagy szü le ik kel ké szí tet tek in -
ter jút. El ső in ter jú ala nyunk egye ne sen Ame -
ri ká ból ér ke zett, hogy uno ká ja kér dé se i re a ka -
me rák előtt vá la szol jon. 

A ta ná rok és a di á kok tan fo lya mo kon is mer -
ked het tek meg az in ter jú- és film ké szí tés rej -
tel me i vel. A pá lyá zat nak kö szön he tő en az is -
ko la ka me rá val és a film vá gás hoz szük sé ges
szoft ver rel gaz da go dott. Az el ké szült anya go -
kat a to váb bi ak ban a Ter ror Há za Mú ze um
mun ka tár sai össze sí tik, s a leg jobb fel vé te lek -
ből di gi tá lis tan anya got is ké szí te nek. 

2. A fenn tart ha tó élet módot és
az eh hez kap cso ló dó vi sel ke dés -
mintá kat ösz tön ző kam pá nyok 
Pá lyá za tunk cél ja, hogy in téz mé nyünk gyer mek-
és fel nőtt kö zös sé ge el kö te le zett le gyen a kör nye -
zet vé de lem, a fenn tart ha tó fej lő dés mel lett. 

Di ák ja ink ér de kes elő adá so kat hall gat hat tak
meg e té má ban. Ga dó György és Kézdy Edit bio -
ló gu sok nak, a té ma szak ér tő i nek ve tí tett ké pes,
in ter ak tív elő adá sai – Az öko ló gi ai láb nyom, il -
let ve A glo bá lis klí ma vál to zás cím mel – nagy ha -
tás sal vol tak a hall ga tó ság ra. Ha son ló kép pen nagy
ér dek lő dés övez te Szi ge ti Ce cí lia egye te mi ad -
junk tus Fenn tart ha tó fej lő dés, Csor bá né Far kas
Zsó fia iskolalelkész Em be ri fe le lős ség a te rem tés -
ben, va la mint Ócsai Zol tán igazgató lelkész
Csend a lel ke minden nek cí mű elő adá sát. Kü lön -
le ges al ka lom volt a bio ló gus és a lel ké szek kü -
lön bö ző né ző pont ja i ból hal la ni a té má ról. 

A táj be já rá sok so rán ha zánk leg szebb nem -
ze ti park ja i ba jut hat tak el a di á kok. Az Agg te -
le ki Nem ze ti Park ban meg is mer ték a bio gaz -
dál ko dást, a Du na–Ipoly Nem ze ti Park ban a

bio far mon tör té nő gaz dál ko dást ta nul má -
nyoz ták. A Fer tő–Han ság Nem ze ti Park ban az
élő he lyek re ha bi li tá ci ó já nak fon tos sá gá ra fi gyel -
tek, míg a Du na–Drá va Nem ze ti Park ban a
nap ener gia fel hasz ná lá sá nak le he tő sé ge it is mer -
ték meg. A Kő sze gi Táj vé del mi Kör zet ben a vé -
dett ma dár fa jo kat, a Szi get köz ben az ál lat- és
nö vény tár su lá so kat fi gyel ték meg. 

3. Te het ség gon do zás sal
a tu dás ala pú tár sa da lo mért 
Is ko lánk ta nu lói nagy szám ban vesz nek részt a
Te het ség pon tok ál tal meg hir de tett te het ség fej -

lesz tő fog lal ko zá so kon. A ze né ben te het sé ges di -
ák ja ink az ad ven ti kon cer ten aján dé koz ták meg
az is ko la kö zös sé get és a gyü le ke zet tag ja it. Tan -
tárgy gon do zó kol lé gá ink Rév fü lö pön és Győr -

ben szer vez tek szak mai ta lál ko zó kat, ame lye ken
el ső sor ban az or szág evan gé li kus in téz mé nye i -
ből ér ke zett ta ná rok vet tek részt, és vizs gál ták a
te het ség gon do zás még ki ak ná zat lan for rá sa it.

Fel nőt tek nek ta vasszal és ősszel az Út jel ző
– őszin tén a gyer mek ne ve lés ről cí mű elő adás-
so ro zat ke re te in be lül két té má ban ren dez tünk
ta lál ko zót. A pro jekt se gít sé gé vel prog ra mo kat
szer vez tünk az úgy ne ve zett je les na pok hoz kö -
tő dő en, így ren dez tük meg pél dá ul a ki sze ba -
ba haj tást, a Ger gely-já rást, a pün kös di ki rály -
vá lasz tást, a szü re ti mu lat sá got, a Már ton- és
a Mi hály-na pi ün ne pe ket. Ezek re az al kal -
mak ra a szü lő ket is meg hív tuk, és a gyer me kek
ver sek kel, éne kek kel, és ál ta luk ké szí tett tár -
gyak kal ele ve ní tet ték fel a ré gi ha gyo má nyo kat.

Fon tos szem pont szá munk ra, hogy a te het -
ség ápo lá sa már kis is ko lás kor ban el kez dőd jön.
En nek ke re té ben egyé ni fej lesz té si terv alap ján
ké szí tet tük fel ta nu ló in kat az el ső osz tály tól a
ti zen ket te dik év fo lya mig az ide gen nyel vi, ma -
te ma ti kai, mű vé sze ti (rajz, báb, ének-ze ne), iro -
dal mi és ter mé szet tu do má nyos ver se nyek re. 

4. pe da gó gus kép zé sek –
pe da gó gu sok új sze rep ben 
For ra dal mi an új kö rül mé nyek kö zött ve het
részt több évig tar tó to vább kép zé sen há rom pe -
da gó gus egy nyer tes pá lyá zat nak kö szön he tő -
en. A pro jekt ben részt ve vők csök ken tett idő -
ke ret ben, de tel jes ál lá su kat meg tart va vé gez -
he tik ta nul má nya i kat. Egy gim ná zi u mi ta ná -

runk az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem Böl -
csé szet tu do má nyi Ka rán moz gó kép- és mé dia -
kul tú ra szak ra jár, egy ta ní tó kol lé gánk a Nyu -
gat-ma gyar or szá gi Egye tem Apá czai Cse re
Já nos Ka rán gyógy test ne ve lő szak ké pe sí tést sze -
rez, míg egy óvo da pe da gó gu sunk a Bu da pes ti
Mű sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye te men
köz ok ta tá si ve ze tői sza kot vé gez. 

* * *

Ugyan a nap tá ri év vé gé hez ér tünk, és új évet
kez dünk, de a tan évün ket foly tat juk ab ban a re -
mény ben, hogy együtt át él het jük mennyei
Atyánk sze re te tét és ál dá sát, ami kor majd fi a -
ta lok kal pas si ó ra ké szü lünk, vagy ami kor
együtt sok hó na pos fel ké szü lés után gaz dag prog -
ra mot vi szünk ma gunk kal finn test vér gyü le ke -
ze tünk nek. A na gyobb kö zös sé gi al kal ma kon kí -
vül azon ban nyi tott szív vel és szem mel ar ra tö -
rek szünk, hogy az ap ró dol gok ban, az egy sze -
rű hét köz na pi meg nyil vá nu lá sa ink ban lát ha -
tó vá vál jon, hogy hon nan in dul tunk, ho va tar -
tunk, és ki hez tar to zunk.

Tu dó sí tás
az in su lá ról

Ma tu ran du sok a sza lag ava tón

Ki rán du lás Ulm ban

Ez úton hív juk és vár juk mind azo kat, akik
csat la koz ni sze ret né nek kö zös sé günk höz.

Az in téz mény ve ze tés szí ve sen fo gad ja ér -
dek lő dé sü ket, és ad bő vebb fel vi lá go sí -
tást az aláb bi el ér he tő sé ge ken: Pé ter fy
Sán dor Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont,
9025 Győr, Pé ter fy Sán dor u. 2. Tel: 96/510-
170. E-mail: is ko la@pe ter fy.hu. Hon lap:
www.pe ter fy.hu.
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Hogy hol és mer re, nem tu dom,
hogy pon to san mi kor, saj nos, fo gal -
mam sincs, még is hin ne tek kell ne -
kem: élt va la ha egy em ber, aki egész
éle té ben ar ról ál mo do zott, hogy gyö -
nyö rű temp lo mot épít tet az Is ten di -
cső sé gé re. Ezért dol go zott, er re gyűj -
tö ge tett, ezt ter vez get te, még ta lán er -
ről is ál mo dott. Cso dá la tos, ma gas,
kő csip kés, fa ra gá sos, szí nes ab la kú
temp lo mot kép zelt el, amely olyan
szép lesz, hogy aki meg pil lant ja,
sem mi kép pen nem tud el len áll ni a
vágy nak, hogy be lül ről is meg lát has -
sa. Aki pe dig be lép, di csér ni fog ja az
Is tent, ami ért ilyen nagy sze rű dol got
lát ha tott. 

Tel tek, tel tek az évek. Az em ber -
nek össze gyűlt va la mennyi pén ze, de
aho gyan az összeg gya ra po dott, úgy
fo gyott az ő ere je. Két sé gek kö zött
szá mol gat ta a pén zét: bi zony sok kal
ke ve sebb volt, mint amennyi re a
szá mí tá sai sze rint szük ség lett vol na.
Mit te gyen most már? – té pe lő dött.
Vé gül be lát ta, nincs to vább vesz te get -
ni va ló ide je, ne ki kell vág nia ál ma
meg va ló sí tá sá nak, annyi pénz ből,
amennyi je van. Ta lán ha egy sze gé -
nyebb, tá vo li or szág ba megy, ott elég
le het – gon dol ta. 

Össze cso ma gol ta hát a leg szük sé -
ge seb be ket, a pén zét zacs kó ba kö töt -
te, és el in dult. Ló há ton ment, hogy
ne költ sön so kat fe les le ge sen. Így is
oda le het ér ni a messze or szág ba, és
még töb bet is lát a vi lág ból. 

* * *

Alighogy el in dult, meg pil lan tott egy
fe ke té be öl tö zött, kö zép ko rú
asszonyt. Má ri né ni volt az, is mer te
jól a mi em be rünk, szeg ről-vég ről
még ro ko nok is vol tak, bár ő már
nem igen tud ta vol na pon to san meg -
mon da ni, hogy is. Nem ré gen öz ve -
gyült meg, és a na pok ban ál la pí tot -
ták meg ró la, hogy sú lyos be teg.
Nap ról nap ra fog le épül ni, az izom -
za ta el sor vad, míg vé gül kép te len lesz
el lát ni ma gát, és az sincs ne ki, aki egy
jó szót szól jon hoz zá. Mint min -
den ki, ő is ir tó zat tal gon dolt rá,
hogy el kell hagy nia az ott ho nát, és
in té zet ben, ide ge nek kö zött, ki szol -
gál ta tot tan kell le él nie, ami hát ra van
az éle té ből. 

El ke se re dett ar cát lát va az em ber
le szállt a lo vá ról. De meg előz ték.
Az asszony szom széd ja, Ju lis fu tott
oda ép pen sír va. 

– Jaj, Má ri né ni, kép zel je, el küld -
tek a mun ka he lyem ről! Nem tu dok
most már jön ni, hogy be se gít sek,
mert mun ka után kell fut kos nom…
És va jon ka pok-e egy ál ta lán ki csi
gye rek kel? Mi lesz ve lünk? Ha nem
lesz mun kám, hogy fo gom el lát ni a
gye re ke ket? A fér jem már nem bír
töb bet vál lal ni, és a szám lák kal is le
va gyunk ma rad va. Mit te gyek? Ho -
va for dul jak? – és a te nye ré be te met -
te az ar cát. 

Az em ber el gon dol kod va néz te
őket, az tán az er szé nyé be nyúlt, és
oda lé pett hoz zá juk. 

– Jó asszony – mond ta a mun ka
nél kül ma radt nő nek –, ne kem ro ko -
nom Má ri né ni, és ő most ápo lás ra
szo rul na. Szí ve sen gond ját vi sel ném,
de nincs időm és erőm rá, hív a
mun kám, te vi szont el tud nád őt lát -
ni, azt hi szem. Kér lek, vi seld gond -
ját, amíg tá vol le szek, és én ha von ta
el kül döm ne ked a fi ze tést ezért.
Meg ten néd, hogy ki se gí tesz? 

Az asszony könnyes szem mel bó -
lo ga tott, Má ri né ni meg be le ka rolt,
és csak annyit mon dott: 

– Te jó em ber vagy. Áld jon meg az
Is ten!

Az em ber nem tu dott szól ni, mert
va la mi szo rí tot ta a tor kát, hát in kább
bú csút in tett a két nő nek, és el in dult,
de a kö vet ke ző pos tá nál meg állt, in -
téz ke dett, hogy az asszony min den
hó nap ban meg kap ja a gon do zá sért a
fi ze tést. Az tán új ra út ra kelt. 

Ma gá ban osz tott-szor zott, gon -
dol ko dott, és be lát ta, eb ből a ma ra -
dék összeg ből bi zony nem tud már
ha tal mas, dí szes temp lo mot épí te ni,
leg fel jebb egy ki csit, sze ré nyet. 

– Nem baj – gon dol ta –, a ki csi is
le het nagy sze rű, az egy sze rű is le het
szép. Tu dom, hogy ked ves lesz az is,
ami eb ből a pénz ből ki te lik. Az em -
be rek meg di csér ni fog ják Is tent ab -
ban a temp lom ban, és ne ki ked ve te -
lik majd ben ne. És las san meg bé kélt
ez zel az új álom mal.

* * *

Ment, ment a mi em be rünk, míg nem
egy csa pat ut ca gye rek kel ta lál ko -
zott. Pisz ko sak vol tak, va dak és
szem te le nek. Az em bert meg a lo vát
meg do bál ták kő vel és sár ral, trá gár
sza va kat ki a bál tak utá na, köp köd tek
és rú tul ká rom kod tak. Az em ber
döb ben ten állt meg. 

– Mi ért tá mad ta tok rám? Mit ár -
tot tam nek tek, hogy így bán ta tok ve -
lem? Nem tud já tok, hogy fáj dal mat
okoz tok em ber nek, ál lat nak, még a
Te rem tő nek is, ha így tesz tek? –
mond ta el ké ped ve. 

De ama zok csak ne vet tek gú nyo -
san, szá juk ból elő vil lan tak a csúf
szu vas fo ga ik. Az em ber csak né zett
rá juk csodálkozva. Lát ta, hogy ezek
a gye re kek nem ér te nek sem mit az ő
fáj dal má ból, a fel há bo ro dá sa meg
egye ne sen tet szik ne kik. Egy pi cit
gon dol ko dott, mit is te gyen hát. To -
vább nyar gal jon, vagy szán jon rá juk
né mi időt? Vé gül le szállt a lo vá ról, és
kö ze lebb ment hoz zá juk.

– Nem vagy tok éhe sek? – kér dez -
te. – Az én gaz dám tör té ne te sen egy
na gyon gaz dag em ber. Olyan gaz dag,
hogy egy szer öt ezer em bert is ven -
dé gül lá tott. Gyer tek, me sé lek nek -
tek ró la. 

– Per sze. Akar juk is hal la ni a du má -
ját a szor gos mun ka gyü möl cse i ről –
mond ták a köly kök. – Men jen a fe né -
be, örül jön, hogy jól megy a so ra. 

– Rend ben – mond ta az em ber –,
el me gyek, de előbb meg hív lak ti te ket
egy ebéd re az ő ne vé ben. Aki akar,
tart son ve lem. 

– Ez már igen! – örül tek meg a
gaz fic kók. – Gye rünk ebé del ni! 

És kö vet ték az em bert a leg kö ze -
leb bi ét te re mig. Ott asz tal hoz ül tek,
és meg le pőd ve fi gyel ték, ho gyan te -
rít elé jük a pin cér tisz ta ab roszt, ho -
gyan szol gál ja fel az il la tos, gő zöl gő

le vest, majd a fi no man el ké szí tett, bő -
sé ges má so dik fo gást, vé gül a sü te -
ményt is. Az em ber nem szólt egy
szót sem, csak evett ve lük együtt
csen de sen. 

Mi kor jól lak tak, a fi úk meg kér dez -
ték az em bert:

– Na és nem lesz be lő le bal hé,
hogy ennyit pénzt ránk köl tött? Nem
fog ja a gaz dá ja meg bün tet ni ér te? 

– Nem hin ném – mo soly gott az
em ber –, ő ugyan is na gyon sze ret
ben ne te ket. Ked ve sek vagy tok ne ki.
Fon to sak. Így, ahogy vagy tok. 

– Jé zu som! – jaj dult fel az egyik.
– Igen, ő az – mond ta az em ber

ne vet ve, és me sélt ne kik Jé zus ról, aki
ut ca lá nyok kal és zű rös pénz ügyek be
ke ve re dett csir ke fo gók kal ba rát ko -
zott, és aki a ki vég zé se kor is egy bű -
nö ző vel be szél ge tett, és őt is meg hív -
ta a menny be. 

A fi úk ámul tak, az tán azt mond ták:
– Ja, ak kor ez egy má sik Jé zus.

Mert mi már hal lot tunk egy ről. Az
temp lom ban la kik, és ba ro mi puc co -
san kell hoz zá fel öl töz ni, hogy üzen -
ni le hes sen ne ki.

Még so ká ig be szél get tek, az tán a
fi úk ki pró bál ták a lo vag lást, és egész
jól ment ne kik. El me sél ték, hogy
már ré gen sze ret tek vol na ál la tok kal
fog lal koz ni, mert ki sebb ko ruk ban
egy lo vas is ko lá ban se géd kez tek, ami
na gyon jó volt. 

Vé gül az em ber vett egy ki sebb ta -
nyát, ne kik ad ta a sa ját tü rel mes, jó
ter mé sze tű lo vát, és vá sá rolt még két
csi kót. Fel fo ga dott egy em bert, hogy
ele in te se gít se a fi ú kat a lo vak ápo lá -
sá ban, gon do zá sá ban, hogy az tán
ha be le jön nek, tud ja nak fu va ro zást
vál lal ni és lo vas is ko lát in dí ta ni, ami
el is tart ja őket. A mi em be rünk pe -
dig ma radt még né hány na pot, amíg
min den el ren de ző dött, az tán bú -
csút vett a fi úk tól, és foly tat ta út ját. 

Most már gya log, hi szen nem
volt lo va. Bi zony a pén ze is meg csap -

pant, el is gon dol ko dott, ho gyan,
mer re to vább. 

– Ha messzi re uta zom, még a
ma ra dék pén zem is el megy. Jobb
len ne még is itt a kö zel ben pró bál koz -
ni. Ta lán egy csöpp kis ká pol na va -
la mi szép he lyen még ki tel het a ma -
ra dék ból. Is me rek egy hí res fes tőt, ő
majd ké szít egy cso dá la tos ké pet a
kö ze pé re. Így még is csak meg va ló sul
az ál mom – gon dol ta. 

* * *

Ép pen egy vas út ál lo más ra ér ke zett.
A tér ké pen ki sze melt egy ki sebb fa -
lut, ahol ta lán ala cso nyab bak az in -
gat lan árak, oda ké szült. 

A vo na ton ke ve sen utaz tak. A mi
em be rünk so ká ig né ze get te az ab lak
előtt el su ha nó tá jat, az tán egy új sá -
got kez dett la poz gat ni, ame lyet az

egyik ülé sen ta lált. A hí rek ben ép pen
az ő ki sze melt fa lu ja mel let ti te le pü -
lés sze re pelt. Va la mi fur csa ka taszt -
ró fa ér te. Ed dig az em ber még csak
el kép zel ni sem tud ta, hogy ilyes mi
elő for dul hat, és most hir te len ott vol -
tak előt te a ké pek az össze dőlt, lak -
ha tat lan ná vált há zak ról, a sár ban fet -
ren gő, ré mült sze mű ál la tok ról, a haj -
lék nél kül ma radt, ki szol gál ta tott
em be rek ről. 

Nem akar ta lát ni eze ket a ké pe ket.
Be csuk ta az új sá got, és az ál má ra pró -
bált gon dol ni. A fa lu mel let ti völgy -
ben meg hú zó dó ked ves kis ká pol ná -
ra, ben ne a cso dás fest mény re, ame -
lyen az ir gal mas Jé zus ki tár ja kar ját
az em be rek fe lé. Új ra meg új ra meg -
pró bál ta el kép zel ni, de nem ment. Se -
ho gyan sem tud ta el fe lej te ni a ször -
nyű sé ges ké pe ket, mind un ta lan
vissza lo pa kod tak, és el ho má lyo sí -
tot ták az ő el kép zelt temp lo má nak
va rá zsos vi lá gát. 

– Nem, tel jes ség gel le he tet len –
gon dol ta. – Saj nos, ezek a mai idők
nem ked vez nek az ál mok nak. Irány
a va ló ság – és só hajt va le emel te a cso -
mag ját a cso mag tar tó ról. 

A vo nat né hány perc múl va az ő
ál lo má sán fé ke zett. A fa lu ban ha mar
meg ta lál ta az új já épí té sért fe le lős
ve ze tő ket. Na gyon örül tek ne ki, ami -
kor fel aján lot ta a ma ra dék pén zét épí -
tő anyag ra.

– Az Is ten áld jon meg, eb ből akár
két há z anya ga is ki tel het! – ör ven -
de zett az egyik se gí tő. És már in dult
is a te her au tó hoz, hogy el hoz za a
meg kez dett új ház foly ta tá sá hoz
szük sé ges dol go kat. 

A mi em be rünk ott ma radt az
épít ke zés kö ze pén üres kéz zel, és
a szí vé ben nagy-nagy üres sé get
ér zett. 

– Most örül nöm ké ne – gon dol -
ta –, hi szen se gí te ni tud tam. Fon tos
volt, amit tet tem, de nem ér zek sem -
mi jót, csak fáj dal mat és ke se rű sé get.

Ta lán nem is kel lett vol na mind ezt
meg ten nem. Igen, ilyen szív vel az Is -
ten nek sem ked ves ál do zat ez. Csa -
ló dott va gyok, hi szen nem er ről ál -
mo doz tam, nem er re gyűj tö get tem.
Én temp lo mot akar tam épí te ni, és
most itt ál lok meg va ló su lat lan ál ma -
im sú lyá val. De hát mi mást te het tem
vol na?! Ha a szom széd fa lu ban haj -
lék ta lan ná vált csa lá dok sí rá sa hal lat -
szott vol na, nem tud tam vol na szív -
ből örül ni a szép kis ká pol nám nak.
Meg az tán med dig is örül az em ber
egy-egy meg va ló sult ter vé nek? Sok -
szor csu pán órá kig, na po kig vagy leg -
fel jebb pár hé tig. Csacs ka ság! Még -
sem volt bo lond ság oda ad ni azt a
pénzt. Ott lesz a leg jobb he lyen!
Igen, azt hi szem, még is csak ez az én
utam – nyu go dott meg, az tán át öl -
tö zött, és be állt se gí te ni a mun ká ba. 

* * *

Tel tek a na pok, a he tek. A há zak las -
san, na gyon las san ké szül tek, a hi deg
pe dig nap ról nap ra kö zel gett. Ke mé -
nyen dol goz tak, oly kor el ke se re det -
ten, oly kor rossz ked vű en. Mint akik
ér zik, hogy a baj ban hír nek szá mí tot -
tak, de az új já épí tés ben már nem ér -
de ke sek sen ki nek, és a sok-sok rész -
vét után mos tan ra a fe lej tés ma radt
csak az osz tály ré szük. 

Ere jük vé gén vol tak, mi re a mun -
ká juk nak va la mi ered mé nye kez dett
lát sza ni. Sír va-ne vet ve áll tak meg
az el ső kész ház előtt – még ki sem
szel lő zött be lő le a fes ték szag –, és
büsz kén néz tek egy más ra: „Meg csi -
nál tuk!” Az tán per sze foly tat ták,
hogy el ké szül jön a kö vet ke ző és a kö -
vet ke ző és a kö vet ke ző is a tél be áll -
ta előtt. De hát mi kor is áll be a tél… 

A mi em be rünk ve lük ma radt.
So kat fá zott, és sok szor volt ki me rült.
De so kat ügye se dett, és sok ba rát ra
tett szert. 

Vé gül be állt a fagy. A ben ti mun -
kák las san el fogy tak, a kin ti e ket ab -
ba kel lett hagy ni. Köl töz tet tek, ci pe -
ked tek, vé gül meg egyez tek, hogy
már csak jö vő ta vasszal foly tat ják a
mun kát. 

Az em ber na po kig csak aludt és
evett, annyi ra ki me rült volt. Az tán
per sze mun kát és el fog lalt sá go kat kel -
lett ke res nie. Ta lált is bő ven. Szí ve -
sen lát ták itt is, ott is, be se gí tett ide
is, oda is, és egy ket tő re el rö pült a tél. 

* * *

A ta vasz új len dü le tet ho zott, újult
ere jük kel mint ha a mun ka is
könnyeb ben ha ladt vol na. Meg per -
sze a sür ge tés is meg szűnt, szé pen
ha lad tak és jó ked vű en. Az utol só ház
fes té se köz ben va la me lyi kük ki né zett
az ab la kon. 

– Mi lyen szép kis la kó park lett ez
vé gül – mond ta. – Már csak va la mi
kö zös sé gi ház hi ány zik in nen. 

– Meg egy kis temp lom – tol dot -
ta meg egy má sik. 

– Egy kis ká pol na… – sut tog ta ma -
ga elé a mi em be rünk. 

– Igen ám, de nem sok pén zünk
ma radt – só haj tott az el ső. 

– Hoz hat nánk a he gyek ből kö ve -
ket…

– Vé gül is meg le het ne csi nál ni –
mor fon dí ro zott egy ügyes kő mű ves.

– Iga zi kö vek ből épí te nénk. 
– Mint asszi szi Fe renc…
– Mert mi is azt hisszük… 
És ne vet tek. Pe dig nem tré fál tak.

Ők is azt hit ték ak kor már. 
És az em be rek egy mást hív ták. Jött

a só gor, a ko ma meg a cim bo rák, a mi
em be rünk pe dig te le fo nált a fi úk nak,
aki ket az út ja ele jén ebéd re lá tott ven -
dé gül. És a hír va la hogy el ju tott a szü -
lő vá ro sá ba is: jött Má ri né ni meg Ju -
lis, igaz, ők csak egy kis po gá csát
akar tak hoz ni, de a vé gén va la hogy
még is csak ott ta lál ták ma gu kat a
kö ve ket ado ga tó em be rek kö zött.
Má ri né ni már to ló ko csi ban ült.

– Ne bo lon doz za nak, hát nem
lát ják, én már nem va gyok jó sem mi -
re se! – ka ca rá szott, de a le gé nyek az
ölé be rak tak egy ki sebb kő da ra bot, és
to ló ko csis tul oda tol ták az épít ke -
zés hez. 

– Tes sék, ez a Má ri né ni kö ve. 
Má ri né ni meg nem szólt sem mit,

csak a sze mét fu tot ta el a könny. Ő
is épí tet te a temp lo mot. 

És épí tet ték a fi úk. Épí tet te az
újon nan épült fa lu rész ap ra ja-
nagy ja. 

És épí tet te a mi em be rünk is. 
Épí tet te fa ra gat lan kö vek ből a lát -

ha tat lan temp lom – a lát ha tót.

A temp lom épí tő le gen dá ja
g Fül lEr Tí mEa
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„Aki ket Is ten Lel ke ve zé rel, azok Is ten
fi ai.” (Róm 8,14)

Víz ke reszt ün ne pe után az el ső hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi
Is ten di cső sé gét hir de tik, amely Jé -
zus Krisz tus ban lát ha tó; ő vi lá gos sá -
gul jött el a vi lág ba, és örök éle tet ho zott ne künk. Mert: „Az Ige test té lett,
kö zöt tünk élt, és lát tuk az ő di cső sé gét, mint az Atya egy szü lött jé nek di cső -
sé gét” (Jn 1,14; LK); ezért áld já tok őt, és di csér jé tek szent ne vét! „Szol gál ja -
tok az Úr nak ör ven de zés sel!” (GyLK 739) Igen rit kán for dul elő, de a hús -
vét leg ké sőb bi idő pont ja mi att eb ben az év ben a víz ke reszt utá ni mind a hat
le het sé ges hé ten hir det te tik egy há zunk ban a Szent há rom ság di cső sé ge. Urunk
meg ke resz tel ke dé se kor is je len volt a Szent há rom ság mind há rom sze mé lye:
„Ami kor pe dig Jé zus meg ke resz tel ke dett, azon nal ki jött a víz ből, és íme, meg -
nyílt a menny, és lát ta, hogy Is ten Lel ke ga lamb for má já ban alá eresz ke dik,
és őreá száll. És hang hal lat szott a menny ből: »Ez az én sze re tett Fi am, aki -
ben gyö nyör kö döm.«” (Mt 3,16–17) Reá hall gas sunk! A Lé lek hoz zá űzi Is -
ten gyer me ke it; őket Pál ar ra ké ri, „hogy okos is ten tisz te let ként szán já tok oda
tes te te ket élő és szent ál do za tul, amely tet szik az Is ten nek…” (Róm 12,1) De
mit is je lent a tel jes élet is ten tisz te le te? A ne künk ada tott kü lön bö ző ke gyel -
mi aján dé ka ink kal szol gál junk egy más nak a gyü le ke zet ben, Is ten di cső sé -
gé re! Mi köz ben Pé ter ta nú sá got tett az Úr Jé zus ról Kor né li usz há zá ban, „le -
szállt a Szent lé lek mind azok ra, akik hall gat ták az igét. (…) És [Pé ter] úgy ren -
del ke zett, hogy ke resz tel ked je nek meg a Jé zus Krisz tus ne vé ben.” (Ap Csel
10,44.48) Is ten di cső sé gét hir det te a vá lasz tott nép cso dá la tos át ke lé se is: „És
mi helyt a Jor dán vi zét érin ti a pa pok lá ba, akik az Úr nak, az egész föld Urá -
nak a lá dá ját vi szik, a Jor dán vi ze ket té vá lik (…), és mind ad dig szá raz volt
a me der, amíg az egész nép min de nes tül át nem kelt a Jor dá non.” (Józs 3,13.17)
Pál azért küzd a gyü le ke zet áll ha ta tos sá gá ért, hogy el jus sa nak az Is ten tit -
ká nak, Krisz tus nak is me re té re. És akik „már el fo gad tá tok Krisz tus Jé zust, az
Urat, él je tek is őben ne” (Kol 2,6)! Is ten nagy gyer me ke i nek sem sza bad el -
fe lej te ni ük Jé zus e pa ran csát: „…aki nem úgy fo gad ja az Is ten or szá gát, mint
egy kis gyer mek, sem mi kép pen sem megy be ab ba.” (Mk 10,15) Ezért vi gyük
őhoz zá kisgyer me ke in ket is, és ne tilt suk el őket tő le, hogy meg áld ja őket!
Urunk azt sem tit kol ta el kö ve tői elől, hogy el jö ve te le – ál bé kes ség he lyett
– meg ha son lást tá maszt még csa lá don be lül is. „Azért jöt tem, hogy tü zet bo -
csás sak a föld re…” (Lk 12,49) Tud hat juk: Is ten igé je tűz és szik la zú zó pö röly
(lásd Jer 23,29); „…élő és ha tó, és meg íté li a szív gon do la ta it és szán dé ka it”
(Zsid 4,12). Mert az övéi „vagy tok, Is ten el kül döt te Fi á nak Lel két a mi szí vünk -
be, aki ezt ki ált ja: »Ab bá, Atya!«” (Gal 4,6) „Ti te hát így imád koz za tok: Mi
Atyánk, (…) le gyen meg a te aka ra tod…” (Mt 6,9.10) „Ve gyük ész re, hogy Is -
ten itt mi ma gunk el len imád koz tat, mert az önös aka rat a leg mé lyebb s leg -
na gyobb go nosz ben nünk; ez a leg dé del ge tet tebb ked ven cünk” – így fi gyel -
mez tet Lu ther. „Di csér tes sék, Uram, / Örök ké szent ne ved…” (EÉ 61,1)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Fi lo zo fi kus kér dés nek lát szik. Ám ha
job ban át gon do lom, sok meg élt tör -
té net, em lék in do kolt tá te szi.

Ahogy ha la dok ki sza bott uta mon,
egy re több ször gon do lok a szü le im -
re, akik már elő re men tek. Apám ke -
mény, né ha ért he tet le nül ma kacs, ön -
ma gát sem kí mé lő gon do la tai, tet tei.
Anyám ér zé keny, gye re ke i nek a leg -
ki sebb rez dü lé sé re is azon nal re a gá -
ló, oko san irá nyít ga tó, se gí tő szí -
ve… Jó ér zés volt tud ni, hogy csak a
mi énk mind ket tő, sen ki más nem
szá mít. Csak hogy, amint a gyer me -
ki, las san tá gu ló lá tó kör en ged te,
iz gal mas és fél té keny ség re sar kal ló
dol go kat vet tünk ész re.

„Há tul is be fű töt tél?” A „há tul” ne -
künk ti lal mas hely volt az asz ta los -
mű hely mö gött. Egy év ti zed del ké -
sőbb meg lát tuk, hogy egy kis la kó -
szo ba-fé le ség volt két ággyal, asz tal -
lal, szek rénnyel, vas kály há val. Ab la -
kán füg göny. „Ezt vidd hát ra!” – és
apám va la mi edé nyek kel hát ra ment.
Nem volt ez fur csa, mert két inas és
egy se géd is volt a mű hely ben. De es -
te fe lé egy ide gen nő és egy fér fi ment
ki a ka pun. A gya nú ide ges sé tett. Hát
nem csak mi va gyunk a szü le ink nek?

Más nap megint. Ez így ment két-
há rom hó na pig. Az tán egy kis szü -
net után két fér fi. Apa és fia. Ők
hosszabb ide ig vol tak lát ha tók. „Apád
a szak má ra ta nít ja őket!” Azt nem
mond ták, hogy mi ért csak es tén ként
mo zog tak, meg azt sem, hogy mi től

fél nek, de lát ha tó volt, hogy ide ge sen,
fé lő sen vi sel ked tek. Hat-hét éves
szem mel ezt ész re kel lett ven nem. A
há bo rú nak „hi va ta lo san” vé ge volt…

A „Tartsd a szá dat!” és „A ma gad
dol gá val tö rődj, ne za vard a mun kát!”
uta sí tá so kat ko mo lyan kel lett ven ni,
mert apám asz ta los te nye re tisz te le -
tet pa ran cso ló mé re tű volt. Bár né -
ha úgy érez tem, mint ha ő is fél ne va -
la mi től. („Az ut cán sen ki vel nem
be szél getsz, is ko la után azon nal ha -
za jössz!”) 

Az tán né hány év vel ké sőbb fur csa
ven dég ér ke zett hoz zánk. So ha sem lát -
tam. Vagy még is? Az a fe hér ha jú fér -
fi, aki anyám nak könnyez ve csó kol gat -
ta a ke zét, az es tén ként sok szor lá tott

bá csi volt. A fia va la mi lyen bal eset ben
meg halt, de ő vissza jött, hogy meg kö -
szön je az ad dig so ha sem ta pasz talt sze -
re te tet, az el lá tást, a bú vó he lyet. Mint

ki de rült, ta nár em ber volt. Meg si mo -
gat ta a fe je met, majd azt mond ta:
„Kis fi am! A Jó is ten nem fe lejt he ti el,
amit a szü le id ér tünk tet tek!”

Nem is fe lej tet te el. Rá kel lett éb -
red nem, hogy a cím után nem kér -
dő jel, ha nem fel ki ál tó jel kell!

So ha se légy fél té keny, ha lá tod,
hogy hoz zá tar to zó id mást is sze ret -
nek! A sze re tet igen is meg oszt ha tó!
Mi nél töb bet adsz be lő le, an nál több
árad vissza fe léd! Ugye, Ma ma, jól
mon dom?

g Dr. Sch rott Gé za

Meg oszt ha tó a sze re tet?
– Nem za va runk? – szó lít meg egy

ti zen hat év kö rü li lány két má sik tár -
sa sá gá ban a fő vá ros egyik leg for gal -
ma sabb te rén. Mi köz ben meg le pőd -
ve nem mel vá la szo lok, il le del me sen
fel emel ke dem a pad ról.

– Ma rad hat tál vol na nyu god tan
ül ve – szó lal meg a má sik, de ek kor
még kö ze lebb lé pek hoz zá juk.

– Csak kér dez ni sze ret nénk va la mit
– mond ja za var tan a har ma dik, mi -
köz ben vé gig fut raj tam, hogy mi dol -
guk le het ne kik ve lem, az ide gen nel
Bu da pest kel lős kö ze pén. Mű anyag
fla ko nos bor ra biz to san nem gyűj te -
nek, ah hoz még fi a ta lok, és in kább a
kó lát né zem ki be lő lük, mint a mű trá -
gyá ból er jesz tett al ko holt. Ta lán va la -
mi di ák tré fa ál do za ta le szek, eset leg
a bál na bé bik meg men té sé nek tá mo -
ga tá sá ra vagy a cse cse mők jo ga i nak
vé del mé re gyűj te nek alá írá so kat –
gon dol ko zom, majd kí ván csi an biz ta -
tom őket, hogy vág ja nak be le.

– Azt sze ret nénk kér dez ni, hogy
hi szel-e Is ten ben – ol vas sa egy fü zet -
ből ki té pett, sok rész re haj tott koc -
kás pa pír lap ról az egyik. Ek kor pil -
lan tom meg tás ká juk ra il lesz tett ha -
lacs kás név táb lá ju kat.

– Igen – vá la szo lom ki csit meg -
szep pen ve, hisz so ha nem tud ni,
hogy ép pen mely ki sebb fe le ke zet
tag jai pró bál nak meg győz ni ta ní tá suk
té ved he tet len sé gé ről.

– Hú úú, er re a vá lasz ra nem szá -
mí tot tunk – re a gál cso dál koz va az el -
ső lány.

– Tu dod, misszi ó zunk. Jé zus ról
sze ret nénk be szél ni az em be rek nek.
És te vagy az el ső, aki igen nel fe lel –
vi lá go sít fel a má sik.

– Nem is tu dom, ak kor mit kér -
dez zünk – ve szi át a szót is mét az el -
ső, majd ol dal tás ká já ból ő is elő ve szi
gyű rött „pus ká ját”.

– Na gyon meg le pett ben ne te ket,
hogy igen nel vá la szol tam? – vá gok
vissza ne vet ve, hogy ki csit old jam za -
va ru kat.

– Mind egy. Ha már itt va gyunk,
fel tesszük a kér dé se in ket, ami ket
össze ír tunk – mo so lyog va la me -
lyik, és ka pok né hány el dön ten dő
kér dést te rem tés ről, meg vál tás ról és
ha lál ról.

– És mi lyen temp lom ba jársz? –
ér dek lőd nek, mi u tán rö vid váz la -
tuk utol só so rát is meg be szél tük.

– Evan gé li kus ba – fe le lem.
– Az majd nem olyan, mint a mi -

énk. Mi re for má tu sok va gyunk –
mo so lyog nak rám, majd fel kí nál ják,
hogy kéz zel írt igés kár tyá ik kö zül
húz zak egyet. „Bíz za tok az Úr ban
min den kor, mert az Úr a mi kő szik -
lánk mind örök re (Ézs 26,4)”– ol va -
som a lap ról, majd ál dott szol gá la tot
kí ván va el bú csú zom.

Né hány per cig még lá tom őket.
Fél ve, iz za dó mar kuk ban a koc kás
jegy zet la pot szorongatva, még is va -
la mi óri á si el szánt ság gal a sze mük -
ben ke re sik a gya lo gos csúcs for ga lom
kö ze pén azt, aki új fent ne met fog vá -
la szol ni el ső kér dé sük re. És bár nem
va gyok fel tét len hí ve az ut cai misszió
ezen for má já nak, cso dá lom őket,
hogy ennyi re ko mo lyan ve szik kül de -
té sü ket, és ákom bá kom be tűk kel írt
se géd let tel a ke zük ben ugyan, de
be áll nak az em ber ha lá szok ki csiny
csa pa tá ba.

g – JE nő – 

Misszió – pus ká ból

Egy újabb nap tá ri év ért vé get. So -
kunk szá má ra ez a vissza te kin tés
ide je – és per sze a ter vez ge té sé is. Idő
az összeg zés re és ar ra, hogy cél ja in -
kat új ra a kö zép pont ba ál lít suk. 

Mi lyen volt a 2010-es év? Bor zal -
mas? Át la go san jó? Olyan év, amely -
ben jó és rossz dol gok egy aránt elő -
for dul tak? Ki fe je zet ten ne héz? És
mi a hely zet 2011-gyel – mi lyen új re -
mé nyek kel és vá ra ko zá sok kal vágsz
ne ki az új esz ten dő nek? Na gyobb pá -
lya mó do sí tás vagy elő re lé pés a kar -
ri e red ben? Je len tős fej lő dés a vál lal -
ko zá sod ban? Új cé lok lel ki, szel le mi
vagy a tes ti fej lő dé sed ben? 

Ja nu ár el se je kö rül gyak ran úgy
érez zük, hogy az új év kez de te va la -
mi nek az új ra kez dé sé re ad le he tő sé -
get. Van nak, akik új évi fo ga dal ma kat
is tesz nek, és meg ígé rik ma guk nak,
hogy „So ha töb bé…”, vagy „Ez után
min dig…”. Ezek mö gött a fo ga dal mak
mö gött jó szán dék hú zó dik, azon ban
ké sőbb, mi kor elő ször nem tud juk
őket meg tar ta ni, és el bu kunk, in kább
el ked vet le ní te nek, mint se gí te nek. 

Ahe lyett, hogy fo ga dal ma kat ten -
nél (me lye ket oly könnyű meg tör ni),
mi ért nem tű zöl ki cé lo kat? A cél ab -
ban más, hogy irányt mu tat egy el -
ér ni kí vánt ered mény fe lé, de emel -
lett le he tő sé get ad az új ra kez dé sek -
re. Hogy se gít sé get nyújt sak a vissza-
és az elő re te kin tés ben, a kö vet ke ző
alap el ve ket aján lom vé gig gon do lás -
ra. Ezek egy ré gi, de az idő ál tal ki -
pró bált és iga zolt könyv ből, a Bib li -
á ból va lók. 

1. Ne időzz túl so kat a múlt ban; ta -
nulj be lő le, és ha ladj to vább. „…de
egyet te szek: ami mö göt tem van, azt
el fe lejt ve, ami pe dig előt tem van, an -
nak ne ki fe szül ve fu tok egye nest a cél
fe lé, Is ten mennyei el hí vá sá nak a
Krisz tus Jé zus ban adott ju tal má ért.”
(Fil 3,14) 

2. Mi kor ter ve zel, a hosszú tá vú
be fek te té se ket ré sze sítsd előny ben
(me lyek ál ta lá ban ke mény mun ká val
jár nak) a rö vid tá vú elő nyök kel szem -

ben. „A szor gal mas nak a ter vei csak
hasz not hoz nak, de min den ki, aki el -
si e ti a dol gát, csak ín ség be jut.” (Péld
21,5) „Vá gyik a lus tá nak a lel ke, de hi -
á ba, a szor gal mas nak be tel je sül a vá -
gya.” (Péld 13,4; Szent Ist ván tár su la ti
for dí tás) 

3. Légy kész a ter ved mó do sí tá sá -
ra – ha szük sé ges. „Az em ber nek az
ér tel me ter ve li ki út ját, de az Úr irá -
nyít ja já rá sát.” (Péld 16,9) „Bíz zál az
Úr ban tel jes szív ből, és ne a ma gad
eszé re tá masz kodj! Min den uta don
gon dolj rá, és ő egyen get ni fog ja ös vé -
nye i det.” (Péld 3,5–6) 

4. A si ke rért va ló küz de lem ben
lásd meg Is ten sze re pét. „Bízd az Úr -
ra dol ga i dat, ak kor tel je sül nek szán -
dé ka id.” (Péld 16,3) „Sok fé le szán dék
van az em ber szí vé ben, de csak az Úr
ta ná csa va ló sul meg.” (Péld 19,21) 

5. Fon tos dön té sek előtt kérd ki
meg bíz ha tó ba rá tok és ta pasz talt
em be rek vé le mé nyét. „Ta nács adás
erő sí ti meg a ter ve ket, és irá nyí tás kell
a had vi se lés hez.” (Péld 20,18) „Meg -
hi ú sul nak a ter vek, ha nincs ta nács -
ko zás, de meg va ló sul nak, ha van sok
ta nács adó.” (Péld 15,22) 

6. Oszd meg má sok kal a si ker
gyü möl cse it. „Van, aki bő ven osz to -
gat, még is gya rap szik, más meg szű -

ken mé ri a já ran dó sá got, még is ín -
ség be jut. Az aján dé ko zó bő vel ke dik,
és aki mást fel üdít, ma ga is fel -
üdül.” (Péld 11,24–25). „Aki meg kö -
nyö rül má son, az ma gá val tesz jót,
a sa ját hú sá ba vág, aki ir gal mat lan.”
(Péld 11,17; Szent Ist ván tár su la ti
for dí tás) 

7. Is merd fel, hogy egy vá gyott cél
el éré se ér de ké ben el kell szen ved ni
bi zo nyos kel le met len sé ge ket. Aki -
nek nin csen ök re, an nak tisz ta a já -
szo la, de nagy jö ve del met csak erős
ökör hoz.” (Péld 14,4; Szent Ist ván tár -
su la ti for dí tás) 

8. Ne az zal töltsd az idő det, hogy
a ter ve i det új ra és új ra „íz lel ge ted”, ha -
nem fogj a meg va ló sí tá suk hoz! „Min -
den mun ká nak meg van a ma ga hasz -
na, de aki nek csak a szá ja jár, az ín -
ség be jut.” (Péld 14,23) 

9. Vedd ész re, hogy Is ten nek sok -
kal in kább a sze mé lyed és a mun kád
a fon tos, mint a po zí ci ód. „Mert
csak én tu dom, mi a ter vem ve le tek –
így szól az Úr –: bé kes sé get és nem
rom lást ter ve zek, és re mény tel jes jö -
vőt adok nek tek. Meg ta lál tok en gem,
ha ke res tek, és tel jes szív vel fo lya mod -
tok hoz zám.” (Jer 29,11.13) 

g Ro bErt J. Ta masy 
For rás: Mon day Man na

Ki a ré gi ből, arc cal az új fe lé!
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Szil vesz te ri bu lin túl, far san -
gi mu lat sá go kon in nen az óév -
bú csúz ta tó han gu la tát idéz -
het jük meg, ha be le hall ga -
tunk a Csík ze ne kar fel vé te lé -
be. A Szí vestÖRÖ Mest cí mű
al bum rá adá sul nem csak egy
ti zen egy szá mot tar tal ma zó
CD-t tar tal maz, ha nem egy
DVD-t is. A kon cert fel vé tel a
csapat 2009-es év bú csúz ta tó
bu li ján ké szült, ami kor a né pi
zenekar olyan sztár ven dé gek -
kel lé pett szín pad ra, mint a
dzsessz mu zsi kus Dre sch Mi -
hály, Pres ser Gá bor és Kiss
Ti bor, a Qu imby együt tes
front em be re. Szin te ter mé -
sze tes, hogy a nép ze nei fel dol -
go zá so kon túl fel csen dül a
ma gyar al ter na tív könnyű ze -
ne né hány is mert da rab ja, így
a Most mú lik pon to san és a Se -
hol se ta lál lak is.

Mi ért írt Pál apos tol le ve let
Ko rin thus ba? Ki a szer ző je a
Zsi dók hoz írt le vél nek? Mi fé -
le em be rek vol tak a gala ták?
Ha te is mor fon dí roz tál eze ken
a kér dé se ken a temp lom pad -
ban ül ve, ak kor ne ked ír ta
Gé mes Ist ván kis zseb köny vét.
Az Új szö vet sé gi ve lem já ró a
hu szon hét új tes ta men tu mi
könyv ke let ke zé sé ről, nyel ve -
ze té ről ad rend kí vül rö vid,
ugyan ak kor tar tal mas fel vi -
lá go sí tást. Meg tud ha tod be lő -
le, hogy Já nos le ve lé ből már Kr.
u. 110-ben rend sze re sen idéz -
tek, és hogy Pál a fi lip pi ek hez
bör tön ből ír ta so ra it. Ha a

Lu ther Ki adó kö zel múlt ban
nap vi lá got lá tott ki ad vá nyát
időn ként le ve szed a polc ról, és
el ol va sod az egy-egy könyv ről

írt né hány ap ró ol dalt, már
sok kal töb bet fogsz tud ni az
Új szö vet ség ről, mint aki mel -
let ted ül a temp lom pad ban
vagy az is ko lai áhí ta to kon.

Má rai Sán dor ta lán leg hí -
re sebb re gé nye, A gyer tyák
cson kig ég nek meg rá zó ere jű
pár be szé dét ma ga az író ül tet -
te át szín pad ra Pa rázs cím -
mel. A dia ló gus ban a két egy -
ko ri ba rát múlt ja ele ve ne dik

meg, fel tár va a sze re lem, a ba -
rát ság és a gyű lö let sok-sok ar -
cát. „Há rom szín do mi nál: a
fe ke te, a gyer tyák sár gás fe hér -
je és a vö rös, a gőg be-büsz ke -
ség be ta kart szen ve dély szí nei.
A kan dal ló ból, ko mód ból,
asz tal ból, ka ros szé kek ből és
pus ka tar tó szek rény ből ál ló
dísz let olyan, mint az egy -
kor volt sze re lem be be le cson -
to so dott két ma kacs öreg úr
lel ke” – ír ja a deb re ce ni Cso -
ko nai Szín ház szín pa dá ra ál -
lí tott da rab ról Dom bi Mar git
kri ti kus. Az észak-al föl di vá -
ros te át ru má ban ja nu ár 9-én,
10-én, 11-én vagy 12-én ma gad
is ré sze se le hetsz Má rai vi lá -
gá nak Dö möl ky Já nos ren de -
zé sé ben. Ha nincs mó dod „el -
ug ra ni” a cí vis vá ros ba, és
épp a könyv tár ban sincs meg
a re gény, ke resd han gos -
könyv ként, Lu kács Sán dor
elő adá sá ban.

g JE nő

oSZ To Zó

Kan dal ló me leg szín da rab
ja nu ár ra, „ve led já ró” az egész év re

Már csak pár nap, és itt van a fél év. Fur csán
hang zik ez a ki je len tés szil vesz ter után, de
per sze nem a nap tá ra mat nyi tot tam ki rossz he -
lyen: a tan év fe lé hez és ez zel együtt a fél évi bi -
zo nyít vá nyok ki osz tá sá nak ide jé hez ér kez tünk.

Eszem be jut Ka rin thy Fri gyes Ta nár úr ké -
rem cí mű köny vé ből a Ma gya rá zom a bi zo nyít -
vá nyom cí mű fe je zet. Bau er, a tör té net fő hő -
se két ség be eset ten pró bál ja meg ma gya ráz ni
szü le i nek a fél évi bi zo nyít vá nyá ban sze rep lő
rossz je gye ket, mi köz ben a leg kü lön fé lébb
fül len té sek től sem ri ad vissza: ez csak má so lat,
nem is az ere de ti ok mány, a je gyei el vesz tek, rá -
adá sul az al geb ra ta nár is pik kel rá.

Igen, elő for dul, hogy ké nyel met le nül fe -
szen günk a szü le ink előtt, mi köz ben ők a je gye -
in ket né ze ge tik. Ilyen kor szé pen vé gig ma gya -
ráz zuk, hogy tu laj don kép pen az a jegy nem is
az a jegy, és kü lön ben sem ben nünk van a hi -
ba. Hogy ez igaz-e, nem tu dom, de azt igen,
hogy a fél évi ér te sí tő min den kép pen ké pet mu -
tat – ró lunk.

Ta lán be le sem gon do lunk, hogy hány bi zo -
nyít ványt ál lí tunk ki mi ma gunk is – sa ját ma -
gunk ról. Nem fél éven te, ha nem na pon ta. Az
élet mó dunk kal, a vi sel ke dé sünk kel, a sze mé -
lyi sé günk kel. A kör nye ze tünk pe dig akar va-aka -
rat la nul ezek alap ján ítél meg ben nün ket.
Még is amennyi re iz gu lunk a fél évi bi zo nyít vá -
nyunk át la ga mi att, annyi ra nem fog lal ko -
zunk sok szor a ma gunk ról ki ala kí tott kép pel.

Kép zel jük el, hogy a ke resz tény sé günk ről ál -
lí ta nak ki bi zo nyít ványt a kö vet ke ző tár gyak kal:

Ige hall ga tás: …
Bib lia ol va sás: …
Imád ság: …
Hit élet: …
Gyü le ke ze ti élet: …
Mi lyen ér dem je gye ket ír nánk be most ma -

gunk nak a ki pon to zott helyek re? És ha nem
ma gunk nak kel le ne osz tá lyoz nunk, ha nem a
leg na gyobb Ta ní tó ír ná be a je gye ket, aki előtt
sem mi sin csen rejt ve vagy ti tok ban? Elé ge det -
tek va gyunk az ered ménnyel, vagy só haj to zunk,
mint Ka rin thy di ák ja, hogy ta nár úr, ké rem, meg
tu dom ma gya ráz ni, mi mi ért tör tént, ta nár úr,
ké rem…?

A fél év kö ze led té vel ne csak a ta nul má nyi
ered mé nyek jus sa nak eszünk be, ha nem gon -
dol junk a lel ki bi zo nyít vá nyunk ra is! Mi ben va -
gyok erős, mi ben kell ja vul nom, mi ben szen -
ve dek hi ányt? Mi lye nek a lel ki je gye im?

Bá to rí ta lak ben ne te ket, hogy ne ma gya -
ráz kod ja tok, mint a rossz di ák, ha nem kér jé -
tek az Is tent, hogy se gít sen nek tek a lel ki tan -
tár gyak ból ja ví ta ni, fej lőd ni, és ő meg ad ja szá -
mo tok ra azt, ami re eh hez szük sé ge tek van.

g Ri bársz ki Ákos

pA l AC K p oS TA

Ta nár úr, ké rem…

név jegy:
ri bársz ki ákos
Az oros há zi Szé kács Jó zsef
Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá -
nos Is ko la és Gim ná zi um -
ban töl töm be hi va tá so -

mat mint is ko la lel kész. Az óvo dá sok, a kis -
di á kok és a nagy gim na zis ták na gyon kü -
lön bö ző ki hí vá sok és fel ada tok elé ál lít ják
az em bert, de pont ezek a ki hí vá sok és fel -
ada tok ad ják meg az is ko la lel ké szi mun ka
szép sé gét. Meg mu tat ni a he lyes irányt,
hogy le het más kép pen is. Le het eb ben a vi -
lág ban is ke resz tény ként él ni. Sőt csak
úgy ér de mes. Mert: „Nem azt ké rem, hogy
vedd ki őket a vi lág ból, ha nem hogy őrizd
meg őket a go nosz tól.” (Jn 17,15)

b Meg újult a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház
Gyer mek- és If jú sá gi Osz -
tá lyá nak (GYIO) hon lap -
ja. Aláb bi össze ál lí tá sunk -
ban nem csak a ka rá -
csony ra idő zí tett ar cu lat -
vál tás ról be szél ge tünk az
osz tály mun ka tár sa i val.
Szó esik a szer ve zés
alatt ál ló, feb ru ár 12-i
Szél ró zsa-utó ta lál ko -
zó ról és a nyá ri if jú sá gi
tá bo rok ról is.

A GYIO ed di gi in ter ne tes
ol da lán szám ta lan – az osz -
tály ál tal ki adott If jú sá gi
Óra (if jú sá gi cso port ve ze -
tők lap ja) és Öt let tár (gyer -
mek mun ká sok lap ja) ko -
ráb bi szá ma i ban meg je lent
– se géd anyag ból vá lo gat -
hat tak az oda lá to ga tók.
Mind ezek az anya gok a de -
cem ber 24-én in dult új
hon la pon (http://gyio.hu)
is fel lel he tők lesz nek, de
fel töl té sük egy elő re még
fo lya mat ban van – tud tuk
meg Pál Ma ri et tá tól, aki
har ma dik éve dol go zik az
osz tá lyon gyer mek- és if jú -
sá gi re fe rens ként.

– Cé lunk, hogy a hon la -
pon fo lya ma to san bő vü lő se -
géd anyag bá zis le gyen el ér he -
tő, ame lyet nem csak mi, az
osz tály mun ka tár sai gya ra pí ta -
nánk újabb és újabb öt le tek kel,
ha nem má sok is fel töl te nék rá a
gyü le ke ze tük ben már ki pró bált
és jól be vált já té ko kat, fel adat so -
ro kat, ka rá cso nyi és hús vé ti
szín da ra bo kat. Fon tos, hogy
eh hez a kö zös kincs hez min den -
ki hoz zá te gye a ma gá ét.

A hon la pon rá adá sul nem
csak a már em lí tett két fo lyó -
irat még rak tá ron lé vő pél dá -
nya i ból le het majd ren del ni.
Ter ve ik sze rint ar ra is lesz
le he tő ség, hogy a gyü le ke ze -
tek (egy ház me gyék) és az is -
ko lák – bi zo nyos fel té te lek
mel lett – ki köl csö nöz hes sék a
GYIO tu laj do ná ban lé vő tár -
sas já té ko kat, tech ni kai esz -
kö zö ket, hogy azok kal ne csak
a sa ját prog ram ja i kat tud ják
szí ne sí te ni, ha nem a „köz tes
idő ben” má sok is hasz nál has -
sák őket. 

– Azon mun kál ko dunk,
hogy az osz tály va ló ban az
or szá gos gyer mek- és if jú sá gi
prog ra mok szí ve le gyen – fo -
gal maz Ma ri et ta.

Az evan gé li kus gyer mek- és
if jú sá gi mun ka el ső sor ban gyü -
le ke ze ti szin ten és az ok ta tá si
in téz mé nyek ben fo lyik, er re a
GYIO-nak leg in kább az ál ta la
ki írt pá lyá za to kon ke resz tül
van rá lá tá sa. Ta valy pél dá ul a
266 gyü le ke zet ből kö zel 150
igé nyelt és ka pott tá mo ga tást
gyer mek- és/vagy if jú sá gi prog -
ra mok, ren dez vé nyek szer ve zé -
sé hez, vagy ka pott hoz zá já ru -
lást a fi a ta lok nak a Szél ró zsa
or szá gos evan gé li kus if jú sá gi
ta lál ko zón va ló rész vé te lé hez.
Az el bí rá lás so rán előnyt él vez -
tek azok a pá lyá za tok, ame lyek
leg alább há rom gyü le ke zet
és/vagy ok ta tá si in téz mény kö -
zös prog ram já hoz igé nyel tek
tá mo ga tást.

– A jö vő ben is kí vá na tos nak
tart juk és tá mo gat juk azo kat a
kez de mé nye zé se ket, ame lyek -
ben több gyü le ke zet fog össze
azért, hogy meg szó lít sa a fi a -
ta labb kor osz tá lyo kat –
mond ta el Hu szák Zsolt if jú -
sá gi re fe rens, aki több mint öt
éve dol go zik az osz tá lyon.

A GYIO mun ká ját a 2009.
má jus 25-én új ra ala kult Gyer -
mek- és If jú sá gi Bi zott ság ko -
or di nál ja és se gí ti, mely nek
el nö ké vel, Smi dé li usz Gá bor -
ral na pi kap cso lat ban áll nak az
osz tály mun ka tár sai. A GYIO
egyik fő fel ada ta – a bi zott ság
ál tal meg ha tá ro zott irány vo -
na lak men tén – a na gyobb
gyer mek- és if jú sá gi ren dez vé -
nyek, to váb bá a te ma ti kus
(pél dá ul ze nei, ha gyo mány -
őr ző és kéz mű ves), il let ve kor -
osz tá lyok sze rin ti or szá gos
tá bo rok meg szer ve zé se. A ka -
masz kor ba lé pő fi a ta lok tól a
fi a tal fel nőt te kig tar tó cél cso -
por ton be lül ki emel ten is fon -
tos nak tart ják a kon fir man dus
kor osz tály el éré sét, gyü le ke ze ti
és egy há zi kö tő dé sük meg -
erő sí té sét.

– Idén nyá ron el ső íz ben fo -
gunk tá bort ren dez ni a Nyu -
ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü -
let kon fir man du sa i nak. A ko -
ráb bi évek ben az or szá gos
evan gé li kus kon fir man dus tá -
bor és a ta valy már or szá gos
rendezvényként meg szerve -
zett Ker kit (dé li ke rü le ti kon -

fir man dus- és if jú sá gi tá bor)
vár ta e kor osz tályt. To váb bi
új don ság, hogy az ed dig a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
If jú sá gi Szö vet ség (Me visz)
ál tal tá mo ga tott vak tá bor is a
mi szár nya ink alá ke rül – tud -
tuk meg Grend orf-Ba logh Me -
lin dá tól. A lel kész nő ta valy

jú li us óta dol go zik hi va ta lo san
is az osz tá lyon töb bek között
a tá bor szer ve zés fe le lő se ként.

A nyá ri tá bo rok még
messze van nak, a Szél ró zsa-
utó ta lál ko zó ig azon ban –
mely nek szer ve zé sé ből a
GYIO is ala po san ki ve szi a ré -
szét – már nem kell olyan so -
kat alud ni: feb ru ár 12-én lesz
a Mar czi bá nyi Té ri Mű ve lő dé -
si Köz pont ban.

„Hosszab bí tás. Az a le he tő -
ség, ami kor a nyá ri Szél ró zsa-
él mé nye ket fel ele ve nít he tem,
il let ve eset leg elő ször át él he -
tem. (…) Vá runk sze re tet tel
min den kit – nem csak azo kat,
akik kel ta lál koz tunk Szar va son
– er re az egész na pos ren dez -
vény re!” – ír ta a Szél ró zsa-utó -
ta lál ko zó pla kát já nak még ka -
rá csony előtt min den gyü le ke -
zet hez és ok ta tá si in téz mény -
hez el jut ta tott kí sé rő le ve lé -
ben Mes ter há zy Ba lázs „Szél -
ró zsa-atya”.

To váb bi in for má ció és je -
lent ke zés ha ma ro san a
www.szel ro zsa tal al ko zo.hu ol -
da lon.

g V. J.

Az evan gé li kus or szá gos
gyer mek- és if jú sá gi mun ka szí ve

A GYIO el ér he tő sé gei
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro da Gyer mek-
és If jú sá gi Osz tály, 1450 Bu da pest, Pf. 21. Fax: 1/486-3541

mun ka tár sak:
• Grend orf-Ba logh Me lin da if jú sá gi re fe rens: 1/486-3525;

20/770-3122; me lin da.grendorf@lu the ran.hu
• Hu szák Zsolt if jú sá gi re fe rens: 1/429-2037; 20/824-

3870; zsolt.hu szak@lu the ran.hu
• Pál Ma ri et ta gyer mek- és if jú sá gi re fe rens: 1/486-3542;

20/824-4454; ma ri et ta.pal@lu the ran.hu

Hon lap: http://gyio.hu.
A GYIO el ér he tő a Fa ce boo kon is Evan gé li kus If jú sá gi Osz -
tály né ven.Csikos Sándor, Miske László és Garay Nagy Tamás a debreceni
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Bár egy há zunk nak szá mos ki -
emel ke dő fel ügye lő je volt –
gon dol junk csak a Pró nay
test vé rek re vagy Rad vánsz ky
Al bert re –, a vi lá gi egy há zi ve -
ze tők ről va ló meg em lé ke zé sek
még is elég rit kák; ta lán azért,
mert ak kor az egy há zun kat el -
áru ló fel ügye lők ről, így Re ök
Iván ról vagy Mi hály fi Er nő ről
is meg kel le ne em lé kez ni.

A Vla dár csa lád a Tu róc
me gyei Nagy csep csény ben élt
hét év szá za don ke resz tül, aho -
vá még az Ár pád-há zi ki rá lyok
te le pí tet ték; a csa lád a ha za -
sze re tet pél da ké pe, mint hogy
Mo hács nál ti zen há rom tag ja
halt hő si ha lált. 

A csa lád ké sőbb Sán dor Mó -
ric bi ai ura dal má ban ju tott
mun ká hoz, ahol a ki lenc gyer -
mek egyi ke ként szü le tett Gá bor.

Jo gi ta nul má nya it a bu da -
pes ti tu do mány egye tem jo gi
ka rán fe jez te be 1903-ban. Itt
fő leg Conc ha Győ ző és
Grossch  mid Bé ni tet te a leg -
töb bet a ta risz nyá já ba,
amellyel ki lé pett az al ma ma -
ter ka pu ján. A jo gi gon dol ko -
zás mód sze rét meg ta nít va
tisz te le tet éb resz tet tek ben ne
a ha zai jog rend nagy múlt ja és
ér té kei iránt, meg gyö ke rez -
tet ve az if jú jo gász ban azt a
ma ga sabb ren dű szem lé le tet,
mely sze rint a jog nem csak az
ér te lem, ha nem a szív ügye is.
Ez zel cseng össze a la tin mon -
dás is: „Om ne ius ho mi num
ca u sa ins ti tu tum est” – min -
den jog az em be rért van.

Az el ső vi lág há bo rú ban
négy éven át szol gált ka to na -
ként, zö mét az Ison zó pok lá -
ban töl töt te, ahol sú lyo san meg
is se be sült, s ezért Sig num La -
u dis ki tün te tés ben ré sze sült.

1929-ben az igaz ság ügy-
mi nisz té ri um tör vény-elő ké -
szí tő osz tá lyá nak ve ze tő je lett,
így mint egy gaz dá ja a tel jes ál -
la mi jog al ko tás nak, in ter mi -
nisz te ri á lis szem pon tok kö ve -
té se mel lett. Szem be szállt a
kor mány mi li ta ri zá ló tö rek vé -
se i vel, s el tá vo lí tá sát csak tit -
kos ta ná cso si ki ne ve zé se aka -
dá lyoz ta meg. A zsi dó tör vé -
nyek kel kap cso lat ban is ag gá -
lyát fe jez te ki, ezért ezek ki dol -
go zá sá ban nem vett részt, el -
len ben min den ere jé vel igye -
ke zett meg aka dá lyoz ni a zsi -
dók el hur co lá sát; ezt Val de -
mar Lang let, a Svéd Vö rös ke -
reszt meg bí zott ja is nagy ra
ér té kel te.

Vladár Gábor a La ka tos-
kor mány ban csak Hor thy
Mik lós kor mány zó több szö ri
ké ré sé re vett részt, hogy
ment se, ami még ment he tő.
El ső fel ada tai kö zé tar to zott,
hogy a Ges ta po ál tal le tar tóz -
ta tott po li ti ku so kat ki sza ba -
dít sa, és biz ton ság ba he lyez -

ze. A nyi las ura lom alatt buj -
kál nia kel lett.

Szá mos nagy je len tő sé gű
jo gi mun kát írt, így az örök lé -
si jog össze fog la lá sát a Szla dits
Ká roly-fé le nagy Ma gyar ma -
gán jog hoz, va la mint szá mos
jo gi elő adást tar tott, pél dá ul:
A jog el haj lá sa az élet től, Fej -
lő dik-e jo gunk vagy tes ped?
vagy Az igaz ság esz mé -
je a hel lén vi lág ban. A
Part he non Tár sa ság el -
nö ke ként tíz klasszi kus
mun ka meg je le né sét se -
gí tet te elő.

1939-ben a Ma gyar
Tu do má nyos Aka dé mia
le ve le ző tag ja lett. Szék -
fog la ló já nak cí me: Tu -
do má nyos mun ka-e a
jog ké szí tés? 1942-ben
ho no ris ca u sa (az az
dísz-) dok to rá vá avat ta
a deb re ce ni egye tem.
Ez al ka lom mal Az er -
kölcs, a tu do mány, a
hu má num és a jog cím -
mel tar tott elő adást. A Cor vin
Tár sa ság ko szo rús tag ja, az
Or szá gos Bí rói és Ügyé szi
Egye sü let, il let ve más egye sü -
le tek el nö ke volt.

1945 után igen ak tív mun -
kás sá got fej tett ki az evan gé -
li kus egy ház ban, bár már az
1934–37-es zsi na ti tör vé nyek -
nél a fe gyel mi jog ról szó ló
tör vény cikk ki dol go zá sá ban
és en nek kap csán a lel kész cse -
re in téz mé nyé nek a meg ho no -
sí tá sá ban is je len tős sze re pet
ját szott. A bu da vá ri és bu da -
hegy vi dé ki gyü le ke zet éle té -
nek fel len dí té se ér de ké ben fá -
rad ha tat lan mun kát vég zett;
mint egy ház me gyei fel ügye lő
nem kü lön ben.

Egy há zi vo nat ko zá sú írá -
sai, il let ve elő adá sai több mint
fél szá zat tesz nek ki. Ezek kö -
zül ki emel ked nek az ál lam és
az egy ház kap cso la tá val fog lal -
ko zók, de igen ér de ke sek a
csa lád ról, Lu ther csa lá di éle té -
ről, az igaz pres bi ter ről, az
egy ház fel ada ta i ról, Kál vin -
ról és Lu ther ről szó lók is.

1947 no vem be ré ben lett a
bá nyai egy ház ke rü let fel ügye -
lő je. Az ál lam ha ta lom kép vi -
se lő je ak kor még igen me le gen
üd vö zöl te, 1948. már ci us 18-
án, Sza bó Jó zsef püs pö ki be ik -
ta tá sát kö ve tő en azon ban Mi -
hály fi Er nő, a kor mány kép vi -
se lő je már a gyö ke res vál to zá -
sok szük sé ges sé gét han goz -
tat ta, mond ván, hogy el kell
tá vo lí ta ni „a bá ró kat, a dup la
ne me se ket, a föld bir to ko so kat,
a le vi téz lett köz éle ti sze mé lye -
ket” – a négy egy ház ke rü le ti
fel ügye lőé kö zött az ő ne ve is
sze re pelt. Csak Or dass püs pök
el uta sí tó fel szó la lá sa nyo mán
eny hült né mi leg a fe szült ség.

Vla dár Gá bor nak ju tott az a

ne héz fel adat, hogy a kor -
mánnyal foly ta tan dó tár gya lá -
sok ra írás ba fog lal ja az egy ház
ál lás pont ját. Ezt Or dass La jos -
sal és Sza bó Jó zsef fel együtt ad -
ta át Rá ko si Má tyás nak, aki er -
re úgy re a gált, hogy „nem el -
len tá ma dást, ha nem lo já lis
nyi lat ko za tot vár” tő lük. Az
egy há zi is ko lák ál la mo sí tá sá val
az után az ese mé nyek fel gyor -
sul tak: elő ször Rad vánsz ky Al -
bert egye te mes fel ügye lőt és az
egye te mes fő tit kárt, utóbb pe -
dig Or dass püs pö köt is le tar -
tóz tat ták. Vla dár Gá bor ek kor
sem ma radt tét len, ha nem
össze gyűj töt te a püs pök vé del -
mé hez szük sé ges anya got.

Az után az ő el tá vo lí tá sá ra is
meg in dult az ör dö gi gé pe zet.

Ke mény La jo son ke resz tül
meg üzen ték ne ki, hogy ha
nem mond le, ak kor meg von -
ják a nyug dí ját, és koc ká ra
te szi fia ha za té ré sét a szov jet
ha di fog ság ból. Na po kig ví vó -
dott ön ma gá val, mi re dön -
tés re ju tott.

Az ál lam ha ta lom meg von -
ta nyug dí ját, ezért az ál la mi er -
dé szet nél kel lett fi zi kai mun -
kát vál lal nia, majd 1951-ben ki -
te le pí tet ték To mor ra, ahol én
is meg győ ződ het tem ar ról,
hogy la kás nak al kal mat lan he -
lyen kel lett – fi zi kai mun ka
mel lett – ten get ni az éle tét
het ven nyolc éve sen. Más fél
év után Bi á ra, a fa lu tól messze
fek vő prés ház ba ke rült, ahol
tíz évet töl tött csa lád já val igen
sze rény kö rül mé nyek kö zött.
Egy al ka lom mal fa vá gás köz -
ben egyik sze mé re meg va -
kult, majd rö vi de sen má sik
sze me vi lá gát is el ve szí tet te.

Gold mark ut cai la ká sát már
csak rö vid idő re él vez het te.
Be széd kész sé ge is meg rop -
pant. Ez azon ban nem aka dá -
lyoz ta meg ab ban, hogy
Vissza em lé ke zé se im cím mel,
két évi mun ká val meg ne ír ja –
vo nal zó mel lett, rajz táb lán –
fél ezer ol da las cso dá la tos ön -
élet raj zát.

Az Úr 1972. jú li us 16-án
szó lí tot ta őt ma gá hoz.

Azt gon do lom, hogy bár
Vla dár Gá bor sem tud ta tel je -
sí te ni az Úr Jé zus Krisz tus nak
azt a pa ran csát, hogy „le gye tek
tö ké le te sek, mint a ti mennyei
Atyá tok tö ké le tes”, még is ő je -
len ti az egyik leg ma ga sabb
mér cét, ame lyet hí vő em ber
egy ál ta lán el ér het. Is ten igaz -
sá ga raj ta ke resz tül fényel jék
mind ha lá lig előt tünk!
g Dr. Bo lE ratz ky Ló ránd

Em lé kez zünk Vla dár Gá bor
egy ház ke rü le ti fel ügye lő re

(1881–1972)

Az evan gé li kus egy ház tag ja -
i nak kö ré ben vég zett szo cio -
ló gi ai fel mé ré sünk fon tos
szem pont ja volt a fi a tal evan -
gé li ku sok jel lem ző i nek be mu -
ta tá sa. Kö rük ben ma ga sabb is -
ko lai vég zett sé get, az egy ház -
hoz való la zább kö tő dést, jó -
val in ten zí vebb in ter net hasz -
ná la tot ta pasz tal tunk.

Az evan gé li kus egy ház tag -
ja i nak át lag élet ko ra je len tő sen
ma ga sabb, mint az or szá gos
át lag – míg az össz né pes ség -
ben 40 év kö rül van a fe le ző
kor, ad dig az evan gé li ku sok nál
a zsi na ti sta tisz ti ká ban is hasz -
nált de mog rá fi ai ada tok alap -
ján az 50 év nél idő seb bek és fi -
a ta lab bak van nak ha son ló
arány ban. En nek és az adat -
gyűj tés sa já tos sá ga i nak kö -
vet kez té ben a ku ta tá si min tá -
ba 10,5 szá za lék nyi 35 éven
alu li ke rült be. 

Kor osz tá lyi adott ság, hogy
is ko lai vég zett sé gük lé nye ge -
sen ma ga sabb, mint ami az
evan gé li ku sok összes sé gé re
jel lem ző: 43%-uk dip lo más,
to váb bi 34,8%-uk pe dig érett -
sé gi zett. Ha csak azo kat vizs -
gál juk, akik élet ko ruk alap ján
már dip lo mát sze rez het tek
vol na, még ma ga sabb az ér tel -
mi sé gi fi a ta lok ará nya: a 23 év
fe let ti ek kö ré ben 47,4%-nyi an
sze rez tek már fel ső fo kú vég -
zett sé get. Vagy is az evan gé li -
kus egy ház jö vő jét je len tő fi -
a ta lok ki mon dot tan jól kép -
zet tek. 

Temp lom ba já rá suk gya -
ko ri sá ga alap ján vi szont nem
tér nek el sta tisz ti ka i lag szig ni -
fi káns mér ték ben az evan gé -
li kus kö zös ség ná luk idő sebb
ré szé től. 

Az evan gé li kus fi a ta lok há -
rom ne gye dé nek (75,9%) van
mun ká ja, igaz, 15,8%-uk je -
len leg szü lé si sza bad sá gon,

gye sen, gye den stb. van, 12,6%-
uk még ta nul, jel lem ző en a fel -
ső ok ta tás ban. Ahogy a la kos -
ság egé szét, úgy az evan gé li kus
fi a ta lo kat is sújt ja a gaz da sá gi
vál ság: 7%-uk je len leg mun ka -
nél kü li.

Élet ko ri adott ság, hogy míg
a 35 év nél idő sebb evan gé li ku -
sok 60,9%-a so sem hasz nál ja
az in ter ne tet, ad dig a fi a ta lok
72,2%-a szá molt be ar ról, hogy
(szin te) min den nap in ter ne te -
zik, és to váb bi 10,8%-uk is
he ti több al ka lom mal. 

A fi a ta lok ér ték rend je több
pon ton is ér zé kel he tő en el tér
az idő sebb eké től. Sa ját ma gu -
kat jel le mez ve a meg kér de zett
fi a ta lok vá la sza i ban, akár csak
az idő seb be ké ben, na gyon
erő sen je len van a ter mé szet -
vé de lem és az ener gia ta ka ré -
kos ság gon do la ta. Igaz, ez
utób bi már va la mi vel ke vés bé
jel lem ző a fi a ta lok ra. Mind két
jel lem zőt a meg kér de zett egy -
ház ta gok több mint 60%-a
tart ja ha tá ro zot tan ér vé nyes -
nek sa ját ma gá ra, vi szont a fi -
a ta lok kö ré ben már ke ve seb -
ben, 53,2%-nyi an van nak, akik
egy ér tel mű en ener gia ta ka ré -
kos nak mond ják ma gu kat.

A ha gyo má nyok ápo lá sa
vi szont a fi a ta lok szá má ra
már ke vés bé fon tos: csak
24,7%-uk mond ta, hogy ha tá -
ro zot tan jel lem ző rá ez, míg
az idő seb bek nek a 39%-a nyi -
lat ko zott így. Ugyan ak kor
nincs ér de mi ge ne rá ci ós kü -
lönb ség a sze gé nye ken va ló
se gí tés és a gyü le ke ze ti élet
ak ti vi tá sa te kin te té ben.

A leg fon to sabb dol gok ér -
ték sor rend jé ben a fi a ta lok szá -
má ra a ba rát ság és a szak mai
kar ri er egy ér tel mű en fon to -
sabb, mint az or szá gos át lag -
nak, a biz ton ság vi szont lé nye -
ge sen ke vés bé az.

A val lá sos ság te kin te té ben
lé nye ge sen ala cso nyabb az Is -
ten ben fel tét le nül hí vők ará -
nya is a fi a ta labb kor osz tály -
ban. Míg a 35 fe let ti egy ház ta -
gok nak még 72,1%-a jel le mez -
te ma gát így, ad dig a fi a ta lok -
nak már csak 56,3%-a. Mi -
köz ben az egy ház ta gok több -
sé ge – 52 szá za lé ka – úgy jel -
lem zi ön ma gát, mint aki val -
lá sos, és az egy ház ta ní tá sát
kö ve ti, ad dig a fi a ta lok kö ré -
ben csak 37,3% az így nyi lat ko -
zók ará nya. A meg kér de zett fi -
a ta lok több mint fe le (55,1%) a
ma ga mód ján val lá sos; a tel jes
min tában ez 44%.

Az egy ház hoz kö tő dés is
la zább eb ben a kor osz tály -
ban: mi köz ben a 35 év nél
idő sebb evan gé li ku sok kö -
ré ben még 37,4%-nyi an nyi -
lat koz tak úgy, hogy szá muk -
ra na gyon fon tos, meg ha tá ro -
zó az evan gé li kus egy ház hoz
tar to zás, a fi a ta lok kö ré ben
csu pán fe le annyi an (19%).
Biz ta tó ugyan ak kor, hogy va -
la mi vel ke vés bé, de még min -
dig fon tos nak tar tot ta ezt
kö zel két har ma duk. A ge ne -
rá ci ós kü lönb sé get mu tat ja,
hogy lé nye ge sen na gyobb a
fi a ta lok kö ré ben azok ará -
nya, akik nem tart ják fon tos -
nak az egy ház hoz tar to zást
(13,5%), mint az idő sebb kor -
osz tá lyok ban (5,3%).

A sa ját evan gé li kus gyü le -
kez ethez tar to zás ese té ben is
ha son ló a hely zet. A fi a ta lok
szá má ra ez ke vés bé fon tos:
csak 23,7%-uk mond ta meg -
ha tá ro zó nak, szem ben az át -
la gos 34,9%-kal, mi köz ben az
át la gos nál (8,8%) jó val na -
gyobb (16%) azok ará nya, akik
sze rint nem fon tos a sa ját
evan gé li kus gyü le ke zet hez va -
ló tar to zás.

g Fáb ri György

A SZo C ioló g i Ai fel méré S eredmén yeib ől

Fi a ta lok az egy ház ban

Már kis ka masz ko runk ban fi -
zi ka órán meg ta nul hat tuk a jó
és a rossz ve ze tő fo gal mát. Jó
ve ze tő nek szá mí ta nak pél dá -
ul a fé mek, kü lö nö sen az ezüst,
a vas, az alu mí ni um és a réz, de
na gyon jól ve ze ti az elekt ro -
mos sá got pél dá ul a gra fit is. 

Azok nak az anya gok nak,
ame lyek nek jó az elekt ro mos
ve ze tő ké pes sé gük, a tit kuk a
szer ke ze tük ben van. Kris tá -
lyos szer ke ze tű ek, ami azt je -
len ti, hogy az atom ja ik na -
gyon kö zel van nak egy más hoz.
Ezért a szom szé dos ato mok
könnyen át ad hat ják egy más -
nak az ára mot (pon to sab ban
szól va: könnyen kö zöl he tik
vegy ér ték elekt ron ja i kat). 

Van nak azon ban olyan
anya gok is, ame lye ket rossz
ve ze tő nek (fél ve ze tő nek, sőt
né me lye ket egye ne sen szi ge -
te lő nek) ne ve zünk, mert ezek
atom ja i össze üt köz nek a töl -
tést hor do zó ré szecs kék kel,
vagy is el len áll nak az áram -
nak. A ve ze tés el len té te a fi zi -
ká ban az el len ál lás. Ilyen el len -
ál ló anya gok a kü lön fé le ke rá -

mi ák, és ilyen a leg több mű -
anyag. 

Ezek hez ha son ló tör vé nyek
meg fi gyel he tők a lel ki élet ben
és a kö zös sé gek éle té ben is. 

Az a jó ve ze tő, aki ve zet he -
tő. Az ve zet he tő, aki nek ki csi az
el len ál lá sa – a mennyei elekt -
ro mos ság gal, Is ten nel szem -
ben. „A te jó lel ked ve zé rel jen az
egye nes úton!” (Zsolt 143,10) –
ké ri a hí vő em ber Is ten től; va -
ló szí nű nek tar tom, hogy min -
den Is tent is me rő vá gyik er re,
hi szen a Bib lia sze rint „aki ket
pe dig Is ten Lel ke ve zé rel, azok
Is ten fi ai” (Róm 8,14). 

Gyak ran azon ban túl sok
ben nünk – ben nem is – az el -
len ál lás. Nem árad át raj tunk
iga zán a mennyei ener gia,
ame lyet to váb bí ta nunk kel le -
ne a csa lád, a gyü le ke zet, a
mun ka hely kö zös sé ge fe lé. S
mi kor a ve ze tők nem su gá roz -
zák azt a sze re te tet, amely
ké pes egy más hoz kö zel von ni
az em be re ket, a kö zös ség is
szi ge te lő, sőt el szi ge te lő tu laj -
don sá go kat vesz fel. Az ato -
mok – a kö zös ség tag jai –
ilyen kor nin cse nek elég kö zel
egy más hoz, hogy meg osszák
egy más sal lel ki kin cse i ket, s

hogy sza ba don ára mol has son
kö zöt tük az öröm, a vi gasz ta -
lás, a bé kes ség. Fon tos imád -
koz nunk jó ve ze tő kért. 

Ugyan ak kor ér de mes el -
gon dol koz nunk azon is, hogy
ab ban a ki sebb-na gyobb kö -
zös ség ben, ahol a ve ze tés fe le -
lős sé gét ép pen ránk bíz ta Is -
ten, mek ko ra ben nünk az el -
len ál lás. Le het, hogy már csak
fél ve ze tők vagy szi ge te lők va -
gyunk ma gunk is? S ha így len -
ne, mi en nek az oka? Dé del ge -
tett, ked venc bű nök és az ezek
nyo má ban já ró bűn tu dat?
Vagy mé lyebb az ok? Hi tet len -
ke dés? Ké tel ke dés Is ten hű sé -
gé ben, sze re te té ben? 

Sok szor ér zem: vál toz nia kell
a szí vem szer ke ze té nek, hogy
sza ba don ve zet hes sen a Lé lek,
és a Lé lek ál tal jól ve zet hes sek
má so kat. Nem tu dok mást ten -
ni, mint ki ál ta ni az egyet len jó
Ve ze tő höz a ve ze té se meg úju -
lá sá ért és hit tel meg ra gad ni az
ígé re tét: „Jó és igaz az Úr, azért
út ba iga zít ja a vét ke ző ket.” (Zsolt
25,8; Ká ro li-for dí tás)

A szerző újságíró, a Min den -
napi.hu főszerkesztője

Mi től le hetsz jó ve ze tő?
g Ba la vány György

b Száz har minc éve szü le tett Bi án a 20. szá zad egyik ki emel -
ke dő ma gyar jog tu dó sa: VladárGábor volt igaz ság ügy-
mi nisz ter, a bá nyai evan gé li kus egy ház ke rü let volt fel ügye -
lő je, OrdassLajos püs pök el nök tár sa. Messze ki ma gas -
lott kor tár sai kö zül; szé les kö rű jo gi tu dá sa, klasszi kus mű -
velt sé ge po li hisz tor rá, igaz sá gos sá got ke re ső áll ha ta -
tos sá ga és nem utol só sor ban szer te ága zó egy há zi szol gá -
la ta alá za tos Krisz tus-hí vő vé avat ta.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Az el múlt év utol só előt ti nap ján né -
pes gyü le ke zet bú csú zott a ki lenc ve -
ne dik évé ben, de cem ber 19-én, ad -
vent ne gye dik va sár nap ján el hunyt
lel kész től a rá kos ke reszt úri Új köz -
te me tő ben.

Szent pé tery Pé ter 1921. áp ri lis 20-
án Solt vad ker ten szü le tett. Édes ap -
ja, Láng (Lang) Pé ter a dél vi dé ki
Zsab lyá ról szár ma zott. Hosszú ide -
ig az is ko la igaz ga tó ja és a gyü le ke -
zet kán to ra volt. Édes any ja, a re for -
má tus Prik kel Mar git szin tén ta ní tó -
kép zőt vég zett. Ne vét 1950-ben vál -
toz tat ta Szent pé teryre, anyai fel me -
női nyo mán.

A solt vad ker ti ele mi is ko la el vég -
zé se után a kis kun ha la si Szi lády
Áron Re for má tus Fő gim ná zi um ban
érett sé gi zett 1939-ben. Teo ló gi ai ta -
nul má nya it Sop ron ban vé gez te 1939–
1943 kö zött. Raf fay Sán dor bá nya ke -
rü le ti püs pök 1944. ja nu ár 20-án
szen tel te lel késszé. Szent pé tery Pé -
ter már öt éves ko ra óta ké szült er re
a pá lyá ra. 

Elő ször Ceg lé den, majd Pé te ri -
ben volt se géd lel kész – utób bi hely -
re a „fel sza ba dí tók” ál tal meg gyil kolt
Csa ba Gyu la fő es pe res után ke rült
1945. feb ru ár 1-jé től. Rö vid fá bi án se -
bes tyé ni szol gá lat után szü lő he lye,
Solt vad kert kö vet ke zett, 1946–1949
kö zött. Itt gyü le ke ze ti ter met épí tett. 

Ön ál ló pa ró kus ként elő ször Pá hi-
Kas kan tyún szol gált 1949–1953 kö zött.
Majd a szom szé dos csen gő di gyü le ke -
zet be hív ták az zal, hogy be kell fe jez -
nie a temp lo mot, amely nek ak kor
még csak a fa la it kezd ték épí te ni. Hit -
tel, ki tar tás sal, sa ját el kép ze lé sei meg -
va ló sí tá sá val, az is te ni gond vi se lés
nemegy szer re gény be il lő se gít sé gé vel

ez si ke rült is. A temp lo mot 1963. ok -
tó ber 27-én szen tel te fel Kál dy Zol tán,
a Dé li Egy ház ke rü let püs pö ke, Kurt
Sch midt-Claus en nek, a Lu the rá nus
Vi lág szö vet ség fő tit ká rá nak rész vé -
te lé vel. A kül ső va ko lás sal azon ban
még 1968-ig vár ni kel lett. Szentpétery
Péter 2003-ban nagy öröm mel vett
részt a fel szen te lés negy ve ne dik év for -
du ló ján, és 2009-ben is meg lá to gat ta
a sze re tett gyü le ke ze tet.

1971-ben Szent end ré re ke rült, Bu -
da pest ha tá rá tól Vi seg rá dig gon doz -
va a szór vány ban élő evan gé li ku so -
kat. Itt a fél be ha gyott gyü le ke ze ti
há zat kel lett be fe jez nie, ami 1975-ben
si ke rült. (2003-ban le bon tot ták a
rossz ál la gú temp lom mal együtt, és
2004-ben szen tel ték fel az újat.) 1997
utol só va sár nap ján bú csú zott a szent -
end re–du na ka nya ri gyü le ke zet től.
Köz ben 1978–1991 kö zött Ér den volt
he lyet tes lel kész, amit fia és nem lel -
ké szi mun ka tár sak se gít sé gé vel tu dott
vál lal ni.

A gyü le ke ze ti szol gá lat ban és az
épít ke zé sek ben hű sé ges tár sa volt fe -
le sé ge, a re for má tus dr. Ta tai Mar -

git köz gaz dász (1922–2007), aki vel
1954-ben kö tött há zas sá got. Idő sebb
fi uk, dr. Szent pé tery Pé ter az Evan gé -
li kus Hit tu do má nyi Egye tem Val -
lás- és Tár sa da lom tu do má nyi Tan -
szé ké nek ve ze tő je, a Né met or szág ban
élő And rás pe dig fej lesz tő pe da gó gus.
Össze sen hat uno ká juk van, és Szent -
pé tery Pé ter a két déd uno ka szü le té -
sét is meg ér te.

Ra va ta lá nál e so rok író ja, a zug lói
gyü le ke zet egyik lel ké sze hir det te az
igét Jn 14,1–6 alap ján. Az el hunyt leg -
ked ve sebb igéi kö zé tar toz tak Jé zus
bú csú be szé dei (Jn 14–17). Nem csak
sze ret te eze ket az igé ket, ha nem tud -
ta és val lot ta, hogy Jé zus a biz tos, a jó,
a cél ra ve ze tő út. Tud ta, hogy az Út át -
megy a te me tőn, át megy a sí ron, és
ha lad to vább a mennyei Atyá hoz, az
örök haj lék ba. Nyug dí jas ként a zug -
lói gyü le ke zet kö zös sé gé ben, amíg tu -
dott, részt vett a va sár na pi is ten tisz -
te le ten, és le tér delt az Úr ol tá rá hoz.

A sír nál dr. Fa bi ny Ta más püs pök
bú csúz tat ta, ki emel ve, hogy egész
éle té ben – a szó min den ér tel mé ben
– épí tő mun kát vég zett. Így pél dá ul
1974-ben, ami kor finn tv-stáb vet te
film re egy há zunk éle tét, őt is meg -
örö kí tet ték a szent end rei gyü le ke ze ti
ház épít ke zé sé nél. 2007-ben a ké sei
utód, Hor váth-He gyi Oli vér be ik ta -
tá sán idős ko ra el le né re fi a ta los hév -
vel buz dí tot ta if jú szol ga tár sát.

„Di cső ség menny ben az Is ten -
nek.” Bár Szent pé tery Pé ter lel kész
test vé rünk ka rá csony ün ne pét már
nem ér het te meg, éne kes köny vünk
168. éne ké vel ad tunk há lát hosszú
éle té ért, szol gá la tá ért a te me té si
szer tar tás vé gén.

g Ta másy Ta más

Szent pé tery Pé ter
(1921–2010)

Óbu dán 1842-ben szer ve ző dött
evan gé li kus gyü le ke zet, mely nek
tag jai a re for má ció ha zá já ból, Né -
met or szág ból oda te le pült ipa ro sok,
ha jó gyá ri mun ká sok, tiszt vi se lők
vol tak. Is ten tisz te le te i ket ele in te
csa lá dok nál, idő vel már bé relt he lyi -
sé gek ben tar tot ták. Még nem volt
sa ját lel ki ott ho nuk, ami kor már
nagy ál do za tok árán is ko lát ala pí tot -
tak és tar tot tak fenn, kez det től gon -
dot for dít va a gyer me kek ok ta tá sá -
ra és lel ki ne ve lé sé re. A lel ké szi
szol gá la to kat a bu da vá ri lel ki pász -
tor vé gez te.

1909 őszén vált va ló ra a kö zös ség
vá gya, hogy ön ál ló egy ház köz ség gé
szer ve ződ hes sen, és sa ját lel kész
se gít se a gyü le ke zet éle tét. Ek kor
még ti zen nyolc köz ség lel ki gon do -
zá sát vé gez te Mohr Hen rik, a gyü -
le ke zet el ső lel kipásztora. Szín vo na -
las kul tu rá lis élet is folyt a gyü le ke -
zet ben: ki vá ló gyer mek kó rust ala -
pí tot tak, a fi a ta lok nak pe dig egye -
sü le ti ke re tek kö zött szer vez tek
tar tal mas prog ra mo kat. A nő egy let
jó té kony sá gi se gély ak ci ók kal tá mo -
gat ta a sze gény sor sú a kat. Az egy -
ház köz ség több mint két ezer kö te -
tes könyv tá rá val egész Óbu da köz -
mű ve lő dé sét szol gál ta.

Az el ső vi lág há bo rú után le ány ott -
hont, il let ve rok kan tak nak, idő sek nek
szánt ott hont hoz tak lét re. Rend sze -
re sen lá to gat ták a be te ge ket, és a fog -
lyok lel ki gon do zá sát is vé gez ték.

1935-ben Fried rich Ló ránt ter vei
alap ján épült fel a temp lo muk. Ne -
me sen egy sze rű lel ki haj lé kot ál mo -
dott meg a tervező, ki hasz nál va a fény
ter mé sze tes já té kát, amely a fe hér
már vány ol tárt és a fö lé ma ga so dó
hat má zsás tölgy fa ke resz tet vi lá gít -
ja meg. A kö vet ke ző év ben nagy
össze fo gás sal és el szánt ság gal fel -
épült a gyü le ke ze ti ház is.

Az ele gán san egy sze rű temp lom -
ra 1944. de cem ber 31-én gyúj tó -
bom bák hul lot tak, föl éget ve az új

épü let tel együtt a gyü le ke zet alig
meg va ló sult ál mát is. A temp lo mot
csak két év el tel té vel tud ták hasz nál -
ha tó vá ten ni. (2005-ben a há bo rú -
ban el pusz tult szí nes üveg ab la kok
he lyé re a temp lom bel ső vel har mo -
ni zá ló új ab la ko kat ké szít te tett a
gyü le ke zet.)

Nagy kárt oko zott a kö zös ség éle -
té ben a het ve nes évek ben a ré gi
Óbu da le bon tá sa. A vá ro son be lül tu -
laj don kép pen la kos ság cse rét haj tot -
tak vég re, tel je sen szét zi lál va az óbu -
dai la kó kö zös sé get, így a gyü le ke ze -
tet is. A több mint há rom ez res lé lek -
szá mú kö zös ség alig ezer fő nyi re
apadt.

A mai gyü le ke zet nagy ré sze la kó -
te le pi töm bök ben él. A ki csi, de ele -
ven kö zös ség ki ala kí tott a kis gyer me -
kes szü lők nek a temp lom ban egy
hang szi ge telt he lyi sé get, ahon nan
nyo mon kö vet he tik az is ten tisz te let

ese mé nye it. Az óvo dá sok nak az is -
ten tisz te let tel pár hu za mo san fog -
lal ko zást tar ta nak. A hit ok ta tás gyü -
le ke ze ti ke re tek kö zött (kor osz tá lyos
bon tás ban) és az is ko lá ban is zaj lik.
Hét köz nap két fel nőtt-bib lia kör be
vár ják a gyü le ke zet tag ja it. Rend sze -
res kö zös ség épí tő al kal mak, csa lá di
is ten tisz te le tek és sze re tet ven dég sé -
gek erő sí tik a hí vek ben az össze tar -
to zást.

i STenTi SZ TeleT-KöZ veTÍTé S A r ádióbAn

Az Óbu dai Evan gé li kus
Egy ház köz ség

evan gé li kus
is ten tisz te let
a ma gyar
rádi ó ban
Ja nu ár 16-án, a
víz ke reszt ün ne -

pe utá ni má so dik va sár na pon
10.04-től is ten tisz te le tet hall ha -
tunk az MR1 – Kos suth rá dió
hul lám hosszán Óbu dá ról. Igét
hir det Bá lint né Var sá nyi Vil ma
lel kész.

b Észa ki szom szé dunk nál 1992 óta
ad ják át a ki emel ke dő szín vo na -
lú tu do má nyos-fan tasz ti kus mű -
ve kért já ró Gus táv Reuss-dí jat
(Ce na Gus tá va Re us sa). Az el is -
me rés név adó ja ReussGusztáv,
a száz öt ven esz ten de je el hunyt
evan gé li kus or vos és ter mé szet -
tu dós, aki nek ne vé hez az el ső
szlo vák nyel vű sci-fi fű ző dik.

Reuss Gusz táv 1818. ja nu ár 4-én a
Gö mör és Kishont vár me gyei Nagy -
rő cén szü le tett. Any ja Schu lek Ro zá -
lia. Édes ap ja Reuss Sá mu el evan gé -
li kus teo ló gus, lel kész, es pe res, az
1848–49. évi for ra -
da lom és sza bad -
ság harc után az ab -
szo lu tisz ti kus ha ta -
lom ál tal szol gá la tá -
ból fel füg gesz tett ti -
szai egy ház ke rü le ti
püs pök he lyé re ki -
ne ve zett ad mi niszt -
rá tor; lel kes és ér -
dek lő dő, ma dár tan -
nal és ás vány tan nal
fog lal ko zó ter mé -
szet bú vár. 

Reuss Gusz táv a
kö zép is ko lát evan -
gé li kus in téz mé -
nyek ben vé gez te.
Ta nul má nya it a lő -
csei lí ce um ban
kezd te meg, a rozs -
nyói gim ná zi um -
ban foly tat ta, majd

a po zso nyi lí ce um ban tett érett sé gi
vizs gát. Ezt kö ve tő en a pes ti egye -
tem re irat ko zott be, ahol or vos lást ta -
nult, de ez zel pár hu za mo san a bo ta -
ni ká ban is ké pez te ma gát. Mind
egész ség ügyi, mind nö vény ta ni ta nul -
má nya i ban je len tős sze re pe volt ap -
já nak, ő volt az, aki mind két szak te -
rü le ten meg ala poz ta fia tu dá sát. 

Or vo si dip lo má ját a bé csi egye te -
men kap ta kéz hez, ahol – sok ol da -
lú sá gá ra jel lem ző en – csil la gá sza tot
is hall ga tott. 1844-ben kezd te meg
or vo si pra xi sát. A for ra da lom és
sza bad ság harc ide jén a harcok sé -
rült je it gyó gyí tot ta.

1851-ben szü lő vá ro sá nak lett tisz -
ti or vo sa. Mind eköz ben a nö vény tan -

ról sem fe led ke zett meg, hi szen a té -
ma kör rel fog lal ko zó mun kái lát tak
nap vi lá got: 1853-ban pub li kál ta fel -
vi dé ki nö vény ha tá ro zó ját, sőt ma ga
is gaz dag faj ta vá lasz té kú gyűj te -
ménnyel bírt. 

Emel lett csil la gá sza ti és föld raj zi
tan köny vet írt – ko rá nak egyik csil -
la gá sza ti is me ret ter jesz tő je ként –,
va la mint az el ső szlo vák nyel vű sci -
en ce fic ti on mű szer ző je ként tart ják
szá mon. A kö tet 1856-ban Nagy rő cén
je lent meg Hvĕzdovĕda cím mel. Szlo -
vá ki á ban szer ző jét – igen csak hí zel -
gő en – „gö mö ri Ver ne Gyu la ként”
em lí tik nap ja ink ban is. 

Reuss Gusz táv fi a ta lon, negy ven -
há rom esz ten dő sen hunyt el 1861. ja -
nu ár 12-én fel vi dé ki szü lő vá ro sá ban.

g – rE zsa bEk –

A gö mö ri Ver ne Gyu la
Reuss Gusz táv em lé ke ze te
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b Egy-egy év te ma ti ká já nak meg -
hir de té se (ami kor egy adott ese -
mény re, té má ra fo ku szál ha -
tunk) nem zet kö zi és ha zai szin -
ten is gya kor lat tá vált. A ta va lyi -
hoz ha son ló an ro va tunk idei
el ső szá má ban – a tel jes ség igé -
nye nél kül – ezek ből ké szí tet -
tünk össze ál lí tást.

Az Eu ró pai Bi zott ság ja vas la ta és az
Eu ró pai Ta nács 2009-es ha tá ro za ta
alap ján 2011 az ön kén tes ség eu ró pai
éve. A prog ram el in dí tá sá nak cél ja az
ön kén tes ség nép sze rű sé gé nek és tár -
sa dal mi ér té ké nek nö ve lé se. El mond -
ha tó, hogy az ön kén tes ség ré vén az
em be rek új is me re tek re te het nek
szert, tö ké le te sít he tik szak tu dá su -
kat, ki szé le sít he tik tár sa dal mi kap -
cso la ta i kat. Ugyan ak kor az ön kén tes -
ség ak tív el fog lalt ság le het a mun ka -
nél kü li ség idő sza ka i ban, meg könnyít -
he ti a mun ka erő-pi a ci vissza il lesz ke -
dést, egy ben se gít het a gaz da sá gi
vál ság le küz dé sé ben is. (A bi zott ság
szán dé ka az is, hogy a mun kál ta tók
is ér ték ként is mer jék el és ve gyék fi -
gye lem be az ön kén tes ként vég zett
mun kát.)

El in dult egy hon lap is, ame lyen a
me gyei in for má ci ós pon tok hí re i ről,
ese mé nye i ről fo lya ma tos tá jé koz ta -
tást kap ha tunk (www.on ken tes -
seg2011.hu).

Az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze -
te a 2011-es évet a ké mia nem zet kö -
zi éve ként hir det te meg. Száz éve an -
nak, hogy Ma ria Sklo dows ka-Cu rie
meg kap ta a ké mi ai No bel-dí jat, ami
rá irá nyít ja a fi gyel met a nők nö vek -
vő sze rep vál la lá sá ra a ter mé szet tu do -
má nyok te rü le tén. Az em lék év egy -
be esik a Ké mi ai Szer ve ze tek Nem zet -
kö zi Szö vet sé ge ala pí tá sá nak szá za dik
év for du ló já val is.

A szer ve zők szán dé ka, hogy hoz -
zá já rul ja nak a ké mia tu do má nyá -
nak nép sze rű sí té sé hez, kü lö nö sen
a fi a ta lok kö ré ben, hi szen a ké mia
olyan ak tu á lis glo bá lis prob lé mák
meg ol dá sá ban játsz hat ki emel ke dő

sze re pet, mint a víz gaz dál ko dás,
kör nye zet vé de lem, táp lál ko zás és
élel mi szer biz ton ság (fi gye lem be vé -
ve a föld né pes sé gé nek ro ha mos nö -
ve ke dé sét), ener gia el lá tás (al ter na tív
ener gia for rá sok ki ak ná zá sá nak fej -
lesz té se), va la mint a fenn tart ha tó
fej lő dés.

Ha zai vi szony lat ban em lít he tő,
hogy a Ma gyar Tu riz mus Zrt. a
2011-es évet az egész ség tu riz mus
éve ként hir det te meg. Az egész ség -
tu riz mus a gyógy- és well ness tu riz -
must egy aránt ma gá ba fog lal ja,
vagy is ami kor az uta zás fő mo ti vá -
ci ó ja az egész sé gi ál la pot ja ví tá sa
és/vagy meg őr zé se, a gyó gyu lás
és/vagy a meg elő zés. Ezek tu laj -
don kép pen az „örök zöld” té mák
kö zé tar toz nak.

Ma gyar or szág tu risz ti kai kí ná la tá -
ban az egész ség tu riz mus ed dig is ki -
emel ke dő sze re pet töl tött be, hi -
szen nem zet kö zi össze ha son lí tás -
ban hazánk – Ja pán, Iz land, Olasz -
or szág és Fran cia or szág mel lett – a
ter mál víz ben leg gaz da gabb öt or szág
kö zé tar to zik. Ha zánk ban nagy ha -
gyo má nya van a für dő kul tú rá nak, ezt
erő sí tik az el múlt évek ben tör tént
für dő be ru há zá sok is. 2007-ben ké -
szült el az Or szá gos egész ség tu riz mus-
fej lesz té si stra té gia, mely nek fő cél -
ki tű zé se, hogy Ma gyar or szág 2015-
re Eu ró pa ve ze tő „gyó gyí tó nagy ha -
tal ma” le gyen.

Idén Liszt Fe renc szü le té sé nek két -
szá za dik év for du ló ját ün nep li a vi lág.
A ju bi le u mi év oszt rák prog ram so -
ro za tá nak el ne ve zé se Lisz tom ania (a
szót egy kor Hein rich Hei ne al kot ta,
utal va a zon go ra vir tu óz rend kí vü li
nép sze rű sé gé re). Az oszt rák ese -
mény so ro zat köz pont ja Liszt szü lő -

fa lu ja, a bur gen lan di Ra i ding (ma gya -
rul Dob or ján, amely egy kor Ma -
gyar or szág hoz tar to zott; több ször
vi tat ták is a ze ne szer ző nem ze ti sé -
gét). A ha zánk ban és kül föl dön ren -
de zett prog ra mo kat egy he lyen meg -
ta lál juk a www.liszt-2011.hu in ter ne -
tes ol da lon.

Gö döl lőn 2011 a ba rokk éve,
amely nek ke re té ben szám ta lan ki ál -
lí tás, kon cert és egyéb prog ram
vár ja az ér dek lő dő ket. A ren dez -
vény so ro zat  ap ro pó ját két évforduló
adja: 260 esz ten de je, 1751-ben lá to -
ga tott Gö döl lő re Má ria Te ré zia
ma gyar ki rály nő, il let ve 240 évvel
ezelőtt halt meg gróf Gras sal ko vich
I. An tal.

Gróf Gras sal ko vich I. An tal ve zet -
te a ma gyar bir tok vi szo nyo kat át ren -
de ző Új szer ze mé nyi Bi zott sá got,
volt ko ro na őr, irá nyí tot ta a bu dai ki -
rá lyi pa lo ta épít ke zé se it, a Ma gyar
Ki rá lyi Ud va ri Ka ma ra el nö ke ként
két év ti ze dig fe lelt az or szág pénz -
ügye i ért. A ka to li kus egy ház me cé -
ná sa ként har minc nál is több temp -
lo mot épít te tett. A kas tély mel lett
szá mos más épü let és köz té ri szo bor
is a ne vé hez köt he tő Gö döl lőn. Ne -
ve mél tat la nul me rült fe le dés be, a
ba rokk év pe dig ki vá ló le he tő sé get
ad ar ra, hogy mind sze mé lye, mind
az ál ta la lét re ho zott ba rokk em lé kek
a fi gye lem kö zép pont já ba ke rül je -
nek. A prog ra mok ról a www.go dol -
lo i ba rok kev.hu hon la pon tá jé ko -
zód ha tunk.

g Össze ál lí tot ta: JCsCs

2011 – ese mé nyek, év for du lók
ÜZ eneT AZ Ar Ar áTról

Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla

Kirchen tag 2011
A 33. né met pro tes táns egy há zi na po kat 2011. jú ni us 1–5. között Drez -
dá ban ren de zik meg. Er re a ki emel ke dő ese mény so ro zat ra több mint
120 ezer részt ve vőt vár nak, akik mint egy háromezer kü lön fé le ren dez -
vény kö zül vá lo gat hat nak.

Az ez évi Kirchen tag kü lön le ges sé ge, hogy egy ben a ke let-kö zép-eu -
ró pai pro tes táns egy há zak ta lál ko zó já nak is ott hont ad, így mi nél több
je lent ke zőt vár nak Eu ró pa ezen ré gi ó já ból.

Az MEE Öku me ni kus és Kül ügyi Osz tá lyán ke resz tül je lent ke ző ma -
gyar részt ve vők nek pri vát szál lást és há rom na pon át me leg ét ke zést biz -
to sí ta nak, és ezért mind össze 24 euró rész vé te li dí jat szá mol nak fel. Fon -
tos kü lönb ség a ko ráb bi évek hez ké pest, hogy a he lyek kor lát lan szám -
ban áll nak ren del ke zés re! Az uta zást min den ki nek ma gá nak kell szer -
vez nie és fi zet nie, de az MEE 500 ezer fo rin tos uta zá si költ ség ke re té ből
gyü le ke ze ti cso por tok szá má ra pá lyá zat út ján tá mo ga tás nyer he tő.

Ha gyü le ke ze ti cso por tok vagy egyé ni részt ve vők sze ret né nek Drez -
dá ba utaz ni, kér jük, ja nu ár 30-ig je lent kez ze nek le he tő leg e-mail ben
a ku lugy@lu the ran.hu cí men vagy – ha nincs in ter net-hoz zá fé ré sük –
le vél ben, il let ve fa xon az MEE Öku me ni kus és Kül ügyi Osz tá lyának cí -
mén (1125 Bu da pest, Szi lá gyi Er zsé bet fa sor 24., fax: 1/266-5532) a név -
nek, cím nek, te le fon szám nak, e-mail cím nek és a ki uta zók szá má nak
meg adá sá val.

h i r d e t é s

Ál lás hir de tés
Az MEE Öku me ni kus és Kül ügyi Osz tá lya ál lást hir det feb ru ár 1-jé től
kül ügyi re fe ren si mun ka kör be töl té sé re.

A mun ka kör az aláb bi te rü le tek re ter jed ki: le ve le zés né met, an gol nyel -
ven; cso por tok, de le gá ci ók fo ga dá sa; ösz tön dí jak ügy in té zé se; utaz ta tás;
az egy ház kép vi se le te kon fe ren ci á kon.

Fel té te lek: ma gas szin tű né met és an gol nyelv tu dás, jó írás be li és szó -
be li kom mu ni ká ció; egy ház is me ret, öku me ni kus nyi tott ság; evan gé li -
kus egy ház tag ság; ru gal mas mun ka vég zés; jo go sít vány előnyt je lent het.

A je lent ke zé se ket kér jük a klara.tarr@lu the ran.hu e-mail cím re vagy
az aláb bi pos ta cím re kül de ni: MEE Öku me ni kus és Kül ügyi Osz tály, 1125
Bu da pest, Szi lá gyi Er zsé bet fa sor 24. Je lent ke zé si ha tár idő: ja nu ár 21.

h i r d e t é s

El ső evan gé li kus vá ran dós hét vé ge
Sok sze re tet tel vá runk az al ka lom ra min den ér dek lő dő kis ma mát,
apu kát, kis test vért a pi lis csa bai Bé thel Evan gé li kus Misszi ói Ott hon ba
ja nu ár 21. és 23 kö zött. Az MEE Női Misszi ói Szol gá la tának tá mo ga tá -
sá val ren de zen dő hét vé gén elő adá sok hang za nak el a vá ran dós ság ról, a
gyer mek gon do zás kér dé se i ről, a kis gyer me kes csa lá dok spi ri tu á lis éle -
té ről. Kis cso por tok ban nyí lik mód a hal lot tak el mé lyí té sé re, il let ve a szak -
em be rek nyúj tot ta sze mé lyes ta nács adás ra. Je lent kez ni és bő vebb in for -
má ci ót kap ni a kö vet ke ző cí men le het: Ba logh Már ta, 70/606-9231, il -
let ve va ran dos@fre e mail.hu.

h i r d e t é s

fel vé te li tá jé koz ta tó a de ák té ren
A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um ba (1052 Bu da pest, Sü tő ut ca 1.) a
2011/12-es tan év re fel vé te liz ni szán dé ko zó di á kok és szü le ik szá má ra 2011.
ja nu ár 14-én, pén te ken 16 óra kor meg is mé tel jük a 2010 szep tem be ré -
ben már egy szer meg tar tott fel vé te li tá jé koz ta tón kat. Ezen az al kal mon
az is ko la igaz ga tó ja szá mol be a szü lők nek is ko lánk mű kö dé sé ről, ha -
gyo má nya i ról és a fel vé te li rend szer ről, a gye re kek pe dig di ák ja ink se -
gít sé gé vel is mer he tik meg az is ko lát. Sze re tet tel vár juk az ér dek lő dő, most
4. és 8. osz tá lyos ta nu ló kat szü le ik kel együtt – el ső sor ban azo kat, akik
le ma rad tak a szep tem be ri al ka lom ról!

h i r d e t é s

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem a 2010/2011. tan év ta va szi sze mesz -
te ré től akk re di tált pe da gó gus-to vább kép zé si prog ra mot hir det Teo ló gi -
ai to vább kép zés egy há zi is ko lák ban és óvo dák ban dol go zó pe da gó gu sok ré -
szé re cím mel. Je lent ke zé si ha tár idő: 2011. ja nu ár 25. Bő vebb in for má ció és
je lent ke zé si lap le tölt he tő a http://te ol.lu the ran.hu cí men. Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi Egye tem, 1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3. Tel.: 20/824-6399;
1/469-1050. Fax: 1/363-7454.

h i r d e t é s

HA LÁ LO ZÁS
Szo mo rú szív vel, de Is ten aka ra tá ban meg nyu god va tu dat juk, hogy édes -
anyánk, id. Rő zse Ist ván né sz. Hu ray Má ria öz vegy pap né, a nyír egy há zi
evan gé li kus köz pon ti is ko la egy ko ri ta ní tó nő je éle té nek 98. évé ben, de cem -
ber 12-én el hunyt az öz vegy pap nék ki star csai ott ho ná ban. Em lé ke le gyen
ál dott! „El ve szi ró lad az Úr az íté le tet, el tá vo lít ja el len sé ge det. Ve led van az
Úr, Iz rá el Ki rá lya: nem kell töb bé ve sze de lem től fél ned.” (Zof 3,15)

Gyász is ten tisz te let ke re té ben ál lunk meg ham vai mel lett a bu da ör si
evan gé li kus temp lom ban (Bu da örs, Sza bad ság út 75.) ja nu ár 15-én dél -
után négy óra kor. A ham vak sír ba té te le Nyír egy há zán ké sőb bi idő pont -
ban tör té nik. Egyet ér té sü ket kér jük, hogy a ke gye let vi rá gai he lyett per -
sely ado má nyuk kal a bu da ör si gyü le ke ze tet tá mo gas sák.

A gyá szo ló csa lád
Cím: Rő zse Ist ván, 2051 Bia tor bágy, Kos suth La jos u. 5.

Tá jé koz tat juk ked ves vá sár ló in kat, hogy a Lu ther Ki adó
köny ves bolt ja (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.) lel tár mi att zár -
va tart. Nyi tás 2011. ja nu ár 17-én, hét főn. Fel hív juk ked ves
meg ren de lő ink fi gyel mét, hogy a lel tá ro zá si idő szak alatt
írá sos meg ren de lé se ket fel ve szünk, de tel je sí te ni csak ja -
nu ár 17-étől tud juk őket.

h i r d e t é s

Ko ráb ban nem ta pasz talt mé re te ket
öl tött a Szent Ja kab ne vét vi se lő spa -
nyol or szá gi za rán dok út ra, az El Ca -
mi nó ra ér ke zett za rán do kok szá ma
2010-ben.

Az ibé ri ai or szág észa ki ré szén fek -
vő vá ros ér sek sé ge sze rint az óév ben
hoz zá ve tő leg 270 ezer za rán do kot
szám lál tak. A kül föld ről ér ke zett
ván do rok kö zött a né me tek vol tak a
leg töb ben, kö zel 14 500-an. Emel lett
ren ge te gen jár ták vé gig az utat Olasz -
or szág ból és Fran cia or szág ból is.
San ti a go de Com pos tel át összes sé gé -
ben 9,2 mil lió lá to ga tó ke res te fel.

Ga lí cia fő vá ro sá ban ta lál ha tó a
le gen dák sze rint Ja kab apos tol sír ja.
Ha a szent ün ne pe va sár nap ra esik –

mint aho gyan ez 2010-ben is volt –,
a ke resz té nyek szent évet (Xa cobeo)
ün ne pel nek. Leg kö ze lebb 2021-ben
nyí lik er re le he tő ség.

Egy há zi ha gyo má nyok sze rint
azok a ka to li ku sok, akik szent év ben
za rán do kol nak el az apos tol sír já hoz
a vá ros ka ted rá li sá ba, és meg gyón -
nak, tel jes bűn bo csá na tot nyer nek.
2010-ben XVI. Be ne dek pá pa is el lá -
to ga tott San ti a go de Com pos te lá ba.

A Szent Ja kab-út a spa nyol–fran cia
ha tár kö ze lé ben kez dő dik, és nyolc száz
ki lo mé ter hosszú. A za rán do kok az
utat egy faj ta iga zol vánnyal jár ják vé -
gig, amely be a szál lás he lye ken és a
temp lo mok ban pe csé te ket kap nak.

d MTI

Nép sze rű Szent Ja kabErdélyi áldás
Adjon Isten minden szépet, 
Irigyeknek békességet, 
Adjon Isten minden jót, 
Hazug szájba igaz szót. 

Hontalannak menedéket, 
Éhezőknek eleséget,
Tollat író kezébe, 
Pulyát asszony ölébe. 

Legényeknek feleséget, 
Szegényeknek nyereséget, 
Áfonyát a havasra, 
Pisztrángot a patakba. 

Istenhitet a pogánynak, 
Hű szeretőt a leánynak, 
Szép időben jó vetést, 
Szomorúknak feledést. 

Sarkvidékre hideg telet, 
Az árváknak jó kenyeret, 
Fegyvereknek nyugalmat, 
Szelíd szónak hatalmat. 

Betegeknek egészséget, 
Fuldoklóknak reménységet, 
Vitorlának jó szelet, 
Napfényből is öleget. 

Jó lövést az ordasokra, 
Nyíló ajtót vaskapukra, 
Vándoroknak fogadót –
Isten adjon minden jót!
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kül dünk vissza. Az adott lap szám ba szánt kéz ira to kat a meg elő ző hét csü tör tö ké ig kér jük le ad ni! A hét fő dél utá ni lap zár ta kor
ki zá ró lag a hét vé gi ese mé nyek kel össze füg gő (és a szer kesz tő ség gel elő ze te sen egyez te tett) írá so kat tud juk fi gye lem be ven ni.
Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk. 1
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VASÁRNAP

8.04 / MR6 – A ré gió rá di ó ja
Ka pocs (va sár na pi öku me ni -
kus mű sor)
10.20 / Du na Tv
Lyu kas óra
(iro dal mi mű sor)
10.45 / m1
Re for má tus ma ga zin
11.05 / Kos suth rá dió
Gon do lat-jel
(kul tu rá lis he ti lap)
11.10 / m1
Bap tis ta if jú sá gi mű sor
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
15.05 / Bar tók rá dió
Mu si ca Sac ra
(egy ház ze nei ma ga zin)
17.12 / Bar tók rá dió
Az Al pok tól a Zo bor vi dé kig
Tho mas Lin ley: Mó zes da la
– ora tó ri um

HÉTFŐ

10.00 / To rony Rá dió (Bé kés)
Lé lek han go ló
(evan gé li kus fél óra)
11.05 / Kos suth rá dió
A Hely (ri port mű sor)
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Ge org
Fried rich Hän del
1. rész
Min den út Ró má ba ve zet
19.35 / Bar tók rá dió
Rhe ing aui ze nei fesz ti vál 2010
Ben ne:
Mah ler: II. (Fel tá ma dás)
szim fó nia
20.10 / Du na II. Au to nó mia
Az utol só kán tor ta ní tó
(ma gyar do ku men tum film,
2004) (45')
23.30 / Du na Tv
A vö rös cá rok (orosz do ku -
men tum film-so ro zat)
III/1.

KEDD

9.15 / PAX
Az em ber tra gé di á ja. Az
Evan gé li um Szín ház elő adá sa
10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ben ne:
Hän del: Sá ba ki rály nő ér ke -
zé se a Sa la mon cí mű ora tó ri -
um ból
Hän del: Hal le lu ja a Mes si ás
cí mű ora tó ri um ból
13.06 / Bar tók rá dió
A cap pel la bér let
A Bach csa lád mo tet tái
19.35 / Bar tók rá dió
Az Al pok tól a Zo bor vi dé kig
Sa int-Sa ëns: Sám son és De li -
la – há rom fel vo ná sos ope ra
20.40 / Du na Tv
Né meth Lász ló: Ször nye teg
(ma gyar té vé film, 1974) (120')
23.10 / m1
Zeg zu gos tör té ne tek
Te le ki tér

SZERDA

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
11.15 / M. Ka to li kus Rá dió
A leg na gyobb ma gyar
Tavaly volt Szé che nyi Ist ván
halálának 150. évfordulója
13.00 / PAX
Az anya méh gyü möl cse ju ta -
lom (csa lád ter ve ző so ro zat)
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Ge org
Fried rich Hän del
3. rész: Ki rá lyi ze nék
19.35 / HBO
Az igen em ber (ame ri kai
vígjá ték, 2008) (100')
21.10 / Du na Tv
Mom ba sá ba, re túr jegy nél kül
(finn já ték film, 2002) (84')

CSÜTÖRTÖK

12.45 / M. Ka to li kus Rá dió
Gos pel kró ni ka
13.13 / Bar tók Rá dió
A Mag ni fi cat gyer mek kar 20
éves ju bi le u mi hang ver se nye
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Sző nyi Fe renc ult ra tri at lo nis ta
14.25 / Duna Tv
Fejezetek Magyarország
közlekedéstörténetéből
Arccal a vasút felé
19.40 / Kos suth rá dió
Volt egy szer egy kis zsi dó…
Nép da lok Ká nyá di Sán dor
for dí tá sá ban
Köz re mű kö dik: Gryl lus
Dáni el és Gryl lus Vil mos
21.35 / Du na Tv
Ör dön gö sök
(fran cia já ték film, 1954) (110')
21.45 / PAX
Sa rep ta
(do ku men tum film)

PÉNTEK

10.00 / PAX
Ke rék pár tú ra egy ház tör té ne ti
uta kon (úti film)
12.10 / TV2
A hul lá mok lo vag jai
(fran cia–ame ri kai do ku men -
tum film, 2004) (91')
14.25 / Du na Tv
A vi lág örök ség kin csei (né met
is me ret ter jesz tő so ro zat)
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
Szá mí tó gé pes já té kok az em -
be ri kap cso la tok tük ré ben
21.30 / Vi a sat3
Mát rix
(ame ri kai fan tasz ti kus film)
21.40 / m1
Kro ma fó bia
(an gol–fran cia–ame ri kai
film, 2005) (133')
22.52 / Ba rók rá dió
Ars no va. Ben ne:
Pé ro tin: Al le lu ja

SZOMBAT

12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Tör té ne lem alul né zet ből
13.00 / Lánc híd Rá dió
(Buda pest)
Hit tel és gi tár ral
Ke resz tény kor társ ze nék
13.29 / Bar tók rá dió
A Ze ne aka dé mia ze ne ka rá -
nak hang ver se nye
15.30 / Má ria Rá dió
Még is sze ret ni
Gyök össy End re ta ní tá sa
16.35 / m1
Arany met szés
(kul tu rá lis ma ga zin mű sor)
20.00 / Du na Tv
Zse ni az apám
(ame ri kai já ték film, 2008)
(95')
22.25 / Du na Tv
Szé gyen folt
(ame ri kai–fran cia–né met
játék film, 2005) (104')

VASÁRNAP

8.00 / Má ria Rá dió
Öku me ni kus lap szem le
10.04 / Kos suth rá dió
Evan gé li kus is ten tisz te let köz -
ve tí té se az óbu dai temp lom ból
Igét hir det: Bá lint né Var sá nyi
Vil ma lel kész
10.45 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
(Is mét lés: 13.45 / m2)
11.15 / m1
Öku me ni kus ima hét
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo. Év szá za dok
egy há zi mu zsi ká ja
15.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Gre go ri án éne kek
21.15 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Ben ne: Te le mann: Du aber,
Da ni el, ge he hin – kan tá ta

VASáRNAPTÓL VASáRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból január 9-étől december 16-áig

va sár nap
Hall gasd meg sza va mat reg gel, Uram, reg gel eléd ké szü lök, és vár lak. Zsolt
5,4 (Mt 8,8; Mt 3,13–17; Róm 12,1–3/4–8/; Zsolt 71) A reg gel: ne héz éb re dés,
ká vé, öl tö zés, ro ha nás. Reg ge li té vé mű sor rém hí rei. A lel ki el csen de se dés -
re nincs idő – vár a mun ka, az élet. De mi lyen nap az, ame lyik nek zi lál tan
me gyünk ne ki? A zsol tá ros re cept jét kel le ne meg va ló sí ta ni. Az Úr ke zé be
ten ni a na pot. Ön ma gun kat. Sze ret te in ket. Nem több, mint öt perc. Elé men -
ni és vár ni, míg meg szó lal imánk ra a vá lasz a lel künk ben. Egy Út mu ta tó-ige
el ol va sá sa. Egy ima, fo hász. Itt va gyok, Uram, kér lek, légy ve lem ma is. Fel -
fris sül ve in dul ha tunk így! Ál dás lesz raj tunk.

hét fő
Hadd tud ja meg a föld min den né pe, hogy az Úr az Is ten, nincs más. 1Kir 8,60
(Fil 2,10; Ap Csel 10,37–48; 1Móz 3,1–13) Ma min den fon tos hír ről azon nal ér te -
sül az egész vi lág, akár élő adás ban. Az in for má ció kor lát la nul áram lik. De mi a
„fon tos”? A tőzs dei hí rek? A vál ság? A tra gé di ák? A po li ti ka? Van egy hír, amely
két ezer éve jár ja a vi lá got. Pár nap ja meg hit ten ün ne pel tük. Az ün ne pi fé nyek még
ég nek a ja nu á ri szür ke ség ben. De a szí vünk ben ott van-e? A szánk hir de ti-e? A
tet te ink pré di kál ják-e? Hadd tud ja meg a vi lág az iga zi hírt, amely min dent meg -
vál toz ta tott: az Úr az Is ten, nincs más, és Fia, Jé zus a Meg vál tó. A föld min den
né pe, ör vendj! És hadd le gyek én is ma hír vi vő je en nek az evan gé li um nak!

Kedd
Ki hoz ta lét re kez det től fog va a nem ze dé ke ket? Én, az Úr, va gyok az el ső, és
én mind vé gig ugyan az va gyok. Ézs 41,4 (Ap Csel 17,26; Józs 3,9–17; 1Móz 3,14–
24) Az el ső kér dés iz gat ja, nyo maszt ja az em be ri sé get a kez de tek től. Is tent
„ki hagy va” nem szü le tett még időt ál ló vá lasz ar ra, kik va gyunk, hon nan jö -
vünk, ho vá me gyünk. Mi is vá lasz ra vá runk. És ami kor a hit út ján el in du -
lunk, az új já szü le tett élet ben já ró nak – egyik aján dék ként – ezek a vá la szok
meg ér kez nek! Vi lá gos ság tá mad. Az ige fe lel. Is ten meg mu tat ja: van rend a
vi lág ban, és az ő ke zé ben van az a ha ta lom, amely éle tün ket, ezt a kis, tö ré -
keny lé tet fenn tart ja. Csak úgy, mint a nagy vi lág min den sé get. Nem ká osz
– is te ni sze re tet, böl cses ség ve zé rel. Ad junk ér te há lát. 

Szer da
Ki vá lasz ta na el min ket a Krisz tus sze re te té től? Nyo mo rú ság vagy szo ron gat -
ta tás vagy ül dö zés vagy éhe zés vagy me zí te len ség vagy ve sze de lem vagy fegy -
ver? Róm 8,35 (Zsolt 116,10; Kol 2,1–7; 1Móz 4,1–16) Mi lyen ke ser ves lis ta,
ame lyet Pál fel so rol. Igen, ezek egyi ke is elég, hogy a hí vő hi te meg bi csa kol -
jon. Igen ám, de ha va la ki, Pál tud ja, hogy mi a nyo mo rú ság, a bör tön, az ül -
dö zés. És olyan le ve lek kel aján dé ko zott meg, ame lyek a Szent írás iga zi kin -
csei. Mert meg ta pasz tal ta Krisz tus sze re te tét. Hogy Jé zus ott van, ahol mi
va gyunk: még a baj ban, a szen ve dés ben is. Nem lát ha tó an, ha nem lel künk
mé lyén mun kál kod va. Erőt, vi gaszt nyújt va. Sze re te te és lé te nem at tól függ,
mi lyen ál lo má sá nál tar tunk éle tünk nek. Azt ígér te, min den na pon ve lünk
lesz. Csak mi va gyunk, akik há tat for dí tunk ne ki – ő so ha! Mer jünk hin ni
és bíz ni, kér jük a hi tet, ha meg inog nánk, mert azt is meg ad ja.

Csü tör tök
Jé zus rá tet te a ke zét az asszony ra, mi re ő nyom ban fel egye ne se dett, és di cső -
í tet te az Is tent. Lk 13,13 (Zsolt 21,14; Mk 10,13–16; 1Móz 4,17–26) „Le ve szem
ró lad a ke zem.” Ezt annak mond juk, akit sorsára hagyunk, akivel többé nem
tö rődünk. Jé zus rá te szi ke zét a hoz zá for du ló ra. Meg érin ti. Le gyen tes ti vagy
lel ki baj, az érin té se cso dát tesz – ha lot tat is fel tá maszt. Meg fé ke zi még a ten -
gert is. Ha va ló ban sze ret nénk meg gyó gyul ni, bű ne ink bör tö né ből ki sza ba -
dul ni és fel egye ne sed ni, lel ki tar tást, új esélyt kap ni, csak egyet kell kér ni:
Jé zus, tedd rám a ke ze det. Be teg, gör nyedt va gyok. El ve szett. Ments meg.
Hadd di cső ít se lek té ged, aki meg vál tot tál en gem.

pén tek
Az an gyal így szólt Jó zsef hez: „Má ria fi út fog szül ni, akit ne vezz el Jé zus nak, mert
ő sza ba dít ja meg né pét bű ne i ből.” Mt 1,21 (Ám 7,2–3; Lk 12,49–53; 1Móz 6,5–
22) „Ma gas sá gos, / Te tu dod: ne héz ez az apa ság, / Amit az én sze gény vál lam -
ra tet tél. / Ap ja vol nék – és még sem az va gyok. / Ez a gyer mek… ha sze mé be
te kin tek, / Ben ne ra gyog nak nap, hold, csil la gok. / Any ja sze mei s a Te sze me -
id, / Is te nem, a Te sze me id azok. (…) Oly is me rő sek s oly ide ge nek…” Re mé -
nyik Sán dor meg ka pó szép ség gel szó lal meg Jó zsef hang ján. A fo gan ta tás, a szü -
le tés, Jó zsef és Má ria ag go dal ma, majd örö me, há lá ja – olyan em be ri, olyan szép.
Jé zus így ér ke zett: egy sze rű en, em be ri en, hi szen Is ten Fi a ként em ber ré lett. Is -
ten ha tal mas, üd vö zí tő ter vé nek tel je se dé se kor gond ja van az egy sze rű, fi a tal
em ber pár ra, aki ket an gya li üze net tel erő sít. Gond vi se lő sze re tet…

Szom bat
Kö zel van az Úr min den ki hez, aki hív ja, min den ki hez, aki iga zán hív ja. Zsolt
145,18 (Róm 12,12; Mt 6,6–13; 1Móz 7,1–16) Kö zel van min den és min den ki.
A tech ni ka le győ zött min den tá vol sá got: van re pü lő gép, van mo biltelefon, in -
ter net. Kö zel len ni jó, ko runk em be re még is ma gá nyos. Mert iga zi ott ho nát,
a lel kit nem le li. Atyánk kö zel sé ge nél kül hi deg űr a vi lág. Hív juk őt – az imád -
ság, az ige ol va sás nem igé nyel sem pénzt, sem esz közt, „csak” oda szánt időn -
ket, lel ki meg nyí lá sun kat. Ő már meg tet te a tá vol sá got le küz dő, ha tal mas utat:
em ber ré lett. Kö zel jött. Kö zel van! Hív juk és en ged jük be őt éle tünk be!

g Kő há ti Dó ra

Új nap – új kegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK
A Pi lis csa bai Evan gé li kus Egy ház köz -
ség zsám bé ki szór vá nyá ban min den
hó nap má so dik va sár nap ján 17 óra -
kor a re for má tus temp lom ban (Pe tő fi
S. u. 23.) úr va cso rás is ten tisz te le tet
tar tunk. A kö vet ke ző al ka lom ja nu -
ár 9-én lesz, ame lyen be ik tat juk a
zsám bé ki szór vány pres bi te rét. Sze -
re tet tel vár juk a Zsám bék kör nyé ki
evan gé li ku so kat.

A far kas ré ti öku me ni kus es ték kö vet -
ke ző al kal mán, ja nu ár 10-én, hét főn
18.30-kor Szu hánsz ky T. Gá bor bu -
da ke szi me to dis ta lel kész, a Ma gyar
Evan gé li u mi Szö vet ség (Ali ansz) tit -
ká ra Ke resz tény egy ség – az evan gé -
li um alap ján cím mel tart elő adást és
ve zet be szél ge tést. Hely szín: evan gé -
li kus–re for má tus temp lom, Bu da pest
XI., Né met völ gyi út 138. Sok sze re -
tet tel vá runk min den ér dek lő dőt!

A Ma gyar Örök ség Díj jal ki tün te -
tett Evan gé li um Szín ház ja nu ár 9-
én, va sár nap dél után 17 óra kor a
Du na Pa lo tá ban (Bu da pest V.,
Zrí nyi u. 5.) 25. al ka lom mal ad ja elő
Ma dách Im re Az em ber tra gé di á -
ja cí mű da rab ját Ud va ros Bé la
ren de zé sé ben. Ud va ros Bé la – 20
év, 30 be mu ta tó és össze sen 545
elő adás után – ezen az elő adá son
bú csú zik a kö zön ség től. Je gyek
vált ha tók a Du na Pa lo tá ban ja nu -
ár 3. és 9. kö zött. Te le fo nos jegy elő -
jegy zés: 1/235-5500 vagy 30/609-
2628 (dél után 14 és 18 óra kö zött).

Út mu ta tó cím mel ja nu ár 9-én, va sár nap a Ma gyar Te le ví zi ó ban Papp Zol -
tán szín mű vésszel be szél get Nagy Lász ló, a mű sor szer kesz tő je. Az m1-
en 11.20-kor, az m2-n 14.20-kor kez dő dik az adás.

h i r d e t é s

HA LÁ LO ZÁS
Meg tört szív vel, de a fel tá ma dás
re mény sé gé ben bíz va tu dat juk,
hogy Szol ga-Tő kés Sán dor evan -
gé li kus lel kész éle té nek 52. évé -
ben 2010. de cem ber 30-án ha za -
tért meg vál tó Urá hoz. 2011. ja nu -
ár 8-án, szom ba ton 11 óra kor ve -
szünk tő le bú csút a kör men di
evan gé li kus temp lom ban. Kér -
jük, hogy a te me tés re egy szál vi -
rág gal jöj je nek. Kö szön jük sze -
re te tü ket és együtt ér zé sü ket.
A gyászoló család és a Kör men -

di Evan gé li kus Egy ház köz ség


