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„Az aszt ro nó mu sok, ka len dá ri um írók, a je len sé ge ket
meg fi gye lő és le jegy ző vagy év ti ze dek kel ké sőb bi kró ni -
kák ban ezek ről a köz szá jon for gó ese mé nyek ről írás ban
nyo mot ha gyó pol gá rok, ta ní tók és lel ké szek több sé ge
fel vi dé ki és er dé lyi evan gé li kus volt.”

Massa Simon emlékezete f 10. oldal

A nagy tör té nel mi for du la tok vagy
olyan las san men nek vég be, hogy
több em ber öl tőt is át ível nek, s a
min den na pi meg él he tés után ka pa -
rá szó, fil lér je it ku por ga tó em be ri
lény szin te ész re sem ve szi a párt tag -
köny vek és a zász lók cse ré jét; vagy
olyan gyor san ját szód nak le, mint a
vil lám, s így nem is iga zán le het tu -
da to sí ta ni őket. Né mi ci niz mus sal azt
le het ne mon da ni: sze ren csé re, a ke -
resz tény hit fe lől néz ve pe dig úgy fo -
gal maz ha tunk, hogy há la Is ten nek.

Több mint száz esz ten de je bri li áns
szel le mek – fi lo zó fu sok, köl tők, írók
s a kü lön fé le mű vé sze tek je les kép vi -
se lői – ag gód nak Eu ró pá ért. Fél tik
szel le mi sé gét, sza bad ság sze re te tét,
úgy ne ve zett nyu ga ti kul tú rá ját, s
minden nek ha nyat lá sá ról, al ko nyá ról
szól nak, mert – Speng ler után sza ba -
don – az el tö me ge se dés vég ze tes
szel le mi és ipa ri áram la ta cu na mi ként
ön töt te el az eu ró pai va ló ság szin te
min den szint jét. 

Fé lel me tes di ag nó zis ként hang -
sú lyoz zák a ma gu kat szel le mi szak -
ér tők nek tar tók, hogy az el tö me ge -
se dés egyik leg na gyobb és leg fáj dal -
ma sabb ve le já ró ja az el si lá nyo dás. A
mennyi ség (majd nem) min dig a mi -
nő ség ká rá ra megy. Le mér he tő ez
még a so ro zat ban gyár tott mű sza ki
pro duk tu mo kon is, mert egy-egy új
szé ria el ső da rab jai – ál lí tó lag – jó -
val tar tó sab bak, mint a so ka dik ter -
mék. Ez zel az el si lá nyo dás sal ma gya -
ráz zák az er kölcs re la ti vi zá ló dá sát,
sőt azt is, hogy eb ben a lel ki vá ku um -
ban mi ért ter jed oly gyor san a val lá -
si szek ták ext ra va gáns lel kü le te. 

Van ab ban va la mi nyug ta la ní tó
igaz ság, hogy a nyu ga ti kul tú ra em -
be ré nek, az eu ró pai (gu ten ber gi)
em ber nek a szim bó lu ma va la mi kor
az ol va só, a köny vet ke zé ben tar tó
em ber volt. S a köny vet ke zük ben tar -
tók kö zött nem ke ve sen vol tak, akik
né hány kü lön le ge sen ér té kes ki ad -
ványt ki emel tek a töb bi kö zül. Így
pél dá ul a nyel vé sze ti leg is pá rat lan ér -
té kű Szent írást. Mert va la hol meg sej -
tet ték ben ne a szent Szer ző je len lé -
tét, és meg ér tet ték mon da ni va ló ját.
Mert ki ne ért het te vol na meg
könnye dén akár a Tíz pa ran cso lat
zse ni á lis tö mör sé gű és tar tal mú igé -
it, akár a Jé zus ál tal meg fo gal ma zott
pa zar pél dá za to kat? S még az ér tel -
men túl nan is – pszichológiai szak -
ki fe je zés sel – a Szent írás lé lek ta ni ős -
min tá i nak kre a tív ha tá suk volt a
nyi tott szív vel ol va sók ra. 

Je les re gé nyek egész so rát idéz het -
nénk, ame lyek szent írá si ér té ke ket tá -
lal tak cso dá la tos szer kesz tés ben és
re mek fo gal ma zás ban. (Csak egyet -
len pél da ként idéz zük fel Du mas
Mon te Cris to gróf já nak di lem má ját:
jo ga volt-e a bosszú ál lás hoz az If vá -
rá ban ár tat la nul töl tött éve kért, avagy
nem kel lett vol na-e Is ten re hagy nia
az íté le tet.) 

El tűnt a köny vet ke zé ben tar tó em -
ber. Vagy leg alább is drá ma i an meg -
rit kult az ilye nek tá bo ra, s ma már a
rej tett – vagy nem is na gyon rej tett
– anal fa be tiz mus hal la tán sem na -
gyon le pő dünk meg. A múlt ho má -
lyá ba ve szett a köny vet ke zé ben tar -
tó, ol vas va gon dol ko dó, gon dol kod -
va ol va só em ber, és a nyu ga ti, eu ró -
pai kul tú rá nak egé szen más, újabb tí -
pu sai je len tek meg. A Szent írást (is)
a ke zük be ve vő em be rek tá bo ra a
Bib lia évé ben – 2008-ban – sem
so  ka so dott meg a re mélt mó don,
bár a cse kély ke ered mény nek is ér -
de mes örül nünk. 

Meg je lent a té vét me re ven né ző
em ber, több tu cat csa tor na hű sé ges
és ki tar tó bá mu ló ja. S még csak
nem is az ir ra ci o ná lis hor ror- vagy
a kény sze res th ril ler fil mek fer tőz nek
a leg job ban, ha nem a dé mo ni an
okos rek lá mok, ame lyek mo no to non
ir ri tál ják az em ber ideg sejt je it, mi -
ként a sár ga, sa va nyú cit rom ne vé -
nek az em lí té se is szánk nyál ka hár -
tyá ját. Mert nem le hetsz elé ge dett
ad dig, amíg meg nem szer zed a
„ze né lő söp rűt” vagy a „vi lá gí tó fog -
ke fét”. 

Ész re vét le nül vá lunk a nyu ga ti
kul tú ra ti pi kus alak já vá, a ro ha nó, a
min dig ro ha nó em ber ré. A hí res
orosz köl tő, Jev tus en ko sok-sok év vel
ez előtt meg ír ta már, hogy „ro ha nás
e kor nak át ka”, s – ta pasz tal juk – so -
ha sem mi re nincs időnk. Nincs időnk
az iga zi ér té kek re, a sze re tet re, a
mo soly ra, a jó szó ra, sem mi re. 

Pál apos tol ha tal mas erő vel – a Lé -
lek ere jé vel –  ír ta le, hogy a te rem tett
vi lág só haj to zik és nyög a bűn nyo -
mo rú sá ga és ter he alatt, és vár ja Is -
ten fi a i nak (gyer me ke i nek) a meg je -
le né sét (Róm 8,18 kk.). 

Új em ber tí pus ra len ne szük ség: az
imád ko zó em ber re! Az össze kul -
csolt ke zű em ber re! 

Kép er nyőt né ző van, ro ha nó em -
ber van. Ke zét össze te vő, össze kul -
cso ló em ber ke res te tik, aki Is ten
előtt le bo rul, vagy le haj tott fő vel
meg áll, és új ra en ge di a szí vén és lel -
kén át szű rőd ni a Szent írás (is te ni)
sza va it, és új ra ta nul ja az imád ság pá -
rat lan tit kát. Hi szünk ab ban, hogy ha -
tal ma sabb erő van az imád ság ra
össze kul csolt kéz ben, mint az ütés -
re len dí tett ököl ben. Le het egy jó kor
mon dott jó szó ban több gyó gyí tó erő,
mint egy rak tár nyi gyógy szer ben. 

Új em ber tí pus ke res te tik: az imád -
ko zó em ber. S kö vet kez het egy új
kor szak. Ha nem is hir te len és vá rat -
lan for du lat tal, de las san, csen de sen,
biz to san. 

A szerző evangélikus lelkész, a Nyugat-
békési Egyházmegye esperese

Új em ber tí pus ke res te tik

Lecke profi képmutatóknak f 2. oldal
Figyelő szempár f 5. oldal
Festői Mikszáth-mesék Vanyarcon f 6. oldal
Azzá lenni, amivé az Úr teremtett f 7. oldal
Mekkora egy jegygyűrű súlya? f 9. oldal
Melléklet: Útitárs – magyar evangéliumi lap

g Ri bár Já nos

„Új em ber tí pus ra len ne
szük ség: az imád ko zó em -
ber re! Az össze kul csolt
ke zű em ber re!

b Kö rös-part he lyett Bu da(pest),
ká ni ku la he lyett ko ra ta va szi
nap sü tés, kö zép kez dés he lyett
hosszab bí tás. A ta valy nyá ri
szar va si, „Kö zép kez dés Ve led…”
mot tó jú Szél ró zsa utó ta lál ko -
zó ját feb ru ár 12-én tar tot ták a
fő vá ro si, Ma czi bá nyi Té ri Mű ve -
lő dé si Köz pont ban.

Bol dog ság re cept à la Pál Fe ri
A Szél ró zsa el kép zel he tet len lel ki-
szel le mi táp lá lék nél kül. Nincs ez
más ként egy utó ta lál ko zó ese té ben
sem. Ilyes for mán az al ka lom – a
kö zös ének lés és Mes ter há zy Ba lázs

Szél ró zsa-atya kö szön tő je után –
rö vid áhí tat tal vet te kez de tét. Zsí ros
And rás Lu kács evan gé li u má nak azt
a ré szét idéz te, ami kor az em mau si
ta nít vá nyok kal va ló ta lál ko zás vé gén
Jé zus úgy tett, mint ha to vább akar -
na men ni, de mi u tán a ta nít vá nyok
ma rasz tal ták, ve lük ma radt (vö. Lk
24,28–29). Ha iga zi vággyal a szí -
vünk ben for du lunk Krisz tus fe lé, és
úgy kér jük, hogy le gyen ve lünk, tő -
lünk sem fog el for dul ni – hir det te a
je len lé vők nek az öröm hírt az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem teo -
ló gus ott ho ná nak lel ké sze.

Ugyan csak szí vünk ben élő vá gya -
ink ról szólt Pál Fe ri atya dél utá ni,
Kap cso la ta ink fenn tart ha tó sá ga cí -
mű elő adá sa. Va jon mi től lesz erőnk,
ked vünk, gusz tu sunk ah hoz, hogy
ke resz tény éle tet él jünk? – tet te fel a

kér dést az óbu dai Kö vi Szűz Má ria-
temp lom plé bá no sa. Ha csak cél ja ink
van nak – mond ta az elő adó, aki a
Sem mel weis Egye tem Men tál hi gi é -
né In té ze té ben is ta nít –, előbb-
utóbb be le fá su lunk a fel ada tok ba, de
ha szí vünk leg mé lyebb vá gyai sze rint
élünk, me lyek ben va la mi kép pen Is -
ten van je len, ak kor a leg ne me sebb
cé lo kat is meg va ló sít hat juk. 

A nap vé gén to váb bi lel ki út ra va ló
is ke rült a „há ti zsá kok ba”: Smi dé li usz
Gá bor ko ráb bi Szél ró zsa-atya ál dás -
sal bo csá tot ta út juk ra a részt ve vő ket.

Szél ró zsa-han gu lat
Mi kell a ha mi sí tat lan Szél ró zsa-
han gu lat hoz?

Min de nek előtt fi a ta lok (és örök if -
jak). A far san gi kí ná lat ból feb ru ár 12-
én több mint há rom szá zan vá lasz tot -
ták az utó ta lál ko zót. So kan az or szág
tá vo li pont ja i ról (Sop ron, Kő szeg,
Oros há za), mint egy hú szan pe dig Er -

dély ből ér kez tek a Mar czi bá nyi tér -
re, hogy – pél dá ul a KIE-ká vé ház ban
el fo gyasz tott for ró ká vé vagy tea
mel lett – fel idéz zék szar va si él mé nye -
i ket, és újabb imp resszi ó kat sze rez -
ze nek.

A lel ki-szel le mi táp lá lé kot nyúj tó
áhí tat(ok), elő adás(ok) mel lett fon to -
sak a kon cer tek is. Fel lé pett az egé -
szen a ta lál ko zó előt ti na po kig Cre -
do név vel sze rep lő Ko rál-szi get, a
Ke reszt met szet, a Pé csi Gos pel kó rus,
a Lar ge Room, az Ég Ígé rő gos pel kó rus,
a M.Is.K.A. és ter mé sze te sen a Szél -
ró zsa Band.

Az if jú sá gi ta lál ko zók min dig al kal -

mat ad nak ar ra is, hogy a részt ve vők
rá cso dál koz has sa nak egy há zunk – és
rész ben a test vér egy há zak – sok szí -
nű szol gá la tá ra.

Szél ró zsa-hosszab bí tás

f Folytatás a 8. oldalon

A je len volt pá rok is kér het ték Is ten meg erő sí tő ál dá sát to váb bi kö zös éle tük re a De ák té ri temp lom ban tar tott Bá -
lint-na pi kon cer ten. A há zas ság he té nek al kal má ból szer ve zett evan gé li kus ren dez vény igei üze ne tét Me kis Pé ter
or go na mű vész és a Boyz less Vo i ce kó rus hang ver se nye fog lal ta mű vé szi ke ret be.
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Pál Feri atya

Élményidézés a KIE-kávéházban

A Pécsi Gospelkórus szolgálata
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„És vá rom, hogy az el kö ve tett jog tip rás ügyé ben Je an Assel born lu xem bur gi
külügyér úr, Mar tin Schulz, Da ni el Cohn-Ben dit, Bok ros La jos kép vi se lők és
»szócsö ve ik« – a Die Welt, a Frank fur ter All ge mei ne Zei tung, a Fi nan cial Ti mes,
a Süd deu tsche Zei tung – ér tünk, a mi ügyün kért pont olyan hév vel és in du lat tal
száll ja nak sík ra, mint aho gyan a mé dia tör vény ese té ben tet ték.”

Látja? Nem látja? Na látja! f 3. oldal
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b A böjt elő idő sza ká nak kez de tén,
het ve ned va sár nap he té ben a
16. szá zad egyik leg je len tő sebb
gyü le ke ze ti éne ke ke rül elénk: a
Jer, di csér jük az Is ten nek Fi át
(EÉ 363).

Az ének szer ző je, Ba ti zi (Ba ti zi us)
And rás (1510 k. – 1546/52) Kas sán
Gál szé csi Ist ván ta nít vá nya ként lett
a re for má ció kö ve tő je. 1530-tól
ugyan ott is ko la mes ter, utóbb Szik -
szón rek tor. 1542-ben a wit ten ber gi
egye te men járt, 1545-ben to ka ji pré -
di ká tor ként mű kö dött. Kel te zett éne -
kei kö zül az utol sók 1546-ból va lók.
Tíz temp lo mi éne ke kö zött van kö -
nyör gés, egy há zi ün nep re szer zett di -
csé ret és há la adás, zsol tár pa raf rá zis,
há zas sá gi in tés, a ha lál ról va ló meg -
em lé ke zés. Ő volt a bib li ai his tó ri ák
egyik kez de mé nye ző je is.

Ba ti zi ver se Hu szár Gál 1560-ban
ki adott éne kes köny vé ben je lent meg
elő ször: esze rint a Fe lix nam que
dec oris or na men tum nó tá já ra ének -
len dő. Dal la mát a Ko lozs vá ri (1744)
és a Deb re ce ni (1774) éne kes könyv ből
is mer jük (az előb bi ben mi xo líd, az
utób bi ban – az ál ta lunk is is mert –
dór vál to zat ban). A dal lam el ső és
má so dik fe le kö zött – je len alak já ban
csak a zá ró ré szek ben fel is mer he tő –
al só kvint-vál tás nyo mai je lent kez -
nek. A négy tí zes (4 + 6) sor ból ál -
ló stró fa rit mu sa az év szá za dok fo -
lya mán csi szo ló dott a mai izo rit mi -
kus for má já ra.

A har minc vers sza kos köl te ményt
Jé zus di cső í té se fog lal ja ke ret be. A
ta ní tó jel le gű rész ki mond ja, hogy
Jé zus már a te rem tés előtt lé te zett az
Atyá nál: „Ter mé szet nek te előt te
va lál, / Kez det nél kül az Is ten nel va -
lál.” A vi lág te rem té sé nek tör té ne te,
Ádám és Áb ra hám em lí té se után le -
ír ja Jé zus em be ri test be öl tö zé sét,
szen ve dé sét és ke reszt ha lá lát. Ezért
Krisz tust ki rá lyunk nak, nagy pa -
punk nak vall ja, aki ol tal munk az Is -
ten ha rag ja és az ör dög dü hös sé ge
el len. A majd öt száz éves szö veg mit
sem vesz tett ak tu a li tá sá ból (leg fel -
jebb ma más képp fo gal maz nánk):
„Mert az ör dög el le nünk tá ma dott,
/ Nagy sok go nosz kö zöt tünk ára -
dott, / Az mi erőnk im már el fá ra -
dott, / Je lentsd azért mos tan ha tal -
ma dot.”

A re for má tus éne kes köny vek – a
20. szá zad rö vid idő sza ká nak ki vé te -
lé vel – fo lya ma to san kö zöl ték Ba ti -
zi éne két. Az evan gé li kus szer kesz -
tők Schu lek Ti bor és Su lyok Im re Ré -
gi Ma gyar Is te nes Éne kek (1945) gyűj -
te mé nye nyo mán mos ta ni éne kes -
köny vünk ben tet ték köz kinccsé, öt
át dol go zott stró fá ban (az ere de ti 1.,
13., 16., 17. és 26. vers sza ka). A dal la -
mot vi szont már a Du nán tú li éne kes -
könyv ből is mer het tük: Ke gyes (most:
Uram) Jé zus, én imád sá gom ra. Ez a
szö veg a 2. ének ver ses rend bűn val -
ló éne ke ként is hasz ná la tos.

Be csül jük meg és éne kel jük mi nél
gyak rab ban gaz dag örök sé günk kin -
cse it!

g Ecse di Zsu zsa

Kol du sok
Krisz tus-him nu sza
Minden nek ára van, min de nért fi zet -
ni kell. Bár mi hez aka runk hoz zá jut -
ni, azért ne künk is ad nunk kell va la -
mit. Ke res gél jük a le he tő sé ge ket,
hogy ke ve seb bért töb bet sze rez zünk.
Ki nek-ki nek más hol hú zó dik az a
ha tár, amelyet ily mó don nap ról nap -
ra át kell lép nie: ke ve seb bért töb bet.
Van, aki au tó sza lo nok és vi lág már kák
kö zött ke re si az ide á lis ár-ér ték arányt.
Van, aki na pi meg él he té sét te szi mér -
leg re az áru há zak ak tu á lis kí ná la ta it
vizs gál gat va. Van, aki az em be rek ar -
cát für ké szi, hogy ér de mes-e ki nyúj -
ta nia a ke zét a kö vet ke ző já ró ke lő fe -
lé, vagy már rá né zés re tud ja, hogy az
il le tő el fog men ni a ké rő te kin tet mel -
lett. Ke ve seb bért töb bet: így van ez
dús gaz dag tól kol du sig…

…és ak kor va la mi kü lö nös tör té -
nik. Va la ki azt mond ja dús gaz dag nak
és sze gény nek, öreg nek és fi a tal nak,
szár nya ló nak és por ban he ve rő nek:
sem mi ért min dent! Mert a dús gaz -
dag és a sze gény, az öreg és a fi a tal,
a szár nya ló és a por ban he ve rő mind-
mind kol dus. Is ten-kol dus, élet-kol -
dus. De van, aki meg lát ta ezt a ki ál -
tó hi ányt, ezt az ége tő sze gény sé get,
és ho zott kin cse ket, hogy oszt has sa,
hogy sen ki mel lett ne kell jen el men -

nie, hogy sen ki nek ne kell jen mon -
da nia: ne ked már nem ju tott. Igaz -
ság, jám bor ság, ár tat lan ság, szent ség,
vált ság, örök bol dog ság, re mény -
ség, tisz tes ség, di cső ség, üd vös ség…

Ré gi sza vak ele ve ned nek meg Ba -
ti zi And rás ko rá ból, örök sza vak,
ame lyek nek tar tal ma ma is gaz dag -
sá got je lent mind azok nak, akik tud -
ják ma guk ról, hogy Is ten-kol du sok,
hogy élet-kol du sok. Mind azok nak,
akik tud ják, hogy ki nek az ar cát kell
vár ni a tö meg arc ta lan sá gá ban vagy
a ma gány tár sért ki ál tó csend jé ben.
Őt kell vár ni, aki min ket vál lalt a ke -
resz ten, aki min ket emelt fel a ha lál -
ból hús vét haj na lán, aki min ket lát a
menny ből min den nap, aki min ket
vár ma ga mel lé vég te len di cső sé gé -
be. Fe lé min dig ki nyújt hat juk ke zün -
ket, tő le min dig vár hat juk azt, ami
ki töl ti min den hi á nyun kat, ami el ve -
szi gyen ge sé gün ket. Ő mást mon -
dott, mint a lét mor zsák ból jól lak ni
aka rók „ke ve seb bért töb bet” sza bá -
lya. Ő túl lé pett ezen: sem mi ért min -
dent. Bű nért ke gye lem, té vely gé -
sért ha za ta lá lás, ha lá lért élet.

Kö nyör gést vi szünk az Is ten szí ne
elé: add mi ne künk a te Szent lel ke det!
Nincs ér de münk, nincs tet tünk, ami -
ért meg ér de mel nénk, hogy meg hall -
gas son ben nün ket, de a Lé lek még is
árad, a kol dus kap, a ha lott élet re kel.
Mert ő min dent ne künk adott, és
nem kért ér te sem mit. Ami kor nem
ké rünk, for má lód jon szí vünk ben,
szán kon, amit ad ni tu dunk ne ki: „Jer,
di csér jük az Is ten nek Fi át!”

g Ör dög End re

Jer, di csér jük az Is ten nek Fi át
C ANTATE

Olyan Is te nünk van, aki ha temp lom -
ba mész, ezt mond ja: „Ki kért ar ra,
hogy ide gye re?” Olyan Is te nünk,
aki ha időt szánsz rá, ki je len ti: „Utá -
lom az ál do zat ho za ta lo dat, rá se bí -
rok néz ni.” Az tán ezt mond ja: „Ha lá -
lo san fá rasz ta nak az ün ne pe i tek. A
ka rá cso nyok, hús vé tok, pün kös dök,
a vég nél kü li li tur gi ák.” És ezt is: „Ha
imád ko zol és éne kelsz hoz zám, be fo -
gom a fü lem, nem bí rom hall gat ni.”

Ugye nem ilyen nek is mer jük vagy
gon dol juk az Is tent? Pe dig igénk ben
így szó lal meg. De mi nem ilyen Is -
tent aka runk, ha nem olyat, aki ér té -
ke li a val lá sos tel je sít mé nyün ket. Ő
pe dig rö vi den csak ennyit kér dez:
„Ho gyan tűr jem to vább együtt a
vét ket és ün ne pe i te ket?”

Vall juk be, hogy mi is csa lód tunk
már né hány szor ha son ló kép pen. Csil -
lo gó cso ma go lás ban pe né szes fel vá -
gott. A jól öl tö zött és meg nye rő ügy -
nök ránk sóz egy hasz nál ha tat lan
va ca kot. A rep re zen ta tív pop sztár
ha mi san éne kel. Ki fo gás ta lan kül se -
jű fi a tal ból dől a trá gár ság és a ká rom -
lás. So kat ígé rő kül ső mö gött igény -
te len ség, át ve rés, ga gyi, sö tét ség.

Ne héz el vi sel ni azt, ami kor ki ál -
tó el len tét ben van egy más sal a kül -
ső és a bel ső: az a kép, amelyet mu -
tat ni aka rok ma gam ról és az, ami lyen
va ló já ban va gyok. Ezt az el len té tet
mi sem sze ret jük ma gun kon lát ni,
ezért min dent meg te szünk, hogy
jobb ké pet mu tas sunk ma gunk ról,
mint a va ló ság. A kép mu ta tást még
ta nul ni sem kell, elég pro fi eb ben az
em ber ma gá tól is kis ko rá tól kezd ve.
Ah hoz, hogy a kép mu ta tás tö ké le tes
le gyen, há rom irány ba is gya ko rol -
ni kell: ma gam fe lé, az em be rek fe -
lé és Is ten fe lé.

Az em ber, aki be akar ja csap ni sa -
ját ma gát hi té nek dol ga i ban, így szól:

„A nép szám lá lás nál, ha majd meg -
kér de zi a kér de ző biz tos, hogy mi lyen
val lá sú va gyok, ak kor bát ran fo gom
mon da ni ne ki: evan gé li kus. Ha a
kon fir man du sok jön nek gyűj te ni,
adok öt száz fo rin tot, le het, hogy
még ez ret is. Ka rá csony kor, szent es -
te meg szo kott he lyem van az or go -
na mel lett a ne gye dik sor ban, de
idő ben kell men ni, mert ilyen kor
az tán van tö meg! A gye re ket be íra -
tom hit tan ra. Men jen csak, rosszat
nem ta nul. Ja, és ren de sen be fi ze tem
az egy ház adót. Igaz, most há rom év -
vel el ma rad tam… Tu dom, hogy ha -
vi háromszázötven fo rint, csak most,
mi ó ta a fel vett hi te lem tör lesz tő -
rész le tei hetvenezer fo rint ra nőt tek,
na meg a re zsi is majd nem annyi, a
ben zin ár meg az egek ben van, szó -
val most nem hi ány zik még ez a ki -
adás is. A pap jó em ber, szé pen is be -
szél, csak nem elég ügyes; azt mond -
ják, hogy most is el sza lasz tott va la -
mi jó kis pá lyá za tot a temp lom re no -
vá lás ra. Egy szó val sze re tem én az
egy há za mat, le he tet len, hogy ezt ne
lás sa az Is ten!”

Ha ön ma gam mal már el fo gad tat -
tam ma ga mat, ak kor kö vet kez het az
em ber társ. Jó len ne, ha va la mi el is me -
rést kap nék a töb bi em ber től is. A tisz -
tes sé ges pol gár lát sza tát min den kép -
pen fenn kell tar ta ni. Ezért per sze so -
kat kell ten ni. Elő ször is el kell ítél ni
min den fé le bűnt, amelyet a kö rü löt -
tem le vő em be rek ben ész re ve szek. Ha
el íté lem, ak kor szin te biz tos, hogy azt
gon dol ják ró lam az em be rek, hogy én
ilyes mit so ha sem ten nék. Az tán gyak -
ran össze kell, hogy ha son lít sam ma -
ga mat má sok kal, per sze ná lam
rosszab bak kal, hogy vi lá go san ki de rül -
jön az er köl csi fö lé nyem. De ha még
ek kor sem kap nék kel lő el is me rést és
di csé re tet az em be rek től, ak kor kény -

te len le szek fel so rol ni a jó tet te i met.
Nem kell szé gyen lős nek len ni! Ha
nem én nyo mu lok, ak kor más fog
nyo mul ni, ab ból meg ne kem nem
te rem ba bér… És ha éle tem vé gén van
egy ke vés gya núm, hogy nem min den -
ki lá tott egy for mán jó nak, ak kor kell
ír ni egy ön élet raj zi re gényt… 

És Is ten nek mi lyen ké pet kell, hogy
mu tas sak ma gam ról, amit el fo gad? 

Ha so kan üd vö zül nek, ne hogy már
fö lös le ge sen fá ra doz zam! Hány szor
gon dol ko dunk így: mi az a mi ni -
mum, amit tel je sí te nem kell, hogy ne
dob ja nak ki a mun ka hely ről? Mi az a
mi ni mum, amit ten nem kell ott hon,
hogy ne le gyen ve sze ke dés? Mi az a
mi ni má lis le mon dás az evés ről, hogy
azért még is lát vá nyo san fogy jak?
Me lyik nyelv tan fo lyam a leg gyor -
sabb, amely nek se gít sé gé vel már né -
hány óra el tel té vel be szé lem a nyel -
vet? Mennyi az a leg ke ve sebb ener -
gia, amellyel még meg ta nul ha tok
zon go ráz ni, sak koz ni, úsz ni stb. Igen,
be tud juk ál lí ta ni ma gun kat is mi ni -
mál prog ram ra, mint a mo só gé pet. Mi
az a mi ni mum, amit Is ten még el fo -
gad? Biz to san ked ve li az ün nep lést,
imá dást, di cső í tő éne ket…

A kép mu ta tás ha zug ság. Az éb re -
de ző lel ki is me ret el al ta tá sa. Jé zus
rit kán emel te fel a hang ját, de a fa ri -
ze u sok kép mu ta tá sa szá má ra is el vi -
sel he tet len. Nyolc szor sza kad ki be -
lő le a „Jaj nek tek…!” 

Az alap kér dés te hát, hogy ma -
rad ha tok-e ilyen, ami lyen va gyok,
vagy alap já ban kell vál toz nom. Ál ta -

lá ban győz a lus ta ság, a meg szo -
kott ság, az elő íté let, a be gye pe se dés,
és min den ma rad a ré gi ben. Is ten be -
szé de ma is azért ta lál olyan rit kán
meg hall ga tás ra, mert bár min den ki
egyet ért ve le, min den ki bó lo gat és el -
is me rő en nyi lat ko zik, de azt, hogy az
éle tén vál toz tas son, nem vál lal ja jó -
for mán sen ki.

És a hát tér ben szól az is me rős kó -
rus a lel ki is me ret meg nyug ta tá sá ra:
„Fo gadd el ön ma gad! Légy hű ön ma -
gad hoz! Ta nuld meg sze ret ni ön -
ma gad! Fe lejtsd el a bűn tu da to dat!” 

Pé ter nek egé szen a ka kas szó ig re -
me kül si ke rült a kép mu ta tás. Ad dig a
ma gá ról fes tett ké pet né ze get te. Az
erős Pé ter, a kü lönb Pé ter, a hős Pé ter
ké pét. De ak kor Jé zus ki ve szi a ke zé -
ből ezt a ké pet, és tük röt ad he lyet te.
Péter be le néz, meg ré mül, és sír va fa -
kad. Így lec kéz tet te meg Jé zus. Bár csak
min ket is meg lec kéz tet ne, még
idejében! 

Is ten nem mon dott le ró lunk. Ezt
üze ni: „El fo ga dom az ün nep lé se det,
imád sá go dat, di cső í tő éne ke det, de
előbb mást kell ten ned. Mo sa kodj
meg, tisz tulj meg, tedd le a rosszat,
ta nuld a jót ten ni, le gyél igaz sá gos, se -
gítsd az el eset tet! Utá na el jö hetsz, és
há lát ad hatsz, hogy meg sza ba dí tot -
ta lak az ér tel met len élet től.”

g Me kis Ádám

Imád koz zunk! Mennyi Atyánk! Há -
lát adunk azért, hogy bár meg íté led
kép mu ta tá sun kat, még is esélyt adsz
a meg té rés re. Add Szent Lel ke det,
hogy vi lá gos sá gá ban olyan nak lás suk
ma gun kat, ami lyen nek te látsz ben -
nün ket: fel is mer jük kép mu ta tá sa in -
kat, bű ne in ket, de a sza ba du lás út -
ját is, ame lyet szent Fi ad ál tal ké szí -
tet tél ne künk. Ámen. 
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Lec ke pro fi kép mu ta tók nak
A VA SÁRNAP IG ÉJE

SE MPER REFOR M ANDA

„Em be ri ha ta lom mal a go no szo kat se
ki nem irt hat juk, se meg nem vál toz -
tat hat juk. An nál ke vés bé, mert a
go no szok gyak ran erős több ség ben
van nak. Ezen fe lül ér te nek ah hoz,
hogy kell szé pet mu tat ni. Fi tog tat ják
nagy böl cse ssé gü ket és szent éle tü -
ket. Lát szat ra olya nok a nép kö zött,
mint bú za ve tés ben a szép, nagy bo -
gáncs, amely ma ga sabb ra nő, és
szebb kül sőt mu tat, mint a ga bo na.
Pom pás zöld le vél, nagy, bar na fej. A
jó ka lász nak vi szont nincs pom pá zó
ter me te, ha nem egy sze rű hal vány sár -
gán sze rény ke dik a me zőn. Úgy -
hogy aki nem is me ri mind a ket tőt,
es küd ni mer ne rá, hogy az a dud va
a hasz no sab bik.”

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

(Szabó Jó zsef for dí tá sa)

Örök Is te nünk, min den ha tó Urunk!
Há lát adunk azért, hogy Jé zus Krisz -
tu sért Atyánk ként szó lít ha tunk meg.
Ma gasz ta lunk vég te len ke gyel me -
dért, hogy mély re ha jol tál ér tünk a
ke resz ten. Nem ezüst és nem arany,
ha nem a leg drá gább: Krisz tus ál do -
za ta lett a vált sá gunk. Mér he tet len
aján dék, hogy őreá te kint he tünk éle -
tünk leg na gyobb hul lám ve ré sei kö -
ze pet te is. Kö szön jük azt a drá ga le -
he tő sé get, hogy aki a meg fe szí tett Bá -
rány ra te kint, az nem me rül el, nem
ful lad be le a min den irány ból fe nye -
ge tő bű nök, ko lon cok, ter hek, gon -
dok ára da tá ba, ha nem erőt kap hat a
hol nap ra és bá tor sá got az élet hez.

Urunk, ir gal mad ba ajánl juk az
egy há zat és az egész ke resz tény sé get.
Add, hogy ta nít vány ként mi se más -
fe lé te kin ges sünk, ha nem te légy és
ma radj az egyet len iga zo dá si pont a
szá munk ra. Le gyen lát ha tó vá raj -
tunk ir gal mad, em ber sze re te ted és
aka ra tod. For málj al kal mas esz kö ze -
id dé, és aján dé kozz meg a ke reszt ről
ára dó erő vel.

Urunk! A vi lág ese mé nye i nek hí -
rei, a min den na pi va ló ság ta pasz ta -
la tai fé lel met kelt ve vesz nek kö rül
min ket. Ke vés nek, ki csi nek érez zük
ma gun kat a raj tunk túl nö vő ha tal -
mak hoz ké pest. A te ke zed be tesszük
le a vi lág fe szült sé ge it, a né pek, kul -
tú rák, szel le mi irány za tok kö zött ki -
éle ző dő szem ben ál lá so kat. Fé kezd
meg a ter ror, az ér tel met len pusz tí -
tás, a gyű lö let ha tal mát. Törd le az
ag resszió ere jét. Zárd el a ke se rű ség,
a te he tet len ség, a düh fel tö rő for rá -
sa it. Kö nyör günk né pün kért, ha -
zán kért, min den né pért és nem ze -
tért, az egész em be ri sé gért.

Ir gal mad ba ajánl juk a be te ge ket, a
szen ve dő ket, a ha lál ré vén ál ló kat, a
ma guk ra ma radt em be re ket. Kö -
nyör günk a célt vesz tett éle te kért, az
el le he tet le nült kö rül mé nyek kö zött
ver gő dő kért. Állj a tes ti-lel ki kí nok -
kal küsz kö dők mel lett ne héz órá i kon.

Add, hogy szent Fi ad ke reszt ha lá -
la mind annyi unk szá má ra élet té és
üd vös ség gé le gyen. Ámen.

Oratio
œcumenica

W W W . M Y L U T H E R . H U
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Több éves ádáz küz de lem után az
ez red for du ló ra vég re meg szü le tett a
„min den eu ró pai igényt és kö ve tel -
ményt” ki elé gí tő ro má ni ai res ti tú ci -
ós tör vény, ma gya rán az el kob zott
ma gán- és kö zös sé gi tu laj don vissza -
szol gál ta tá sát sza bály zó nor mák
csok ra.

Né hány lel ke sen na iv ma gyar or -
szá gi is me rő söm nem tit kolt irigy ség -
gel mon do gat ta, hogy ez a mi au toch -
ton kre á ci ónk mennyi vel éssze rűbb,
egy sze rűbb, egy ér tel műbb, mint az
el bo nyo lí tott ma gyar or szá gi vál to zat.
Igye kez tem meg nyug tat ni őket, hogy
azért a lát szat né ha csal, meg hogy
szép ha zánk ban nem is annyi ra a tör -
vény szel le mé vel, in ten ci ó já val van
baj, ha nem an nál in kább a tör vény -
al kal ma zó po li ti kai szán dék kal, egy -
ál ta lán a jog kö ve tés és jog ér vé nye sí -
tés gya kor la tá val, hi szen az ör dög a
rész le tek ben rej tő zik. 

Lel ke se dés ide vagy oda, már vár -
tam – is mer ve a cé gért –, hogy le le -
mé nyes tör vény al kal ma zó ink mi -
lyen for té lyo kat fog nak ki eszel ni,
meg aka dá lyoz ván az „ide gen jel le gű”
ki sebb sé gi egy há zak, szer ve ze tek,
ma gán sze mé lyek hir te len gya ra po dá -
sát, nyil ván va ló an a le gi tim több ség,
az őt rep re zen tá ló ál lam ká rá ra.

Er re saj nos nem kel lett so kat vár -
ni. A res ti tú ció al kal ma zá sa kapcsán
egy ré gi Ho fi-ka ba ré je le ne te ju tott
eszem be. Az or szág nagy ne vet te tő -
je egy al ka lom mal fel mu tat ta büty kös
hü velyk uj ját: „Lát ja?!”, majd ök lé be
zár va el rej tet te – „Nem lát ja!” –, az tán
hü velyk uj ját a mu ta tó- és a kö zép ső
uj ja kö zé dug va jó ko ra fi tyiszt mu tat -
va je len tet te ki: „Na lát ja!” Ha son ló -
an mű kö dik ma a ro má ni ai, de mok -
ra ti kus, EU-kon form res ti tú ció.
Olyan „ne sze sem mi, fogd meg jól”
ala pon. 

Ha va la ki a Ho fi-poén so kat mon -
dó je len té sét nem is mer né, sza bad -
jon egy má sik jel re utal nom. Pest
vagy Ko lozs vár ut cá in szé les kör ben
el ter jedt szí vé lyes kö szön té se sok-
sok gép ko csi ve ze tő nek, hogy ég nek

emelt kö zép ső uj ju kat mu tat ják egy -
más nak. Va la mi ha son ló ér tel mű
meg ol dást nyúj ta nak a jó vá té te li
tör vény hű sé ges al kal ma zói is, bib -
li ku san ér tel mez ve és al kal maz va,
mi sze rint aki nek van, az még kap,
aki nek nincs, at tól még azt is el ven -
nék, ami je nincs.

Ef fé le fur csa sá go kat ép pen az EU-
kon form idők ben pró bá lunk túl él ni.
Az ed di gi ál ta lá nos gya kor lat az volt,
hogy egy há zunk – s ve le együtt a tör -
té nel mi ma gyar test vér egy há zak –
rend sze rint olyan in gat la no kat ka pott
vissza si mán, gond nél kül, ame lyek
több nyi re ér ték te le nek vol tak; le -
pusz tí tot tak, ro mo sak, amo lyan se aj -
ta ja, se ab la ka, se te te je ál la po tú ak,
me lyek egy ér tel mű en ter het és nem
hasz not je len tet tek. 

Más a hely zet és a mód szer azon -
ban az ér té kes, jobb ál la pot ban le vő
vá ro si in gat la nok vissza szol gál ta tá -
sa ese té ben. Itt ügye sen be in dult a
„Ho fi-ef fek tus”. Az ér té kes in gat la nok
egy ré szét – há la az eu ró pai de mok -
rá cia am bi va len ci á i nak, az in téz mé -
nye sí tett am né zi á nak, no meg a sze -
lek tív tí pu sú de mok rá ci á nak – az ál -
lam ilyen-olyan mond va csi nált jog -
cí men el ad ta, mond ván, vissza ál la -
mo sí ta ni „új ko ri de mok rá ci á ban”
pe dig nem le het sé ges. Ma rad hát az
éve kig tar tó, ki lá tás ta lan ki me ne te -
lű pe res ke dés, va la mint a per rel já -
ró csil la gá sza ti ki adá sok. Egy má sik
al kal ma zott mód szer olyan ese tek -
ben, ame lyek ben egy kor mány ha tá -
ro zat, ne tán bí ró sá gi vég zés bir tok -
ba jut tat ta a jo gos tu laj do nost, a
gyor sí tott ta tár já rás volt: az in gat lan
tu laj don ba he lye zés előt ti cél tu da tos
és ha tá ro zott tönk re té te le, ilyen for -
mán meg kap hat tuk tör té nel münk
rom má lett re lik vi á it.

Most egy újabb mód szer nek va -
gyunk ta núi és el szen ve dői. An nak
rend je és mód ja sze rint va la mi ko ri
bras sói evan gé li kus kö zép is ko lánk
bel vá ro si, gyö nyö rű épü le tét, ame -
lyet 1948-ban egy toll vo nás sal ál la -
mo sí tot tak, 2009-re si ke rült tör vé -

nye sen és vég ér vé nye sen vissza sze -
rez ni. Leg alább is azt hit tük, mi, bol -
dog na i vak. Volt itt is ter mé sze te sen
gyor sí tott ta tár já rás, de hogy a do -
log még se le gyen olyan egy sze rű –
sőt még en nél is bo nyo lul tabb –, szü -
le tett egy olyan jó po fa ha tá ro za ti
al pont, mely nek ér tel mé ben a hat -
van egy év bi tor lás után mi, a jo gos
tu laj do no sok kény te le nek va gyunk
te te mes kár té rí tést fi zet ni az ál lam -
nak, ami ért a hat va nas évek kö ze -
pén – a hoz zá já ru lá sunk nél kül és
aka ra tunk el le né re – az épü le tet
meg tol dot ta egy új szárnnyal. Az
okos kis ha tá ro zat pe dig ki mond ja,
hogy az új ra tu laj don ba he lye zés nek
csak ak kor le het ér vényt sze rez ni, ha
meg té rí tet tük az ál la mot ért kárt. El -
len ke ző eset ben – de mok rá cia ide
vagy oda, em be ri jog, tu laj don jog, a
tu laj don szent sé ge – még is lesz
vissza ál la mo sí tás.

En nél is cif rább a sep si szent györ -
gyi re for má tus kol lé gi umépü le t
vissza szol gál ta tá sá nak ügye. A 2008-
as vissza szol gál ta tás és bir tok ba -
vé tel után most a Kor rup ció el le nes
Ügyész ség ren delt el nyo mo zást és
vád eme lést „ok irat-ha mi sí tás” cí -
mén. Ne ve ze te sen az zal vá dol va a
re for má tus egy ház jog ta ná cso sát,
a vissza szol gál ta tó bi zott ság ma -
gyar tag ját, hogy meg ha mi sí tot ták az
ere de ti do ku men tu mo kat, a tu laj do -
ni pa pí ro kat, mi vel a két száz éves
épü let so sem volt a re for má tus egy -
ház tu laj do na. Fel hí vom ked ves ol -
va só ink fi gyel mét, hogy egy olyan
épü let ről van szó, ame lyet év szá za -
do kon ke resz tül bir to kolt és mű köd -
te tett az Er dé lyi Re for má tus Egy ház -

ke rü let, ak kor is, ami kor köz jo gi ér -
te lem ben Ro má nia még nem is lé -
te zett… 

Va gyon zá ro lás, ki hall ga tás, meg -
hur co lás, be sá ro zás a kö vet kez mény.
Mi ez, ha nem na gyon dur va meg fé -
lem lí té se mind azok nak, akik jo gos
örök sé gük ről, jó vá té tel ről, kár té rí té -
sek ről mer nek ál mo doz ni, ne tán en -
nek ér de ké ben ten ni is va la mit? Ért -
sük meg vég re, hogy ná lunk na gyon
sze lek tí ven mű kö dik a de mok rá cia,
mert amit sza bad Ju pi ter nek, azt
nem sza bad az ökör nek.

Ilyen kor meg nyug ta tó, hogy min -
den el kö ve tett és el kö vet he tő tör vény -
te len ség, jog sér tés el le né re mi az Eu -
ró pai Unió ré szei, tag jai va gyunk. Azé
az EU-é, ame ly köz tu dot tan az új ko -
ri de mok ra ti kus be ren dez ke dés szi -
go rú és ha lá lo san el kö te le zett őre. A
ma gyar mé dia tör vény ger jesz tet te
több he tes cir kusz kap csán leg alább -
is eb ben a sze rep ben tün dö költ, meg -
véd ve a de mok rá ci át és ta lán még a
köz tár sa sá got is Ma gyar or szá gon.

Egy ki csit cso dál ko zom azon, hogy
a ben nün ket érő fo lya ma tos jog sér -
té sek, diszk ri mi ná ció, sze lek tív de -
mok rá cia ügyé ben mi ért ilyen nagy
a csend. Mint ha a mi hely ze tünk
visszás sá ga nem vál tott vol na ki ak -
ko ra fel há bo ro dást, olyan hang or -
kánt, mint az el hí re sült ma gyar mé -
dia ügy. 

Én biz tos va gyok ben ne, hogy ez
csak egy kis vé let len, eset leg fél re -
ér tés. Meg va gyok szen tül győ ződ ve,
hogy a ma gu kat de mok ra tá nak,
prog resszív nek, hu má nus nak, igaz -
ság pár ti nak de fi ni á ló hi va tá sos fi lo -
zó fu sa ink, hi te les szó csö ve ink, köz -
éle ti nagy ja ink nem csak a ma gyar or -
szá gi saj tó sza bad ság ügyé ben, a ma -
gyar or szá gi de mok rá ci át félt ve éb -
reszt ge tik ve he men sen a vi lág lel ki -
is me re tét, ha nem el kö te le zett de -
mok ra ta ként ér tünk, a mi ügyün ket
il le tő en is meg te szik. Meg va gyok
győ ződ ve, hogy ezt ugyan olyan nyíl -
tan, bát ran és kel lő ve he men ci á val
fog ják meg ten ni, mint né hány he te

oda ha za, meg mu tat va ez ál tal, hogy
ha mis a vád, mely sze rint bi zo nyos
pár tok, ér dek cso por tok szó csö vei
len né nek, hogy őket nem al jas ön ér -
dek mo ti vál ta, ha nem va ló ban egy
ma ga sabb ren dű fi lo zó fi ai, eti kai,
ne tán po li ti kai esz me. 

És vá rom, hogy az el kö ve tett jog -
tip rás ügyé ben Je an Assel born lu xem -
bur gi kül ügyér úr, Mar tin Schulz, Da -
ni el Cohn-Ben dit, Bok ros La jos kép -
vi se lők és „szó csö ve ik” – a Die Welt,
a Frank fur ter All ge mei ne Zei tung, a
Fi nan cial Ti mes, a Süd deu tsche Zei -
tung – ér tünk, a mi ügyün kért pont
olyan hév vel és in du lat tal száll ja -
nak sík ra, mint aho gyan a mé dia tör -
vény ese té ben tet ték. Mert ha ne ta -
lán fel lé pé sük túl zó volt is, te le té ve -
dé sek kel, csúsz ta tá sok kal, drá mai
fel han gok kal, in du lat tal – még is hi -
te les, mert őszin te, mert ők így érez -
ték, és ek ként cse le ked tek. Ha azon -
ban most csend ben la pí ta nak, nem
lát nak, nem hal la nak, nem sze rez nek
tu do mást a ro má ni ai vissza élé sek ről,
jog sér té sek ről, ak kor az egész ügy
evi dens. Ak kor sem mi más nem tör -
tént, mint hogy al jas po li ti kai esz köz -
zé si lá nyí tot ták ön ma gu kat, ré sze i vé
vál tak egy agy mo só, tö meg hü lyí tő
pro pa gan da gé pe zet nek, amo lyan
sze lek tív de mok ra ták let tek.

Ak kor szá mom ra ez az egész EU-s
ügy, de mok rá cia, sza bad ság, jog -
egyen lő ség nem más, mint egy ne -
mes gon do lat íz lés te len ka ri ka tú rá -
ja, cél zott de ma gó gia, da ga dó szám -
lák kal, af fé le: Lát ja?! – Nem lát ja? –
Na lát ja!

Lát ja? Nem lát ja? Na lát ja!
É GTÁJOLÓ

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Erdélyi Egyházkerület

b Mű em lé ki vé dett sé get kap a vá sár he lyi
evan gé li kus temp lom és a mel let te lé vő
lel kész lak és gyü le ke ze ti ház. A két in gat -
lan fel újí tá sá ról azon ban csak ál mo dik a
har minc-negy ven fős kis gyü le ke zet.

Je len leg nem le het ki nyit ni a hódmezővá sár he -
lyi evan gé li kus temp lom Pe tő fi ut ca fe lő li fő be -
já ra tát, a lel kész hi á ba pró bál ko zott: a víz fel -

nyom ta a pad lót. Nem kü lön le ges ez te len te, hi -
szen a temp lom fal alá an nak ide jén nem ké szült
szi ge te lés. Hi á nyát az ez red for du ló előtt vég zett
fel újí tás ide jén sem pó tol ták. A szom szé dos
evan gé li kus gyü le ke ze ti ház és lel kész lak szi ge -
te lé se el ké szült. Efö lött le ver ték a va ko la tot, hogy
a fal ki szá rad jon. A temp lom, a gyü le ke ze ti ház,
va la mint a ve le egy épü let ben lé vő lel kész lak
egye di mű em lé ki vé det té nyil vá ní tá si el já rá sát
már hó na pok kal ez előtt meg in dí tot ta a Kul tu -
rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal, s a lel kész in for -
má ci ó ja sze rint már csak a szak mi nisz ter alá -
írá sa szük sé ges, hogy be fe je ződ jék.

„Konk rét fel újí tá si ter ve ink még nin cse -
nek, csak ál ma ink, hi szen a har minc-negy ve -
nes lét szá mú gyü le ke ze tünk nem ren del ke zik
az épü le tek fel újí tá sá hoz szük sé ges anya gi
erő vel. Így ma xi mum pá lyá za ti, ön kor mány za ti
vagy ál la mi for rá sok ból újul hat na meg a temp -
lom és a volt is ko la épü let” – mond ta Nagy Er -
vin evan gé li kus lel kész. Hoz zá tet te: ak kor is
csak mind két in gat lan kül ső, hom lok za ti fel újí -
tá sa jö het ne szó ba.

A temp lo mon be lül csak kis ré sze ken je lent
meg a fel szi vár gó víz, a volt is ko la épü let pe dig
„csak” egy he lyen, a pap lak fe lé ve ze tő haj lat -
nál ázik be. Il let ve a temp lom ke rí tés egy ré sze
moz dult ki a füg gő le ges ből, a Már ton ut ca fe -
lő li ol da lon.

g Ko rom And rás

Meg je lent a Dél ma gyar or szág 2011. feb ru ár 7-i
szá má ban.

A ta laj víz fog ja a temp lom aj tót
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b Az evan gé li kus egye te mi
lel kész ség feb ru ár el se jén
kezd te meg szol gá la tát a
győ ri Szé che nyi Ist ván
Egye te men. Az egye te mi
lel kész, Bog dá nyi Má ria
az Evan ge li kus.hu hon la -
pon szá molt be az új le he -
tő ség ről. 

– Mi vel tel je sen új kez de -
mé nye zés ről van szó, így az én
fel ada tom lesz ki dol goz ni a
kü lön bö ző fo ga dó órák, bib -
lia kö rök, áhí ta tok, fó ru mok
rend jét – me sél te ér dek lő dé -
sünk re Bog dá nyi Má ria, aki a

Szent Lász ló Ka to li kus Szak -
kol lé gi um mal, a MEKDSZ
(Ma gyar Evan gé li u mi Ke resz -
tyén Di ák szö vet ség) he lyi kép -
vi se lő i vel és az egye tem hall ga -
tói ön kor mány za tá val sze ret -
né el ső kör ben fel ven ni a kap -
cso la tot.

– Sze ret ném, ha len né nek
reg ge li áhí ta tok is – mond ta
Bog dá nyi Má ria. – Emel lett kü -
lön bö ző té mák ról fó rum be szél -
ge té se ket sze ret nék szer vez ni a
hall ga tók szá má ra. Ezek re is -
mert, ér de kes em be re ket is meg -
hív nánk, hogy fejt sék ki vé le mé -
nyü ket. Jó len ne, ha len né nek az
egye te mis ták életé ben olyan al -
kal mak, ahol a lel ki ség ke rül a

kö zép pont ba, de emel lett egy jól
mű kö dő evan gé li kus (öku me ni -
kus) kö zös ség is ki épül ne, amely
iro dal mi, ze nei és egyéb kö zö sen
át élt, meg élt kul túr prog ra mok -
ra is nyi tott. A ha gyo má nyos bib -
lia kö ri al kal mak mel lett sze ret -
nék kö zös ki rán du lá so kat, tú rá -
kat is szer vez ni.

A lel kész nő ar ra ké ri a lel -
ké sze ket, il let ve a gyü le ke ze ti
ta go kat, hogy ha tud nak Győr -
ben ta nu ló evan gé li kus egye te -
mis ták ról, je lez zék ná la. Bog -
dá nyi Má ria a ma ria.bog da -
nyi@lu the ran.hu e-mail cí -
men ér he tő el.

g Hor váth-Bol la
Zsu zsan na

Egye te mi lel kész ség Győrben

Két ka riz ma ti kus ige hir de tő –
Ba li cza Iván bu da vá ri igaz ga -
tó lel kész és Itt zés Ist ván nyu -
gal ma zott lel ki pász tor (ké -
pün kön) – köz re mű kö dé sé -
vel tart ja idei evan gé li zá ci ós
so ro za tát az el ső fél év ben –
„Őrhelyemre állok” (Hab 2,1)
címmel – az EB BE (Evan gé li -
kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü -
let). Az or szá gos iro da Ül lői

úti szék há zá nak föld szin ti ter -
mé ben min den hó nap má so -
dik csü tör tö kén, es te 17 órá tól
ese dé kes al kal ma kon egy-egy
ta nú ság té tel is el hang zik. Leg -
utóbb – feb ru ár 10-én – Ga -
rá di Pé ter bu da ör si fel ügye lő
szá molt be a fel vi dé ki test vér -
gyü le ke ze tek ben vég zett szol -
gá la tuk ál dá sa i ról.
g Sza kács Ta más fel vé te le

„Őrhelytállni” buzdít az EBBE
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A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me -
ni kus Ta ná csa (ME ÖT) Val lá si Dia ló -
gus Bi zott sá ga 2011. feb ru ár 9-i ülé sén
szám ba vet te vi lág szer te azo kat az ese -
mé nye ket, hí re ket, ame lyek di rekt és
in di rekt, bur kolt vagy bru tá li san nyílt
ke resz tyén el le nes és ke resz tyén ül dö -
ző ese mé nyek ről szá mol tak be. A
kép szo mo rú an meg rá zó, ten den ci á -
já ban pe dig egy ér tel mű en mu tat ko -
zik a ke resz tyé nek ül dö zé sé nek erő -
sö dé se a vi lág sok or szá gá ban.

Ezért a bi zott ság Is ten irán ti há lá -
val és el is me rő öröm mel ve szi tu do -
má sul az Eu ró pai Par la ment 2011. ja -
nu ár 20-án el fo ga dott, A ke resz tyé nek
hely ze té ről a val lás sza bad ság vé del -

mé nek fé nyé ben cí mű re zo lú ci ó ját.
Kü lön öröm mel nyug táz za, hogy ezt
a re zo lú ci ót az Eu ró pai Ta nács so ros
el nö ke, Or bán Vik tor ma gyar mi nisz -
ter el nök kez de mé nyez te, ter jesz tet -
te elő.

A bi zott ság meg ren dü lés sel tár -
gyal ta a kopt ke resz tyé ne ket ért so -
ro za tos tá ma dá so kat, ugyan ak kor
el is me rés sel nyug táz ta a ma gyar
Kül ügy mi nisz té ri um 2011. ja nu ár
12-i köz le mé nyét a kopt ke resz tyé nek
el len el kö ve tett ale xand ri ai me rény -
let el íté lé sé ről.

Bu da pest, 2011. feb ru ár 9.
g Dr. Bó na Zol tán,

a ME ÖT fő tit ká ra

A val lá si dia ló gus bi zott sá gá nak
nyi lat ko za ta

b „Ami kor Is ten meg te rem tet te
a vi lá got, min den ből ma radt
még ná la egy ki csi: tűz és hi deg,
nap és hó, víz és si va tag, hegy,
vul kán, fa, nö vé nyek, ál la tok…
Mind ez az em be rek örö mét szol -
gál ta. Is ten a ma ra dé kot a föld
leg tá vo lab bi csücs kén he lyez te el
– így te rem tet te meg Chi lét, a
hosszú, kes keny tűz nyel vet a
he gyek és az óce án közt” – ek -
képp kez dik or szá guk be mu ta -
tá sát az idei vi lág ima nap anya -
gát össze ál lí tó chi lei asszo nyok.
Sze re tet tel jes le írá suk szü lő -
föld jük ről vá gyat éb reszt het az
ol va só ban, hogy el lá to gas son
er re a rend kí vü li vál to za tos ság -
gal, ter mé sze ti gaz dag ság gal
meg ál dott föld re. Pe dig az út Eu -
ró pá ból hosszú, a Mad rid ból
in du ló köz vet len re pü lő já rat tal
is ti zen ki lenc-húsz órá ba te lik.

Chi le a dél-ame ri kai kon ti nens nyu -
ga ti ol da lá nak kes keny sáv já ban hú -
zó dik. Pe ru val, Bo lí vi á val és Ar gen -
tí ná val szom szé dos, dé len vi szont
„kar nyúj tás nyi ra” a sark öv, az Ant ark -
tisz. Te rü le te 756 950 négy zet ki lo mé -
ter, hossza – a pe rui ha tár tól a Horn-
fo kig – 4780 ki lo mé ter. (A szá raz föld -
től 3780 ki lo mé ter re nyu gat ra ta lál -
juk a Hús vét-szi ge tet, amely szin tén
Chi lé hez tar to zik.) 

Ami lyen hosszú, olyan kes keny or -
szág: át lag ban csu pán két száz ki lo -
mé ter szé les sé gű. Ezért tör tén het
meg, hogy az uta zó alig két óra au -
tó zás után a Csen des-óce án part vi -
dé ké ről már is az An dok hó föd te
csú csa i nál ta lál hat ja ma gát. Az or szág
kö ze pén kel le mes, me di ter rán klí mát
ta lá lunk, dé len azon ban sar ki ég haj -
la tú te rü le tet. A „hir te len” klí ma vál -
to zás ter mé sze te sen nem kis meg -
pró bál ta tást je lent az ide ge nek, kü -
lö nö sen az eu ró pai tu ris ták szer ve -
ze te szá má ra.

A he lyi ek már hoz zá szok tak eh hez.
Aho gyan ah hoz is, hogy fo lya ma tos
föld moz gá sok kal kell szá mol ni uk.
Az or szág óce á ni part ja men tén ta -
lál ko zik egy más sal a csen des-óce á -
ni és a dél-ame ri kai kő zet le mez. Fo -
lya ma tos egy más fe lé moz gá suk
ered mé nye az An dok ha tal mas csú -
csa i nak ki emel ke dé se, a mély ten ge -
ri árok ki ala ku lá sa és a gya ko ri föld -
ren gés. A ta valy feb ru á ri ese mé -
nyek ben te hát nem ma ga a föld ren -
gés, ha nem az erős sé ge lep te meg a
chi le i e ket. S bi zo nyá ra a 2010-es
tra gé dia em lé ke okoz ri a dal mat kö -
zöt tük nap ja ink ban is, ami kor az
úgy ne ve zett utó ren gé se ket ész le lik.

Sa já tos geo ló gi ai adott sá guk is me -
re te óv ta meg őket at tól, hogy az el -
múlt év ese mé nye i re úgy te kint se -

nek, mint Is ten íté le té re. In kább hi -
tük pró bá ja ként él ték át azo kat a na -
po kat, ami kor a föld ren gés el pusz -
tí tot ta az or szág dé li és észa ki ré gi -
ó ját össze kö tő egyet len út vo na lat.
Győ ze del mes ked ve az ele mek fe -
lett lé gi úton, he li kop ter rel szál lí tot -
ták az élel met, a gyógy sze re ket az el -
zárt te le pü lé sek re.

Chi le te rü le té nek nyolc van szá za -
lé ka hegy vi dék, ha vas csú csok kal,
húsz szá za lék ban pe dig fü ves sík ság
és si va tag. Észa kon az Ata ca ma-si va -

ta got ta lál juk, amely nek mé lye ás vá -
nyok ban – fő leg réz ben és fosz fát ban
– gaz dag. Ta valy ok tó ber óta azon -
ban e si va tag össze kap cso ló dik az ot -
ta ni réz bá nya mé lyén re kedt har -
minc há rom fér fi sza ba du lá sá nak tör -
té ne té vel, amely ről la punk elő ző szá -
má ban mi is meg em lé kez tünk.

A köz pon ti völgy, ahol San ti a go de
Chi le, a fő vá ros is fek szik, vi szony lag

ki csi, ám ide össz pon to sul a me ző -
gaz da sá gi ter me lés zö me. Dél-Chi le
er dők ben és le ge lők ben gaz dag – jel -
leg ze tes táj ké pi ele mei a vul ká nok és
a ta vak. A ta golt dé li part fjor dok, szi -
ge tek, ten ger szo ro sok la bi rin tu sa,
ame lyek fél szi ge te ket és szi ge te ket
ala kí tot tak ki. Az or szág ke le ti ha tá -
rát al kot ja le nyű gö ző csip ké i vel az
An dok hegy ség.

Az ég haj la ti sok szí nű ség mi att
Chi le élő vi lá ga is na gyon gaz dag. Az
An dok sa já tos ál la ta a gu a na co, egy
ősi, vad te ve faj ta, mely nek há zi a sí -
tott ro ko nai a lá ma, az al pa ka és a vi -
ku nya. A Hum boldt-ping vi nek az
észa ki part vi dé ken él nek. Dé len szá -
mos szí nes ma dár fajt ta lá lunk, de
ant ark ti szi ping vi ne ket is láthatunk.
Chi le part men ti vi zei bő vel ked nek

bál nák ban és más nagy tes tű ten ge -
ri élő lé nyek ben. 

A nö vé nyek szí ne ik kel és alak -
juk kal gyö nyör köd tet nek. A si va tag
kak tu szai is ki vi rá goz nak, az An -
dok lej tő in is te rem nek bok rok, a
pam pák és a ha tal mas er dő sé gek
nö vé nyei kö zött ha tal mas a vál to za -
tos ság. A chi le i ek sa já tos vi rág szim -
bó lu ma egy or chi de a faj ta, a co pi hue.

Az or szág la kó i nak fő táp lá lé ka a
ke nyér. A töb bi dél-ame ri kai or szág -
tól el té rő en itt nem a ku ko ri ca liszt -
ből ké szült a nép sze rű, ha nem a bú -
zakenyér. Meg le pő, hogy ez az Eu ró -
pá ból szár ma zó ga bo na ennyi re el fo -
ga dott lett már az ős la kos ma pu che
in di á nok kö ré ben is. Minden nek oka,
hogy az ő föld je ik ha son ló ég haj la ti
adott sá gúak voltak, mint a hó dí tó
spa nyo lo kéi. Jeró ni mo de Vi var 1558-
ban je gyez te le a kö vet ke ző ket: „Bú -
za és ár pa ra gyo gó an meg te rem…
min den fé le zöld ség, mint ott hon,
Spa nyol hon ban. A sző lő is »jól ér zi
ma gát«, fü ge bő sé ge sen meg te rem…
Cso dás or szág, ra gyo gó klí ma!”

Ha va la ki er ről a „cso dás” or szág -
ról még töb bet sze ret ne megtud ni, a
Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me -
ni kus Ta ná csa hon lap ján (www. me -
ot.hu) a Vi lág ima nap cím szó alatt bő -
veb ben is ol vas hat ró la.

g B. Pin tér Már ta

K É SZ Ü LÜNK A NŐK M ÁR C I US 4I  VI  L ÁG IM A NAP JÁ R A

Ami kor Is ten meg te rem tet te a vi lá got…

H I R D E T É S

„A sze re tet… nem ke re si a ma ga hasz nát…” (1Kor 13,5)

Meg hí vó
Sze re tet tel ér te sít jük, hogy az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let (EK ME)
köz gyű lé sét és misszi ói nap ját Misszió és ön kén tes ség cím mel feb ru ár 19-
én, szom ba ton 10 és 15 óra kö zött a De ák té ri evan gé li kus gyü le ke zet nagy -
ter mé ben (1052 Bu da pest, De ák tér 4. I. eme let) ren de zi.

PROG RAM
• Reg ge li áhí tat: Győ ri Gá bor es pe res
• Elő adás: D. Sze bik Im re nyu gal ma zott evan gé li kus püs pök, a Ma gyar -

or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak el nö ke
• Ká vé szü net
• Köz gyű lés: el nö ki be szá mo ló (B. Pin tér Már ta, Za lán Pé ter), pénz ügyi

be szá mo ló, szám vizs gá ló-je len tés, költ ség ve té si ter ve zet, zár szám adás
és költ ség ve tés el fo ga dá sa

• Ebéd szü net
• Ko re ai misszió Ma gyar or szá gon: Kim Pál lel kész nek és mun ka tár sa -

i nak be szá mo ló ja
• Úti ál dás: B. Pin tér Már ta

Az EK ME tá mo ga tó kö ré nek tag ja it, a misszió irán ti el kö te le zet te ket és
min den ked ves ér dek lő dőt sze re tet tel hí vunk és vá runk!

B. Pin tér Már ta és Za lán Pé ter társ el nö kök

Meg hí vó
Az Evan gé li kus Kór há zi Lel ki gon do zói Szol gá lat ta va szi két na pos kon fe -
ren ci á ját már ci us 4-én és 5-én, pén tek dél után 3 órától szom bat dél után
3 órá ig tart ja Le ány fa lun, a Szent Gel lért ház ban (Mó ricz Zsig mond u. 141.).
Té ma: Fé le lem.

PROG RAM
• Óvó-ár tó fé le lem – Hei ne mann Il di kó kór ház lel kész, csa lád te ra pe u ta
• A fé le lem ar cai – Ri deg Gyu la kór ház lel kész, lel ki gon do zó
• Be mu tat ko zás – Né meth né Tóth Szil via kór há zi lel ki gon do zó

(gyermek on ko ló gia, Pécs)
• Igei el mél ke dés – Lip ták né Gaj dács Má ria kór ház lel kész
• Pszi cho dra ma ti kus já ték – Ba logh Éva kór ház lel kész, men tál hi gi é nés

szak em ber
• A fé le lem ből ki ve ze tő utak – Hon ti Irén kór ház lel kész, lo go te ra pe u ta

Ér dek lőd ni és je lent kez ni le het: Ba logh Éva: 20/824-4723, bo dza bo -
kor@gmail.com; Hon ti Irén: 20/824-5629, hi re ne@cit ro mail.hu; Hei ne -
mann Il di kó: 20/770-0442, il di ko.hei ne mann@lu the ran.hu.

Sze re tet tel vár juk ön kén tes se gí tő in ket és a té ma iránt ér dek lő dő ket!

H I R D E T É S

Pá lyá za ti hí rek

Szom bat he lyi Evan gé li kus Egy ház köz ség
A Szom bat he lyi Evan gé li kus Egy ház köz ség TI OP-1.1.1-07/1-2008-0681-
es azo no sí tó je lű pá lyá za ta si ke re sen meg va ló sult. A 13 224 053 Ft tá mo -
ga tá si össze get az élet hosszig tar tó ta nu lás kulcs kom pe ten ci á i nak fej -
lesz té sé hez szük sé ges, egyen lő hoz zá fé rést biz to sí tó IKT inf ra struk tú -
ra meg te rem té sé re hasz nál ják fel a Re mé nyik Sán dor Evan gé li kus Ál -
ta lá nos Is ko lá ban. A pá lyá zat ered mé nye kép pen 19 db is ko lai PC-cso -
magot, 8 db tan ter mi cso magot, 1 ok ta tást a tan ter mi cso mag hoz, 1 db
al kal ma zás szer vert, 1 db szer ver szoft vert, 1 db WI FI-cso magot szereztünk
be. A pro jekt az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val va ló sult meg.

Oros há zi Evan gé li kus Egy ház köz ség
Az Oros há zi Evan gé li kus Egy ház köz ség ál tal be nyúj tott A pe da gó gi ai,
mód szer ta ni re for mot tá mo ga tó in for ma ti kai inf ra struk tú ra fej lesz té se
cí mű, TI OP-1.1.1-07/1-2008-0029-es azo no sí tó je lű pá lyá zat ke re té ben
48 db is ko lai PC-t, 9 db tan ter mi cso magot, 1 ok ta tást a cso mag hoz, 1 db
al kal ma zás szer vert, 1 db szer ver szoft vert, 1 db WI FI-cso magot szereztünk
be. A 19 619 539 Ft ér té kű tá mo ga tás köz vet len cél ja az élet hosszig tar -
tó ta nu lás kulcs kom pe ten ci á i nak fej lesz té sé hez szük sé ges, egyen lő
hoz zá fé rést biz to sí tó IKT inf ra struk tú ra meg te rem té se Ma gyar or szá gon.
A pro jekt az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val va ló sult meg.

H I R D E T É S

A kul tu rá lis vi lág örök ség ré szé vé
vál hat pa lesz tin kez de mé nye zés re
a bet le he mi Szü le tés temp lo ma és
a vá ros ban lé vő za rán dok út. Az
er ről szó ló ja vas la tot a Pa lesz tin
Nem ze ti Ha tó ság nyúj tot ta be múlt
hét főn az ENSZ Ne ve lés ügyi, Tu do -
má nyos és Kul tu rá lis Szer ve ze té nek
(UNES CO).

„Pa lesz ti na te rü le tén fek szik a vi -
lág leg je len tő sebb kul tu rá lis hely -
szí nei kö zül né hány. Bet le hem óvá -
ro sa és a Szü le tés temp lo ma ezek kö -
zül is ki emel ke dik, és vi lág szer te
nagy je len tő ség gel bír” – mond ta Sa -
eb Ere kat pa lesz tin fő tár gya ló. A

po li ti kus sze rint a pa lesz tin la kos ság
azon van, hogy meg ossza örök sé gét
a vi lág töb bi ré szé vel, és az UNES CO
vé del me alá he lyez ze a kul tu rá lis vi -
lág örök ség ré sze ként. „Bet le hem el -
ső lesz azok nak a hely szí nek nek a so -
rá ban, ame lye ket a pa lesz ti nok je löl -
ni akar nak” – mond ta.

Az alap ja i ban még a 4. szá zad ból
szár ma zó temp lo mot azon a he lyen
emel ték, ahol a ke resz té nyek hi te sze -
rint Jé zus Krisz tus szü le tett. Ez ál tal
egyi ke a leg ré geb bi és leg na gyobb
becs ben tar tott temp lo mok nak. Az
épü let azon ban rossz ál la po ta mi att
ve szély ben van.

A Szü le tés temp lo mát a gö rög és
ör mény or to do xok, va la mint a ró mai
ka to li kus egy ház bo nyo lult együtt -
mű kö dé se alatt irá nyít ják. A ba zi li -
ka fő ré szét – be le ért ve a fő- és mel -
lék ha jó kat, az ol tár te ret és a dé li ke -
reszt ha jót – a gö rög or to do xok fel -
ügye lik. Az ör mény or to do xo ké az
észa ki ke reszt ha jó, ben ne az ott ál -
ló ol tár ral, a ka to li ku sok hoz tar to zik
pél dá ul a há rom ki rá lyok ol tá ra.

A há rom val lá si felekezet és a pa -
lesz tin ha tó sá gok va sár nap meg ál la -
po dás ra ju tot tak a temp lom sú lyo san
sé rült te tő szer ke ze té nek fel újí tá sá ról.

d MTI

Vi lág örök sé gi ran got kap hat a Szü le tés temp lo ma
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Az el telt év ti ze dek alatt ész re vét le nül
a kor tár sak is meg fo gyat koz tak. Las -
san alig él szem ta nú, aki kö zel ről lát -
ta ezt a lá zas éle tet. Je les fo tó mű vé -
szünk, Mol nár Edit sok szor fény ké -
pez te a fes tőt, meg örö kít ve a hét köz -
na po kat s utol só éj sza ká ját is.

– Az a kul túr po li ti ka, ami ben mi
él tünk, 1956 után örült, hogy ma rad -
tak fi a ta lok – kez di az em lé ke zést. –
Mert min den ha ta lom nak szük sé ge
van az if jú ság ra, fő leg a te het sé gek -
re. Mi kor so kan disszi dál tak, so ka kat
ki vé gez tek, meg fo gyat ko zott a ma -
gyar ság, ak kor itt ma radt Kon dor Bé -
la, Pi linsz ky Já nos, Nagy Lász ló, Ju -
hász Fe renc, Szo ko lay Sán dor, Dur -
kó Zsolt, Gaál Ist ván, a fil mes, és még
so rol hat nám so ká ig. 

Kon dor tár sa sá gi em ber volt, de
nem sze ret te a nyil vá nos sá got. Tisz -
tá ban volt az zal, hogy a fel szó la lá sok -
nak nincs ér tel me, el mond ják, és
ma rad min den a ré gi ben. Kris tály -
tisz ta fej jel lát ta a kör nye ze tét, a
köz é le tet, a po li ti kát. So ha nem hasz -
nált nagy sza va kat, „ha za”, „nem -
zet”, de tu dott tö mör mon da tok ban
pon tos vé le ményt mon da ni.

– Ezért nem ked vel ték?
– Aczél és tár sai tud ták, hogy

Kon dor ke mény egyé ni ség. A hi ú sá -
gá ra apel lál va nem le het le ke nye rez -
ni. De sze ret te a kocs má kat, sze re tett
a pult mel lett áll ni, s ter mé sze te sen
tu dott be szél ni az egy sze rű em be rek -
kel. A Bat thyá ny té ri bo ro zó ban
tény leg jó bort mér tek, a ra ko dó mun -
ká sok, a sze nes le gé nyek, de az ér tel -

mi ség leg ja va is meg for dult ott. Ő
nem jó po fás ko dott, ha nem vi tat ko -
zott ve lük.

– Kik vol tak a leg jobb ba rá tai?
– Nem ez volt az iga zi szel le mi kö -

re, a leg fon to sabb ba rát ja Pi linsz ky Já -
nos volt. Ve le olyan szin ten be szél -
ge tett, hogy én a fe lét sem ér tet tem.
Mint ha a lét, Is ten fo gal mát pró bál -

ták vol na meg fej te ni. Két na gyon
mű velt és teo ló gi a i lag fel ké szült em -
ber vi tá zott. Olyan kö zel ke rül he tett
szel le mi sé gé ben a lét, a nem lét, a vég -

te len, hogy nem volt szük ség kör -
mon da tok ra. Azért le he tett már a fő -
is ko lán is köz pon ti fi gu ra, mert a ter -
mé sze tes hét köz na pi sá ga min den kit
el bű völt. 

Mes te re, Sző nyi Ist ván sok szor
el mond ta, hogy in kább gra fi kus al kat.
Ami kor jött, hogy Bé lát ki kell rúg -
ni, a „kom mu nis ta” Ék Sán dor men -
tet te meg, fog gal-kö röm mel har colt
ér te, az asz talt ver te, hogy pont őt, a

leg te het sé ge seb bet akar ják el ta ná -
csol ni. El in téz te, hogy Kof fán Károly
át ve gye a gra fi ku sok hoz, aki úgy
bánt ve le, mint egy kész mű vésszel.

– Sok szor mel lőz ték?
– Volt idő szak, ami kor köl csö nök -

ből élt, mert sem mi lyen meg bí zást
nem ka pott. Oly kor köny ve ket il -
luszt rált. Így küsz kö dött, és egész éle -

té ben fil lé res gond jai vol tak. Irigy ség,
fél té keny ség nem volt ben ne; óva to -
san bí rál ta má sok mun ká it, ha kel lett,
per sze meg mond ta szi go rú íté le tét.

– Fes tő, gra fi kus, köl tő volt. És
még a ze né hez is ér tett.

– Egy lő rin ci kis pol gá ri csa lád
adott ilyen zse nit ne künk. A ma ma
a vi lág leg ag gó dóbb, leg ér zé ke nyebb
édes anyája volt. A kéz mű ves sé get
Kondor a pa pá tól ta nul ta meg. Bé la
min dent meg tu dott csi nál ni, hang -
sze re ket ké szí tett, mint egy ezer -
mes ter. Biz tos va gyok ben ne, hogy a
na gyok, mint Bach, Dan te, Goe the
va la mi faj ta su gal la tot kap nak. Men -
nek az ut cán, és hal la nak egy dal lam -
tö re dé ket, és ab ból lesz a nagy mű.
Kon dor az édes ap já tól ka pott min -

dent: a fes té szet hez, a
réz karc hoz, ami tech -
ni ka kel lett, nem is
ta nul ta, mert úgy a
ke zé hez si mult.

Sok ne vet em lí tet -
tünk, a leg na gyob ba -
kat, de meg mon dom
őszin tén: Kon dor Bé -
la a ki vá lasz tott ke -
ve sek kö zé tar to zik!

– Az ilye nek éle te
két sze re sen is nehéz.

– Küz del mes éle te
volt. Mert ha va la ki
zse ni és ki vá lasz tott,
már min dent ért, ami -
kor mi még nem is
sejt jük, mi ről van szó.
És így él ni, hogy má -
sok nem lát ják… Vol -
tak pap  tár sak, és volt
Pi linsz ky is, de ő ké -
sőbb na gyon meg vál -

to zott. Mi kor lát tam őket a hat va nas
évek ben, Pi linsz ky na gyon halk sza -
vú, sze ré nyen öl tö ző em ber volt, a
nagy bá csi tól örö költ té li ka bát já ban.
Nagy ze ne hall ga tó, de Kon dor gyö -
nyö rű en ját szot ta Ba chot. Ha el -
men tünk a mű ter me előtt es te ti zen -
egy óra kor, ki hal lat szott az ut cá ra a
fen sé ges mu zsi ka.

– Be fe je zé sül a meg íté lé sé ről kér de -
zem: hol a he lye a ma gyar kép ző mű -
vé szet ben Kon dor Bé lá nak?

– Men jünk vé gig, hol van Ko dály
Zol tán? Hol Né meth Lász ló? Tu laj -
don kép pen az em lí tett na gyok kö zül
sen ki nincs mél tó hely re so rol va…
Nem olyan a ma gyar szel le mi élet,
hogy „te jó ég, ezek az em be rek örök
fé nyű csil la gok!” 

Kon dor ba, ahol le he tett, be le -
mar tak. Meg kér dő je lez ték és be sá -
roz ták. Nem is tu dom, a fi a ta lok tud -
ják-e, hogy volt itt egy zse ni á lis em -
ber, Kon dor Bé la. Hogy itt volt Pi -
linsz ky Já nos. Mi tör tént eb ben az
or szág ban? 

Em lék szem, egy szer 1976-ban a
meg ré mült te rem őr né ni kék jaj gat -
tak, hogy a fiatalok be nyom ják a
ka put. Mert be akar tak men ni, akár -
hogy, a Nagy Lász ló-est re! Mind egy,
hogy a lép csőn ül ve vagy áll va, de ott
len ni! La ci azt mond ta: en ged jék be
őket. És em lék szem, a far mer nad rá -
gos, hosszú ha jú, ta risz nyás, tor na -
ci pős fi a ta lok be özön löt tek fel sza ba -
dult arc cal: csak egy te rem ben le gye -
nek a köl tő vel. Nem is egy te rem ben,
csak egy ház ban, ott, ahol ő van. 

Ez az if jú ság ho vá tűnt? És a
gye re ke ik? El fá sul tak, nem ér dek li
őket a szép ség? Nem tu dom. Csak
azt a bol dog es tét kí vá nom ma gunk -
nak, mind annyi unk nak: Nagy Lász -
ló-ver se ket, Hu szár ik-fil me ket,
Kon dor-ké pe ket, hogy hi tünk ben
erő söd jünk, és éle tünk ben gaz da -
god junk!

g Feny ve si Fé lix La jos

Fi gye lő szem pár
Be szél ge tés Mol nár Edit fo tó mű vésszel Kon dor Bé lá ról

b Élt kö zöt tünk egy fér fi, aki rö vid éle té ben az egyik leg sú lyo sabb élet -
mű vet te rem tet te meg. Kon dor Bé la – feb ru ár 17-én len ne nyolc van -
éves – va rá zsos fes tő, gra fi kus volt. És köl tő min den ízé ben, szin te kö -
vet he tet len mély sé gek ből hoz ta föl kü lö nös asszo ci á ci ó it. Minden nek
az esszen ci á ja pe dig a rajz, az ör vé nyes és gu ban cos, az eget és a föl -
det be szö vő vo nal. „Rend kí vü li szem pár für ké szi itt ön ma gát, a vi lá -
got és ben nün ket” – ír ta a ba rát, Pi linsz ky Já nos. A szí nes réz kar cok
mes te re, Gross Ar nold így val lott ró la: „Kon dor Bé la a 20. szá zad má -
so dik fe lé nek leg je len tő sebb mű vé sze; mun ká i ban a kor szak bo nyo -
lult, el lent mon dá sos vi lá gát mu tat ta meg dan tei nagy ság gal.” Mind -
ezt ha tal mas lo bo gás sal, éget ve ma gát szün te le nül. Nem cso da, hogy
csak negy ven egy éves ko rá ig bír ta erő vel. 
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Ka to li kus pa pok ból, pon to sab ban egy
pap ból, egy káp lán ból és egy pap nö -
ven dék ből ál ló trió ért el le me zé vel óri -
á si si kert a fran cia ze nei vi lág ban, le -
me zük több mint öt száz ezer pél dány -
ban fo gyott el 2010-ben. A Les Prêt res
(A Pa pok) ez zel az össze sí tés ben a slá -
ger lis ták má so dik he lyét sze rez te meg
Spi ri tus Dei cí mű al bu má val.

A nem min den na pi együt tes az
egy há zon be lül szer ve zett vá lo ga tást
kö ve tő en ala kult meg, az öt let gaz -
da Je an Mi chel di Fal co Lé and ri
püs pök. Az elöl já ró egy ház me gyé -
je hely ze tén akart ja ví ta ni a trió
út nak in dí tá sá val. „Pénz re volt szük -
ség egy temp lom bő ví té sé hez, va la -
mint egy ma da gasz ká ri is ko la prog -
ram hoz” – mond ta a püs pök, aki nek

vé gül tit kár sá gát is bő ví te nie kel lett,
hogy ke zel ni tud ják az óri á si saj tó -
ér dek lő dést.

Az együt tes má so dik le me ze a hí -
rek sze rint áp ri lis ban je le nik meg.

d MTI

„Kle ri ká lis ban da” 

Bukás (Szent Antal megkísértése), 1966

b Mi a jó, és mi a rossz? – avagy
„ne győz zön le té ged a rossz, ha -
nem te győzd le a rosszat a jó val”
cím mel hir det te meg feb ru ár
10-i al kal mát az Asz ta li Be szél -
ge té sek Kul tu rá lis Ala pít vány a
Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um ban.
Ga lam bos Ádám ven dé ge Jó kai
An na Kos suth-dí jas író és Gáncs
Pé ter evan gé li kus el nök-püs -
pök volt. 

Ga lam bos Ádám teo ló gus hall ga tó, az
ala pít vány ku ra tó ri u mi el nö ke az
est há zi gaz dá ja ként há rom mű al ko -
tá son ke resz tül in dí tot ta el a be -
szél ge tést. A há rom kép kö zül ket tő
a hely szí nen is je len lé vő Vin cel lér Im -
re al ko tá sa volt. Az álom sze rű, kü lön -
le ges han gu la tú ké pek az An gyal és
a Bu kott an gyal cí met vi se lik, kap cso -
lód va az est té má já hoz.

Jó kai An na egy sa ját él mé nyéről
szólva hang sú lyoz ta, mi lyen lé nye ges
az, hogy ki nek mi van az éle te kö zép -
pont já ban; fon tos, hogy a kö zép -
pont ne üres tér le gyen. Így az ő éle -
té ben a mér leg nyel ve – utal va egy
ko ráb bi mű vé re – min den kép pen
Jé zus Krisz tus.

A kö zé pen ál ló har ma dik al ko tás,
Si mon And rás gra fi ká ja szin te össze -
fűz te a két fest ményt. Na gyon ér de -
kes teo ló gi ai kér dést fe sze get az
egyet len vo nal ból ál ló mű: össze kö ti
a Lé lek szim bó lu mát, a ga lam bot a
go nosz jel ké pé vel, a kí gyó val. Le het
va ló ban ugyan an nak a kéz nek az al -
ko tá sa a jó és a go nosz? – ez zel a gon -
do lat tal in dí tot ta esz me fut ta tá sát
Gáncs Pé ter püs pök.

A ke resz tény ség alap ve tő en nem
du a lis ta val lás, az az nem vall ja, hogy
a jó és a rossz egyen ran gú úr ként
ural ko dik és har col a vi lág fe lett. De
tény és va ló, hogy mi ként meg ta pasz -
tal ha tó an lé te zik a jó, úgy ér zé kel he -
tő egy go nosz, ne ga tív, min dent

össze ku szá ló erő je len lé te is a vi lág -
ban. A püs pök Ma dách Im re Az
em ber tra gé di á ja cí mű mű vé re utal -
va meg fo gal maz ta, hogy a rossz akár
ser kent het na gyobb el len ál lás ra, vagy
más kép pen erő sít he ti el len ál ló ké pes -
sé gün ket, tu da to sabb hit re ve zet -
het. A ne héz kér dést egy lu the ri
gon do lat tal sum máz va hoz zá tet te:
„Az ör dög is Is ten ör dö ge.”

A más fél órás be szél ge tés még
szá mos iz gal mas, gon do lat éb resz tő
té mát ve tett fel, és bi zony még azok
szá má ra is ha mar el re pült az idő, akik
a – nagy ér dek lő dés re va ló te kin tet -
tel – már csak ál ló he lyet kap tak a te -
rem ben.

g Kiss Ta más
For rás: Evan ge li kus.hu

„Az ör dög is Is ten ör dö ge”
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A Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let har ma dik al ka lom mal ren de zi meg fel -
ügye lői kon fe ren ci á ját már ci us 18–19-én a pi lis csa bai Bé thel Misszi ói Ott -
hon ban. A kon fe ren cia meg hí vó ját, prog ram ját és je lent ke zé si lap ját a
fel ügye lő test vé rek nek pos tán, sze mély re szó ló an meg küld tük. A je lent -
ke zé si la pot kér jük feb ru ár 25-ig vissza kül de ni. Dé li Egy ház ke rü let Püs -
pö ki Hi va ta la, 1088 Bu da pest, Pus kin u. 12.

H I R D E T É S

Az asztalnál (balról jobbra): Galambos Ádám, Jókai Anna és Gáncs Péter
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b Evan gé li kus nem ze dé kek ta lál -
ko zó já nak is ne vez he tő az a ki -
ál lí tás meg nyi tó, ame lyet a va -
nyar ci gyü le ke zet ott ho ná ban
tar tot tak ja nu ár 30-án. A fa lu
gaz dag múlt ját Ve res Pál nén és
Mik száth Kál má non ke resz tül
egy hó na pon át Ré ti Zol tán kö -
ti össze az zal a leg alább száz húsz
fa lu be li vel, akik részt vet tek az
ese mé nyen, és mind azok kal,
akik az idős fes tő se gít sé gé vel
em lé kez nek – a cen te ná ri um
évét kö ve tő en is – Mik száth
Kál mán ra.

Rá em lé ke zett ta valy az iro da lom ked -
ve lő kö zön ség. Mik száth ra, aki nem -
csak érett sé gi té tel, nem csak „a ma -
gyar re a liz mus aty ja”, nem csak „a
nagy me sé lő”, ha nem rend kí vül jó
tol lú pub li cis ta, szel le mes új ság író,
mar káns no vel lák szer ző je és haj da -
ni me se sze rű vi lá gok meg örö kí tő je.
Meg koc káz ta tom: ne künk, ma gyar
iro dal mat ol va só em be rek nek sze -
mé lyes is me rő sünk. Nem kol lé gánk,
mert ah hoz ki csik va gyunk. Nem
nagy apánk, mert a nagy apák el fo gul -
tak. Nem mes te rünk, mert ak kor el -
vá rá sai len né nek, rá adá sul nem csak
ha son lí ta ni, de kon zek ven sen kü lön -
böz ni is sze ret nénk tő le. Mik száth –
Mik száth. Ta lán a szom széd, aki től
min dig idő ben meg kap juk a hí re ket.
A ré gi ba rát, aki meg si mo gat a te kin -
te té vel, ha vesz te ség ér. Vagy az öreg
ro kon, aki tud ja, mi től dög lik a légy…

No vel lá i nak bal la dás han gu la ta, re -
gé nye i nek el be szé lő örö me vé gig kí -
sér te if jú ko run kat. Ké sőbb meg is -
mer ked tünk or szág gyű lé si tu dó sí -
tá sa i val, ke ser nyés kar co la ta i val, iro -
ni kus port ré i val, re mek hu mo rú,
éles lá tó pub li cisz ti ká i val.

Ré ti Zol tán úgy mu tat ja be port -
ré ján az írót, ahogyan Mik száth lát -
tat ja hő se it. Hogy az ol va só évek múl -
tán is em lé kez zék – ne csak a ta nul -
ság ra, a tör té net re, ha nem az em ber -
re is. A le he let fi nom ak va rel len (A
mű szü le té se) az író éles te kin tet tel
néz a vi lág ba. Ke zé ben az el ma rad -
ha tat lan, hosszú szá rú, sel me ci cse -
rép pi pa. Könnye den fel vitt li lák ból és
ké kek ből bo do ro dik kö rü löt te az il -
la tos pi pa füst. Az iró ni á hoz el en ged -
he tet len tá vol sá got tart ja így, s míg –
mond hat nánk – „fi xí roz za” a té mát,
ala kul, höm pö lyög, hul lám zik kö rü -
löt te a tör té net. Álom és va ló ság
ha tá rán: szü le tik a mű. Éles, kék te -
kin te te be le ha tol a le ve gő be: pon to -
san lát ja, mi tör té nik, és el tud ja vá -
lasz ta ni a jót a rossz tól. Per sze ír

mind ket tő ről. És bölcs mo sollyal ta -
ní ta ni akar min den tör té ne té vel. 

„… ün ne pel tek, em le get tek, pe dig
be szél het tem, ír hat tam akár mit, iro -
ni zál hat tam, csip ke lőd het tem, ele ven
ka rak te re ket raj zol hat tam a ma gyar
vi lág ról, nem sok fo ga nat ja volt. […]
bár fen nen han goz tat já tok, mi cso da
iga zam volt kri ti ká im ban, nem igen
ta nul ta tok tör té ne te im ből. Pe dig mi
min dent meg ír tam a kis és a nagy
em be rek hun cut sá ga i ról, a po li ti ka
pac ká zá sa i ról! És mit kell lát nom?
Ugyan úgy megy min den, mint az én
időm ben. Ezért hát ve gyé tek csak elő
re gé nye i met és el be szé lé se i met, or -
szág gyű lé si kar co la ta i mat, cik ke i -
met, és il lesszé tek rá ko ro ná tok ra
va la há nyat, meg lát já tok, mennyi re
pá szol nak azok a ti idő tök re is! Mert
az író, ha le lep le zi is ko ra csa la fin ta -
sá ga it, so kat nem ké pes ja ví ta ni sem
az em be ri ter mé sze ten, sem a köz gon -
dol ko dá son.” (Sza ko nyi Ká roly, 1997)

Mik száth meg kér dő je lez he tet le nül
ak tu á lis te hát ma is – a fel szí nen és
a mély ben egy aránt.

„Néz zünk szét szer te a ha zá ban.
Mennyi vissza élés, mél tat lan ság,
mennyi pör a tör vény előtt, mennyi
bűn a tör vény há ta mö gött! S mind a
kö te les ség ér zet hi á nya okoz za.

A tör vény írott ma laszt, s az elv is -
me ret len fo ga lom. Aki adót nem fi zet,
s a fi nán cot meg ve ri, az nagy ha za fi
– aki el len ke ző jét hir de ti an nak,
amit teg nap val lott, ab ból mi nisz ter -
el nök lesz.

Fő cél az él ve zet, s jó hoz zá min den
út, min den esz köz, csak si ker re vi gyen.
A mun ka el avult do log, ár ta ni más -
nak a ha szo nért okos és igen cél sze -
rű. Mennyi vissza élés! Az adós nem
fi zet, a mun kás nem dol go zik, a pol -
gár nem sza vaz, a hon atya ott hon
ma rad, vagy bot rá nyo kat csi nál, a vá -
lasz tó jö vő re azért még is meg vá -
laszt ja, az ipa ros po li ti zál, az or vos
hír la pot ír, a ta nár uzso rás ko dik…

A kö te les ség ér zet hi á nya: az a kor -
rup ció.

Ez pusz tít ná lunk a csa lád ban, ut -
cán, üz let ben, hi va tal ban, tör vény ho -
zás ban, po li ti ká ban.” (Mik száth, 1880)

Nos? 
Mik száth itt élt, Nóg rád me gyé -

ben, és a tót és pa lóc ha gyo má nyo -
kon, élet mó don túl is mer te a kör nyék
min den kü lö nös fi gu rá ját, min den le -
gen dá ját, a fel vi dé ki vá rak tit ka it, a
ba bo ná kat, az ál lí tó lag meg tör tént
cso dá kat. Pél dá ul hogy egyet len egy -

szer vissza fe lé folyt a bá gyi pa tak.
Vagy hogy Szent Pé ter es er nyő je
alatt fel tá madt a glog ovai Sran kó
Já nos. Hogy mit je lent a tit kos sze re -
lem nyel vén a fe hér vi rág és a pi ros
vi rág… Nem vé let len, hogy a Mik -
szát hért és a nóg rá di vi lá gért – a ter -
mé sze ti és a kul tu rá lis tá jért – ra jon -
gó, lo kál pat ri ó ta mes ter nek, Ré ti
Zol tán nak meg akadt raj ta a sze me.

Ré ti Mik száth-me sé it néz ve meg -
fo gal ma zó dik a szem lé lő ben, hogy az
ak va rell re mek tes tet öl tés a no vel la
szá má ra. A gyors moz du la tok kal

fel vitt, át tet sző, könnyed szí nek, az
át gon dolt, de nem túl sza bá lyo zott
kom po zí ció, az iz gal mas tör té net -
mon dás le he tő sé ge, a jól kö vet he tő
cse lek mény, az el hall ga tott moz za na -
tok, a bur kolt uta lá sok – mind-mind
egy aránt jel lem zői a no vel lák s az ak -
va rel lek leg jobb ja i nak. A lát vány -
ban el me rül ve nem csak azt ész lel jük,
hogy a kom po ná lás bá tor sá ga, a fi gu -
rák raj zos, más kor folt sze rű alak ja
ho gyan idé zi fel a no vel lák egy-egy je -
le ne tét, ha nem azt is, hogy ezek a ki -
emelt je le ne tek ma guk ba sű rí tik a
tör té ne tek, a mik szá thi tra gi kum,
iró nia, de leg in kább a rá oly annyi ra
jel lem ző „atyás” sze re tet lé nye gét. 

Ré sze se lesz a né ző La paj éde sen
gro teszk apa sá gá nak, az „Arany kis -
asszony” fáj dal mas vá gyó dá sá nak,

Gé lyi Já nos tra gi kus meg vi lá go so dá -
sá nak, vagy együtt ag gó dik Gál Mag -
da sor sá ért a fa lu kö ze pén pus mo gó
asszo nyok kal, és ér ti meg a Pé ri lá -
nyok ha j ál do za tát. Az már csak rá -
adás, hogy a táj köl té sze te ugyan úgy
élő Ré ti Zol tán ak va rell je in, ahogy
Mik száth no vel lá i ban lé leg zik együtt
az em ber rel, a tör té net tel.

A né hai bá rány nak mos ta ná ban
új ra és új ra meg rá zó ak tu a li tá sa van.
Ami kor az em ber gyer mek fej jel ta -
lál ko zik a szo mo rú kis tör té net tel
vagy akár Pe tő fi ver sé ben a Ti sza

őrült vág ta tá sá val, úgy gon dol ja:
„Igen, mi cso da ször nyű ség is az ár -
víz, de hát ez ré gen volt! Ma nap ság
már más a hely zet…” Az tán egy ta -
va szi haj na lon át sza kad a mo dern gát,
egy nyá ri eső zés kor be ázik a te tő,
vagy a tél utó ol va dá sa áraszt ja el a
part kö ze li ház so ro kat. 

Or szá gos ka taszt ró fák kö ze pet te
Cuk ri bá rány és a kis Bor csa tra gé -
di á ja bi zony mo solyt fa kasz tó len ne,
ha nem tud nánk: min den ki nek a
ma ga gaz dag sá ga, a ma ga jó szá ga, a
sa ját há zacs ká ja, a sa ját múlt ját őr ző
tár gyai a leg fon to sab bak.

Szim bo li kus nak is ne vez het nénk
ezt a tör té ne tet: van nak, akik min de -
nü ket el ve szí tik, s akad nak, akik a
má sok tra gé di á já ból is hasz not húz -
nak. Van nak, akik har col nak az igaz -

sá gért, s akad nak, akik min den esz -
közt be vet nek, hogy ki ne de rül jön az
igaz ság. Nem be szél ve ar ról, hogy
„amennyi itt a rossz nyelv, szá zan is
ki nyújt ják la pát nak, hogy a má sok be -
csü le tét hord ják el raj ta”.

Mik száth re mek be sza bott no vel -
lá ja erő sen nép me sei szí ne i vel, a pa -
ló cok éle tét és ba bo ná it idé ző szó for -
du la ta i val, ki- és „be szó lá sa i val”,
szűk sza vú és éles lá tó jel lem raj za i val
biz to san fé nyes csil la ga a ma gyar
no vel la iro da lom nak. Két kép is ké -
szült ró la Ré ti Zol tán mű ter mé ben.
A né hai bá rány tra gi kus ár víz tör té -
ne te ele ve ne dik meg az itt ki ál lí tott
la pon. Sár gán vil ló dzó, ha ra gos szür -
ke ég bolt, két ség be esett jó szá gok, egy
egész fa lu ke ser ve ad ja hát te rét a fő -
sze rep lő, a kis bá rány ér tet len ri a dal -
má nak.

Za lán Ti bor re a liz mus ba rej tett
imp resszi o niz mus ról be szél a no -
vel lis ta Mik száth mű vé sze té ben. Ezt
a szá lat ra gad ja meg re me kül az ak -
va rel lis ta a má sik ké pen. A pa pír ra
per cek alatt fel vitt víz ké kek és -zöl -
dek, pá rás szür kék és szo mo rú li lák
jól ér zé kel te tik az ár víz utá ni – me -
te o ro ló gi ai és lel ki – at mo szfé rát. A
tör té net szo mo rú sá gát egyet len alak -
ba, az is me ret len fe lé a tu li pá nos lá -
dán úszó, el ár vult kis bá rány ba sű rí -
ti. S ahogy a há zak és a kó ró ként me -
re de ző fa sor a meg áradt pa tak vi zén
tük rö ző dik, úgy a ké pen a vég te len le -
mon dás és fáj da lom. Va jon „csak”
szo mo rú ság van? Va jon el ma rad a
tra gé dia? Va jon a fel hők mö gül elő -
buk ka nó nap a hap py en det elő le ge -
zi-e meg vagy csak az igaz ság nap -
fény re ke rü lé sét? Aki ol va sott már
Mik szát hot, tud ja a vá laszt.

Hor pá cson, az író ré gi há za előtt
van egy bronz szo bor. Hosszú, kar fás
pad, ami lye ne ket ré gi tor ná co kon lát -
ni. A pad egyik vé gé ben ül az író, az
el ma rad ha tat lan pi pá val a ke zé ben,
de mel let te még van bő ven hely.
Oda le het te le ped ni – fény ké pez ked -
ni, ol vas ni, gon dol kod ni. Hall gat ni,
mit su sog nak a ha tal mas fák kö zött
a nóg rá di szel lők.

Jel ké pe sen ül jünk mel lé mi is! Fel -
töl tőd ve Ré ti Zol tán szí ne i vel ve gyük
le a polc ról egy kö te tét, és fi gyel jük
a rég múlt idők ma is ak tu á lis tör té -
ne te it!

g Zász ka licz ky Zsu zsan na

Az írás a meg nyi tó szö ve gé nek rö vi -
dí tett, szer kesz tett vál to za ta. A ki ál -
lí tás feb ru ár 28-ig lá to gat ha tó elő ze -
tes be je lent ke zés sel a lel ké szi hi va tal -
ban: 32/484-078.

Fes tői Mik száth-me sék Va ny ar con

Cse ké re (a szat má ri ak szó hasz ná la -
tá ban Cse ké be) me gyek, mint min -
den év ja nu ár já ban ’90 óta, em lé kez -
ni a Him nusz szü le tés nap ján kul tú -
ránk ra s ma gyar sá gunk ra. Va jon
hány szor tet te meg ezt az utat Köl -
csey Fe renc te kin te tes sze ké ren vagy
ho mok fu tón Deb re cen be jö vet-me -
net? Ne ki tán egy egész nap is ke vés
volt hoz zá. Au tó val most alig két órá -
nyi a táv. 

Deb re cent el hagy va utunk két kul -
túr táj ha tá rán ka nya rog. Bár Ham vas
Bé la sze rint még az Al föl dön já -
runk, de itt-ott már ér ző dik az er dé -
lyi gé ni usz. Meg je len nek a ha rang lá -
bas, zsin dely te tős, év szá za dos temp -
lo mok, az el ső mind járt Nyír mi -
hály di ban, majd a leg is mer tebb Bá -
tor ban. Az utób bi va ló já ban fo ga dal -
mi temp lom, mert Bá tho ry Ist ván er -
dé lyi vaj da, él ve me ne kül vén meg a
ke nyér me zei csa tá ból, há la adá sul
épít tet te az Úr nak. „A ma ga mé bul”
– idéz te őt min dig, fi gyel mez te tés -
képp Koz ma nagy tisz te le tű úr. 

E gó ti kus temp lom há ló rá csos
mennye ze té nek mél tó pár ja leg kö ze -
lebb Can ter buryben lát ha tó… Meg -
gyil ko lá sa után, ti zen öt év nyi há nyó -

dást követően, a kö nyö rü le tes Beth -
len Gá bor alatt e temp lom ban ka pott
vég ső nyug he lyet a zak la tott éle tű Bá -
thory Gá bor, Er dély fe je del me. 

Hosszan tű nő dünk a test vér sze re -
lem be me ne kü lő fi a tal fe je de lem
sor sán, köz ben fel idéz zük Mak kai
Sán dor re gé nyét (Ör dög sze kér), mely
ja va részt a kö ze li Ecse den, a má sik
nagy Bá tho ry-fé szek ben ját szó dik, s
épp e tra gi kus sze re lem ről szól. Ho -
dász és Meggyes kö zött lé lek ben is -
mét köz tünk van Czi ne Mis ka bá -
tyánk is, e táj szü löt te, sze rel me se, a
né hai jó ba rát s ta ní tó mes ter.

Má té szal kát, a tri a no ni Cson ka-
Szat már egy ko ri me gye szék he lyét
ép pen csak érint ve is mét je les hely -
hez érünk. Ko csor don, de még in nen
a Krasz nán áll a Szé kely Had osz tály
em lék mű ve. ’50-ben le bon tot ták, de
’95-ben új ra fel ál lí tot ták! Há rom szé -
kely ka pun át le het ma fel jut ni a ki -
csiny dom bon ál ló jel hez, mely a ha -

za fi ú ság, a be csü let, a ki tar tás és a
ma gyar ka to na eré nyek ki emel ke dő
pél dá i ra em lé kez te ti az uta zót. 

A Kra toch will Ká roly ez re des ve -
zet te, alig tíz ezer fős Szé kely Had osz -
tály – egye dül, sa ját ere jé ből – tar tóz -
tat ta fel 1918/19-ben az Er dé lyen át -
özön lő ro mán ára da tot Má ra ma -
ros szi get től Be lé nye sig, las sít va ez zel

a ke le ti or szág ré szek el fog la lá sát. A
ha zai tör té ne lem köny vek ből mind -
má ig ez is ki ma radt! Hol ott ha ők
nin cse nek, má ra tán a Ti szán túl is
Nagy-Ro má nia ré sze len ne, aho -
gyan az ere de ti leg ter vez ve volt. Tet -
te ezt e ma rok nyi se reg ép pen ak kor,
mi kor Lin der Bé la had ügyér úr egy
ka to nát sem akart lát ni…

Tu nyog ma tolcs fe lé for dul va az
or szág út a Holt-Sza mos mel lé si -
mul (itt ír ta az egy ko ri uta zó örök be -
csű jét, a Fa lu vé gén kur ta kocs mát),
majd az ásott Sza most át lép ve már -
is a nagy ti szai ár víz ben so kat szen -
ve dett Fe hér gyar mat ra érünk. Itt
van a Köl csey Tár sa ság szék he lye, s
in nen in dult a kez de mé nye zés: a
Him nusz szü le tés nap ja, ja nu ár 22-e
le gyen a ma gyar kul tú ra nap ja!

Gyar ma tot el hagy va Pe nyi gé nél a
Szen ke pa ta kot ke resz tez zük, hol
egy kor ki lenc kis lány ful ladt víz be.
Las san en nek is már vagy száz éve!

Em lé kü ket bal la da őr zi, meg ki lenc
szép kop ja fa a túl vé gi te me tő ben. De
Pe nyi gén má sért is ér de mes meg áll -
ni! Az it te ni nél jobb ízű szil va lek várt
nem igen ta lál ni, s tü ze sebb pá lin kát
még Szat már ban is csak ke res ve… 

Bár sze ret nénk, most nincs ér ke -
zé sünk időz ni Túr ist ván di ban sem, a
gé pész ko vács egy ko ri há zá nál, hol
gyer mek ko rá ban a kis Mó ricz Zsi ga
hall gat ta száj tát va a fel nőt tek tör té -
ne te it. Szí ve sen ej tőz nénk a Túr part -
ján is, a hí res ví zi ma lom nál (ké pün -
kön); hogy mi a tit ka a meg ma ra dá -
sá nak, azt öreg mol nár ja csak a so ka -
dik ta lál ko zá sunk-ba rát ko zá sunk után
árul ta el. (A Rá ko si-kor szak ban csu -
pán két mű kö dő ví zi mal mot hagy tak
meg, az egyi ket a Nyu gat-Du nán tú -
lon, a má si kat meg itt. „Tet szik tud -
ni, a pász ká hoz kó ser liszt kel lett…”)

Már csak ira mo dás nyi Cseke. Az
ut cán temp lom ba igyek vő em be -
rek. E nap az ő nagy ün ne pük! Bent,
Köl csey atya fi ai aj kán még a 90.
zsol tár is más kép pen szól, künn pe -
dig, a csó nak fej fás cin te rem ben pá -
rás szem mel éne kel jük nem ze ti imád -
sá gun kat…

g Ozs váth Sán dor

Ú TI TŰ NŐ DÉ SEK
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„Nem a ma gunk igaz tet te i ben, ha nem
a te nagy ir gal mad ban bíz va visszük
eléd kö nyör gé se in ket.” (Dán 9,18)

Het ve ned he té ben az Út mu ta tó reg -
ge li és he ti igéi el bi za ko dott ság ból
oda adó is ten tisz te let re hív ják Is ten né -
pét. Az egy há zi év má so dik sza ka sza – a hús vét, a Fiú ün nep kö re – ma, het -
ven nap pal, az az tíz hét tel fe hér va sár nap előtt kez dő dik el. Mi már a fel tá ma -
dott és élő Úr Jé zus ne vé ben s az ő ér de mé ben bíz va vi het jük Is ten elé kö nyör -
gé se in ket; mert ma gá ra vet te vét kes adós sá gunk ter hét, hogy a bűn töb bé ne
ural kod jék raj tunk. „Is ten lé lek, és akik őt imád ják, azok nak lé lek ben és igaz -
ság ban kell imád ni uk.” (Jn 4,24; LK) „Him nuszt zeng je tek né künk Sion nak éne -
ke i ből!” (GyLK 769) Is ten ma is el hív és ki vá laszt mun ká so kat az ő szol gá la -
tá ra. A sző lő mun ká sok pél dá za ta fi gyel mez tet: min den ke gye lem az Úr or szá -
gá ban! Nem le het nek el bi za ko dot tak és gő gö sek az ő gyer me kei, mert az örök
élet nem fi zet ség, ha nem az ir gal mas Is ten in gyen ke gyel mi aján dé ka! Ő mint
sző lős gaz da ezt kér de zi: „Hát nem sza bad-e ne kem azt ten nem a ja va im mal,
amit aka rok? (…) Így lesz nek az utol sók ból el sők, és az el sők ből utol sók.” (Mt
20,15.16) Lu ther sze rint: „Itt meg szű nik min den ér dem, és egye dül Is ten ke -
gyel me dönt, hogy az el ső ből eset leg utol só, s az utol só ból el ső le gyen.” Mind -
ezek tu da tá ban Pál még is (!) ver se nyez a her vad ha tat lan ko szo rú ért: „Én te -
hát úgy fu tok, mint aki előtt nem bi zony ta lan a cél, úgy ök lö zök, mint aki nem
a le ve gő be vág.” (1Kor 9,26) S ugyan ak kor hir de ti: „…nem azé, aki akar ja, és
nem is azé, aki fut, ha nem a kö nyö rü lő Is te né.” (Róm 9,16) Is ten e meg elő ző
és ke gyel mes sze re te te öle li kö rül még meg té ré se előtt a fő vám sze dőt is Jé zus
e hí vó sza vá ban: „Zá ke us, szállj le ha mar, mert ma a te há zad ban kell meg -
száll nom.” Ez a Krisz tus misszi ó ja: „Mert az Em ber fia azért jött, hogy meg ke -
res se és meg tart sa az el ve szet tet.” (Lk 19,5.10) Ám: „Ügyel je tek ar ra, hogy sen -
ki se ha jol jon el Is ten ke gyel mé től (…). Ne le gyen sen ki pa ráz na vagy is ten te -
len…” (Zsid 12,15–16) Jé zust be le het fo gad ni az ő min den ko ri „egy-ügyű” ta -
nít vá nya i nak tett szol gá lat ál tal. „Aki pe dig csak egyet len po hár friss vi zet ad
in ni egy nek e ki csi nyek kö zül, mert az ta nít vány: bi zony, mon dom nék tek, sem -
mi kép pen sem fog ja el vesz te ni ju tal mát.” (Mt 10,42) Is ten el hí vott és ki vá lasz -
tott mun ka tár sai Krisz tus ra épí te nek! „Aki ül tet, és aki ön töz: egyek, és mind -
egyik majd a ma ga ju tal mát kap ja fá ra do zá sá hoz mél tó an.” (1Kor 3,8) Hús -
vét előtt Jé zus meg tisz tí tot ta a temp lo mot: „…ne te gyé tek az én Atyám há zát
kal már ko dás há zá vá!” (Jn 2,16) „Mert a há zad irán ti fél tő sze re tet emészt; rám
hull a gya lá zat, ha té ged gya láz nak.” (Zsolt 69,10) Mi ért le het nek a ch ris ti a -
nu sok: misszi o ná ri u sok? Pál vá la szol: „Mert néz zé tek csak a ti el hí va tá so to kat,
test vé re im…” Is ten tet te, „hogy ti a Krisz tus Jé zus ban vagy tok”, ezért „aki di csek -
szik, az Úr ral di cse ked jék” (1Kor 1,26.30.31). „El fo gad tál és el hív tál, élő Jé zus,
Mes te rünk. / Ke gye lem, hogy ve led já ró ta nít vá nyok le he tünk.” (EÉ 475,1)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ
Bi zo nyá ra so kan is me rik A rút kis ka -
csa me sé jét: egy ka csa ta lált egy to -
jást, és ad dig ült raj ta, amíg ki nem
kelt be lő le egy ma dár. A ka csa ma ma
azon ban – tud tán kí vül – egy hattyú
to já sát kel tet te ki… Ahogy a hattyú
nőtt, egy re töb bet csú fol ták, gú -
nyol ták mind a ba rom fi ud var la kói,
mind pe dig az em be rek. Oly annyi ra,
hogy el is ül döz ték, és ő ké sőbb – a
vé let len nek kö szön he tő en – buk -
kant rá a töb bi hattyú ra.

Hans Ch ris ti an An der sen így ír ja le
a ta lál ko zás pil la na tát: „Ha va la ki
hattyú to jás ból kel ki, hattyú ma rad, ha
ba rom fi nép kö zött ne ve lő dik is! Most
már örült a hattyú, hogy annyi bajt és
nyo mo rú sá got ért; így tud ta iga zán ér -
té kel ni a bol dog sá got.” Ké sőbb pe dig
ezt ol vas suk: „És az öreg hattyúk fe jet
haj tot tak a haj da ni rút kis ka csa előtt.
A fi a tal hattyú azt se tud ta, ho vá le gyen
a nagy meg tisz tel te tés től. Fe jét a szár -
nya alá dug ta, úgy meg szé gye ní tet te a
di csé ret. Bol dog volt, na gyon bol -
dog, de még sem fu val ko dott fel, mert
a jó szív so ha sem ke vély. Ar ra gon dolt,
mennyit ül döz ték és csú fol ták, most
pe dig min den ki a szép sé ges ma da rak
leg szeb bi ké nek mond ja.” 

Mert bi zony nem min den és nem
min den ki az, ami nek, aki nek lát -
szik. És ez most nem ne ga tív íté let kí -
ván len ni, épp el len ke ző leg. Azt aka -
rom ez zel mon da ni, hogy ar ról, aki
ta lán rút kis ka csá nak lát szik, még ki -

de rül het, hogy va ló já ban szép sé ges
hattyú… Mert min den ki nek van nak
rej tett ér té kei. Cso dás kin csei. Me lye -
ket a szí vé ben hor doz. Me lye ket Is -
ten től ka pott.

A zsol tá ros per sze azt is tud ja,
hogy ki nek kö szön het jük ér té ke in ket:
„Is ten ru ház föl en gem erő vel, ő te szi
tö ké le tes sé uta mat. Olyan ná te szi
lá ba mat, mint a szar va so ké, ma -
gas la tok ra ál lít en gem. Ő ta nít ja ke -
ze met a harc ra, kar ja im érc íjat fe szí -
te nek. Ol tal ma zó paj zso dat ad tad ne -
kem, job bod tá mo gat en gem, sok -
szor le ha jol tál hoz zám. Biz tos sá te -
szed lép te i met, és nem inog nak bo ká -
im.” (Zsolt 18,33–37)

Is ten ol tal mat je lent het és je lent
mind azok szá má ra, akik hoz zá me -
ne kül nek. És se gít sé get min den ki nek,
hogy az zá és olyan ná vál ja nak, aki -
nek és ami lyen nek Is ten lát ni sze ret -
né őket. Hogy – az An der sen-me sé -
re vissza tér ve – ne rút kis ka csák
ma rad ja nak, ha nem ne mes és szép
hattyú vá vál has sa nak. Re pü lő hattyú -
vá. Mert ki-ki ar ra szü le tett, hogy
„szár nyal jon”. Leg töb bünk azon ban
úgy gon dol ko dik és vi sel ke dik, mint
a rög höz, föld höz kö tött kis ka csa.
Szárny sze get ten hisszük el „rút kis -
ka csa sá gun kat”, mert a vi lág fel sem
tud té te lez ni mást ró lunk…

Pe dig Is ten az em bert ke vés sel
tet te ki seb bé az an gya lok nál (lásd
Zsolt 8,6 és Zsid 2,7). Ha úgy érez zük,

hogy az élet több an nál, mint amit ta -
pasz tal ha tunk, néz zünk fel fe lé! Emel -
jük fel a szár nya in kat, és re pül jünk!
Mert Is ten azt akar ja, hogy az zá vál -
junk, ami vé ő te rem tett.

Pé ter apos tol ír ja: „Mint en ge del -
mes gyer me kek ne iga zod ja tok azok -
hoz a ko ráb bi vá gya i tok hoz, ame lyek
tu dat lan sá go tok ide jén vol tak ben ne -
tek…” (1Pt 1,14) Más sza vak kal azt is
mond hat nánk, hogy ne él jünk töb bé
úgy, mint az olyan ka csa, aki nem
tud ja ma gá ról, hogy va ló já ban
hattyú… Ne ma rad junk tu dat lan -
ság ban! Le gyünk tisz tá ban az zal, kik
va gyunk. Is ten te remt mé nyei. Is ten
kép má sai. Akik új já szü let tünk Is ten
élő és ha tó igé je ál tal.

Él jünk en nek meg fe le lő en! Ter -
jesszük ki kép ze let be li szár nya in kat,
és re pül jünk! Ab ban a biz tos tu dat -
ban, hogy igaz az ige sza va: „Az Is ten
út ja tö ké le tes, az Úr be szé de szín igaz.
Paj zsa mind azok nak, akik hoz zá me -
ne kül nek. Van-e Is ten az Úron kí vül?
Van-e kő szik la Is te nün kön kí vül? Is -
ten ru ház föl en gem erő vel, ő te szi tö -
ké le tes sé uta mat. Olyan ná te szi lá ba -
mat, mint a szar va so ké, ma gas la tok -
ra ál lít en gem. Ő ta nít ja ke ze met a
harc ra, kar ja im érc íjat fe szí te nek.
Ol tal ma zó paj zso dat ad tad ne kem,
job bod tá mo gat en gem, sok szor le ha -
jol tál hoz zám. Biz tos sá te szed lép te -
i met, és nem inog nak bo ká im.”

g Gaz dag Zsu zsan na

Azzá lenni, amivé az Úr teremtett

Sok fé le mó don le het meg ha tá roz ni
a si kert: stá tus, ha ta lom, elő lép te tés,
pénz és meg annyi más do log. Egyik
fon tos mé rő esz kö ze lehet az el ért ha -
tás – az a be fo lyás, ame lyet em be rek
gya ko rol nak a kör nye ze tük ben lé vők -
re, akár a mun ka he lyü kön, a la kó kö -
zös sé gük ben vagy ép pen az ott ho -
nuk ban. 

Tör té nel mi leg és spi ri tu á lis ér te -
lem ben ke vés em ber nek volt olyan
nagy ha tá sa, mint Pál apos tol nak,
aki nek élet tör té ne te és írá sai meg -
ta lál ha tók az Új szö vet ség lap ja in.
Pál nak óri á si sze re pe volt a ke resz -
tény hit ter jesz té sé ben az egész Ró -
mai Bi ro da lom te rü le tén, an nak el -
le né re, hogy fő leg gya log járt. Kép -
zel jük csak el, hogy mi min dent ér -
he tett vol na el, ha re pü lő gé pen
utaz ha tott vol na, és mo bil te le fon ja,
fax ké szü lé ke is lett vol na!

Bár so kan kö zü lünk éle tün ket az
üz le ti és a szak mai vi lág nak szen tel -
jük, azt gon do lom, hogy Pál éle te
sok ta nul sá got tar to gat, ame lye ket
a sa ját éle tünk ben al kal maz ha tunk.
Pál si ke res éle té nek a kulcs fon tos sá -
gú ele mei a kö vet ke zők:

Irány ér zé ke lés. A si ker el éré sé hez

fon tos tud ni, hogy mer re tar tunk –
mik a cél ja ink. „…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) 

Meg ér tés. Tud nunk kell ke zel ni a
vá rat lan kö rül mé nye ket és a ne héz -
sé ge ket, tud nunk kell a vá rat lan csa -
pá sok fö lé emel ked ni. „…mert én
meg ta nul tam, hogy kö rül mé nye im
kö zött elé ge dett le gyek.” (Fil 4,11) 

El kö te le zett ség. Ha fon tos vál lal ko -
zás ba kez dünk, a si ker hez szük sé ges,
hogy ki tart sunk a ne héz sé gek és a ki -
hí vá sok el le né re. „…még az éle tem
sem drá ga, csak  hogy el vé gez hes sem
fu tá so mat és azt a szol gá la tot, ame -
lyet az Úr Jé zus tól azért kap tam, hogy
bi zony sá got te gyek az Is ten ke gyel mé -
nek evan gé li u má ról.” (Ap Csel 20,24) 

Ir gal mas ság. Ahogy Pál apos tol is
ér zé keny ma radt a kör nye ze té ben lé -
vők szük sé ge i re, úgy ne künk is tö re -
ked nünk kell ar ra, hogy a ve lünk dol -
go zók ér de ke it véd jük és kép vi sel jük.
„…ha min den böl cses ség nek bir to ká -
ban va gyok, és ha tel jes hi tem van is,
úgy hogy he gye ket moz dít ha tok el,
sze re tet pe dig nincs ben nem, sem mi
va gyok.” (1Kor 13,2) 

Lel ke se dés sel te li hit. A si ke res
ve ze tők erő sen hisz nek a kül de té sük -
ben, és a lel ke se dé sük ra ga dós. „Min -
den re van erőm a Krisz tus ban, aki
meg erő sít en gem.” (Fil 4,13) Ké szen ál -
lok bár mi re ál ta la, aki bel ső erőt ad
ne kem. 

Szol gál ni má so kat. Az ön köz pon -
tú ve ze tők nek ál ta lá ban rö vid a „vár -
ha tó élet tar ta muk”. Az a ve ze tő azon -
ban, aki oda szán ta ma gát má sok
szol gá la tá ra, hogy se gít se őket a cél -
ja i kat el ér ni, lel kes kö ve tő ket fog ta -
lál ni. „Én pe dig na gyon szí ve sen ho -
zok ál do za tot, sőt ma ga mat is fel ál -
do zom a ti lel ke te kért.” (2Kor 12,15)

Tar tós tel je sít mény. Ahogy a szál -
ló ige em lé kez tet: „Nem azt szá mít, ho -
gyan kez desz, ha nem az, ho gyan fe -
je zed be.” Ez kü lö nö sen igaz Pál nál.
„Min de nütt szo ron gat nak min ket, de
nem szo rí ta nak be, két sé ges ke dünk, de
nem esünk két ség be; ül dö zöt tek va -
gyunk, de nem el ha gyot tak, le ti por nak,
de el nem ve szünk…” (2Kor 4,8–9) 

Pró bál ja meg eze ket a min den nap -
ja i ban meg él ni, és fi gyel je meg a ha -
tá sát! 

g Rick War ren
For rás: Mon day Man na

A si ker hét tit ka

„Egy ház ke rü le tünk bi zott sá ga előtt a
lel kész ké pe sí tő vizs ga II. ré szét 1949.
ok tó ber 4-én le tet ték: Dá vid Já nos,
De me Ká roly és Fábry Ist ván s. lel ké -
szek. Így ne ve zet tek lel ké szi ok le ve let
nyer tek” – ol vas hat juk a Ti szai Evan -
gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ké nek,
Ve tő La jos nak az 1950. évi, elő ző év -
ről szó ló köz gyű lé si be szá mo ló já ban. 

Öt ven ki lenc év vel a Ti szai Evan -
gé li kus Egy ház ke rü let meg szű né se
után el mond hat juk, hogy pár órá ra
is mét püs pö ki szék hellyé vált Nyír -
egy há za. Ugyanis feb ru ár 10-én dr.
Fa bi ny Ta más, az Észa ki Egy ház ke -
rü let püs pö ke kereste fel a ke rü let
leg na gyobb gyü le ke ze té t, hogy – a
pa ró ku si al kal mas sá gi vizs gá la tot
vég ző bi zott ság el nö ke ként – bi zo -
nyos sá got sze rez zen négy be osz tott
lel kész al kal mas sá gá ról. 

A bu da pes ti püs pö ki szék ház ide -
ig le nes el ha gyá sát az in do kol ta, hogy
mind egyik je lent ke ző a Haj dú-Sza -

bol csi Egy ház me gye lel ké sze, te hát a
szer ve zést te kint ve egy sze rűbb volt,
hogy a püs pök utaz zon. 

Az az idő pe dig, ame lyet a bi zott -
ság a vizs gá ra je lent ke zett be osz tott
lel ké szek elő re be adott írás be li mun -
ká i nak el bí rá lá sá val, il let ve – fe jen -
ként hat van perc ben – a meg hall ga -
tá suk kal töl tött, nem volt hi á ba va ló,

hi szen Ba lázs Vik tó ria, a Deb re ce -
ni Evan gé li kus Egy ház köz ség, Koz -
ma Anett, a Nyír egy há za-Kert vá ro -
si Evan gé li kus Ágos tai Hit val lá sú
Egy ház köz ség, Tor zsa Ta más, a
Nagy cser ke szi Evan gé li kus Egy ház -
köz ség be osz tott lel ké sze és Tóth Ka -
ta lin, a Nyír egy há zi Evan gé li kus
Kos suth La jos Gim ná zi um is ko la lel -
ké sze egy aránt meg ál lot ta a pró -
bát. Így mind annyi an pa ró kus lel ké -
szi bi zo nyít ványt nyer tek – te hát vá -
laszt hatók, gyülekezeti szolgálatra
meg hívhatók. 

g – HHÁ – 

Újabb négy pa ró kus
lelkész észa kon
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Iga zán nem pa nasz kod hatsz,
rég nem volt az ide i hez ha son -
ló hosszú far san gi sze zon. A
böjt kez de té ig pe dig még min -
dig van két és fél he tünk, ezért
e he ti Osz to zó ro va tunk ban is
a tán cé, az öröm ze né lé sé és a
ne ve té sé a fő sze rep.

Az Ex peri Dance több mint
egy tánc együt tes. Ná luk a ze -
ne, a moz gás, a jel mez és a
fény mind egyi ke fon tos. Ezer -
há rom száz elő adá son tap sol -
ha tott már ne kik a kö zön ség.
El tán col ták né pünk ezer egy
évét, be pil lan tást en ged tek

tánc já té kuk kal a na gyi dai ci -
gá nyok és Má tyás ki rály éle té -
be is. Bol dog ság 69:09 cí met vi -
se lő elő adá suk szü le ink gyer -
mek ko rát, az 1969-es esz ten -
dőt, il let ve 2009-et idé zi. A

sze rep lők ke re sik a bol dog sá -
got a negy ven év vel ez előt ti és
a mai Ma gyar or szá gon is.
Köz ben a két kor könnyű ze nei
slá ge rei szól nak az Il léstől a
Kis pál és a Bor zig. Az Ex peri -
Dance kö vet ke ző kü lön le ges
idő uta zá sa feb ru ár 27-én lesz
Bu da pes ten, a Mű vé sze tek
Pa lo tá já ban.

A Szél ró zsa-utó ta lál ko zón
túl is el csíp he ted az evan gé li -
kus if jú sá gi ta lál ko zó han gu -
la tát. Ez út tal a fő vá ro si Er zsé -
bet té ri Gö dör ben. Feb ru ár 27-
én, va sár nap es te fél 9-kor, az

Et no gö dör kon cert so ro zat ré -
sze ként a Me zít láb együt tes
kon cer te zik. Több Szél ró zsán
is hall hat tad már őket. Kon -
cert je i ket egy szer re jel lem zi a
ha gyo mány tisz te let és az alá -

zat a múlt ér té kei iránt, va la -
mint a kí sér le te ző jó kedv. A
Me zít láb fe je te te jé re ál lít ja a
nép ze nét. Aho gyan ők ír ják
hon lap ju kon (www.me zit -
lab.com): „Tisz tel jük a nép -
ze né ből elő tö rő őszin te erőt,
ame lyet időn ként pá rat lan
lük te tés sel, disszo náns fu ta -
mok kal meg fű sze rez ve fi a tal
len dü let tel pró bá lunk át ad ni a
hall ga tó ink nak.” A kon cert re
ké szül ve üsd be a You tu be
ke re ső jé be a „Me zít láb: Szé ki
csár dás” szó kap cso la tot!

Az ott hon ma ra dók pe dig
kap csol ják be té vé jü ket 27-én,
és han gol ják ké szü lé kü ket a
Film mú ze um ra! Es te nyolc
után öt perc cel ta lál koz hat tok
a Ka leb ne vű fi a tal csa var gó -
val, aki kü lön bö ző vá sá ro -
kon lép fel bű vész mu tat vá -
nya i val. De bo rá tól, dús keb lű
sze rel mé től meg tud ja, hogy a
kö zel ben jár egy kon ku rens
ná zá re ti, akit Jé zus nak hív -
nak. A víz bor rá vál toz ta tá sá -
tól nem esik ha nyatt, ezt a
„trük köt” ő is is me ri, de a ví -
zen já rás le nyű gö zi. Mi vel
úgy vé li, hogy a ná zá re ti nek
nem sok ér zé ke van a biz nisz -
hez, a Ge cse má né-kert ben
fel ajánl ja ne ki se gít sé gét…
A la tor cí mű fran cia–olasz
víg já ték bi zo nyá ra vi dám ság -
gal fű sze re zi meg a far san gi
va sár na pot.

g Je n

OSZ TOZÓ

Far san gi han gu lat ban

„Eze ket el mon dom a vi lág ban, hogy az én örö -
möm tel jes le gyen ben nük.” (Jn 17,13b)

Em lék szel, ahogy tán col tunk? Em lék szel az
éj sza kai csám bor gá sok ra? A ke zünk már fájt és
visz ke tett a tap so lás tól. Mi cso da kon cer tek! Fél -
sza vak ból is ér tet tük egy mást. Szél ró zsa.

Még ma is ott lük tet az evan gé li kus rit mus
a lá bunk ban. Hi á ba nyújt juk és ló gat juk az is -
ko la pa dok ban. Még ma is ott őriz zük a nyár
me le gét a bő rün kön. Hi á ba hord ja a ha vat a
szél. Hi á ba pil lant ránk je ge sen a ta nár: már
megint el ka lan doz tál!

Ez az em lé ke zés több mint nosz tal gia. Nosz -
tal gi áz ni azon le het, ami el múlt. Ami vé get ért,
vissza von ha tat la nul. Ami az öröm hűlt he lye.
Az em lé ke zés vi szont föl idé zi az örö möt.
Meg ele ve ní ti. Új ra je len va ló vá te szi. Mint az
em lé ke zés a Szél ró zsá ra. A Szél ró zsa ugyan is
nem ma gá ban áll. Ha nem olyan ese mény,
amely örö möt ele ve nít föl. Az Is ten nel ta lál ko -
zás örö mét.

A Szél ró zsa kö zel hoz za Jé zust. Jé zus Krisz -
tust, aki vel már így vagy úgy, de ta lál koz tunk.
Jé zust, aki azért jött, hogy el ve zes sen ben nün -
ket az élet örö mé re és az öröm tel jes sé gé re. Jé -
zust, aki le ül kö zénk ün ne pel ni, mint egy kor
a ká nai me nyeg zőn. Jé zust, aki meg ta nít ja, hogy
al ko hol nél kül is meg le het ré sze gül ni. Jé zust,
aki meg mu tat ja, hogy Is ten sze re te te jobb
bár mi lyen par tid rog nál. Jé zust, aki biz to sít
min ket ar ról, hogy a bu li nem ma rad ab ba, az
öröm nem fogy el, a ta lál ko zá sok iga zi ba rát -
sá gok ká vál hat nak, mert Is ten or szá ga már kö -
zöt tünk van.

Az is ko la kü lön le ges hely. Mi köz ben oda kint
az ősz ből tél be, majd ta vasz ba fordul a vi lág,
az is ko la meg ma rad időt len tér nek. Mi köz ben
hét vé gen ként más és más he lyet ke re sünk a ki -
kap cso ló dás ra és szó ra ko zás ra, az is ko la meg -
ma rad biz tos pont nak. Az áhí ta tok, tan órák,
csen gők, szü ne tek mind-mind ab ban se gí te nek,

hogy az is ko la át lát ha tó és biz ton sá got adó tér
le hes sen. Erre pe dig nagy szük sé günk van ah -
hoz, hogy meg ér lel jük, nö vesszük és meg erő -
sít sük a ben nünk rej lő hit mag va kat: a tü rel met,
a ki tar tást, az örö möt, a nyi tott sá got az új ra. Hi -
szen min den tan óra egy re több min dent fed föl
Is ten cso dá la tos vi lá gá ból, ez zel együtt pe dig
Is ten ből is.

Az áhí ta tok nem hagy ják, hogy el fe led kez -
zünk Jé zus kö zel sé gé ről, az imád sá gok meg tart -
ják és meg szi lár dít ják ba rát sá gun kat ve le. A szü -
ne tek, a fo lyo só vé gi su tyor gá sok kal, a ta ná rok
köz vet len sé gé vel át se gí te nek a ked vet len, erőt -
len per ce ken, és kéz zel fog ha tó ta pasz ta lat tá te -
szik, hogy Jé zus itt áll mel let tünk. Hol egy di -
ák, hol egy fel nőtt ké pé ben tű nik elénk, és ve -
lünk ma rad a vi lág vé ge ze té ig. Az is ko la ál dott
tér és ál dott idő, mely va ló ság gá, ré szünk ké te -
szi az egy sze ri él ményt: Krisz tus örö me tel jes -
sé lett ben nünk.

g Rozs-Nagy Szil via

PAL AC K P OSTA

Örö möm tel jes sé ge

Név jegy:
Rozs-Nagy Szil via
A De ák Té ri Evan gé li kus
Gim ná zi um is ko la lel ké sze
va gyok. Ami kor 2007-ben
elő ször nyi tot tam be az

is ko la ka pu ján, egy álom ba kap cso lód tam
be. Az is ko la összes mun ka tár sá val azon
dol go zunk, hogy di ák ja ink egy föl ké szült
és hi te les ke resz tény kö zös ség ré sze sei, te -
vé keny al ko tói és ala kí tói le gye nek. Ke ze -
ink nem akar ják hagy ni, hogy nem ze dé -
ki, fe le ke ze ti vagy csa lá di hát tér ből fa ka -
dó sza ka dé kok épül je nek, ezért össze -
kul csol va át ível nek fe let tük, meg tar ta -
nak, és Is ten hez emel nek. Az óta is eb ben
az álom ban élek.

Ta valy ok tó ber 1-jén Smi dé li -
usz Gá bor utó da ként Mes ter -
há zy Ba lázs lett a Szél ró zsa-
atya. Smi dé li usz Gá bor ne -
vé hez – aki egy há zunk if jú sá -
gi bi zott sá gá nak el nö ke ként és
Tí zek-tag ként ak tí van ki ve -
szi majd a ré szét a so ron kö -
vet ke ző or szá gos evan gé li kus
if jú sá gi ta lál ko zó szer ve zé sé -
ből is – két Szél ró zsa és egy
utó-, il let ve egy elő ta lál ko zó
fű ző dik.

– Mind a két ta lál ko zóra lel -
ke se déssel te kin tek vissza.
Úgy gondolom, a 2008-as kő -
sze gi Szél ró zsa ki emel ke dő en
jól si ke rült, és a gyönyörű
szar va si hely szín ben rej lő le -
he tő sé ge ket is igyekeztünk ki -
hasz nál ni.

2009-től kez dő dő en – a nyá -
ri nagy tá bo rok hoz ké pest csa -
lá di a sabb han gu la tú – utó-, il -
let ve elő ta lál ko zó kat is tar tunk.
A tél vé gé hez kö ze led ve a fi a -
ta lok nem csak a nyá ri él mé nyek
fel ele ve ní té sét igény lik, ha nem
lel ki fel töl tő dés re, „spi ri tu á lis vi -
ta min ra” is vágy nak.

– Mi je len tet te a leg na -
gyobb örö möt?

– Lát ni, hogy újabb és újabb
ge ne rá ci ók kap cso lód nak be a
Szél ró zsa vér ke rin gé sé be. A
legnagyobb élmény ennyi fi a -
tal lal együtt mun kál kod ni egy-
egy ta lál ko zó lét re jöt té ért. Kő -
sze gen öt száz, Szar va son há -
rom száz ön kén tes mun ka tár -
sunk volt. Úgy ér zem, eb ben
az össze fo gás ban rej lik a Szél -
ró zsa egyik nagy tit ka.

* * *

A feb ru ár 12-ei Szél ró zsa-utó -
ta lál ko zó fő ko or di ná to ra már
Mes ter há zy Ba lázs volt.

– A ta lál ko zá sok és a mo -
solyok je len tet ték szá mom ra
ma a leg töb bet. Há lás va gyok
ér te, hogy olyan em be rek kel
dol goz ha tok együtt, akik ben
meg bíz ha tok, és akik nek a
mun ká ja mi att nem kell szo -
ron ga nom. A gyer mek- és if -
jú sá gi osz tály hat ha tós se gít sé -
gé vel, het ven mun ka társ köz -
re mű kö dé sé vel va ló sult meg a
prog ram. Lel ke sí tő így in dul -
ni elő re, Fo nyódliget fe lé.

– Ko ráb ban vol tak olyan
hí rek, hogy meg szű nik a Tí -
zek…

– Va ló ban volt egy olyan el -
kép ze lés, hogy az if jú sá gi bi -
zott ság a sa ját ha tás kö ré be
von ja a ta lál ko zó szer ve zé sét,
de rá jöt tünk, a gya kor lat ban
to vább ra is csak úgy tud mű -
köd ni a do log, ha a konk rét fel -
ada to kat egy kü lön stáb és az
ál ta luk fel kért mun ka ági fe le -
lő sök irá nyít ják. Az új ra ala kult
Tí zek nek elő dö mön, Smi dé li -
usz Gá bo ron kí vül Ba ra nyay
Csa ba, Czöndör István, Cser -
há ti Sán dor, Do bos Ré ka, Lá -
zár né Skor ka Ka ta lin, Ma gyar
Csaba, Pál Ma ri et ta, Réz-Nagy
Zol tán és Végh Sza bolcs lett a
tag ja. A ko ráb bi Tí zek-ta gok
kö zül töb ben ta nács adó ként
se gí tik a mun kán kat.

A ter vek sze rint már ci us
ele jén ülünk össze leg kö ze -
lebb. Azon dol go zunk majd,
hogy év vé gé re nagy já ból
össze áll jon a prog ram vá za. A
ta lál ko zó mot tó já ra már most
van nak ja vas la tok, ha ma ro -
san vá lasz tunk is kö zü lük.

– A Ba la ton part ján még
nem volt Szél ró zsa.

– A konk rét hely szín ki vá -
lasz tá sá nál nem fel tét le nül a
ma gyar ten ger volt a cél. Olyan
kom pakt tá bor he lyet ke res -
tünk, ahol min den prog ra mot
ugyan azon az össze füg gő te rü -
le ten be lül tu dunk meg ren dez -
ni. A fo nyód li ge ti tá bor meg -
fe lelt en nek a kri té ri um nak. A
So mogy-Za lai Egy ház me gye
te rü le tén pe dig még nem volt
ilyen nagy sza bá sú egy há zi ren -
dez vény. A he lyi, bi zo nyos
szem pont ból szór vány hely -
zet ben lé vő gyü le ke zet tá mo -
ga tá sá ról biz to sí tott ben nün -
ket; a Szél ró zsa misszi ós fel len -
dü lést je lent het a tér ség nek.

g V. J.

Sta fé ta vál tók

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

Az ön kén tes sa rok ban ez út tal
az evan gé li kus egy ház dia kó -
ni ai osz tá lya, a Ma gyar or -
szá gi Ke resz tyén If jú sá gi
Egye sü let (KIE), a Ma gyar
Öku me ni kus Se gély szer ve -
zet (MÖSZ), az Öku me ni kus
If jú sá gi Iro da (ÖKI) és a Ke -
resz tény Ön kén te se tek Szö -
vet sé ge az If jú sá gért (KÖ -
SZI) mu tat ko zott be. 

Volt láthatatlan színház, a
MÖSZ el hoz ta a Mar czi bányi
tér re a mig rá ci ót be mu ta tó
ván dor ki ál lí tá sát is, a KÖ SZI
ál tal szer ve zett élő könyv tár -
ban pe dig az ér dek lő dők tíz,
nem min den na pi élet hely zet -
ben lé vő em bert „köl csö nöz -
het tek ki”.

Ten ger re, Szél ró zsa!
Volt már if jú sá gi ta lál ko zó
töb bek kö zött a du nán tú li
dom bok lan ká in, az Al föld kö -
ze pén, az oszt rák ha tár kö ze li
he gyek lá bá nál. Bár az el múlt

nyá ron a víz par tot
is új fent ki pi pál hat -
ták, a szer ve zők úgy
dön töt tek, e te kin -
tet ben „is mét lés”
lesz a 9. or szá gos
evan gé li kus if jú sá gi
ta lál ko zó. Jö vő re
ugyan is – hang zott
Gáncs Pé ter elnök-
püs pök be je len té se
– a Ba la ton part já -
ra, egé szen pon to -
san Fo nyód li get re
köl tö zik a Szél ró -
zsa. A So mogy Me -
gyei Gyer mek tá bor

ve ze tő je, Sze ge di Ág nes – mi -
ként a Mar czi bá nyi té ren is el -
mond ta – na gyon vár ja már az
evan gé li kus fi a ta lo kat.

Ugyan csak lel ke sen ké szül -
nek a 2012. jú li us 18. és 22.
kö zöt ti ta lál ko zás ra a há zi -
gaz da gyü le ke zet tag jai is.
En nek ki fe je zé se kép pen még
egy eve zőt is küld tek a Tí zek -
nek. Az aján dé kot – mely nek
pár ját sa ját temp lo muk ban
őr zik – Czön dör Ist ván, a
Ba la ton bog lár–Hács–So -
mogy vá mo si Tár sult Evan gé -
li kus Egy ház köz ség von zás -
kör ze té ben élő hí vek pász to -
ra ad ta át Mes ter há zy Ba lázs -
nak. Egy út tal tol má csol ta is
a he lyi ek üze ne tét, me lyet
az eve ző re is fel ír tak: „Evezz
a mély re!” (Lk 5,4)

g Vi tá lis Ju dit

Szél ró zsa-hosszab bí tás
f Folytatás az 1. oldalról
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A Mezítláb koncertje a tavaly nyári Szélrózsán

Önkéntessarok

„Evezz a mélyre!” – Szegedi Ágnes, Mesterházy Balázs, Gáncs
Péter, Smidéliusz Gábor és Czöndör István a fonyódligeti
helyszín bejelentésekor

A MÖSZ vándorkiállításán
a be- és kivándorlók élethelyzetével
ismerkedhettek az érdeklődők

F
O

TÓ
K

: 
LU

K
Á

C
S

 G
A

B
I

F
O

TÓ
: 

LU
K

Á
C

S
 G

A
B

I



Evangélikus Élet 2011. február 20. f 9»presbiteri«

b El len tét ben a té mát fel dol go zó
da ra bok több sé gé vel, Az arany -
mű ves bolt ja nem a hu mor esz -
kö zé vel kí ván ja be mu tat ni a pár -
kap cso la tok ter mé sze tét – II.
Já nos Pál pá pá nak ez az ora to -
ri kus el mél ke dé se a há zas ság
szent sé gé ről szól. A kecs ke mé -
ti Ka to na Jó zsef Szín ház Ke le -
men Lász ló Ka ma ra szín há zá -
ban 2010 ad vent jé nek el ső va sár -
nap ján mu tat ták be a da ra bot,
amely ről az elő adás ren de ző jé -
vel, Cseke Pé ter igaz ga tó val be -
szél get tünk.

– Ezt a da ra bot Ka rol Wojty la
1960-ban krak kói ér sek ként ír ta,
Andr zej Ja wi eń ál né ven. A mű vé sze -
tek kel még a vá ros meg szál lá sa után,
egye te mi ta nul má nyai ide jén kö te le -
ző dött el; elő adá so kat ren de zett, és
szí nész ként is „mű kö dött”. Ver se ket
és szín da ra bo kat is írt, me lye ket
egy ál ta lán nem pré di ká ci ók nak vagy
a té rí tés esz kö zé nek szánt. Nem
pap ként, ha nem mű vész ként al ko -
tott. Egy he lyütt így ír: „A mű vé szi al -
ko tás min dig vá rat la nul szü le tik. Az
ih let a lé lek tit ka.”

– Mi kor ta lál ko zott elő ször Az
arany mű ves bolt já val?

– Egy ba rá tom tól, Ba lássy Pé ter -
től – Wojty la több al ko tá sá nak ma -
gyar ra for dí tó já tól – kap tam aján dék -
ba a da ra bot, ami kor a Szent atya elő -
ször járt Ma gyar or szá gon. El kezd tem
ol vas ni, és mé lyen meg érin tet tek a
ben ne ta lál ha tó gyö nyö rű gon do la -
tok. Könyv tá ram egyik be cses he lyé -
re tet tem, és tud tam, egy szer még
dol gom lesz ve le.

Ké sőbb egy má sik igen jó ba rá tom,
a Bu da pest-Ró zsák te rei Ár pád-há -
zi Szent Er zsé bet-temp lom plé bá no -
sa, Vér tes al jai Lász ló atya ki ke rült a
Va ti kán ba. Tő le kap tam egy olyan ka -
zet tát, ame lyen a Szent atya ver sei
hall ha tók a hí res olasz szí nész, Vit -
to rio Gass man tol má cso lá sá ban.
Annyi ra tet szett, hogy el dön töt tem:
meg pró bá lom meg sze rez ni a jo go kat
a ma gyar ki adás hoz. Az Úti tár sak nak
cí mű CD vé gül Ma gyar or szág apos -
to li nun ci u sá nak, Ju li us Ja nus atyá -
nak a köz ben já rá sa nyo mán ké szül -
he tett el.

Köz ben Az arany mű ves bolt já val
is „há zal tam”, de se hol nem fo gad ták
tárt ka rok kal az öt le tet. Mi u tán ki ne -
vez tek a kecs ke mé ti szín ház igaz ga -
tó já nak, adott volt a le he tő ség, hogy
mű sor ra tűz zem. A Va ti kán ez út tal
is szi go rú an meg szab ta, mi lyen fel -
té te lek kel já rul hoz zá a da rab elő adá -
sá hoz. Ra gasz kod tak hoz zá, hogy
II. Já nos Pál ren del ke zé sé nek meg fe -
le lő en ora to ri kus for má ban vi gyük
szín re, és ere de ti leg jel me ze ket és
dísz le te ket sem en ge dé lyez tek. Vé gül

né mi dra ma ti zá lás ra még is le he tő sé -
gem nyílt.

– A te kin tet ben is vol tak meg kö té -
sek, hogy mi lyen ze nei be té tek le het -
nek a da rab ban?

– A ze ne vá lasz tás ban tel jes sza -
bad sá got él vez het tem. Mi ó ta Kecs -
ke mé ten va gyok, va sár na pi mi sé re

leg több ször a Szent Mik lós-temp -
lom ba vagy más né ven a ba rá tok
temp lo má ba já rok. Itt hal lot tam a
Ba rá tok ze ne kart, amely azo kat a da -
lo kat játssza, ame lye ket fi a ta labb
ko rom ban ma gam is gyak ran éne kel -
tem. Őket kér tem fel, hogy mű köd -
je nek köz re az elő adá so kon, és hogy
kö zö sen ta lál juk ki, mi lyen szá mok il -
le né nek a da rab ba.

– A há rom idő sí kon ját szó dó, egy -
más ba fo nó dó mo no ló go kon ke resz -
tül há rom pár tör té ne té be pil lant hat -
nak be a né zők…

– A da rab el ső, 1939-ben ját szó dó
ré sze Te réz és And rás je gyes sé gé ről
szól. Rég óta ba rá tok már, ami kor
meg bi zo nyo sod nak ar ról, hogy az

éle tük csak együtt foly ta tód hat. A
sze re lem ér zé sé hez gon do lat, ha tá -
ro zott szán dék is tár sul. Há zas sá guk
– a Szent írás pél dá za tá ból vett ha -
son lat tal él ve – kő szik lá ra épül.

An na és Ist ván há zas sá ga ugyan -
ak kor hir te len jött ér ze lem ből köt te -

tett. Nincs iga zi alap ja, ho mok ra
épült. 1947-ben já runk; kap cso la tuk
ek kor ra már kezd vég ér vé nye sen
szét sza kad ni. Az asszony, aki nek
szem szö gé ből a tör té ne tet meg is -
mer jük, csak ver gő dik a kap cso lat ban.

A har ma dik egy ség ben – 1960-at
írunk – a két ko ráb ban meg is mert há -
zas ság ból szü le tett gye re kek, Kris tóf és
Mó ni ka ter vez nek há zas sá got köt ni.
Kö zös éle tük re ké szül ve azon gyöt rőd -
nek, va jon lé te zik-e egész éle ten át tar -
tó sze re lem. Mind ket ten más-más
pél dát hoz nak ma guk kal: Kris tóf még
egé szen ki csi volt, ami kor a há bo rú -
ban el esett az édes ap ja; An na azt lát -
ja, hogy szü lei egy fe dél alatt él nek
ugyan, de lé lek ben kü lön uta kat jár nak.

A sze rep lők sor sát vé gig kí sé ri
Ádám is. Ő az, aki az okos és a bal -
ga szü zek ről szó ló pél dá zat (Mt 25,1–
13) fel idé zé sé vel ar ra fi gyel mez tet
ben nün ket, hogy leg több ször mi is al -
va jár ká lunk, és nem ál lunk ké szen a
Vő le gény ér ke zé sé re. Az el ke se re dett,
há zas sá gát fel rúg ni ké szü lő An ná nak
se gít fel is mer ni, mit is te gyen eb ben
a hely zet ben. A da rab vé gén pe dig –
ta lán még ide jé ben – An na fér je, Ist -
ván is rá döb ben, hogy mi lyen fe le lős -
sé get is je lent a há zas ság: ha két
em ber va la ha úgy dön tött, hogy
össze kö tik az éle tü ket, ak kor mind -
ket te jük nek ten ni ük is kell azért,
hogy mű köd jön a kap cso la tuk.

– Mind há rom tör té net ben fon tos
sze re pe van az arany mű ves bolt já nak.

– A da rab ban ere de ti leg And rás és
An na idé zik fel az arany mű ves sza -
va it, aki az én ren de zé sem ben sem je -
le nik meg a szín pa don, vi szont Bő -
zsöny Fe renc gyö nyö rű ba ri ton hang -
ján meg szó lal. Drá mai pil la na ta a da -
rab nak, ami kor An na el megy hoz zá,

hogy el ad ja a jegy gyű rű jét, ami már
sem mit nem je lent ne ki, és ő azt
mond ja: hi á ba te szi az ék szert a
mér leg re, az nem je lez sem mit. Mert
a jegy gyű rűk kü lön-kü lön mit sem
ér nek – csak pá ro sá val van „sú lyuk”.

g – vi tá lis –

Mek ko ra egy jegy gyű rű sú lya?

A ri asz tó sta tisz ti kák el len sú lyo zá sa -
kép pen Solt ész Mik lós, a saj tó tá jé koz -
ta tó el ső fel szó la ló ja azt is el mond -
ta: a fel mé ré sek sze rint a há zas ság
még min dig a leg fon to sabb ér té kek

kö zé tar to zik, és szí vük sze rint az em -
be rek át la go san eggyel több gyer me -
ket vál lal ná nak, mint amennyi vé gül
meg szü le tik. Ezért – tet te hoz zá a
Nem ze ti Erő for rások Mi nisz té riu má -
nak szo ci á lis, csa lád- és if jú ság ügyért
fe le lős ál lam tit ká ra – a pol gá ri kor -
mány csa lá di adó ked vez mé nyek kel és
a gyes meg re for má lá sá val kí ván ja
csa lád ala pí tás ra és gyer mek vál la lás -
ra ösz tö nöz ni az ál lam pol gá ro kat, és
szor gal maz za a csa lá di élet re ne ve -
lés be épí té sét a tan terv be.

Di vat tá kell ten ni a csa lá dot –
fog lal ta össze a fel ada tot Ró na szé ki -
né Ke resz tes Mó ni ka or szág gyű lé si
kép vi se lő, az Or szág gyű lés né pe se -
dés po li ti kai al bi zott sá gá nak el nö ke.
Kö ve ten dő és kö vet he tő pél da ként
kell meg je le ní te ni a há zas ság kö tést és
a gyer mek vál la lást, nem el hall gat va
azt sem, hogy ezek „mű hely mun ká -
ja” bi zony hi tet és tü rel met igé nyel.

Mi köz ben azon ban ezt az ide ált fel -
mu tat juk, és a há zas ság és a csa lád pó -
tol ha tat lan sá gá ról ta nús ko dunk, vi -
gyáz nunk kell ar ra, hogy ne okoz zunk
fáj dal mat azok nak, és ne re kesszük ki
azo kat, akik nek ez (még) nem ada tott
meg! A fi gyel mez te tő sza va kon túl Bí -
ró Lász ló tá bo ri püs pök, a Ma gyar Ka -
to li kus Püs pö ki Kon fe ren cia csa lád -
re fe rens püs pö ke, a Ma gyar Ka to li kus
Csa lád egye sü let el nö ke azt is meg fo -
gal maz ta, sze rin te mi ért is olyan nép -
sze rű a há zas ság he te. Ér ték vesz tő,
ugyan ak kor az ér té ke ket na gyon is

fon tos nak tar tó, atom ja i ra bom ló, de
köz ben em be ri kap cso la tok után só -
vár gó tár sa da lom ban élünk, és ez az
ösz tö nös vá gyó dás eme li a kez de -
mé nye zést ün nep pé.

A há zas ság he te – mi ként azt a mo -
de rá to ri fel ada tot el lá tó No votny Zol -
tán új ság író, a Pro tes táns Új ság írók
Szö vet sé gé nek el nö ke is fel idéz te – ti -
zen hat éve in dult el Ang li á ból (a saj -
tó tá jé koz ta tót a moz ga lom ala pí tó ja,
Ric hard Kane is meg tisz tel te je len lé -
té vel); ha zánk ban a Ma gyar Evan gé -
li u mi Szö vet ség (Ali ansz) és a Ma -
gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus
Ta ná csa ho no sí tot ta meg 2008-ban. 

Az idei év há zas pár já nak a négy
gyer me ket ne ve lő Sza bó End re or vost,
a Nagy csa lá do sok Or szá gos Egye sü -
le té nek ko ráb bi el nö két és fe le sé gét,
a feb ru ár 11-én ép pen szü le tés nap ját
ün nep lő Sza bó né Ne mesy Krisz ti na
gyógy sze részt vá lasz tot ták, akik a
saj tó tá jé koz ta tón a Ve led va gyok egész
mot tó ról be szél tek az egy be gyűl tek -
nek. (La punk ol va só i val az EvÉ let
múlt he ti szá má ban osz tot ták meg
gon do la ta i kat. – A szerk.)

Pél dá juk kal ma guk is alá tá masz -
tot ták mind azt, ami ről a már idé zett
bib li ai sza kasz kap csán Ste in bach
Jó zsef be szélt. A re for má tus püs -
pök sze rint Krisz tus gyer me ke i ként
a há zas sá gunk „mű köd te té sé hez” is
ka punk se gít sé get: fe lül ről va ló erőt
az es kü meg tar tá sá hoz, olyan sze re -
te tet, amely ké pes hát tér be szo rí ta -
ni, sőt fel ál doz ni ön ma gát a má si kért,
és jó zan sá got ah hoz, hogy a kap cso -
la tot oda fi gye lés sel, tu da tos mun ká -
val ápol ni tudjuk.

g V. J.

Erő, sze re tet, jó zan ság
b Há zas ság kö té sek meg ál dá sa al kal má ból rit kán idé zett szent írá si

igé re irá nyí tot ta a há zas ság he te 2011 nyi tó saj tó tá jé koz ta tó ján – feb -
ru ár 11-én az Or szág ház Fi desz-frak ció ter mé ben – meg je len tek fi gyel -
mét Ste in bach Jó zsef. A Du nán tú li Re for má tus Egy ház ke rü let püs pö -
ke Pál apos tol Ti mó te us hoz írt má so dik le ve lé ből idé zett: „Mert nem
a fé le lem nek lel két ad ta ne künk az Is ten, ha nem az erő, a sze re tet és
a jó zan ság lel két.” (2Tim 1,7) Már pe dig bi zo nyá ra az élet re szó ló el -
kö te le ző dés től va ló ódz ko dás is köz re ját szik ab ban, hogy Ma gyar or -
szá gon 2002 és 2009 kö zött a há zas ság kö té sek szá ma mint egy nyolc -
ezer rel csök kent. Rá adá sul ma már a há zas sá gok több mint hat van szá -
za lé ka vá lás sal vég ző dik; ez az arány egy év ti zed del ez előtt még „csak”
öt ven szá za lé kos volt. 

Bu da pes ti kon cert jét meg elő ző en az al ber ti evan gé li kus gyü le ke zet temp lo má -
ban ven dég sze re pelt múlt szom ba ton Me kis Pé ter or go na mű vész és a – Bre -
bovsz ky Klá ra ve zet te – Boyz less Vo i ce kó rus (ké pün kön). A há zas ság he te al -
kal má ból a te le pü lé sen el ső íz ben szer ve zett is ten tisz te let ige hir de tő je a ti ze -
dik há zas sá gi év for du ló ját ün nep lő Pé ter Zol tán ceg lé di evan gé li kus lel kész volt. 
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Teréz szerepét Cseke Péter  felesége, Sára Bernadette, András szerepét
Fazekas Géza alakítja

Novotny Zoltán, Bíró László, Rónaszékiné Keresztes Mónika, Soltész Miklós,
Steinbach József, Szabóné Nemesy Krisztina és Szabó Endre
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Hetvened vasárnap. Liturgikus szín: zöld. Lekció: Mt 20,1–16;
1Kor 9,24–27. Alapige: Ézs 1,11–17. Énekek: 320., 363.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német) Johannes Erlbruch; de. 11. (úrv.) Bolba
Márta; du. 6. Balicza Iván; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.) Veperdi Zoltán; II., Modori
u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor
Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12.de. 10. (úrv., összegyülekezés napja) Mártonffy
Marcel; du. 2. Féner Tamás fotóművész tárlatmegnyitója; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10.
Bálintné Varsányi Vilma; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; V.,
Deák tér 4.de. 9. (úrv., liturgikus istentisztelet) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv., kantátazenés
istentisztelet) D. dr. Harmati Béla; du. 6. (úrv., ifjúsági) Kovács Áron; VII., Városligeti fasor 17.
de. 11. (úrv.) Pelikán András; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. (úrv.) Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi
út 57/a de. 10. (szlovák, úrv.) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó
Bertalan; IX., Haller u. 19–21., I. em. de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás; Gát u. 2.
(katolikus templom)du. 6. (vespera) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14.de. 10. Benkóczy
Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Horváth-Hegyi Áron; de. fél 11. (úrv.) Horváth-
Hegyi Áron; du. 6. (vespera) dr. Blázy Árpádné; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (családbarát
istentisztelet) dr. Blázy Árpádné; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24.de. 9. (úrv.) Bolba Márta;
Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; XIII., Kassák Lajos u. 22. de.
10. Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné; du. 6. (zenés áhítat)
dr. Bácskai Károly; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamásné; Pestújhely, XV., Templom
tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. (úrv.)
Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11.de. 10. Fekete Gy. Viktor; Cinkota,
XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Vető István;
Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111.
de. fél 11. Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Zsíros András; Rákosliget,
XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Zsíros András; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Kósa
László; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom)de. 8. Kósa László; Kispest,
XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú;
Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11.
Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Solymár Gábor; Budakeszi, Fő út
155. (gyülekezeti terem)de. fél 10. (úrv.) dr. Lacknerné Puskás Sára; Soroksár, Otthon Közösségi
Ház, Szitás u. 112. du. 4. Győri János Sámuelné; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Ittzés István.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

A bu da pes ti Po la ris Csil lag vizs -
gá ló ban feb ru ár 26-án e so rok író -
já nak szer ve zé sé ben tart ják meg a
ha zai csil la gá szat tör té né szek éves
se reg szem lé jét, a csil la gá szat tör té -
ne ti ta lál ko zó 2011 el ne ve zé sű ren -
dez vényt. 

A ta va lyi össze jö ve tel egyik leg -
iz gal ma sabb elő adá sát Far kas Gá -
bor Far kas, az Or szá gos Szé ché nyi
Könyv tár Ré gi Nyom tat vá nyok Tá -
rá nak osz tály ve ze tő je tar tot ta. Ég -
re írt tör té ne lem – Lé te ző és kép ze -
let be li égi je len sé gek Ma gyar or szá -
gon a XVI. szá zad ban cím mel a kö -
zép ko ri Ma gyar- és Er dély or szág
csil la gá sza ti meg fi gye lé se it vet te
sor ra: va lós je len sé ge ket, va la mint
el kép zelt vagy hi bá san azo no sí -
tott lát ni va ló kat, az üs tö kö sök től
kezd ve a lég kör op ti kai je len sé ge kig. 

A pre zen tá ci ó ban em lí tett aszt -
ro nó mu sok, ka len dá ri um írók, a
je len sé ge ket meg fi gye lő és le jegy -
ző vagy év ti ze dek kel ké sőb bi kró -
ni kák ban ezek ről a köz szá jon for -
gó ese mé nyek ről írás ban nyo mot
ha gyó pol gá rok, ta ní tók és lel ké -
szek több sé ge fel vi dé ki és er dé lyi
evan gé li kus volt.

Egyi kük a négy száz het ven öt esz -
ten de je szü le tett Mas sa Si mon, aki
egy 1549. ja nu ár 14-i lég kör op ti kai
je len ség ről tu dó sí tott. A meg fi -
gyelt ese mény az úgy ne ve zett ha -
lo je len sé gek cso port já ba tar to zik.
Ki ala ku lá su kért a rossz idő já rás
elő hír nö ke ként meg je le nő cir rusz -
fel hők ben le be gő ap ró jég szem -
csék a fe le lő sek. Fény tö rő ha tá suk
ré vén a Nap és a Hold ké pe az ég -
bolt más pont ja in „égi dé li báb -
ként” je len het meg. A szak iro da -
lom ban sze rep lő meg ne ve zé sük
mel lék nap és mel lék hold. A Nap és
a Hold kö rül ki ala kul hat nak fé -
nyes kör ívek, nap ha lók és hold ha -
lók is, il let ve ezek hez kap cso ló dó
úgy ne ve zett érin tő ívek. 

A Mas sa ál tal le írt eset ben há -
rom mel lék nap tűnt fel az ég bol ton.
Mi vel ek ko ri ban a lég kö ri lát vá -
nyos ság va ló di fi zi kai hát te rét nem
is mer ték, a je len sé get meg fi gye lő
bras sói pol gá rok – és több más kró -
ni ka író is – a ne ves re for má tor és

hu ma nis ta, Jo han nes Hon te rus ki -
lenc nap pal ké sőbb be kö vet ke ző
ha lá lá val hoz ták össze füg gés be.

Mas sa Si mon (Si me on) éle té ről
rész le te sebb ada to kat ta lál ha tunk
Szin nyei Jó zsef Ma gyar írók éle te és
mun kái cí mű mű vé ben, il let ve az
All ge mei ne Deu tsche Bio gra p hie
cí mű mun ká ban. Mas sa 1536-ban
Bras só ban szü le tett né met ere -
de tű csa lád ban. Ap ja, Ke resz tély a
Bras só vár me gyei Rozs nyó evan -
gé li kus lel ké sze volt. Si mon 1563-
tól szü lő vá ro sa lu the rá nus gim ná -
zi u má nak rek to ra ként mű kö dött.
1569-től ő is a lel ké szi pá lyát vá -
lasz tot ta, és a szász her má nyi erőd -
temp lom gyü le ke ze té ben szol gált.
1580-ban édes ap ja egy ko ri ál lo -
más he lyén, Rozs nyón foly tat ta
pa pi pá lya fu tá sát. 1591-ben Bras -
só vá ro si lel ké szé vé vá lasz tot ták. 

Ugyan ak kor ér de mes meg je -
gyez ni, hogy Mas sát lu the rá nus
kor tár sai a krip tok ál vi nis ta irány -
zat kép vi se lői kö zött tar tot ták
szá mon. Éle té nek hat van ki len ce -
dik évé ben, 1605. no vem ber 8-án
szü lő vá ro sá ban hunyt el.

A Hon te rus ha lá lá hoz kap csolt
nap ha lo-le írá so kat ne ve ze tes kró -
ni ká já ban hagy ta az utó kor ra. A
Ch ro ni con Tran sil va niae kéz ira -
tos for má ban ké szült. Idő vel töb ben
bő ví tet ték és foly tat ták. Ki in du ló -
pont ja az Úr 997. esz ten de je. Mas -
sa kro no ló gi á ját Fuchs Már kus,
Lu pi nus Ke resz tély nagy sze be ni
vá ro si lel kész, Ol tard Já nos és vé -
gül Zi eg ler Já nos lát ta el újabb és
újabb ki egé szí té sek kel, egé szen
1699-ig. Eb ben a for má já ban lá tott
nap vi lá got nyom ta tás ban: Jo seph
Trausch szer kesz té sé ben je lent
meg Ch ro ni con Fuch sio-Lu pi no-
Ol tar di num… cím mel 1847–48-
ban Bras só ban, két kö tet ben. 

Bár a kró ni ka ere de ti szer ző jé -
nek em lé ke ze te az év szá za dok
so rán majd hogy nem fe le dés be
me rült, re mé nye ink sze rint e rö -
vid írás sal a 21. szá zad szá má ra is
si ke rült meg idéz ni a szász kró ni -
kás-rek tor-lel kész, Mas sa Si mon
alakját. 

g Re zsa bek Nán dor 

Mas sa Si mon em lé ke ze te

b A ba la ton szár szói Evan gé li kus
Kon fe ren cia- és Misszi ói Ott hon
Komp lex fenn tart ha tó ság cí mű
(KE OP 6.2.0./B/-09-2010-0012
azo no sí tó szá mú) min ta pro jekt -
jé nek inf ra struk tú ra- fej lesz té si
ré sze a be fe je zé sé hez kö ze le -
dik. Fel sze rel ték a nap kol lek to -
ro kat, nap ele me ket, a fal hű tés
csö vei a gipsz kar ton bo rí tás
alatt lát ha tat la nul be há lóz zák
az ét te rem, a kon fe ren cia te rem
és a szo bák pla fon ját; áll nak a
ka zán ház és a ke rék pár tá ro ló
fa lai és te te je, az eső víz gyűj tő
tar tá lyok a föld alá he lyez ve vár -
ják az égi ál dást. (A fej lesz tés ről
ké pek lát ha tók a http://ba la -
ton szar szo.lu the ran.hu/ ol da -
lon, il let ve az ott hon Fa ce book-
ol da lán.)

A pro jek ten dol go zók azon ban nem
pi hen het nek, hi szen az ad mi niszt ra -
tív fel ada tok mel lett a pá lyá zat ban
vál lalt tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gek -
nek is ele get kell ten ni ük. Az el kö vet -
ke zen dő idő szak ban több fó ru mon –
ma gá ban az in téz mény ben és több
egy ház me gyénk ben is – elő -
adá sok ra, kör nye zet vé del -
mi-ener ge ti kai kon fe ren ci -
ák ra, „road-show-kra” ke -
rül sor a fej lesz tés sel kap cso -
lat ban.

Itt, az Evan gé li kus Élet
ha sáb ja in, ki hasz nál va, hogy
az egy ház ta gok, gyü le ke ze -
tek, in téz mé nyek szé les kö -
rét ér het jük el, ha von ta ter -
ve zünk rö vid is mer te tőt
meg je len tet ni, amely ben a
pro jekt ak tu á lis fej le mé nye -
in túl azo kat a hasz nos tud -
ni va ló kat, le he tő sé ge ket,
mód sze re ket is köz zé -
tesszük, ame lye ket a ki sebb-
na gyobb kö zös sé gek – akár
ház tar tá sok, gyü le ke ze tek
is – al kal maz hat nak, csök -
kent ve re zsi költ sé ge i ket és a
kör nye zet ter he lé sét.

Min den konk rét cél lal vég re haj -
tott fej lesz tés elő fel té te le, hogy tisz -
tá ban le gyünk adott sá ga ink kal, le -
he tő sé ge ink kel, rá mu tas sunk a hi -
á nyos sá ga ink ra, így tisz táz zuk a
fej lesz ten dő cél te rü le te ket, a fej lesz -
tés irá nya it. Ba la ton szár szón sem
tör tén he tett ez más ként: mi u tán a
fej lesz té si kon cep ci ó hoz il lesz ke dő
for rást, pá lyá za ti ki írást ta lál tunk,
fel kel lett mér nünk, hogy a víz- és
ener gia fel hasz ná lás, a hul la dék ke -
ze lés te rü le tén, il let ve a kü lön bö ző
kör nye ze ti ter he lést oko zó te vé -
keny sé ge ket te kint ve ho gyan is áll
az ott hon. Meg vizs gál tuk, mi lyen
jel lem ző fo lya ma tok van nak, me lyek
azok a te rü le tek, ahol kell és tu dunk
is vál toz tat ni, hogy a kör nye ze tet
érő koc ká za to kat mi ni má lis ra csök -
kent sük.

Eh hez a leg jobb esz köz nek az
„öko tér kép” mód szer tan lát szott.

Az öko tér ké pe zést Heinz-Wer -
ner En gel bel ga öko ta nács adó fej -
lesz tet te ki. Az esz közt Bel gi um ban
az ABE CE (The Bel gi an As so ci a ti -
on of Eco Coun sell ors), nem zet kö -
zi szin ten az INEM (In ter na ti o nal
Net work for En vi ron men tal Ma -
nage ment) ter jesz tet te. A ma gyar
vál to za tot a Kör nye zet tu da tos Vál -
la lat irá nyí tá si Egye sü let (KÖ VET-
INEM Hun gá ria) ké szí tet te el 2000
ok tó be ré ben.

Az öko tér kép el ső sor ban ház tar -
tá sok, kis vál lal ko zá sok ál tal hasz -
nál ha tó, az ak tu á lis kör nye ze ti ál -
la pot fel tá rá sát és a kör nye ze ti koc -
ká za tok azo no sí tá sát se gí tő mód -
szer. Elő nye, hogy át fo gó és szem -

lé le tes ké pet ad ar ról, hol tar tunk
a kör nye zet vé de lem te rén, va la -
mint hogy a ház tar tás, a vál lal ko zás
tag ja i nak rész vé te lé vel ké szít he tő el,
így min den ki leg alább alap szin ten
tisz tá ban le het az őt és mun ka he -
lyét köz vet le nül érin tő egész ség -
ügyi, öko ló gi ai, ter mé szet vé del mi,
tech ni kai ha tá sok kal. Ez a tu dás és
szem lé let mód se gít het a „gon dol -
kozz glo bá li san, cse le kedj lo ká li san”
elv al kal ma zá sá nak el sa já tí tá sá ban,
amely egyik alap ja a fenn tart ha tó
fej lő dést kö zép pont ba he lye ző mű -
kö dés nek.

A kör nye ze ti ál la pot fel mé ré se
so rán az adott lé te sít mény nek és
kör nye ze té nek az alap raj zán, tér ké -
pén több fé le té nye zőt je lö lünk. Vizs -
gál juk és áb rá zol juk pél dá ul az ener -
gia fel hasz ná lást, az ener gia ha té kony -
sá got, a hul la dék gaz dál ko dást, a víz -

fo gyasz tást, a szenny víz ke let ke zést,
a ta laj ter he lést épp úgy, mint a le ve -
gő ál la po tát, az el he lyez ke dés ből
adó dó eset le ges za va ró té nye ző ket –
sza gok, zaj, por –, il let ve az ezek ből
fa ka dó koc ká za to kat, majd az ada tok
is me re té ben ha tá roz zuk meg a te en -
dő ket. 

Ba la ton szár szón az ott hon mun -
ka tár sai mel lett a Me nyeg ző Ér ték -
őr ző Egye sü let (amely a kul tu rá lis,
tör té nel mi, né pi ér té kek meg őr zé sén
túl az épí tett és a ter mé sze ti kör nye -
zet vé del mét is cé lul tűz te ki) ön kén -
te sei ké szí tet ték el az öko tér ké pet. 

Tér ké pünk sze rint a be avat ko zá -
so kat az ott hon ban az aláb bi há rom
szem pont sze rint kel lett meg ter -
vez ni: a kör nye ze ti ter he lés csök ken -
té se, fenn tart ha tóbb, anyag- és költ -

ség ha té kony mű kö dés (a víz-, vil la -
mos- és fű té siener gia-fel hasz ná lás,
a ke let ke ző hul la dé kok csök ken té se),
a kör nye ze ti tu da tos ság nö ve lé se
(dol go zók, ven dé gek és a szé le sebb
egy há zi köz vé le mény tá jé koz ta tá -
sa, kép zé se).

Az öko tér kép se gí tett meg is mer -
ni in téz mé nyünk mű kö dé sét, jól
tá mo gat ta a ké sőb bi pro jekt ter ve zői
mun kát, il let ve se gít ab ban, hogy a
fej lesz tés ered mé nye it mér ni tud juk.
Jó szív vel ajánl juk sa ját öko tér ké pük
el ké szí té sét mind azon ház tar tá sok -
nak, in téz mé nyek nek, gyü le ke ze -
tek nek, ame lyek ten ni sze ret né nek
ener gia ha té kony, kör nye zet tu da tos
mű kö dé sü kért, fenn tart ha tó fej lő dé -
sü kért. (A mód szer ta ni is mer te tő
elér he tő: http://www.14000re -
 gistry.com/pdf/eco maph.pdf)

g Ko csis Ist ván

Öko tér kép
El ső lé pés a fenn tart ha tó fej lő dés hez ve ze tő úton

Ké szül a ma gyar or szá gi egy há zak
lel tá ra – ad ta hí rül a Ma gyar Nem -
zet című napilap feb ru ár 7-ei szá ma.

A mun kát Má té-Tóth And rás
val lás ku ta tó ve ze ti a Sze ge di Tu do -
mány egye tem mun ka tár sa i val kö -
zö sen. In do kuk: a ma gyar tár sa da -
lom nak jo ga van tud ni, hogy me -
lyek azok a val lá si kö zös sé gek Ma -
gyar or szá gon, ame lyek mind má ig
meg ma rad tak, és tény le ge sen mű -
köd nek.

Ada ta ik sze rint je len leg 307 val -
lá si kö zös ség van be je gyez ve. Kö zü -
lük 143 ren del ke zik te le fon szám -
mal, 125 volt te le fo non el ér he tő,
126-nak van hon lap ja, és hat olyan
akad, amely nem tart ja ma gát val lá -
si kö zös ség nek.

Ma gyar or szá gon száz em ber is
ele gen dő ah hoz, hogy egy há zat le -
hes sen ala pí ta ni. Hogy mi ként le het -
ne ele jét venni az álegy há zak lét re -
jöt té nek, ar ról a ku ta tó azt mond ta:

meg érett az idő ar ra, hogy a val lá si
kö zös sé gek jo gi stá tu sa ügyé ben
tár sa dal mi kon szen zus szü les sen,
ami ma gá val kell, hogy hoz za az
egy há zi tör vény mó do sí tá sát, kü lö -
nös te kin tet tel az egy ház ala pí tá si
kri té ri u mok ra. 

A val lás ku ta tó kö vet kez te té se sze -
rint meg ala po zot tan fel té te lez he tő,
hogy a be jegy zett val lá si kö zös sé -
gek nek leg alább a fe le ma már csak pa -
pí ron lé te zik – ol vas ha tó a na pi lap ban.

Ké szül a ha zai val lá si kö zös sé gek lel tá ra
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Tél vé ge fe lé mind nyá jan érez zük, hogy
szer ve ze tünk igen le gyen gült, ha mar el -
fá ra dunk, reg ge len te ki me rül ten éb re -
dünk. Ha szer ve ze tünk meg nö ve ke dett
vi ta min-, ás vá nyi  a nyag- és nyom -
elem-szük ség le tét nem pó tol juk meg -
fe le lő en, az im mun rend sze rünk kép te -
len lesz vé del met nyúj ta ni a be teg sé -
gek kel szem ben, így az ál ta lá ban ta va -
szig tar tó idő szak csak a meg fá zás ról,
a nát há ról és a ki sebb-na gyobb meg -
be te ge dé sek ről szól.

Több mó don is erő sít het jük szer ve -
ze tünk el len ál ló ké pes sé gét: ke rül jük a
rend szer te len ét ke zést, fo gyasszunk
mi nél több zöld sé get és gyü möl csöt, ne

fe led kez zünk meg a kel lő mennyi sé gű
fo lya dék fo gyasz tás ról, tö re ked jünk a
stressz ke rü lé sé re, ik tas sunk be mi nél
több test moz gást a min den nap ja ink ba.

A meg fe le lő, ki egyen sú lyo zott ét rend
mel lett im mun rend sze rünk komp lex
vé del mé hez a Bé res Gyógy szer gyár
leg újabb ter mé ke, a Bé res Immun
Her bal is se gít sé get nyújt hat. A ké szít -
mény nö ve li a szer ve zet el len ál ló ké pes -
sé gét, ter mé sze tes ha tó anya gok kal és
a gin zeng, il let ve az echi  na cea gyógy -
nö vé nyek ere jé vel élén kí ti az im mun -
rend szert, hogy a tél végi idő szak ne a
meg fá zás ról, ha nem a ki kap cso ló dás -
ról szól jon. A ké szít mény sze dé se aján -

lott: az el len ál ló ké pes ség nö ve lé sé re a
több nyi re ősz től ta va szig elő for du ló hu -
ru tos idő sza kok ban; a hű lé ses és más
jel le gű lég úti be teg sé gek (pél dá ul influ -
en za, meg fá zás, nát ha, hörg hu rut) ki -
egé szí tő ke ze lé sé re, va la mint az ilyen
ese tek ben meg nö ve ke dett vi ta min-,
ás vá nyi  a nyag- és nyom elem-szük ség -
let ki elé gí té sé re.

A Bé res Im mun Her bal el len ál -
lób bá te szi a szer ve ze tün ket, hogy a be -
teg ség töb bé ne le gyen be fo lyá so ló té -
nye ző. A tél vé gi influ en za sze zon
ugyan is nem csak a be teg sé gek ide je le -
het, ha nem a ki rán du lá so ké, a moz gá -
sé és a kö zös prog ra mo ké is.

Be teg ség vagy ki kap cso ló dás?

H I R D E T É S

A Bé res Im mun Her bal ® gyógy szer nek nem mi nő sü lő gyógy ha tá sú ké szít mény.
A koc ká za tok ról és a mel lék ha tá sok ról ol vas sa el a be teg tá jé koz ta tót, vagy kér dez ze meg ke ze lő or vo sát, gyógy sze ré szét!
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So ha ne mondd, hogy so ha…
Kö szö nöm Ra dos Pé ter sze lí den csip ke lő dő glosszá ját (Él mény, EvÉ let, feb -
ru ár 13.), amellyel em lé kez tet té ve dé sem re: va ló ban nem Cser hal mi György,
ha nem – a fáj dal ma san ko rán el hunyt – Csen gey Dé nes fog lal ta le jel ké pe -
sen a Ma gyar Te le ví zi ót 1989-ben. A té vesz tés oka nyil ván az le het, hogy a
ki tű nő szí nész a ma gyar nem zet kö ve te lé se it ol vas ta ak kor fel. A mel lé kelt
fo tón lát ha tó, amint egy más mel lett áll nak. A ké pet ta lán ma gam is egy fán
csüng ve, min den eset re tö meg ben asza lód va ké szí tet tem… Kö szö nöm a pon -
to sí tást, amely mind annyi un kat em lé kez tet ar ra: bán junk óva to san a „so ha
nem fo gom el fe lej te ni” jel le gű kifejezésekkel.

Fa bi ny Ta más

Két vá lasz – az ügy meg lá tá sá ban egyet ért ve,
de más fe lől is meg vi lá gít va
1. Szi las At ti lá nak (EvÉlet, február 6.): Saj ná la tos, hogy temp lom ba já ró tag -
ja ink kö zül szá mo san egy há zunk azo nos sá gát kö zöm bös kül ső sé gek ben lát -
ják, és nem a ta ní tás ban. De hit val lá si ira ta ink sze rint a kö zöm bös szer tar -
tá si kér dé sek ben nem sza bad vál toz tat ni ak kor, ha a gyü le ke ze tek ab ban a
ta ní tás vál toz ta tá sát sej tik. Ezt már az új li tur gia be ve ze té se kor is meg kel -
lett vol na gon dol ni és időt szán ni a vál to zás elő ké szí té sé re. Vi szont a mai vi -
lág sür gős kér dé se i re szük sé ges és le het sé ges bib li ai és re for má to ri ala pon
fe lel ni re for má to ri hi tű test vé re ink kel. (Re for má tus atyánk fi a i nak csak ott
kí sér té sük min ket le nyel ni, ahol ők van nak töb ben.)

2. La borczi Gé zá nak (EvÉlet, február 6.): Az egy ház va ló ban nem fegy ház. De
a te rem tés rend jé nek fe gyel mét nem old hat juk fel ol csó ke gye lem ben. Lu ther sze -
rint a vi lá got a tör vénnyel kell kor má nyoz ni, nem a ke gye lem evan gé li u má val.
Ve gyes, vá lyog- és (rosszul ége tett) tég la ala po zás sal nem le het ma ra dan dót épí -
te ni. A ré gi pes ti „fel hő kar co ló”, az OTI-pa lo ta sú lyát – és ez zel ma gas sá gát – csök -
ken te ni kel lett, mert bau xit be ton ra épült. – Nem a kí sér tőn mú lik a bűn, ha nem
a bűn re haj ló bi zony ta lan sá gun kon. De az el esés el len se gít a kor lát és a bot.

Szol ga társ-test vé ri tisz te let tel és sze re tet tel:
Dr. Zsig mondy Ár pád lel kész, le vél tá ros, nyug dí jas (Bu da pest)

Én kí ván csi va gyok a vi tá ra!
Tisz telt Szer kesz tő ség! Je len tem, biz tos ki vé tel ként, én – igen is – kí ván csi
va gyok a vi tá ra, és ki ké rem ma gam nak, hogy Gla zews ki Már ta ta nár az én
ne vem ben (no meg – eset leg – más ol va sók ne vé ben) a tárgy ban idé zett nyi -
lat ko za tot meg te gye (Az ol va sók nem kí ván csi ak vi ták ra, EvÉ let, feb ru ár 13.).
Per sze ha az a cél juk, hogy ki zár ja nak a lap ol va sói kö zül az ilyen ki re kesz -
tő nyi lat ko zat tal, je len tem, a leg jobb úton van nak… A vi ta foly ta tá sát majd
He ré nyi Ist ván nal te le fo non – ma gán em ber ként, egyé ni leg – in té zem, mert
hi szen „az ol va sók nem szél ső sé ges né ze tek vi tá i ra kí ván csi ak…” ( Ezen utol -
só mon dat ból azt is meg tud hat tuk, hogy a „né ze tek nek” van nak „vi tái”.)

Tisz te let tel: 
Né meth Mik lós (Sop ron)

b A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku -
me ni kus Ta ná csá nak Szo ci ál -
eti kai Bi zott sá ga in dí tot ta út -
nak feb ru ár 5-én, szom ba ton
Tég lá son azt az öku me ni kus
prog ram so ro za tot, mely az Új
Ma gyar or szág fej lesz té si terv –
Kör nye zet és ener gia ope ra tív
prog ram (KE OP 6.1.0/B) pá lyá -
za tá nak tá mo ga tá sá val va ló sul
meg. A prog ram hi va ta los cí -
me: Tra di ci o ná lis és in no va tív
ér té kek tu da to sí tá sa és ér vény re
jut ta tá sa a fenn tart ha tó kö zös -
sé gi élet mód szol gá la tá ban, rö -
vi deb ben: Tra dí cionális és in no -
va tív ér té kek dia ló gus ban
(TIÉD). A program felelőse dr.
Bóna Zol tán, a Ma gyar országi
Egy há zak Öku me nikus Taná -
csá nak fő  tit  ká ra, szak mai ve ze -
tője pedig dr. Béres Ta más do -
cens, az Evan  gélikus Hit tu do -
mányi Egye  tem Rend sze res Teo -
lógiai Tan szé ké nek vezetője.

Tég lás egy ben a pá lyá zat szék he lye,
a Tég lá si Re for má tus Egy ház köz ség
pe dig a prog ram el ső há zi gaz dá ja. A
pá lyá zat ke re té ben feb ru ár tól ok tó -
be rig ti zen két te le pü lé sen két na pos
ren dez vé nye ket tar ta nak, me lyek -
nek ke re té ben elő adá sok, kis cso -
por tos mű hely mun ka, ke rek asz tal-
be szél ge tés, ve tél ke dő, kéz mű ves-
fog lal ko zás, kul tu rá lis est és is ten tisz -
te let vár ja a részt ve vő ket: fi a ta lo kat
és az idő sebb kor osz tályt, csa lá do kat,
gyü le ke ze ti ta go kat és a te le pü lés

min den la kó ját fe le ke ze ti és val lá si
ho va tar to zás tól füg get le nül.

Mind ezek cél ja, hogy tu da to sít sák
a programban részt vevőkkel sa ját,
kö zös sé gi élet vi te lük fenn tart ha tó
ele me it, emel lett vi lá gos sá vál jon a
vál toz ta tás szük sé gessége vagy le he -

tő sége. Olyan kö zös ta nu lás ról van
te hát szó, amely ben a sa ját élet vi te -
lün ket, szem lé le tün ket és hét köz na -
pi gya kor la tun kat vizs gál hat juk meg,
és a szük sé ges ta nul sá got le von va lép -
he tünk to vább.

A hasz nos is me re te ket nyúj tó,
szak em be rek ál tal tar tott elő adá so -
kon olyan te rü le tek ke rül nek elő,
mint az öko ló gia, ener ge ti ka, épít ke -
zés, táp lál ko zás, egész ség meg őr zés,
mun ka, sza bad idő és köz le ke dés. A
mű hely mun kák so rán a ki seb bek
(ze nés) kéz mű ves-fog lal ko zá son éne -
ket ta nul hat nak, ter mé sze tes anya -
gok ból já té kot ké szít het nek. A fel nőt -

tek be szél ge té sen, drá ma fog lal ko -
zá son ve het nek részt, és meg vizs gál -
ják azo kat a le he tő sé ge ket és ne héz -
sé ge ket, ame lyek sa ját la kó he lyü -
kön, szű kebb kö zös sé gük ben jel -
lem ző ek. Eb ből ki in dul va olyan ki -
sebb ter vet ál lí ta nak össze, amely a
min den na pok ban is meg va ló sít ha tó.
A ol va só- és me di tá ci ós sa rok ban kü -
lön fé le ki ad vá nyok, in for má ci ós
anya gok vár ják a té ma iránt ér dek lő -
dő ket.

A szer ve zők oda fi gyel nek, hogy ha
le het, he lyi ter me lők től szár ma zó, az
egész sé ges táp lál ko zás nak meg fe le -
lő éte le ket kí nál ja nak az ét ke zé sek so -
rán, meg is mer tet ve egy-egy ha gyo -
má nyos spe ci a li tást is. A ren dez -
vény ide je alatt mél tá nyos ke res ke de -
lem ből szár ma zó (fair trade + fair
plant) ká vét és te át fo gyaszt hat nak a
részt ve vők, hogy ked vet kap ja nak az
ott hon ra va ló be szer zés hez is.

A prog ram rész cél jai kö zött sze re -
pel a fenn tart ha tó élet mód hoz el en -
ged he tet le nül szük sé ges össze fo gás,
kö zös fe le lős ség vál la lás hang sú lyo zá -
sa és elő se gí té se, mely nek kü lö nö sen
jó ala pot nyújt hat nak az egyes gyü -
le ke ze tek, kö zös sé gek.

Az aláb bi hely szí ne ken és idő pon -
tok ban lesz nek evan gé li kus gyü le ke -
ze tek a prog ram há zi gaz dái: Ba las -
sa gyar mat, feb ru ár 19–20.; Me ző be -
rény, áp ri lis 9–10.; Pá pa, áp ri lis 14–
15.; Sop ron, szep tem ber 24–25. A to -
váb bi hely szí nek ről, idő pon tok ról és
friss hí rek ről a pá lyá zat ke re té ben
in dí tott hon la pon ol vas hat nak az ér -
dek lő dők: http://ti ed.me ot.hu.

g JCsCs

Prog ram so ro zat a kör nye zet-
és te rem tés tu da tos életmó dért

ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Sánta Anikó

Feb ru ár 24-én, csü tör tö kön 18 óra kor dr. Csep re gi Zol tán, az Evan gé li -
kus Hit tu do má nyi Egye tem ta ná ra Éb re dé si moz gal mak Ma gyar or szág -
ról Finn or szág ba és Finn or szág ból Ma gyar or szág ra cím mel tart elő adást
a Ka le va la Ba rá ti Kör finn kul tú ra na pi ren dez vé nyén, a De ák Té ri Evan -
gé li kus Gim ná zi um dísz ter mé ben (Bu da pest V., Sü tő u. 1.). Az es ten köz -
re mű kö dik a Ka le va la kó rus Ka to ná né Mal mos Edit ve zény le té vel. A be -
lé pés díj ta lan, min den kit sze re tet tel vá runk!

H I R D E T É S

A fenn ál lá sá nak har ma dik év ti ze dé be lé pő Öku me ni kus Ta nul má nyi Köz -
pont sze re tet tel ar ra ké ri az öku me ni ku san el kö te le zet te ket, hogy sze -
mé lyi jö ve de lem adó juk egy szá za lé kát ado má nyoz zák te vé keny sé gének
tá mo ga tá sá ra, en ge del mes ked ve az apos tol ta ní tá sá nak: „…köl csö nös egyet -
ér tés le gyen kö zöt te tek (…), hogy egy szív vel, egy száj jal di cső ít sé tek a mi
Urunk Jé zus Krisz tus Is te nét és Aty ját.” (Róm 15,5–6)
Adó szá munk: 18008223-1-43.

H I R D E T É S

A vak misszió fel hí vá sa
Az Evan gé li kus Misszi ói Köz pont tá mo ga tá sá val vég zi mun ká ját Oros -
há zán a vak misszió. Cél ja lá tás sé rült evan gé li kus test vé re ink össze fo gá -
sa, tá bo rok szer ve zé se. 

Vár juk mind azok je lent ke zé sét, akik lá tás sé rült ként él nek egy evan -
gé li kus gyü le ke zet ben. Azok ra is szá mí tunk, akik is mer nek ilyen em be -
re ket. Őket ar ra kér jük, hogy küld jék el a gyü le ke ze te ik ben le vő lá tás -
sé rül tek vagy va kok ne vét, el ér he tő sé gét a vak misszio@lu the ran.hu e-
mail cím re.

Eb ben az esz ten dő ben sze ret nénk az Evan gé li kus éne kes köny vet is meg -
je len tet ni Braille-írás sal. Vár juk azok je lent ke zé sét, akik sze ret né nek kap -
ni eb ből az éne kes könyv ből – in gye ne sen. (Az Új ének már meg je lent!)

H I R D E T É S

Az egész sé ges kör nye zet hez va ló jog és
a jö vő nem ze dé kek ér de ke i nek kép vi -
se le te a ké szü lő ma gyar al kot mány ban
cí mű kon zul tá ci ó ra ke rült sor feb ru -
ár 14–15-én a jö vő nem ze dé kek or -
szág gyű lé si biz to sának iro dá ja és a
Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye te -
men mű kö dő Je an Mon net Tan szék
szer ve zé sé ben. A ren dez vé nyen –
Fe le lős te remt mény társ sá ne ve lés a
pre ven ció je gyé ben, avagy a fa ül te tők
re mény sé ge cím mel – elő adást tar tott
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
el nök-püs pö ke, Gáncs Pé ter is.

Lap zár tánk kor
tár gyal ták

A szü gyi evan gé li kus gyü le ke zet ben és szór vá nya i ban töl töt te a víz ke reszt
ün ne pe utá ni utol só va sár na pot dr. Fa bi ny Ta más, az Észa ki Egy ház ke rü -
let püs pö ke. Előbb Pat var con, majd az anya gyü le ke zet ben hir det te az igét,
to váb bá tá jé ko zó dott a szü gyi pa ró kia épí tés ter ve i ről. Ezt kö ve tő en Mo ho -
rán ab ban a temp lom ban pré di kált, amely ben 1882-ben Mik száth Kál mán
má sod szor is há zas sá got kö tött Mauks Ilo ná val. A szol gá la ti kör út Ma dách
Im re fa lu já ban, Cseszt vén ért vé get. A li tur gi át min den eset ben Blat nicz ky
Já nos Dániel he lyi lel kész vé gez te.
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VASÁRNAP

6.00 / Ten kes Rá dió (Sik lós)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió mű so ra (on-line
adás: www.ten kes ra dio.hu)
9.50 / m1
Kér dé sek a Bib li á ban
10.00 / Du na Tv
Re for má tus is ten tisz te let
közve tí té se felvételről
Gödöllő ről
10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let
közve tí té se Bu da pest ről,
a má tyás föl di temp lom ból
Igét hir det: Bí ró Fe renc
lelkész
10.05 / m1
Re for má tus ma ga zin
10.30 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
16.00 / Bar tók rá dió
Össz ki adás. Liszt Fe renc or -
go na mű vei, 1. rész

HÉTFŐ

10.00 / To rony Rá dió (Bé kés)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió mű so ra (on-line
adás: www.to rony ra dio.hu)
10.00 / Vi a sat His to ry
Pon ci us Pi lá tus: az em ber,
aki meg öl te Jé zust (an gol do -
ku men tum film, 2003)
14.00 / Eu ró pa Rá dió
(Miskolc)
Ha tár ta lan. Ben ne: az Evan -
gé li kus Rá dió misszió össze ál -
lí tá sa (on-line adás:
www.eura dio.hu)
20.00 / PAX
Ke rék pár tú ra egy ház tör té ne ti
uta kon. Is ko la temp lo mok
20.40 / Du na Tv
Hol zsar nok ság van…
(ma gyar do ku men tum film)
21.40 / m1
Fe ke te és kék (ame ri kai
filmdrá ma, 1999) (86’)

KEDD

11.40 / TV2
Be fe je zet len élet (ame ri kai–
né met film drá ma, 2005) (97’)
13.00 / PAX
Én va gyok az Aj tó
A Zá ke us Mé dia cent rum
evan gé li zá ci ós mű so ra 
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő. Kő rö si Cso ma Sán -
dor, az uta zó
14.55 / Du na Tv
Vi rág zó Ma gyar or szág
21.00 / Du na Tv
Ko pasz ku tya
(ma gyar já ték film, 1981) (96’)
22.10 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ben ne:
Bach–Liszt: a-moll pre lú di -
um és fú ga BWV. 543.
1.25 / TV2
Per las ca: Egy igaz em ber
törté ne te (ma gyar–olasz–
fran cia film, 2002) (124’)

SZERDA

13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Fe lix
Men dels sohn Bart holdy
Ben ne:
115. zsol tár
14.00 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Ma u er Osz kár bo rász
14.30 / m1
Ké mek a por fé szek ben (ma -
gyar do ku men tum film, 2008)
16.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Test vér egy há za ink éle té ből
Je len té sek a pro tes táns vi lág ból
21.45 / m1
El ve szett múlt (olasz té vé film,
2009) (102’) 1. rész
22.15 / m2
Zár óra

CSÜTÖRTÖK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
11.15 / Kos suth rá dió
A Hely
(ri port mű sor)
12.45 / M. Ka to li kus Rá dió
Gos pel kró ni ka
14.30 / Duna Tv
Szelíd szálakon
A nemezelésről
17.15 / PAX
In vo ca tio Mu si ca lis
Ko rál- és zsol tár fel dol go -
zások 
21.00 / Bar tók rá dió
A bi ha ri re me te
200 éve halt meg Bes se nyei
György
21.10 / Du na Tv
Vi va, Ku ba!
(ku bai já ték film, 2006) (80’)
23.25 / m1
Szé les vá szon
(fil mes ma ga zin)

PÉNTEK

8.00 / Du na Tv
„Ha ran gok zúg nak ben nem”
Egy óra Cso ó ri Sán dor ral
13.36 / Bar tók rá dió
XXIV. deb re ce ni Bar tók Bé la
nem zet kö zi kó rus ver seny 2010
A ró mai Co ro Mu si ca no va
éne kel
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Fe lix
Men dels sohn Bart holdy
Ben ne: Éli ás – rész le tek
21.10 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ben ne:
Char pen ti er: Te De um
21.15 / Du na Tv
Ma gán élet (fran cia–olasz
játék film, 1961)
21.40 / m1
Fel do bott kő
(ma gyar film, 1968) (83’)
22.20 / m2
A mű vé sze tek híd ja
(fran cia film, 2004) (121’)

SZOMBAT

5.45 / m1
Haj na li gon do la tok
6.50 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
14.50 / m2
10. győ ri ütős fesz ti vál
(ze nés film)
15.45 / Duna Tv
Balatoni utazás
20/18.: Ó, mely sok hal…
16.30 / m1
Ma gyar or szág tör té ne te
Az Ár pád-kor utol só év ti ze de
20.00 / Du na Tv
80 nap alatt a Föld kö rül
(ame ri kai–an gol já ték film,
2004) (115’)
21.00 / m1
Az iga zi tün dér me se
(ame ri kai–an gol csa lá di film,
1997) (94’)

VASÁRNAP

6.03 / M. Ka to li kus Rá dió
Or go na mu zsi ka
7.15 / Má ria Rá dió
Öku me ni kus lap szem le
9.00 / Lánc híd Rá dió
(Buda pest)
Hit vi lág. A tör té nel mi
egy há zak ma ga zin ja
9.30 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Lé lek han go ló.
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
mű so ra
10.25 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
16.00 / Bar tók rá dió
Össz ki adás. Liszt Fe renc
összes or go na mű ve
V/2. rész
21.10 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Scarlat ti: Négy szó la mú mi se

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból február 20-ától február 27-éig

Va sár nap
Jé zus mond ja: „Az én Atyám min dent át adott ne kem.” Mt 11, 27 (Zsolt 103,19;
Mt 20,1–16; 1Kor 9,24–27; Zsolt 60) Afe lett ér zett szo ron gás és bűn tu dat van
ben nem, hogy be csa pom őt. Azt hi szem, hogy val lá sos ál ar com mö gé el rejt -
he tek min dent, és ha zud ha tom a ve le va ló köl csö nös jó kap cso la to mat. Jé -
zus meg kap min dent; az is te ni tu dá son és böl cses sé gen, ter mé szet fe let ti ha -
tal mon túl a dön tés jog kö rét, a sze re tet és a ke gye lem ha tal mát – és a ke -
resz tet. Be le gon do lok: már ön ma gá ban az is te her és iga, hogy a hoz zá leg -
kö ze lebb ál lók meg csal ják, el árul ják őt. Mi ok ból? Bi zal mat lan ság ból, sze -
mé lyes am bí ci ók mi att? Jé zus ar ra biz tat, ad jam ne ki az ön fél té se met, a bi -
zal ma mat, a ter he met, a meg fá ra dá som pok lát is. Ar ra kér, hogy én is ad -
jak ne ki min dent. Nem kell fél nem, mert ná la meg nyug vást ta lá lok.

Hét fő
Ki ítél ne kár ho zat ra? A meg halt, sőt fel tá madt Jé zus Krisz tus, aki az Is ten
jobb ján van, és ese de zik is ér tünk? Róm 8,34 (1Móz 8,21; Lk 19,1–10; Róm 9,6–
13) Jé zus sza va szó lal meg ben nem, amely nem csak a meg kö ve zés re vá ró bű -
nös asszony hoz szólt. „Én sem ítél lek el té ged, menj el, és mos tan tól fog va töb -
bé ne vét kezz!” A vád lók ke zé ből ki for dul a kő. Mert egyet len em ber sincs,
aki a sa ját bűn te len sé ge ré vén jo got sze rez az ítél ke zés re. A Mes ter cél ja nem
a bün te tés ki sza bá sa vagy vég re haj tá sa, ha nem azt ma gá ra vál lal va esélyt te -
remt a bűn től va ló meg sza ba du lá som ra, hogy vissza ve zet hes sen az Is ten nel
va ló kö zös ség be, ahol töb bé nem fe nye get sem mi lyen íté let. Ezért szük sé -
ges, hogy ben ne higgyek, és tel jes bi za lom mal min den nap őt kö ves sem. Esélyt
kap tam őben ne. És ne kem most élet re szó ló dön tést kell hoz nom. Mert tu -
dom, hogy ha őt kö ve tem, nem já rok sö tét ség ben.

Kedd
Hagy ta, hogy a bű nö sök kö zé so rol ják, pe dig so kak vét két vál lal ta ma gá ra.
Ézs 53,12 (Kol 1,13–14; Zsid 12,12–17; Róm 9,14–29) Jé zus nem kar dos ko dott
az iga zá ért. Ki je len tést tett ma gá ról, tet te i vel Is ten ről adott je let. Köz ben hagy -
ta, hogy azok kö zé so rol ják, aki ket meg men te ni akar. Meg ren dít en gem, hogy
az Is ten sors kö zös sé get vál lal ve lem. Hi szen ő nem ér dem li a bün te tést olyan
bű nért, ame lyet én kö vet tem el. Ha meg ér tem azt a sze re te tet, amely őt még -
is er re kész tet te, az Úr aka ra ta cél hoz jut ben nem.

Szer da
Az asszony oda ér ve le bo rult Jé zus előtt, és ezt mond ta: „Uram, se gíts raj tam!”
Mt 15, 25 (Zsolt 118,21; Mt 10,40–42; Róm 9,30–10,4) Ne he zen haj lik a tér -
dem… In kább szem től szem be vagy a má sik fö lé he lyez ked ve aka rok szól -
ni. Így ér zem jól ma gam. Ez ad tar tást és ön bi zal mat. Egy szer csak az éle -
tem úgy ala kul, hogy meg tö rik va la mi ab ból, ami biz ton sá got ad. Ezért a por -
ban mász va, le bo rul va kö nyör gök az éle te mért vagy a sze ret te mért. A hit és
a hű ség pró bá ja ez. Mus tár mag nyi ki tar tá som nak meg le het a kö vet kez mé -
nye. Ami kor Is ten vá la szol: „Le gyen úgy, amint kí vá nod!” – bi zo nyos sá got
ka pok!

Csü tör tök
Ugye öt ve re bet ad nak két fil lé rért: még sem fe led ke zik meg kö zü lük egy ről sem
az Is ten. Lk 12,6 (Zsolt 36,7; 1Kor 3,/1–3/4–8; Róm 10,5–13) Fe jem ben ki ala kult
egy kép a vi lág ról. Ennek alap ján el ve szett nek ér zem ma gam. Gon do la ta im szo -
ron gás sá áll tak össze. Le het, hogy el va gyok fe lejt ve? Kö zönnyel ve szik a lé tem
rez dü lé se it, ugyan úgy az örö me i met és a szo mo rú sá go mat? Be le süllye dek az
ér zés be, nem ér de kel sen kit, hogy va gyok. Min den ki sa ját ma gá val van el fog -
lal va. Jé zus azonban tu da to sít ja ben nem, hogy nem va gyok el fe lejt ve. Ő az, aki
szá mon tart, és ér té kes nek lát. Nem va gyok pusz ta te rep tárgy, ha nem élő esz -
köz az ő ke zé ben. Ez min den nél töb bet je lent szá mom ra. E tu dat tól ér de kes -
sé vá lik min den re ám bí zott, ér té kes sé min den ta lál ko zás.

Pén tek
Fi gyelj be szé dem re, Uram, vedd ész re só haj to zá so mat! Fi gyelj han gos ki ál -
to zá som ra, mert hoz zád imád ko zom! Zsolt 5,2–3 (Jak 5,16b; Jn 2,13–22; Róm
10,14–21) Köz vet len szó lí tom meg az Is tent! Imád ság ban for du lok hoz zá: ez
a leg ke ve sebb és egy ben a leg több is, amit te he tek. Ná la ta lá lok biz ton sá got
és vé del met. Ez meg nyug tat és fel tölt. Ki mon dott, ki mon dat lan sza va im mal
is meg ta lá lom őt, hang sú lyom mal és tel jes tes tem mel, lé nyem mel fe lé for -
du lok. A je len lé té nek tu da ta ol tal mat ad ne kem.

Szom bat
Ne ag gód ja tok te hát a hol na pért, mert a hol nap majd ag gó dik ma gá ért. Mt
6,34 (Zsolt 23,4; 1Kor 1,26–31; Róm 11,1–10) Ter vez ge tem a na pom vagy az
éle tem. Mi ho gyan lesz? Túl sok is me ret len és bi zony ta lan rész van. Jé zus
biz tat: vi gyáz zak csak ar ra nap ra, me lyet ép pen most élek. Mert ab ban van
meg a lé tem min den va ló sá ga és igaz sá ga, a tet tek le he tő sé ge, a ba jok meg -
ol dá sa. Is ten pon to san tud ja, mi re van szük sé gem. Ke res nem kell az ő or -
szá gát és igaz sá gát, és min dent rá adás kép pen meg ka pok.

g Ben kó czy Pé ter

Új nap – új kegyelem

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

HIRDETÉSEK
Sze re tet tel hív juk az ér dek lő dő ket Pe -
ge Kor né lia (he ge dű) ze ne aka dé mi -
ai hall ga tó dip lo ma kon cert jé nek fő -
pró bá já ra a bé kás me gye ri evan gé li -
kus temp lom ba (1038 Bu da pest, Me -
ző ut ca 12.) feb ru ár 26-án, szom ba -
ton dél után 18 órá ra. Zon go rán köz -
re mű kö dik: Csip kai Éva. A mű sor: J.
S. Bach: Chac co ne a d-moll par ti tú -
rá ból (BWV 1004); Brahms: D-dúr
he ge dű ver seny.

APRÓHIRDETÉS

Ta ta bá nya bel vá ro sá ban (a fő is ko lá tól
öt perc re) más fél szo bás, fel újí tott, el -
ső eme le ti la kás meg bíz ha tó al bér lők -
nek ki adó. Ér dek lőd ni a 20/824-2018
egy há zi flot tás te le fon szá mon le het.

evangélikus élet. éled. éled?

Con fes sio fe hé ren-fe ke tén cím mel nyí lik temp lom tár la ta Fé ner Ta más -
nak a bé kás me gye ri evan gé li kus temp lom ban feb ru ár 20-án, az össze -
gyü le ke zés nap ján. Fé ner Ta más e tár la ta újabb kí sér let, mellyel a mű -
vész nem csak ön ma gá nak, de a ké pe it sze re tők nek is nyil ván va ló vá akar -
ja ten ni: szó és kép össze tar to zik. De va ló ban össze tar to zik? Ezt dönt -
se el ki-ki ma ga; ez már a né ző sza bad sá ga.

A feb ru ár 20-án dél előtt 10 óra kor kez dő dő is ten tisz te le ten Már ton -
ffy Mar cell pré di kál. 12 órá tól kö zös ebéd re vár juk ven dé ge in ket. A ki -
ál lí tást 14 óra kor Ve re bélyi Kin cső et nog rá fus nyit ja meg. Ren dez te Jer -
ger Krisz ti na mű vé szet tör té nész. Köz re mű kö dik Pé tery Dó ra zon go rán
és Var ga Fe renc he ge dűn. A tár lat áp ri lis 20-áig hét köz na pon ként dél -
előtt 9 óra és dél után 4 óra kö zött, va la mint va sár nap dél előtt lá to gat -
ha tó. Cím: 1038 Bu da pest, Me ző ut ca 12.

H I R D E T É S

HA LÁ LO ZÁS
A fel tá ma dás élő re mény sé gé ben ad juk hí rül, hogy Tasch ner Ilo na Fé -
bé-di a ko nissza, az Új pes ti Evan gé li kus Egy ház köz ség pres bi te re és
gyü le ke ze ti mun ka tár sa, a Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let hű ség ér me -
se ha za tért Urá hoz, Te rem tő jé hez. Te me té se feb ru ár 24-én 9 óra kor lesz
az Új pest-Me gye ri úti te me tő ben. „Ál dott a mi Urunk Jé zus Krisz tus Is -
te ne és Aty ja, aki nagy ir gal má ból új já szült min ket Jé zus Krisz tus nak a
ha lot tak kö zül va ló fel tá ma dá sa ál tal élő re mény ség re.” (1Pt 1,3)


