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„Fon tos, hogy min den ma gyar evan gé li kus
gyü le ke ze ti tag szá má ra hoz zá fér he tők le gye -
nek Lu ther Már ton élet mű vé nek most meg je le -
nő da rab jai.”

Luther a kézben és a könyvespolcon
– napokon belül f 5. oldal

Ün ne pi gon do la ta im vissza száll nak
egy öt ven négy év vel ez előt ti ün -
nep lés re, amely ről így adott hírt az
Ok tó be ri Tü kör év könyv – a Ma gya -
rok Ang liai Országos Szövetségének
ki ad ványa – 2008-as kötete: „1957
má  ju sá ban, az 56-os for ra da lom le -
ve ré se után el ső al ka lom mal gyűl tek
össze igen nagy szám ban Lon don
ma gyar jai. A bús-bo ron gós em lé ke -
zés ap ro pó ján Pát kai Ró bert evan gé -
li kus lel kész, a Sza bad ság har cos
Szö vet ség el ső meg vá lasz tott, ak kor
26 éves el nö ke mond ta az aláb bi be -
szé det.”

Nos, le gyen sza bad en nek a be -
széd nek a zá ró gon do la ta it idéz -
nem, ame lye ket még ma is al kal mas -
nak tar tok ar ra, hogy ta nul sá gul
szol gál ja nak. 

„Ha ezen a mai ün ne pé lyes em lék -
al kal mon a múlt ból ta nul ni aka -
runk, meg kell kér dez nünk ma gun -
kat, mi a ta nul ság a jö vő re vo nat ko -
zó lag. Az az ér zé sem, hogy igaz em -
lé ke zé sünk ből egy aka rat ered het
csu pán: min dig ma gyar nak ma rad -
ni! (…) És ma gyar nak len ni nem
utol só sor ban azt is je len ti, hogy le -
gyünk jó ke resz té nyek, hogy ün ne pe -
in ket is ten fé le lem, ha za sze re tet és
szent sza bad ság vágy ra gyog ja be.

Aki szít ja kö zöt tünk a gyű lö le tet,
az a ha za áru lás bű nét kö ve ti el. Tör -
té nel mi táv lat ban gyű löl kö dé sünk
töb bet ár tott ne künk, mint egy mást
kö ve tő kül ső el len sé ge ink. Föld raj zi
táv lat ban pe dig nincs Eu ró pá nak
még egy né pe, amely a ku ruc-la -
banc há bo rú örök ve tél ke dé sé nek lu -
xu sát hoz zánk ha son ló an meg en -
ged né ma gá nak. (…)

A tör té nel mi idő test vé ri kéz fo gás -
ra hív! Va la hogy úgy, ahogy Er dély lá -
zas lel kű evan gé li kus köl tő je, Re mé -
nyik Sán dor mon dot ta: »Le gyen az
er dő akár mily se tét, / Csak el ne en -
ged jük egy más ke zét, / Ki tett, anyát -
lan ár vák: ma gya rok.«” (Ne héz ho -
mály ba…)

Az el ső ang li ai ün ne pi be szé det
több száz hon fi tár sunk je len lé té -
ben mond tam el a west mins te ri ke -
rü let ben lé vő Cax ton Hall ban. Ma
pe dig, több mint fél év szá zad múl -
tán, így fog lal nám össze ün ne pi
gon do la ta i mat.

Az 1956-os for ra da lom a mo dern
ma gyar tör té ne lem egyik leg sö té -
tebb kor sza ká nak, az „öt ve nes évek -
ként” em le ge tett Rá ko si-érá nak kö -
vet kez mé nye, a ma gyar ság nak er re
adott nem zet kö zi je len tő sé gű és kö -
vet kez mé nyű vá la sza volt. A Rá ko si-
rend szer, amely erő sza kon, ha zug sá -
gon és meg fé lem lí té sen ala pult, olyan
zsar nok ság volt, ame lyet ko ráb ban a
ma gyar ság még so ha sem élt át. Illyés
Gyu la Egy mon dat a zsar nok ság ról
cí mű ver se pon tos lát le le tet ad er ről.
S a ma gyar ság, ame lyet sza bad ság vá -

gya nem ha gyott nyu god ni – nem
elő ször tör té nel me so rán – meg -
pró bál ta le ráz ni bi lin cse it. 

Az öt ve nes évek sö tét sé gé ben csil -
lag ként ra gyo gott fel 56 for ra dal -
má nak nagy sze rű sé ge. Mint ha egy
üs tö kös rob bant vol na be le a re -
mény te le nül sö tét és vég te len nek
tű nő éj sza ká ba. Be bi zo nyí tot ta a
szov jet rend szer csőd jét és azt is,
hogy an nak va ló di tár sa dal mi bá zi -
sa Ma gyar or szá gon nem volt. Vi lá -
gos sá vált, hogy a nem ze ti össze tar -
tás és a nem ze ti ér zés még min dig a
leg nagyobb erő a tár sa da lom ban,
ame lyet ápol ni kell.

Nyil ván va ló, hogy 1956-ban – hi -
szen olyan gyor san, vá rat la nul és
szer ve zet le nül tör tént min den –
nem volt egy sé ges jö vő ké pünk, de
ab ban egyet ér tet tünk, hogy nem
aka runk olyan rend szert, amely ben
csak egyet len jö vő kép nek van he lye.
Ha zánk la kos sá gá nak túl nyo mó
több sé ge olyan rend szer re vá gyott,
amely ben az egyet nem ér tés jo gát
egy több párt rend sze res de mok rá -
cia ga ran tál ja. 

Le het, hogy em lé ke in ket más és
más sze mé lyes él mé nyek al kot ták,
szí nez ték, de mind annyi an pon to san
tud juk, hogy ak kor me lyik ol da lon
áll tunk, az óta me lyik ol dal iga zát
erő sí tet ték meg szá munk ra fél év szá -
zad ha zai ese mé nyei, és a mai Ma -
gyar or szág po li ti kai aré ná já ban küz -
dő fe lek me lyi ke kép vi se li sze rin tünk
leg in kább a for ra da lom an nak ide jén
tel jes tisz ta ság gal meg sem fo gal ma -
zott esz mé it. Me lyik pró bál, ha bot -
la doz va és oly kor tak ti kai ke rü lők kel
is, de nagy já ból a for ra da lom ál tal
meg je lölt ös vé nyen ha lad ni.

Az öt ven öt év vel ez előt ti ma gyar
for ra da lom és sza bad ság harc szá -
mom ra egy ér tel mű en azt je len ti,
hogy emelt fő vel le he tünk ma gya rok!
Emelt fő vel vál lal hat juk múl tun kat,
nem ze ti ha gyo má nya in kat és kul tú -
rán kat. Az 1956-os té pett lo bo gók hoz
va ló ra gasz ko dá sunk, a ma gyar öt -
ven hat em lé ke és örök sé ge ad jon
ne künk erőt ah hoz, hogy olyan ha -
za fi sá got hor doz zunk ma gunk ban,
amely nem diszk ri mi na tív, nem
rasszis ta, nem el nyo mó, ha nem a
nem ze ti ér zés meg szi lár du lá sá hoz
nyúj tott tá mo ga tás, má sok ha son ló
jo ga i nak tisz te let ben tar tá sá val.

Min den or szág, min den nem zet
tör té nel mé nek van nak pil la na tai,
ami kor fe lül emel ke dik ön ma gán.
Ezek a pil la na tok nem avat ják szent -
té, nem te szik má sok nál ne me seb bé,
de meg bé kél te tik ön ma gá val, és pél -
da ké pül szol gál nak büsz ke ség re ke -
vés bé jo go sí tó idők ben. Szá munk ra
ilyen tör té nel mi pil la nat volt 1956 for -
ra dal ma és sza bad ság har ca.

A szer ző evan gé li kus lel kész, az Egye -
sült An gol Nyel vű Evan gé li kus Egy ház
nyu gal ma zott püs pö ke (Lon don)
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A sza bad ság vi lá ga

Nép szám lá lás • Vall juk meg él te tő gyö ke re in ket!
A tíz éven kén ti nép szám lá lás át fo gó ké pet ad – töb bek kö zött – Ma gyar or szág lel ki erőn lé té ről is. Meg tud hat -
juk, hogy ha zánk pol gá ra i nak hol van nak a spi ri tu á lis gyö ke rei, ki hon nan táp lál ko zik lel ki leg.

A val lá si ho va tar to zást tisz tá zó kér dés esélyt ad szá munk ra, hogy meg vall juk hi tün ket, eset leg új ra fel fe dez -
zük él te tő gyö ke re in ket.

Eb ben az össze füg gés ben is irány mu ta tó Pé ter apos tol biz ta tá sa: „…le gye tek ké szen min den kor szá mot ad ni
min den ki nek, aki szá mon ké ri tő le tek a ben ne tek élő re mény sé get.” (1Pt 3,15)

A nép szám lá lás le he tő sé get te remt szá munk ra, hogy meg vall juk élő re mény sé gün ket. A Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház püs pö ki ta ná csa bá to rít min den ha zánk ban élő evan gé li kus hit test vért, hogy él jen ez zel a le he -
tő ség gel, vál lal ja evan gé li kus gyö ke re it, és él jen is be lő lük!

Erős vár a mi Is te nünk!
Fa bi ny Ta más püs pök , Gáncs Pé ter püs pök , Sze m erei Já nos püs pök • Bu da pest–Győr, 2011. szep tem ber 12.

g Pát kai Ró bert

„Egy élet ké pen Nóé a szo bá ban ül, ko ra beli ru há -
ban és be ren de zés kö zött. Előt tünk pe dig egy táb la
van, tíz kér dés sel. Meg nyom juk az egyik gom bot,
és ér dek lő dünk a bár ká val kap cso lat ban.”

Számolj vele, hogy hinni fogsz! f 9. oldal

„Ma is tar tom ve lük a kap cso la tot.
A ke mény bün te tés el le né re egy per -
cig nem ta gad ták meg szo li da ri tá su -
kat a ma gyar for ra da lom mal.”

Máig élő félelem f 10. oldal

A lelkészek lelki pásztorolása f 4. oldal
Európa árnyai – a fal túloldalán f 6. oldal
A Mesterről a sakkmesterrel f 11. oldal
Római jegyzetlapok f 8. oldal
72 óra kompromisszum nélkül
– evangélikusokkal f 15. oldal

„De ked ves fe le ba rá tom, még az ör -
dög is sze líd len ne ak kor, ha min den -
ben az ő aka ra ta ér vé nye sül het ne.
Azért ér té ged a há bo rús ág és a bán -
ta lom, hogy tu da tá ra éb resszen an -
nak, mennyi re tel ve vagy ha rag gal és
rossz in du la tok kal; ez ar ra int, hogy
igye kez zél a ha ra got ma gad ból ki ir -
ta ni és a sze líd sé get el nyer ni.”

d Lu ther Már ton:
A jó cse le ke de tek ről

(Ta kács Já nos for dí tá sa)

SE MPER REFOR M ANDA

b Tud nak-e újat mon da ni négy -
száz ki lenc ven négy év vel a re -
for má ció után, vagy ez a gá la est
is csak egy lesz a szo kott év for -
du lós ren dez vé nyek so rá ban?
Ezen mor fon dí roz tam, mi köz -
ben a re for má ció hó nap já nak
gá la est jé re ké szül tem. Az Urá nia
Nem ze ti Film szín ház ból ha za fe -
lé me net viszont meg kel lett ál -
la pí ta nom: né hány szo kat lan
mű sor szám kü lön le ges sé tet te
idén az ok tó ber 16-ai es tet.

A Ma gyar Hon véd ség Lé gi erő Ze ne -
ka rá nak elő adá sá ra ke ve sen gon dol -
ná nak, ha pro tes táns val lá si mű sor -
ról esik em lí tés, Wass Al bert mű veit
pe dig éve kig nem lett vol na il do mos
szín pad ra vin ni – ez al ka lom mal az
ő al ko tá sai zár ták a mű sort. A Si len -
ti um – a csend től a szó ig cí mű mű sort
még Bán ffy György Kos suth- és Já szai
Ma ri-dí jas szín mű vész ál mod ta meg,
de a szép szó és az igaz vers mon dás
mes te re nem ér het te meg a Wass Al -
bert em lé két idé ző elő adást, Ács Ta -
más és Papp At ti la pó di um já té kát.

Szin tén szo kat lan ün ne pi mű sor -
szám volt Né meth Jú lia és Pál úr Ta -
más be szá mo ló ja in di ai ön kén tes
szol gá la tuk ról. Kór há zi mun ká juk
csat ta nós vá lasz azok nak, akik meg -
kér dő je le zik a kül misszi ók lét jo go -
sult sá gát.

Ma gyar or szá gon a ko ráb bi or szá -

gos pro tes táns na pok he lyett 2006
óta ok tó ber ben egy tel jes hó na pig
ün ne pel jük a re for má ci ót. Ha hit ta -
no so kat kér de zünk, rög tön mond ják
a hí vó sza va kat: Wit ten berg, vár temp -
lom, bú csú cé du lák. Bi zony ta lan ná
vál nak azon ban, ha azt kér de zik tő -
lük, mit nyújt ma a min den na pok
em be ré nek a re for má ció. So kan úgy
gon dol ják, hogy ez már csak a rég -

múlt. Ne kik is vá laszt akart ad ni
kö szön tő jé ben 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 (ME ÖT) el nö ke. A re for -
má ció és a pro tes tan tiz mus le le mé -
nyes ség re, kre a ti vi tás ra ösz tö nöz
min ket. Mert a kre a ti vi tás ma ga a te -
rem tő gon do lat: a kre a tív em ber ha -
son lít a Te rem tő re, an nak hű kép má -
sa – mu ta tott rá be szé dé ben egy há -
zunk nyu gal ma zott püs pö ke.

A bib lia for dí tás a kre a tív re for má -
ci ó nak ta lán a leg na gyobb al ko tá sa,
nem hi á nyoz ha tott te hát a mű sor ból
Re mé nyik Sán dor tisz tel gé se Ká roli
Gás pár előtt. A for dí tó cí mű ver sét

Szil vá si Nó ra, a Ba ár–Ma das Re for -
má tus Gim ná zi um, Ál ta lá nos Is ko -
la és Di ák ott hon érett sé gi ző di ák ja
sza val ta el. A kö zép is ko la má sik nö -
ven dé ke, Ke me nes An na mold vai
csán gó dalt éne kelt. Szép tisz ta
hang ja be töl töt te a ha tal mas te ret:
így éne kel het tek Bar tók nak és Ko -
dály nak a Kár pá to kon túl ra el csán -
gált ma gya rok.

A gá la est foly ta tá sá ban a Ma gyar
Örök ség dí jas Lu the rá nia ének- és ze -
ne kar J. S. Bach 5. kan tá tá ját ad ta elő
Kamp Sa la mon kar nagy ve ze té sé vel;
Kom lós sy Gá bor trom bi ta szó ló ja a
bű nét és bé na sá gát le vet kő ző em ber
bol dog sá gát idéz te.

A Ma gyar Hon véd ség Lé gi erő Fú -
vós ze ne ka ra trom bi ta szó ra vo nult
be. Elő adá suk iga zi cse me gé je Bach
In ven ti ó já nak dzsesszes át ira ta volt.
A fú vós együt tes ve ze tő je, Ka to na
Já nos al ez re des el mond ta: ar ra tö re -
ked nek, hogy meg hó dít sák az ilyen
ese mé nyek ről több nyi re hi ány zó har -
min cas-negy ve nes kor osz tályt, hoz -
zá juk kí ván nak szól ni a fú vós ze ne ka -
ri át ira tok kal, az új sze rű hang zás vi -
lág gal.

A gá la est ről va ló ban hi á nyzott ez
a kor osz tály, ám sok volt a fi a tal. A
Ba ár–Ma das-gim ná zi um di ák jai iga -
zí tot ták el a ven dé ge ket – ők vol tak
a ru ha tá ro sok, ado mányt is gyűj töt -
tek, s ta lán majd ők lesz nek a kö vet -
ke ző re for má ci ói gá la es tek vissza té -
rő ven dé gei.

g Wal kó György

Ha ok tó ber, ak kor re for má ci ói gá la est
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Mennyei Atyánk! Is me red gon do la -
ta in kat, kí sér té se in ket, küz del me -
in ket. Erő dért, sze re te te dért, bo csá -
na to dért, sza va dért jöt tünk, hogy
meg erő söd jünk. Járj át is te ni erőd del!
Lel ked for mál ja szí vün ket, tisz tít sa
meg gon do la ta in kat, önt sön erőt fá -
radt tes tünk be-lel künk be. Ér te ni
sze ret nénk sza va dat, lát ni ke zed ha -
tal mát, ta pasz tal ni ve ze té se det.

Urunk! Te sem mi olyat nem ren -
delsz, ami re ne len ne nél kü löz he tet -
le nül szük sé günk. Ren de led, hogy
sze res sünk té ged min de nek előtt és
min den nél job ban, mert csak a te
sze re te ted gyó gyít. Sze re te ted sza -
bad sá gát kí ná lod éle tünk alap ja ként.
Te meg elő le ge ző mó don és ér dek
nél kül sze retsz, kí vá nod, hogy mi is
ilyen szív vel le gyünk egy más iránt. 

Meg vall juk, hogy min den ki től tü -
rel met, meg ér tést, se gí tő szán dé kot
vá runk. A sze re tet len gesz tu sok,
szán dé kok, sza vak se bet üt nek raj -
tunk. Ma gun kon érez zük, hogy mi -
lyen fáj dal mas má sok ta pin tat lan sá -
ga, fi gyel met len sé ge vagy szán dé kos
rossz aka ra ta. A ma gunk tü rel met -
len sé gét, ér des sza va in kat nem
vesszük ész re, san da szán dé ka ink nak
nem tu laj do ní tunk je len tő sé get.
Nem akar juk lát ni a fáj dal mat, ame -
lyet így mi oko zunk. Urunk, légy ir -
gal mas hoz zánk!

Se gíts raj tunk, Urunk, hogy akik
a mi ke resz tyén sé günk alap ján lát nak
té ged, azok nak ne okoz zunk meg üt -
kö zést!

Kö nyör günk azo kért, akik hi tük -
ben meg erőt le ned tek, hó dítsd meg
őket sze re te ted del. Állj azok mel lé,
akik ma guk ra ma rad tak, akik ki lá tás -
ta lan nak lát ják az éle tü ket!

Imád ko zunk a gyer me ke kért, akik
biz ton ság ban nö vek sze nek, és azo -
kért is, akik nem is me rik, hogy mi -
lyen jó a sze re tet ol tal má ban él ni. Ir -
gal mad és gond vi se lé sed kí sér je és
őriz ze őket. Imád ko zunk a szü lő kért,
akik nem me rik rád bíz ni gyer me ke -
i ket. Jut tasd el őket ar ra a fel is me rés -
re, hogy min den kin csünk ná lad van
a leg jobb he lyen. Újítsd meg azt, ami
meg fá sult a fel nőt tek ben, és se gíts,
hogy fél tőn be csül jük csa lá di kap cso -
la ta in kat. Bé kes sé ge det kér jük csa lá -
dunk nak, ott ho nunk nak, sze ret te ink -
nek. Se gíts, hogy tá masszá, aján -
dék ká, rád mu ta tó jel lé le gyünk egy -
más szá má ra.

Te kints ir gal ma san a be te gek re,
légy or vo suk és ere jük. Őrizd meg a
szen ve dő ket a két ség be esés től. Vi -
gasz tald a szo mor ko dó kat, erő sítsd
hi tü ket, és te remts szí vük ben bé kes -
sé get.

Ki ál tunk azo kért, akik ne ve dért
szen ved nek ül döz te tést, már tí rom -
sá got. Fé kezd meg a gyű lö let tü zét,
Is te nünk! Kö nyör günk a vi lá gért,
hogy a föl dön min den ki em ber hez
mél tó mó don él hes sen bé kes ség ben.

Kö szön jük az üd vös ség re mény sé -
gét. En gedd, hogy már most, ami kor
ne ved ben va gyunk együtt, át él hes sük
el jö ven dő or szá god örö mét. Kész tess
vi gyá zás ra és jó zan ság ra, hogy ké szek
le gyünk az előt ted va ló szám adás ra.

Nyisd meg ál dá sod for rá sa it, hogy
szán dé kod sze rint min den em ber
meg is mer je igaz sá go dat, bűn bo csá -
tó ke gyel me det és meg újí tó sze re te -
te det. Hall gass meg min ket Fi a dért,
a mi Urunk Jé zus Krisz tu sért! Ámen.

Oratio
œcumenica

A Ré gi-új li tur gi kus sa rok múlt heti
ré szé ben meg kí sé rel tük össze fog lal -
ni a szen te lés sel, ik ta tás sal és meg ál -
dás sal kap cso la tos leg fon to sabb in -
for má ci ó in kat. De fi ni ál tuk az egyes
ese mé nyek el ne ve zé sét, mit, kit, mi -
ért szen te lünk, mi kor ál dunk, és mi -
kor ve szünk is ten tisz te let ke re té ben
hasz ná lat ba va la mit.

Ezek fi gye lem be vé te lé vel bont juk
ki a kö vet ke ző he tek ben a Li tur gi kus
könyv má so dik kö te té nek e fon tos fe -
je ze tét, hogy ért sük és tu da to sít suk:
mi mi ért zaj lik az egy ház ban. Egy
azon ban össze fog la ló mó don egy ér -
tel mű: min den egy há zi cse lek mény
mö gött – ame lyet lát szó lag mi szer -
ve zünk – az a szán dék és hit él,
hogy nem mi cse lek szünk. Mi csu pán
med ret, ke re tet ké szí tünk Is ten nek,
aki – ki nyi lat koz ta tá sa sze rint –
szól ni akar hoz zánk, cse le ked ni akar
ve lünk és ál ta lunk, s azért oszt ál dást,
hogy ál dás sá le hes sünk má sok szá -
má ra.

A lel kész szen te lés kül ső és bel ső
el hí vás nyo mán az az is ten tisz te leti
al ka lom, ahol a je lölt – nyil vá no san
meg vall va hi tét – be je len ti és vál lal -
ja, hogy oda szen te li egész éle tét az Is -
ten nek va ló lel ké szi (pa pi) szol gá lat -
ra. A püs pök pe dig – or di ná ci ós jo -
gá nál fog va – lel késszé szen te li, az -
az Is ten szol gá ja ként, az egy ház ne -
vé ben meg bíz za és fel ha tal maz za a
je löl tet az evan gé li um hir de té sé re és
a szent sé gek ki szol gál ta tá sá ra.

A püs pök két lel kész se gít sé gé vel

vég zi a fel szen te lést – le he tő leg a lel -
kész je lölt gyü le ke ze té ben. A se géd -
ke ző lel ké szek egyi ke a je löl tet a
szol gá lat ra fel ké szí tő Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem nek a kép vi -
se lő je.

Az or di ná ció li tur gi á ja ün ne pi is -
ten tisz te let ke re té ben zaj lik. Az elő -
ké szü let (Is ten ne vé nek se gít sé gül hí -
vá sa, bűn bá nat és fel ol do zás) után az
is ten tisz te let tel jes be ve ze tő ré sze kö -
vet ke zik: zsol tár, Krisz tus-di csé ret,
gló ria, kol lek ta imád ság, ige ol va sás,
ige hir de tés. A har ma dik rész ben el -
hang zik a hit val lás, fel csen dül nek a
lel kész szen te lés bib li ai ol vas má nyai,
azután az or di ná ci ós kér dé sek. A vá -
lasz után a kéz adás, majd az es kü té -
tel kö vet ke zik. Az or di ná ci ó val ér el
az is ten tisz te let el ső fe le a csúcs pont -
já hoz. A li tur gia má so dik (szer ves) ré -
sze az úr va cso rai li tur gia, ame lyet a
püs pök vé gez, de ben ne az újon nan
fel szen telt lel kész is ak tí van részt
vesz.

Ve gyük na gyí tó alá az ün ne pi is -
ten tisz te let azon ré sze it, ame lyek
ka rak te re sen ma gu kon vi se lik az or -
di ná ció jel lem ző it!

A be ve ze tő zsol tár ke ret ver se az el -
ső ilyen gon do lat: „Nem ti vá lasz tot -
ta tok en gem, ha nem én vá lasz tot ta -
lak ti te ket, hogy el men je tek és gyü -
möl csöt te rem je tek.” (Jn 15,16) Ma -
gá nak a zsol tár nak a tör zse is er re irá -
nyít ja fi gyel mün ket: „Uram, igéd
örök ké meg ma rad, nem ze dék ről
nem ze dék re. Lá bam előtt mé cses a

te igéd, ös vé nyem vi lá gos sá ga. Tá mo -
gass en gem ígé re ted sze rint, hogy él -
jek! Igéd tar tal ma ma ra dan dó, és
min den igaz dön té sed örök re szól.”
(Zsolt 119,89–90.105.116.160)

A Krisz tus-di csé ret hár mas mon -
dat fű zé se – ezt a lel kész je lölt mond -
ja – az egy ház Urá nak és új szol gá -
já nak ben ső sé ges kap cso la tá ra utal:
„Úr Jé zus Krisz tus, te meg erő sí ted, és
az örök élet út ján in dí tod el ta nít vá -
nya i dat, Uram, ir gal mazz! Úr Jé zus
Krisz tus, te azt aka rod, hogy ta nít vá -
nya id örö me tel jes le gyen, Krisz tus,
ke gyel mezz! Úr Jé zus Krisz tus, te
meg ál dod ta nít vá nya i dat, hogy ál dás -
sá le gye nek má sok szá má ra, Uram,
ir gal mazz!”

A kol lek ta a né pé ért fe le lő sen
cse lek vő Is tent szó lít ja meg: „Min -
den ha tó, örök Is ten, aki Krisz tust
min den em ber üd vö zí tő jé vé tet -
ted, és az ő kö ve te i re bíz tad el jö ven -
dő or szá god evan gé li u mát: hívj ma
is új mun ká so kat szol gá la tod ra,
hogy meg ma rad jon kö zöt tünk a te
be szé ded, és asz ta lod kö zös sé gé ben
min den kor meg íz lel hes sük üd vös -
sé ged örö mét az Úr Jé zus Krisz tus
ál tal, aki ve led és a Szent lé lek kel Is -

ten, él és ural ko dik mind örök kön-
örök ké.”

A lel kész je lölt az ige hir de tés után
egy ma ga mond ja-vall ja a Ni ce ai hit -
val lást. Azért ez a hit val lás ke rült az
or di ná ció li tur gi á já ba, mert gaz da -
gab ban, rész le te seb ben be szél ar ról
a va ló ság ról, amely nek a hir de tő jé vé,
ta ní tó já vá vá lik az új lel kész.

Négy ol vas mány is szól ar ról, mi -
re hív ja az egy ház ura az ő szol gá it.
Az ige sza ka szok vé gén a püs pök
ezt mond ja: „Is ten őriz ze meg szí -
ved ben eze ket az igé ket, lel kész je lölt
test vé rem!”

Az es kü té tel előtt még négy kér -
dés hang zik el: „Test vé rem az Úr ban,
N. N., aki oda szán tad ma gad a lel ké -
szi szol gá lat ra: vál la lod-e igaz meg -
győ ző dés sel és jó lel ki is me ret tel a lel -
ké szi szol gá la tot evan gé li kus egy há -
zunk ban? Aka rod-e lel kész ként az
egy ház Fe jét és Urát, Jé zus Krisz tust
hí ven kö vet ni, evan gé li u mát tisz tán
és iga zán hir det ni és a szent sé gek kel
Krisz tus ren de lé se sze rint szol gál ni?
Fo ga dod-e, hogy sze re tet tel, oda -
adó hű ség gel és pél dás élet tel épí ted
egy há zun kat? Ígé red-e, hogy evan gé -
li kus egy há zunk tör vé nyes rend jét
min den kor meg tar tod, elöl já ró id út -
mu ta tá sát kö ve ted?”

Ami kor a vá la szok el hang za nak,
kö vet kez het a lel ké szi es kü, amely nek
szö ve gé ről, tar tal má ról kö vet ke ző
szá munk ban ta lál nak ol va só ink –
val lo más sze rű – in for má ci ó kat.
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Vál la lod-e igaz meg győ ző dés sel
és jó lel ki is me ret tel?

Az or di ná ció li tur gi á ja
RÉ G IÚ J LITURG IKUS

SAROK

A sze re tet ket tős nagy pa ran cso la tát
az evan gé li u mok ból is mer jük: „Sze -
resd az Urat, a te Is te ne det… és sze -
resd fe le ba rá to dat, mint ma ga dat.”
Eb ből ered a „bul vár teo ló gi á nak” az
a meg ál la pí tá sa, hogy Is ten iránti sze -
re te tün ket csak az em ber tár sunk
irán ti sze re te tünk kel mu tat hat juk
meg. Já nos apos tol azon ban nem
így lát ja. Sze rin te Is ten irán ti sze re -
te tünk mér cé je a Jé zus Krisz tus ban
mint Is ten fi á ban va ló hi tünk. Já nos
evan gé li u má ban ma ga Jé zus mond -
ja el len fe le i nek: „Az az Is ten nek tet -
sző do log, hogy higgye tek ab ban, akit
ő kül dött.” (Jn 6,29)

Is ten tet szé sé re len ni és Is ten nek
tet sző en cse le ked ni per sze nem csak
azok akar nak, akik sze re tik Is tent.
Van nak, akik fé le lem ből tö re ked -
nek ar ra, hogy Is ten tet szé sét el -
nyer jék. Jé zus azon ban olyan em be -
rek kel vi tá zik, akik azt tart ják ma guk -
ról, hogy Is tent min den ki más nál job -
ban sze re tik. Ne kik mond ja: ha va -
ló ban sze re ti tek Is tent, azt az zal mu -
tat hat já tok meg, hogy hisz tek ben -
nem, akit Is ten kül dött. Já nos apos -
tol Mes te ré nek eb ből az ér ve lé sé ből
in dul ki, ami kor le ve lé ben azt ír ja: „Az
ő [Is ten] pa ran cso la ta pe dig az, hogy
higgyünk az ő Fi á nak, a Jé zus Krisz -
tus nak ne vé ben, és sze res sük egy -
mást, aho gyan er re pa ran cso la tot
adott ne künk.”

Az apos tol sze rint te hát az el ső és
leg főbb pa ran cso lat – „Sze resd a te
Ura dat, Is te ne det…” – be töl té se a Jé -
zus Krisz tus ban mint Is ten Fi á ban va -
ló hit. A le vél 5. fe je ze té nek ele jén Já -
nos min den fél re ér tést ki zár va erő síti
meg: „Aki hi szi, hogy Jé zus a Krisz tus,
Is ten től szü le tett, és aki sze re ti azt, aki

szül te, azt is sze re ti, aki at tól szü le tett.”
Já nos ez zel az Is ten irán ti sze re te tet
a Jé zus irán ti sze re tet re is ki ter jesz -
ti. Ez zel pe dig Jé zus nak az evan gé li -
um 14. fe je ze té ben tett ki je len té sé re
em lé kez tet: „Ha sze ret tek en gem,
meg tart já tok az én pa ran cso la ta i mat.”
(Jn 14,15) Já nos gon dol ko dá sá ban így
kap cso ló dik a leg főbb pa rancs hoz:
„…és sze res sük egy mást, aho gyan er -
re pa ran cso la tot adott ne künk.”

Né hány 20. szá za di „di vat teo ló -
gus” nyo mán szin te kö te le ző vé vált
an nak han goz ta tá sa, hogy a já no si
ira tok ban az egy más sze re te té re va -
ló fel hí vás a sze re tet kö ré nek szű kí -
té sét je len ti a fe le ba rát sze re te té hez
ké pest. A teo ló gu sok tár sa sá gá ban
va ló sza lon ké pes sé gün ket koc ká ra té -
ve még is ra gasz kod junk ah hoz a tra -
di ci o ná lis ma gya rá zat hoz, hogy Já nos
nem le szű kí ti a fe le ba rá ti sze re tet pa -
ran csát, ha nem al kal maz za. Mert a
gyü le ke ze tek ben – ahol le ve lét fel ol -
va sás ra szán ta – ki más le he tett vol -
na a hall ga tók fe le ba rát ja, mint az a
hit test vér, aki vel – az apos to li idők jó
szo ká sá ra gon do lok – na pon ta ta lál -
koz tak? Ezért fo gal maz úgy Já nos,
hogy „sze res sük egy mást, aho gyan er -
re pa ran cso la tot adott ne künk”. Mert
Já nos sze rint a fe le ba rát ját az sze reti
va ló ban, aki min dig ép pen az iránt vi -
sel te tik sze re tet tel, aki ott van mel -
let te, aki egy le ve gőt szív ve le.

A tá vol élő, is me ret len fe le ba rá tot
csak rit ka ki vé te les eset ben (ter mé -
sze ti ka taszt ró fák ide jén meg hir de -
tett se gé lye zés stb.) áll mó dunk ban
nem csu pán szó val sze ret nünk. A
mel let tünk élő irán ti sze re te tün ket vi -
szont nap mint nap cse le ke de te ink -
kel bi zo nyít hat juk. Mert Já nos sze rint

csak a tet tek ben meg nyil vá nu ló sze -
re tet va ló di. Hi szen Já nos előtt Jé zus
pél dá ja áll, aki így vall: „…én min dig
meg tar tot tam az én Atyám pa ran cso -
la ta it, és meg ma ra dok az ő sze re te -
té ben.” (Jn 15,10)

Já nos azon ban azt is meg ér tet te,
hogy ha va la ki nek a sze re te té ben
élünk, az kö zös ség ben él ve lünk.
Sze re te te ál tal nem csak raj tunk kí vül,
ha nem a szí vünk ben is él. Ha meg -
tesszük Is ten pa ran cso la tát, és hi -
szünk Jé zus ban, ak kor meg ma ra -
dunk Is ten sze re te té ben, ami ál tal Is -
ten va ló sá go san a szí vünk ben él. És
Jé zus is a szí vünk ben él, ha meg -
tesszük pa ran cso la tát, és sze ret jük
egy mást. 

És ahogy Jé zus sem sza vak kal mu -
tat ta meg irán tunk va ló sze re te tét, ha -
nem az zal, hogy Is ten nek en ge del mes -
ked ve, de még is ön ként az éle tét ad -
ta ér tünk, így tar to zunk mi is sze ret -
ni egy mást Já nos sze rint. „Sze ret te im,
ha így sze re tett min ket Is ten, ak kor mi
is tar to zunk az zal, hogy sze res sük
egy mást. Is tent so ha sen ki sem lát ta:
ha sze ret jük egy mást, Is ten la kik ben -
nünk, és az ő sze re te te lett tel jes sé ben -
nünk” – ír ja nem sok kal ké sőbb, a 4.
fe je zet ben. (1Jn 4,11–12) Ez zel megint
csak Jé zus sza vá ra utal, arra, amit az
utol só va cso rán vég ren del kez ve mon -
dott: „Az az én pa ran cso la tom, hogy
úgy sze res sé tek egy mást, aho gyan én
sze ret te lek ti te ket. Nincs sen ki ben na -
gyobb sze re tet an nál, mint ha va la ki
éle tét ad ja ba rá ta i ért.” (Jn 15,12–13)

Já nos apos tol vé gül még egy hi te -
les mér té ket ad a le vél ol va só i nak ke -
zé be. „Aki pe dig meg tart ja az ő pa -
ran cso la ta it, az őben ne ma rad, és ő
is ab ban; és ezt, hogy ő ben nünk

van, ab ból tud juk meg, hogy a Lel ké -
ből adott ne künk.” Csak az a gyü le ke -
zet, az az egy ház mond hat ja el jog -
gal, hogy a Szent lé lek ural ma alatt él,
amely nek tag jai a Jé zus ban va ló hi -
tük ál tal meg ma rad nak Is ten sze re -
te té ben, és egy más irán ti sze re te tük
ál tal meg ma rad nak Jé zus sze re te té -
ben; az az va ló ság köz tük a hit nek és
a sze re tet nek az a tel jes egy sé ge,
amely ál tal mind annyi uk szí vé ben Is -
ten és Jé zus él, és egy mást is szí vük -
ben hor doz zák, mi köz ben éle tük
Krisz tus ban van el rejt ve az Is ten nél.

Ahol nincs a sze re tet nek ez a még
kí vül ál lók szá má ra is nyil ván va ló
ben ső sé ges kö zös sé ge, ott – bár mi -
lyen sok szó es sék is a Lé lek ki ára dá -
sá ról, újab ban akár Lé lek-ke reszt ség -
ről is – a Szent lé lek egé szen biz tos,
hogy nem töl ti be a kö zös sé get. Az
olyan gyü le ke zet, amely nem sze re -
tet kö zös ség, nem élő tag ja a Krisz tus
tes té nek, ha nem leg jobb eset ben is
csak élet te len mű tag, amely könnyen
be ta gol ha tó a ha ta lom nak ab ba a pi -
ra mi sá ba, ame lyet a vi lág lel ke tart
össze, és ame lyet a vi lág egy ház -
ként tart szá mon. Krisz tus tes te
azon ban nem élet te len pi ra mis, ha -
nem élő or ga niz mus, ame lyet a
Szent lé lek tart egy ben a te vé keny sze -
re tet kö te lé ké vel.

Já nos apos tol olyan tük röt tart
elénk, amely be be le néz ve ma ne -
künk kell fel ten nünk azt a kér dést,
ame lyet a né hai Mun tag An dor pro -
fesszor – mint egy het ven év vel ez -
előtt – egy lel ké szek nek tar tott elő -
adá sa cí mé ül vá lasz tott: „Egy ház va -
gyunk-e még?”

g Vég he lyi An tal
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Egy ház va gyunk-e még?
A VA SÁRNAP IG ÉJE
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b Or go na szen te lé si is ten tisz te let -
re gyűl tek össze a hí vek ok tó ber
15-én a Du na föld vá ri Evan gé li -
kus Egy ház köz ség temp lo má -
ban. Az ün ne pi al kal mon a ke -
rü let ve ze tői – Gáncs Pé ter püs -
pök és Ra dos né Len gyel An na
fel ügye lő – is részt vet tek.

Mol nár Iván he lyi lel kész kö szön tő -
je, majd ol tá ri szol gá la ta után Gáncs
Pé ter hir det te Is ten igé jét az is ten tisz -
te let re szó ló meg hí vó zsol tár ver se –
„Zeng je tek há la éne ket az Úr nak, éne -
kel je tek hár fa kí sé ret tel Is te nünk nek!”
(Zsolt 147,7) – alap ján. „A te rem tett
vi lág ban sok min den ma gasz tal ja az
Urat… csak az em ber fe led ke zik meg
sok szor er ről. Pe dig aho gyan az or go -
ná nak van mes te re, aki ápol ja, be han -
gol ja, úgy van ne künk is egy Mes te -
rünk, aki az em ber lel két, hi tét han -
gol ja. Mer jünk ezért is há la éne ket
éne kel ni, mer jé tek di csér ni Is tent –
for dult a gyü le ke zet hez –, és eh hez
ad jon se gít sé get szá mo tok ra, bá to rít -
son ben ne te ket az új or go na hang ja.”

S hogy mi ként is ke rült ép pen ez
a hang szer Hol lan di á ból Du na föld -
vár ra? A tör té net nem min den na pi.
A temp lom ere de ti, 1939-ben épült
or go ná ja 1944-ben ál do za tul esett a
há bo rú nak. Em lé ke azon ban ben ne
élt an nak a kis fi ú nak a szí vé ben, aki
ak ko ri ban játsz ha tott raj ta. Oly -
annyi ra, hogy fel nő vén el ha tá roz ta:
se gít, hogy gyer mek ko rá nak temp lo -
má ban új ra meg szó lal jon a hang sze -
rek ki rály nő je. 

El ha tá ro zá sa a kö zel múlt ban ért
va ló ság gá: az or go na meg vá sár lá sá -
hoz szük sé ges összeg mint egy fe lét ő

áll ta (má sik fe lét a Dé li Egy ház ke rü -
let től ka pott tá mo ga tás ké pez te, a be -
han go lás költ sé ge it pe dig a Bács-Kis -
kun Egy ház me gye bo csá tot ta ren del -
ke zés re). A hang szert elő ször az egy -

ko ri kis fiú – az 1956 óta Né met or -
szág  ban élő, nyolcvanéves dr. Kal már
Ti bor – szó lal tat ta meg az ün ne pi is -
ten tisz te le ten. (Ma ga a hu szon öt
éves or go na sem hét köz na pi da rab
egyéb ként: ere de ti he lyén nem temp -
lom ban szol gált, ha nem épí tő jé nek
sa ját há zá ban, mint egy hob bi hang -
szer ként, s tu laj do no sa azért volt
kény te len meg vál ni tő le, mert nem
fért el a két má sik or go na mel lett…)

Mi u tán dr. Wag ner Szi lárd lel -
kész is mer tet te a hang szer nek a föld -
vá ri temp lom ba ve ze tő út ját, a je len -
le vők rö vid be mu ta tó prog ra mot
hall gat hat tak meg ugyan csak az ő
elő adá sá ban (képünkön).

Az ün ne pi al kal mon szol gált a
Kis kő rö si Fú vós ze ne kar és a he lyi
Cant emus ve gyes kar is.

g W. A.

Új ra szól az or go na
Du na föld vá ron

b Hét éves fel újí tá si fo lya mat zá rult
le Sám son há zán – ok tó ber 16-án
a kí vül ről meg szé pült templo -
mért, új to rony órá ért és ha rang -
ve zér lé sért ad tak há lát a Nóg rád
me gyei evan gé li ku sok.

Az ün ne pi is ten tisz te le ten dr. Fa biny
Ta más püs pök a meg hí vón is sze rep -
lő 127. zsol tár el ső két ver se alap ján
hir det te Is ten igé jét. 

Jé zus él, fel tá madt, ezért nem hi á -
ba va ló a lel kész pré di ká ci ó ja, a hí vek
imád sá ga, a temp lom hoz fel ve ze tő
het ven hét lép cső fok meg té te le vagy a
temp lom fel újí tá sa – erő sí tet te meg az
Észa ki Egy ház ke rü let lel ki ve ze tő je. De
– foly tat ta – sen ki se fe lejt se el új ra
meg új ra meg vizs gál ni, hogy köz ben
ő ma ga is épül-e „lel ki ház zá”. Eh hez
pe dig min den ki em lé kez zen ar ra,
hogy en nek a sám son há zi kö zös ség -
nek a ré sze nem től, kor tól, la kó hely -
től és fog lal ko zás tól füg get le nül –
hív ta fel a fi gyel met a püs pök.

Az is ten tisz te le tet – amely nek li -
tur gi á já ban Sza bó And rás es pe res és
Le hocz ky End re he lyi lel kész is részt
vett – ün ne pi köz gyű lés kö vet te.
Pá lik Pál, a gyü le ke zet fel ügye lő je,
egy út tal a fel újí tás „mo tor ja” nem csak
össze fog lal ta ez al ka lom mal a hét év
kró ni ká ját, de név sze rint fel so rol ta
mind azo kat – meg kö szön ve mun ká -
ju kat –, akik a fel újí tást bár mi lyen
mó don se gí tet ték.

A kö zel hat van hat mil lió fo rin tos
be ru há zás költ sé ge i nek leg na gyobb
ré szét – több mint öt ven há rom mil -
li ót – eu ró pai uni ós pá lyá za ton nyer -
te a gyü le ke zet, de kap tak ön kor -
mány za ti, szlo vák ki sebb sé gi ön kor -
mány za ti, or szá gos egy há zi, va la -
mint egy ház me gyei tá mo ga tást is, il -
let ve ma gán sze mé lyek ado má nyai
ugyan csak hoz zá já rul tak a fel újí tás -
hoz. Pá lik Pál kü lön meg kö szön te a
ke len föl di evan gé li ku sok ko ráb bi
pénz ado má nyát. 

A közgyűlésen kö szön töt te a gyü le -
ke ze tet – töb bek kö zött – Ben czúr
Lász  ló egy ház ke rü le ti fel ügye lő és Szé -
ky né dr. Sztré mi Me lin da he lyi or szág -
gyű lé si kép vi se lő, Sal gó tar ján evan gé -
li kus pol gár mes te re is, öröm mel üd vö -
zöl ve a temp lom meg szé pü lé sét.

g bzs

Meg szé pült
a sámsonházi lelki hajlék

Iván dár da Ba ra nya me gye ki csi köz -
sé ge, a „dé li vé gek” ha tár men ti te le -
pü lé se. Ma rok nyi evan gé li kus kö zös -
ség él itt, száz hat van éves temp lo ma
azon ban tel je sen meg telt
ok tó ber 16-a nap fé nyes dél -
után ján.

Iván dár da a Mo hács–Ma -
gyar bóly–Sik ló si Tár sult
Evan gé li kus Egy ház köz ség
leg ki sebb fi li á ja, de a szép kis
temp lom a te rü let leg ősibb
is ten tisz te le ti he lye. Ér de kes -
sé ge, hogy kí vül ről több -
ször kel lett re no vál ni az idők
fo lya mán, de bel ső – kü -
lön le ges – fes té se 1941 óta
érin tet len, vál to zat lan szép -
sé gű.

1851-ben az ak ko ri né pes
nem ze dék a már ci us 30-án
tör tént alap kő le té tel után
ok tó ber 20-án már fel is
szen tel te temp lo mát.

A min dig fi li a ként élő
gyü le ke zet is ko lát tar tott
fenn. Lel kes és fel ké szült
kán tor ta ní tók fog ták össze a
di á ko kat és a fel nőt te ket.
Né met aj kú te le pe sek vol tak
az ősök, de na gyon sze ret ték
és meg be csül ték a ma gyar
föl det és ha zát. Az 1946-os
ször nyű ki te le pí tés Iván dár dát is
meg nyo mo rí tot ta. Má jus 31-én száz
evan gé li kus csa lá dot hur col tak el
Né met or szág ba.

A meg ma ra dók ma húsz-hu szon -
két főt tesz nek ki – a Fel vi dék ről 1947-

ben át te le pí tett ma gyar csa lá dok le -
szár ma zot ta i val együtt. Ez a lel kes kis
csa pat – Mo ór Já nos és Bart ha La jos -
né ve ze té sé vel – nagy sze re tet tel és

oda adás sal fo gad ta az ün nep lő em lé -
ke ző ket, élü kön Sza bó Vil mos Bé la
es pe rest, aki a va sár nap ra ki je lölt
alap igé ből ki in dul va (1Kor 12,12–27)
hirdette Isten igéjét. Pré di ká ci ó já ban
ki emel te az egy ház nak, te hát Krisz -

tus tes té nek éle tünk re ki ha tó je len tő -
sé gét, rá mu tat va ar ra, hogy en nek hű
ta nú ja most is a ju bi lá ló gyü le ke zet. 

Az úr va cso ra osz tás ban az es pe res
se gí tő je Né meth Pál he lyi
lel kész volt, aki kö szön tő je
után a gyü le ke zet tör té ne té -
vel is mer tet te meg a je len le -
vő ket. Az együtt lé tet szí ne -
sí tet te Lő rincz Bá lint gim na -
zis ta sza va la ta, Mo hai Zol tán
kán tor szol gá la ta, An dor ka
Ár pád egy ház me gyei és dr.
Si mor Fe renc össz gyü le ke ze ti
fel ügye lő sze mé lyes han gú
üd vöz lő be szé de.

Az is ten tisz te le t után az
ön kor mány zat dísz ter mé -
ben sze re tet ven dég ség gel
foly ta tó dott az együtt lét,
ame lyen a részt ve vők fény -
ké pek se gít sé gé vel is fel idéz -
het  ték a kö ze leb bi és tá vo -
lab bi múlt ese ményeit.

Meg ha tó moz za nat  ként
ezen az al kal mon tet te le
ma gyar ál lam pol gár sá gi es -
kü jét Vuk Fe renc, aki a dél -
szláv há bo rú alatt me ne kült
át a ha tá ron. Iván dár dán ta -
lál ta meg éle te pár ját, aki vel
1992-ben az evan gé li kus
temp lom ban kér ték Is ten

ál dá sát kö zös élet út juk ra. Az új ma -
gyar ál lam pol gár nak De ák Jó zsef
pol gár mes ter ol vas ta föl az es kü szö -
ve gét, ame lyet – lé lek ben – a részt -
ve vők is ve le együtt mond tak.

g Né meth né Tóth Il di kó

A filia százhatvan éves ünnepeltje
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b Pél da mu ta tó az a ma kacs sze re -
tet, amely a rá di evan gé li ku so kat
sok év ti ze de ar ra sar kall ja, hogy
új ra és új ra – fo gal maz zunk így
– „meg ment sék” temp lo mu kat.
Mert hogy az elő dök száz év vel
ez előtt a te le pü lés leg ma ga sabb
pont ján, de agyag ta la -
jon épí tet ték fel a lel -
ki haj lé kot, s en nek
az óta is érez he tő kö -
vet kez mé nyei van nak.
A temp lo mért és a kö -
zös sé gért ok tó ber 16-
án ün ne pi is ten tisz -
te le ten ad tak há lát. A
vá ci egy ház köz ség le -
ány gyü le ke ze té ben dr.
Fa bi ny Ta más, az Észa -
 ki Egy ház ke rü let püs -
pö ke szol gált ige hir -
de tés sel. 

A dél utá ni is ten tisz te let li -
tur gi á já ban Me kis Ádám,
az Észak-Pest Me gyei
Egy ház me gye es pe re se,
va la mint ifj. Det re Já nos, a
gyü le ke zet lel ké sze is részt
vett. A püs pök a szá za dik
szü le tés nap hoz a 100.
zsol tárt vá lasz tot ta ige -
hir de té si alap igé ül, ki -
emel ve, hogy a temp lom
nem csak az egy há zi és
csa lá di ün ne pek – ke resz te lők, kon -
fir má ci ók, es kü vők –, va la mint az
imád ság he lye, de a kö zös ség, va la -
mint az Is ten nel va ló pár be széd há -
za, il let ve a ta nu lás he lye is.

Az ün ne pi köz gyű lés ke re té ben ifj.
Det re Já nos össze fog lal ta azo kat a he -
ro i kus „csa tá kat”, ame lye ket a temp -
lom fenn ál lá sa óta a gyü le ke zet és lel -
ké szei a ter mé szet erő i vel vív tak az
épü let meg óvá sa ér de ké ben. Az
1700-as évek óta lé te ző rá di evan gé -

li kus kö zös ség az 19. szá zad vé gé re ki -
nőt te a ren del ke zé sük re ál ló ima há -
zat, így temp lom épí tés be kezd tek. A
ter ve ző épí tész a rá di Kis hegy fa lu fe -
lő li agyag púp já ra kép zel te az épü le -
tet. A szű kös anya gi le he tő sé gek kö -
vet kez tében vé gül a vá ci anya gyü le -
ke zet temp lo má nak má sa épülhetett

fel. 1911. no vem ber 12-én Raf fay Sán -
dor bá nya ke rü le ti püs pök szen tel te
fel a lel ki haj lé kot.

A Kis hegy hez tar to zó ma gas lat
te te jén ha tal mas föld mun ká val ala -
kí tot ták ki az épü lő temp lom he lyét.
Eh hez a ke le ti ol da lon a meg üle pe -
dett agya got el bon tot ták, hogy a
nyu ga ti ol dalt az zal tölt hes sék fel. Így
kap ták az ala pul szol gá ló egye nes te -
rü le tet. Csak hogy így a temp lom fe -
le meg moz ga tott, töl tött agyag ra

épült, a föld pe dig – a csa pa dék
vagy épp a szá raz ság mi att – foly to -
nos moz gás ban van. Er re vi ze se dés -
sel vagy épp ujj nyi vas tag sá gú re pe -
dé sek kel vá la szol nak a fa lak. Nem -
egy szer elő for dult, hogy épp egy fel -
újí tás után je lent ke zett a kö vet ke ző
prob lé ma, így kezd het ték elöl ről a

mun ká la to kat…
Ifj. Det re Já nos így

fog  lal ta össze a rá di
temp lom hoz fű ző dő ed -
di gi ti zen nyolc szol gá -
la ti évét: „Ez a szép és
szá mom ra is na gyon
ked ves és sze re tett száz -
éves temp lom ta ní tóm
és ne ve lőm. Nem en ge -
di, hogy csak »egy-
ügyű« lel kész le gyek.
Nem volt más vá lasz tá -
som, el kel lett mé lyül -
nöm az épí tő mér nö kök
stú di u má ban.” Majd
hoz zá tet te: „Ugyan ak -
kor azt ta pasz ta lom,
hogy azok az iga zán
meg be csült, ki hasz nált
és hasz nos épü le te ink,
ame lye ket nem egy sze -
rű en csak az egy ház vagy
a gyü le ke zet épít fel vagy
tart kar ban ilyen vagy
olyan össze sze dett pén -
zek ből, ha nem a fa lak ba
be le épül az imád ság, a
ve rí ték. Ahol a hí vek Is -

ten di cső sé gé re fi zi ka i lag is el tud nak
fá rad ni, mert ké szek min de nü ket a
ki tű zött gyü le ke ze ti és a kö zös cél ér -
de ké ben moz gó sí ta ni.”

Az ün ne pi al kal mat meg tisz tel te
je len lé té vel, és kö szön töt te a gyü le -
ke ze tet – töb bek kö zött – Gla tt fel der
Bé la eu ró pai par la men ti kép vi se lő,
Har rach Pé ter, a te rü let par la men ti
kép vi se lő je és Li esz kovsz ki Gá bor
pol gár mes ter is. 

g Bo da Zsu zsa 

Százéves templom az agyaghe gyen
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b A Déli Egy ház ke rü let ve ze tő sé gé ben
ta valy meg fo gal ma zó dott gon do lat ez év
ok tó ber 14-én vált va ló ra: ek kor tar tot -
ták azok nak a lel ké szek nek az el ső hi va -
tás gon do zó nap ját, akik az idén let tek
„ju bi lán sok”, vagy is a lel késszé szen te -
lé sük óta el telt évek szá ma öt tel oszt ha -
tó. Az egész na pos ta lál ko zó nak az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
adott ott hont.

„Olyan még nem volt – mond ta Gáncs Pé ter,
az egy ház ke rü let püs pö ke be ve ze tő kö szön té -
sé ben –, hogy a dé li ke rü le ti lel ké szi kar húsz
szá za lé ka ilyen al ka lom ból van együtt.” Hi szen
az öt éve or di nált Pe li kán And rás fa so ri, Sza -
bó B. And rás pestúj he lyi lel kész és a negy ven -
öt esz ten de je szol gá ló Bí zik Lász ló bör tön lel -

kész mel lett itt van nak a tíz, ti zen öt, hu szon -
öt, har minc éve fel szen telt szol ga tár sak is. „A
mai nap a ré sze – tet te hoz zá a püs pök – az idén
meg in dult lel ké szi hi va tás gon do zói prog ram -
nak. Jó ez, hi szen szük sé ge van egy lel ki pász -
tor nak is ar ra, hogy tö rőd je nek ve le, se gít sék,
gon doz zák.”

Nyi tó áhí ta tá ban Sza bó né Mát rai Ma ri an na
püs pök he lyet tes az Is ten ke gyel me alatt ál ló lel -
ké szi szol gá lat bi zo nyos sá ga i ról és bi zony ta lan -
sá ga i ról, ere jé ről és erőt len sé ge i ről szólt az „Elég
ne ked az én ke gyel mem, mert az én erőm erőt -
len ség ál tal ér cél hoz” (2Kor 12,9) ige tük ré ben.

„Kik va gyunk?” – e kér dés meg vá la szo lá sá -
val zaj lott a be mu tat ko zó kör. Az együtt lét
részt ve vői a ma guk vá lasz tot ta fény ké pek ál tal
ins pi rált gon do la ta i kat osz tot ták meg a töb bi -
ek kel, és be szél tek ön ma guk ról.

A kö vet ke ző be szél ge tés té má ját Gáncs Pé -
ter ve zet te fel. Elő adá sa az Éle tünk – is ten tisz -
te let be fog va cí met vi sel te. Hall ga tó it a püs pök
az is ten tisz te let öt alap pil lé rén – Ky rie, Glo ria,
Cre do, Sanc tus, Ag nus Dei – vé gig ve zet ve
hang sú lyoz ta, hogy az is ten tisz te let, min de nek -
előtt és -fö lött, Is ten je len lé té nek ün ne pe.

Ebéd után iz gal mas be szél ge tés re ke rült
sor dr. Frenkl Syl via pszi cho ló gus ve ze té sé vel
Szol gá la tunk ról ta buk nél kül cím mel. Si ke rek
és ku dar cok… szol ga tár sak vagy ve tély tár -
sak… sa ját lel kem, hol va gyok én… szol gá la tom
és csa lá dom… ho gyan to vább – a jö vő kér dé -
sei és le he tő sé gei: a té ma bő sé ges és ki me rít -
he tet len volt.

A na pot dr. Var ga Gyön gyi, az egye tem
ószö vet sé gi tan szé ké nek do cen se, a hi va tás gon -
do zó prog ram egyik „lel ke” zár ta áhí ta tá val és
út ra bo csá tó ál dás sal.

És hogy mi lyen volt ez a nap? Vá lasz ként áll -
jon itt az egyik részt ve vő lel kész e-ma il je, me -
lyet ha za ér ke zé se után írt a szer ve zők nek,
elő adók nak: „Kö szö nöm a tar tal mas na pot. Ha -
za fe lé és itt hon ren de ződ tek ben nem a hal lot -
tak, egy-egy mon dat, gon do lat, gon do lat sor be -
lém épül, és gaz da gít, elő re se gít. Min den kép -
pen jó és hasz nos volt a nap.”

g Wisz ki densz ky And rás

A lel ké szek lel ki pász to ro lá sa
Hi va tás gon do zó nap a Dé li Egy ház ke rü let ben
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A kö zel múlt ban or szá gos hír -
név re szert té ve ün ne pelt a
Pest me gyei Men de köz ség
evan gé li kus sá ga. Dr. Rét he lyi
Mik lós nem ze ti erő for rás-mi -
nisz ter a közelmúltban a kul -
tu rá lis örök ség nap jai szé kes -
fe hér vá ri meg nyi tó ün nep sé -
gén hir det te ki a szel le mi kul -
tu rá lis örök ség nem ze ti jegy -
zé ké re fel vett új ele me ket.
Ezen sze re pel egy ta vasz kö -
szön tő egy há zi szo kás: a men -
dei pün kös di temp lom dí szí tés.
Zöld ágak kal, kéz zel hím zett
te rí tők kel, ken dők kel és vi rá -
gok kal dí szí tik fel ilyen kor a
temp lo mot.

A men de i ek ok tó ber 15-én
is mét öröm ün nep re gyü le -
kez tek össze az evan gé li kus
temp lom ban. Ez al ka lom mal
ik tat ta be lel ké szi szol gá la tá -
ba Pin tér Mi hályt Krá mer
György, a Dél-Pest Me gyei
Egy ház me gye es pe re se, püs -
pök he lyet tes. A ko ráb ban a
pé te ri–men dei–gyöm rői társ -
egy ház köz ség ré szét ké pe ző
gyü le ke zet köz gyű lé se ez év
ele jén dön tött az ön ál ló so dás
mel lett, ez után hív ták meg
pász to ruk nak a Pro tes táns
Tá bo ri Püs pök ség hon véd sé -
gi ál lo mány ból nyug díj ba vo -
nu ló volt hi va tal ve ze tő jét, Pin -
tér Mi hály ez re dest.

Nem vé let len te hát, hogy
ige hir de té sé ben az Efe zu si le -
vél 6. fe je ze té ből az „Is ten
fegy ver ze té nek fel öl té sé ről” szó -
ló sza kaszt idéz te Krá mer

György. A szol gá lat át vé tel a
had se reg ben szám ba vé telt je -
lent. Kész-e az em ber a szol -
gá lat ra? Az egy há zi szol gá -
lat ban ugyan ez a kér dés: fe le -

lő sen meg tud ja-e vé de ni a lel -
kész a rá bí zot ta kat? Eh hez
kell fel öl te ni a hit fegy ver ze tét,
me lyet Krisz tus je le nít meg.

Szó szé ki szol gá la tá nak alap -
igé jét Pin tér Mi hály Já nos evan -
gé li u má nak 4. ré szé ből vá lasz -
tot ta. A sa má ri ai asszony ele in -
te azt gon dol ta, Jé zus szo rul az
ő se gít sé gé re, azon ban rá kel lett
döb ben nie, hogy ő szom jaz za
Jé zus se gít sé gét. Ne künk is el

kell jut nunk er re a fel is me rés -
re. Nem mi va gyunk az egy ház
épí tői. Jé zus ma ga épí ti.

A be ik ta tá son je len lé vő szol -
ga tár sak so rá ban Pin tér Já nos
gal ga györ ki lel kész – Pintér
Mi hály test vé re – és Bá lint
Klá ra, a men dei re for má tu so -
kat gon do zó mag ló di lel ki pász -
tor is mon dott ál dást. Az úr va -
cso ra ün nep lé sét kö ve tő köz -
gyű lé sen La ba dics Ist ván né fel -
ügye lő és Nyé ki Klá ra egy ház fi
kér ték be ik ta tott lel ké szü ket a
gyü le ke zet össze tar tá sá ra. 

A gyü le ke ze ti te rem ben tar -
tott sze re tet ven dég sé gen Ka -
sza nyi Jó zsef pol gár mes ter a
men de i ek, Szé chey Bé la az
Evan gé li kus Mi hály-test vér -
kö zös ség, Bak Pé ter fel ügye lő
az egy ház me gye ne vé ben kö -
szön töt te Pin tér Mi hályt, kí -
ván va, hogy „szol gá lat át vé te -
le” ál tal gya ra pod jon a men dei
gyü le ke zet és mind azok a kö -
zös sé gek is, ahol lel ké szi mun -
ká já val meg je le nik.

g Né meth Mi hály

Szol gá lat át vé tel
Lel kész ik ta tás Men dén

Pin tér Mi hály Pi li sen szü le tett 1958-ban. Gyer mek ko rá tól
részt ve vő je a fó ti kán tor kép ző tan fo lya mok nak. Egy há zi szol -
gá la tát mo no ri kán tor ként kezd te. 1978-ban je lent ke zett az
evan gé li kus teo ló gi á ra, 1983-ban szer zett dip lo mát. Nagy -
ve le gen, majd Vár pa lo tán volt lel kész. 1998–2003 kö zött a
Veszp ré mi Egy ház me gye es pe re se. 1994-ben tíz hó na pon
át, majd 2003–2010 kö zött – Af ga nisz tánt is meg járt – tá -
bo ri lel kész. Fe le sé ge, Fürt Ju dit ma gyar–ének sza kos ta nár.
Négy gyer me kük kö zül a há rom idő sebb ze ne mű vész, a leg -
if jabb pe dig egye te mi hall ga tó.
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„Cso dák pe dig van nak. Ha
va la ki ké tel ke dik efe lől, néz ze
ezt a két vas kos kö te tet” –
kezd te kö szön tő jét Itt zés Já nos
nyu gal ma zott püs pök a Nyu -
ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü -
let tör té ne té ről szó ló ki ad -

vány be mu ta tó ján, majd így
foly tat ta: „A kis cso da a könyv,
a nagy cso da az egy ház ke rü -
let lé te.” 

A re for má ci ó tól nap ja in kig
– Evan gé li kus gyü le ke ze tek,
egy ház me gyék, ke rü le tek a

Du nán tú lon cí met vi se lő,
négy éves mun ká val el ké szült
és az egy ház ke rü let ki adá sá -
ban meg je lent köny vet ok tó -
ber 13-án mu tat ták be a Nem -
ze ti Mú ze um la pi dá ri u má -
ban. Dr. Hu di Jó zsef le vél tá ros-

tör té nész, a Du nán tú li Re for -
má tus Egy ház ke rü let Le vél tá -
rá nak ve ze tő je is mer tet te a
ki ad ványt. Pél dás össze fo gást
tük rö ző, hasz nos ké zi könyv
szü le tett a több mint száz
mun ka társ ke ze nyo mán –

hang sú lyoz ta, nem hall gat va el
for mai és tar tal mi ki fo gá sa it
sem. 

A ki ad vány mun ká la ta it ko -
or di ná ló D. Ke ve há zi Lász ló
egy ház tör té nész, nyu gal ma -
zott evan gé li kus lel kész el -

mond ta: szán dé kuk sze rint a
könyv cél ja egy részt a ke rü let
tör té ne té nek meg is mer te té -
se, más részt a ta nú ság té tel
ar ról az Úr ról, aki a nyu gati ke -
rü let nek is Gaz dá ja.

g Adá mi Má ria fel vé te le

Könyv be mu ta tó a kő tár ban
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b Amint ez évi au gusz tus 7-ei lap -
szá munk ban a dr. Csep re gi Zol -
tán egy ház tör té nész-pro fesszor -
ral ké szült in ter jú ban be szá -
mol tunk róla, re for má ció ün ne -
pé re meg je le nik a Lu ther Már -
ton mű ve i ből ké szült könyv so ro -
zat el ső da rab ja. Ak kor az el ső
kö tet szer kesz tő je és egyik for -
dí tó ja szólt. Most, a könyv be mu -
ta tót meg elő ző na pok ban a kö -
te tet gon do zó és köz re adó Lu -
ther Ki adó ba lá to gat tunk, ahol
a könyv ké szí té sé nek ku lissza tit -
ka i ról kér dez tük Ken deh K. Pé -
ter igaz ga tót és a ki ad vány ol va -
só- és tör de lő szer kesz tő jét, Pet -
ri Gá bort.

– Igazgató úr, mek ko ra vál lal ko zás
a most in du ló so ro zat a Lu ther Ki adó
tör té ne té ben?

– Igen nagy és je len tős. A 2011 ok -
tó be ré ben, a re for má ció ün ne pé re az
el ső kö tet tel meg je le nő Lu ther-so ro -
zat össze sen ti zen két kö tet ből fog áll -
ni. (Az ol va sók tá jé koz ta tá sá ra el kell
mon da nunk, hogy idő rend ben a so ro -
zat ötö dik kö te te je le nik meg elő -
ször.) E ti zen két kö tet ből – a ter vek
sze rint – ti zen egy ere de ti Lu ther-
mű ve ket tar tal maz, a ti zen ket te dik pe -
dig át fo gó, mu ta tó kat tar tal ma zó
könyv lesz. Bár az is tény, hogy min -
den kö tet vé gén rész le tes sze mély név-,
hely név-, tárgy- és ige hely mu ta tó kap
he lyet, így le het sé ges, hogy a so roz at
utol só da rab ja is ere de ti Lu ther-szö -
ve ge ket tar tal maz majd.

– Mi lyen ütem ben fog ják kö vet ni
egy mást a kö te tek?

– Éven te egy, ki vé te les eset ben két
köny vet sze ret nénk meg je len tet ni.
Több mint egy év ti ze des ki adói vál -
lal ko zás in dult te hát út já ra az el múlt
he tek ben. Az évi egy meg je le nés sel
szá mol va az már bi zo nyos, hogy a
pro jekt túl nyú lik a re for má ció kez de -
te öt szá za dik év for du ló já nak ün ne -
pén, vagy is 2017-ig nem lesz meg
mind a ti zen két kö tet, de ez nem is
volt el vá rás. 

– Be szél ge té sünk ide jén még nincs
ke zünk ben a könyv, s kí ván csi an vár -
juk, hogy meg je len jen. Ad dig is el mon -
da ná ol va só ink nak, mi lyen lesz a
kül ső meg je le né se, és mi lyen kon -
cep ció, mi lyen szem pon tok alap ján
dön töt tek a kül lem ről?

– A ne mes és ér té kes tar ta lom
mél tó for mát ka pott. Igé nyes és szép
ki ad ványt sze ret nénk kéz be ad ni,
ily mó don is tisz te leg ve Lu ther Már -
ton re for má to ri örök sé ge előtt. Ki -
adónk nál ha gyo má ny, hogy „leg fon -
to sabb” egy há zi ki ad vá nya in kat –
az Evan gé li kus éne kes köny vet, a Li tur -
gi kus köny vet, egyes me di tá ci ós köny -
ve ket vagy a Re mé nyik-összest – a
pro filunk ba il lesz ke dő en min dig vá -
szon ba köt jük. 

A Luther-sorozat bo rí tója sö tét,
acél szür kés-kék szín ár nya la tot ka -
pott. A ré gi Masz nyik-fé le Lu ther-
so ro zat egyéb ként vi lá gos kék volt.
A kék színt az ő em lé kük nek is
adóz va meg tar tot tuk. A bor dó, a li -
la és a zöld szín pe dig már más egy -
há zi ki ad vá nyok hoz tár sul az ol va -
só ink szá má ra. Na gyon szép meg -
ol dás, hogy a ge rinc mel lett vé gig -
megy Lu ther Már ton kéz írá sos alá -
írá sa mély nyo mat ként. A kö tet cí -
me pe dig szin tén mély nyo mott,
tört fe hér ár nya la tú be tűk kel – na -
gyon ele gáns lesz!

Sze ret nénk, ha jö vő re – még mi -
előtt a má so dik kö tet nap vi lá got lát
– az el ső kö tet már e-book ként is
meg je len ne. Ez mér föld kőnek te -
kint he tő a Lu ther Ki adó éle té ben,
hi szen ez lesz majd az el ső meg vá -

sá rol ha tó di gi tá lis köny vünk. És a
so ro zat to váb bi da rab jai ugyanilyen
módon, mind pa pír ala pon, mind
e-book ként megje len né nek.

– Kik lesz nek Lu ther e-boo kos vál -
to za tá nak az ol va sói?

– A tu do má nyos mun kát vég -
zők kö ré ben ma már egy re el ter -
jedtebb ez a for ma, hi szen lé nye ge -
sen gyor sab ban, egy sze rűb ben
le het ben ne ke res ni, mint egy
ha gyo má nyos könyv ese té ben.
Egye te mis ták, teo ló gu sok, ku -
ta tók szá má ra ma már nél kü -
löz he tet len a di gi tá lis for má -
tum, és jo gos igény egy mai
könyv ki adó tól. Ter mé sze te sen
nem in gyen fog juk el ér he tő vé
ten ni.

– Mek ko ra költ ség ve tés sel ké -
szül a so ro zat?

– Egy kö tet költ ség ve té se
dur ván öt mil lió fo rint. Eb ben
ben ne van a nyom da költ ség, a
szer kesz tői, for dí tói ho no rá ri -
um, lek to rá lá si költ ség és más
já ru lé kos ki adá sok. Lesz olyan
kö tet, amely ki zá ró lag újon nan
le for dí tott szö ve ge ket tar tal -
maz, ott a költ ség von zat nyil ván
ma ga sabb, mint a ko ráb ban
már le for dí tott Lu ther-szö ve gek
ese té ben, ame lyek nél nem me -
rül fel költ ség ként a for dí tói díj. 

– Fon tos, hogy meg fi zet he tő le -
gyen a könyv, hi szen a fő cél, hogy so -
kak hoz el jus son Lu ther ta ní tá sa. Úgy
tu dom, na gyon ked vez mé nyes árat
sza bott a ki adó.

– Va ló ban, a 736 ol da las kö tet
4990 fo rint ba fog ke rül ni. Azt gon -
do lom, a mai könyv árak mel lett ez
meg fi zet he tő, és egy ilyen igé nyes ki -
ad vá nyért nem sok. Hoz zá kell ten -
nem, hogy a be ke rü lé si költ sé get a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
tá mo gat ja. Ha ez nem így len ne, ak -
kor jó val tíz ezer fo rint fe lett len ne az
el adá si ára. Ma egy köny ves bolt -

ban a szórakoztató irodalom pu ha -
táblás kötetei nagy já ból há rom ezer-
öt száz fo rintba kerülnek… Nem -
csak mi fog juk ér té ke sí te ni, ha nem
vi szont el adó kon ke resz tül, a nagy
könyv ter jesz tő há ló za tok ban is meg -
vá sá rol ha tó lesz. Az árat úgy ál la pí -
tot tuk meg, hogy ne le gyen rá fi ze té -
ses a sorozat, de ne is csil la gá sza ti
összegbe kerüljön. 

– Evan gé li kus lel ké szek hi va ta lá ban
min den kép pen ott lesz a he lye…

– Igen, azt sze ret nénk, ha va la -
mennyi ma gyar or szá gi – és per sze
ha tá ron tú li ma gyar nyel vű – evan -
gé li kus egy ház köz ség gyü le ke zeti
könyv tá rá ba be ke rül ne. Eh hez a ma -
gunk ré szé ről úgy já ru lunk hoz zá,
hogy a köny vet el küld jük a „szél ró -
zsa min den irá nyá ba” mint gyü le ke -
ze ti könyv tá ri pél dányt, és kö rül be -
lül húsz szá za lé kos ked vez mé nyes
árat ál la pí tunk meg. Fon tos, hogy
min den ma gyar evan gé li kus gyü le ke -
ze ti tag szá má ra hoz zá fér he tők le gye -
nek Lu ther Már ton élet mű vé nek
most meg je le nő da rab jai.

– Mi je len tet te a leg na gyobb ki hí -
vást a ki adó szá má ra?

– Leg in kább az, hogy úgy kel lett
gon dol kod nunk ti zen két kö tet ben,
hogy még csak az el sőnek a szö ve ge
állt ren del ke zés re. De az egész so ro -
zat ra ér vé nyes, egy sé ges ti pog rá fi ai
ter vet, for mát, tör de lé si rend szert
kel lett ki ta lál nunk. Az ap pa rá tust is

en nek meg fe le lő en kel lett ki ala kí ta -
ni. Ezt Csep re gi Zol tán, a kö tet szer -
kesz tő je el vé gez te, ami azért is jó,
mert ő már is me ri a so ro zat egé szé -
nek szer ke ze tét, fel épí té sét. A kö tet -
ben az ere de ti Lu ther-szö ve gek ti pog -
rá fi a i lag el kü lö nül nek az elé jük írt ta -
nul má nyok tól; előb bi egy klasszi -
kus, utób bi egy mo dern be tű tí pus sal
van szed ve. A tárgy mu ta tó össze ál -
lí tá sa vi szont – a ren del ke zés re ál ló
időt te kint ve – ha tal mas, em ber fe letti
erő fe szí tés volt. Ezt majd nem tel jes
egé szé ben Pet ri Gá bor ol va só szer -
kesz tő kol lé gám vé gez te, he te ken
át, szin te éj jel-nap pal. 

– Már nyom dá ban van a könyv –
pon to san hol is?

– A szek szár di nyom dá ban; egy -
elő re ezer pél dány jelenik meg belőle
– re mél jük, ha mar el fogy. Ez az el ső
„adag” fért be le a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház Re for má ci ói
Em lék bi zott sá ga ál tal er re a cél ra el -

kü lö ní tett ke ret be. Ter vez zük, hogy
ha ez el fogy, a ki adó sa ját for rás ból
áll ja a töb bit, ugyan is az a cé lunk,
hogy jó da ra big, év ti ze de kig el ér he -
tő le gyen mind a ti zen két kö tet – lel -
ké szek nek, teo ló gu sok nak, a jö vő
Lu ther-ku ta tó i nak és min den ér -
dek lő dő ol va só nak. Az e-book per -
sze min dig le tölt he tő, de pa pír ala pon

is „hosszú táv ra ter ve zünk”.
– Volt már ha son ló nagy vál -

lal ko zá sa a Lu ther Ki adó nak,
mi ó ta Ön itt az igaz ga tó?

– Igen is, és nem is. A hit tan -
köny vek ese té ben szin tén ki hí -
vás volt, hogy egy so ro zat nak
egy sé ges ti pog rá fi ai-gra fi kai ar -
cu la tot ter vez zünk, olyat, amely
a kis is ko lá sok és a gim na zis ták
hit tan köny ve i nek is meg fe le lő
kön tös. A rend szer ben va ló
gon dol ko dás ra te hát már volt
pél da. A Re mé nyik-összes pe dig
már tíz ezer el adott pél dány nál
jár, te hát vo lu men és be fek te tett
összeg, szép és fon tos köny vek
te rén van nak igen ko moly előz -
mé nyek. Ám azt fon tos ki emel -
ni, hogy pél dá ul a hit tan könyv -
so ro zat nál egy-egy kö tet re
messze nem kell olyan nagy
mennyi sé gű mun kát for dí ta ni,
mint a Lu ther-vá lo ga tás egy

kö te té re. 
Teo ló gia tör té ne ti leg ter mé sze te sen

ez a mun ka egye dül ál ló. An nál is in -
kább, mert ennyi re nagy sza bá sú Lu -
ther-so ro zat még nem je lent meg ná -
lunk, a hí res Masz nyik-fé le ki adás hoz
ké pest több mind két szer annyi szö -
ve get ho zunk. Tesszük ezt tu do má -
nyos igénnyel, olyan kri ti kai ap pa rá -
tus sal, szak iro da lom mal, jegy ze tek -
kel, mu ta tók kal, amelyek bő sé ges
anyagot kínálnak a Lu ther-ku ta tók
szá má ra. So ro za tunk a kri ti kai és a
nép sze rű ki adás kö zöt ti nagy sze rű
komp ro misszum.

– A kö tet ol va só szer kesz tő jét kér -
de zem: mi lyen fel ada tai van nak az
ol va só szer kesz tő nek ere de ti Lu ther-
mű vek for dí tá sai ese té ben?

– Alap ve tő en ugyan azok vol tak a
szö veg gon do zói fel ada tok, mint bár -
mely más könyv ese té ben – he lyes -
írás, nyelv he lyes ség, sti lisz ti ka, írás -
mó dok egy sé ge sí té se és így to vább –
, bár ilyen jel le gű ki ad vá nyok nál a
szö veg szin tű át szer kesz té sek le he tő -
sé ge va la mi vel kor lá to zot tabb. A
ki adó hoz nyel vi leg igen jó ál la po tú
kéz ira tok ke rül tek, há la a rend kí vül
ala pos szer kesz tői mun ká nak, az
ol va só szer kesz tés so rán te hát leg na -
gyobb rész ben csak a szö ve gek he -
lyes írá si és nyelv he lyes sé gi gon do zá -
sá ra kel lett fi gyel ni. Azon ban tény az
is, hogy so kan sok fé le kép pen és
nagy idő be li szó rás sal for dí tot tak ko -
ráb ban Lu ther-szö ve ge ket, így az
egyes mű ve ket ol vas va he lyen ként je -
len tős stí lus be li el té ré sek érez he -
tők. Ki emel ném, hogy a szö ve gek kö -
zött akad olyan, amely ki mon dot tan
mai, mo dern nyelv hasz ná lat tal lett

át ül tet ve, míg má sutt több, tu da to -
san ar cha i zá ló nyel vi meg ol dás sal ta -
lál ko zik az ol va só. A ki adó ter mé sze -
te sen tisz te let ben tart ja az egyes
for dí tók ál tal vá lasz tott sti lisz ti kai,
nyel vi for má kat, de bi zo nyos is mét -
lő dő sza vak, ki fe je zé sek, szó szer -
ke ze tek vagy nyel vi for du la tok ese -
té ben tö re ked ni kell a stí lus be li egy -
sé ge sí tés re.

– Mek ko ra ki hí vás volt a Lu ther
Ki adó szá má ra a könyv so ro zat meg -
ter ve zé se és el ké szí té se?

– A ki hí vás óri á si volt. A kö tet ter -
ve zé sé nél elő re kel lett gon dol kod -
nunk, hogy az egy sé ge sen ki ala kí tott
ti pog rá fi ai terv, a kö tet fel épí té se és
rend sze re mind a ti zen két kö tet re al -
kal maz ha tó le gyen. A vég le ges ter vet
tu laj don kép pen csak az ol va só szer -
kesz té si fá zis vé gén tud tuk ki ala kí ta -
ni, az összes szö veg is me re té ben,
hi szen az egyes Lu ther-mű vek más és
más fel épí té sű ek. 

Nem is a ki ad vány szer kesz tés
szak mai fel ada tai okoz ták a ne héz sé -
ge ket. A kö tet el ké szí té sé re szánt idő
– össze vet ve a ki adó mun ka erő-ka -
pa ci tá sá val és az egyéb, so ron lé vő ki -
ad vá nyok mun ka mennyi sé gé vel –
ha tal mas haj tá si kény szert rótt a
mun ka tár sak ra. Egy ennyi re nagy sza -
bá sú ki ad vány szer kesz té si pro jek tet
na gyon ne héz volt mun ka szer ve zé -
si szem pont ból meg ter vez ni és üte -
mez ni. Az el ső kö tet mun ká la tai so -
rán azon ban meg fi zet tük a ta nu ló -
pénzt, és a ta pasz ta la tok bir to ká ban
a má so dik kö tet től már job ban fog -
juk tud ni, ho gyan ér de mes ezt a ha -
tal mas mun kát üte mez ni.

– Mi lyen szel le mi él mény volt a re -
for má tort ilyen „mennyi ség ben” ol -
vas ni?

– Ezek nek a szö ve gek nek a több -
sé gé vel már ta lál koz tam, rész ben
teo ló gi ai ta nul má nya im so rán, rész -
ben ol va só szer kesz tő ként a Ma gyar
Lu ther-köny vek (MLK), il let ve -fü ze -
tek (MLF) so ro zat má so dik ki adá sá -
nak da rab ja i ban. De ilyen te ma ti ku -
san meg szer kesz tett és cso kor ba
gyűj tött Lu ther-írá so kat még nem ol -
vas tam egy hu zam ban. 

Te ma ti kus szem pont ból en nek a
kö tet nek a je len tő sé ge az, hogy a
Lu ther-élet mű ből az úgy ne ve zett lel -
ki sé gi, spi ri tu á lis, épí tő iro dal mat
igyek szik össze gyűj te ni. Így el mond -
ha tó, hogy a hit erő sí té sé nek és mé -
lyí té sé nek szem pont já ból is je len tős
él mény nek ígér ke zik, és szá mom ra is
ezt nyúj tot ta. Lu ther írás ma gya rá zó -
ként is áll előt tünk, a Mi atyánk, az
Apos to li hit val lás, a Tíz pa ran cso lat,
a zsol tár ma gya rá za tok vagy a szent -
írá si köny vek hez írt Elő szók szer ző -
je ként (mely utób bi nak ez út tal a
MLK-so ro zat ban meg je lent vál to -
za tá hoz ké pest je len tő sen ki bő ví tett
szö ve gét ol vas hat ják az ér dek lő dők).

– Ku ri ó zum mal is szol gál je len ki -
adá suk.

– Kü lön ér de kes sé ge a kö tet nek
Lu ther vi lá gi jel le gű írá sa, az Ezó pu -
si fa bu lák, ame lye ket a re for má tor
pe da gó gi ai cél lal for dí tott le és je len -
te tett meg. Nem teo ló gi ai jel le gű
írá sok, és nem kap cso lód nak köz vet -
le nül a hit élet hez; ezek a vi lá gi jel le -
gű böl cses ség pél da tör té ne tei ál lat -
me sék for má já ban. Ez a mű Lu ther
sok ol da lú sá gá ról is árul ko dik: fon tos -
nak tar tot ta, hogy ko rá nak fi a tal ja it
Aes o pus me sé i nek ta nul sá ga i val ta -
nít sa.

– Mél tó kez de te ez a Bib lia for dí tás,
vi gasz ta lás, imád ság cí mű vá lo ga tás -
kö tet a nagy sza bá sú Lu ther-so ro -
zat nak.

– Re mé lem, az ol va sók ugyan -
úgy alig várják majd a foly ta tást,
aho  gyan én is vá rom. 

g K há ti Dó ra

Lu ther a kéz ben és a köny ves pol con – na po kon be lül

Öröm mel ad juk hí rül, hogy a re for má ció kez de té nek 500. év for du ló já -
ra ké szül ve a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Re for má ci ói Em lék bi -
zott sá ga és a Lu ther Ki adó ma gyar nyel ven az ed di gi leg tel je sebb Lu ther-
vá lo ga tást je len te ti meg ti zen két kö tet ben.

Tisz te let tel meg hív juk az in du ló (5.) kö tet be mu ta tó já ra ok tó ber 28-
án 11 órá ra a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia szék há zá nak kis ter mé be
(1051 Bu da pest, Szé che nyi tér 9.).

Kö szön tőt mond Fa bi ny Ta más püs pök, egye te mi ta nár. A Bib lia for -
dí tás, vi gasz ta lás, imád ság cí mű mű vet Ri to ók Zsig mond aka dé mi kus is -
mer te ti. A vá lo ga tás szem pont ja i ról Csep re gi Zol tán egye te mi ta nár, az
5. kö tet szer kesz tő je be szél.

Köz re mű kö dik: Boz zai Ba lázs (he ge dű), Re gős Jú lia (vi o la da gam ba),
Győ ri Ist ván (lant).

Ezen az al kal mon ke rül sor a re for má ci ói em lék év véd nö ki kö ré nek
be mu ta tá sá ra.

(A hely szí nen a kö tet ked vez mé nye sen meg vá sá rol ha tó.)

Kendeh K. Péter Petri Gábor
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b A szer ze tes sé get az öku me né
szem pont já ból meg osz tó té ma -
ként szok tuk szá mon tar ta ni.
Er re va la me lyest rá cá folt az ok -
tó ber 15-én a ba kony bé li ben cés
mo nos tor ban tar tott kon fe ren -
cia. Az al ka lom ap ro pó ját az
ad ta, hogy a he lyi szer ze tes kö -
zös ség egy éve egy re for má tus
tag gal gaz da go dott, aki meg őr -
zi fe le ke ze ti iden ti tá sát, de a
be ne de ki re gu la sze rint él. A
kon fe ren ci án ró mai ka to li kus,
re for má tus és evan gé li kus teo -
ló gi ai ta ná rok, lel ké szek, szer ze -
te sek és öku me ni kus kö zös sé gek
tag jai vet tek részt, össze sen har -
min can.

A je len lé vők test vé ri kö zös ség ben,
együtt gon dol kod va és imád koz va ke -
res ték a Krisz tus-kö ve tés út ját. A teo -
ló gia tör té ne ti hát te ret dr. Szűcs Fe -
renc re for má tus teo ló gi ai ta nár raj -
zol ta meg. Té zi se sze rint a re for má -
to rok nem tel je sen el vi ala pon uta sí -
tot ták el a szer ze tes ség gya kor la tát,
ha nem nagy rész ben csu pán az volt
a cél juk, hogy a szá mos ak ko ri vissza -
élést fel szá mol ják.

Dr. Bé res Ta más, az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem do cen se elő -
adá sá ban Di et rich Bon hoef fer és Do -
ro thee Söl le gon do la ta it idéz te, és a
Krisz tus-kö ve tés lé nye ge ként a meg -
szó lít ha tó nak ma ra dást ne vez te meg.
A má sik evan gé li kus elő adó Veper di
Zol tán evan gé li kus lel kész volt, aki a
Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza egye sü -
let di a ko nisszá i nak éle tét mu tat ta be.

Több kö zös ség pél dá ja ve tett fel ál -
ta lá nos ér vé nyű kér dé se ket. Így a há -
zi gaz dák őszin tén be szél tek ar ról,

hogy a Ma gyar or szá gi Ben cés Kong -
re gá ció tör té ne té ben ho gyan ke rült
egy más sal el len tét be az in téz mény -
fenn tar tás és a lel ki ség. Ta nul sá gos a
Bol dog asszony Is ko la nő vé rek nek az
a di lem má ja is, hogy med dig ér de mes
fenn tar ta ni azt a rend szert, hogy is -
ko lá ik ban a szer ze te sek szak tár gya -
kat is ok tat nak. 

A leg in kább elő re mu ta tó azok -
nak az öku me ni kus kö zös sé gek nek a
be mu tat ko zá sa volt, ahol ka to li ku sok
és pro tes tán sok, csa lá do sok és szer -
ze te sek szo ros együtt mű kö dés ben él -
nek és dol goz nak. Ezek nek a kom mu -
ni tá sok nak nem csak a gya kor la ta
öku me ni kus, ha nem fon tos ügyük az
egy ház egy sé gé nek elő moz dí tá sa.
Ilyen szol gá la tot vé gez töb bek kö zött
a Ta izéi Kö zös ség, a Che min Ne uf
Kö zös ség és a Szent Lu kács Öku me -
ni kus Lel ki gon do zó Dé ká nia.

A ba kony bé li ben cé sek nagy ven -
dég sze re te te re mek hát te ret kí nált az
együtt lét hez. A be szél ge té sek ben
ön kén te le nül is új ra és új ra fel szín -
re ke rült kö zös só vár gá sunk a fe le ke -
ze tek kö zöt ti úr va cso rai kö zös ség
iránt.

Könnyen le het, hogy a ha son ló ta -
lál ko zá sok sem mit sem moz dí ta nak
az egy ház dip lo má ci ai tár gya lá so -
kon. Még is a je len le vők nek, azt hi -
szem, ál ta lá nos ta pasz ta la ta volt,
hogy ez a nap kö ze lebb ho zta őket
egy más hoz, min de nek előtt az ál tal,
hogy a kö zép pont ban nem az együtt -
mű kö dés prak ti kái, még csak nem is
az egy más gaz da gí tá sá ra ké pes kü -
lön bö ző ha gyo má nya ink áll tak, ha -
nem leg fon to sabb ügyünk, amely
ön ma gá ban elég a test vé ri kö zös ség
ki tel je se dé sé hez: Jé zus Krisz tus kö -
ve té se.

g Tóth Ká roly Ist ván

Kon fe ren cia a ra di ká lis
Krisz tus-kö ve tés ről 

b „Lá to gas son el Eu ró pa kö ze pé -
be!” Ke ve sen gon dol nák, hogy
ez zel a szlo gen nel nem a szom -
szé dos Auszt ri á ba vagy Szlo vá -
ki á ba, ha nem egy tő lünk jó val
észa kabb ra fek vő or szág ba, Lit -
vá ni á ba csa lo gat ják a tu ris tá kat
a he lyi ide gen for gal mi hi va ta lok.
Ha azon ban a tér kép re te kin -
tünk, ál lí tá su kat nem kér dő je lez -
het jük meg: Lit vá nia föld je va ló -
ban kon ti nen sünk föld raj zi cent -
ru má ban te rül el. Va ló já ban te -
hát „köz pon ti he lyen” tar tot ta ta -
nács ko zá sát az Eu ró pai Ke resz -
tény Nők Öku me ni kus Fó ru ma
(EFECW), amely nek éven kén ti
össze jö ve te lé re a tag or szá gok
úgy ne ve zett nem ze ti ko or di ná -
to rai is hi va ta lo sak. Ha zán kat
Gaál Iza bel la deb re ce ni nyelv ta -
nár és e so rok író ja kép vi sel te.

Bár a kon fe ren cia mint egy fél száz
részt ve vő je szep tem ber utol só he té -
ben csu pán né hány na pot tölt he tett
el a bal ti or szág ban (kö ze lebb ről
Drus ki nin kai vá ro sá ban), még is meg -
győ ződ he tett cso dá la tos ter mé sze ti
szép sé ge i ről. Az or szág te rü le té nek
egy har ma dát er dők bo rít ják, föld jét
ha tal mas fo lyók szab dal ják – ti zen -
nyolc olyan, amely száz ki lo mé ter nél
hosszabb –, két ezer-nyolc száz tó ad
ott hont a ha lak nak, ví zi ma da rak -
nak, és ak kor még nem szól tunk
sze met gyö nyör köd te tő ten ger part -
já ról. 

Az or szág fő vá ro sa, Vil ni us sem
vé let le nül lett 2009-ben Eu ró pa kul -
tu rá lis fő vá ro sa. Óvá ro sá ban fris -
sen kö ve zett sé tá ló ut cák, min de -
nütt fel újí tott, élénk szí nű re fes tett
tör té nel mi épü le tek, ha tal mas temp -
lo mok. Köz tük az Aušros-ka pu,
amely nek föld szin ti ká pol ná ja őr zi
Lit vá nia, de ta lán az egész Bal ti kum
leg fon to sabb szent ké pét, az 1620
kö rül fes tett Cso da té vő Ma don nát,
amely hez na pon ta ér kez nek szá zá val
a za rán do kok…

Mar kán san ka to li kus or szág ban
ren dez ték meg idén az eu ró pai női
kon fe ren ciát, hi szen Lit vá nia la kos -
sá gá nak nyolc van szá za lé ka a ró mai
fe le ke zet hez tar to zik. Az orosz nem -
ze ti sé gű ek ará nya mint egy nyolc szá -
za lék, ők ter mé sze te sen az or to dox
egy ház tag jai.

Ám a kon fe ren cia lit ván ven dég lá -
tói még is egy től egyig pro tes táns
asszo nyok vol tak. Így Kris tina Iva na -
us ki ene is, aki a la kos ság alig 0,6
szá za lé kát ki te vő evan gé li kus fe le ke -
zet ben szol gál lel ké szi mun ka társ ként.
Fér fi kol lé gá i hoz ha son ló an ő is teo -
ló gi át vég zett ugyan, csak hogy egy -
há za nő ket nem or di nál lel ké szi szol -
gá lat ra. Nem cso da hát, hogy – mint
az EFECW vég re haj tó bi zott sá gi tag -
ja – Kris tina ma ga is szor gal maz ta,
hogy az idei ta nács ko zás nak le gyen ez
a té ma cí me: Nők – a ki re kesz tés fa lá -
nak dön tö ge tői.

A kon fe ren cia te ma ti kus ré sze
azon ban ko ránt sem a ki sebb sé gi
hely zet ről vagy ép pen a teo ló gus nők
– né hány egy ház ban nyil ván va ló –

meg kü lön böz te tett, egyen lőt len hely -
ze té ről szólt. A szer ve zők glo bá lis
prob lé má ra hív ták fel a fi gyel met: a
ki zsák má nyo lás ré gi-új for má já ra,
az em ber ke res ke de lem re. Ezen be lül
kü lö nö sen is az or szág ha tá ro kon át -
nyú ló pros ti tú ció kér dé se ke rült te -
rí ték re.

Né hány ol va só most bi zo nyá ra
fel te szi ma gá ban a kér dést: de hát mi -
ért kell eh hez lit ván hely szín? Leg fő -
kép pen pe dig: mi ért kell egy fe le ke -
zet kö zi kon fe ren ci án fog lal koz ni e
na gyon is vi lá gi té má val? 

Nos, Lit vá ni á nak saj nos na gyon is
sok kö ze van a pros ti tú ci ó hoz, és er -
ről Ju lia Stas ka us ke bel ügy mi nisz -
té ri u mi osz tály ve ze tő is ken dő zet -
len nyílt ság gal be szélt. „Ne té vessze

meg Önö ket a kül sőnk. Lát szó la gos
gaz dag sá gunk hom lok za ta mö gött –
fa la ink kö zött – sze gény ség la kik” –
kezd te elő adá sát. A pénz ügyi vál ság
ha tal mas ká ro kat oko zott eb ben az
or szág ban is, ahol a szov jet rend -
szert kö ve tő en épp csak talp ra áll -
ha tott a gaz da ság. (A mun ka nél kü -

li ek ará nya mos tan ra el ér te a 17,2-
ot!) Ar ról csu pán be csült ada ta ik
van nak, hogy a ki lá tás ta lan anya gi
hely zet ben hány lit ván fi a tal ke res
meg él he tést kül föl dön, ám hogy a fi -
a tal lá nyok kö zül egy re töb ben vál -
nak a pros ti tú ció ipa rá nak ál do za -
ta i vá, azt ri asz tó je len té sek so ra
jel zi.

„Mert min den rossz gyö ke re a pénz
sze rel me…” (1Tim 6,10) – ugyan er ről

a kér dés ről Is ten igé jé nek fé nyé ben
be szélt Sven-Gun nar Lidén svéd lel -
ki pász tor, aki az Eu ró pai Bap tis ták
Szö vet sé gé nek em ber ke res ke de lem
el len küz dő mun ka cso port ját ve ze -
ti. Elő adá sá ban spi ri tu á lis össze füg -
gé sek re mu ta tott rá. A go nosz ról, ar -
ról a dé mo ni ha ta lom ról szólt, amely
az em ber bu ká sá ra tör, fel hasz nál va
Is ten te remt mé nyé nek gyen ge, se bez -
he tő pont ját, vagy is a kap zsi sá gát. Ő
ab ból a Svéd or szág ból jött, ahol – Eu -
ró pá ban egye dü li mó don – nem az
il le gá li san dol go zó pros ti tu ál tat bün -
te tik meg, ha nem azt, aki a szol gál -
ta tá sát igény be ve szi. 

A ki zsák má nyo ló rend szer hez va -
ló asszisz tá lás is bűn – hang sú lyoz -
ta Lidén lel kész, majd egy, a Bib li á -
ból rit káb ban idé zett mon dat tal zár -
ta elő adá sát: „…mert a fér fi ak is (…)
együtt ál doz nak a kéj nők kel. Az ilyen
ér tel met len nép nek el kell pusz tul nia.”
(Hós 4,14) 

Döb bent csend ben vár ta a hall ga -
tó ság, hogy ezek után mi fog még el -
hang za ni. Hi szen min den ki tud ta,
hogy a pró fé ta sza va it kö ve tő en Iz -
rá el ak kor Is ten íté le te alá ke rült, ko -
ráb ban pe dig ma ga az elő adó utalt ar -
ra, hogy a nagy Ró mai Bi ro da lom bu -
ká sát is az er köl csi rom lott ság idéz -
te elő… Lidén lel kész azon ban már
nem mon dott sem mit. A lit vá ni ai
Drus ki nin ka i ban, Eu ró pa föld raj zi
szí vé ben 2011 szep tem be ré ben hall -
ga tá sá val éb resz tet te a részt ve vő -
ket, hogy míg nem ké ső – dön tö ges -
sék a fa la kat! 

g B. Pin tér Már ta

Eu ró pa ár nyai – a fal túl ol da lán

Oly kor egy rosszul el vég -
zett mun ká nak is le het nek
ál dá sos kö vet kez mé nyei,
mint aho gyan ez meg tör -
tént Pi lis csa bán, a Fé bé
Szo ci á lis és Re ha bi li tá ci -
ós Szol gál ta tó Non pro fit
Kft. te rü le tén, is mer tebb
ne vén a Si ló ban is. 

A több sé gé ben fo gya té -
kos em be rek szá má ra re -
ha bi li tá ci ót, mun kát és
ott hont is nyúj tó in téz -
mény  ben nem csak asz ta -
los mű hely, nyom da és
uszo da mű kö dik, de tor -

na te rem is. Ez utób bi nak a szi ge te -
lé se évek óta nem volt tö ké le tes,
ezért a te rem több ször is be ázott.

A fel újí tás so rán a kft. ve ze tői úgy
dön töt tek, bő ví tik a tor na szo ba funk -
ci ó ját. Így ke rült a he lyi ség be egy ke -
re kes szék kel is könnyen meg kö ze lít -

he tő szín pad. A most már kul tu rá lis
ren dez vé nyek re is al kal mas, Fé bé-te -
rem nek el ne ve zett épü let részt ok tó ber
14-én, pén te ken dél után avat ták fel. 

Az új funk ci ót szí nes mű sor ke re -
té ben pró bál ták ki. Endre ffy At ti la
igaz ga tó kö szön tő je után a Ká kay Ist -

ván or szá gos iro da igaz ga -
tó ál tal ve ze tett Po é zis
együt tes je len le vő tag jai –
Ká kay Ka ta lin ének- és
Tol nai Ju dit csel ló mű vész
– ma gyar köl tők meg ze -
né sí tett ver se i ből nyúj -
tot tak át egy cso kor ra va -
lót az egy be gyűl tek nek.
Bo ros Pé ter, a Si ló egyik
la kó ja két vers fel ol va sá -
sá val szí ne sí tet te az es tet,
míg Lisz tes Lász ló kar -
nagy ve ze té sé vel a per bá li
Mak lá ri kó rus adott han -
gu la tos kon cer tet.

A Si ló ve ze tői és la kói azt sze ret -
nék, ha a – vál to zat la nul tor na te rem -
ként is mű kö dő – he lyi ség, a Fé bé-
te rem a jö vő ben gyak ran ott hont ad -
hatna ha son ló kul tu rá lis prog ra -
moknak.

g bo dazs

Tor na és kul tú ra
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b Ha tal mas ér dek lő dés mel lett zaj lott ok tó -
ber 14–16. kö zött a fi a tal ku ta tók és dok -
to rand uszok má so dik nem zet kö zi teo ló gus -
kon fe ren ci á ja. A Ma gyar or szág ról, Fel vi -
dék ről, Kár pát al já ról, Er dély ből, il let ve
Ang li á ból, Auszt ri á ból és Ka na dá ból Bu -
da pest re ér ke zett – a ka to li kus, re for -
má tus, evan gé li kus, bap tis ta, uni tá ri us
fe le ke zet hez, il let ve a zsi dó kö zös ség hez
tar to zó – dok to ri hall ga tók négy pár hu za -
mos ülé sen össze sen het ven egy elő adást
tar tot tak pén te ken es te és szom ba ton. A
ti zen hét dok to ri is ko lá ból ér ke zett elő adó -
kat, va la mint a ven dé gek kel együtt ép pen
száz fős kö zön sé get a Ká ro li Gás pár Re for -
má tus Egye tem (KRE) Hit tu do má nyi Ka -
ra várta nyitott ajtókkal. A ren dez vényt va -
sár nap – Gáncs Pé ter nek, a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház el nök-püs pö ké -
nek szol gá la tá val – is ten tisz te let zár ta a
De ák té ri evan gé li kus temp lom ban.

A tu do má nyos ta nács ko zás véd nö ki tisz tét dr.
Krá nitz Mi hály, a Páz mány Pé ter Ka to li kus
Egye tem Hit tu do má nyi Ka rá nak pro fesszo ra,

Szász fal vi Lász ló egy há zi, nem ze ti sé gi és ci vil
kap cso la to kért fe le lős ál lam tit kár, il let ve dr. Fa -
bi ny Ta más evan gé li kus püs pök lát ta el, az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE)
ta ná ri ka rát dr. Szent pé tery Pé ter ha bi li tált egye -
te mi do cens, tan szék ve ze tő kép vi sel te.

A hit tu do má nyi kar dísz ter mé ben tar tott
szom bat reg ge li ün ne pé lyes meg nyi tón Szá vay
Lász ló, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem
tör té nész és az EHE evan gé li kus teo ló gi ai
dok to ri hall ga tó ja, a szer ve ző Dok to randu szok
Or szá gos Szö vet sé ge Teo ló gi ai Tu do má nyos
Osz tá lyá nak (DOSZ TTO) új el nö ke kö szön -
töt te a meg je len te ket. Ki emel te, hogy a kon fe -
ren cia meg szer ve zé sé nek leg főbb cél ja – a
tu do má nyos ered mé nyek kö zös meg is me ré sén
túl – a Kár pát-me den cé ben ma gyar nyel vű teo -
ló gi ai dok to ri kép zést nyúj tó in téz mé nyek
PhD-hall ga tó i nak, va la mint a la i kus, de egy ház -
hű tu dós je löl tek nek az össze fo gá sa, a kö zös ség -
te rem tés volt. Hoz zá tet te: kü lön öröm re és re -
mény re ad okot, hogy az idei leg na gyobb ha -
zai dok to ran dusz kon fe ren cia ép pen teo ló gi ai
té má jú.

A véd nö kök kö zül Krá nitz Mi hály pro -
fesszor mint az Ut Unum Sint Öku me ni kus In -
té zet el nö ke ar ra hív ta fel a hall ga tó ság fi gyel -
mét, hogy bár kü lön bö ző fe le ke ze te ket kép vi -
sel ve vég zik tu do má nyos te vé keny sé gü ket,
Mes te rük még is egy.

Dr. Sza bó Ist ván re for má tus püs pök ige hir -
de té sé ben hang sú lyoz ta, hogy a teo ló gia tu do -
má nyá nak mű ve lé se nem le het sé ges az élő hit
nél kül, ugyan ak kor ko runk ban szám ta lan szo -
mo rú pél dát lát va be bi zo nyo so dott, hogy a tu -
do mány ön ma gá ban nem ké pes bol dog gá ten -
ni az em ber éle tét. „Az oda fenn va lók kal tö rőd -
je tek…” (Kol 3,2) – buz dí tot ta a Du na mel lé ki
Egy ház ke rü let püs pö ke a hall ga tó sá got. Bo jársz -
ky And rás, a DOSZ el nö ke a szer ve zet múltjáról
és az előt te ál ló fel ada tok ról be szélt. A ha zai tu -
do má nyos kép zés – mint mond ta – szám ta lan
prob lé má val küzd, ezért is öröm te li, hogy a
dok to rand uszok ma guk is ak tí van részt vesz -
nek a tu do mány szer ve zés ben.

Csű rös And rás Ja kab re for má tus teo ló gi ai
PhD-hall ga tó, a DOSZ TTO le kö szö nő el nö -
ke az ün nep ség vé gén is mer tet te a kon fe ren -
cia me ne tét. Az Au gus ti nus-szek ci ó ban val lás -
fi lo zó fi ai, val lás tu do má nyi, rend sze res teo ló -
gi ai elő adá sok han goz tak el, a szek ció ve ze té -
sét dr. Kend e ffy Gá bor, a KRE Böl csé szet tu do -
má nyi Ka rá nak tan szék ve ze tő je lát ta el.

A nem ré gi ben el hunyt nagy sze rű bib lia tu -
dós ról, Boly ki Já nos ról el ne ve zett szek ci ó ban
az ó- és új szö vet sé gi bib li kus tu do má nyok ku -
ta tói ad tak szá mot ered mé nye ik ről dr. Zsen -
gel lér Jó zsef pro fesszor nak, a há zi gaz da hit tu -
do má nyi kar dé kán já nak a ve ze té sé vel. A
Szen czi Mol nár Al bert-szek ci ó ban Kál mán Pe -
reg rin fe ren ces szer ze tes, mű vé szet tör té nész,
a Ma gyar Fe ren ces Könyv tár és Le vél tár gyűj -
te mény ve ze tő je vár ta a kon fe ren cia tag jait és
ven dé ge it, akik az egy ház mű vé szet, könyv tár-
és le vél tár tu do mány, il let ve az 1790-ig tar tó
egy ház tör té net te rü le té ről hall gat hat tak elő -
adá so kat.

A hit val ló evan gé li kus lel kész, Szteh lo Gá -
bor ne vét vi sel te a ne gye dik ta nács te rem,
amely a túl nyo mó részt mo dern ko ri egy ház tör -
té net, il let ve pasz to rál pszi cho ló gia, dia kó nia és
a val lás pe da gó gia iránt ér dek lő dő ket fo gad ta.
A ta nács ko zást itt dr. Ker tész Bo tond egy ház -
tör té nész, az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um
tu do má nyos mun ka tár sa ve zet te.

Az egyen ként hu szon öt per ces elő adá sok
szám ta lan ér de kes sé get tar to gat tak az egy más
fel szó la lá sa it nagy ér dek lő dés sel vé gig hall ga -
tó fi a tal ku ta tók és a ven dég hall ga tó ság
szá má ra. A tel jes ség igé nye nél kül: az Ami -
kor még egy jót bo roz hat tunk Kál vin fel lé pé -
se előtt Genf ben cí mű elő adás ból meg tud hat -
tuk, mi lyen volt az élet a 16. szá zad ele jén
Svájc ban, más hol pe dig azt, hogy mi lyen
össze füg gé sek re ér de mes gon dol nunk a pro -
tes tan tiz mus és a Szent Ko ro na-tan össze füg -
gé sé ben. Hall hat tunk a Pél da be szé dek köny -
vé nek egy ér tel me zés be li kri ti ká já ról, meg is -
mer ked het tünk Liszt Fe renc és a fe ren ces rend
kap cso la tá val. A Ta nács köz tár sa ság és a Mes -
si ás cím mel a pro le tár dik ta tú ra egy há zi vo -
nat ko zá sú ab szurd in téz ke dé se i ről tar tott
re fe rá tu mot is nagy ér dek lő dés kí sér te, csak -
úgy, mint Szent Ágos ton ere den dő bűn ről szó -
ló ta ní tá sá nak elem zé sét.

Ér de kes in for má ci ók kal gaz da god tunk a
pasz to rál pszi cho ló gia úgy ne ve zett LRD-mód -
sze ré vel kap cso lat ban épp úgy, mint Karl Barth
meg bé ké lés ta na egy re cep ci ó já nak te kin te té -
ben, de az ér dek lő dő az isz lám és az ál lam kap -
cso la tá ról Fran cia or szág ban je len leg zaj ló po -
li ti kai-tár sa dal mi vi ták ter mé sze té be is be te kin -
tést nyer he tett. Az es tig ki tar tók Zrí nyi Mik -
lós bib lia ol va sa tá ról kap tak át fo gó ké pet, míg
má sok Cha im Po tok író mun kás sá gá val is mer -
ked het tek meg egy an gol nyel vű elő adás ke re -
té ben.

A szü ne tek ben, a kö zös ebéd és va cso ra, il -
let ve a szom bat es ti bor kós to ló ide je alatt úgy
tűnt, meg va ló sul tak a kon fe ren cia cél jai: az egy -
más tól nagy föld raj zi tá vol ság ban élő s né hány
hit be li kér dés ben is kü lön bö ző dok to ri hall ga -
tók kö zött tu do má nyos ér dek lő dés tá madt
egy más té mái iránt, és szám ta lan új, ed dig nem
lé te ző ba rá ti-kol le gi á lis is me ret ség köt te tett.

Nem je len ték te len tény, hogy a kon fe ren cia
tag jai a ha son ló nagy sá gú ren dez vé nyek hez ké -
pest igen ju tá nyos áron tölt het ték el a hét vé -
gét. A nagy lel kű anya gi se gít sé gért ez úton is kö -
szö net il le ti a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
há zat, a Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye te met
és a Dok to rand uszok Or szá gos Szö vet sé gét. 

Az ado má nyok nak kö szön he tő en – a ter vek
sze rint – te kin té lyes ter je del mű, a kon fe ren ci -
án el hang zott összes elő adást tar tal ma zó kö -
tet szü le tik ka rá cso nyig. 

Mint Szá vay Lász ló el mond ta, a részt ve vők
vissza jel zé sei alap ján im már egy ér tel mű kö te -
les ség, hogy a szer ve ző bi zott ság jö vő re is, im -
már har ma dik al ka lom mal nyújt son le he tő sé -
get a kü lön bö ző fe le ke ze tek Kár pát-me den ce-
szer te mun kál ko dó dok to ri hall ga tó i nak a ta -
lál ko zás ra.

g P. M.

„Ami kor Kál vin fel lé pé se előtt
még egy jót bo roz hat tunk…”

Nem zet kö zi kon fe ren cia fi a tal teo ló gu sok nak – má sod szor
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b Nap ja ink egy re kín zóbb nyűge a disz har -
mó nia. Fo ko zó dó kö zö nyünk, ér zé ket len
kő szí vű sé günk el ma gá nyo sít. Lé tünk össz -
hang után ki ált Is ten nel, em ber tár sa ink -
kal és sa ját ma gunk kal. Lel künk meg ér -
tés után só haj to zik. Er re a „só haj tás ra” vá -
la szul in dí tot ta el Bör ön te Már ta, a bu da -
pes ti Rá kos szent mi hály–Sas hal mi Evan -
gé li kus Egy ház köz ség lel ké sze azt az or -
szá gos szak mai kon fe ren ci át, amely re a
hu mán ol dal szak em be re it hív ta „szív től
szí vig érő pár be széd re”. Az ok tó ber 13-án
már má sod íz ben meg ren de zett kon fe -
ren cia – Em pá ti á val a har mo ni kus vi lá -
gért cím mel – a XVI. ke rü le ti Cor vin
Mű ve lő dé si Ház – Er zsé bet li ge ti Szín ház
Har mó nia ter mé ben nyi to gat ta a je len lé -
vő pe da gó gu sok, gyógy pe da gó gu sok, or -
vo sok, lel ké szek, pszi cho ló gu sok, szo ci -
á lis szak em be rek, rend őrök szí vét.

Ün ne pé lyes meg nyi tó já ban Ko vács Pé ter ke rü -
le ti pol gár mes ter, or szág gyű lé si kép vi se lő hi tet
tett amel lett, hogy egye dül az em pá tia, a be le -
ér zés ké pes sé ge szá mol hat ja fel az ego iz mus em -

be ri kö zös sé ge ket tönk re te vő vi lág je len sé gét. In -
di án köz mon dás sal hív ta fel a nagy szá mú je len -
lé vő figyel mét: a má sik em ber meg ér té se ott
kez dő dik, hogy be le lé pünk a mo ka szin jába.

Po zso nyi Mó ni ka, a Mód szer ta ni Gyer mek -
jó lé ti Szol gá la tok Or szá gos Egye sü le té nek el -
nök sé gi tag ja kö szön tő jé ben hang sú lyoz ta: az
em pa ti kus ne ve lés cso dá ja, hogy fel szín re
hoz za rej tett ké pes sé ge in ket.

A kon fe ren cia fő véd nö kének, dr. Bu da Béla
pszi chi á ternek az Em pá tia – csa lád – em be -
ri fej lő dés cí mű elő adá sa be mu tat ta az em pá -
tia gaz da gí tó je len lé tét éle tünk ben. Az embe -

ri fej lő dé sen szü le tés től a ha lá lig vé gig hú zó dik
az em pá tia igé nye. A be le ér zés ké pes sé ge
ben nünk él, azon ban fej lesz te nünk kell a
kom mu ni ká ció so rán ön vizs gá lat tal, meg ér zé -
se ink tu da to sí tá sá val, a to le ran cia gya kor lá sá -
val. Ez ke mény lel ki mun ka, de az em pá ti á nak
hu ma ni zá ló ha tá sa van. Fon tos ré sze az el fo -
ga dás kul tú rá já nak és új, gyü möl csö ző mód -
szer a ne ve lés ben. 

Az együtt ér ző kom mu ni ká ció „zsi ráf nyel -
vé vel” han gol ják sze re tet re óvo dá sa i kat Pin tér
Krisz ti na és Vas vá ri Tün de ke rü le ti óvó nők.
Elő adá suk il luszt rá ci ó ja ként be mu tat tak egy do -
ku men tum fil met, amely ből ki de rült, hogy az

alig né hány esz ten dős ap ró sá gok már tud ják,
hogy a „sa kál nyel ven” kom mu ni ká lók ag -
resszív, a má sik lel ké be ta po só ma ga tar tá sa mi -
lyen fáj dal ma san rom bo ló. El len ben a sze re tet
nyel ve a meg be szé lés-meg bé kü lés öröm te li
lel kü le tét ter jesz ti a ki csi nyek kö zött. 

A XVI . ke rü le ti Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is -
ko la igaz ga tó ja, dr. Je szensz kyné Gal lai Gab ri -
el la üd vö zöl te a kon fe ren cia lét re hí vá sát, hi szen
in téz mé nyük „rej tett tan ter ve” sze rint az em -
pa ti kus egy más ra fi gye lés kell, hogy meg ha tá -
roz za az is ko la lég kö rét. A ta nul má nyok el sa -
já tí tá sa is si ke re sebb, ha a ta ná rok és di á kok lel -
ki egész sé gé re is gon dot for dí ta nak.

In teg rál tan szeg re gál va cím mel jog sza bá lyi
el iga zí tást is hall hat tak a részt ve vők ar ról,
hogy a mai ma gyar köz ok ta tá si rend szer ben mi -
ként iga zod ha tunk el, ha fo gya ték kal élő vagy
sa já tos ne ve lé si igé nyű a gyer me künk. Am mer -
né Nagy mi hály Emí lia gyógy pe da gó gi ai ta nár,
köz ok ta tá si szak ér tő elő adá sá ban ar ra hív ta fel
a fi gyel met, hogy a leg tel je sebb tár sa dal mi in -
teg rá ció ér de ké ben szük sé ges, hogy ezek a gyer -
me kek szeg re gált ok ta tás ban ré sze sül je nek, ahol
szak em be rek fog lal koz nak fej lesz té sük kel.

So kan könnye ik kel küsz köd tek, ami kor Mó -
ricz Edit be szélt au tis ta kis lá nyá val át élt kál vá -
ri á já ról. Bá to rí tó volt hall gat ni, hogy anyai sze -
re te té nek tü ze ho gyan ol vasz tot ta meg az el -
uta sí tott ság, a meg ve tett ség, a te he tet len ség jég -
he gyét a hi va ta lok kal ví vott küz del mé ben,
amíg gyer me ke sze re tet tel jes kö zös ség be ke rül -
he tett, és meg kap hat ta a szá má ra meg fe le lő ok -
ta tást.

Bör ön te Már ta lel kész nő egy ál mát osz tot -
ta meg a hall ga tó ság gal. Eb ben az álom ban a
föld go lyó an nál szeb ben ra gyog, mi nél job ban
sze re tik egy mást a la ko sai. En nek a sze re tet nek
a jel lem ző je az em pá tia, az ítél ke zés men tes lel -
kü let, a se gí tő ir ga lom és az egy ség. A lel kész -
nő köz vet len mun ka tár sa, Ka to na Er zsé bet
gyógy pe da gó gus, ön is me re titré ning -ve ze tő
ab ból a har minc órás akk re di tált ön is me re ti tré -
ning prog ram ból mu ta tott be rész le te ket, ame -
lyet Bör ön te Már tá val ren dez nek meg nagy ér -
dek lő dés mel lett év ről év re.

Kü lön le ges szín folt ja volt az al ka lom nak
Len ner Nó ra tré ner elő adá sa, aki a lo vag lást
mint men tá lis tré nin get aján lot ta a pub li kum -
nak. A lo vak a non ver bá lis kom mu ni ká ció mes -
te rei. Rend kí vül em pa ti kus lé nyek, csak a hi -
te les vi sel ke dés re re a gál nak. A pa ri pa nem ítél
az el ső be nyo más után, és min dig ad gon do zó -
já nak egy újabb esélyt, ha az hi bá zott.

Far kas Er zsé bet transz per szo ná lis te ra peu -
ta Gyer me ke ink ta ní ta nak sze ret ni cím mel

tar tott elő adá sá ban ki emel te, hogy a gyer me -
ki lé lek már nem is az em pá ti át, vagy is a be le -
élést, ha nem a sze re tet leg ma ga sabb fo kát, a
szim pá ti át, az az az együtt ér zést igény li és
gya ko rol ja.

A kon fe ren cia vé gén a részt ve vők kört al kot -
va, ké zen fog va hall gat ták meg Zsi ga Lász ló
szín mű vész elő adá sá ban Ruth Be ber meyer
ver sét:

A sza vak ab la kok vagy fa lak.
El ítél nek vagy fel sza ba dí ta nak.
Cé lom: úgy szól ni és úgy fi gyel ni,
Ami min den ki nek a sze re te tet je len ti.

g Ba kay Be at rix

„Lép jél be le a má sik
mo ka szin jába…”

Szakmai konferencia az empátiáról

Dr. Buda Béla pszichiáter
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Ró ma. Az Örök Vá ros a lom barany
ősz ben. A bú csú zó év szak leg szebb
nap ja ez. Ál lok, mint aki nek föld be
gyö ke re zett a lá ba. Öröm és fáj da lom
ka va rog ben nem. Sze ret te im kö zül
há nyan akar tak el lá to gat ni e szent
hely re, hány ked ves ba rát, és csak ne -
kem si ke rült. Há la Is ten nek, hogy
annyi baj ból ki emelt, ren det len ke dő
szí ve met le nyug tat ta: „Hagyd a gon -
do kat. Ké szülj a cso dás uta zás ra!” 

Be té rek egy eme le tes há zak kö zé
ékelt temp lom ba. Öt száz éves vagy
ezer-? Rit ka aján dék: egye dül va -
gyok, de né hány perc múl va han gos
ja pán tu ris ták ér kez nek, és – a til tás
el le né re – va kuz nak min dent. Az után
me gyek to vább, az ar té zi kút ból
meg töl töm ku la cso mat. Az út csu pa
ra gyo gás, arany tisz ta ság a dé li la tin
táj. Ki lob ba nó fé nyek. Cso bo gó szö -
kő ku tak, ma gas pí ne ák, su ga ras pál -
ma fák. És a leg szeb bek: csá szá rok,
rab szol gák, fes tő óri á sok, ha lá szok,
ván do rok ke ze érin tet te kö vek.

* * *
Ká pol na. Ko ra reg ge li imád ság. Leg -
mé lyebb ér tel me ez le het: „Adj erőt,
Uram, hogy seb zett szí vem ki bír ja a
fel fe de ző, hosszú uta kat.” És az után:
„Adj még erőt, Is te nem, hogy el vi sel -

jem a sok szép sé get!” Az egy sze rű és
tisz ta hét köz na pi cso dá kat.

* * *
Ca pi to li um tér. Mi che lan ge lo, a nagy
szob rász és fes tő te vé keny sé ge 1538-
ban kez dő dött itt, ami kor az ál ta la ter -
ve zett tal ap za ton el he lyez ték Mar cus
Au re li us bronz lo vas szob rát. Per sze,
mint min de nütt, ne ki is ve re ked nie
kel lett, hogy a vá ro si ha tó sá gok en ge -
dé lyez zék ter vei meg va ló sí tá sát. Vé -
gül ki har col ta a har ma dik épü let
szim met ri kus el he lye zé sét, és a vi lág
egyik leg szebb te rét ál mod ta meg! A
lé pe ge tő lo von ülő csá szár tar tá sa
mél tó sá got sugall, ar ca és moz du la -
ta a fi lo zó fus sze líd sé gét fe je zi ki. (Már
csak a had ve zér El mél ke dé sek cí mű
bölcs kö te tét kell elő ven ni és az egyik
kő pa don ol vas ni, vissza per get ni az
időt nyolc száz év vel.)

* * *
Egy arc a Fo rum Ro ma num ról.
Le né zek a vas kor lát mö gül: ha tal mas
te rü le tet kell be jár nom. Mel let tem
egy ide gen ve ze tő, jobb ke zé ben
hosszú bo tot tart a fe je fö lé, rá köt ve
sár ga ken dő, hogy el ne ve szít se cso -
port ját. Be le hall ga tok: „Az et ruszk ki -
rá lyok ko rá ban kez dő dött a vá ros ur -
ba ni zá lá sa. A mo csa rat le csa pol ták,
és mint köz pon ti tér re, ide köl töz tet -
ték az ál la mi élet leg fon to sabb kul tu -
rá lis és po li ti kai in téz mé nye it.” 

El in du lok, s mint az űr ha jó sok a
Hold szür ke por ha mu já ban, las san
lép de lek a sű rű rom vá ros ban. Me rész
ívek, osz lo pok, ko moly fa ra gá sok,
tört kő da ra bok, raj tuk la tin föl ira tok,
Cons tan ti nus pe né szes zöld bronz -
fe je, szél so dor ta arany le ve lek, mint -
ha len ne a ki fosz tott Ke let ide ön tött
me sés kin cse… 

Csá szá rok csá szá rok után, volt,
hogy éven te ket tő is meg halt, pa lo -
ták ra pa lo ták dől tek; ke se lyű szá za -

dok szag gat ták Sa tur nus temp lo -
mát, Cae sar ba zi li ká ját. Le ülök egy
osz lop tö re dék re. Lá tom, mel let tem
egy ked ves ar cú idős né ni pi hen.
Egyen ru há ja, jel vé nye mu tat ja, hi va -
ta los em ber, de nem szól, csak mo -
so lyog, örül, hogy kö röt te a kí ván csi
vi lág höm pö lyög.

* * *
Via Ap pia An ti ca. A vá ros ka put
ma gunk mö gött hagy va a hí res-ne -
ve ze tes úton lép ke dünk. Krisz tus
előtt 312-ben Cla u di us kezd te épí te -
ni Ca pua irá nyá ba. Két ol dalt rit kás
fák öve zik. Meg kop tak a le ra kott
nagy kő la pok; be lém vil lan: há nyan
si et tek raj ta a több mint két ezer év
alatt? És kik? Ho vá men tek, ho vá vit -
ték őket? Vas Ist ván szép pró za ver -
se jut eszem be: „Lát ta-e Jé zust Pé ter
a Via Ap pi án? Mennyi gye rek el kép -
ze lé sem: hát ha még is járt ott a fe hér
úton, a hold sü tés ben. És mennyi ké -

tely és ta lány. Az tán a könnyű ma gya -
rá zat: hogy azt lát ta, amit be lül lá tott,
s egy re megy a Ge ne zá ret vagy a Via
Ap pia. Hi szen ak kor is tes ti leg, és ak -
kor is azt a tes tet, ame lyet mind nyá -
jan úgy sze ret tek, hogy föl kel lett tá -
mad nia.”

* * *
Va cso ra idő. Ké ső dél után ra min den -
ki el fá rad. Még leg hű sé ge sebb se gí -
tőm, Ro bi fi am is. A ba rokk szép sé -
gű San ta Ma ria del la Pace kö ze lé ben
ap ró ét ter mek. Van, ahol csak há rom
asz tal van a fal mel lett; a mi enk na -

gyobb, egy sze rű és csa lá di as. Bent lo -
bog, pa rázs lik a ke men ce, sül és il la -
to zik a piz zánk. Kis kan csó ból ön töm
a jó vö rös bort. 

Pon to san hat óra kor fi a tal nő ér -
ke zik, két ele ven gyer mek kel. A ma -
gas Do me ni co vi gyázz ban áll előt te,
és szá mol ja a mai fi zet sé get. Gon do -
lom, ke vés le het, mert az ap ró
asszony meg dön ge ti a fér fi erős mell -
ka sát. Újabb eu rók ke rül nek elő, az -

után mo soly, öle lés, bé ke egy idő re.
A bú csú po hár hoz ő hoz za az újabb
bort; meg fog ja a ke ze met, s mond -
ja dal la mos, per gő pa na szát. A lé nye -
ge ez le het: „Édes ba rá tom, ha olasz
nőt ve szel fe le sé gül, te le szel a vi lág
leg bol do gabb és leg bol dog ta la nabb
em be re!”

* * *
Es ti ha rang szó. Már a ne gye dik al -
ka lom, hogy egy szép és rej tő ző
temp lom kö ze lé ben pi he nünk meg.
Nem az időt jel zik a mély sza vú ha -
ran gok, egy sze rű en csak zeng nek.
Föl ve rik a pil la nat nyi csen det, üzen -
ni akar nak va la mi fon to sat. Nem a gé -
pi ve zér lés ez, a ko pott kö te le ket
húz za va la ki: egy öreg pap. Va la mi -
lyen ti tok za tos fi gyel mez te tés le het:
Vi gyázz, gyor san le pe reg az élet! Si -
ess va la mi jót ten ni em ber tár sa i dért.

* * *
Kö vér gla di á tor. Az Örök Vá ros
bő vel ke dik jel ké pek ben. Az egyik
leg is mer tebb kö zü lük a Co los se um.
El ne ve zé sét nem „ko losszá lis” mé re -
te i nek kö szön he ti, ha nem Né ró csá -
szár har minc mé ter ma gas szob rá -
nak. An nak ide jén nem ke ve sebb
mint öt ven ezer em bert szó ra koz -
tat tak ben ne. 

Most ke ve seb ben va gyunk, de így
is höm pö lyög a lá to ga tók vé get nem
érő so ra. Még jó, hogy min dig van
mit fel fe dez ni. Most ép pen egy fő ál -
lá sú gla di á tor ér ke zik új au tó ján.
Gyor san át öl tö zik, sza kál lát meg fé -
sü li, vö rös tó gát te rít a vál lá ra, elő ve -
szi vé res fa kard ját, és vár ja a tu ris tá -
kat. Fő leg a fi a tal nő ket, akik – kel -
lő pén zért – együtt fény ké pez ked het -
nek ve le.

* * *
Mes te rek. Hány és hány nagy sze rű
fér fi! Épí té szek, fes tők és szor gos szob -
rá szok. A leg több töp reng ve, küsz köd -
ve dol go zott, sőt volt, aki elé ge det len
volt ön ma gá val, és ön ke zé vel ve tett vé -
get az éle té nek. Egy ki vé tel volt: Mi -
che lan ge lo. Ő min den fel ada tot meg -
ol dott, az ő ke zé ben min den arannyá
vál to zott. Lá tás tól va ku lá sig dol go zott.
Ter ve ző ce ru zát vett elő, éles vé sőt, és

zse ni á lis fres kó kat fes tett, fé nyes re
csi szolt szob ro kat fa ra gott.

* * *
Olasz druk ke rek. Bú csú va cso ra,
mö göt tünk az al kony meg vi lá gí tot -
ta temp lom. Alig fo gunk a re mek mű
piz zá hoz, hang za var ra le szünk fi -
gyel me sek. Di csér jük az ételt, iszunk,
fo gad ko zunk: ha Is ten meg ad ja, jö -
vő re új ból el jö vünk Ró má ba. 

Köz ben erő sö dik a hang, az után
vá rat la nul olyan or dí tás tör ki, hogy
meg re meg nek a kör nyék há zai. Zeng
a kes keny ut ca: „Gó ó ó ól!” Gyor san

föl ug rok, és át me gyek a szom szé dos
to tó iro dá ba. Fo ci meccs van: ró mai
rang adó. Töm ve a te rem és előt te a
kis tér. Min den ki druk kol a he lyi csa -
pat nak. Csu pa ér tő és kri ti kus em ber.
Gyor san meg sze ret nek, mon dom:
ti arany-, mi, ma gya rok fa lá bú ak. Az
újabb gól nál már ölel jük egy mást, sőt
a tit kos la pos üveg ből is meg kí nál nak.

* * *
Szent Pé ter-ba zi li ka. Mi előtt be lép -
nénk a hét fő temp lom kö zül a leg is -
mer teb be, le ülök a gyö nyö rű és tá gas
té ren. 1626. no vem ber 16-án szen tel -
ték föl a ba zi li kát. Mennyi em ber le -
he tett ak kor, és az óta há nyan meg for -
dul tak itt! Gi gan ti kus al ko tás, ki csit
el is ve szik ben ne a messzi ről ér ke -
ző. A fél ho mály mély csönd jé ben van
egy ap ró fény jel, mint ha szál mé cses
vi lá gol na. És még is. Min de nen át tör
ez a fen sé ges, fá jó-szép cso da: Mi che -
lan ge lo Pi et àja, a mind össze hu -
szon öt éves fi a tal em ber vi lág hí rű
szob ra: Krisz tus si ra tá sa. A mű vész
egyet len szig nált al ko tá sa. A Ma don -
na keb lén hú zó dó sza lag ra ezt vés te:
„A fi ren zei Mi che lan ge lo Bu onar ro ti
ké szí tet te.”

* * *

A Six tus-ká pol na. Nem könnyű
be jut ni a Va ti kán több ki lo mé ter
hosszú mú ze u má ba. Vég te le nül gaz -
dag gyűj te mé nye it vé gig jár ni egy
nap és két láb ke vés. Fél ezer esz ten -
dő alatt annyi mű kincs hal mo zó dott
itt föl, mint se hol a vi lá gon. 

Lé pés ben ha lad az em ber, és ámul -
va né zi az óko ri ró mai al ko tá so kat, a
ke resz tény mű vé szet leg szebb mun -
ká it, a tá vol-ke le ti vá lo ga tást… Az -
után ott a zsú folt kép tár, az egyip to -

mi szob rok rit ka be csű fo lyo só ja, a
kő tár és a könyv tár. Mi kor össze
akar es ni a lá to ga tó, ap ró táb lát pil -
lant meg: Capel la Sis tina. De ad dig
még eme le te ket, lép cső so ro kat kell
le győz nie. 

Kis aj tón át vég re be lép he tünk mi
is. Hát itt va gyok, előt tem az, ami -
ért ne ki vág tam a fá rasz tó út nak. A

ha tal mas te rem ben, a fal mel lett le -
ülök a kő pad ra. Né zem a kö zel ezer
négy zet mé te res mennye zet fres kót,
és el kép ze lem: Mi che lan ge lo négy
esz ten dőn át ha nyatt fek ve fes tet te
ma gas áll vány ról. Köz ben sze mé re és
őszü lő sza kál lá ra csor gott a sű rű
fes ték. Alig ké szült el, jött II. Gyu la
pá pa újabb meg bí zá sa: fes se meg ol -
tár fres kó nak az utol só íté le tet. (1541-
re ké szült el vég leg, és fel ve het te az
el ma radt pénz tar to zást.) 

Gi gá szi al ko tás, iz zó, ka var gó lá to -
más. Mennyi ke se rű ség és alig lát ha -
tó re mény a pró fé ták vi lá got fel is me -
rő moz du la tán. És új ra szól a per ga -
ment te ke rő Ezé ki el, hall gat Dá ni el,
Ézsa i ás, Je re mi ás. És az el ítél tek sza -
po ro dó ha da az ör vény kö ze pén. A
Fiú is ten a fe ke te égen: kit hív ma gá hoz?
Kik itt vol tunk, és itt va gyunk, van-e
egy kö zöt tünk mél tó a fe le let re?

g Feny ve si Fé lix La jos

Ró mai jegy zet la pok
(Nap ló, 2011)

Saturnus és Vespasianus temploma

Mercati di Traiano

Constantinus diadalíve és a Colosseum

S. Barbara e S. Tommaso d'Aquina dei Librai
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Ma ga az in téz mény tu laj don kép pen
nem ha gyo má nyos mú ze um, sok kal
in kább vál to za tos lát vá nyos sá gok kal
ki egé szí tett ki ál lí tás so ro zat. Sé ta a
tör té ne lem kor sza ka in át, a te rem tés -
től nap ja in kig. Négy éve ké szült el, és
ta va lyig már há rom mil lió em ber lá -
to gat ta meg. Olyan köz pon ti he lyen
fek szik, hogy az Egye sült Ál la mok né -
pes sé gé nek két har ma da egy na pi au -
tó zás sal el ér he ti. (Ez kö rül be lül ezer
ki lo mé tert je lent.) 

Az egész ki ál lí tó tér vissza tük rö zi Is -
ten ha tal mas, te rem tő ere jét. Hir deti
a Bib lia te kin té lyét és az evan gé li um
üze ne tét. Az Úr te rem tő ha tal ma lát -
szik a ve tí tett fil mek ben és a kül ső
park ban is. Cél az is, hogy a lá to ga tó
job ban ért se a meg vál tás tör té neti
gyö ke rét, és kö zel ke rül jön Jé zus hoz,
aki sze re ti őt, és ön ma gát ad ta ér te. 

A ki in du ló ponton múlik
A Te rem tés mú ze um a bib li ai tör té -
ne te ket (el ső sor ban Mó zes el ső köny -
vé nek el ső ti zen egy fe je ze tét) ab ba az
össze füg gés be he lye zi, hogy „mi ért
bíz ha tunk meg a Bib li á ban?”.

Vé le mé nyünk a vi lág ról és an nak
ke let ke zé sé ről at tól a dön té sünk től
függ, hogy a vi lá got te rem tő, tö ké le -
tes és bölcs Is ten sza vá ban vagy az
esen dő em be ri vé le mé nyek ben bí -
zunk-e. Mert a tu do má nyos té nyek
min den ma gya rá za tá nál a hit ele me is
sze re pet ját szik. Hi szen kí sér le ti leg
sen ki sem tud vissza men ni a vi lág ke -
let ke zé sé nek ko rá ig. A kö ve ken és
fosszí li á kon nincs „cím ke”, amely el -
árul ná ke let ke zé sük ide jét. A tu dó sok
azért jut nak kü lön bö ző vé le mény re az -
zal kap cso lat ban, amit föl fe dez nek,
mert más a ki in du ló pont juk: vagy Is -
ten Igé jé nek, vagy az em be ri leg le het -
sé ges el kép ze lé sek nek hisz nek.

A tör té ne lem hét „c-je”
Hét, „c” be tű vel kez dő dő an gol szó –
ezek kö ré cso por to sí tot ták a mú ze -
um ban be mu ta tott anya got, amely az
is te ni tör té ne lem Bib li án ala pu ló hét
kor sza kát tár ja elénk. Ma gya rul a
hét szó így hang zik: te rem tés, meg -
rom lás, ka taszt ró fa, össze za va ro dás,
Krisz tus, ke reszt, be tel je se dés. Mi vel
te rem tés mú ze um ról van szó, és már
a Bib lia el ső lap ja in előt tünk áll nak hi -
tünk alap ve tő ta ní tá sai, ezért a ki ál -
lí tás az el ső né gyet mu tat ja be bő veb -
ben (a te rem tés től a bűn ese ten és az
özön ví zen át a bá be li nyelv za va rig). 

Az anyag a lá to ga tó elé tár ja – ké -
pek kel és szö veg gel is –, hogy a te -
rem tés va ló ban úgy tör tént, hogy Is -
ten hét nap alatt te rem tet te a vi lá got.
Nem hét pil la nat ról (Is ten min dent
meg te het) vagy hét, év mil li ó kig tar -
tó kor szak ról van szó. Is ten lép té ket
adott a vi lág nak ar ra, hogy hat na pig
mun kál kod jon, és a he te di ken pi hen -
jen. Az özön víz pe dig tel je sen meg -
vál toz tat ta a vi lá got. A szá raz föld
kon ti nen sek ké vált szét, né hány te -
rü let le süllyedt, má sok ki emel ked tek,
így a vi zek le tud tak hú zód ni, és ki -
ala kul tak a mai geo ló gi ai vi szo nyok.

Az ég haj lat is meg vál to zott. En nek
kö vet kez té ben pél dá ul a di no szau ru -
szok, ame lyek egy idő ben él tek az el -
ső em be rek kel, ki hal tak.

De a csúcs pont a Krisz tus ról és a
ke reszt ről szó ló rész. A meg vál tás
üze ne te a te rem tés fé nyé ben. Mert ha
nin csen el ső Ádám, ak kor a má so dik
Ádám, Krisz tus éle te csak egy el kép -
ze lés re ala po zó dik. 

A Krisz tus ról és a ke reszt ről szó -
ló rész nél egy ve tí tő te rem ben meg le -
het néz ni Az utol só Ádám cí mű fil -
met, mely ha tá so san mu tat ja be az
evan gé li u mot. El ma gya ráz za mind -
azt, ami ért a mú ze um lét re jött. El -
mond ja, hogy a te rem tés va ló sá gos
ese mény volt, és va ló sá gos volt az
em ber bu ká sa és en nek az egész vi -
lág ra va ló ha tá sa is. Föl hív ja a fi gyel -
mün ket a meg vál tás ra, ame lyet Is ten
min den ki nek föl kí nál. Alá húz za,
hogy a te rem tés tör té ne te va ló sá gos
ese mény, úgy, ahogy a Bib li á ban le
van ír va, és iga zi je len tő sé ge az,
hogy meg ér te ti: raj tunk csak Krisz -
tus ke reszt ál do za ta se gít het. 

Azért Te rem tés mú ze um ez a hely,
mert a te rem tés sel kez dő dik a Bib lia.
És ha eb ben nem hi szünk, ak kor el -
ve szít het jük egész hi tün ket. Ma is, ha
egy ke resz tyén nem hi szi a dol go kat
úgy, ahogy a Bib li á ban le van nak ír -
va, ak kor a le ve gő ben lóg a hi te, és vé -
gül el is ve szí ti. 

Meg tör tént ese mé nyek
Vissza tér ve a „hét c” ele jé hez, Mó zes
el ső köny vé hez, még né hány dol got
meg em lí tek. A ki ál lí tás az ese mé nyek
va ló sá gos vol tát hang sú lyoz za. Mert
ak kor va ló sá gos a meg vál tás is. Lu ther -
nek azt mond ta ta nács adó ja, Sta u pitz:

„Az a ba ja ma gá nak, Már ton ba rát,
hogy ma gát kép zelt bű nös nek tartja,
Krisz tust pedig kép zelt meg vál tó nak.
Ve gye eszé be, hogy ma ga va ló di bű nös
és Jé zus va ló di Meg vál tó.” 

Mó zes, Dá vid, Ézsa i ás és Pál apos -
tol mel lett Lu thert is elénk ál lít ja egy
élet kép, aho gyan ki szö ge zi a 95 té telt.
Is ten nagy em be re i nek egye dül Is ten
sza va volt a te kin tély, és ar ra ala poz -
ták éle tü ket. 

A Bib li át tá mad ták min den kor ban,
de az ki áll ta a pró bát – a ki ál lí tás en -

nek igaz sá gát mu tat ja be a bib li ai tör -
té ne tek alap ján. A vi lág te rem té sét
meg je le ní tő rész nél is meg le het néz -
ni egy fil met, amely a koz moszt tár -
ja elénk, a Föld től fo ko za to san tá vo -
lod va, úgy, hogy a vé gén már a Tej -
út rend szer is csak egy pi ci pont a sok
mil lió ga la xis kö zött. Eb ben a Te rem -
tő vég te len ha tal mát lát hat juk. 

Az tán a het ven ezer négy zet láb te -
 rü le tű mú ze um meg ele ve ní ti a Bib -
lia lap ja it. Élet nagy ság ban (dio rá ma
formájában) lát juk a sze re p lő ket –
em be re ket, ál la to kat – és a kör nye -
ze tü ket. Lát juk Ádá mot és Évát, a ját -
szó gyer me ke ket, a mász ká ló di no -
szau ru szo kat és Éden fo lyó ját. Majd
kö vet ke zik a töb bi jól is mert tör té net,
kö zöt tük az özön ví zé. 

A bár ka ma kett jei és be ren de zé se
mel lett an nak egy élet nagy sá gú da rab -
ja is lát ha tó, amint a ko ra be li mun ká -
sok dol goz nak raj ta. Az egyik ma ket -
ten emel ke dik az ár, a kint re kedt em -
be rek igye kez nek va la hol meg ka pasz -
kod ni, de el le pi őket a hul lám. A má -
sik pe dig Nó ét és csa lád ját mu tat ja,
ahogy oda bent van nak bé kes ség ben
egy szo bá ban a bár ka bel se jé ben,
mert Is ten gon dos ko dott ró luk, és kö -
rül vet te őket ol tal má val. 

Több bib li ai sze rep lőt élet nagy sá -
gú, moz gó és be szé lő bá bu ele ve nít
meg, fel idéz ve sa ját ko rát. Egy élet -
ké pen Nóé a szo bá ban ül, ko ra beli
ru há ban és be ren de zés kö zött. Előt -
tünk pe dig egy táb la van, tíz kér dés -
sel. Meg nyom juk az egyik gom bot, és
ér dek lő dünk a bár ká val kap cso lat ban.
Er re Nóé ránk te kint, le te szi a tol lat,
és ked ve sen el ne ve ti ma gát, majd
meg szó lal: „Ó, hát nem tu dod? Ez na -
gyon egy sze rű en tör tént. Tu dod, Is -
ten cse le ked te…” És hang zik az egyik
ked ves ma gya rá zat a má sik után.

Va ló sá gos özön víz
Az özön víz va ló sá gá ra csak né hány
pél dát hadd idéz zek. A ki ál lí tás a
Grand Ca nyont hoz za ma gya rá za tul
mint a leg jobb pél dát ar ra, hogy az
ára dat nak hir te len, na gyon rö vid
időn – né hány na pon vagy hó na pon
– be lül kel lett be kö vet kez nie. Mi re le -
het ezt ala poz ni?

1. A sok egy más fö löt ti, más-más
szí nű kő ré teg az evo lu ci o nis ta el kép -
ze lés sze rint több mil li árd év alatt ke -
let ke zett. A mú ze um kre a ci o nis ta lá -

tá sa sze rint azon ban ha mar kel lett,
hogy egy más ra ra kód jék, mert a ré -
te gek eró zi ós fe lü let nél kül he lyez -
ked nek el egy má son, éles vá lasz tó vo -
nal lal. Mint ami kor pél dá ul több
friss desz ka la pot he lye zünk egy más -
ra, és azok egy más hoz si mul nak.
De ha so ká ig áll nak ma guk ban, a fe -
lü le tük meg kor had – és egy más ra
rak hat juk ugyan őket, de nem il lesz -
ke dik si ma fe lü let tel egyik a má sik -
hoz. Te hát a ré te gek egye nes és si ma
egy más ra ke rü lé se csak úgy tör tén -

he tett meg, ha hir te len, egy ka taszt -
ró fa so rán ra kód tak le. 

2. Olyan ha tal mas te rü le tű, hul lá -
mos, fod ros kő zet me zők is ta lál ha -
tók (mi is lát tunk ilyet), ame lyek
csak úgy ke let kez het tek, hogy a hir -
te len ki öm lő fo lyé kony anyag azon -
nal meg der medt.

3. Ta lál tak olyan fa kö vü le te ket,
ame lyek füg gő le ge sen áll va át nyúl nak
az úgy ne ve zett föld tör té ne ti ré te -
ge ken. Ez pe dig csak úgy le het sé ges,
ha a le ra kó dá sok olyan ha mar kö vet -
kez tek be, amennyi idő alatt egy fa
még meg tud ma rad ni. Az az csak hó -
na pok ról le het szó, annyi időről, amíg
az üle dék le ra kó dott. (Cso dás volt

lát ni ké sőbb ma gát a Grand Ca -
nyont is és di cső í tés sel te kin te ni Is -
te nünk re. Aki ről a Bib lia vé gig, szin -
te min den lap ján úgy be szél, mint
Te rem tő ről.)

A mai rom lás
Lát tunk egy ki ál lí tást Charles Temp -
let on ról is, aki a ma ga ko rá ban hí res
gon dol ko dó volt. Kez det ben a hit út -
ján járt, de el for dult Is ten től, mert az
evo lú ció vé le mé nye el té rí tet te. Egy
olyan Is ten ké pe, aki ről föl té te lez zük,
hogy sok mil lió évig en ged te a szen -
ve dést és a ha lált a tu da tos te rem tés -
ben, hi te meg ta ga dá sá hoz ve zet te.

A má ig tar tó rom bo lást is áb rá zol -
ja a ki ál lí tás, Kul tú ra krí zis ben cím mel.
A mil lió éves el kép ze lés sel meg al ku -
vó egy ház so kak ban meg in gat ta a
sze mé lyes te rem tő és éle tün ket szá -
mon ké rő Is ten be ve tett hi tet. Abor -

tusz, drog, por nog rá fia és ki üre se dett
élet lett en nek a kö vet kez mé nye. 

De „a cso dák ter mé nek” ti zen öt vi -
de ó ja Is ten te rem tett vi lá gá nak szép -
sé gét és kü lön le ges ter ve zést igény -
lő böl cses sé gét tár ja elénk. A tu do -
má nyos hát te ret is be mu ta tó fel vé te -
lek nem hagy nak ment sé get azok nak,
akik nem hisz nek őben ne. „Ami
ugyan is nem lát ha tó be lő le [Is ten ből]:
az ő örök ha tal ma és is ten sé ge, az a
vi lág te rem té sé től fog va al ko tá sa i nak
ér tel mes vizs gá la ta ré vén meg lát -

ha tó. En nél fog va nincs ment sé gük, hi -
szen meg is mer ték Is tent, még sem di -
cső í tet ték vagy ál dot ták Is ten ként,
ha nem hi á ba va ló sá gok ra ju tot tak
gon dol ko dá suk ban, és ér tet len szí vük
el sö té te dett.” (Róm 1,20–21)

Ki hí vás – ér te lem nek, szív nek,
lé lek nek
Sok néz ni va ló van még, ma gya rá za -
tok kal együtt, de le gyen elég ennyi
szem lél te té sül. Nem szól tam az
egyip to mi stí lu sú „Pál ma plá zá ról”,
ahol ét ke ző, pi he nő és to váb bi ki ál -
lí tá sok van nak. Nem em lí tet tem a di -
no szau rusz ki ál lí tást és a „Sár kány te -
rem” köny ves bolt já nak óri á si vá lasz -

té kát – ala pos bib li ai for rás mun -
kák kal és nép sze rű ki ad vá nyok kal –
és más ve tí tő ter me ket kü lön bö ző
fil mek kel… 

Vé gül lép jünk ki a mú ze um sza -
bad té ri ré szé be. Ez zel lesz tel jes az él -
mény: ta vak, füg gő hi dak, kis víz -
esé sek, bo ta ni kus kert, pi he nők, kis -
ál la tok be mu ta tó ja, eső er dő rész let,
lep kék, ma da rak… Az ál lat ker ti rész
ta nít ja, hogy van ter mé sze tes ki vá -
lasz tás a víz özön utá ni kor ban. Ez Is -
ten től ren delt fo lya mat, amely le he -
tő vé te szi, hogy az or ga niz mu sok túl -
él jék a kár té kony ha tá so kat eb ben a
bűn mi att meg át ko zott vi lág ban. A
ter mé sze tes ki vá lasz tás meg en ged bi -
zo nyos kor lá to zott va ri á ci ó kat a po -
pu lá ci ó kon be lül, meg őr zi élet ké -
pes sé gü ket, és ez is a bib li ai tör té nel -
met tá maszt ja alá.

A jö vő ter ve i ről is hal lot tunk: egy
szom szé dos te rü le ten 2014 ta va szá -
ra föl épül „ere de ti mé ret ben” Nóé
bár ká ja és más épü le tek is, mint
pél dá ul a bá be li to rony. Úgy hogy
azon kí vül, amit nem tud tak iga zán
meg néz ni a lá to ga tók, újabb lát ni va -
lók is vissza csá bít hat ják őket eb be az
ér de kes sé gek ben gaz dag mú ze um ba,
amely gon dol ko dás ra kész tet, és ki -
hí vást je lent ér tel münk nek, szí vünk -
nek és – ami a leg fon to sabb – a lel -
künk nek is. 

Ken Ham, a mú ze um ala pí tó ja és
igaz ga tó ja így vá la szolt ar ra a kér dé -
sem re, hogy mi ért jött lét re ez az in -
téz mény: „Olyan so kan van nak, akik
ki egyez nek az Ige ta ní tá sa és az evo -
lú ció mil lió éve ket el kép ze lő lá tá sa te -
rén. Új re for má ci ó ra van szük ség.
Vissza sze ret nénk hív ni az egy ház né -
pét az Ige te kin té lye alá. Ezért hir det -
jük ki tar tó an, oda szán tan az evan gé -
li u mot. És a nem hí vők nek is hi tet és
Is ten irán ti bi zal mat sze ret nénk ad -
ni. Nem em be rek hoz ták össze ezt a
mú ze u mot, ha nem Is ten szán dé ka.
Övé a há la, aki a vi lág min den ség Te -
rem tő je, a Bib lia Is te ne.”

g Széll Bul csú

A szerző a Kispesti Evangélikus Egy -
ház község lelkésze

Szá molj ve le, hogy hin ni fogsz!
Szub jek tív ka la uz Cin cin na ti Te rem tés mú ze u má hoz

b „Pre pa re to be li eve” („Szá molj ve le, hogy hin ni fogsz”) – sza ba don for -
dít va ez a jel mon dat sze re pel a Cre a ti on Mus e um – az az Te rem tés mú -
ze um – be já ra tán, de ugyan ez kö szön vissza pó ló kon, rek lám anya go -
kon is… Au gusz tus vé gén és szep tem ber ele jén jár tunk az Ame ri kai Egye -
sült Ál la mok ban. Egy evan gé li kus egy ház test ve ze tői hív tak meg ige -
hir de tő és elő adó körút ra. Több gyü le ke zet ben is meg for dul tunk, de
el ju tot tunk ve lük az Ohio ál lam be li Cin cin na ti ba is, hogy lát has suk Ame -
ri ka – s min den bi zonnyal az egész vi lág – leg na gyobb te rem tés mú ze -
u mát. A mú ze um lét re ho zó i nak re mé nye, hogy aki el fo gu lat la nul vé -
gig né zi a ki ál lí tá so kat, az va ló szí nű leg bib li kus hit re jut, avagy hi té ben
meg erő sö dik, és meg ér ti, hogy az ős idők kér dé se i ben – mi ként a mai -
ak ban is – egye dül a Bib lia ki nyi lat koz ta tá sá ban bíz ha tunk. Az aláb -
bi ak ban sze ret nék be szá mol ni ar ról, hogy mit lát tunk és hal lot tunk.
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A Grand Canyon hullámzó szikláinál

Nóé válaszol…
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Kon zul tá ció az eu ró pai in teg rá ci ó ról
és a so ros EU-el nök ség ről
A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak (ME ÖT) Szo ci ál -
eti kai Bi zott sá ga tisz te let tel jes sze re tet tel hív min den ér dek lő dőt a fen ti té -
ma kör ben meg ren de zen dő nyil vá nos be szél ge tés re a ME ÖT szék há zá ba
(1117 Bu da pest, Ma gyar tu dó sok krt. 3.) ok tó ber 26-án, szer dán 14 órá ra.

Prog ram ter ve zet
• 14.00: Nyi tó áhí tat – D. Sze bik Im re ME ÖT-el nök, nyu gal ma zott evan -

gé li kus püs pök
• 14.30: Az Egy há zak Eu ró pá ért Eu ró pá ban ki ad vány szer kesz tői is mer -

te té se – Pe ter Pav lo vic, az Eu ró pai Egy há zak Kon fe ren ci á já nak ta nul -
má nyi tit ká ra

• 15.00: Az Egy há zak Eu ró pá ért Eu ró pá ban ki ad vány ma gyar szem mel
– Orosz Gá bor egye te mi ad junk tus

• 15.30: Szü net
• 16.00: A ma gyar EU-el nök ség pri o ri tá sai és azok utó éle te – Win ter -

man tel Pé ter kül ügy mi nisz té ri u mi osz tály ve ze tő. Kor re fe rá tum – Há -
mo ri Ádám zsi na ti eu ró pai in teg rá ci ós re fe rens

• 17.00: Fó rum meg be szé lés
• 17.30: Zár szó – Bé res Ta más egye te mi do cens

H I R D E T É S

Ön kén tes ve ze tés vagy ön kén tes ve ze tés?
A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa (ME ÖT)

Női Bi zott sá gá nak kon fe ren ci á ja
Idő pont: ok tó ber 28–29. Hely szín: a ME ÖT szék há za,

1117 Bu da pest, Ma gyar tu dó sok krt. 3., a Pe tő fi híd bu dai híd fő jé nél.

Prog ram
Ok tó ber 28., pén tek • 16.30: Nyi tó áhí tat – D. Sze bik Im re, a ME ÖT el -

nö ke • 16.45: Kö szön tő, prog ram is mer te tő – P. Tóth né Sza kács Zi ta,
a ME ÖT Női Bi zott sá gá nak el nö ke • 17.00: Fő elő adás meg be szé lés -
sel – A ve ze tő sze mé lyi sé ge – dr. Mir nics Zsu zsa egye te mi do cens • 18.30:
Bü fé va cso ra • 19.30: Film ve tí tés

Ok tó ber 29., szom bat • 9.00: Is ten tisz te let – Cser nák Ist ván me to dis -
ta szu per in ten dens • 10.00: Elő adás meg be szé lés sel – Ön kén tes ve -
ze tő a kom mu ni ká ci ó ban – Laborczi Dóra újságíró • 11.00: Szü net •
11.30: Elő adás meg be szé lés sel – Ön kén tes ve ze tés a gyü le ke zet épí tés -
ben – Püs ki La jos lel ki pász tor (Deb re cen-Nagy er dő) • 12.30: Ebéd •
13.30: Elő adás meg be szé lés sel – Ön kén tes ve ze tés a pasz to rá ci ó ban –
dr. Ko vács Géza bap tis ta lel ki pász tor (Bu da pest-Ró zsa kert) • 14.30: Cso -
port meg be szé lés a há rom fő té ma sze rint • 15.30: Fó rum a cso port meg -
be szé lés ről • 16.30: Zá ró is ten tisz te let úr va cso rá val

A kon fe ren cia költ sé ge 2000 Ft (ét ke zés sel) vagy 4000 Ft (szál lás sal és
ét ke zés sel). Bő vebb in for má ció és je lent ke zés: ME ÖT, 1117 Bu da pest, Ma -
gyar tu dó sok krt. 3. Tel.: 1/371-2690. Fax: 1/371-2691. E-mail: oi ku me -
ne@me ot.hu.

H I R D E T É S

Meg hí vó
Az új pes ti pro tes táns gyü le ke ze tek és a Pro tes táns Új ság írók Szö vet sé -
ge (Prúsz) ok tó ber 30-án, va sár nap dél után 5 órai kez det tel az új pes ti bap -
tis ta ima ház ban (1043 Bu da pest, Kas sai u 26.) em lé ke zik a re for má ci -
ó ra. Az öku me ni kus ün ne pi is ten tisz te le ten ke rül sor a Prúsz Rát Má -
tyás-dí já nak át adá sá ra. Dí ja zot tak: Bag dán Zsu zsan na és Kiss Sán dor,
a Re for má tu sok Lap ja új ság írói. A dí jat No votny Zol tán, a Prúsz el nö -
ke ad ja át. Lau dál: Cso ma Áron re for má tus lel ki pász tor. Ün ne pi meg -
em lé ke zést mond: Ma ro si Nagy La jos bap tis ta pres bi ter, a Prúsz ala pí -
tó tag ja. Igét hir det: dr. Ká dár Zsolt re for má tus es pe res. Liszt Fe renc ün -
ne pi nyi tá nyát or go nán elő ad ja Tó ka Ágos ton, az Új pes ti Bap tis ta Gyü -
le ke zet ének ka rát Ko vács Ist ván ve zény li. Az ün ne pi is ten tisz te le tet Mé -
szá ros Kor nél, a Ma gyar or szá gi Bap tis ta Egy ház fő tit ká ra ve ze ti. Min -
den ér dek lő dőt sze re tet tel vár nak.

H I R D E T É S

Or szá gos re for má ci ói is ten tisz te let
Or szá gos re for má ci ói is ten tisz te let lesz ok tó ber 30-án, va sár nap 17 óra -
kor Pá pán, a re for má tus temp lom ban. Igét hir det Sze me rei Já nos evan -
gé li kus püs pök. Az úr va cso rai li tur gi át ve ze ti Ste in bach Jó zsef re for má -
tus püs pök. Az ün ne pi is ten tisz te le ten a Ma gyar or szá gi Egy há zak
Öku me ni kus Ta ná csa tag egy há za i nak fő pász to rai szol gál nak. Ze nei szol -
gá lat: a Pá pai Re for má tus Teo ló gi ai Aka dé mia ének ka ra, a Séllyei Ist ván
ének kar (Pá pa), a Ta tai Re for má tus Réz fú vós Együt tes. Kar na gyok: Ve -
ress né Pet rőcz Má ria, Sza bó Ta más, Bá ná ti Nor bert. Or go nis ta: Kruzs -
ner Pé ter (Sop ron).

* * *

Re for má ci ói meg em lé ke zés
Re for má ci ói meg em lé ke zés lesz ok tó ber 31-én, hét főn 17 óra kor Bu da pes -
ten, a Re for má ci ói em lék park ban (Vá ros li ge ti fa sor – Baj za ut ca sa rok).
Prog ram:
• Fú vós ze ne – Bap tis ta Köz pon ti Fú vós ze ne kar, Üdv had se reg fú vós ze -

ne ka ra, Can to res Ecc le si ae Réz fú vós Együt tes
• Áhí tat a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa pro tes táns

tag egy há zai lel ki pász to ra i nak szol gá la tá val
• Ün ne pi be széd – dr. Hu szár Pál, a Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy -

ház fő gond no ka
• Lu ther éle te plaszt ikon elő adás ban – Du nán tú li bap tis ta mo bil evan -

ge li zá ci ós cso port, Var ga At ti la ve ze té sé vel
• Vi rág el he lye zés az em lék mű vön, a meg je lent egy há zi ve ze tők ál dás -

mon dá sa. Az ün nep ség a fa so ri evan gé li kus temp lom is ten tisz te le tén
foly ta tó dik 18 óra kor.

H I R D E T É S

Ne héz el ér ni. Min dig úton van: a Ro -
mán Te le ví zió ma gyar adá sá nak volt
szer kesz tő je, cik ket ír, év ti ze dek óta
ku tat ja 1956-os for ra dal munk er dé lyi
vo nat ko zá sa it. 1944-ben szü le tett
Ko ron don. Pá lya fu tá sa alatt a ma ros -
vá sár he lyi rá dió, a Hét és az Er dé lyi
Nap ló cí mű kul tu rá lis he ti la pok mun -
ka tár sa. A Sa pi en tia Egye tem volt ta -
ná ra. Fon to sabb mun kái: Kö vek egy si -
ra tó fal hoz, A só vi dé ki né pi fa ze kas ság,
For ra da lom és sza bad ság harc Ma -
gyar or szá gon (I–II. kö tet). Négy ré szes
do ku men tum fil met ké szí tett 1956-ról;
a ro má ni ai ma gyar ság jog fosz tá sa
el len tűz ha lál lal til ta ko zó Moy ses
Már ton ról; négy kö tet már meg je lent
az 1956 er dé lyi már tír jai cí mű, tíz kö -
te tes re ter ve zett so ro zat ból.

Ezek a szá raz élet raj zi ada tok. Tó -
fal vi Zol tán fá rad ha tat lan kró ni kás,
aki gán csok, élet ve szé lyes fe nye ge té -
sek el le né re is ke re si az igaz sá got.
Ren dít he tet len őr ző a strá zsán min -
den idő ben. Ma ros vá sár he lyi ott -
ho ná ban a di cső és tra gi kus na po kat
idéz tük, az is mert és is me ret len hő -
sök re em lé kez tünk egy ok tó be ri dél -
előtt.

– 1956-os ku ta tá sa im gye rek ko rom
meg ha tá ro zó él mé nye i hez kap cso -
lód nak – kez di a be szél ge tést. – Fa -
ze kas fa lum ban, Ko ron don 56-ban
két rá dió volt össze sen, az előtt ül tek
az em be rek, és to váb bí tot ták egy más -
nak a hal lott hí re ket. Pon to san tud -
ták a Sza bad Kos suth adó nyo mán,
hogy mi tör té nik Ma gyar or szá gon.
El ső pil la nat tól ag gód tak a bu da -
pes ti ro ko no kért: mi le het ve lük,
van-e en ni va ló juk? Ké ső es ti be szél -
ge té se kben há bo rút, fog sá got meg -
járt fér fi ak ar ról ta na kod tak, ho gyan
le het ne át szök ni a ha tá ron és se gí te -
ni, akár fegy ve re sen is, a for ra dal mat!

– 56 te hát be fo lyás sal volt a ké sőb -
bi pá lyá já ra is…

– Ak ko ra él mény volt, hogy kí sért
hosszú év ti ze de ken át. Vé gig él tük
mind azt, ami tör tént, azt is, hogy no -
vem ber 4-én le ver ték a for ra dal mat!
Er dély ben a ha ta lom ki szol gá ló in kí -
vül sen ki nem mond ta, hogy „el len -
for ra da lom” volt. 

Gye rek ko rom tól sze ret tem a tör -
té nel met, er re is ké szül tem, s ér le lő -
dött ben nem, hát ha egy szer lesz le -
he tő sé gem a ku ta tás ra. Vé gül tör té -
ne lem sza kot vé gez tem. Eh hez jött,
hogy 1963-ban ki sza ba dult a bör tön -
ből Páll La jos, szin tén ko ron di köl -
tő és fes tő. Gyak ran sé tál tunk a fa lu -
ban, és mond ta: „Nézz vissza. Lá tod,
kö vet nek ben nün ket.” És kö vet tek.
Ezek mind le ra kód tak ben nem, és
meg ér lel ték: ha le he tő sé gem lesz rá,
ak kor ku ta tom az er dé lyi öt ven hat
tör té ne tét.

– Mennyit tud tak ró la?
– Ma guk az öt ven ha to sok sem

tud ták egy más ról, hogy ki ket ítél tek
el. Er ről sem mi nem ke rült be a
köz tu dat ba. Ná lunk is meg je len tek az
úgy ne ve zett „fe hér fü ze tek”, ame -
lye ket a Ká dár-kor mány adott ki, s
ben ne a gyil kos sá go kat he lyez ték
elő tér be, mint ha más nem is tör tént
vol na. Je les írónk, Beke György, aki
ak kor az Elő re cí mű lap nál dol go zott,
ha tá ro zot tan ál lí tot ta, hogy a szer -
kesz tő ség Ma gyar or szág szá má ra
kü lön szá mo kat ké szí tett al jas rá gal -
mak kal te le tűz del ve.

– Med dig tar tott a ha zug sá gok
ide je?

– 1989. de cem ber vé gé ig, a Cea u -
şes cu-dik ta tú ra meg dön té sé ig az öt -
ven ha tos for ra da lom Er dély ben a
leg szi go rúbb ta bu té ma volt! Er ről be -
szél ni nem le he tett, a be bör tön zöt -
tek sem mer tek, még a gyer me ke ik -
nek sem. Akik po li ti kai el ítél tek vol -

tak, azok sza ba du lás után nem kap -
tak mun kát, hi he tet len erő fe szí té se -
ket tet tek, hogy élet ben ma rad ja nak.
A dik ta tú ra bu ká sa után ha tá roz tam
el, hogy a for ra da lom fel tá rá sá nak fo -
gom szen tel ni az éle te met.

– Mik vol tak az el ső mun kái?
– 1990-ben ké szí tet tem az el ső in -

ter jú kat az er dé lyi ek kel. Meg ta pasz -
tal tam, hogy még min dig fél nek.
Mi kor Ér mi hály fal ván és kör nyé kén
gyűj töt tem, olyan zsi ge ri ret te gést lát -

tam még a hoz zá tar to zók ban is,
hogy min denki el né mult kö röt tem.
Rá jöt tem, hogy a be bör tön zöt tek a
leg ke vés bé a vizs gá la ti fog ság ra em -
lé kez tek. Ért he tő, hi szen óri á si fe -
szült ség volt ben nük: ami kor le tar -
tóz tat ták őket, a meg fé lem lí tés min -
den esz kö zét be ve tet ték. Leg több
eset ben éj jel vit ték el az embereket,
négy-öt sze kus tiszt ron tott be a la -
kás ba, kint gép fegy ve re sek áll tak. A
„fe ke te au tó” ná lunk is hír hedt fo ga -
lom, aki ket ez zel vit tek el, azok kö -
zül ke ve sen ke rül tek vissza… 

Ilyen előz mé nyek után be vit ték
őket a Se cu ri ta té ra, ahol min dent el -
vet tek tő lük, és meg kez dő dött a val -
la tás. A le tar tóz ta tot tak ar ra kon -
cent rál tak, hogy sa ját ár tat lan sá gu kat
bi zo nyít sák, a sze kus tisz tek pe dig ar -
ra, hogy mi nél job ban a sár ba ta pos -
sák őket. Ezért van az, hogy min de -
nütt a vizs gá la ti fog ság idő sza ká ra em -
lé kez nek a leg ke vés bé. Mi kor meg kez -
dő dött a meg tor lás, az ál lam ha ta -
lom rend kí vül erős ügy nök há ló za tot
épí tett ki. Ezen ke resz tül sok min dent
tud tak a fo goly ról, sok eset ben idéz -
ni is, hogy mi kor mit mon dott.

Az er dé lyi ma gyar ság kö ré ben
rend kí vül sú lyos trau ma ként él a
Du na-del ta. A ro mán kom mu nis ta
dik ta tú ra a Fe ke te-ten ger re csa tor nát
akart nyit ni. Kez det le ges esz kö zök -
kel, ásó val, ka pá val pró bál ták meg -
épí te ni. Bor zal mas kö rül mé nyek kö -
zött dol goz tak ott a ra bok. Ek kor lé -
te sül tek a meg sem mi sí tő tá bo rok, s
aki be ke rült ab ba a hús da rá ló ba,
nem biz tos, hogy él ve ke rült vissza…

– Ho gyan le he tett er ről az idő szak -
ról hi te les ké pet al kot ni?

– Meg kö ze lí tő hi te les ség gel úgy le -
he tett meg ír ni a nagy pe rek tör té ne -
tét, hogy le vél tá ri ku ta tá so kat is vé -
gez tem. Pon to san tu dom, hogy a
Se cu ri ta te le vél tá rát, a per ira to kat
nagy-nagy kri ti ká val kell ke zel ni.
Hi á nyoz nak azok a hi te les le jegy zé -
sek, ame lye ket a val la tó tiszt a ki hall -
ga tá sok so rán ma ga rög zí tett, és ké -
sőbb át írt a vád ha tó ság szá ja íze
sze rint. 2000-ig hi te les for rá sok hoz
nem le he tett hoz zá jut ni. 1990 ele jén
már pon to san tud tuk, hogy az 1956-
os ma gyar for ra da lom mal va ló azo -
no su lá sért, szo li da ri tá sért ki vé gez tek
ti zen két er dé lyi ma gyart és két ro mán
em bert is. Ké sőbb si ke rült össze sí te -
ni: a for ra da lo mért öt ven négy sze -
mély éle tét ol tot ták ki!

– Ki vé te les pil la nat a két nem zet
kap cso lat tör té ne té ben.

– Ma is cso dál ko zom, hogy sem a

ma gyar, sem a ro mán dip lo má cia,
sem a tör té net írás nem hasz nál ta ki
kel lő mér ték ben. Amíg a ro má nok -
kal nem si ke rült el hi tet ni, hogy a ma -
gya rok Er délyt akar ják, ad dig ma xi -
má li san együtt érez tek a ma gyar for -
ra da lom mal…

Kö zép is ko lás di á ko kat zár tak be a
kom mu nis ták, mert ma gyar min tá -
ra szer vez ke dést kezd tek, a had se reg -
ben szin tén. A leg lát vá nyo sabb meg -
moz du lás ra Te mes vá ron ke rült sor:
a mű egye te mi hall ga tók 1956. ok tó -
ber 30-án nagy gyű lést tar tot tak. A
for ra da lom mal va ló azo no su lás je gyé -
ben ti zen két pont ban fo gal maz ták
meg kö ve te lé se i ket. Kö zü lük a leg ra -
di ká li sabb, hogy a szov je tek tá voz za -
nak Ro má ni á ból. De kö ve tel ték a
kö  te le ző be szol gál ta tás meg szün te té -
sét, a tan ügyi re for mot, és kér dez ték,
mi tör té nik iga zá ból Ma gyar or szá gon. 

Más nap nyílt össze csa pás volt a di -
á kok és a kar ha ta lom kö zött. Zö mé -
ben ro mán fi a ta lok tün tet tek, aki ket
le tar tóz tat tak. Két rész ben ítél ték el
őket, ve ze tő jük és két tár suk nyolc-
nyolc év bör tönt ka pott. Vol tak ma -
gyar és né met anya nyel vű ek is, őket
is be zár ták. Ma is tar tom ve lük a kap -
cso la tot. A ke mény bün te tés el le né -
re egy per cig nem ta gad ták meg szo -
li da ri tá su kat a ma gyar for ra da lom mal.

– Vé ge ze tül az egy há zak el le ni tá -
ma dá sok ról kér de zem. Az evan gé li -
ku sok szen ve dé sé ről.

– Az er dé lyi ma gyar evan gé li kus
egy há zat gya kor la ti lag le fe jez ték.
Mó zes Ár pád szé kely zsom bo ri lel -
készt – 1990-től az egy ház püs pö ke
volt – ti zen nyolc év re ítél ték. Ő és
tár sai a ko lozs vá ri Pro tes táns Teo ló -
gi ai In té zet el len in dí tott kon cep ci -
ós pe rek vád lot ta i nak har ma dik cso -
port ját al kot ták. 1958 ok tó be re és
1959 ja nu ár ja kö zött tar tóz tat ták le
őket. A fő vád egy em lék irat volt, eh -
hez kap csol ták a for ra da lom nap ja -
i ban ki nyil vá ní tott együtt ér zé sü ket,
no vem ber 4. után a szov jet in ter ven -
ció el íté lé sét. 

A Ko lozs vá ri Ka to nai Tör vény -
szék 1959. má jus 15-én ho zott íté le -
tet. An tal Lász lót ti zen hat év re ítél -
ték. Da ni Pé ter: ti zen öt év bör tön. Ki -
sza ba du lá sa után – hat évet ült le –,
ara di lel kész ko rá ban a ha tó ság ki to -
lon col ta, ek kor te le pe dett ki Né -
met or szág ba, ahol szin tén lel kész ként
dol go zott. 

Göd ri-Oláh Já nos ne gyed éves teo -
ló gus volt, nyolc évet ka pott. Ta nul -
má nyai foly ta tá sát nem en ged ték,
ezért a bras sói te her au tó gyár ban
dol go zott. 

Kiss Bé la: püs pö ki tit kár Ko lozs -
vá ron, ki lenc év re ítél ték. Sza ba du -
lá sa után se géd lel kész, majd új ból tit -
kár, es pe res; 1990-től 2006-ig, nyug -
dí ja zá sá ig püs pök he lyet tes.

Ve ress Ká roly ne gyed éves teo ló -
gust hat év bör tön re ítél ték. Csak
1974-ben en ge dé lyez ték ta nul má -
nyai be fe je zé sét, előbb té esz ben ro -
bo tolt, később er dé sze ti hi va tal ban,
a bras sói au tó gyár ban. Bács fa lu ban
szol gált, majd nyug dí ja zá sa után át -
te le pe dett Ma gyar or szág ra.

– Hon nan ez a sok fá jó adat?
– Azért so ro lom ilyen pon to san,

mert tíz kö te tes re ter ve zett so ro za tom
– ed dig négy vas kos könyv je lent
meg be lő le – egyik kö te te ép pen a
pro tes táns teo ló gu sok pe ré ről szól.
Azt hi szem, fon tos, hogy be szél jünk
ró la, mert a ma gyar or szá gi ol va sók
egy ál ta lán nem is me rik eze ket a drá -
mai tör té ne te ket. El se tud ják kép zel -
ni, mennyi szen ve dés vert ben nün ket.
Ezért kö te les sé gük a túl élők nek óv ni
min den em lé ket, min den mon da tot!

g Feny ve si Fé lix La jos

Má ig élő fé le lem
Be szél ge tés Tó fal vi Zol tán új ság író val 1956 erdélyi következményeiről
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„Azt a pa ran cso la tot is kap tuk tő le,
hogy aki sze re ti Is tent, sze res se a
test vé rét is.” (1Jn 4,21)

Szent há rom ság ün ne pe után a 18. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi ezt
ta ná csol ják: jár junk el hí vá sunk hoz
mél tó sze re tet ben! És fel ra gyog tat ják a sze re tet főbb arc vo ná sa it. Is ten sze -
re te te az első: „Nem az a sze re tet, ahogy mi sze ret jük Is tent, ha nem az, hogy
ő sze re tett min ket, és el küld te az ő Fi át en gesz te lé sül a mi bű ne in kért.” (1Jn
4,10; LK) Jé zus ban meg je lent kö zöt tünk Is ten sze mély vá lo ga tást nem is me -
rő sze re te te. „Sze re tet és hű ség ta lál koz nak, igaz ság és bé ke csó kol gat ják egy -
mást.” (GyLK 727,10) Az ál ta la meg hir de tett ket tős, nagy pa ran cso lat kü lön-
kü lön fel lel he tő a mó ze si tör vé nyek ben (lásd 5Móz 6,5; 3Móz 19,18), de az Úr
Jé zus egye sí ti s egyen ran gú vá te szi e ket tőt: „…sze resd az Urat, a te Is te ne -
det tel jes szí ved ből, tel jes lel ked ből, tel jes el méd ből és tel jes erőd ből.” Va la mint:
„Sze resd fe le ba rá to dat, mint ma ga dat.” (Mk 12,30.31) Az írás tu dó mind ezt tud -
ta, ezért nem volt messze az Is ten or szá gá tól. De mi kell ah hoz, hogy be is
lép jen oda? A sze re tet tör vé nyén ala pu ló, he ti igénk sze rin ti és min den na pi
élet foly ta tás! „Hi szen az Is ten or szá ga (…) igaz ság, bé kes ség és a Szent lé lek -
ben va ló öröm; mert aki eb ben szol gál Krisz tus nak, az ked ves az Is ten előtt,
és meg bíz ha tó az em be rek előtt.” (Róm 14,17–18) A sze re tet apos to la sze rint
az Is ten „pa ran cso la ta pe dig az, hogy higgyünk az ő Fi á nak, a Jé zus Krisz tus -
nak ne vé ben, és sze res sük egy mást…” (1Jn 3,23) Ne fe led jük Lu ther Már ton fi -
gyel mez te té sét: „Ab ban van az ör dög mu lat sá ga és fő tö rek vé se, hogy a ke -
resz tyé nek kö zött a sze re te tet meg za var va, csu pa gyű lö le tet és irigy sé get tá -
masszon. Mert jól tud ja, hogy a ke resz tyén sé get a sze re tet épí ti és tart ja meg.”
Pál nak nem is kell (?) ír nia a test vé ri sze re tet ről, „hi szen ti te ket is az Is ten ta -
ní tott az egy más irán ti sze re tet re…” (1Thessz 4,9) De gya ko rol juk-e és gya ra -
po dunk-e ben ne? „A pa rancs cél ja pe dig a tisz ta szív ből, jó lel ki is me ret ből és
kép mu ta tás nél kü li hit ből fa ka dó sze re tet.” (1Tim 1,5) A bol dog Is ten di cső -
sé gét hir de ti-e ar cun kon és az éle tünk ben ez – a Szent lé lek ál tal – a szí vünk -
be áradt is te ni sze re tet? (Lásd Róm 5,5) Az Ószö vet ség ben is min den nél drá -
gább kincs nek te kin tet ték: „Bi zony, erős a sze re tet, mint a ha lál. (…) Úgy lo -
bog, mint a lo bo gó tűz, mint az Úr nak láng ja. Sok víz sem tud ja el ol ta ni a sze -
re te tet…” (Éne kek 8,6.7) A „prak ti kus” sze re tet ké pe az Új szö vet ség ben: hét di -
a kó nust vá lasz tot tak a gyü le ke zet ben az asz ta lok kö rü li szol gá lat ra, s az apos -
to lok „mi u tán imád koz tak, rá juk tet ték ke zü ket. Az Is ten igé je pe dig ter jedt,
és na gyon meg nö ve ke dett a ta nít vá nyok szá ma…” (Ap Csel 6,6–7) Íme Jé zus
ön meg ta ga dó sze re te té nek arc vo ná sa: „Atyám, bo csáss meg ne kik, mert nem
tud ják, mit cse lek sze nek.” (Lk 23,34) Ő, a tör vény egyet len be töl tő je elénk tár -
ja a fe le ba rá ti sze re tet ar cát: „Ha te hát ál do za ti aján dé ko dat az ol tár hoz vi -
szed, (…) bé külj ki előbb atyád fi á val, és csak az után térj vissza…” (Mt 5,23.24)
„Is te nem úgy sze ret, / Szám ta lan je lét lá tom, / Hát hogy ne sze ret ném / Én
is fe le ba rá tom. / Így le szek Jé zus nak / Igaz ta nít vá nya.” (EÉ 446,1) És te?

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Ara don, a Ma ros part ján van egy
park, ame lyet úgy ne vez nek: „az
öre gek park ja”. Sakk asz ta lok van nak
egy más mel lett az ár nyas fák alatt,
ahol a nyug dí ja sok sak koz hat nak,
együtt le het nek. Azok, akik az éle tet
vagy akár a hi tet meg har col ták, itt, a
sakk táb lán még foly tat hat ják a há bo -
rú kat.

Min den ki sze ret ne nyer ni. Min -
dig te le van ez a hely. Já té ko sok kal és
ki bi ce lők kel egy aránt. Nagy har cok
dúl nak itt a táb lá kon a fe hé rek és a fe -
ke ték kö zött. Van nak olya nok, akik ját -

sza nak, s van nak, akik csak né zik, és
kí vül ről, a já té kon kí vü li biz ton sá gos
„ki bic tér ből” ad ják a jó ta ná csot, mit
kel lett vol na lép ni ekkor vagy ak kor.

„Van nak, akik vív ják a for ra dal ma -
kat, és van nak, akik ki hasz nál ják” –
ju tott eszem be a na pó le o ni mon dás,
ami kor le te le ped tem az egyik asz tal -
hoz. Ma gá nyos öreg úr volt a túl ol -
da lán. Ke zet fog tunk, üd vö zöl tük
egy mást.

– Sze ret sak koz ni? – kér dez te.
– Nem. Őszin tén szól va, nem sze -

re tek sak koz ni. Sem em be rek kel,
sem bá buk kal. Csak er re jár tam, és
sze re tem ezt a he lyet, ezt a par kot, az
em be re ket, a han gu la tot, a fé nye ket
és az ár nyé ko kat ben ne.

– De azért is me ri a já ték sza bá lyo -
kat, igaz? 

– Igen. A sza bá lyo kat, azo kat is -
me rem. A lé pé se ket is. De et től még
nem le szek jó já té kos. Csak já ték sza -
bály-is me rő. Já té kos csak ak kor le -
szek, ha meg ho zok egy dön tést is,
még pe dig hogy aka rok ját sza ni, részt
aka rok ven ni a fe hé rek és fe ke ték har -
cá ban.

– Ját szik egy par tit? – kér dez te. –
Nincs ki vel ját sza nom, pe dig itt ülök
már egy órá ja.

– Ját szom, ha akar – egyez tem
bele.

– Vá lasszon színt.

El mo so lyod tam.
– Le gyen a fe ke te. Az job ban il lik

hoz zám. – Pró bál tam Ing mar Berg -
man A he te dik pe csét cí mű film jé nek
egyik mon da tát meg is mé tel ni.

– Tud ja, sakk mes ter vol tam –
kezd te az öreg.

– Nem baj. Ak kor ta nul ni fo gok –
vá la szol tam. 

Szót la nul ját szot tunk. Egy más
után vesz tet tem el a bá bu kat, ka to -
ná kat, kö zöt tük pe dig a ked ven ce -
met: a ve zért. Ami kor le ke rült a
táb lá ról, meg kér dez tem:

– Ön sze rint hogy hív ják ezt a fi -
gu rát? Ki rály nő vagy ve zér?

– Én ki rály nő nek mon dom. Mi ért?
– kér de zett vissza a sakk mes ter.

– Csak kér dez tem. Ami kor ne kem
apám ta ní tot ta a fi gu rák ne vét, ak kor
ve zér nek ta ní tot ta. A ki rály nem a fe -
le sé gét vi szi a há bo rú ba, ha nem a
had ve zé rét. A táb la leg erő sebb fi gu -
rá ja.

Az öreg el is me rő en bó lin tott.
– Szép ma gya rá zat.
– És még va la mi. Eze ket hogy

hív ják?
– Pa rasz tok.
– Na, lás sa, én eze ket gya lo gok nak

ne ve zem. Nem sze re tem, ha le pa -
rasz toz zák őket. Az más, hogy an nak
ide jén a tűz vo nal ba azo kat küld ték,
de at tól még erő sek, és el dönt he tik
egy-egy par ti ki me ne te lét. Ér té kes ka -
to nák.

– Azok – he lye selt az öreg. – El -
ve szett a ve zé re – szólt ké sőbb. Vagy
in kább fi gyel mez te tés volt? Kár -
öröm?

Va ló ban, a táb lán ke vés bá bu ma -
radt. A há bo rú a vé gé hez kö ze le dett.
A táb la kö rül sza na szét he ver tek a ki -
vá ló vi té zek, gya lo gok, hu szá rok,
fu tók és bás tyák. Le han go ló, te me -
tő re em lé kez te tő kép volt ez.

A ve zér nél kül min dent el ve szett -
nek lát tam. „De küzd ve lünk a hős ve -

zér, kit Is ten ren delt mel lénk” – dú -
dol tam két ség be eset ten, mint ha Lu -
ther Már ton éne ké nek jól is mert so -
rai vissza hoz hat nák a táb lá ra a ve zért.

A ve zér meg halt. Meg öl te a má sik
ki rály vagy an nak ka to ná ja. Mit csi -
nál jak? Ad jam fel a par tit? Száll jak ki?
Meg te he tem. És ak kor mi lesz? Van-e
meg ol dás? Vagy tény leg min den el -
ve szett? Le het-e csa tát nyer ni ve zér
nél kül? Ne kem nem fog si ke rül ni.

Néz tem a táb lán a fi gu rá kat, és
kom bi nál ni pró bál tam. Pa raszt. Is tál -
lók. Bet le hem. El in dul tam a gya -
log gal. Elő re. Las san. Lé pés ről lé pés -
re. Más út ja nem is volt, és nem is le -
he tett. Csak elő re. A túl só part fe lé.
Ami kor át ért, le bu kott a táb la lá tó -
ha tá rán.

– Ké rem a ve zért!
– Meg vált ja? – kér dez te az öreg.
– Olyas mi – mo so lyog tam. 
A ve zér rel győz tem.
– A ve zér, ahogy ma ga mond ja,

men tet te meg az éle tét – kezd te az
öreg.

– Az enyé met min dig.
Kér dőn né zett rám.
– Tud ja, a sakk is olyan, mint az

élet. Fe hér és fe ke te. A jó és a rossz
foly to nos küz del me. Mind ket tő nek
van nak ki rá lyai és ka to nái meg bás -
tyái. És színt is vá laszt ha tunk. Jé zus
Krisz tus a mi ve zé rünk. Nél kü le
olyan el ve szet tek va gyunk, és olyan
re mény te len nek tű nik a küz de lem,
mint ne kem itt az imént. Ott he vert
a ha lott ka to nák kö zött. De vissza tért.
Mi is le ke rü lünk a táb lá ról. Ki ha ma -
rabb, ki ké sőbb. De itt is van egy já -
ték sza bály: ha a gya log át ér a túl só
part ra, meg vált hat ja bár me lyi ket a
táb lán kí vül ről. Jé zus Krisz tus szol -
gai for mát öl tött, ki üre sí tet te ön ma -
gát – mond jam csú nyán: hagy ta ma -
gát le pa rasz toz ni, át ért a túl só part -
ra –, hogy azo kat meg vált sa, akik már
csa tát vesz tet tek, és le ke rül tek a táb -
lá ról. Akik re úgy néz tünk in nen a „ki -
bic tér ből”, mint ha szon ta lan fi gu -
rák ra. Vissza tért, mint ve zér, és
hisszük, hogy az idők vé ge ze tén is
vissza tér a fe hér lo von, mint győz tes.

Az öreg na gyot só haj tott.
– Ak kor ez után én is ve zér nek fo -

gom ne vez ni. És már nem pa rasz to -
zok itt, a táb lán sem.

– Kö szö nöm a játsz mát, mes ter –
nyúj tot tam a ke zem.

– Mes ter? – le gyin tett az öreg. –
Még so ha sem esett ennyi re jól a ve -
re ség. Vagy is… még is csak nyer tem –
mo soly gott.

Köz ben újabb part ner ér ke zett az
asz tal hoz.

– Fog lal jon he lyet – mond ta a
mes ter. – Vá lasszon színt.

Te nye rén tar tot ta mind két ve zért:
a fe hé ret és a fe ke tét is.

g Hor váth Csa ba
evan gé li kus lel kész (Fa ze kas var sánd)

For rás: Oros há zi Ha rang szó
– az Oros há zi Evan gé li kus

Egy ház köz ség lap ja, 2011. ősz

A Mes ter ről a sakk mes ter rel

Ro bert De Vin cen zo, a ne ves ar gen -
tin gol fo zó egy baj nok ság meg nye ré -
se után át vet te a csek ket, be le mo soly -
gott a fel ve vő gé pek len csé jé be, be vo -
nult az öl tö ző be, és össze szed te a hol -
mi ját.

Nem sok kal ké sőbb egye dül bal la -
gott a par ko ló já ban a ko csi ja fe lé,
ami kor egy fi a tal nő szó lí tot ta meg.
Gra tu lált a győ zel mé hez, majd el -
mond ta, hogy a gyer me ke sú lyos
be teg, hal dok lik. Nem tud ja, mi ből fi -
zes se ki a ki csi kór há zi ápo lá sá nak
költ sé ge it.

De Vin cen zót annyi ra meg ha tot -
ta a szto ri, hogy elő vet te a tol lát, és
át ru ház ta a csek ket a nő ne vé re.

– Hadd le gyen a ba bá nak egy-két
szép nap ja! – nyom ta az asszony
ke zé be.

A kö vet ke ző hé ten egy golf klub ban
ebé delt, ami kor a Hi va tá sos Golfli ga
egyik ve ze tő tiszt ség vi se lő je lé pett az
asz tal hoz.

– A fi úk lát ták ma gát a baj nok ság
után a par ko ló ban az zal a fi a tal nő -
vel. Ka pasz kod jon meg, nagy új sá got
mon dok. Az a nő szél há mos. Nincs

sem mi fé le be teg gye re ke, még csak
nincs is férj nél. Ma gát jól rá szed ték,
ba rá tom.

– Szó val nincs hal dok ló kis ba ba? –
von ta fel a szem öl dö két de Vin cen zo.

– Nincs hát.
– En nél jobb hír nem is kell – zár -

ta le a be szél ge tést a golf baj nok.

For rás: Erő le ves a lé lek nek, 3. por ció
– to váb bi 101 erőt adó és lé lek eme lő
tör té net. Ba goly vár Ki adó, Bu da -
pest, 2010.

A leg jobb hír

Ugyan az a vá ros, az em be rek is ugyan azok,
mint ami kor utol já ra állt a Hal té ren,
s in dult ját sza ni a fiú ár va ház ja vá ra.
Ma gas, szi kár alak, fe ke te pa pi ru há ban,
hosszú, ezüst ha ját lo bog tat ta a szél.

El száll tak az évek, mint ha nem is let tek vol na.
Be gyó gyul tak gyer mek ha lá lok, mély se bek kel.
Ma radt a szün te len lá zas te rem tés.

Most por lep te lá ba nyo mát ke re sem,
né zem a ké pét az aka dé mia zsú folt fa lán,
s hal la nám ör vé nyes zon go ra ak kord ja it,
jaj dul nak, mint fél re vert ha ran gok;
vissza szól né me tül: „Ne add meg ma gad!”
(Mert ma gya rul csak a szí vé vel tu dott.)

El kop tak a ko csik, az ab ron csos ke re kek
Pá rizs, Ró ma, We imar, Pest s Esz ter gom
út ja in, Szent pé ter vár far kas or dí tó
hó fú vá sa ver te ar cát, vak éj sza kák iszap ja
da gasz tot ta lá bát. Jó volt már meg pi hen ni
hárs fák rej tet te ko los tor mély csend jé ben.

Szi go rú, nagy ze nész, küld te ára dó mu zsi ká ját
Is ten fe lé, hogy szol gál ja hű en na pon ta,
mint fa lu si kán tor. Zeng jen új ra for ró,
vég te len dal la ma, hadd kor tyol juk mo hón,
mint for rás vi zét, temp lo ma gyer tya-ho má lyá ban
a har sa nó or go na fe led tes se a fu tó időt.
Ősz van, s fé nyes gesz te nyék ko pog nak.
Lomb-arany ok tó ber le ve lei be szór ják
szü lő föld jét. Szél zúg por la dó szá za dok ból.
Öreg pász tor-han gon szó lal, om ló
kö vek ro ba já val, ten ger hul lám dö re jé vel,
vad fo lyók ban bu kik föl a re mény –
he ge dű, fu vo la, üst dob zen gi a zsol tá ro kat,
csil lag ezüst be márt min den dal la mot.

Feny ve si Fé lix La jos

Vég te len dal lam
Liszt Fe renc szü le té sé nek két szá za dik év for du ló já ra
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa

Aki ké ső ősszel vagy té len jár kint a
me ző kön, biz to san fel fi gyel a már ko -
pasz bo kor csú csán, vil lany ve ze té ken
vagy más ki emel ke dő pon ton ülő ma -
dár ra. Röp té ben mi ni a tűr szar ká ra
em lé kez tet. Bár a nagy őr gé bics né -
hány éve kis szám ban fész kel is Ma -
gyar or szá gon, el ső sor ban még is téli
ven dég ná lunk. Szep tem ber vé gén,
ok tó ber ben ér ke zik, és áp ri li sig ma -
rad. Min dig a nyílt te rü le te ken lát ni,
er dő be nem megy.

A gé bi csek éne kes ma da rak, de
vi sel ke dé sük a ra g ado zó ké ra em lé -
kez tet. 

Ami kor a nagy őr gé bics meg ér ke -
zik, még me leg van, mo zog nak a ro -
va rok, sás kák ra, me zei tücs kök re
va dá szik. Va la mi ki emel ke dő pont -
ról le si őket, és ha ész re ve szi, hogy
moz dul egy sás ka, vagy elő bújt a tü -
csök, rá eresz ke dik, és hor gas cső ré -
vel ügye sen el kap ja. Ké sőbb, a tél fo -
lya mán, ami kor a ro va rok már el tűn -
tek, rág csá lók ra és ma da rak ra va dá -
szik.

Egy al ka lom mal a sze ge di Fe hér -
tón fi gyel het tem meg, ho gyan fo gott
el egy ken de ri két. Hosszú per ce kig
ült egy kis fa csú csán, és fi gyel te a fű -
ben ke res gé lő csa pa tot, az tán hir te -
len el rúg ta ma gát, és kö zé jük vá gott.

Azok ré mül ten me ne kül tek, de egyet
si ke rült el kap nia. Nem könnyen re -
pült ve le, hi szen a ken de ri ke majd -
nem ve réb nagy sá gú ma dár. Vé gül le -
szállt, és tép ni kezd te a már ha lott ál -
do za tát. Lát tam raj ta, hogy na gyon
éhes. Saj nál tam sze gény ken de ri két,
de azért gon do lat ban jó ét vá gyat kí -
ván tam a gé bics nek. Ahogy el néz tem
a mo hón fa la to zó ma da rat, enél kül is
volt ne ki.

Más kor Apaj-pusz tán ná di sár -
mányt ker ge tett a nagy őr gé bics.
Már majd nem utol ér te, de an nak az
utol só pil la nat ban si ke rült egy sű rű

fűz bo kor ba me ne kül nie. A gé bics
ki csit csa ló dot tan a bo kor csú csá ra
szállt. So ká ig várt, de a vé gén, úgy lát -
szik, be lát ta, hogy a sár mány nem
moz dul ad dig, amíg ő ott van. Egy idő
után el re pült. Ek kor a bo kor hoz
men tem, és be les tem az ágak kö zé. A
sár mány olyan moz du lat lan volt,
mint ha ki töm ték vol na, csak a sze mei
él tek. Va ló szí nű leg csak hosszú per -
cek múl va mer te el hagy ni rej tek he -
lyét.

A gé bi csek szo ká sa, hogy zsák má -
nyu kat tö vis re tű zik. Af fé le spájz ez
a szű kö sebb idők re. Per sze csak ak -
kor, ha a min den re fi gye lő var jak és

szar kák nem ve szik ész re. Ha fé lig el -
fo gyasz tott poc kot vagy ege ret lát tok
a tüs kén, tud ni fog já tok, hogy egy
nagy őr gé bics járt ott.

g Sch midt Egon

Kér dé sek
1. Mit gon dolsz, mi lyen sú lyú egy
nagy őr gé bics?
2. És egy ken de ri ke?
3. Hány fi ó kát ne vel egy nagy őr gé -
bics pár?

Nagy őr gé bics

ME SÉLNEK AZ ÁLL ATOK
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Vá la szok: 1. 60-70 gramm; 2. 18-20
gramm; 3. 6-7.

b Mos ta ni hat ré szes so ro za tunk -
ban olyan bib li ai tör té ne te ket
idé zünk fel, ame lyek ben az an -
gyal(ok)nak fon tos sze re pük van.
Min den rész hez tar to zik egy
rejt vény is. A so ro zat vé gén a he -
lyes meg ol dá so kat össze gyűjt ve
küld jé tek be szer kesz tő sé günk
cí mé re (Evan gé li kus Élet szer -
kesz tő sé ge, 1085 Bu da pest, Ül lői
út 24.). A bo rí ték ra ír já tok rá:
Gyer mek vár.

4.
Jé zus any já nak, Má ri á nak az egyik
uno ka test vé rét Er zsé bet nek hív ták.
Er zsé bet nek és fér jé nek, Za ka ri ás nak
nagy volt a bá na ta: nem volt gyer me -
kük, pe dig ők ma guk már elég idő -
sek vol tak.

Za ka ri ás pap volt, és fe le sé gé vel
együtt meg tar tot ták az Úr pa ran cso -
la ta it. Egy nap ő vé gez te a pa pi
szol gá la tot a temp lom ban. A szen -
tély bel se jé ben füs tö lő ál do za tot mu -
ta tott be, mi alatt a nép oda kint
imád ko zott.

Ami kor Za ka ri ás az ol tár mel lé lé -
pett, hir te len egy an gyal je lent meg
előt te. Na gyon meg ijedt, az égi kö -
vet azon ban így szólt hoz zá:

– Ne félj, Za ka ri ás! Az imád sá go -
dat meg hall gat ta az Úr. Fe le sé ged

nem so ká ra fi út fog szül ni. Nem csak
te fogsz ne ki örül ni, ha nem so kan
má sok is. Ugyan is az Úr ki vá lasz tot -
ta őt, és ha tá sá ra so kan lesz nek az Is -
ten kö ve tői. 

– Hon nan fo gom én tud ni, hogy
mind ez va ló ban meg fog tör tén ni? –
kér dez te ál mél kod va Za ka ri ás. – Hi -
szen a fe le sé gem mel már mind ket ten
idő sek va gyunk.

– Én Gáb ri el va gyok – fe lel te az
an gyal. – Az Is ten kül dött hoz zád,
hogy el mond jam ne ked ezt az öröm -
hírt. Mi vel ké tel ked tél a sza vam -
ban, ad dig né ma le szel, amíg mind -
az, amit mond tam, nem vá lik va ló -
ság gá!

Ez zel ahogy jött, úgy el is tűnt a
mennyei kül dött. A nép ez alatt oda -
kint vár ta Za ka ri ást, és el nem tud -
ta kép zel ni, mi ért van olyan so ká ig a
szen tély ben. Ami kor vé gül ki jött, és
nem tu dott be szél ni, rög tön tud ták:
lá to mást lá tott a temp lom ban.

Né hány hó nap múl va va ló ban

meg szü le tett Er zsé bet gyer me ke.
Ami kor a szom szé dok és a ro ko nok
meg tud ták, hogy fia szü le tett, na gyon
örül tek ne ki.

A nyol ca dik na pon zsi dó szo kás
sze rint el jöt tek, hogy kö rül me tél jék
a kis fi út, és ap ja után Za ka ri ás nak ne -
vez zék el. Er zsé bet azon ban nem
en ged te, hogy ezt a ne vet ad ják ne -
ki. Az an gyal ugyan is egy má sik ne -
vet pa ran csolt. Az em be rek nem ér -
tet ték, hogy mi ért nem hív hat nák a
kis fi út úgy, ahogy az ap ját. Ek kor
meg kér dez ték Za ka ri ást is. Ő egy
táb lát kért, és ugyan azt a ne vet ír ta
rá, ame lyet Er zsé bet mon dott.

Min den ki el cso dál ko zott, de a
döb be ne tük ak kor lett iga zán nagy,
ami kor Za ka ri ás hir te len meg szó lalt.
Meg jött ugyan is a hang ja. Han go san
imád koz ni kez dett, di csér te az Urat,
és min dent el me sélt tö vi ről he gyi re.

Az ott le vők pe dig cso dál koz va
néz tek egy más ra.

– Va jon mi lesz eb ből a gye rek ből,
ha már a szü le té sét is az Úr an gya -
la ad ta hí rül? – kér dez get ték egy -
más tól.

Ke res sé tek meg, me lyik apá nak ki a
gyer me ke! Küld jé tek be Za ka ri ás fi -
á nak a ne vét! Mi lyen jel ző szo kott a
ne ve előtt áll ni? Ezt is ír já tok hoz zá!
Mi ért kap ta ezt a má sik ne vet?

Ked ves Gye re kek!
G YE R ME KVÁR
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Mi lyen hí rünk lesz utó da ink kö ré ben,
mit adunk át az utó kor nak? Na -
gyobb részt a le vél tá ri ira tok őr zik
azo kat az in for má ci ó kat, ame lyek
majd év ti ze dek vagy akár száz év
múl va „val la nak” az egy ház mű kö dé -
sé ről, éle té ről. Kü lö nö sen egy olyan
moz gal mas, drá mai vál sá gok kal te li
kor szak után, mint a 20. szá zad,
fon tos az evan gé li kus ön tu dat, a
meg tett út, a meg pró bál ta tá sok és az
ered mé nyek tu da to sí tá sa. Ezért lé -
nye ges, nem el ha nya gol ha tó fel adat
az egy há zban „kö zös em lé ke ze tünk”
hor do zó i nak, a le vél tá ri ira tok nak a
meg őr zé se.

Az egy ház köz pon ti irat gyűj te mé -
nye, az Evan gé li kus Or szá gos Le vél tár
(EOL) őr zi az or szá gos, a püs pö ki hi -
va ta li ira to kat és az 1952 előt ti egy ház -
me gyei do ku men tu mo kat. Az 1819-
ben ala kult in téz mény el ső sor ban az
egye te mes egy ház mű kö dé se so rán ke -
let ke zett anya got őriz te, de már a
kez de tek től gyűj tő le vél tár ként is mű -
kö dött: ma gán sze mé lyek és gyü le ke -
ze tek ado má nyai ál tal is gya ra po dott. 

Az egye te mes le vél tár 1952-ben
vált or szá gos le vél tár rá, ami kor az
egy ház szer ve zet át szer ve zé se so rán
meg szűnt négy egy ház ke rü let (Bá -
nyai, Du nán in ne ni, Du nán tú li, Ti -
szai) ira tai, majd ké sőbb az egy ház -
me gyék, il let ve a meg szű nő egyéb
egy há zi in téz mé nyek do ku men tu mai
is ide ke rül tek. 

A gyü le ke ze tek tör té ne té ről az
egy ház lá to ga tá si jegy ző köny vek, a
lel ké szek élet raj zi ada ta i ról az or di -
ná ci ós köny vek (ön)élet raj zi be jegy -
zé sei ta nús kod nak. A fenn ma radt is -
ko lai ira tok az egy ház kul tu rá lis sze -
re pé ről, a je len tős egy há zi sze mé lyek
ha gya té kai pe dig a lel ké szek, ta ná rok
tár sa dal mi je len tő sé gé ről tar tal maz -
nak fon tos, az egy há zi és vi lá gi, a
hely tör té ne ti és egyéb tu do má nyos
ku ta tás szá má ra nem el ha nya gol -
ha tó for rás anya got.

Egy gyü le ke zet em lé ke ze tét azon -
ban sok szor csu pán az az egy-két
irat fo lyó mé ter nyi do ku men tum, né -
hány kö tet és irat cso mó őr zi, amely
a múlt vi ha ra it át vé szel ve a lel ké szi
hi va ta lok őri ze té ben ta lál ha tó. Leg -
is mer teb bek az anya köny vek, hi szen
ezeket ke re sik el ső sor ban a csa lád ku -
ta tók, ezek ben ta lál ha tók a gyü le ke -
zet tag ja i nak fel me női. Az anya -
köny ve ket ál ta lá ban jól őr zik, hi -
szen ve ze té sük kez de te több nyi re
az ön ál ló anya gyü le ke ze ti mű kö dés
kez de tét is je len ti, ugyan ak kor ép pen
a nagy ér dek lő dés, a sok ku ta tás mi -
att ál la guk meg ro mol hat, pa pír anya -
guk el hasz ná lód hat. Ér de mes a leg -
ve szé lyez te tet tebb anya köny vek ről
olyan má so la tot ké szí te ni, amely he -
lyet te sí ti és „te her men te sí ti” az ere -
deti pél dányt a túl zott hasz ná lat tól,
ha pe dig van rá anya gi le he tő ség, fon -
tos fo ko za to san res ta u rál tat ni az el -
hasz nált, el ron gyo ló dott anya köny -
vi kö te te ket.

A gyü le ke zet tör té net szem pont -
já ból azon ban a töb bi irat is ér de kes
le het!

Ki eme len dő a pres bi té ri u mi jegy -
ző köny vek so ro za ta; ezek tar tal maz -
zák a leg fon to sabb gyü le ke ze ti ese -
mé nye ket, ame lyek alap ján meg bíz -
ha tó an áb rá zol ni le het a kö zös ség egy
adott idő szak be li tör té ne tét. A lel ké -
szi hi va tal le ve le zé sét ér de mes idő -
rend be ren dez ve tar ta ni; ha ik ta tás
volt, az ik ta tó szá mok sor rend jé ben,

le he tő leg az ik ta tó- és mu ta tó köny -
vek kel együtt őriz ni. 

A gaz da sá gi-pénz ügyi ira tok kö zül
az egy há zi épü le tek, temp lom, pa ró -
kia, gyü le ke ze ti ház épí té se, ta ta ro -
zá sa, fel újí tá sa hosszú tá von ér de kes
le het, pél dá ul gya kor la ti szem pont -
ból, fel újí tá sok ide jén. Ha na gyon
meg sza po rod nak a szám lák, fő leg
pénz tár köny vek meg lé te ese tén fel -
me rül het a se lej te zés igé nye, de ezt
csak szak sze rű en, se lej te zé si jegy ző -
könyv vel do ku men tál tan – a gyűj te -
mé nyi meg bí zot tak kal és az EOL-lal
egyez tet ve – le het vég re haj ta ni. Gyü -
le ke ze ti nyil ván tar tá sok, lel ké szi nap -
lók egé szí tik ki a ké pet, de 1948
előtt ről az evan gé li kus nép is ko lák ról
vagy az egye sü le tek ről (Lu ther Szö -
vet ség, nő egy let) is le het nek ér de kes
do ku men tu mok.

Az ira tok ke let ke zé sük után – le -
het sé ges ak tu a li tá suk mi att – még ti -
zen öt–har minc évig irat tár ban őr zen -
dők, csak ezt kö ve tő en ke rül nek át a
le vél tár ba. A le en dő le vél tá ri ira to kat
te hát már ek kor, „irat tá ri szak ban” ér -
de mes az irat tá ri sza bály zat nak meg -
fe le lő en, ren de zet ten tá rol ni. Olyan
he lyen kell tar ta ni őket, ahol fi zi kai ál -

la guk véd ve van: tem pe rált, pá ra men -
tes he lyen, rág csá lók tól véd ve, biz ton -
sá gos, zár ha tó szek rény ben vagy he -
lyi ség ben, ha le het, e cél ra ké szült le -
vél tá ri do bo zok ban. 

Ér de mes meg őriz ni, rend ben tar -
ta ni a gyü le ke zet ira ta it, hi szen azok
a he lyi evan gé li kus kö zös ség em lé ke -
ze tét őr zik. Nem fe les le ges idő töl tés,
hob bi zás ez, ha nem az elő de ink nek
já ró tisz te let és az utó da ink nak át -
adan dó örök ség kér dé se. Kis be fek -
te tés sel nagy és pó tol ha tat lan kin cset
őriz he tünk így meg!

g Czen the Mik lós, 
az Evan gé li kus Or szá gos Le vél tár

igaz ga tó ja

Az Evan gé li kus Or szá gos Le vél tár ról
bő veb ben az in téz mény hon lap ján tá -
jé ko zód hat nak: http://eol.lu the ran.hu

E VANG É LIKUS G Y Ű J TE MÉ N YI SZ E MLE

Őriz zük meg
ré gi ira ta in kat, egy há zi

emléke ze tünk hor do zó it!
THE SAURUS

Rovatgazda: Kovács Eleonóra

Az EOL-ban őr zött egyik irat 1860-
ból, raj ta a Veszp ré mi Egy ház me gye,
va la mint a Szé kes fe hér vá ri Le ány gyü -
le ke zet pe csét je. A szé kes fe hér vá ri
evan gé li ku sok fel hí vá sa hit test vé re ik -
hez, hogy is ko lá juk lét re ho zá sát s
gyü le ke ze tük fej lő dé sét elő se gít sék.

Sok szor tesszük fel a kér dést, nem
min dig si ke rül meg ta lál ni a vá laszt.
Já nos evan gé lis ta sze rint Pi lá tus is fel -
tet te a fen ti kér dést Jé zus nak. Ha
eset leg nem em lé kez nénk Urunk
vá la szá ra, ne hi á nyos Bib lia-is me re -
tün ket okol juk. A pas sió tör té net úgy
foly ta tó dik, hogy Pi lá tus „is mét ki -
ment a zsi dók hoz…” – az az szó no ki
kér dést tett fel, a vá lasz ra egy ál ta lán
nem volt kí ván csi.

Egy há zunk or szá gos köz gyű lé se
2005-ben dön tött úgy, hogy meg pró -
bál ja ki de rí te ni az igaz sá got ab ban a
kér dés ben, kik mű köd tek együtt az
egy ház ül dö ző kom mu nis ta ál lam -
biz ton sá gi szol gá la tok kal 1990 előtt. 

Az Evan gé li kus Élet 2011. ok tó ber
9-i szá má ból ér te sül het tünk ar ról,
hogy a zsi nat ha tá lyon kí vül he lyez -
te azt az or szá gos köz gyű lé si ha tá ro -
za tot, amely a tény fel tá ró bi zott ság
fel ada tá vá tet te az egy há zi vá lasz tá -
sok je lölt jei „ügy nök kér dés be li érin -
tett sé gé nek” vizs gá la tát. A tu dó sí tás
sze rint a vizs gá lat a je löl tek nagy szá -
ma mi att meg va ló sít ha tat lan, ezért
von ták vissza a ko ráb bi ha tá ro za tot.
Így kí sér le tet sem te szünk a jö vő évi
tiszt újí tás előtt ar ra, hogy leg alább
annyi ki de rül jön az igaz ság ból,

amennyi a je len jo gi és ku ta tá si kör -
nye zet ben, hat év bi zott sá gi mun ká -
ja után fel szín re ke rül het ne.

A zsi nat tör vény elő ké szí tő bi zott -
sá gá nak há la, a tény fel tá ró bi zott ság
tag jai részt ve het tek a vé gül is el uta -
sí tott ja vas lat meg fo gal ma zá sá ban. A
ma gunk ré szé ről nem érez tük „meg -
va ló sít ha tat lan nak”, hogy egy ház -
me gyei szin tig el vé gez zük a je löl tek
alap szin tű át vi lá gí tá sát. Ezt az „át vi -
lá gí tást” egyéb ként nem is ír ta elő kö -
te le ző en a ha tá ro za ti ja vas lat, csu pán
egy nyi lat ko zat té tel re kér te a je löl te -
ket ar ra vo nat ko zó lag, hogy tu do má -
suk sze rint kap cso lat ban vol tak-e
az ál lam biz ton sá gi szol gá la tok kal.

Szo mo rú va gyok, hogy ezt a kis lé -
pést sem tud ja meg ten ni egy há zunk
az ön tisz tu lás irá nyá ba. A tény fel tá -
rás ugyan is fo lyik – je len leg egy há -
zunk ban is, de tő lünk füg get le nül is.
Volt már al kal munk kí nos ma gya ráz -
ko dás ra, ami kor fon tos, egy ház hoz
kö tő dő in téz mény fris sen meg vá -
lasz tott, el ső szá mú ve ze tő jé ről de -
rült ki érin tett sé ge. Könnyen elő for -
dul hat ilyen eset a jö vő ben is. A vé -
gül is el bu kott ja vas lat tal sem le he -
tett vol na az eh hez ha son ló fi as kó kat
tel jes bi zo nyos ság gal meg előz ni, de

ha meg sem pró bál juk, véd te le nek le -
szünk a kri ti kák kal szem ben. 

Egye bünk sin csen, mint a hi te les -
sé günk; ha nem né zünk szem be
múl tunk el fe lej te ni, el rej te ni akart ár -
nya i val, ak kor hi te les sé günk ma ra dé -
kát is el ve szít jük, „a só meg ízet le nül”.
Pont az fog tör tén ni ve lünk, ami ért
az ál lam biz ton ság és meg bí zói, a
val lás sza bad sá got láb bal tip ró kom -
mu nis ta ál lam ha ta lom annyit dol go -
zott. Húsz év után még min dig az ő
meg fé lem lí té sük és ma ni pu lá ci ó juk
moz gat min ket?

Hat éve egy há zunk fel tett egy kér -
dést, rá kér de zett az igaz ság ra. Az
igaz ság né hány da rab ja má ra ki de rült,
és ez so kunk szá má ra fá jó. Még sem
sza bad há tat for dí ta nunk az igaz ság -
nak. Meg kell is mer nünk és fel kell dol -
goz nunk. Re mény sé günk sze rint at tól
kap ha tunk erőt, böl cses sé get, bá tor -
sá got és sze re te tet eh hez a fáj dal mas
mun ká hoz, aki nek a vá la szát Pon ci us
Pi lá tus, a le tűnt Ró mai Bi ro da lom
kép vi se lő je nem akar ta meg hall gat ni.

g Ker tész Bo tond

A szer ző tör té nész, a tény fel tá ró bi -
zott ság tag ja

Mi az igaz ság?

A bi zott ság el nö ke a kor mány ré szé -
ről Szász fal vi Lász ló, a Köz igaz ga tá si és
Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um egy há zi,
nem ze ti sé gi és ci vil tár sa dal mi kap cso -
la to kért fe le lős ál lam tit ká ra, társ el nö -
ke Gáncs Pé ter, a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke volt. 

A bi zott sá gi ülé sen részt vett dr. Fe -
dor Ti bor, a Köz igaz ga tá si és Igaz ság -
ügyi Mi nisz té ri um Egy há zi Kap cso -
lat tar tá si és Együtt mű kö dé si Fő osz -
tályának  ve ze tő je, Er dős Nor bert kor -
mány meg bí zott, a Bé kés Me gyei Kor -

mány hi va tal ve ze tő je, dr. Je len ka
Gyön gyi, a kor mány hi va tal igaz ga tó -
ja, va la mint Helf rich Pé ter, a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or -
szá gos Iro dá ja In gat lan ren de zé si Osz -
tá lyá nak ve ze tő je is.

Az egyez te tő bi zott ság elő ször
meg tár gyal ta a Bé kés csa ba, Lu ther u.
3. szám alat ti, 4080/2 hely raj zi szá -
mú in gat lan tu laj don ren de zé si ügyét,
s egy han gú sza va zás sal bi zott sá gi
elő ter jesz tés ként a Bé kés csa bai Evan -
gé li kus Egy ház köz ség ré szé re pénz -

be li kár ta la ní tást ja va sol a kor mány
szá má ra.

Ez után az egyez te tő bi zott ság két
el nö ke, Szász fal vi Lász ló ál lam tit kár
és Gáncs Pé ter el nök-püs pök le zár ta
a húsz éve tar tó tár gya lás so ro za tot.

A 2011-ben tár gyalt ügyek ben ké -
szí tett bi zott sá gi elő ter jesz té se ket a
kor mány még eb ben az év ben meg -
tár gyal ja, s kor mány dön tés alap ján a
ki fi ze té sek vár ha tó an ez év de cem ber
31-ig meg tör tén nek.

Az 1991. évi XX XII. tör vény ez év
vé gé ig hatályos, te hát ed dig kell be -
fe jez ni a még hát ra lé vő, úgy ne ve zett
köz vet len meg ál la po dá sok kal ren de -
zen dő igény lé se ket.

A kor mány szán dé ka sze rint vár -
ha tó an de cem ber el ső fe lé ben kon -
fe ren ci át tart az in gat lan ren de zé si fo -
lya mat ün ne pé lyes le zá rá sa ként.

d EvÉ let-in fó

Le zá rult az in gat lan ren de zés
b Le zá rult a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ál tal az 1991. évi XXXII.

tör vény alap ján vissza igé nyelt volt egy há zi in gat la nok tu laj do ni hely -
ze té nek ren de zé si fo lya ma ta. Bé kés csa bán ok tó ber 12-én tar tot ta ki -
he lye zett ülé sét az említett tör vény alap ján össze hí vott egyez te tő bi -
zott ság. Az ülés egyúttal az utolsó egyeztetés volt egyházunk és a
kormány között az ingatlanrendezés során. 

Rö vid, de an nál tar tal ma sabb utó ta -
lál ko zó ra gyűl tek össze a 2010–11-es
el ső or szá gos pres bi ter kép ző tan fo -
lyam részt ve vői Rév fü lö pön ok tó ber
14. és 15. kö zött.

Dr. Ga rá di Pé ter, a bu da ör si gyü -
le ke zet fel ügye lő je a pres bi te ri élet for -
má ról, dr. Fa bi ny Ti bor egyetemi ta -
nár, a Budai Egyházmegye felügyelője
a tisz ta ta ní tás fon tos sá gá ról tar tott

elő adást. Pál mai Ist ván, a pak si egy -
ház köz ség fel ügye lő je a gyü le ke ze ti
konflik tu sok ke ze lé sé ről, dr. Győr fi
Ká roly óbu dai fel ügye lő pe dig a pres -
bi ter vá lasz tás tar tal mi kér dé se i ről
osz tot ta meg ta pasz ta la tait, se gí tő,
elő re  mu ta tó gon do la ta it az egybe -
gyűl tekkel.

Az igehirdetés szolgálatát ifj. dr.
Hafenscher Károly, a találkozónak

ott  hont adó Ordass Lajos Evangélikus
Ok tatási Központ igazgatója végezte. 

A már nagy csa lád ként mű kö dő
csa  pat az zal a vággyal bú csú zott, hogy
a kö zös ség- és egy ház épí tés ér de ké ben
foly ta tód jék a ta lál ko zá sok so ra.

Az el ső pres bi ter kép ző tan fo lyam
jó té kony ki su gár zá sa ma már több vo -
nat ko zás ban is ta pasz ta la ti tény.

g Prhle Péter fel vé te le

Utó ta lál koz tak
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Evan gé li kus
is ten tisz te let
a Ma gyar
Tele ví zi ó ban
Ok tó ber 30-án,
a Szent há rom ság

ün ne pe utá ni 19. va sár napon 11
órá tól is ten tisz te le tet lát ha tunk
a Ma gyar Te le ví zió m1-es csa tor -
ná ján Nyír egy há zá ról. Igét hir det
dr. Fa bi ny Ta más püs pök.

b A bő ség és az ín ség ta lál ko zott
egy más sal ok tó ber má so dik hét -
vé gé jé nek kü lön bö ző ren dez -
vé nye in Ko lozs vá rott. A Gusz táv
Adolf Se gély szer ve ze tet, az Ár -
tat la nok Ala pít ványt és az evan -
gé li kus gye rek mun kát is mer -
het ték meg ez al ka lom mal a je -
len lé vők. A jó han gu la tú, zi -
man kós ked vet űző Lu ther Már -
ton Okt ober fest az ada ko zás al -
kal ma volt, ame lyen az em lí tett
szol gá la to kat tá mo gat hat ták az
evan gé li kus gyü le ke zet, a nem -
zet kö zi gyü le ke zet tag jai és a
kin cses vá ros la ko sai is. 

A ke resz tyén ség sa ját ja az öröm és a
kö zös la ko ma, de emel lett el en ged -
he tet len a rá szo ru ló fe le ba rát fel se -
gí té se és gon do zá sa is. Amint az
öröm és az ál dás kö zös, úgy a fe le lős -
ség és egy más ter hé nek hor do zá sa is
kö zös – a ter hek együt tes vál la lá sa a
jö vő kul csa.

Film ve tí tés és fo tó ki ál lí tás-
meg nyi tó
Sok ro má ni ai gyer mek meg is mer het -
te az el múlt év ti ze dek ben a nél kü lö -
zés kü lön bö ző ar ca it, és az ín ség ma
is je len va ló. Mic ha el Car roll ame ri -
kai saj tó fo tós, aki az el sők kö zött
do ku men tál ta az 1989-es rend szer vál -
tást, a for ra da lom for ga ta gá ban be -
te kin tést nyert a több száz ezer gye -
re ket „tá ro ló” ár va ház rend szer be. Az
élet és ha lál kö zött ve ge tá ló gye re kek
nyo mo rú sá ga, az AIDS-es és HIV-po -
zi tív ki csik esély te len sé ge lát tán ő és
a mel lé ál ló ame ri kai csa lá dok lét re -
hoz ták az Ár tat la nok Ala pít ványt
ro má ni ai gye re kek meg se gí té sé re. 

Don Hahn, Az orosz lán ki rály és a
Szép ség és a Ször nye teg cí mű, Os car-
díj ra je lölt ani má ci ós fil mek pro du -
ce  re Mic ha el Car roll tör té ne té től
meg érin tet ten nyolc van per ces do ku -
men tum fil met ké szí tett a fo tós mun -
ká já ról és a gye re kek hely ze té ről. Ezt
a fil met te kint het ték meg az ér dek -
lő dők a ko lozs vá ri evan gé li kus temp -
lom ban. A ve tí tés után le he tő ség volt
sze mé lye sen Car roll-lal be szél get ni,

majd az ő fo tó i ból, a Ko lozs vá ri
Ama tőr Fo tó tár sa ság, il let ve Brain
Johns ton ké pe i ből ki ál lí tás nyílt a Ro -
má ni ai Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy -
ház Re mé nyik Sán dor Ga lé ri á já ban. 

Az es ten össze gyűlt ado má nyok -
ból és az el adott fo tók árá ból be folyt
összeg az Ár tat la nok Ala pít vány
mun ká ját se gí ti. Az ala pít vány je len -
leg Bu ka rest ben, Besz ter cén és Ko -
lozs vá ron kór ház ban ha gyott vagy

be teg, ár va, fo gya ték kal élő és ro ma
gye re kek kel fog lal kozik. 

Lu ther Már ton Okt ober fest
A Ko lozs vá ri Evan gé li kus-Lu the rá -
nus Egy ház köz ség má so dik al ka -
lom mal szer vez te meg szom bat
dél után őszi fesz ti vál ját, a Lu ther
Már ton Okt ober fes tet az egy ház köz -
ség ud va rán.

Az al kal mat Ador já ni De zső Zol -
tán püs pök nyi tot ta meg, Lász ló At -
ti la al pol gár mes ter kö szön töt te az
ün ne pel ni össze gyűlt ko lozs vá ri a -
kat, majd Mic ha el Church a nem zet -
kö zi gyü le ke zet tag ja it üd vö zöl te.
Hat há zi Re be ka evan gé li kus ifis min -
den ki nek a lel ké be mo solyt lo pott
gyö nyö rű da la i val. 

Ha már Okt ober fest, ter mé sze te -
sen nem ma rad ha tott el a sör, és né -
met étel spe ci a li tá so kat is kós tol hat -
tak a „fesz ti vá lo zók”. A gye re kek
köz ben Pa lo csay Ka ta ve ze té sé vel
zöld ség bá bo kat ké szí tet tek az ara tá -
si há la adás je gyé ben. 

A dél után csúcs pont ját a tom bo -
la sor so lás je len tet te. A gye re kek já -
té ko kat nyer het tek, a fel nőt tek pe dig
– több szpon zor tá mo ga tá sá nak kö -
szön he tő en – je gye ket a CFR he lyi

fut ball csa pat meccse i re, a to váb bi
sze ren csé sek pe dig egy lá da sör rel,
szín ház-, ope ra je gyek kel, masszázs-,
ven dég lői, ká vé zói utal vá nyok kal
gaz da god hat tak, il let ve Bib li át és
an gol, ma gyar, ro mán nyelv órá kat is
nyer het tek. A tom bo la je gyek árá val
a részt ve vők az Ár tat la nok Ala pít -
ványt és az evan gé li kus gyer mek -
mun kát se gí tet ték. 

A Gus ztáv Adolf Se gély szer ve zet
ro má ni ai ju bi le u ma
Egy év ti ze de se gí ti a Gusz táv Adolf
Se gély szer ve zet (GAS) a ro má ni ai
pro tes táns tag egy há za kat, a ma gyar
és a szász lu the rá nus, il let ve a ma -
gyar re for má tus egy há zat. A ju bi le -
um ra Ro má ni á ba lá to ga tott En no
Ha aks, a szer ve zet új fő tit ká ra. Több
gyü le ke ze tet fel ke re sett, kö zö sen a
GAS ro má ni ai ve ze tő sé gi cso port já -
val, Öt vös Jó zsef és Má tyás At ti la lel -
ké szek kel. 

Va sár nap a fő tit kár a ko lozs vá ri
két ágú re for má tus temp lom ban pré -
di kált, ahol a Er dé lyi Szász Evan gé -
li kus Egy ház püs pö ke, Re in hart Guib
és az Er dé lyi Re for má tus Egy ház ke -
rü let elő adó ta ná cso sa, Ko vács Ist ván
is kö szön töt te a gyü le ke ze tet. 

Es te a Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu -
the rá nus Egy ház püs pök sé ge lát ta
ven dé gül a kül dött sé get. Az an gol
nyel vű evan gé li kus is ten tisz te le tet
Hor váth Zol tán or go na mű vész kon -
cert je követte, majd ün ne pi fo ga dás -
sal zá rult a prog ram. Ez al ka lom mal
ta lál koz ha tott a GAS ve ze tő sé ge a se -
gély szer ve zet volt ösz tön dí ja sa i val és
a nem zet kö zi gyü le ke zet tel.

g Ka lit Esz ter

Ka ri ta tív ün nep ség so ro zat
Ko lozs vá rott

Evan gé li kus is ten tisz te let
a Ma gyar Rádi ó ban
Ok tó ber 31-én, hét főn, a re -
for má ció ün ne pén 10.04-től is -
ten tisz te le tet hall ha tunk az

MR1 – Kos suth
rá dió hul lám -
hosszán Győr -
ből. Igét hir det
Sze me rei Já nos
püs pök.

Meg hí vó
Az észak-né met or szá gi Sch wa ne -
we de vá ros evan gé li kus Szent Já -
nos-temp lo má nak kó ru sa, ze ne ka -
ra, to váb bá a kö ze li Evan gé li u mi
kó rus 13. kül föl di kon cert tur né já -
nak egyik ál lo má sa ok tó ber 20-tól
24-ig Bu da pest.

Ok tó ber 23-án 17 órai kez det tel
Bu da pes ten, Kő bá nyán, a Ká pol na
ut ca 14. szám alat ti evan gé li kus
temp lom ban nagy sza bá sú egy ház -
ze nei ün ne pi hang ver senyt ad nak.
A hang ver seny leg főbb da rab ja
Reimann Ig naz (1820–1885) C-dúr ün ne pi mi se cí mű al ko tá sa négy szó -
la mú kó rus, négy szó lis ta és a nagy ze ne kar elő adá sá ban. A két kó rus és
a ze ne kar Win fried Sch warz ve zény le té vel ez út tal is azt az év ti ze dek óta
ápolt ha gyo mányt foly tat ja, hogy ré gi mes te rek is me ret len mű ve it új ra
élet tel töl ti meg.

A prog ram ré szét al kot ják to váb bá rész le tek Di et rich Bux te hu de (1637–
1707) Al les was ihr tut (Min dent, amit csak tesz tek) kan tá tá já ból a kó -
rus és a vo nós né gyes elő adá sá ban. Ger hard Rabe tol lá ból szár ma zik a
hang ver seny el ső szá ma, Lob et ihr Völ ker den Herrn (Ti né pek, di csér -
jé tek az Urat). A 67 éves ze ne szer ző a da ra bot 91 éves édes ap ja, Emil Rabe
szö ve ge alap ján a sch wa ne we dei mu zsi ku sok szá má ra ki bő vít ve hang -
sze rel te, így csil lo gá sa még ün ne pé lye sebb lett. 

Az a cap pel la da ra bok kö zött a két kó rus Wolf gang Amade us Mo zart,
Charles-Camil le Sa int-Sa ens és Jo hann Crü ger mű ve it ének lik.

A hang ver seny re a be lé pés díj ta lan.

H I R D E T É S

A fotó a Szent Já nos-temp lom ének- és
ze ne karának athé ni kon cert jén ké szült

A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um
ta ná rai ok tó ber 14–15-én Ba la ton -
szár szón, az Evan gé li kus Kon fe ren -
cia- és Misszi ói Ott hon ban töl töt tek
együtt két na pot szak mai ta nács ko -
zás sal és lel ki töl te ke zés sel. Dr. Ma -
gyar ku ti Gyu lá né Tóth Ka ta lin is ko -
la lel kész szer vez te a hét vé gét, ame -
lyen har minc pe da gó gus vett részt.

A tes ti-lel ki ki kap cso ló dást se gí tő
Ba la ton-par ti kör nye zet ben ha gyo -

má nyo san min den év ben meg tar tott
ta ná ri csen des na pok al kal mat ad nak
ar ra, hogy a fő vá ros ro ha nó éle té ből
kis idő re ki ke rül ve, nyu godt kö rül mé -
nyek kö zött le gye nek együtt a pe da -
gó gu sok, és for dít has sa nak még több
időt egy más ra és a kö zös ügy re, az is -
ko lai ok ta tás ról-ne ve lés ről va ló be -
szél ge tés re.

A na po kat ke re te ző áhí ta to kat az is -
ko la ala pí tó igaz ga tó ja, Schu lek Má  tyás,

illetve az intézmény je len le gi hit ok ta -
tói tar tot ták. A zá ró al kal mon az is ko -
la lel kész Lu ther Már ton gon do la ta it
köz ve tít ve ar ra buz dí tot ta a tan tes tü -
let tag ja it, hogy te kint se nek az is ko -
lá ban rá juk bí zott gyer me kek re mint
„pom pás, örök kin csek re”, és le gye nek
tu da tá ban an nak, hogy Lu ther a gyer -
me kek ne ve lé sét a leg szen tebb te vé -
keny ség ként tar tot ta szá mon.

g Ur bán Ág nes

De ák té ri ta ná rok csen des hét vé gé je

F
O

TÓ
: 

PA
LO

C
S

A
Y

 K
A

TA
A

 S
Z

E
R

Z
Ő

 F
E

LV
É

T
E

LE



Evangélikus Élet 2011. október 23. f 15mozaik

b „A te to vá lást gyű lö löm. S még -
is sze ret ném sok em ber nek a ke -
ze fe jé re rá írat ni: Min den cse le -
ke det nek van kö vet kez mé nye!”
– idé zett Gár do nyi Gé za fi a i hoz
in té zett in tel me i ből Smi dé li -
usz Gá bor De ák té ri lel kész, a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház If jú sá gi Bi zott sá gá nak
el nö ke, mi előtt meg ál dot ta vol -
na a 72 óra komp ro misszum
nél kül cí mű prog ram so ro zat
hi va ta los meg nyi tó já nak részt -
ve vő it. A fe le ke ze te ken át íve lő,
ha zánk ban ne gyed szer meg hir -
de tett – Ma gyar or szág egész
te rü le tét le fe dő – szo ci á lis ak ció
ok tó ber 13-án, csü tör tö kön 17
óra 28 perc kor raj tolt a Szent
Ist ván-ba zi li ka előt ti té ren. Idén
össze sen nyolc ezer-hét száz öt -
venen lép tek a tet tek me ze jé re
– majd nem két szer annyi an,
mint ta valy! Az Öku me ni kus
If jú sá gi Iro da ko or di ná lá sá val
va sár nap es tig száz negy ven te -
le pü lé sen há rom száz öt ven ön -
kén tes fel adat va ló sult meg.

Bé kés me gyé ben két evan gé li kus if -
jú sá gi cso port és az oros há zi ok ta tá -
si köz pont kö zös sé ge is moz gás ba
len dült. Tót kom ló son – mi ként a 72
óra köz pon ti hon lap ján bár ki azon -
nal ér te sül he tett róla – szom ba ton
nem sok kal dél után fél öt után vé gez -
tek az az na pi fel ada tok kal: a Nap ra -
for gó Ház fes té sé vel, a Mes ter sé gek
Há za ren de zé sé vel és az idő sek meg -
lá to ga tá sá val.

Öt ven ki lo mé ter rel észak ke le tebb -
re is sű rű volt a prog ram. A me ző be -
ré nyi ese mé nyek ről Lá zár né Skor ka
Ka ta lint, a Me ző be ré nyi I. Ke rü leti
Evan gé li kus Egy ház köz ség lel ké szét
kér dez tük:

– Ön kén tes csa pa tunk ti zen há -
rom-ti zen négy éves ifi se ink ből állt
össze; ők a he lyi ál ta lá nos is ko la, gim -
ná zi um, va la mint a bé kés csa bai evan -
gé li kus gim ná zi um ta nu lói. A gond -
nok asszony a hát tér ből se gí tet te a tu -
cat nyi fi a tal mun ká ját. Pén te ken elő -
ször az evan gé li kus óvo da ud va rán
se per ték össze a lom bot, majd dél -
után a te le pü lés köz té ri szob ra it tisz -
tí tot ták meg. Szom ba ton a csí pős hi -
deg ar ra ins pi rál ta a ne gye di kes hit -
ta no sok kal ki egé szült csa pa tot, hogy
az egyik he lyi áru ház előtt me leg te -
át kí nál ja nak a vi rá got áru ló né nik -

nek, egy épít ke zé sen dol go zó mun -
ká sok nak, va la mint az ut cán sé tá lók -
nak. A fi a ta lok vál lal ták a gyü le ke zeti
új ság öt száz pél dá nyá nak ki hor dá sát
is, va la mint idő sek nél dió sze dést,
lomb sep rést. A va sár na pi is ten tisz -
te le ten be szá mol tak az el vég zett
mun ká ról, és egy ének kel ked ves ked -
tek a gyü le ke zet nek.

Komp ro misszum men tes tet tek -
ben gaz da gon töl töt ték a hét vé gét az
oros há zi Szé kács Jó zsef Evan gé li -
kus Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és Gim -
ná zi um – már ru ti nos „het ven két órá -
zók nak” szá mí tó – ta nu lói is: ku tya -
men he lyet lá to gat tak, sö vényt ül -
tet tek az óvo dá ban, ta ka rí tot tak az is -
ko la ud va rán, a temp lom ban és a
temp lom kert ben, és rend be tet ték az
al vé gi te me tő második vi lág há bo rús
sír kert jét – ol vas ha tó Ri bársz ki Ákos
is ko la lel kész blog ján.

Az evan gé li kus (kö zép)is ko lák kö -
zül a leg fi a ta labb és a leg idő sebb is
csat la ko zott az ak ci ó hoz.

– Pén te ken az ál ta lá nos is ko lá sok -
kal, ötö di kes és he te di kes fi a ta lok kal
ge reb lyéz tük össze az avart a pest -
szent lő rin ci Szent Ist ván ki rály plé -
bá ni án. Eb ben a temp lom ban tart juk
a hét fő reg ge li áhí ta to kat, ezt is sze -
ret tük vol na meg kö szön ni ez zel a se -
gít ség gel. Más nap ti zen egy di ák kal a
Noé Ál lat men he lyen jár tunk. Ren ge -
teg ki ta szí tott ku tya kö zött ge reb lyéz -

tünk, ta lics káz tunk – leg alább hat van
eb kör nye ze tét tet tük szeb bé –, majd
meg lá to gat tuk a töb bi ál la tot is – tud -
tuk meg De ák Lász ló tól, a szep tem -
ber ben in dult pest szent lő rin ci Szteh -
lo Gá bor Evan gé li kus Óvo da, Ál ta -
lá nos Is ko la és Gim ná zi um is ko la lel -
ké szé től.

A nyu ga ti vé gek ről Mes ter há zy
Ba lázs, a Ber zse nyi-lí ce um is ko la lel -
ké sze, a prog ram egyik sop ro ni ko -
or di ná to ra tu dó sí tot ta az Evan gé li kus
Éle tet:

– „Lát tad, hogy mi lyen tu ti lett az
osz tá lyunk ál tal ki fes tett ját szó tér?”
„El me he tünk majd más kor is a fo gya -
té ko sok hoz?” „De jó volt be szél get ni
az idős né ni vel!” „Ennyi avart még éle -
tem ben nem ge reb lyéz tem!” „Meg

ne tud ja édes anyám, hogy én a temp -
lom ban ab la kot pu col tam, mert ak kor
majd ott hon is kell! Bár most már
akár…” Ilyen mon da tok hang zot tak el
a li cis ták szá já ból pén te ken, ami kor az
is ko la csen des nap ján a reg ge li is ten -
tisz te let után csat la koz tunk a ren dez -
vény hez.

A cél az volt, hogy az ön kén tes ség
évé ben mi nél töb ben meg érez zék,
mi lyen jó ten ni a kör nye ze tün kért, a
má si kért, a ná lunk na gyobb szük ség -
ben lé vő ért.

Nagy se gít sé get kap tunk a me gyei
ko or di ná tor tól, Bar cza At ti lá tól, il let -
ve a Sop ron Hol ding Zrt.-től is, így
tud tunk több száz di ák nak mun kát ad -
ni. A pro jektszem lé let sze rinti meg va -
ló su lás még egy ki csit vá rat ma gá ra, de
ta lán min den ki ben el in dult va la mi a
pén te ki na pon, és egy csa pat tal még
szom ba ton is ke rí tést fes tet tünk, il let -
ve a va sár na pi is ten tisz te le ten is azért
ad tunk há lát, hogy kö zö sen dön tö get -
het jük le a kö zöny fa la it.

g Össze ál lí tot ta: Vi tá lis Ju dit

72 óra komp ro misszum nél kül –
evan gé li ku sok kal

ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Sánta Anikó

Szer kesz tő sé gi kol lek tí vánk ez év
jú li u sa óta nél kü löz ni kény te len a lap
kor rek to rának, Sin ká né Zom bory
Ka ta linnak a mindennapi munkáját.
A hi ány zás iga zo lá sá ra a leg il le té ke -
seb bet, Sin ka Han gát (ké pün kön
balra) kér tük. Az if jú hölgy – aki
szep tem ber 12-én a har ma dik gyer -
mek ként ör ven dez tet te meg ér ke zé -
sé vel a szü le it – kész ség gel tett ele -
get a fel adat nak. Han ga édes ap ja
egyéb ként Sin ka Csa ba, a Kis pesti
Bap tis ta Gyü le ke zet lel ki pász to ra.

Szol gá la ti köz le mény

Az Evan gé li kus Kán tor kép ző In té zet té li kán tor kép ző tan fo lya ma ok tó ber
29-én, szom ba ton kez dő dik, az ün ne pé lyes nyi tó áhí tat dél előtt 10-kor lesz.
A tan fo lyam húsz szom ba ti ta ní tá si al ka lom ból áll. Je lent kez ni a kán tor -
kép ző cí mén (2151 Fót, Ber da Jó zsef u. 3.) vagy e-mail ben (kan tor ke p zo@cit -
ro mail.hu) le het. Bő vebb in for má ció az in té zet hon lap ján (http://kan tor -
ke p zo.lu the ran.hu) ta lál ha tó. Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk!

H I R D E T É S

Meg hí vó
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ne vé ben meg hív juk a IV. Ka ta lin-
na pi evan gé li kus bál ra no vem ber 26-ára a Bu da vá ri Ön kor mány zat au -
lá já ba (1014 Bu da pest, Ka piszt rán tér 1.).

Prog ram
• 19.00: Be kö szön tő – Bé nyi Il di kó és Schu lek Csa ba. Az est fő véd nö -

ke: Sch mitt né Mak ray Ka ta lin, a köz tár sa sá gi el nök fe le sé ge
• 19.30: To kody Ilo na Kos suth-dí jas, ki vá ló és ér de mes mű vész, Mus kát

And rás ének mű vész. Zon go rán kí sér: Nagy Már ta zon go ra mű vész.
• 19.50: Az év evan gé li kus bo rá sza: Ga lán tai Ká roly (Solt vad kert)
• 20.00: Bü fé va cso ra
• 21.00: Ci gány misszió – a bál jó té kony sá gi cél ja (Ba kay Pé ter misszi ói

lel kész)
• 21.10: Pa lya Bea éne kel
• 21.30: Nyi tó tánc (Ma jor né Vígh Zi ta és Ma jor Pé ter, va la mint Ju hász

Vik tó ria és Sza bó Já nos)
• 21.40: Tánc a Simp le ze ne kar kí sé re té ben
• 23.00: Fe hér Je nő nek, a fa so ri evan gé li kus gim ná zi um di ák já nak zon -

go ra já té ka
• 23.05: Tom bo la sor so lás
• 23.45: Tánc
• 2.00: Zá rás

Mű sor ve ze tők: Bé nyi Il di kó és Schu lek Csa ba.
A tom bo la je gyek árá ból be folyt összeg a Gö rög szál lá son meg va ló sí tott
ci gány misszi ó ban in dult kö zös ség fej lesz tő, szo ci á lis és fog lal koz ta tá si prog -
ram tá mo ga tá sát szol gál ja.

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

Je gyek 5000 fo rin tért kap ha tók ok tó ber 24-től a Hu szár Gál pa pír- és
köny ves bolt ban (1054 Bu da pest, De ák tér 4.). (A va cso rá ra és egy ital -
ra min den ked ves meg hí vott a ven dé günk, az est hát ra lé vő ré szé ben az
ital szám lát az urak ren de zik.)

H I R D E T É S

150 éve pro tes tán sok
Szom bat he lyen
Tisz te let tel meg hív juk ün ne pi
is ten tisz te le tünk re, amely nek
ke re té ben há lát adunk a száz öt -
ven éve meg ala kult szom bat he -
lyi pro tes táns gyü le ke ze tért, és
meg áld juk a Re mé nyik Sán dor
Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la új
szár nyát. Az ün nep ség ok tó ber
30-án, va sár nap 9 óra kor kez dő -
dik a szom bat he lyi evan gé li kus
temp lom ban. Igét hir det Sze -
me rei Já nos, a Nyu ga ti (Du nán -
tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke, a li -
tur gi á ban részt vesz Ros tá né Pi -
ri Mag da, a Va si Egy ház me gye
es pe re se. Köz re mű kö dik a la jos -
ko má ro mi fú vós ze ne kar.

Az egy ház köz ség
pres bi té ri u ma ne vé ben

Gre ger sen-La bos sa György
lel kész,

Brez no vits Ist ván fel ügye lő

H I R D E T É S

A cin ko tai gyü le ke zet kon fir man du sai ok tó ber má so dik hét vé gé jét a Nóg -
rád me gyei Bé ren töl töt ték, hogy Jé zus ra fi gyel ve, vi dá man le hes se nek együtt
há rom na pon át. A hét vé gé ről bő vebb, ké pes él mény be szá mo ló ol vas ha tó
egyházunk központi honlapjának (www.evan ge li kus.hu) If jú ság ro va tá ban.

g Dr. Agod Anett fel vé te le

Kompromisszum nélkül Sopronban is… Nyílt nap a Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um ban
A 2012/2013. tan év ben in du ló 5. és 9. – ál ta lá nos, emelt szin tű nyel vi és
emelt szin tű ter mé szet tu do má nyos – osz tá lyok ba je lent ke ző di á ko kat
és szü le i ket sze re tet tel vár juk no vem ber 10-én 8.45-től óra lá to ga tá sok -
ra. Ezen a na pon 17 órá tól to vább ta nu lás sal kap cso la tos tá jé koz ta tó szü -
lői ér te kez le tet is tar tunk.

Ér dek lőd ni és be je lent kez ni az igaz ga tói tit kár sá gon Sza bad fy Ká roly -
né nál az 1/322-4406-os te le fon szá mon, il let ve a tit karsag@fa so ri.hu e-mail
cí men le het. To váb bi in for má ció hon la pun kon (www.fa so ri.hu) ol vas -
ha tó.

H I R D E T É S

A jö vő esz ten dő ben, feb ru ár 14-én ün ne pel jük Túr me zei Er zsé bet köl tő nő,
a Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza egye sü let egy ko ri fő nök asszo nya szü le té sé -
nek szá za dik év for du ló ját. Egy há zunk – a dia kó ni ai bi zott ság dön té se nyo -
mán – 2012-t Túr me zei-év nek nyil vá nít ja, amely egy ben jól il lesz ke dik a 2012
– Re for má ció és a nők te ma ti kus év hez is. Az em lék év ün nep ség so ro za tát
elő ké szí ten dő ok tó ber 18-án mun ka meg be szé lést tar tot tak – a Fé bé-egye -
sü let és az or szá gos iro da dia kó ni ai osz tá lyá nak kö zös szer ve zé sé ben – az
Észa ki Egy ház ke rü let szék há zá ban.

g Bo da Zsu zsa fel vé te le 
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külföldi országba egy évre 51 200 Ft (196 euró). Csak a min den hó nap 15-ig be ér ke ző le mon dá so kat tud juk az azt kö ve tő
hó nap el se jé vel tö röl tet ni, el len ke ző eset ben még egy hó na pig jár az új ság. Be kül dött kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem
kül dünk vissza. Az adott lap szám ba szánt kéz ira to kat a meg elő ző hét csü tör tö ké ig kér jük le ad ni! A hét fő dél utá ni lap zár ta kor
ki zá ró lag a hét  vé gi ese mé nyek kel össze füg gő (és a szer kesz tő ség gel elő ze te sen egyez te tett) írá so kat tud juk fi gye lem be ven ni.
Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk. 1
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L A P U N K R A !

VASÁRNAP

9.00 / Du na Tv
Pan non hal mi mo za ik – 1956
10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let köz -
ve tí té se a deb re ce ni Nagy -
temp lom ból. Igét hir det
Bölcs kei Gusz táv püs pök
13.20 / m2
Evan gé li kus ma ga zin
17.04 / Kos suth rá dió
„Aki ma gyar, ve lünk tart” –
’56-os ci gány hő sök
18.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Gre go ri án éne kek
20.00 / Du na Tv
56 csepp vér (ma gyar ze nés
film, 2007) (90')
20.15 / m1
Sze ret lek, Fa ust (ma gyar
film drá ma, 2010) (69')
23.00 / Bar tók rá dió
A Six tus-ká pol na kó ru sá nak
hang ver se nye

HÉTFŐ

10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ben ne:
Marc-An toine Char pen ti er:
Mi se négy kó rus ra
10.00 / To rony Rá dió (Bé kés)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
11.45 / TV2
Uta zás a Föld kö zép pont ja
fe lé (ame ri kai–ka na dai
kaland film, 2008) (84')
13.04 / Kos suth rá dió
Má rai Sán dor: Egy pol gár
val lo má sai
Elő ad ja: Kul ka Já nos
1. rész
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház
félórá ja
14.30 / m1
Bu da pest ter mé sze ti ér té kei
A Rá kos-pa tak men tén

KEDD

14.00 / m1
Álmok mai álmodói
14.15 / Du na Tv
Na pok, évek, szá za dok
Tő kécz ki Lász ló mű so ra
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
A ká vé há zak his tó ri á ja
16.50 / m1
MM
A meg ol dá sok ma ga zin ja
21.30 / Du na Tv
Apa és fia
(an gol té vé film, 2002) (103')
22.20 / M. Ka to li kus Rá dió
Mi ért sze re tem?
Val lo má sok iro da lom ról, mű -
vek ről, szer zők ről
23.00 / Pe tő fi rá dió
Akusz tik
A Ka ra van Fa mí lia kon cert je
23.45 / m1
Ba ran go lá sok öt kon ti nen sen

SZERDA

5.25 / m1
Haj na li gon do la tok
13.25 / Bar tók rá dió
V. vá ci nem zet kö zi gre go ri án
fesz ti vál
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
13.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Sors kér dé sek
Sé ta böl cső-he lyem kö rül 
14.30 / m1
Vá lo ga tás az or szá gos ter mé -
szet film-fesz ti vál film je i ből
Kor mos Il di kó: A por rá tört
bo gár
19.30 / Du na II. Au to nó mia
10 éves az Ex peri dance –
Ezer egy év
20.55 / Bar tók rá dió
Egy esz me in dul
Re mé nyik Sán dor ver sei

CSÜTÖRTÖK

15.00 / PAX
Az anya méh gyü möl cse
jutalom
(csa lád ter ve ző mű sor)
16.00 / Vi a sat His to ry
A meg szen telt mu zsi ka
17.05 / Kos suth rá dió
Irány Lon don! A Ma gyar
Rádió olim pi ai mű so ra
21.05 / Du na II. Au to nó mia
Aján dék a vég zet től – Má rai
Sán dor
(ma gyar do ku men tum film)
21.30 / Du na Tv
Vég íté let
(ma gyar té vé film, 2011)
22.45 / Du na Tv
Ha mis vá dak ár nyé ká ban –
Dél vi dé ki hon véd sor sok
(1942–2002)
(ma gyar do ku men tum film)
23.15 / m1
Múlt-kor
(tör té nel mi ma ga zin)

PÉNTEK

14.45 / Du na Tv
Pan nó nia 3 ke ré ken
(ma gyar is me ret ter jesz tő
soro zat)
15.00 / PAX
Vissza fe lé nem le het men ni
Frenkl Ró bert
15.15 / Du na Tv
Lyu kas óra
(iro dal mi mű sor)
19.42 / Kos suth rá dió
Al ma nach
Rész le tek Bog nár Szil via és a
Ma kám együt tes le me zé ről
21.10 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne:
Schu bert: Asz-dúr mi se
23.45 / m1
Re pub lic-kon cert
(kon cert film)
21.30 / Du na Tv
Tig ris bri gád (fran cia já ték -
film, 2006) (123')

SZOMBAT

6.40 / Du na Tv
Ótes ta men tum
(olasz so ro zat)
16.00 / m1
Vég te len tör té net (né met–
ame ri kai film, 1984) (90')
16.15 / Du na Tv
Egy fér fi és egy nő
(fran cia já ték film, 1966) (98')
18.50 / Bar tók rá dió
Liszt-rap szó dia
Liszt és a nők
23.00 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Lé lek han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa (on-line adás:
www.ra dio17.hu)
21.50 / m1
Ham vai Kor nél: Szig li get
Köz ve tí tés a ka pos vá ri Csi ky
Ger gely Szín ház ból, fel vé tel ről
23.20 / m2
Ket ten egy fé szek ben. Pál fi
Sza bolcs ter mé szet film je

VASÁRNAP

6.00 / Ten kes Rá dió (Sik lós)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
(on-line adás:
www.ten kes ra dio.hu)
9.00 / Lánc híd Rá dió
(Buda pest)
Hit vi lág. A tör té nel mi egy há -
zak ma ga zin ja
9.00 / Ci vil Rá dió (Bu da pest)
Bach-ta lál ka
10.04 / Kos suth rá dió
Bap tis ta is ten tisz te let köz ve -
tí té se Szi get szent mik lós ról
10.40 / m1
A Ko rál-szi get együt tes
11.00 / m1
Evan gé li kus is ten tisz te let
közve tí té se Nyír egy há zá ról
Igét hir det: dr. Fabiny Tamás
püspök
15.05 / Bar tók rá dió
Be szél ge té sek az egy ház ze né ről
Ma gyar or go na épí té szet

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból október 23-ától október 30-áig

Va sár nap
Krisz tus ban te rem te tett min den a mennyen és a föl dön, a lát ha tók és a lát -
ha tat la nok, akár tró nu sok, akár ural mak, akár fe je de lem sé gek, akár ha tal -
mas sá gok: min den ál ta la és reá néz ve te rem te tett. Kol 1,16 (Jer 31,35; Mk 12,28–
34; Róm 14,17–19; Zsolt 16) Vall juk a Fi ú ról, hogy va ló sá gos Is ten és va ló sá -
gos em ber. Igénk a hoz zánk na gyon kö zel ál ló em ber arc ról a min den ség Urá -
ra irá nyít ja a te kin te tün ket. Biz ton sá got adó, hogy e vi lág min den ere je és
ha tal mas sá ga jó kéz ben van. Ak kor is, ha sok szor szá munk ra át lát ha tat lan
ez a szö ve vény. Tud hat juk, hogy nem csak a kez det – ami kor még min den
igen jó volt – hor doz za a Gaz da ke ze nyo mát, ha nem egész buk dá cso ló lé -
tünk őfe lé tart, és be le tor kol lik majd az új te rem tés örö mé be.

Hét fő
Majd meg tud já tok, hogy én va gyok az Úr. Az én ne ve mért, nem pe dig a ti go -
nosz éle te tek és rom lott tet te i tek sze rint bá nok így ve le tek! Ez 20,44 (Mt 9,13;
1Thessz 4,9–12; Jób 1,1–22) A név ma ga a sze mé lyi ség. Is ten ezt mond ta ma -
gá ról: „Va gyok, aki Va gyok.” Ez a név nem csak a ki is mer he tet lent sej te ti meg
ve lünk. Azt is el árul ja, hogy ő élő, cse lek vő sze mély, aki Jé zus Krisz tus ban
lát ha tó vá is tet te iga zi ar cát. Jó aka ra ta, sze re te te, ir gal ma ve zér li, messze fe -
lül múl va azt, amit mi ér de mel nénk. Per sze et től a tit ka nem lep le ző dött le,
sőt még na gyob bá lett. Cso dál ni va ló an naggyá, há lá ra in dí tó vá.

Kedd
Pál ír ja: Azt tar tom, hogy a je len szen ve dé sei nem ha son lít ha tók ah hoz a di -
cső ség hez, amely lát ha tó vá lesz raj tunk. Róm 8,18 (Ézs 65,17; 1Tim 1,1–8/9–
11/; Jób 2,1–10) Nem hin ném, hogy Pál mon da ta a mennyei kár pót lás re mé -
nyét akar ja erő sí te ni ben nünk. Nem úgy is me rem Jé zust, mint aki si ra lom -
völgy ként jár ta vol na a föl di éle tet. A szen ve dés ter he alatt ész re sem vesszük,
mi lyen kö zel van hoz zánk a menny a ró lunk meg nem fe led ke ző Krisz tus -
ban, aki gyak ran egy test vér ben ha jol le hoz zánk. A győ ze lem, di cső ség fé -
nyé ben meg azt fe lejt jük el, hon nan is jöt tünk, ki nek a vál lán ju tot tunk ilyen
ma gas ra, ki nek a ke gyel me ér vé nye sült éle tünk ben. Hi szem, hogy Is ten or -
szá gá ban az lesz össze ha son lít ha tat la nul más, hogy egy ség ben lát hat juk majd
az utat és a célt, a mély sé get és a ma gas sá got, ma ga mat és má so kat, a ve re -
sé get és a di a dalt a szen ve dő Bá ránnyal, aki győ zött.

Szer da
Le gye tek az igé nek cse lek vői, ne csu pán hall ga tói. Jak 1,22 (5Móz 30,14; Éne -
kek 8,4–7; Jób 2,11–3,26) Mi lyen so kat kell ve sződ nie ve lünk az Is ten nek!
Elő ször azért, hogy ne fél jünk a csend től, amely ben ő meg szó lal hat. Hogy
mer jünk hall gat ni, és mer jük hal la ni, meg hal la ni a sza vát. Az tán meg azért,
hogy a szó élet té vál jon ben nünk. Ne csak fo gyasszuk azt, ami jó ne künk,
ha nem meg osz ta ni is ké szek le gyünk Urunk aján dé ka it. „Az Ige test té lett”,
a szó cse le ke det té vált – vég ső so ron ez a cso da foly ta tó dik a Krisz tus-kö -
ve tők éle té ben.

Csü tör tök
Ami kor meg hal lot ta Jób há rom ba rát ja, hogy mennyi baj ér te őt, el jöt tek, és
mel let te ül tek a föl dön hét nap és hét éj jel; de egyik sem szólt egy szót sem,
mert lát ták, hogy mi lyen nagy a fáj dal ma. Jób 2,11.13 (1Kor 10,24; Ap Csel
6,1–7; Jób 4,1–21) Sír ni a sí ró val – sok szor gon dol juk azt, hogy túl ke vés.
Hét nap és hét éj jel csak ül ni Jób bal a por ban szót la nul… Nem idő po csé -
ko lás? A prob lé má kat meg kell ér te ni, meg kell ma gya ráz ni, meg kell ol da -
ni le he tő leg mi nél gyor sab ban. A szí vünk mé lyén ret te günk azok tól a hely -
ze tek től, ame lyek ben sza va kat sem ta lá lunk. Bor zasz tó, hogy nem tu dunk
min dent meg ol da ni! Időt, esélyt kel le ne ad nunk ar ra, hogy meg ta pasz tal -
juk a mély sé gek ben a pusz ta je len lét, együtt lét ál dá sa it. A lel ki kö zös ség,
a hű ség, a meg ér tés, az együtt szen ve dés se gít hor doz ni a hor doz ha tat lant.
Ugye ért jük, mi ért em lí ti az evan gé li um a Jé zust szen ve dé sé ben is kí sé rő,
meg ol da ni sem mit nem tu dó csön de se ket? Így ké szí ti az Is ten az imád ság
ta la ját és az ő meg ol dá sát.

Pén tek
A nap ne men jen le a ti ha ra go tok kal. Ef 4,26 (1Móz 45,24; Lk 23,32–34; Jób
5,1–27) A vá gyunk az, hogy be is tud juk fe jez ni, amit el kezd tünk. Úgy jöj -
jön el az es te, hogy pont ke rül a ter ve zett el vég zen dők után. Jó ér zés, ha nem
ma rad egy-két ol dal az ír ni va ló ból, né hány ing a va sal ni va ló ból más nap ra.
Nem is be szél ve a mo so gat ni va ló ról, a szennye sünk ről… Nem jó rom el ta -
ka rí tás sal kez de ni az új na pot. Lel ki ér te lem ben is igaz ez. A ha rag meg mér -
ge zi az ál ma in kat, el ve szi tő lünk a reg ge li vi szont lá tás örö mét, be ár nyé kol -
ja az új na pot. In kább ma rad jon más nap ra ír ni-, va sal ni- vagy mo so gat ni -
va ló, mint sem idő zí tett bom bá nak az egy más irán ti ha ra gunk. Bár csak tud -
nánk ide jé ben ren dez ni, ami ren dez ni va ló! Kéz a kéz ben álom ba ha nyat -
la ni is jó!

Szom bat
Ke gye lem nek tek és bé kes ség at tól, aki van, és aki volt, és aki el jö ven dő. Jel 1,4
(Mt 5,17–24; Jób 6,1–30) Mennyei Atyánk kö rül ölel, mint tér és idő. Ha majd
ha za ér ke zünk a „kez det” össz hang já ba, és össze ölel ke zik a múlt, a je len és
a jö vő, ak kor nyil ván va ló vá vá lik, hogy bé kes sé ge von zott, és ke gyel me tar -
tott meg a hosszú úton.

g Cser há ti né Sza bó Iza bel la

Új nap – új kegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK
50 ÉVE HA RANG ÖN TÉS
ŐR BOTTYÁN BAN
GOM BOS MIK LÓS
arany ko szo rús
ha rang ön tő mes ter

Ki vá ló ma gyar szak em be rek ál tal ké szí tett,
kül föl dön is el is mert ma gyar ter mé ke ket
gyár tunk a ha ran gok kal kap cso la tos
bár mely mun ká hoz.

Re fe ren cia: www.ha ran gon tes.hu.

Le vél cím: 2162 Őr bottyán, Rá kó czi u. 121.
Mo bil: 30/948-9575, fax: 28/361-770.
E-mail: gom bos mi@ha ran gon tes.hu.

evangélikus élet. éled. éled?

Is ten irán ti há lá val tu dat juk, hogy a Som ló sző lő si Evan gé li kus Egy ház -
köz ség no vem ber 5-én 14 órai kez det tel há la adó is ten tisz te le tet tart az
Úr ke gyel mé ből meg újult temp lo má ban. Ez al ka lom mal Sze me rei Já nos,
a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke szol gál ige hir de tés sel. Is -
ten irán ti há lá val tu dat juk to váb bá, hogy Pol gár di Sán dor, a Veszp ré mi
Egy ház me gye es pe re se be ik tat ja a som ló sző lő si gyü le ke zet lel ké szi hi -
va ta lá ba Kopf And rás Gyu la meg vá lasz tott lel készt. Az is ten tisz te let re
és az azt kö ve tő sze rény ven dég ség re sze re tet tel hí vunk min den kit!

A Som ló sző lő si Evan gé li kus Egy ház köz ség pres bi té ri u ma

A Ke resz tyén Ér tel mi sé gi Fó rum kö vet ke ző al kal mán, ok tó ber 24-én,
hét főn 18.30-kor a bu da hegy vi dé ki evan gé li kus temp lom ban (Bu da pest
XII., Kék Go lyó u. 17.) fó rum be szél ge tés lesz az egy há zi könnyű ze né -
ről. Részt ve vők: Sillye Je nő, Győ ri Já nos Sá mu el, Kecz kó Pál. Az al ka -
lom ra min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk!

H I R D E T É S


