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„Va jon mi, akik sze ret nénk a vi lág
vilá gos sá gá nak ta núi len ni, akik nek
kül de té se a krisz tu si fény és me leg
tovább adá sa, nem tor zu lunk-e 
oly kor ka nóc nél kü li de ko rá ci ó vá?”
Gyertyák – kanóc nélkül f 3. oldal

„Hang já té ka it csak ja nu ár–feb ru ár ban ké szít het te.
Egy részt mert a sze rep lő szán tó-ve tő em be rek
csak a té li idő szak ban ér tek rá, más részt mert
szer te ága zó szol gá la ta le kö töt te min den ide jét.”

Szikra magnó az evangélium szolgálatában
f 9. oldal

„Az újabb, leg fel jebb ti zen éves ge ne rá ció kö ré ben 
a cser ké szet és a hét vé gi is ko lák min den vá ra ko zást
fe lül mú ló an jól tel je sí te nek az iden ti tás meg -
őrzésében. A moz ga lom ban va ló rész vé tel fel té te le
pe dig az, hogy ott bi zony ma gya rul kell be szél ni.”

Magyarokért, hittel f 5. oldal

g Prőh le Ger gely

Az épü let, amely nek ki len ce dik eme -
le tén víz ke reszt nap ján e so ro kat
írom, egé szen a hat va nas éve kig a Tá -
vol-Ke let leg ma ga sabb épít mé nye
volt. A nyolc van négy mé te res Park
Ho tel ma már el tör pül az el múlt
húsz év ben épült fel hő kar co lók mel -
lett. Sang haj Kí na és ta lán az egész
kon ti nens leg di na mi ku sab ban fej -
lő dő vá ro sa, la ko sa i nak szá ma el ér -
te a ti zen hat mil li ót.

A szál lo dát a száz húsz év vel ez előtt
Besz ter ce bá nyán szü le tett Hu gyecz
Lász ló ter vez te, aki az el ső vi lág há -
bo rút kö ve tő orosz or szá gi ha di fog -
sá gá ból meg szök ve igen ka lan dos
úton ju tott el eb be a már ak ko ri ban
is igen sok szí nű, mon dén vá ros ba. Az
épí tész édes any ja Skul téty Pa u la,
több ge ne rá ci ós fel vi dé ki evan gé li -
kus lel kész csa lád sar ja, édes ap ja a
szin tén evan gé li kus Hu gyecz György,
aki nek ne vé hez töb bek kö zött a bu -
da pes ti föld alat ti vas be ton alag út já -
nak épí té se is fű ző dik. 

Hu gyecz Lász ló Bu da pes ten vég -
zett épí té sze ti ta nul má nyai alatt a Lu -
ther Ott hon la kó ja volt, egye te mi
mes te rei kö zött olyan, egy há zunk ban
is köz is mert épí té sze ket ta lá lunk,
mint Kot sis Iván, Pecz Sa mu vagy
Schu lek Fri gyes.

Az 1934-ben épült Park Ho tel ak -
ko ri ban a vá ro si ló ver seny pá lya mel -
lett állt – en nek he lyét ma már csak
egy ápolt park jel zi, a lo vak he lyett
több sáv ban au tók szá gul doz nak.
Szál lo dai szo bám ab la ká ból azon ban
rá lá tok a mel let te ál ló, hat van négy
eme le tes szál lo da tö vé ben szin tén
csak ma kett nek tű nő, no ha ezer fő
be fo ga dá sá ra ké pes temp lom ra, mely
rész ben szin tén Hu gyecz szak ér tel -
mét di csé ri. Ahogy itt ne ve zik, egy
„egye sült pro tes táns” gyü le ke zet ott -
ho ná ról van szó, mely a va sár na pi is -
ten tisz te letre meg is te lik hí vek kel.
Amint kí na i ul ér tő kí sé rőnk től meg -
tu dom, a szer tar tás so rán itt is el -
hang zik a 2013. év igé je: „Mert nin -
csen itt ma ra dan dó vá ro sunk, ha nem
az el jö ven dőt ke res sük.” (Zsid 13,14)

Az úton lé vő em ber kü lö nö sen
át érez he ti az apos tol fi gyel mez te té sét,
hisz min den, ami kö rül ve szi, pusz tán
át me ne ti, ide ig le nes. A szál lo dai szo -
ba, az em be rek, akik kel ta lál ko zik, a
szo kat lan ízek, il la tok. Az idén rend -
kí vül hi deg kí nai tél ben kü lö nö sen jó
nyá ri csa lá di sá to ro zá sunk ra gon -
dol ni, ami kor a mo dern no mád ság
még ér zék le te seb bé tet te a ma ra -
dan dó ság hi á nyát, ugyan ak kor a kö -
rül mé nyek kény sze rí tő ere je ál tal ar -
ra is em lé kez te tett, hogy ki csik s na -
gyok egy aránt elég jól él nek ak kor is,
ha csak a leg szük sé ge sebb tár gyak ve -
szik őket kö rül. 

De Pál sza vai mit mond hat nak a
mai, kom fort hoz szo kott em ber -
nek? Ta lán hogy – a 90. zsol tár
gyak ran hal lott so ra i val – úgy szám -
lál juk nap ja in kat, hogy bölcs szív hez
jus sunk. Sza ba dul junk meg min -

den fö lös le ges sal lang tól, idő rab ló és
ideg ölő fog la la tos ság tól, szük ség te -
len em be ri in du lat tól, fe cse gés től. Így
ta lán könnyebb len ne a lé nyeg re fi -
gyel ni.

Ta lán a kí nai ige hir de tés is er ről
szólt, bár er ről még an nál is jó val ke -
ve seb bet si ke rült meg tud nom, mint
amennyi re ma gam ké pes va gyok az
új évi fo ga da lom ra kész te tő igei út mu -
ta tást kö vet ke ze te sen szem előtt tar -
ta ni. A temp lom ból a dü bör gő nagy -
vá ro si zaj ba ki lép ve az tán eszem be
ju tot tak a szá mos ma is ál ló épü le tet
ter ve ző Hu gyecz Lász ló vissza em lé -
ke zé sei: „Nem vol tam biz tos ben ne,
hogy pap vagy épí tész le gyek – de a
mai tár sa da lom ra a gya kor la ti em be -
rek hat nak. (…) Ezek nek az em be rek -
nek a cse le ke de te it és sza va it idé zik,
és az éle tük pél da ként szol gál má sok
szá má ra.” 

Sok szó esik ná lunk az élő és élet -
te len kö vek vi szo nyá ról, csök ke nő
lé lek szám ról, ki üre se dő temp lo mok -
ról. Ha Hu gyecz Lász ló nak ma kel le -
ne pá lyát vá lasz ta nia, s el ső szü lött fi -
ú ként édes ap ja nem sze mel te vol na ki
vál lal ko zá sá nak foly ta tá sá ra – ami
dön té sé nek gya kor la ti oka volt –, ak -
kor a mai Ma gyar or szá gon lel kész ként
ta lán in kább hat na kör nye ze té ben. 

Kí ná ban ugyan ak kor – hosszú
szü net után – lel ké szek re és temp -
lom épí tők re egy aránt nagy szük ség
van. Az ál la mi lag erő sen el len őr -
zött val lás sza bad ság mel lett is már
kö zel hat van mil li ó ra te he tő a pro tes -
táns kö zös ség lé lek szá ma, éven kén ti
lát vá nyos nö ve ke dés sel. És ak kor
még nem is be szél tünk azok ról az il -
le gá lis nak te kin tett ima kö zös sé gek -
ről, ame lyek nem sze re pel nek a sta -
tisz ti kák ban.

Sang haj szé dü le tes fej lő dé sét és
ben ne Hu gyecz Lász ló épí té sze té nek
vi szony la gos ma ra dan dó sá gát lát va
Pál apos tol sza va i ból ki raj zo ló dik a
föl di élet át me ne ti sé gé ben is vi selt
em be ri fe le lős ség ön ma gunk, va la -
mint szű kebb s tá gabb kö zös sé günk
iránt. Kí nai be szél ge tő tár sa im me sé -
lik, hogy a hat va nas évek ele jén, ami -
kor a kul tu rá lis for ra da lom min dent
és min den kit ül dö zött, ami és aki nem
il lett a kom mu nis ta vi lág kép be, a
me ző gaz da sá gi mun ká ra kény sze rí -
tett sang ha ji ak kö zül so kan a ki te le -
pí té sü ket meg elő ző utol só na pon
csa lád juk kö ré ben a Hu gyecz ál tal
épí tett Park Ho tel előtt fény ké pez ked -
tek. Ez em lé kez tet te őket meg szo kott
kör nye ze tük re, ez adott erőt a meg -
pró bál ta tá sok ide jén. 

Így vált a besz ter ce bá nyai ma gyar–
szlo vák evan gé li kus Hu gyecz Lász ló
épü le te a pol gá ri Sang haj, a sza bad vi -
lág, a kom mu niz mus előt ti idő szak jel -
ké pé vé. S bár e dü bör gő met ro po lis
sem lesz a Pál apos to li ér te lem ben ma -
ra dan dó vá ros, azok az em be rek, aki -
ket az ő épü le tei vet tek kö rül, ta lán az
el jö ven dőt is más képp ke res ték.

A szer ző egy há zunk or szá gos fel -
ügye lő je

Mimaradavárosból?

A 2013. évi öku me ni kus ima hét or -
szá gos meg nyi tó is ten tisz te le te ja nu -
ár 20-án, va sár nap 18 óra kor lesz a
bu da pest-fa so ri evan gé li kus temp -
lom ban (VII. ke rü let, Vá ros li ge ti fa -
sor 17–21.). Az ige hir de tést a ha gyo -
má nyok nak meg fe le lő en dr. Er dő

Pé ter bí bo ros, esz ter gom–bu da pesti
ér sek, va la mint a Ma gyar or szá gi
Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak
el nö ke, Ste in bach Jó zsef re for má tus
püs pök vég zi. A li tur gi á ban a tag egy -
há zak ve ze tői is részt vesz nek.

Min den ked ves test vé rün ket sze -

re tet tel hív juk és vár juk a meg nyi tó
is ten tisz te let re, és a Szent há rom ság
egy örök Is ten ál dá sát kér jük az
ima hét or szág szer te meg ren de zen -
dő he lyi is ten tisz te le te i re. 

g A Ma gyar or szá gi Egy há zak
Öku me ni kus Ta ná csa

„…ho g y mit k í ván tő led az Úr!”

ImahétaKrisztus-hívőkegységéért2013
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Az is ten tisz te let kö szön té sek kel kez -
dő dött. A Szteh lo-is ko la igaz ga tó ja,
dr. Ka li na Ka ta lin kö szö ne tet mon -
dott a Dé li Egy ház ke rü let ve ze tő sé -
gé nek – Gáncs Pé ter püs pök nek és
Ra dos né Len gyel An na fel ügye lő nek
–, egy há zunk or szá gos iro dá ja igaz -
ga tó já nak, Ká kay Ist ván nak, va la mint
az iro da érin tett mun ka tár sa i nak, a
je len lé vő Fi cze re Ilo ná nak, az épí té -
si osz tály ve ze tő jé nek és Ko csis Ist ván
pá lyá za ti re fe rens nek, to váb bá Rás -
kai Pé ter ter ve ző nek, il let ve a gyü le -
ke zet nek az ál do za tos mun ká ért és
tá mo ga tá sért.

A rend szer vál tás óta elő ször épül -
het tel je sen új óvo da a dé li ke rü let -
ben. A több mint két száz mil lió fo rin -
tos be ru há zás fe de ze te több for rás -
ból – uni ós pá lyá za ton nyert összeg -
ből, or szá gos egy há zi tá mo ga tás ból,
gyü le ke ze ti és in téz mé nyi for rás ból

– áll össze. Mű kö dé sét szep tem ber -
ben kez di meg az in téz mény – re -
mény ség sze rint – het ven öt ovis sal,
há rom cso port ban. 

Az el nök-püs pök pré di ká ci ó já ban
az evan gé li kus óvo dák nak a csa lá do -
kat a gyü le ke zet tel és az egy ház zal
össze kö tő híd sze re pé re hív ta fel a fi -
gyel met. Több ször is idéz te az ige hir -
de té si alap ige (Mt 4,12–17) utol só
mon da tát, Jé zus sza va it: „Tér je tek
meg, mert egé szen kö zel van már a
mennyek or szá ga.” Jé zus Krisz tus ra
épül egy há zunk, így a Fecs ke fé szek
Óvo da is, és új fa lai kö zött is hang -
zik majd a leg fon to sabb üze net, az
öröm hír – tet te hoz zá Gáncs Pé ter. 

Az is ten tisz te let vé gén az egy be -
gyűl tek a Győ ri And rás Ti mó the us ál -
tal ké szí tett, Ta nulj ve lünk! cí mű kis -
fil met néz ték meg, amely a Szteh lo-in -
téz ményt mu tat ja be. A film in ter ne -
ten, a You Tu be vi de ó meg osz tó ol da -
lon bár ki szá má ra hoz zá fér he tő.

Az ün ne pi al ka lom a Bajcsy-Zsi -
linsz ky ut ca 74. szám alat ti tel ken
foly ta tó dott. Az ala pí tó ok ira tot rej -
tő kap szu lát – raj ta a Szteh lo-is ko la
mot tó já val: „A bölcs em ber szik lá ra
épít” – a dé li ke rü let ve ze tői és az or -
szá gos iro da igaz ga tó he lyez ték a
föld be. Az ün nep sé gen a ta valy szep -
tem ber ben ide ig le nes épü let ben in -
dult, még csak egy cso port tal mű kö -
dő Fecs ke fé szek Óvo da kis óvo dá sai
éne kel tek.

g Bal la Má ria

AlapkőaFecskefészeknek
Új evan gé li kus óvo da épül Pest szent lő rin cen
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A lomb sá tor ün nep (szuk kot) – amely -
nek ün ne pi he té ben Jé zus sza vai a
temp lom ud va rá ban el hang za nak – az
el ső őszi hold töl te nap já tól egy hé tig
tar tott. Bár a temp lom ud var ban is na -
pon ta össze gyűl tek, el ső sor ban a sza -
bad ban ün ne pel tek, ahol min den csa -
lád egy-egy ágak ból, lom bok ból ké szí -
tett, sá tor sze rű kuny hó ban la kott. 

A lomb sá tor ün ne pet Mó zes Is ten
pa ran csá ra ren del te el (3Móz 23,42–
44), hogy a Ká na án ban le te le pe dett
nép éven te így em lé kez zék meg ar -
ról, hogy őse ik a pusz tá ban negy ven
évig no mád sá tor la kók vol tak. Mi vel
az ün nep a szü ret be fe je zé sé nek ide -
jé re esett, Jé zus ko rá ban már a ter -
mé sért va ló há la adás al kal ma is volt.
A vi dám öröm ün nep temp lo mi szer -
tar tá sa i hoz az ál do za to kon túl hoz -
zá tar to zott az ün ne pi kür tö lés, az ol -
tár gyü möl csös ko sa rak kal és pál ma -
ágak kal va ló kör be já rá sa, es te pe dig
a fák lya tánc. 

Jé zus, aki ab ban az idő ben fő leg
Ga li le á ban tar tóz ko dott és ta ní tott,
az ün ne pen vá rat la nul je lent meg.
Bár az ün nep csa lá di jel le gű volt,
még sem a csa lád já val ment Je ru -
zsá lem be, ha nem ké sőbb, egy ma ga.
Már el is telt az ün ne pi hét fe le, ami -
kor oda ért. A temp lom ud va ron va -
ló meg je le né se azért kel tett meg le pe -
tést, mert min den ki tud ta, hogy a fő -
pa pok és a fa ri ze u sok el akar ják fog -
ni. De a meg je le né sé nél is na gyobb
cso dál ko zást vál tott ki a ta ní tá sa.
„Ho gyan is mer he ti ez az Írást, hi szen
nem is ta nul ta?”

A ma guk kö zött így kér de zős kö -
dők per sze nem azon le pőd tek meg,
hogy Jé zus nem anal fa bé ta. Azon
cso dál koz tak, hogy bár Jé zus nem

volt egyik ne ves rab bi nak sem a ta -
nít vá nya, nem ta nul ta sen ki től sem
Mó zes tör vé nyé nek, a pró fé ták köny -
ve i nek és az egyéb szent ira tok nak,
össze fog la ló an az Írás nak a ma gya rá -
za tát, még is pon to san tud ja idéz ni a
Szent írást, és a hoz zá  fű zött ma gya -
rá za tai olyan böl cses ség ről ta nús -
kod nak, ame lyet még ta nult el len fe -
lei is kény te le nek el is mer ni. 

Mk 1,22-ben ol vas suk, hogy ami kor
Jé zus egy al ka lom mal a ka per na u mi
zsi na gó gá ban ta ní tott, a je len lé vők
„ál mél kod tak a ta ní tá sán, mert úgy ta -
ní tot ta őket, mint aki nek ha tal ma
van, nem pe dig úgy, mint az írás tu dók”.
Ezt ak kor ért het jük meg, ha fel idéz zük
a Jé zus ko ra be li rab bik jel leg ze tes ta -
ní tá si mód ját. Ami kor egy írás hely hez
ma gya rá za tot fűz tek, min dig hoz zá tet -
ték, hogy azt me lyik ré geb bi rab bi tól
vet ték át, az ki től vet te, és an nak ki volt
a for rá sa, aki ugyan csak egy még ko -
ráb ban élt ne ves ta ní tó ma gya rá za tát
vet te át, bár né mi leg ár nyal ta, ki ter jesz -
tet te, újabb szem pon tok kal bő ví tet te.
Né ha akár tíz-ti zen két ge ne rá ci ó ig
vissza me nő lánc vé gén je löl ték meg
ige ma gya rá za tuk ere deti for rá sát. 

Ezért amíg a rab bik ta ní tá sa sok -
szor szá raz, unal mas és ne he zen kö -
vet he tő volt, Jé zus ta ní tá sa ha ta lom -
mal te li, ele ven be széd ként ha tott. Hi -
szen ő min den ta ní tá sát köz vet le nül
Is ten től vet te. Er re utal va há rít ja el a
temp lom ud va rán kö ré se reg lett hall -
ga tó ság el is me ré sét is: „Az én ta ní tá -
som nem az enyém, ha nem azé, aki el -
kül dött en gem.”

Jé zus te hát so ha nem a ma gá ét
mond ja, ami kor ta nít, nem is ré gi ta -
ní tók mon dá sa it idéz ge ti, ha nem Is -
ten igé jét szól ja. És bár ő ma ga Is ten

test té lett Igé je (Jn 1,14), az ige még -
sem az övé, ha nem Is te né. Mint
ahogy ő ma ga is Is te né. Is ten test té
lett Igé je, aki ma ga is Is ten, és egy Is -
ten nel. Ezért mond hat ja ta nít vá nya -
i nak az utol só va cso ra asz ta lá nál:
„Min den, ami az Atyáé, az enyém is.”
(Jn 16,5) Ez a mon da ta mint egy tü -
kör kép, úgy egé szí ti majd ki a temp -
lom ud va rán el hang zó ki je len té sét:
„Az én ta ní tá som nem az enyém, ha -
nem azé, aki el kül dött en gem.”

Ez  után le he tet len, hogy ki tér jünk
a va ló di kér dés elől: kié a mi ta ní tá -
sunk? Kié az egy ház ta ní tá sa? A ma -
gun két mond juk? Az egy ház a ma gá -
ét mond ja? Ne tán ko ráb bi ta ní tók egy -
más tól át vett né ze te it is mé tel ge ti?
Mi ről szól az egy ház teo ló gi á ja? Azt
fog lal ja össze, hogy ko ráb ban kik mit
mond tak Is ten ről és Is ten igé jé ről? És
az újabb ta ní tók, az újabb ige hir de tők,
ha ere de ti nek akar nak lát sza ni, a ré -
gi ek Is ten ről és Is ten igé jé ről al ko tott
vé le mé nyé hez ad ják hoz zá a ma guk
vé le mé nyét? 

Ha őszin ték aka runk len ni, be kell
lát nunk, hogy nem alap ta la nok ezek
a kér dé sek. És fő leg az egye te mes
ima hét hez kö ze led ve nem árt meg -
fon tol nunk: min vi tat koz nak a fe le -
ke ze tek re sza kadt egy há zak? Azt vi -
tat ják, amit Is ten mon dott, amit Jé -
zus mon dott? Ak kor bi zony na gyon
nagy baj van! Vagy azon vi tat koz nak,
amit ké sőb bi ta ní tók mond tak ar ról,
amit Is ten mon dott, amit Jé zus mon -
dott? Ez is baj len ne, de ha csak er -
ről len ne szó, ak kor még vol na re -
mény a meg egye zés re. De min de nek -
előtt a szent sé gek ről fo lyó vi ták mu -
tat ják, hogy a hely zet en nél sok kal sú -
lyo sabb. 

Min den egy ház a ma gá ét mond ja,
mi köz ben Jé zus csak ennyit mond:
„Ez az én tes tem…” „Ez az én vé rem…”
És ő nem ha zu dik! Hi szen ő Is ten. És
mi ként az Írás mond ja: „Nem em ber
az Is ten, hogy ha zud nék, nem em ber -
nek fia, hogy bár mit meg bán na.
Mond-e olyat, amit meg ne ten ne,
ígér-e olyat, amit nem tel je sít?” (4Móz
23,19) Azt ad ja, amit mond: tes tét és
vé rét. Ha a ke nyér re mu tat és azt
mond ja: „Ez az én tes tem…”, ak kor az
ő tes tét esszük, ami kor a ke nye ret
esszük. A hit be éri ennyi vel. 

A fi lo zó fi á nak per sze ez ke vés,
meg akar ja ma gya ráz ni az is te ni tit -
kot. A pu ri tán jel mez be öl tö zött ra -
ci o na liz mus pe dig – mi köz ben min -
de nek fö lé akar ja emel ni az igét – azt
ma gya ráz za meg, hogy mi ért le he tet -
len, amit az ige mond, mi ért kell más -
ként ér te ni, mint ahogy hang zik.
Ez zel a hit szeg let kö vén bot lik meg,
és a ma ga „böl cses sé gé vel” el telt épí -
tő ként a szeg let kö vet ve ti el. 

Egy ség nem is lesz egé szen ad dig,
amíg a vi tat ko zó fe lek a ma gu két
mond ják, és sü ke tek meg hal la ni azt,
amit Jé zus mond. Mert iga za van Lu -
ther nak: „Jé zus Krisz tus ezen igéi: »Ez
az én tes tem«, »Ez az én vé rem«, még
min dig erő sen áll nak.” Mert ő nem a
ma gá ét mond ja, ha nem az Is te nét, az
Is ten igé je pe dig – mint azt az Írás
sok he lye ta nú sít ja – kő szik lá nál is
szi lár dab ban áll. 

Is ten egyet len igé je sem szo rul a ma -
gya rá zók lán cá nak te kin té lyé re. Is ten
te kin té lyén nyug szik. Ezért nem csak
meg áll, ha nem meg is va ló sul, mert Is -
ten ha tal ma nyil vá nul meg ben ne.

g Vég he lyi An tal

víz k e re Sz t ünnepe U tán 1.  va Sár nap – jn 7,14–18 

Amagunkétmondjuk?
a va Sárnap ig éje

b Írásunk a 2012/49. számban
megjelentCantate-cikkgondo-
latmenetétfolytatja.Acímben
feltettkérdésésazevangélikus
identitástémájaugyanisszoro-
sanösszefügg;ebbőlkövetkező-
enkapcsolódniakellegyházunk
stratégiájáhozis.

A cím ben fel tett kér dést több fé le fel -
hang gal, in du lat tal, lel ki ál la pot tal le -
het ki mon da ni. E ha sá bo kon csak
an nak a meg kö ze lí tés nek van lét jo go -
sult sá ga, ame lyik meg ol dást pró bál ke -
res ni. A böl csek kö vét nem is mer jük,
de ta pasz ta la ta ink, el gon do lá sa ink
meg osz tá sa ta lán nem hi á ba va ló.

Min de nek előtt te gyük fel az alap -
kér dést: mi tör té nik is ten tisz te le te in -
ken? Fel is mer jük-e, hogy egy há zunk
jö vő je – nem a Szent lé lek ha tá sát te -
kint ve, amely a szél hez ha son ló an
ar ra fúj, amer re akar (vö. Jn 3,8), ha -
nem – em be ri ol dal ról attól is függ,
meg tölt jük-e va ló di tar ta lom mal azo -
kat a ke re te ket, ame lyek itt ren del ke -
zé sünk re áll nak?

A ze ne – Lu ther meg fo gal ma zá sa
sze rint – a teo ló gia szol gá ló le á nya,
ezért a sor sa igen erő sen függ tő le. Ha
az egy ház teo ló gi á ja szi lárd, a li tur gia
rész le tei át gon dol tak, az egy ház ze ne
sta bi lan rá tud épül ni er re az alap ra (és
még ak kor is lesz ki su gár zá sa az is ten -
tisz te let nek, ha a ze nei meg va ló sí tás
vagy az éne kek mi nő sé ge ne tán kí ván -
ni va lót hagy ma ga után). De ha a teo -
ló gi ai meg ala po zás ve szít az ere jé ből,

az is ten tisz te let nincs jól elő ké szít ve,
az egy ház ze ne ön ma gá ban nem tud
cso dát ten ni.

Ér de kes fel mé rés ké szül het ne ar -
ról, ki ho gyan lát ja ön azo nos sá gunk
kér dé sét: mi től vá lik va la ki (egy sze -
mély, egy kö zös ség) vagy va la mi (egy
gon do lat, té mánk hoz kap cso lód va
egy ének) evan gé li kus sá gunk ki fe je -
ző jé vé? Fon tos-e ez szá munk ra, szük -
ség van-e er re? Va ló szí nű, hogy a vá -
la szok nagy ré sze nem tu do má nyos
esz me fut ta tás, ha nem sze mé lyes ér -
zé se ken ala pu ló vé le mény len ne. Ez
így van jól, de meg mu tat ja a fe le lős -
sé gün ket is.

Ar ra tu dunk épí te ni, azt érez zük
fon tos nak és ér ték nek, ami hez sze mé -
lyes él mény fűz, ami át jár ja a lel kün -
ket. És ezek az él mé nyek, is me re tek
több nyi re gyer mek ko runk ból, if jú -
ko runk ból szár maz nak. Na gyon nem
mind egy te hát, hogy mi vel ta lál ko zik
– és mi vel nem ta lál ko zik – va la ki, aki
kö zös sé ge ink ha tó su ga rá ba ke rül:
kap-e se gít sé get ah hoz, hogy meg is -
mer je egy há zunk ha gyo má nyos ér té -
ke it, hogy meg érez hes se, mi lyen ha -
tal mas időt és te ret ível át az a gyü le -
ke zet, amely hez tar to zik?

Eb ben a meg is me rés ben nem egye -
dü li, de – hely ze tük ből adó dó an –
meg ha tá ro zó a lel ké szek sze re pe (akár
örül nek a le he tő ség nek, akár nyo -
maszt ja őket a fe le lős ség). És mi vel
min den ki csak azt tud ja meg győ ző en
to vább ad ni, amit a lel ke mé lyén ma -
gá é nak érez, a jö vőnk irá nya eze ken
a „lé lek mé lye ken” áll. Et től függ, mit
éne kel nek a hit tan órán és az if jú sá gi

órán, van-e el kép ze lés, ér ték rend az
ének vá lasz tás ban.

Eze ken az al kal ma kon nagy több -
ség ben va ló szí nű leg gi tá ros if jú sá gi és
gyer mek éne kek szó lal nak meg. Mi vel
elég szé les ez a re per to ár, meg le het ta -
lál ni ben ne a szö ve gé ben és dal la má -
ban ér té kes éne ke ket. Fon tos azon ban,
hogy ne áll junk meg itt. Meg kell ad -
ni a le he tő sé get a fi a ta labb ge ne rá ci -
ók nak, hogy zök ke nő men te sen be le -
nő hes se nek a fel nőtt gyü le ke zet be, az
is ten tisz te le ti élet be. Eh hez egy részt
ar ra van szük ség, hogy a cso port al kal -
ma kon is elő ke rül je nek klasszi kus
gyü le ke ze ti éne kek (ilyen éne ke ket
már ja va sol tunk a 2012/49. szám -
ban, il let ve vissza té rünk a té má ra a jö -
vő hé ten), más részt ar ra, hogy a gye -
re kek, if jú sá gi kör höz tar to zók is
részt ve gye nek az is ten tisz te le te ken.
Ha ez el ma rad, a fel nö vek vő nem ze -
dé kek nek nem ada tik meg a le he tő ség,
hogy az evan gé li kus ének kincs sze mé -
lyes él mé nyük ké vál jék.

A sze mé lyes él mény a kulcs szó a
lel kész kép zés ben is. Sok fi a tal csak ké -
sőbb dönt a hit mel lett, így nem nő -
het be le egy gyü le ke zet éle té be. Ez az
éne kek is me re té nek hi á nyát is ma ga
után von ja (mint ahogy a teo ló gi ai fel -
vé te li ken ki de rült). És mi vel már a mai
teo ló gu sok fel ne ve lő lel ké szei is a gi -
tá ros nem ze dé kek hez tar toz tak, nagy
a ve szé lye an nak, hogy az éne kes köny -
vi éne kek csu pán tan anyag ként je len -
nek meg a teo ló gu sok tu da tá ban. De
a hely zet nem re mény te len: a teo ló -
gi ai áhí ta tok jól át gon dolt ének vá lasz -
tá sá val, ének ta ní tá si kon cep ci ó val, a

té ma fon tos sá gá nak tu da to sí tá sá val le -
het or vo sol ni ezt a prob lé mát.

Sze re pük van eb ben a fo lya mat ban
a nagy kö zös sé gi al kal mak nak is:
fon tos pél dá ul, hogy a Szél ró zsa if jú -
sá gi ta lál ko zó szer ve zői er re a té má -
ra is oda fi gyel je nek (vagy ha nincs
olyan kö zöt tük, aki ért hoz zá, se gít -
sé get kér je nek). Az ok, ami ért ezt szó -
vá tesszük: a 2012-es Szél ró zsa zá ró
is ten tisz te le tén egyet len klasszi kus
gyü le ke ze ti ének sem ke rült sor ra. Ez
ön ma gá ban szo mo rú; de azért is ért -
he tet len, mert a je len lé vő fú vós ze ne -
kar az éne kek kí sé re té vel va ló di, li tur -
gi á ba il lő fel ada tot kap ha tott vol na (és
nem tűnt vol na be tét szám nak). De
más faj ta kí sé ret is já rul hat a té má hoz
il lő, sze ret he tő dal la mú és mag vas
szö ve gű ko rál hoz: a hang sze re lés
min dig ér de kes ki hí vás a mu zsi ku sok
szá má ra.

Is mer jük fel a nagy sze rű le he tő sé -
get: most ala poz zuk meg a húsz év
múl va lé te ző gyü le ke ze tet, an nak tu -
da tát, is me re tét, él mé nye it! „Íme,
most van a ke gye lem ide je!” (2Kor 6,2)

Be fe je zé sül kö vet kez zék a mai va -
sár nap má so dik kol lek ta imád sá ga,
amely tö mö ren össze fog lal ja víz ke -
reszt lé nye gét: „Min den vi lá gos ság
Is te ne! Kö szön jük, hogy Jé zus Krisz tus
el jött, hogy a vi lág vi lá gos sá ga, a ke -
re sők cél ja, a té vely gők út mu ta tó ja le -
gyen – víz zel meg ke resz tel ve, Lé lek kel
meg áld va, sza vad dal el hív va. Add,
hogy hall gas sunk rá, kö ves sük őt, és
min den kor té ged di cső ít sünk. Er re se -
gíts ben nün ket Lel ked del! Ámen.”

g Dr. Ecse di Zsu zsa

Kiésmitfogénekelni
istentiszteleteinkenhúszévmúlva?

[Lel kész:] Min den ha tó, örök Is ten,
mennyei Atyánk! Fi ad ban fel vál lal tad
em be ri lé tünk nyo mo rú sá ga it, és
fel ol doz tad meg kö tö zött sé gün ket.
Sza ba dí tá sod ál tal szü le tik és újul
meg ben nünk a há la és a hit bi zal ma,
amellyel kö nyör günk hoz zád.

[Lek tor:] Fi ad ban meg bé kél tet ted
ma gad dal a vi lá got, a tő led el rej tő ző,
me ne kü lő em bert. Vég te len sze re te -
te det je len tet ted ki, amely ott ho ná vá
le het mind annyi unk nak. Kö nyör -
günk min den em be rért, aki még nem
ta lált rá lé te két sé gei, fáj dal mai kö zött
a gyó gyu lás ra a te sze re te ted ben. Jé -
zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk gyó gyí tó erő -
dért min den em ber nek, aki ket be teg -
ség ke se rít. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gy.:] Urunk, hall gass meg min ket!
[Lek tor:] Kö nyör günk gyü le ke ze -

tün kért. Add, hogy a ben ned bí zók kö -
zös sé ge meg újul jon a ben ned va ló bi -
za lom ban és az egy más iránti sze re -
tet ben. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gy.:] Urunk, hall gass meg min ket!
[Lek tor:] Fi ad ban gyó gyí tod azo -

kat a se be ket is, ame lye ket sa ját ma -
gunk ütünk bű ne ink kel, mu lasz tá sa -
ink kal, kö zö nyünk kel ma gun kon és
kör nye ze tün kön. Ol dozz fel ben -
nün ket meg kö tö zött sé ge ink ből. Jé zus
Krisz tu sért ké rünk…

[Gy.:] Urunk, hall gass meg min ket!
[Lek tor:] Fi ad ban az élet nek ad tál

örök gyó gyu lást, le győz ted a bűn és a
ha lál ha tal mát. Nyi tot tá tet ted éle tün -
ket vég te len sze re te ted fe lé. Kö nyör -
günk mind azo kért, akik a ha lál ret ten -
té sé vel néz nek szem be. Hadd lás sák
meg, hogy Fi ad ban eb ben a mély ség -
ben is ve lünk jársz, és el ve zetsz örök or -
szá god ba. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gy.:] Urunk, hall gass meg min ket!
[Lel kész:] Mennyei Atyánk! Fi ad ban

az élet gyó gyu lá sát aján dé koz tad ne -
künk. Add, hogy en nek re mény sé gé -
ben jár junk azon az úton, amely re el -
hív tál Jé zus Krisz tus, a mi Urunk ál tal. 

[Gyü le ke zet:] Ámen.

Oratio
œcumenica

„Azt mond hat ná ne kem va la ki: nem
tudsz más ról, csak igaz sá gos ság ról és
böl cses ség ről és em be rek ere jé ről szó -
no kol ni, sem mi egye bet, mint Is ten
igaz sá gos sá gát és ke gyel mét az Írás
alap ján hir det ni – te hát sem mi mást,
mint egyet len hú ron kor nyi kál ni s
csu pán egy da locs kát éne kel ni? Vá la -
szom: min den ki vizs gál ja meg in kább
ön ma gát; a ma gam ré szé ről ezt val lom:
va la hány szor a Szent írás ban ke ve -
seb bet ta lál tam Krisz tus nál, so ha sem
lak tam jól ve le, ami kor azon ban Krisz -
tus nál töb bet ta lál tam ben ne, so ha sem
áll tam sze gé nyeb ben ön ma gam előtt,
mint ak kor. Úgy tű nik, igaz az, hogy
a Szent lé lek Is ten nem akar több ről
tud ni, mint Jé zus Krisz tus ról; így
mond ja ezt ró la Já nos nál: »De ami kor
el jő ő, az igaz ság Lel ke, el ve zet ti te ket
a tel jes igaz ság ra; mert nem ön ma gá -
tól szól, mert nem ön ma gá ról szól, ha -
nem azo kat mond ja, ami ket hall, és az
el jö ven dő dol go kat hir de ti nek tek. Ő
en gem fog di csér ni, mert az enyém ből
me rít, és azt je lenti ki nek tek.« (Jn
16,13–14)” 

d Lu ther Már ton:
A hét bűn bá na ti zsol tár utó sza va 

(Welt ler Ödön for dí tá sa)
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C antate



Evangélikus Élet 2013. január 13. f evangélikus élet

Víz ke reszt után a ka rá csony fák kal
együtt a cson kig égett gyer tyák is a
sze mét be ke rül nek. Már ahol egy ál -
ta lán még élő fá val és va ló di gyer tyá -
val ün ne pel tük a vi lág vi lá gos sá gá -
nak meg szü le té sét. Saj nos ez ma -
nap ság már temp lo ma ink ban sem
ter mé sze tes.

Sok he lyütt ké nyel mes, kor sze rű,
hi deg vil lany gyer tyák vi lá gí ta nak az
ol tá ron, ame lyek ép pen a gyer tya élet
leg fon to sabb üze ne tét hall gat ják el:
a má so kért égő, élő és el fo gyó ál do -
zat misz té ri u mát.

Ugyan ilyen torz pót lék, ha élő vi -
rág ál do zat he lyett mű vi rág csú f ít ja el
az Úr asz ta lát. S leg na gyobb meg rö -
kö nyö dé sem re az idei ka rá cso nyon
már mű anyag fe nyő fá val is ta lál koz -
tam egyik temp lo munk ban…

Eb ben a té ma kör ben leg fris sebb
meg rá zó él mé nye met azon ban nem
temp lom ban, ha nem egy té vé stú di -
ó ban él tem át, aho vá még ad vent ben
hív tak meg egy „álélő” ka rá cso nyi in -
ter jú ra. Ez azt je len tet te, hogy „úgy
kel lett csi ná lunk”, mint ha ka rá csony -

es te len ne, és va ló ban élő ben foly na
a be szél ge tés. Eh hez az ál élő trükk -
höz jól il lett a stú dió asz tal ra he lye -
zett de ko rá ció: el ső pil lan tás ra mint -
ha ad ven ti ko szo rú lett vol na négy
szí nes gyer tyá val, ame lyek azon ban
nem ég tek. Ami kor kö ze lebb ről is
meg szem lél tem őket, döb be ne tes
fel fe de zés re ju tot tam: ezek a gyer tyák
nem is ég het tek vol na, mert gon dos
ke zek pre cí zen am pu tál ták ró luk a
ka nó cot! Így még ha akar tuk vol na,
sem tud tuk vol na láng ra lob ban ta ni
őket… De hát mi nek is meg gyúj ta -
ni a gyer tyá kat? Tűz ve szé lye sek,
eset leg még füs töl nek, le csö pög -
nek, a vé gén meg cson kig ég nek, és
pó tol ni kell őket…

So katmon dó szim bó lum má vált
szá mom ra ez az ad ven ti ko szo rú nak
lát szó med dő, élet te len de ko rá ci ós
tárgy. Va jon mi, akik sze ret nénk a vi -
lág vi lá gos sá gá nak ta núi len ni, akik -
nek kül de té se a krisz tu si fény és me -
leg to vább adá sa, nem tor zu lunk-e
oly kor ka nóc nél kü li de ko rá ci ó vá?
Akik úgy tűn nek, mint ha gyer tyák

len né nek, de va ló já ban már nem
akar nak, nem mer nek és nem is
tud nak láng ra lob ban ni, mert fél nek
a vi lá gos ság tól, a tűz től, az égő ál do -
zat koc ká za tá tól?!

Ne en ged jük, hogy el tűn je nek temp -
lo ma ink ból és ott ho na ink ból a ke resz -
tény élet egyik leg mé lyebb tit ká ról pré -
di ká ló élő, égő gyer tyák! Több mint
más fél év ti ze des nagy tar csai szol gá -
la tom sok szép em lé ke kö zött őr zöm
az ol tá ron szol gá ló me nó ra hét olaj -
mé cse sé nek sze líd, me leg, sár ga fé -
nyét. Hű sé ges gond no ka ink nak nem
ke vés mun kát je len tett a spe ci á lis
olaj ke ve rék szak sze rű össze ál lí tá sa, a
ka nó cok kar ban tar tá sa. Mennyi vel
egy sze rűbb lett vol na „vil la mo sí ta ni”
a mé cse se ket. De ak kor ép pen a lé -
nyeg, az élő láng szí vet me len ge tő fé -
nye ve szett vol na el!

Köz is mert, hogy a gö rög mi to ló -
gia tra gi kus hő sé nek, Pro mé the usz -
nak azért kel lett ke ser ve sen bűn -
hőd nie, mert el akar ta lop ni a tü zet
az em be rek nek az is te nek től. Ez zel
szem ben az élő Is ten ma ga lesz em -

ber ré Jé zus ban, hogy a Lé lek és a sze -
re tet tü zét ne künk aján dé koz za.
Szim bo li ku san ezt a tü zet is meg vet -
jük, ami kor az élő, égő lán got szám -
űz zük, il let ve elekt ro mos „kü tyük re”
cse rél jük temp lo ma ink ban és ott ho -
na ink ban.

Ne fe led jük, bár las san ma gunk
mö gött hagy juk a ka rá cso nyi, víz ke -
resz ti ün nep kört, de nem ve szít het -
jük el azt az iga zi élő vi lá gos sá got,
amely Jé zus Krisz tus ban je lent meg
a szá munk ra. Mi en nek a vi lá gos ság -
nak a to vább adá sá val tar to zunk az
egész vi lág nak.

Er re kap tuk az Úr ke gyel mé nek új,
im már 2013. esz ten de jét. Ho gyan
tölt het jük be ezt a Mes ter től ka pott
kül de té sün ket? Úgy, hogy „nap ra for -
gó ként” ke res sük őt, aki az áro ni ál -
dás ígé re te sze rint kész fe lénk for dí -
ta ni, re ánk ra gyog tat ni az ő ar cát, az
ő Krisz tu sát.

Vé gül „ég tá jo lós” új évi kö szön té -
se met meg fo gal maz ha tom ke vés bé
ke gyes, bib li kus szó kinccsel is, idéz -
ve a so kak ál tal is mert slá ger szö veg

ref rén jét: „Csak egész ség és tér erő le -
gyen!” Kí vá nok 2013-ban jó – vagy
leg alább is jobb – egész sé get min den
ked ves ol va sónk nak, és kí vá nok „tér -
erőt”, vagy is na pon kén ti ele ven kap -
cso la tot éle tünk for rá sá val, a vi lág vi -
lá gos sá gá val!

g Gáncs Pé ter

Gyertyák–kanócnélkül é gtájoló

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

„En nek az al ka lom nak ke res ve se
ta lál hat tunk vol na jobb he lyet, mint
a fa so ri temp lom – kezd te pré di ká -
ci ó ját a lel kész nő. – Hi szen ez az idén
száz éves Ben czúr Gyu la-ol tár kép a
nap ke le ti böl csek hó do la tát áb rá -
zol ja a gyer mek Jé zus előtt.” 

Mt 4,12–17 alap ján tar tott ige hir -
de té sé ben B. Pin tér Már ta hang sú -

lyoz ta: víz ke reszt egy ben öröm ün nep
is, hi szen le nyű gö ző, ho gyan ter -
jedt el az evan gé li um a vi lág ban.
Őszin tén be kell val la nunk – foly tat -
ta –, van mit ta nul nunk az úgy ne ve -
zett har ma dik vi lág ban, kü lö nö sen az
af ri kai kon ti nen sen élő ke resz tény
test vé re ink friss, a szó jó ér tel mé ben
vett gyer me ki hi té ből.

Az is ten tisz te let ke re té ben Szir mai
Zol tán né, az EK ME szer ve zőtit ká ra
rö vi den is mer tet te a ha zai kül misszió
tör té ne tét. Az al ka lom per sely pén zét
az egye sü let ke nyai szol gá la ta i nak tá -
mo ga tá sá ra for dít ják.

A fa so ri evan gé li kus gim ná zi um
könyv tá rá ban kö tet len együtt lét tel
zá rult a kül misszi ói dél előtt. A 2009-
ben – többségükben kon zer va tó ri u -
mot, il let ve Ze ne aka dé mi át vég zett di -
ák lá nyok ból – ala kult Boyz less Vo i ce
ka ma ra-ének együt tes gos pe le ket és
spi ri tu á lé kat éne kelt Ju hász Zol tán
dzsessz gi tá ros kí sé re té vel, Ben c ze Im -
ré né pe dig az EK ME ki ad vá nya it aján -
lot ta az egy be gyűl tek fi gyel mé be.

g Bo da Zsu zsa 

Példaadógyermekihit
Kül misszi ói is ten tisz te let a fa so ri evan gé li kus temp lom ban

b Vízkeresztünnepén–amelyegybenamisszióünnepeis–külmisszi-
óiistentiszteletettartottakabudapest-fasorievangélikustemplom-
ban.AzünnepiistentiszteletenazEvangélikusKülmisszióiEgyesü-
let(EKME)lelkészielnöke,B. Pin tér Már ta szolgáltigehirdetéssel,
aliturgiábanAra di György helyilelkészmellettazEKMEmunkatár-
sai,valamintaBoyz less Vo i ce kamara-énekegyüttesvettrészt.

b Anyugdíjaslelkészcsaládokszo-
kásoshaviösszejövetelén,január
4-énrendhagyóprogramvártaaz
érdeklődőket:aDeáktériEvan-
gélikusOrszágosMúzeumEgy 20.
szá za di po li hisz tor – Szent ágo -
thai Já nos ak va rell jei címűidő-
szaki kiállítását néztékmeg az
egybegyűltekdr. Rét he lyi né dr.
Szent ágot hai Klá ra vezetésével.

Az al ka lom há zi gaz dá já nak, Miss u -
ra Ti bor nyu gal ma zott lel kész nek a
kö szön tő je után Gerő fi né dr. Bre -

bovsz ky Éva lel kész tar tott áhí ta tot a
De ák té ri gyü le ke ze ti te rem ben. A
részt ve vők ez után a né hai agy ku ta -
tó or vos pro fesszor, aka dé mi kus lá -
nyá val be szél get het tek, be pil lant va
sok öröm mel és ka land dal te li gyer -
mek ko rá ba. 

„A sze re tet von zás te ré ben élt édes -
apám, ezért ő min dig tu dott örül ni
va la mi nek” – em lé ke zett vissza ma -
ga is de rű sen mo so lyog va a meg hí -
vott ven dég. Azt is meg tud hat ták a
ta valy száz éve szü le tett, hí vő Szent -
ágot hai pro fesszor ról az egy be gyűl -
tek, hogy nem csak az agy ku ta tás nak
volt nem zet kö zi ran gú szak te kin té -

lye, de ott ho no san moz gott pél dá ul
a cse rép kály ha-épí tés ben, a gom bá -
szat ban vagy a fő zés ben is.

No meg per sze az ak va rell fes tés -
ben – er ről ki-ki meg is bi zo nyo sod -
ha tott a be szél ge tést kö ve tő tár lat né -
zé sen. A mú ze um ugyan is – aho gyan
la punk ban már több ször is hírt ad -
tunk ró la – a múlt év no vem ber 17-
én nyi tot ta meg Szent ágot hai Já nos
ak va rell je i ből vá lo ga tott ki ál lí tá sát.
Az el ső sor ban uta zá sok so rán ké szí -
tett ké pek már ci us 31-ig te kint he tők
meg (hét fő ki vé te lé vel min den nap 10
órá tól 17 órá ig).

g bo dazs

Szokásosösszejövetelrendhagyóprogrammal
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A ha gyo má nyok nak meg fe le lő en a
2013. esz ten dőt is az igé re fi gyel ve
kezd ték a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Or szá gos Iro dá já nak, a püs -
pö ki hi va ta lok nak és a gyűj te mé -
nyek nek, va la mint egy há zunk ki adó -
já nak mun ka tár sai. 

A ja nu ár 2-ai év kez dő al kal mon
Gáncs Pé ter el nök-püs pök az esz ten -
dő igé jé ről – „Mert nin csen itt ma ra -
dan dó vá ro sunk, ha nem az el jö ven dőt
ke res sük” (Zsid 13,14) – tar tott áhí ta tot
a jó zsef vá ro si evan gé li kus temp lom ban. 

Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő
(ké pün kön) kö szön tő jé ben az év igé jé -
hez kap cso ló dó an nyá ri csa lá di sá to ro -
zá suk em lé két ele ve ní tet te fel, ar ra
biz tat va a je len lé vő ket, hogy te kint se -

nek éle tük re úgy, mint egy sá to ro zás -
ra, és gon dol ják át, mi re van tény le ge -
sen szük sé gük. Gon do lat me ne tét foly -
tat va az egy ház mun ká já val kap cso lat -
ban hang sú lyoz ta: „A mai ma gyar kör -
nye zet ben egy olyan szer ve zet, mint a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház,
csak ak kor tud jól mű köd ni, ha a sal -
lan go kat le ve ti, és ar ra kon cent rál,
ami va ló ban fon tos.”

Az al kal mat zá ró kö szön tő jé ben
Ká kay Ist ván or szá gos iro da igaz ga tó a
macs ka kö ves út ha son la tát idéz te,
ami kor az Ül lői úti szék ház ban fo lyó
mun ká ról be szélt. (A kö szön tő szer kesz -
tett vál to za ta la punk 7. ol da lán.)
g Hor váth-Bol la Zsu zsan na

fel vé te le

Évkezdőáhítat
azországosirodában
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b A Magyar Cserkészszövetség
augusztus11–19.közöttrende-
zinemzetinagytáborátÓcsán.
Az összejövetellel a szervezet
alapításánakszázadikévfordu-
lóját ünneplikmeg, több ezer
cserkészrészvételével.

Hat esz ten dő vel ez előtt a ma gyar
cser ké szek Ang li á ba in dul tak, hogy a
moz ga lom szá za dik szü le tés nap ját
kö zö sen ün ne pel hes sék kül föl di test -
vé re ik kel. 2012-ben a Ma gyar Cser -
kész szö vet ség em lé ke zett meg ala pí -
tá sá nak szá za dik év for du ló já ról. A
je les al ka lom nak nem csak em lék ér em
és bé lyeg sor ál lít em lé ket, ha nem a
cser ké szek is össze gyűl nek egy nem -
ze ti nagy tá bor ke re té ben.

A tá bor azon ban nem az ala pí tás
év for du ló ján, vagy is ta valy de cem -
ber 28-án nyit ot ta meg ka pu it – hi szen
a Kár pát-me den ce ég haj la ti vi szo nyai
ezt nem te szik le he tő vé –, ha nem az
idén nyá ron Ócsa mel lett vár ja majd
a fia ta lo kat. Mint sok más tá bor nak,
en nek is a cser ké szet leg fon to sabb ne -
ve lé si ele mei ad nak ke re tet: őr sök ben
vég zett te vé keny sé gek; cse le ked ve ta -
nu lás; fo lya ma tos és ösz tön ző, von zó
és hasz nos prog ra mok, le he tő leg a ter -
mé szet ben; fo ga da lom és tör vé nyek;

a ma gyar kul tú ra ápo lá sa, kü lö nös te -
kin tet tel né pi ha gyo má nya ink ra. 

A nem ze ti nagy tá bor el ne ve zés
azon ban jel zi, hogy több ről van szó,
mint ha gyo má nyos tá bo ro zás ról: a
szer ve zők min den ma gyar cser kész -
csa pat ból leg alább egy őr söt lát nak
majd ven dé gül, s nem csak a Kár pát-
me den cé ből, ha nem a vi lág min den
tá já ról, hi szen a Kül föl di Ma gyar
Cser kész szö vet ség gel is szo ros kap -
cso la tot ápol nak, s nél kü lük nem is
len ne tel jes ez az él mény. 

Ar ról sem fe led kez nek el, hogy
száz év vel ez előtt a szö vet ség még na -
gyobb föld raj zi te rü let cser ké sze it fog -
ta át, s épp ezért hív ják és vár ják a tér -
ség nem ma gyar aj kú cser ké sze it is,
vagyis az Er dély ben élő ro mán, a
Bács ka–Bá nát te le pü lé se in ta lál ha tó
szerb, a Kár pá tok tól dél re, a Fel vi dé -
ken és Kár pát al ján dol go zó szlo vák, ru -
szin és uk rán, az Őr vi dé ken meg sza -
kí tást alig meg élt oszt rák és a hor vát,
il let ve dal mát test vé re i ket. Ve lük
együtt több ezer részt ve vő gyű lik
majd össze.

A nem ze ti nagy tá bor ban ér de mes
min den ma gyar cser kész nek részt
ven nie, hi szen a kö vet ke ző re to váb bi
száz évet kell vár ni…

Az nnt2013.cser kesz.hu hon la pon
bő vebb in for má ció ta lál ha tó a táborról.

g Ré der Kris tóf

Cserkésznemzeti
nagytábor

Min den ki a gye rek ko rá nál kez di a
tör té ne tét. In nen ered és ide ve zet -
he tő vissza ugyan is a leg több lel ki sé -
rü lés és az út ról va ló ké sőb bi le té rés.
Ál ta lá ban ci gi vel kez dik – van, aki
már óvo dá ban! –, az tán jön nek sor -
ra az egy re pusz tí tóbb sze rek: szin -
te ti kus dro gok, ko ka in, he ro in. Egy -
re „ma ga sabb” él mé nyek – egy re
mé lyebb re süllye dés. 

A te rá pi át meg kell, hogy előz -
ze egy dön tés: a leg ne he zebb be -
is mer ni azt, hogy egye dül nem
megy, be lát ni, hogy az em ber be -
teg, és a vá lasz úton – a Vá lasz út -
ra – az tán igent mon da ni. Ál ta lá -
ban is te ni be avat ko zás ról be szél -
nek a fi a ta lok. Nemhi á ba fo gad -
ja az új la kót az ott hon ban az a fel -
irat: „Is ten ho zott!” Még mé lyeb -
ben át tud ják ezt él ni azok, akik a
kö tet ben ön gyil kos sá gi kí sér le -
tek ről vagy si ke res új já élesz té -
sek ről szá mol tak be. Per sze van,
aki a te rá pia ori en tá ci ós sza ka szá -
ban fel ad ja, van, aki pár hó na pot
bír, és van olyan is, aki el megy, az tán
vissza tér, kez di elöl ről… 

El sem tud juk kép zel ni, mik azok
az el vo ná si tü ne tek, és mi cso da fi zi -
kai és lel ki gyöt rel mek kel jár nak a
tisz tu ló na pok. Rác ke reszt úron a
kö zös ség épí tés re he lye zik a leg na -
gyobb hang súlyt. Az ott hon ban az
újak a ré gi ek re van nak bíz va. A bi za -
lom és az őszin te ség alap kö vek. 

A könyv ben töb ben is szól nak
meg té rés él mény ről. A fel sza ba du -
lás ak kor kö vet kez het be, ami kor az
em ber el is me ri-fel vál lal ja te he tet -
len sé gét. Egy drog te rá pi ás cso port -
ban nincs mit szé gyell ni, nincs mit
meg ját sza ni, pont az a lé nyeg, hogy
az em ber az le hes sen, ami. 

Ha té kony mód szer az él mé nyek
fel dol go zá sá ra a hat va nas–het ve nes
évek ben hó dí tó út já ra in dult bib li o -
drá ma. A bib li ai tör té ne tek fel dol go -
zá sa mel lett egy ilyen drá ma já ték so -
rán a sze rep lők ér zé sei és kér dé sei is
fel szín re ke rül het nek. 

Ta valy de cem ber 23-án a Széll Kál -
mán tér kö ze lé ben, a Vá lasz út Misszió
ká pol ná já ban élet re kelt sok em lék és
álom, le tűnt és el jö ven dő ka rá cso nyo -
kat idéz tek meg a részt ve vők. 

Szücs Ba lázs re for má tus misszi ói
lel kész ve zet te a „Mit akarsz, mit cse -
le ked jek ne ked?” kér dés sel in dí tó al -

kal mat. Ezt a kér dést Jé zus tet te fel
a vak Bar ti me us nak. Az al ka lom be -
me le gí tő já ték kal, ün ne pé lyes „át lé -
pő” ak tus sal in dult: pár nák kal je löl -
ték ki a ha tár vo na lat, és min den ki, aki
ezen át lé pett, előbb el mond ta a kö -
zös ség nek, hogy mit akar kint hagy -
ni, majd a „pár nán túl” tár sai a kö vet -
ke ző kér dés sel üd vö zöl ték: „Itt vagy?”
„Igen, asszem” – hang zott a vá lasz. 

A tu da to sí tás és tu da tos ság kulcs -
fon tos sá gú a te rá pia so rán. Pél dá ul
egy rosszul lé tet a „most ez azért
van, hogy ké sőbb jobb le gyen” tu dat -
tal könnyebb át vé szel ni.

A be me le gí tés után szo bor já ték
kö vet ke zett. Há rom vál lal ko zó szel -
le mű bib li o drá más a tár sai se gít sé gé -
vel meg je le nít het te egy ré gi – még
„anya gos” – ka rá csony ér zé se it, a be -
lö vés előt ti pil la na to kat. Így kelt
élet re a Szo ron gás, a Fe szült ség és a
Bá nat a Csa ba ut cai szín pa don. Ezek
köz re fog ták a ne gye dik ala kot, aki
ma gát az ér zés gaz dát he lyet te sí tet te. 

Egy-egy ilyen ál ló kép na gyon erő -
sen be vé ső dik az em ber szí vé be. A né -
ző a Bá nat ál tal át ka rolt ala kot néz ve
át él he ti an nak ver gő dő hely ze tét. A
ké pek ere jét ki hasz nál va a gya kor lat
a po zi tív kép re cse ré lés sel foly ta tó dott,
az ér zé sek meg idé ző je ez út tal a vá -
gyott ál la po tot ál lít hat ta szín pad ra, új
sze rep lők je len tek meg a szí nen: az
Öröm, a Bé ke és a Sze re tet. Mi u tán
ezt a már vi dá mabb ké pet a „ren de -
ző” meg szem lél te, ma ga áll ha tott az
őt el ját szó he lyé be, és pár pil la nat ra át -
ad hat ta ma gát az ér zés nek.

Óri á si ere je volt a gya kor lat nak. A
szo bor cso port ba ál lás sza vak nél kü li
imá hoz vagy ál dás ár a dás hoz ha son -
lít ha tó leg in kább. Meg állt az idő,
ben ne állt fél  tu cat fél ide gen fél úton
a te rá pi á ban, és egy be ölel te őket a kö -
zel gő ka rá csony csönd je. 

Az öle lés be vett gesz tus a cso -
por tok ban, me lyek a bib li o drá ma
ese té ben ugyan min dig al kal mi -
ak, de lé nye gé ben min den ki is -
mer min den kit Ke reszt úr ról. Van,
aki már ön kén tes ként jön el egy-
egy fog lal ko zás ra. Pél dá ul a „Do -
ki”, aki vel már a Szél ró zsán, a
Kont raszt ki ál lí tá son is ta lál koz -
hat tunk, ezen az es tén ő szál lí tot -
ta a csa pa tot Ke reszt úr ról Pest re
és vissza. 

A szü net utá ni má so dik fel vo -
nás kö zös el csen de se dés volt. A
kör be állt asz ta lon az ad ven ti ko -
szo rú négy gyer tyá ja égett, a lel -
kész pe dig Lu kács evan gé li u má ból
fel ol vas ta a csil lag fé nyes éj sza ka

kró ni ká ját. Az tán min den ki egyen ként
há lát ad ha tott mé csest gyújt va azért,
ami az idén ve le tör tént. A há la sza -
vai ott szü let tek meg hely ben, nem
kel lett hoz zá sem mi. Szen ve dély be te -
gek szá já ból a sza bad ság szó iga zi
mély sé get kap. Va la hogy az ige is di -
a dal ma sab ban cseng. 

Mi u tán va la ki mon dan dó ja vé gé -
re ért, vá lasz tott „an gya la” fel ol vas ta
ne ki az öröm hírt: „Ne fél je tek, mert
ímé, hir de tek nék tek nagy örö met,
mely az egész nép nek örö me lé szen:
Mert szü le tett nék tek ma a Meg tar tó,
ki az Úr Krisz tus, a Dá vid vá ro sá ban.
Ez pe dig nék tek a je le: ta lál tok egy kis
gyer me ket be pó lyál va fe küd ni a já szol -
ban.” Er re pe dig együt te sen fe lelt a
csa pat: „Di cső ség a ma gas sá gos
mennyek ben az Is ten nek, és e föl dön
bé kes ség, és az em be rek hez jóaka rat!”
Így so ka so dott a vi lá gos ság a Csa ba
ut cai ká pol ná ban a Jé zus szü le té sét
meg elő ző es tén.

g Ki nyik Ani ta

Apárnántúl
Ne gyed szá za dos a Rác ke reszt úri Drog te rá pi ás Ott hon

b A Magyarországi Református Egyház KIMM (Kallódó Ifjúságot
Mentő Misszió) Ráckeresztúri Drogterápiás Otthona a Válaszút
DrogkonzultációsIrodairányításával1987februárjaótavárjalakó-
it.Azegyévesterápiaaszenvedélybetegektestétéslelkétegyüttesen
kívánjagyógyítani,ésamentorimunka,közösségépítőprogramokmel-
lettutógondozástisvállal.SokkallódófiataltérhetettvisszaRácke-
resztúrrólújminőségben„akintivilágba”–ahogyaneztebbenakör-
benemlegetik.AhuszonötévesjubileumalkalmábólaKálvinKiadó
gondozásábanjelentmegaTör té ne te ink címűkötet,amelybenhuszon-
ötvallomásosjellegűújjászületés-történetetolvashatunk.

Re mény vesz tet ten, lel ki leg tel je sen
össze tör ve, de meg hoz va a dön tést,
édes anyám és egy lel kész se gít sé gé vel
ke rül tem Rác ke reszt úr ra. Ne kem már
tel je sen mind egy volt, mert a kör nye -

ze tem ből min den ki el tá vo lo dott tő -
lem, az ön gyil kos ság gon do la tá val
ját szot tam.

Ami kor be lép tem az ott hon ba, nem
ar ra szá mí tot tam, ami fo ga dott. Meg -
lát tam, hogy itt ugyan olyan em be rek
van nak, mint én. Fel tűnt az em be rek
ked ves sé ge, mert a kin ti ag resszív éle -
tem ben ilyen nem lé te zett. Volt egy ér -
zés, ami na gyon sok szor el fo gott, de
nem tud tam, mi az. Ez a sze re tet volt. 

Kez det ben fel vet tem a ko moly ta -
lan ság ál ar cát, hogy ta kar jam ve le az
in du la tos sá go mat és az ag resszi ó mat.
Na gyon ne héz eset vol tam, min -
den ből vic cet csi nál tam. Ek kor jött
egy for du ló pont a te rá pi ám ban, és el -
kezd tem fog lal koz ni ön ma gam mal.
Ren ge teg fáj da lom, szo mo rú ság és
bűn tu dat tört fel, ahogy meg is mer -
tem ön ma gam és a múl ta mat. 

Az ott hon ban meg tér tem, Is ten
az éle tem ré szé vé vált. Meg ta nul -

tam, hogy lé te zik fe le lős ség más em -
be rek fe lé is. Meg ta nul tam ob jek tí ven
mér le gel ni, és so kat nőtt az ön bi zal -
mam is. Egy szét tört éle tet kel lett
össze rak nom. Úgy ér zem, itt, a te rá -
pi án nőt tem fel ma gam hoz és az élet -
hez, meg is mer ve az ér zé se i met, re ak -
ci ó i mat. A kö zös ség nek eb ben na gyon
so kat kö szön he tek. 

Ren ge teg se gít sé get kap tam a
mun ka tár sak tól, akik nek örök ké há -
lás le szek. Kü lön kö szö ne tet mon dok
Or so lics Zé nó nak, a men to rom nak,
aki min dig ki tar tott mel let tem. 

A kap cso la tom a szü le im mel tel -
je sen meg ja vult, sok mun ka árán.
Meg is mer het tem új ból a lá nyo mat és
a volt élet tár sa mat. El ér tem, hogy
biz tos cél ja im le gye nek, tu dom, mi
fe lé ha la dok. Tu dom, mi az élet ben
a szép, a fon tos, és egy tel je sen más
em ber ként tá vo zom. Kö szö net tel: 

g Fro di

Másemberként

dés lász ló, ko nok ta más, par ti nagy la jos 
és üve ges krisz ti na Szent end rén

Az Ámos Im re és a XX. szá zad – kor társ össz mű vé sze ti ki ál lí tás kí sé rő -
prog ram ja ként ja nu ár 13-án, va sár nap 16 órai kez det tel be szél ge tés és ze -
ne a ki ál lí tá son. Meg hí vott be szél ge tő tár sak: Dés Lász ló ze ne szer ző, ze -
nész, Ko nok Ta más fes tő mű vész, Par ti Nagy La jos író, Üve ges Krisz ti -
na mű vé szet tör té nész. Há zi gaz da: Ga lam bos Ádám evan gé li kus teo ló -
gus, a ki ál lí tás ku rá to ra. A ren dez vény in gye nes.

A ki ál lí tás meg hosszab bít va ja nu ár 20-áig; meg te kint he tő: Szent end -
re, Ré gi Mű vész te le pi Ga lé ria (2000 Szent end re, Bog dá nyi u. 51.).
Nyit va tar tás: min den nap 10-től 17 órá ig.

b AzalábbivallomásaTör té ne te -
ink – 25 éves a KIMM Rác ke -
reszt úri Drog te rá pi ás Ott ho na
címűkötetbőlvaló.

Víz ke reszt ün ne pén a kis pes ti bap -
tis ta ima ház ban tar tot ta az Ali ansz
nem zet kö zi ima hét or szá gos nyi tó is -
ten tisz te le tét az Ali ansz Ma gyar
Evan gé li u mi Szö vet ség. 

A há zi gaz da, dr. Mé szá ros Kál mán
Ali ansz-al el nök, ügy in té ző kis pesti
bap tis ta lel ki pász tor, a Ma gyar or -
szá gi Bap tis ta Egy ház (MBE) elő ző el -
nö ke apos to li kö szön tés sel üd vö zöl -
te az al kal mi gyü le ke ze tet, majd be -
mu tat ta a Ma gyar or szá gi Egy há zak
Öku me ni kus Ta ná csá hoz (ME ÖT)
együtt mű kö dő szer ve zet ként nem ré -
gi ben csat la ko zott Ali ansz te vé keny -
sé gét és mű kö dé sét.

Meg em lí tet te, hogy a ja nu ár már
csak „ilyen öku me ni kus ima he tes hó -
nap”, hi szen a ME ÖT ima he te is eb ben
a hó nap ban lesz (20–27. kö zött). A
meg nyi tó be szé det D. Sza bó Dá ni el, az
Ali ansz el nö ke Papp Já nos nak, a Ma -
gyar or szá gi Bap tis ta Egy ház el nö ké nek
ál dás ké rő imád sá ga után mond ta el.

Az ige hir de tés szol gá la tát Sze ve ré -
nyi Já nos (képünkön a mik ro fon nál),
az Ali ansz al el nö ke, a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház or szá gos
misszi ói lel ké sze vé gez te Fil 2,11 alap -
ján. Pré di ká ci ó já ban a kü lön bö ző fe -
le ke ze tű ke resz té nyek egy sé gé nek
fon tos sá gát emel te ki a jé zu si imád ság
alap ján: „…mind nyá jan egyek le gye -
nek” (Jn 17,21).

A meg nyi tó gaz dag volt ének-ze -
nei, pró zai és ver ses szol gá la tok ban
és kö szön té sek ben. Az is ten tisz te le -
ten be mu tat ták Izsák Nor bert Val lo -
má sok cí mű, egy éve meg je lent kö -
te tét is. 

A fe le ke ze ti sok szí nű sé get ta lán
leg job ban úgy le het ne ér zé kel tet ni,
hogy a pro tes táns nagy- és kis egy há -
zak tag ja in túl ka to li kus és zsi dó test -
vé re ink is szol gál tak az al kal mon.

A ren dez vényt az Úr tól ta nult
imád ság kö zös el mon dá sa zár ta.

g Ká roly György Ta más

Januáraszövetségek
ésimahetekjegyében
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b Dán Ká rolyNewYork-ifőkonzul
másfélévtizededolgozikkülügyi
pályán.Jelenlegiposztjánmunká-
jánakfontosrészeazÚjvilágban
élőmagyaroknemzetiösszetarto-
zásánakerősítése.Adiplomatával
avilágvárosbanélőmagyarokról
sahitösszetartóerejérőlbeszél-
gettünkmég2012decemberében
amagyarkülképviseleten.

– Fő kon zul úr, az ame ri kai és a New
York-i ma gyar ság lé lek szá má ról le gen -
dák ke rin ge nek. Ami kor a Du na Te le -
ví zió mű so rá nak su gár zá sa meg in -
dult az ame ri kai kon ti nen sen – mű -
hold ról –, a csa tor na ak ko ri ve ze tői sze -
ret tek vol na pon to sabb he lyi de mog rá -
fi ai ada tok hoz jut ni, de si ker te le nül.

– Va ló ban na gyon ne héz meg be -
csül ni az Ame ri kai Egye sült Ál la -
mok ban és a New York ban élő hon fi -
tár sa ink szá mát. A leg utób bi, mint egy
tíz év vel ez előtt köz zé tett nép szám lá -
lá si ada tok sze rint kö rülbe lül más fél
mil lió ame ri kai pol gár nak van nak
ma gyar gyö ke rei. A va lós hely zet en -
nél lé nye ge sen össze tet tebb, mi vel az
ame ri kai ma gyar ság hat-hét ge ne rá ci -
ó ra te kint het vissza. A 20. szá zad
má so dik fe lé ben négy nagy mig rá ci -
ós hul lám ról is be szél he tünk: a há bo -
rú után ki ván do rol ta kat, a száz ezer fő -
re te he tő 1956-os emig rán so kat, a
het ve nes évek ben le te le pe det te ket és
a rend szer vál tás után bol do gu lást ke -
re ső ket is meg ta lál juk ma az Egye sült
Ál la mok ma gyar jai kö zött. 

A sta tisz ti kai ada to kat ele mez ve
és a nép sű rű sé get fi gye lem be vé ve a
há rom szom széd ál lam ban: New York -
ban, New Jer sey ben és Con nec ti cut -
ban a ma gyar sá gu kat tar tók, va la -
mint az élő ma gyar kap cso la to kat
ápo lók, eset leg ma gya rul be szé lők
szá mát mint egy két száz ezer re te szem.

– A két száz ezer is te kin té lyes szám.
Eb ből a me gye szék hely nyi ma gyar la -
kos ság ból há nyan be szé lik nyel vün ket?

– A vá lasz hoz a kor osz tá lyi meg osz -
tást is ér de mes fi gye lem be ven ni. Az
úgy ne ve zett öt ven ha to sok nak már
uno ká ik, déd uno ká ik, a het ve nes–
nyolc va nas évek ben ki ván do rol tak nak
pe dig gye re ke ik, uno ká ik van nak; e ge -
ne rá ci ók nál a nyelv is me re te – akár
csak az ér tés szint jén – még meg van.
A fris sen – Ma gyar or szág ról és az el -
csa tolt te rü le tek ről – ki te le pül tek pe -
dig ter mé sze te sen jól be szél nek ma -
gya rul. A két száz ezer ma gyar nak
ilyen for mán két har ma da be szél heti
még anya nyel vün ket. Eb ben nagy se -
gít sé gük re van a Du na World csa tor -

na, amely a he lyi te le ví zió mű sor-szol -
gál ta tók kí ná la tá ban ugyan rit kán
sze re pel, de a leg több ma gyar szer ve -
zet köz pont já ban min dig el ér he tő.

– A ma gyar ság a vi lág leg több ré szén
nem az össze tar tá sá ról hí res… Mi a
hely zet itt e té ren?

– Nem le het ál ta lá no sí ta ni, én na -
gyon sok jól mű kö dő he lyi kö zös sé get
is me rek. A ma gyar cso por tok nak min -
dig gon dot oko zott az or szá gos er nyő -
szer ve ze tek lét re ho zá sa, így in kább a
he lyi szer ve ze tek fog ják össze a ma -
gyar sá got. Egy-egy egy ség tag ja i nak
szá ma el ér he ti a két száz főt. Ki vé tel ez

alól ta lán New Bruns wick, ahol a ma -
gyar ság még min dig tíz ez res tömb ben
él. Egyéb ként ér de mes el lá to gat ni hoz -
zá juk, a te le pü lés csu pán egy órá nyi au -
tó út ra van New York köz pont já tól.

– A kö zös ség vál la lás erő sí té sé ben
mi lyen sze re pet vál lal a fő kon zu lá tus?

– Ez az a te rü let, ahol az el múlt két
év ben lát vá nyos ered mé nye ket ér het -
tünk el. Az igaz ság hoz hoz zá tar to zik,
hogy sze ren csés pil la nat ban ér kez -
tünk. A 2010. évi vá lasz tá sok után az
új par la ment el ső dön té sé vel meg vál -
toz tat ta az ál lam pol gár sá gi tör vényt. A
nyi tás a vi lág ma gyar sá gá nak éle té ben
ér zel mi, szem lé let be li vál to zást is ho -
zott; még az el zár tan élők, a szkep ti ku -
sok is úgy érez het ték, hogy az anya or -
szág vissza vár ja őket. Ne héz lett vol -
na a kap cso la tok épí té sé re sze ren csé -
sebb pil la na tot ta lál ni. Ki hasz nál va az
adott le he tő sé get, tu da to san tö re ked -
tünk e mar káns nyi tás kom mu ni ká ci -
ó já ra, me lyet gyö ke re sen más mű kö -
dé si mód dal és stí lus sal is fo lya ma to -

san alá aka runk tá masz ta ni. Azt is
hang sú lyoz tuk, hogy min den ki vel
együtt kí vá nunk dol goz ni, aki a múlt -
ban a ma gyar sá gért tett vagy a jö vő ben
ten ni akar. Most pe dig, hogy a vá lasz -
tó jog is ki nyí lik a ha tá ron tú li ak előtt,
úgy gon do lom, egy sze ri és so ha vissza
nem té rő lé lek ta ni pil la nat ra kell fel ké -
szül nünk: a tel jes ma gyar nem zet, be -
le ért ve a ki sebb ség ben és di asz pó rá ban
élő ket is, együtt az el ső, de mok ra ti kus
vá lasz tá sá ra ké szül 2014-ben. A ma gyar
dip lo má cia szá má ra ez min dent meg -
ha tá ro zó elem kell, hogy le gyen a kö -
vet ke ző más fél év ben. 

Mi már 2010 óta na gyon tu da to san
tö rek szünk ar ra, hogy min den kör -
nyék be li szer ve zet tel – húsz-egy né -
hány ilyen ről tu dunk – együtt ün ne -
pel jük a nem ze ti ün ne pe in ket, az
egyik év ben a fő kon zu lá tu son, a má -
sik ban a New York-i Ma gyar Ház ban.
Ez nem csu pán gesz tus, ha nem egy át -
gon dolt fo lya mat ré sze, mely nek az a
cél ja, hogy ne egy sze rű en ven dé gek le -
gyünk egy más nál, ha nem kö zö sen
gon dol ko dó és cse lek vő part ne rek le -
gyünk min den ben.

– Ha va lós a más fél mil li ós lé lek -
szám, ak kor évek re van mun ká juk!

– Az ál lam pol gár ság gal kap cso la tos
tör vé nyi elő írá sok vég re haj tá sa szá -
munk ra na gyon szép, de szá mos ki hí -
vást rej tő fel ada tot je lent. A tör vény -
ho zók fe jé ben a szom szé dos or szá gok -
ban, ja va részt tömb ben élő kül ho ni ak,
nem pe dig egy ilyen mé re tű ál lam szét -
szór tan élő pol gá rai je len tet ték a min -
tát, amely re a jog sza bályt szab ták. A
kon ti nens nyi te rü le ten az ál lam pol gár -

ság fel té te le it – itt a tech ni kai fel té te -
lek re gon do lok – meg te rem te ni ne héz,
az igény lők kö zül so kak nak gon dot
okoz a pa pí ro kat a tá vo li szü lő föld ről
vagy a ro ko nok tól be sze rez ni, és a tör -
vény ma ga is elő ír ja a sze mé lyes meg -
je le nést. A tá vol sá gok na gyok, már pe -
dig min den ál lam ban él nek ma gya rok. 

A hely zet meg ol dá sá ra dol goz tuk ki
az úgy ne ve zett „ki he lye zett kon zu li
na pok” rend sze rét: két mun ka tár sunk
a he lyi ma gyar szer ve ze tek kel együtt -
mű köd ve két-há rom na pot tölt a ma -
gyar lak ta vá ro sok ban, s két-há rom száz
em ber ügye it in té zi el. Az ügy fe lek to -
vább vi szik jó hí rün ket, s így a je lent ke -
zők szá ma me re de ken emel ke dik. 

– Egy ame ri kai ma gyar nak – az ér -
zel mi in dít ta tá son túl – mi ért ér de mes
ma gyar út le ve let sze rez nie?

– A ké rel me ző a ma gyar úti ok -
mánnyal nem csak ma gyar, ha nem
eu ró pai uni ós pol gár rá is vá lik. Ha elő -
re lá tó, s gyer me kei és uno kái fe jé vel is
gon dol ko dik, ak kor az is mo ti vál hat -
ja, hogy az eu ró pai egye te mek eb ben
az eset ben jó val ked ve zőbb fel té te lek -
kel nyíl nak meg csa lád tag jai előtt.
Ugyan ez a sze ren csés hely zet az eu ró -
pai mun ka erő pi ac ra is vo nat ko zik.
Egy ame ri kai szá má ra Kö zép-Eu ró pa
von zó, pers pek ti vi kus hely, ahol sze -
ren csét le het pró bál ni. It te ni hon fi tár -
sa ink Ma gyar or szág ra még min dig
anya or szág ként te kin te nek, így so -
kan kép ze lik el kar ri er jü ket ott hon. 

– Fő kon zul úr nyi tás ról be szélt. Eb -
ben az új együtt gon dol ko dás ban a fi -
a ta labb ge ne rá ci ók is part ne rek?

– Min den kép pen, mi vel a szer ve ze -
tek ben ge ne rá ció vál tás tör té nik. A
már em lí tett emig rá ci ós nem ze dé kek
kö zött min dig meg volt az együtt mű -
kö dés, de lát ni le he tett, hogy más-más
Ma gyar or szá got „hoz tak ma guk kal”, s
az el té rő ha za ké pe ket nem min dig le -
he tett szink ron ba hoz ni. Több mint két
év ti ze de va gyunk sza bad or szág, ami
a ha za lá to ga tók nak erőt ad, s így csök -
ken nek az el len té tek is. 

1956-tól szá mít va már a har ma dik
ge ne rá ci ó nál tar tunk, de sze ren csé re
még a leg fi a ta lab bak kö zött is so kan
van nak, akik nek erős a ma gyar iden -
ti tá sa. Ők már vélt vagy va lós sé rel mek
nél kül élik meg a ma gyar sá gu kat, és
nagy len dü let tel, tel jes nyi tott ság gal
for dul nak egy más fe lé. Az ame ri kai ok -
ta tá si rend szer ben el sa já tí tott ko ope -

rá ci ós mo del le ket ma gyar szív vel töl -
tik meg. A mi dol gun kat is meg -
könnyí tik, na gyon sok szor már a sa -
ját kor osz tá lyunk kal dol goz ha tunk
együtt. Az újabb, leg fel jebb ti zen éves
ge ne rá ció kö ré ben a cser ké szet és a
hét vé gi is ko lák min den vá ra ko zást
fe lül mú ló an jól tel je sí te nek az iden ti -
tás meg őr zé sé ben. A moz ga lom ban
va ló rész vé tel fel té te le pe dig az, hogy
ott bi zony ma gya rul kell be szél ni. 

– Múlt va sár nap szent mi sén vol tam
a Szent Ist ván-temp lom ban. Ma gyar
atyát vár tak, de nem tu dott el jön ni.
Olasz lel ki pász tor tar tot ta a mi sét, a
li tur gia szö ve gét an go lul mond ta, a hí -
vek ma gya rul vá la szol tak. A né pes se -
reg let ar cán né mi csa ló dott sá got vél -
tem fel fe dez ni…

– A New York-i ma gyar szer ve ze -
tek egy ré sze fe le ke ze tek hez kö tő dik.
Így a ka to li ku sok nál na gyon fon tos
len ne, hogy mi nél ha ma rabb ma gyar
pap szol gál ja a hí vő ket, nél kü le a
Szent Ist ván-temp lom csak a ne vé ben
le het ma gyar. Egy anya nyel ven meg -
szó la ló lel ki atya pó tol ha tat lan erő a
kö zös ség nek; a hí vek lel ki ve ze té se
mel lett a kö zös ség ve ze té se is rá há rul -
na. Az ide gen szó ha tá sá ra érez he tő -
en ke ve seb ben van nak a hí vők is, hi -
szen an gol nyel vű szer tar tást so kan
lak he lyük höz kö ze lebb is ta lál hat nak.

De néz zünk po zi tív pél dá kat is! A
pro tes tán sok kö zös sé gi éle te min den -
kép pen pél dás. Az Ea st Si de-on két re -
for má tus gyü le ke zet is van, mindket -
tő az egy kori ma gyar ne gyed hí veit
szol gál ta-szol gál ja. Na gyon jól mű -
köd nek, no ha ko ráb ban ők is szem be -
sül tek lel kész gon dok kal. A ma gyar
bap tis ta gyü le ke zet be ja va részt Er -
dély ből szár ma zó hí vek jár nak. 

A New York-i ma gyar zsi dó kö zös -
sé gek ben – kü lö nö sen a bro okly ni
or to do xok kö zött – erős a ma gyar ság -
tu dat. A vá ros rész ut cá it ró va gyak ran
meg üti az em ber fü lét a ma gyar szó, hi -
szen több tíz ezer csa lád szár ma zik a
Kár pát-me den cé ből. A na pok ban Ra -
o ul Wal len berg ről ne vez ték el Bro ok -
lyn egyik su gár út já nak egy sza ka szát,
mint hogy na gyon sok New York-i
ma gyar zsi dó kö szön he ti éle tét a svéd
dip lo ma tá nak. Há rom nagy kö zös sé -
get is me rünk: a szat má ri a kat, a mun -
ká csi a kat és a pá pa i a kat. A mun ká csi
hit köz ség rab bi ja az zal kezd te, ami kor
elő ször ta lál koz tunk, hogy büsz kék
ar ra, hogy nyolc száz évig él tek Ma gyar -
or szá gon, s ha azt mond ják, ha za men -
nek, ak kor ezen még min dig Ma gyar -
or szá got ér tik. A hit és a nyelv min den -
ki szá má ra össze tar tó, él te tő erő.

g Dr. Cser mák Zol tán

Magyarokért,hittel
Be szél ge tés Dán Ká roly nagy kö vet tel, New York-i fő kon zul lal

b Ahódmezővásárhelyi születésű
evangélikus költőt, újságírót,
Feny ve si Fé lix La jostnemkellbe-
mutatni lapunk olvasóinak: jó
idejenemigenvanolyanhét,ami-
kornetalálkozhatnánakhasábja-
inkonvalamelyírásával;jegyzet-
lapjai sokak kedvencei.Mindig
derűtsugárzószerzőnknek–aki-
nektöbbévtizedesmunkásságát
aRátMátyás-díjjal ismerteela
ProtestánsÚjságírókSzövetsége
–immáronatizenharmadikkö-
teteanemrégibennapvilágotlá-
tottA csu kott ab lak.

Min den bi zonnyal jó né hány olyan toll -
for ga tó van, aki nek mint egy „véd je gye”
egy-egy szó for du lat, amely ről té ved he -
tet le nül rá le het is mer ni. Feny ve si Fé -
lix La jos ese té ben ez min den két sé get
ki zá ró an az „ősz-arany” és a „fá jó-szép”
jel ző. Mind ket tő olyan esz té ti kai mi -
nő sé get je löl, amely ve szen dő sé gé -
ben, mu lan dó sá gá ban gyö nyör köd -
tet, ahogy ma ga az ősz is. 

Bi zo nyá ra a szer ző élet út já ban is lel -
he tünk olyan mély nyo mo kat, ame lyek
a vers le nyo ma tok ban is érez te tik ha -
tá su kat. Feny ve si Fé lix La jos nak is

meg van a ma ga tör té ne te, meg van a
ma ga sze mé lyes szo mo rú sá ga. Fel -
idéz het jük itt azt a meg rá zó ver set, a
Test vér si ra tót, amely nek „Is ten Tej út-
fol tos ka bát ját” var ró, könnye ző anya -
alak ja is ezek ről a „nem gyó gyu ló se -
bek ről” (67. o.) ta nús ko dik. (Is me rős le -
het ez a vers a köl tő elő ző, is te nes ver -
se ket tar tal ma zó kö te té ből is, amely Egy
ré gi temp lom ra cím mel 2010-ben je -
lent meg a Lu ther Ki adó nál.) Ha azon -
ban köl té szet ről be szé lünk, el ső sor ban
ta lán nem a köl tői élet pá lyát ér de mes
bon col gat ni, sok kal in kább a ver sek-
vers so rok együtt moz gá sát, egy más ra
csú szá sát, össze ka csin tá sát.

Így ta lál ko zik és jár tán cot egy más -
sal „FFL” köl té sze té ben öröm és bá nat,
ahogy ezt a Szo mo rú és vi dám cí mű –
utol só – vers cik lus is jel zi. Sem mi
sem fe ke te-fe hér – su gall ja a lí rai alak,
és ezt a gon do la tot ár nyal ja to vább a
kö tet sok-sok szín nel, ár nya lat tal.
Szon di György, a köny vet meg je len te -
tő Nap kút Ki adó igaz ga tó ja a ta valy ok -
tó ber 29-ei be mu ta tón a vers vá lo ga tás -

nak ugyan csak a fes tői
jel leg(ze tes ség)ét és eré -
nyét emel te ki. 

A „ta va szi ég szik rá zó-
kéke” (5. o.), a „sző lős ker -
tek vö rös vessze jei” (9.
o.), gyü mölcs sze me ken
„a fény gyön gyei” (17.
o.) mind a vi lág sok szí -
nű sé gét, az élet di a da lát
hir de tik, akár hány vesz -
tes há bo rú áll is mö göt -
tünk. A lí rai be szé lő től
bá tor, hogy mer ilyen ki csiny nek tű nő
dol gok nak is örül ni, ezek nél el időz ni. 

Ta lán a kö tet szám adó, vissza te kin -
tő, sok szor me lan ko li kus-nosz tal gi -
kus jel le gé ből is fa kad ez a „néz de gé -
lős” haj lam. Meg mo so lyog ta tó pél dá -
ul a „ti ré gi, bol hás mo zik” meg idé zé -
se (37. o.) vagy a „vén sze rel me sek” kéz
a kéz ben já rá sa (40. o.). Ugyan ak kor se -
gély ki ál tás ként is ér tel mez he tők ezek
a sza vak, ku tat nak va la mi után, ami
már nincs. „Ho vá tűnt a Du na-par ti töl -
gyek es ti bé ké je, / hol Arany Já nos hall -

ga tott ősz-arany / lom -
bok alatt?” – kér de zi az
Én or szá gom (37. o.) lí rai
ha tár fe sze ge tő je. És ta lán
nem vé let len, hogy épp
Arany Já nost idé zi meg. 

Egy részt te kint he tő
köl tői pél dá nak Arany,
más részt – akar va-aka -
rat lan – le het, az ősz-
arany ih let épp tő le ered.
A kö tet el ol va sá sa után
ugyanis könnyen asszo -

ci ál az em ber Arany kap csos könyv -
ének őszi ké i re. A vissza fo gott, kis sé le -
mon dó hang szin tén a „lant le te vő”
alak ját idéz he ti. Ezt a fel te vést erő sít -
he tik a kö tet ben gyak ran fel buk ka nó
ha lál ver sek is. 

A cím adó köl te ményt – mely ta lán
az egyik leg ér té ke sebb da rab – a már
a más vi lá gon bá lo zó Ke mencz ky Ju dit -
nak, köl tő tár sá nak aján lot ta FFL. Ke -
mencz ky Ju dit ra öt nap ja vár az ab lak -
pár ká nyon ked venc ga lamb ja, hi á ba.
Met sző ha son la to kat ol vas ha tunk a lét

és nem lét part ja it ta po ga tó lí rai be szé -
lő től: „El kép zel tem meg kín zott ar cod
ki lob ba nó / fé nyét, fi nom gyol csá val
be bal zsa moz az idő / imád ko zó ke zed -
re pók há ló vé kony szá lon le-/ eresz ke -
dik.” (107. o.) Ha son ló an ha tá sos kép
a kö vet ke ző: „né ni ke por lep te szo bá -
ja / reccsen, mint ma dár to jás”. (116. o.) 

A sze mé lyes ih le tett sé gű  ver sek
mond ha tók tar ta lom és for ma egy sé -
gét il le tő en iga zán si ke res nek. A pusz -
ta for ma já té kok a kö tet ben né ha ta lán
nem olyan át ütők, pél dá ul né hány
egy so ros és hai ku. Pi linsz ky kí mé let len
lé nyeg re fa ra gá sa után – leg alábbis
eb ben a fáj dal ma sabb re gisz ter ben – ta -
lán már le he tet len vál lal ko zás nak tű -
nik az „atommagba sű rí tés”. 

De ezzel együtt sze ret he tő A csu -
kott ab lak. Be szé lő je hát ra néz de gél -
ve, ese ten ként mér ték tar tón meg il le -
tőd ve, még is mél tó ság gal és va la mi
mély ről fa ka dó de rű vel megy to vább
az ös vé nyen, örül ve az adott nak és re -
mél ve az ígér tet.

g – Ki nyik –

Feny ve si Fé lix La jos: A csu kott ab lak.
Nap kút Ki adó, Bu da pest, 2012. Ára
1490 fo rint.

Téliesőszikék
Feny ve si Fé lix La jos A csu kott ab lak cí mű verseskö te té ről

Dán Károly és Áder János a szeptember 11-i terrortámadás emlékhelyénél
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Ke resz tény idő szá mí tá sunk ban az
egy há zi esz ten dő ad vent be kö szön -
té vel kez dő dik, vagy is már ben ne já -
runk az új egy há zi év ben, mi kor a „vi -
lá gi” esz ten dő még csak ép pen meg -
kez dő dik. Nincs ez más képp most
sem, és az sincs más képp, hogy ami -
kor az egy há zi év már víz ke reszt
ün ne pe fe lé ha lad, az or szá gos iro da
és a püs pö ki hi va ta lok meg kez dik
mun ká ju kat. A ha gyo mány kö ve té -
sé ben és a kor sze rű ség el vá rá sai kö -
ze pet te, a ré gi és új ta lál ko zá sá ban
élünk, így jár juk utun kat.

Az élet mint út ősi to po sza a 21. szá -
zad ban sem vál to zik, ám az út mi nő -
sé ge és épí tő anya ga igen. Bár a macs -
ka kő az egyik leg ré gibb út bur ko ló
anyag, ma már egész mo dern meg ol -
dá sok kal tud ják új ra rak ni. A raj ta já -
rók ér zik ódon han gu la tát, de nem ta -
pasz tal ják, hogy ne he zí te né út ju kat. 

A ke resz tény élet út ján „macs ka -
kö ve in ket” meg őriz ni a tisz tünk, de
úgy kell őket új ra rak nunk, hogy
könnye dén le hes sen jár ni raj tuk.
Látssza nak az ér té kei, a mo za ik sze -
rű en össze ál ló egész, de lép te in ket ne
ne he zít sék, ha nem sta bil ala pot ké -
pez ve biz ton sá gos já rást ad ja nak.
Az or szá gos egy ház mun ka tár sa i nak
ép pen ez a fel ada ta. Lu the rá nus kö -
szön té sünk ben na pon ta em lé kez -
tet jük egy mást: „Erős vár a mi Is te -
nünk!” – eh hez a vár hoz utat épí te -
ni a kö zös fel ada tunk. 

Mert a ré gi kö vek ből, a ma ra dan -
dó ér té kek ből újat, kor sze rűt le het al -
kot ni. En nek a macs ka kö ves út nak az
új ra bur ko lá sá val te lik most már ötö -
dik éve – meg vá lasz tá som óta – az
or szá gos iro da mun ka tár si kö zös sé -
gé nek az éle te. Az út új ra épí té sé ben
meg lá tá som sze rint fon tos pont hoz
ér kez tünk. Az el ső há rom év mag ve -
té se, mun ká ja érett be és ho zott
ered mé nye ket az utób bi ket tő ben.

Macs ka kö ve in ket az új tech ni kák -
kal tet tük le, most – szak mai el hi va -
tott sá gunk és ke resz tény hi tünk út -
mu ta tá sa sze rint – jár nunk kell raj tuk.

A 2013-as esz ten dő kez de tén öröm -
mel te kint he tünk vissza ar ra az út ra,
me lyet 2011-ben és 2012-ben kö zö sen
tet tünk meg: egy há zunk or szá gos
iro dá já nak és a püs pö ki hi va ta lok nak
a mun ká já ra, a mun ka tár si kö zös ség
fej lesz té sé ben és az ad mi niszt ra tív
mű kö dés ben el ért ered mé nyek re.

Az iro da osz tály ve ze tői kö zös sé gé -
nek szu per ví zi ós fej lesz té se az együtt -
mű kö dé si kész ség és az ered mé -
nyes ség olyan je len tős ja vu lá sát hoz -
ta, mely le he tő vé tet te, hogy si ke re -
sen mé ret tes sük meg az iro dát az ISO
mi nő ség biz to sí tá si rend szer ben. Ez -
zel Ma gyar or szá gon az el ső egy há zi
szer ve zet ként meg kap tuk az ISO-ta -
nú sít ványt az au di tor ként mű kö dő
Cer top Kft.-től. 

Az or szá gos egy ház fel nőtt kép zé -
si akk re di tá ci ó já ra és más te rü le te ken
el ért ered mé nye ink re is jog gal le he -
tünk büsz kék, hi szen tud juk, hogy
eze ket szor gal mas, ál do za tos mun -
kánk nak, ki tar tá sunk nak, köl csö nös
bi zal mon ala pu ló együtt mű kö dé -
sünk nek kö szön het jük.

Az iro dán be lü li együtt mű kö dés és
szer ve zett ség ma ga sabb fok ra fej -
lesz té se tet te le he tő vé, hogy olyan ha -
tal mas fel ada to kat is si ker rel old junk

meg, mint el ső sor ban egy há zunk
2005. évi in téz mé nyi tör vé nyé nek át -
fo gó re form ja, majd a mó do sí tott tör -
vény meg kí ván ta vál toz ta tá sok vég -
re haj tá sa. Ezek ko ráb ban nem lá tott
nagy ter he ket rót tak az iro dá ra, de a
fo lya ma tos mű kö dés szo ká sos fel ada -
ta i nak egy ide jű el lá tá sa mel lett is
si ke rült ered mé nye sen a fo lya mat vé -
gé re ér ni – igaz, eh hez több mun ka -
tár sunk nak is az el vár ha tó nál lé nye -
ge sen na gyobb erő fe szí té sé re, hó na -
po kon át tar tó sza ka dat lan mun ká -
já ra volt szük ség. 

Ezt az al kal mat is sze ret ném meg -
ra gad ni, hogy meg kö szön jem ál do -
za tos mun ká ju kat, min ta sze rű hoz -
zá ál lá su kat, mellyel va ló ban pél dát
mu tat tak min den mun ka tár sunk
szá má ra egy há zunk irán ti el kö te le -
zett ség ből, szor ga lom ból, az új ra és
új ra fel me rü lő prob lé mák konst ruk -
tív meg ol dá sá ra tö rek vő po zi tív vi -
szo nyu lás ból, ki nem fo gyó tü re -
lem ből és szol gá lat kész ség ből.

Ez az az út, mely re öröm mel, bát -
ran lép tünk, és me lyen si ker rel ha lad -
tunk az el telt két esz ten dő ben, mint -
egy ma gun kat is be épít ve az út ba:
„Az utat nem csak épít jük, de ma -
gunk ba épít jük an nak anya gát, eggyé
vá lunk úti tár sa ink kal. Mind eköz ben
ma gunk is be le épü lünk az út ba, az
uta zók ba.” (Szöll ősi Zsu zsa)

Az út újabb sza ka szá hoz ér tünk. A
2013-as esz ten dő bi zo nyá ra nem hoz
ke ve sebb fel ada tot, ezért la zí tást,
több pi he nést nem ígér he tek sen ki -
nek. A kül ső kör nye zet, a pénz ügyi
fel té te lek ja vu lá sát sem ígér he tem.
Ar ra vi szont jó esélyt lá tok, hogy
hosszú-hosszú év ti ze dek fo lya ma tos
rom lá sa, a si ral mas le pusz tu lá sig ve -
ze tő el ha nya go ló dás után egy há -
zunk köz pon ti épü le te, szim bó lu ma,
az „Ül lői út 24.” egy sze ri pá lyá za ti le -
he tő ség re a li zá lá sá val, ko moly sa ját
erő for rá sok be ve té sé vel és ala po san
át gon dolt bel ső szer ve zés sel, fel ké -
szü lés sel meg újul jon, gaz da sá go sab -
ban mű köd tet he tő és fenn tart ha tó,
tet sze tős kül se jű le gyen, hogy a jö vő -
ben egy há zunk nak ne szé gye né re
vál jon, ha nem büsz ke sé get sze rez zen.

A 2013-as év igé je a Zsi dók hoz írt le -
vél ből akár sa ját ter ve ink mot tó ja is le -
het: „Mert nin csen itt ma ra dan dó vá -
ro sunk, ha nem az el jö ven dőt ke res sük.”

Őszin tén re mé lem, hogy mun ka -
tár sa im kre a ti vi tá sá val, al kal maz ko -
dó kész sé gé vel si ke re sen meg tud juk
va ló sí ta ni a pá lyá za tot, és a ré gi épü -
let ér té ke it meg tart va új anya gok kal,
kor sze rű tech no ló gi ák kal olyan or -
szá gos köz pont ké szül el, amely
szim bo li zál ja mind azt, amit val lok: a
ré gi ér té kek meg tar tá sá val, új ra ér tel -
me zé sé vel, in no va tív, hu mán ér té kek
hoz zá adá sá val kor sze rűt, jól mű kö -
dőt te rem te ni.

A meg kez dett úton ez a nagy lé pés
lát szik a kö vet ke ző nek, me lyet össze -
fo gás sal meg kell és meg is tu dunk
ten ni – mi köz ben szor go san vé gez -
nünk kell na pi fel ada ta ink ból ere dő
kö te le zett sé ge in ket is.

Eh hez, az az egy há zunk hű sé ges,
ki tar tó szol gá la tá hoz ké rem mind -
nyá junk szá má ra Is ten gaz dag ál dá -
sát a 2013-as év re. Si ke res, ered mé -
nyes új esz ten dőt! 

Erős vár a mi Is te nünk!

Macskaköveink
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A bu da pes ti egye tem re ké szü lő vi dé -
ki fiú le pe dő nyi tér ké pet kap fi gyel mes
gesz tus ként az ap já tól, hoz zá meg erő -
sí tés ként még egy bá to rí tó mon da tot:
„De ha így se bol do gulsz, fel hív hatsz
bár mi kor!” Nagy fo kú ér zel mi in tel li -
gen ci á ról ta nús ko dik, ha a fi a tal em -
ber ilyen kor ké pes el nyom ni elő tö rő
vi gyo rát, amellyel vagy el szo mo rí ta -
ná, vagy fel dü hí te né az ő köl töz kö dé -
se mi att amúgy is se bez he tő szü lő jét.
De az is rosszul ven né ki ma gát, ha
épp most kez de né el ma gya ráz ni,
hogy ha a hü velyk uj ját er re a G be tűt
for má zó kis jel re he lye zi itt, a te le fon -
ja meg mu tat ja ne ki még azt is, hogy
ő pon to san hol áll a nagy vá ros ban. S
ha for dul a jár dán, ve le for dul a kép is
a kör nye ző ut cák tér ké pé vel, szó val
nem kell a fa mo hás ol da lát ke res ni a
tá jo lás hoz… 

Le gyen szó in ter ne tes tar ta lom
fel ku ta tá sá ról vagy a leg újabb di gi tá -
lis esz köz be üze me lé sé ről, ke vés csa -
lád le het, ahol még ne for dult vol na
elő, hogy a gye rek től kér tek se gít sé -
get a fel nőt tek!

Nem ne héz be lát ni, egy ilyen vi lág -
ban mennyi re esély te len az a ta nár,
aki ke zé ben kré tá val a zöld táb la
előtt ma gya ráz va negy ven öt per cen
át sze ret né le köt ni di ák jai fi gyel mét.
„Un csi” – gon dol ja az ötö di kes, a he -
te di kes pe dig pi masz szá na ko zás sal
ki is mond ja.

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház hét kö zép is ko lá já ban – Sop ron -
ban a Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus
(Lí ce um) Gim ná zi um, Szak kép ző Is -
ko la és Kol lé gi um ban és az Eöt vös Jó -
zsef Evan gé li kus Gim ná zi um és
Egész ség ügyi Szak kö zép is ko lá ban, a
Bé kés csa bai Evan gé li kus Gim ná zi um
Mű vé sze ti Szak kö zép is ko la, Kol lé gi -
um és Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si In -
téz mény ben, a Bony há di Pe tőfi Sán -
dor Evan gé li kus Gim ná zi um és Kol -
lé gi um ban, Mis kol con az Evan gé li kus
Kos suth La jos Gim ná zi um és Pe da -
gó gi ai Szak kö zép is ko lá ban, Kő sze gen
az Evan gé li kus Me ző gaz da sá gi, Ke -
res ke del mi, In for ma ti kai Szak kép ző
Is ko la és Kol lé gi um ban, va la mint a
Nyír egy há zi Evan gé li kus Kos suth
La jos Gim ná zi um ban – nagy sza bá -
sú pro jek tet zár tak a té li szü ne tet
meg elő ző na pok ban. Az Eu ró pai
Unió tá mo ga tá sá val nem ke ve seb bet
vál lal tak a pro jekt mun ka tár sai, mint
az in tel li gens is ko la lét re ho zá sát az in -
for ma ti kai inf ra struk tú ra fej lesz té sé -
vel és IKT- (in fo kom mu ni ká ci ós
tech no ló gi ák) tá mo ga tá sú pe da gó gi -
ai mód szer tan ki dol go zá sá val. 

Mint a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház pá lyá za ti re fe ren sé től, Ko csis
Ist ván tól meg tud tuk, az el nyert 124
mil lió fo rin tos tá mo ga tás ból két -
száz het ven két da rab is ko lai PC cso -
ma got (szá mí tó gé pe ket), hat van -
nyolc tan ter mi cso ma got (di gi tá lis
táb lá kat), egy szer ver cso ma got, hét
wi fi cso ma got, a sa já tos ne ve lé si igé -
nyű lá tás- és hal lás sé rült di á kok
mun ká ját se gí ten dő to váb bi négy
spe ci á lis cso ma got te le pí tet tek az
in téz mé nyek ben szer te az or szág ban.

– Sok ne héz sé get kel lett le győz -
nünk. En nek ér zé kel te té sé re ta lán
annyi is elég, ha em lé kez te tek rá,
hogy ez a pá lyá zat 2008-ban in dult,
és 2011-ben kap tuk meg a tá mo ga tói

ha tá ro za tot. A nagy ér té kű in for ma -
ti kai esz kö zök köz be szer zé si el já rá -
sa há rom ne gyed évet vett igény be. Ez
egyéb ként egy cso da, ame lyet jó ra le -
het hasz nál ni – lel ke se dik az esz kö -
zök kö zött ugyan csak be ava tott ként
moz gó pá lyá za ti re fe rens.

Ko csis Ist ván nyil ván va ló an elő re
tud ja, mi re szá mít ha tunk azon a be -
mu ta tó órán, ame lyet a Nyír egy há zi
Evan gé li kus Kos suth La jos Gim ná zi -
um ban szer vez tek meg a pro jekt zá -
rá sa ként, hogy az in tel li gens is ko la
mi ben lé té ről fo gal mat al kot has son az
is, aki nek már nem ter mé sze tes kö -
ze ge a tan te rem. 

Mi előtt azon ban a gá zok ál la pot -
vál to zá sa i nak ener ge ti kai vizs gá la tát
tag la ló fi zi ka órá ra be csen get né nek,
még kí ván csi ak vol tunk, ki akar ta ezt
a pro jek tet: az is ko lá kat fenn tar tó
egy ház vagy az or szág kü lön bö ző vá -
ro sa i ban mű kö dő kö zép is ko lák?

– Az is ko lák kez de mé nye zé sé re a
fenn tar tó lé pett – mond ja rö vid töp -
ren gés után Ko csis Ist ván, Tar Já nos -
né, a nyír egy há zi gim ná zi um igaz ga -
tó ja pe dig meg erő sí ti:

– Ez a TI OP-os – az az Tár sa dal -
mi inf ra struk tú ra ope ra tív prog ram
– pá lyá zat csat la ko zott a ko ráb bi
kom pe ten cia fej lesz tő prog ram hoz
és a ta nu ló i lap top-pá lyá zat hoz. A

pe da gó gi ai, mód szer ta ni kul tú ra
meg újí tá sa jó val ko ráb ban el kez dő -
dött in téz mé nye ink ben, nagy szük -
ség volt te hát a to váb bi esz kö zök re,
hogy mind ez ki tel je sed jék. Mind eb -
ben va ló ban nagy össz hang és egyet -
ér tés mu tat ko zott a pá lyá za tot be -
nyúj tó fenn tar tó és az is ko lák kö zött.

A B épü let 27-es tan ter mé ben
elő ször hő mé rőt lá tunk a di gi tá lis
táb lán. Az an gol szász or szá gok ban
hasz ná la tos Fah ren heit ben meg adott
hő mér sék let ről kell ki de rí te ni,
mennyi az Cel si us-fok ra át szá mít va.
Tóth Di á na ku ta tó-ta nár nő
(képünkön) előbb Csil lát ké ri a táb -
lá hoz, old ja meg a fel ada tot, majd
Ben ce bök ma ga biz to san a fe lü let re,
a ta nár nő újabb kér dé sé re ad va he -
lyes fe le le tet. Ez zel már is a gá zok ter -
mi kus köl csön ha tá sá nál va gyunk. 

Az in ter ak tív táb la ol da lán so ra ko -
zó iko nok se gít sé gé vel újabb és újabb
áb rá kat, szö ve ge ket, kép le te ket va rá -
zsol elénk Tóth ta nár nő, könnyed
moz du la tai nyo mán fény bu bo rék
eme li ki a kép le tet, min den egyéb el -
hal vá nyo dik a fe lü le ten, hogy csak a

lé nyeg re kon cent rál junk. Már túl
va gyunk az izo bár ál la pot vál to zás mi -
ben lé tén, mi kor la za si mí tó moz du -
la tá ra sár gá ba bo rul a lé nyeg, de a ta -
nár nő is mét li is, hang hor do zá sá val
je lez ve, ezt kell rög zí te ni a fü zet be.

– Le ír tá tok? Ha lad ha tunk? 
S ha la dunk, hisz nem kell új áb rát

a táb lá ra raj zol nia a ta nár nak, egy út -
tal há tat for dí ta ni az osz tály nak, a vál -
la fölül vissza ki a bál va, mit csi nál
ép pen – újabb fi nom érin tés re a di -
gi tá lis táb la már is szem lél te ti az
izoc hor ál la pot vál to zást. Sé ma rajz és
gra fi kus meg je le ní tés il luszt rál ja a to -
váb bi anya got, a ta nár fo lya ma tos
kér dé sek kel tart ja kéz ben az osz -
tály fi gyel mét, majd a be mu ta tó óra
kö zön sé gé nek de monst rál ja a di gi tá -
lis táb la egy má sik fan tasz ti kus elő -
nyét: ha a spe ci á lis tol lal csú nyán ír
rá, fel is mer ve az alak za tot a gép ol -
vas ha tó vá te szi az írást!

A di dak ti ka ma is ér vé nyes sza bá -
lyai sze rint az új anya got el len őr ző
kér dé sek so ra zár ja, s mi u tán a ta nár -
nő a vá la szok ból és a te kin te tek ből
meg győ ződ he tett ró la, hogy a több -
ség be jár ta ve le a má ra ki je lölt utat a
fi zi ka ha tár ta lan bi ro dal má ban, az
óra vé gé re egy va ló di ta pasz ta la tot
adó kí sér le tet tar to gat: mi tör té nik,
ha a szi fon pat ron zá ró fó li á já ba sze -
get ütünk? A di á kok most elő ször
cso dál koz nak, hisz mi re meg szü let -
tek, ki ment a di vat ból az ott hon ké -
szí tett szó da víz. A hir te len le hűlt pat -
ron nal Tóth ta nár nő kör be sza lad ja az
osz tályt, hogy min den ki meg érint -
hes se…

Hogy él vez te-e az el múlt negy ven -
öt per cet, azt nem kell meg kér dez -
nünk ki csön ge tés után a már is a kö -

vet ke ző órá já ra si e tő fi zi ka ta nár tól,
in kább ar ra va gyunk kí ván csi ak, ho -
gyan ha tot tak az el ső ilyen fi zi ka órák
a ta nít vá nya i ra.

– Két ség kí vül im po nál a gye re kek -
nek. És csak így le het áll ni a ver senyt
az in ter ne tes fe lü le tek kel, tar ta lom -
szol gál ta tók kal, ha a ter mé szet tu do -
má nyo kat meg akar juk sze ret tet ni.

– Akár mennyi re könnyed nek tű -
nik is, amit lát tunk, tud nunk kell, ha -
tal mas mun ka előz te meg – vi lá gít rá
Tar Já nos né. – Az in ter ak tív táb la
csu pán esz köz, amely se gí ti a ta nár
mun ká ját, de csak azt ad ja vissza,
amit előt te „be le tett”. A pro jekt nek
kö szön he tő en to váb bi öt ilyen fel sze -
relt sé gű ter münk lett, ami azért na -
gyon fon tos, mert a mi is ko lánk ban
min den ta nár al kal maz za az in fo -
kom mu ni ká ci ós esz kö zö ket. Min -
den tan tárgy ban je len van, még a
test ne ve lés ben is: a gyógy test ne ve lé -
si gya kor la tok be ta ní tá sá nál ki vá ló
szol gá la tot tesz ma is, pe dig még nem
tar tunk ott, ahol mond juk Ame ri ká -
ban, hogy ti los meg érin te ni a di á kot.

g Veszp ré mi Er zsé bet 
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– Azt tud juk Ká ro lyi Gás pár ról,
amit a 19. szá zad vé ge óta a ku ta tás -
nak si ke rült ki de rí te nie – mond ja
Sza bó pro fesszor –, mert sa ját ma gá -
ról ke ve set mond el. 1549-ben a
bras sói gim ná zi um ba irat ko zik be, a
na gyobb di á kok kö zé, majd 1556-
ban a wit ten ber gi egye te men ta lál juk.
Szü le té si dá tu mát nem tud juk biz to -
san, ko ráb ban ezt 1529–1530 kö rül -
re tet ték, de én úgy gon do lom, ki csit
ké sőbb is szü let he tett… Ám ezek
mind csak ta lál ga tá sok, va ló já ban
nem tud juk. Ha za tér, és egy ki -
emelt, fon tos he lyen, Gön cön
lesz lel kész. Be le ke rül a hit vi ták,
az egy ház szer ve zés kö ze pé be,
uni tá ri u sok kal vi tá zik, a kas sa völ -
gyi egy ház me gye ve ze tő je lesz, és
ma rad is püs pö ki jog gal bí ró es -
pe re se éle te vé gé ig.

– Mit tu dunk még ró la?
– Mi kor a hely zet ki csit nyu -

god tabb lett – köz ben ugyan is
há bo rú is zaj lik a tö rö kök kel, il let -
ve a két or szág rész is há bo rú zik
egy más sal –, va ló szí nű leg az 1570-
es évek ben kez di el a Bib lia for dí -
tá sát. A csa lá di kö rül mé nye i ről is
na gyon ke ve set tu dunk, ezt is
pró bál tam össze fog lal ni a köny -
vem ben. Ha lá lá nak éve 1591, az
esz ten dő vé gén huny ta le a sze mét.

– Van nak új ku ta tá si ered -
mé nyek ve le vagy a mun ká já val kap -
cso lat ban?

– Egé szen újak va ló já ban nin cse -
nek. Én még ré geb ben ta lál tam va la -
mit: 1982-ben a vi zso lyi Bib lia nyom -
dai kéz ira tá ból két la pot. Az óta Im -
re Mi hály pro fesszor is fel fe de zett egy
vi zso lyi Bib li á hoz ké szült for dí tás szö -
ve get, ez a deb re ce ni kol lé gi um
könyv tá rá ban egy lap szél re van ír va.

– Mi ként zaj lott a for dí tás?
– Ha tal mas mun ka volt, Ká ro lyi

tár sak kal dol go zott. Nem tud juk,
kik vol tak ezek az em be rek; a ve ze -
tő és az irá nyí tó ő volt, és ma ga is
részt vett a for dí tás ban, de nem tud -
juk, hogy ki mit for dí tott. Az már elég
vi lá gos, hogy úgy dol goz tak – ko ráb -
ban én is így gon dol tam –, hogy szét -
osz tot ták egy más kö zött a Bib lia
köny ve it, és min den ki for dí tot ta a sa -
ját ját. Az is biz tos, hogy ami kor
min den ki el ké szült a ma ga ré szé vel,
ak kor Ká ro lyi Gás pár szer kesz tet te
egy be az egé szet. Ő ha tá roz ta meg a
kész mű ar cu la tát, több ször át ja ví tot -
ta a kéz ira to kat; ak ko ri ban volt már
egy egy sé ges bib li kus nyel ve zet, et -
től nem tér he tett el.

Két ség te len, hogy Ká ro lyi nak jó -
val töb bet kel lett dol goz nia, sok-
sok éj sza kát át vir rasz ta nia… Há rom
évet em le get az elő szó ban, de ez
csak az utol só mun ká la tok ra vo nat -
ko zik. Ma ga a nyom ta tás 1589 feb ru -
ár já ban kez dő dött, és 1590. jú li us 20-
án fe je ző dött be. Más fél esz ten dő
csu pán… 

Az em lí tett nyom dai kéz irat la -
pok ból tud juk, hogy szép írás sal le má -
sol ták az egész Bib li át. Mert hogy a
Ká ro lyi és mun ka tár sai ál tal el ké szí -
tett for dí tás – aho gyan a nyers kéz -
ira tok nál már len ni szo kott – te le volt
ja ví tá sok kal, ne he zen volt ol vas ha tó,
te hát a nyom da szá má ra kel lett egy
jól át te kint he tő pél dány. Eh hez nem

is egy író de ák ra volt szük ség, s ez ko -
moly pénz be ke rült. 

Ezen a két lap nyi tisz tá za ton lát szik
az ír no kok szép, fi gyel mes írá sa. És
min den fé le más fon tos in for má ció is
van raj ta, pél dá ul Ká ro lyi Gás pár
sa ját ke zű leg ír ta le a bib li ai fe je zet
tar tal mi össze fog la ló ját. 

A vál lal ko zást anya gi lag ot ta ni re -
for má tus föld bir to ko sok se gí tet ték,
elő ször Má gocsy Gás pár és And rás.

Az ő ha lá luk után föld je ik örö kö se Rá -
kó czi Zsig mond lett, az egész vál lal ko -
zást ő pén zel te.

– Mennyi idő ada tott Ká ro lyi -
nak, hogy be fe jez ze, amit el kez dett?

– Vé gig részt vett a mun ká ban.
1535 kö rül szü let he tett, és hat van éves
sem volt, mi kor meg halt. Még is
hosszabb időt élt, mint amennyi ak -
ko ri ban a be teg sé gek, há bo rúk és
egyéb okok mi att elég ala csony át lag -
élet kor volt; jog gal ne vez te őt „is te -
nes vén em ber nek” Szen ci Mol nár Al -
bert, hi szen ka masz ko rá ban ta lál ko -
zott ve le.

– A Ká ro lyi-fé le bib lia for dí tás sok je -
les író gon dol ko dá sát ha tá roz ta meg.

– El ső sor ban a pro tes táns írók ról
van szó. Tu dunk Ady End re ré gi
Bib li á já ról, Áp rily La jos nak és fi á nak,
Jé kely Zol tán nak is min den na pos
ol vas má nya volt a Szent írás, és so rol -
hat nám a töb bi e ket is, Ká nyá di Sán -
dort pél dá ul, aki nek vers so ra i ban
ott buj do sik a bib lia for dí tó…

– Mi ó ta fog lal ko zik Pro fesszor úr
Ká ro lyi Gás pár ral?

– Ő volt az egye te mi szak dol -
go za tom té má ja, és 1982-ben az
egye te mi dok to ri disszer tá ci ó -
mat is ró la ír tam. A kol lé gák
tud ták, hogy én fog lal ko zom ve -
le egye dül, ezért a vi zso lyi Bib lia
két ha son más ki adá sá hoz is én fo -
gal maz tam az egyik kí sé rőta nul -
mányt 1981-ben és 1990-ben. Fi -
a tal sá gom tól vé gig kí sér a bib lia -
for dí tó mint ku ta tá si té ma, és én
igyek szem is erőm sze rint a leg -
job ban meg ír ni.

Az új kö te tet évek óta kér te tő -
lem a ki adó; a mun ka cél ja az, hogy
nép sze rű for má ban fog lal ja össze,
mi az, amit a bib lia for dí tó ról tud -
nunk kell. Két ség te len, hogy év szá -
za do kon át íve lő, ki fogy ha tat lan
aján dé kot kap tunk tő le mi, ma gyar
pro tes tán sok és az egye te mes ma -
gyar iro da lom egy aránt.

g – Feny ve si –

Sza bó And rás: A rej tőz kö dő bib lia for -
dí tó – Ká ro lyi Gás pár. Kál vin Ki adó,
Bu da pest, 2012. Ára 1400 fo rint.

Gönc„istenesvénembere”
Be szél ge tés Sza bó And rás iro da lom tör té nész-pro fesszor ral

Ká ro li vagy Ká ro lyi? A kü lön bö ző iro da lom tör té ne ti és egyéb szak mun -
kák ban e két alak ban ta lál ko zunk a je les bib lia for dí tó  ne vé vel – de va -
jon mi le het a ket tős ség oka? A kö tet er re is vá laszt ad.

„A 16. szá za di me ző vá ro si pol gár szár ma zá sú ér tel mi ség név adá sa kü -
lön bö zött a ma i tól, csa lád- vagy ve ze ték név több nyi re még nem lé te zett”
– ír ja Sza bó pro fesszor. Ká ro lyi – mai fo gal ma ink sze rin ti – ve ze ték ne ve
a szü lő he lyé re utal (Ká roly, ma Nagy ká roly, Ca rei, Ro má nia). Ő ma ga egész
éle té ben – a kor szo ká sá nak meg fe le lő en – csak la ti nos for má ban ír ta le
a ne vét: Ca ro li, Ca ro li us, Ka ro li us; leg több le ve lé nek alá írá sa Ca spa rus
Ca ro li us. A má ig ha tó he lyes írá si prob lé mát a bib lia for dí tá sok cím lap -
jai okoz ták. A má so dik és a har ma dik ki a dá s cím lap ján Ca ro li sze re pelt,
ké sőbb azon ban ezt fel vál tot ta a fé lig la ti nos, fé lig ma gya ros Ka ro li. A
Károli for ma ment át az tán a köz tu dat ba, vált ha gyo má nyos sá, ez sze -
re pel szá za dok óta a bib lia ki adá sok cím lap ja in – egy út tal ma gá val hoz -
va a ki ej tés ben is a Ká ro li-t, no ha a töb bi Ká ro lyi ese té ben sem nem írunk,
sem nem ej tünk l-et.

A je len leg ér vé nyes he lyes írá si sza bály zat alap ján ké szült he lyes írá si
szó tá rak mind két for mát he lyes nek is me rik el, te hát a Ká ro lyi és a Ká -
ro li egy aránt hasz nál ha tó.

b Régilakásazelsőemeleten.Nagyszobák,afalakmenténmindenüttteli
könyvespolcok.Olajképek,régitextíliákésperszeíróasztal,rajtabekap-
csoltszámítógép.„MostjöttünkSárospatakról–mondjafelesége,Pet -
rő czi Éva, ajelesköltő–,Andrásújkötetétmutattákbe.”Sza bó And rás
irodalomtörténész,aKároliGáspárReformátusEgyetemprofesszora
régótakutatjaazintézménynévadójánakéletétésmunkásságát.Szemé-
lyérőlmaiskevesettudunk–olvasomA rej tőz kö dő bib lia for dí tó – Ká -
ro lyi Gás pár című,nemrégibenmegjelent,szépkivitelűkönyvben.

A könyv bemutatóján Galsi Árpád, a Kálvin Kiadó igazgatója és Szabó András,
a szerző

„A 18. szá zad el ső fe lé ben ma gyar pi -
e tis tá nak len ni azt je len tet te, hogy jó
ma gyar köny vek kel lát ni el a pász tor
nél kül ma radt evan gé li ku so kat, Bib -
li á val, ká té val, éne kes könyv vel és
va la mi olyan ol vas mánnyal, ami a va -
sár na pi pré di ká ci ót pó tol ta” – ír ja a
kö tet ben Csep re gi Zol tán, az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem egy -
ház tör té nész-pro fesszo ra.

II. Jó zsef 1781-es tü rel mi ren de le te
nyo mán új ra mű köd het tek a pro tes -
táns gyü le ke ze tek – olyan sok éledt új -
já, hogy nem volt ele gen dő lel kész,
vagy is sok kö zös ség lel ki ve ze tő nél kül
ma radt. A püs pök ezek nek a kö zös sé -
gek nek a tag ja it is sze ret te vol na lel ki
táp lá lék kal el lát ni, ezért le for dí tot ta egy
né met pi e tis ta el mél ke dé se ket tar -
tal ma zó vas kos köny vét, és sa ját költ -
sé gén ki ad ta. De írt kon fir má ci ói ká -
tét, újon nan meg je len tet te Tor kos
And rás Új szö vet ség-for dí tá sát, és
szer kesz tett új éne kes köny vet is. 

Ab ban a kor ban min den du nán túli
püs pök fa lu si gyü le ke zet ben szol gált.
Ez az „ész re vét len ség” biz ton sá go -

sabb is volt az ül dö zé sek ide jén, a vá -
ro sok ban rá adá sul sor ra vesz tet ték el
temp lo ma i kat az evan gé li ku sok. E
ha gyo mány őr ző je ként ma radt Nagy
Ist ván az utol só du nán tú li fa lu si
püs pök a val lá si tü re lem ko rá ban is.
Le mon dá sa után Győr lett a püs pö -
ki szék hely.

Ami kor Sár szent lő rinc re ke rült, a
te le pü lés nek még csak egy sár temp -
lo ma volt, amo lyan nád fe de les épü let,
ő épít te tett en nek a he lyé re egy szép
nagy temp lo mot. De nem csak ez a
temp lom kö tő dik a ne vé hez, ha nem
a ké sőb bi bony há di gim ná zi um meg -
ala pí tá sa is. 1806-ban is ko lát – egy ház -
me gyei al gim ná zi u mot – lé te sí tett
ugyan is Sár szent lő rin cen (en nek volt
ta nu ló ja ké sőbb Pe tő fi is), ez az is ko -
la ke rült át az tán Bony hád ra.

A re form kor tö rek vé se it elő le gez -
te meg a püs pök nek az az 1806-ban
kelt ren del ke zé se, hogy sa ját egy ház -
ke rü le té ben a jegy ző köny ve ket ma -
gyar nyel ven ve zes sék.

A kö tet ben el ol vas hat juk Payr Sán -
dor 1928-ban írt át te kin té sét Nagy
Ist ván éle té ről és mun kás sá gá ról,
Csep re gi Zol tán már em lí tett dol go -
za ta pe dig mint kor sza kok ha tá rán élt
sze mé lyi ség ről szól a né hai püs pök ről.
Min den bi zonnyal ér dek lő dés sel né -
ze ge tik majd a 21. szá za di ol va sók a
könyv mel lék le tét: a ré gi nyom tat vá -
nyok, a Nagy Ist ván ne vé hez köt he tő
ki ad vá nyok ol da la i nak fo tó rep ro duk -
ci ói vissza re pí te nek a 18–19. szá zad ba. 

g EÉ

Nagy Ist ván éle te és mun kás sá ga
1728–1812. Szer kesz tet te Ba kay Pé ter
és Karl Já nos né Csep re gi Er zsé bet. Ki -
ad ta a Sár szent lő rin ci Evan gé li kus
Egy ház köz ség 2012-ben.

Korszakokhatárán
Könyv Nagy Ist ván püs pök éle té ről

b „Azutolsómagyarpietistára”,„azutolsódunántúlifalusipüspökre”,
alatinosegyetemiműveltségneveltjére,awittenbergiegyetemenis
tanultNagy Ist ván ra, abonyhádigimnáziummegalapítójáratavaly
emlékeztekegykorigyülekezetébenhalálánakkétszázadikévfordu-
lóján.Ajelesalkalombólírásbaisfoglaltákemlékezetét:aSárszent-
lőrinciEvangélikusEgyházközségkiadásábanjelentmegnemrégiben
aNagy Ist ván éle te és mun kás sá ga 1728–1812 címűkötet.

Re mé nyik Sán dor

„Istenem”
Pap volt. Tisz te le tes nek ti tu lál ja,
S vi gyáz za lép te it az ápo ló.
Az ar ca: vég zet ba ráz dál ta föld,
A sze me: két nagy, hul lám ta lan tó.
Köd úsz kál raj tuk s bo rong té to ván,
Mint haj nal ban a ten ger sze me ken, –
Her vadt, igét len, ön tu dat lan aj ka
Csak egy szót mor zsol foly ton: 

Is te nem.

„Is te nem, Is te nem, Is te nem…”
Öt ven szer egy vég ti ben: Is te nem, –
Hogy a hall ga tót hi deg fut ja át,
Fi gyel ve e szí vet len, szárny ta lan
S da dog va még is dü bör gő imát.
E lé lek in fer nó kat jár ha tott be,
Amíg a té boly part ján ki kö tött, –
A csen des té boly ár nyai alá:
Az Is ten még oda is ve le jött.

„Is te nem, Is te nem, Is te nem…”
Öt ven szer egy vég ti ben: Is te nem, –
Ha szól nak hoz zá, ez a fe le let.
Min den kér dés re ez a fe le let.
E száj az egy ügyű ség ka pu ja
S az örök ké va ló ság mal ma lett.
Csak jár, csak jár, őrül ten őrö li
A Min den ha tó egyet len ne vét,
És kö ze lé ben fél ve hal kul el
És meg der med az em be ri be széd.

„Is te nem, Is te nem, Is te nem…”
Hogy za ka tol a meg bom lott ma lom!
Az Is ten ne ve: óri ás ma lom kő,
Ben ne a vi lág zú zó-ha ta lom.
Csak jár, csak jár, őrül ten őrö li
Hul ló hó vá az élet ron gya it…
Ó, szent és sza ba di tó őrü let:
A leg na gyobb ra még is meg ta nít.

A Bó dás Já nos összes ver sei című könyv kor lá to -
zott pél dány szám ban még kap ha tó. A néhai re -
for má tus lel kész kö tete meg ren del he tő az Arany -
pe ga zus Könyv ki adó cí mén (1029 Bu da pest, Hu -
ba ve zér u. 14.), e-mail ben (bj22222@t-on line.hu)
vagy az 1/376-9295-ös te le fon szá mon. A könyv ára
3800 Ft + pos ta költ ség.
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Édes apám, Győ ri Já nos még csak se -
géd lel kész volt 1938-ban, ami kor ösz -
tön dí jas ként ki ju tott Finn or szág ba. Itt
a 19. szá zad kö ze pén in dult, La es ta -
di us-fé le éb re dés ha tá sá ra meg tért. A
svéd evan gé li kus lel kész és bo ta ni kus
Lars Le vi La es ta di us (ma gyak ran
pe jo ra tív ér te lem ben hasz nált pi e -
tis ta) ke gyes sé gi irány za tát át ha tot ta
– egész sé ges, ki egyen sú lyo zott élet -
szem lé le té re jel lem ző mó don – az e
vi lág ban két lá bon já ró, gya kor la ti as
hit élet, mely től nem hogy tá vol állt vol -
na a tu do mány és a mű vé szet, ha nem
rend kí vül fon tos ele me volt.

Édes apám is így él te meg lel ké szi
szol gá la tát. Evan gé li zá lá sá ban min -
den ter mé szet tu do má nyos és mű vé -
szi adott sá gát lat ba ve tet te. Szol gá -
la tá nak fon tos ele me volt az ének-ze -
ne, a vers és a pró za, il luszt rá ci ó ként
a kép ző mű vé sze ti al ko tá sok, va la -
mint a szín ját szás is. Az 1950-ben
épült nagy tar csai ima há zat úgy ter -
vez te meg, hogy szín pa da is volt,
még hoz zá sú gó lyuk kal, füg gönnyel.
Szí nes, fes tett vil lany kör ték kel, ma -
ga ké szí tet te fény te re lők kel, kom bi -
nál ha tó kap cso lás sal (ba nán du gós
mát rix szal) vi lá gí tot ta be a je le ne te -
ket han gu la tuk nak meg fe le lő en, akár -
csak egy iga zi szín ház ban.

A sa ját ma ga ál tal írt és ren de zett
szín da ra bo kat rend kí vü li öt le tek kel
(pél dá ul árny já ték kal és hang ef fek tu -
sok kal) gaz da gí tot ta, és tü re lem mel ta -
ní tot ta be a he te ro gén ké pes sé gű fa lu -
be li if jú ság tag ja it, ügyel ve ar ra is,
hogy min den ki a ma ga kva li tá sá nak
meg fe le lő sze rep hez jus son. Itt a „min -
den ki” szót na gyon lé nye ges nek ér zem,
mert szol gá la ta más te rü le tén is jel lem -
ző volt, hogy a kö zös ség min den egyes
tag ját igye ke zett be von ni – jól is mer -
ve éle tét, tes ti-lel ki ál la po tát, adott sá -
gait – úgy, hogy min den ki a ma ga szint -
jén ka ma toz tat has sa ta len tu ma it.

* * *

A hat va nas évek ele jé től az Ál la -
mi Egy ház ügyi Hi va tal nyo má sá -
ra be til tot ták a szín da ra bok elő -
adá sát, mond ván, hogy az mű vé -
sze ti te vé keny ség, és az egy ház -
nak nem ez a dol ga. Per sze az if -
jú ság gal és gyer me kek kel va ló
fog lal ko zás, az evan gé li zá lás sem
volt en ge dé lye zve töb bé.

Édes apám azon ban „nem húz -
ta be a füg gönyt”. A gyer mek mun -
kát la i kus fi a ta lok vé gez ték az ő
irá nyí tá sá val, az evan gé li zá ci ók
he lyett pe dig kü lön fé le csen des na po -
kat szerve zett.

1958-ban  vá sá rolt egy Szik ra M2 tí -
pu sú mag ne to fon ké szü lé ket. A kö zel
húsz ki lós be ren de zést fel ci pel te a
szó szék re, és fel vet te ve le a pré di ká -
ci ót, majd a kö vet ke ző hé ten el vit te
a temp lom ba el nem ju tott be te gek
ágyá hoz, és le ját szot ta. Az után a
csa lád ta gok kal tör tént be szél ge té -
se ket fel vet te, majd a csü tör tök esti
bib lia órán le ját szot ta. Ezek vol tak
azok az el ső „elekt ro ni kus igés la pok”,
me lyek se gít sé gé vel egy más hi te ál -
tal épül het tek a gyü le ke zet tag jai.

Mi helyst eny hült a lég kör, egy
ilyen bib lia órai al kal mat föl vett, és a
sza la got ki küldte Svájc ba Szteh lo
Gá bor nak, a gyü le ke zet volt lel ké szé -
nek. A fel vé tel ta lán meg van még a
csa lád tu laj do ná ban. Én csak azok ra
az ap ró rész le tek re em lék szem, ami -
kor egy-egy ige ver ses üze net mel lett
pél dá ul Kiss Ist ván né, Ka ti né ni (vagy
ahogy Szteh lo ne vez te: Ty atya)
könny be lá badt szem mel mond ja el
üze ne tét, vagy Fé nyes Mi sa bá csi
fel em le ge ti, hogy el akadt lő csös ko -
csi ját Gá bor bá csi mi ként se gí tet te ki
a sár ból an nak ide jén.

1963-ban egy va sár nap es ti bib lia -
órán id. Ha fen scher Ká roly be szá mo -
lót tar tott ame ri kai út já ról. Egy mag -
nó sza la got is ho zott ma gá val, me lyen
né ge rek spi ri tu á lé kat éne kel tek. Ezek
ha tá sá ra ala kí tot ta meg Já nos Sá mu -
el bá tyám 1965-ben Ma gyar or szág el -
ső ke resz tyén könnyű ze nei együt te -
sét Her mons né ven. Édes apám az
együt tes da la it is rög zí tet te. A hang -
sza la gok eb ben az idő ben drá gák
vol tak, ezért a Ma gyar Rá di ó nál ki -
se lej te zett ezer mé te res te ker cse ket
hasz nál ta. Az amúgy is le stra pált
sza la gok ra ő is több ször ké szí tett fel -
vé telt, de ké sőbb, ami kor ol csóbb lett
az alap anyag, már nem tö röl get te le
a ko ráb bi fel vé te le ket. Így ma radt
ránk vagy száz te li te kercs.

Mag nó ja év ről év re meg örö kí tet te,
ahogy a sze re tet ven dég sé gen az if jú -
ság tag jai egy-egy ige vers sel és pár szó -
val fo gad ják kö rük be a kon fir mál ta -
kat, míg azok ugyan így kö szön tik az
utá nuk kö vet ke ző év fo lya mot. Szen -
zá ció volt az is, hogy – a mag nó fel vé -
tel nek kö szön he tő en – a hit tantan év -
zá ró ün ne pi is ten tisz te le ten mind a
nyolc év fo lyam kö zö sen hall gat ta
vissza sa ját zá ró vizs gai sze rep lé sét.

Édes apám ma xi má li san ki hasz -
nál ta ko ra min den más tech ni kai
esz kö zét is. A temp lom elő csar no ká -
ban moz gó, be szé lő-ze né lő, vi lá gí tó
transz pa renst (ahogy ő ne vez te: szem -
lél te tő táb lát) he lye zett el, mely az
egy há zi ün nep kö rök nek meg fe le lő en
vál ta koz va ta ní tot ta, hir det te az evan -
gé li u mot.

*.* *

Az ok ta tás má sik fon tos esz kö ze
lett ke zé ben az ama tőr film is. Az
ama tőr fil me zés a hat va nas évek ele -
jé től ter jedt el, mű ve lői nor mál 8 mil -
li mé te res fe ke te-fe hér, majd szí nes fil -
met hasz nál tak. A csil lag és a ke reszt

nyo má ban cí mű ani má ci ós film jét el -
ső sor ban kon fir man du sok nak ké -
szí tet te, de min den ge ne rá ció szá má -
ra hasz nos egy ház- és üdv tör té ne ti
anya got tar tal ma zott.

A ti la lom mi att be szün te tett szín -
ját szás hi á nyát édes apám az zal pó tol -
ta, hogy igaz tör té ne tek alap ján hang -
já té ko kat írt és rög zí tett hang sza lag -
ra. A mai agyon tech ni zált-au to ma -
ti zált vi lág ban gye rek já ték a kép pel
és a hang gal bár mit meg csi nál ni.
Néz zük, hogy ez zel szem ben mi -
lyen esz kö zök kel do lgo zott ő!

Az egy sze rű hang rög zí tés el ső lánc -
sze me a mik ro fon. A hat va nas évek
ele jén az ama tő rök szá má ra az egye -
net len hang át vi telt pro du ká ló, szűk
sáv szé les sé gű szén mik ro fon volt el ér -
he tő. Ezt csat la koz tat ta egy mag ne to -
fon hoz. 1963-ban már egy kor sze rűbb
Ca lyp so M8-as mag nó ja volt, de ez
még min dig igen so vány esz köz tár a
hang já té kok el ké szí té sé hez. Így nagy
ta lá lé kony ság, kéz ügyes ség, szí vós ság
kel lett ah hoz, hogy be le vág jon. Hát
még, ha a stú di ót a tég la pad lós, kon -
gó ima ház szol gál tat ta…

Az még arány lag egy sze rű fel adat -
nak tűnt, ami kor pél dá ul a pár be széd -

del pár hu za mo san lé pé se ket vagy aj -
tó nyi tást kel lett hát tér zaj ként fel ven -
ni. Vi dám lát ványt nyúj tott, ami kor
egy bá nya je le net hez Fé nyes Ist ván
bá csi a meg adott jel re nagy csiz má i -
val, mint egy rossz kis gye rek, für gén

szét rug dos ta az ima ház kö ze pén egy -
más ra hal mo zott fa pa do kat, ez zel
szol gál tat va a bá nya om lás ro ba ját.
Meg ol dan dó fel adat volt azon ban az
is, hogy a pa dok za já ban ne vesszen
el a me ne kü lők hang ja. A túl ve zér lés
el ke rü lé sé re, a he lyes ará nyok be ál lí -
tá sá ra az egyet len esz köz a mik ro fon -
tól va ló tá vol ság vál toz ta tá sa volt. 

Azt már ne he zebb volt ki vi te -
lez ni, ha hosszabb ide ig kel lett fo lya -
ma to san biz to sí ta ni egy je le net ben

pél dá ul egy ma dár da los er dő hát -
tér za ját. Édes apám eh hez egy
Ori on rá di ó val egy be épí tett le -
mez ját szó monst ru mot hasz nált.
Fel tet te Hac ki Ta más ba ke lit le -
me zét – a hát tér zajt az a slá ger
szol gál tat ta, mely nek kö ze pén a
fütty mű vész más fél per cig csak
ma dár da lo kat utá noz. Ezen a sá -
von a le mez ba ráz dá i nak vi lá go -
sabb szí ne el ütött a töb bi től. 

A fel vé tel nél itt kel lett édes -
apám bű vés sze rű kéz ügyes sé ge:
míg az egyik ke zé ben lé vő mik ro -
font a négy-öt sze rep lő kö zül

ép pen be szé lő elé tar tot ta, a má sik
ke zé vel a tűt a vi lá gos sza kasz ele jé -
re he lyez te, és fel han go sí tot ta a le -
mez ját szót, majd a sza kasz vé gé nél
vissza tet te a hang kart az ele jé re. Az

egész je le net alatt fo lya ma to san így
is mé tel get te a be ját szást. Per sze ha
ron tott va la me lyik sze rep lő, le he tett
elöl ről kez de ni az egé szet…

A tech ni kai zsong lőr kö dés mel lett
ren de ző ként ál lan dó an fi gyel nie kel -
lett a szö veg re, a hang sú lyo zás ra, az
egész je le net fo lya ma tos sá gá ra, len -

dü le té re stb. is. Ne fe lejt sük, nem
kép zett szí né szek, ha nem több sé gük -
ben ír ni-ol vas ni ép pen csak tu dó,
egy sze rű pa raszt em be rek és fi a ta lok,
gye re kek sze re pel tek. Nagy ki tar -
tás ra volt ne kik is szük sé gük – csak -

úgy, mint édes apám nak –, hogy a
mun kát len dü let tel vé gig vi gyék.

Hang já té ka it csak ja nu ár–feb ru ár -
ban ké szít het te. Egy részt mert a sze rep -
lő szán tó-ve tő em be rek csak a té li idő -
szak ban ér tek rá, más részt mert szer -
te ága zó szol gá la ta le kö töt te min den
ide jét. Az öt ve nes-hat va nas évek ben a
min den na pi reg ge li is ten tisz te le te ken,
lá to ga tá so kon kí vül a hét szin te min -
den es té jén volt va la mi lyen lel ki al ka -
lom, amely re min dig ala po san fel ké -
szült. A nagy ün ne pek sok al kal mán is
egye dül, se géd lel kész nél kül lát ta el a
szol gá la tot. Így ezek a hang já té kok, fil -
mek nem fő mun ka idő ben, ha nem a
„sza bad” ide jé ben ké szül tek.

* * *

A leg lé nye ge sebb azon ban min den
al ko tás ese té ben a tar ta lom, az üze -
net, il let ve hogy hasz nos vagy ká ros
ha tást fejt-e ki. Mai fül lel hall gat va
ezek a hang já té kok ta lán egy ügyű nek,
túl di rekt nek, ér zel gős nek, ide jét -
múlt nak tűn het nek. Azon ban sen ki
sem bot rán ko zik meg egy ba rokk
vagy ro man ti kus al ko tás túl fű tött,
szen ti men tá lis vol tán sem, mert -
hogy ab ban a kor ban az volt a di vat.

Az ő hang já té kai a vad ate is ta
kom mu niz mus ide jén szü let tek. An -

nak el le né re, hogy az ak ko ri pro -
fesszi o ná lis rá dió já té kok nagy ság -
ren dek kel jobb fel sze re lés sel és ko -
moly mé re tű stáb bal ké szül tek, az ő
da rab jai – hang tech ni ka i lag össze ha -
son lít va a pro fi pro duk ci ók kal –
nem sok kal ma rad nak alul.

A tar tal mat il le tő en vi szont össze -

mér he tet len a kü lönb ség az ő hang -
já té kai ja vá ra. A hat va nas évek be li rá -
dió já té kok kü zül sok már sa ját ko rá -
ban is bár gyú, va dul agi tá ló, száj ba -
rá gós és – ami a leg ve sze del me sebb
– ha zug volt. Édes apám hang já ték -

so ro za ta vi szont a va ló sá got tük -
röz te, mert min det igaz tör té net
alap ján ír ta. Et től hi te le sek.

Hang já té ka i nak min den szí ne ző
vo ná sa, mon da ta, ame lyet ma már
eset leg na iv nak gon do lunk, épí tő
szán dé kú, ne ve lő, ne me sí tő és most
is ak tu á lis. A tűz ből ki ka pott üszög cí -
mű da rab ban pél dá ul a ter mé szet sze -
re te tét, vé del mét hir de ti an nál a rész -
nél, ami kor a gye re kek az édes any juk -
kal az er dő ben sé tál nak, és be szél ge -
té sük ben el hang zik né hány is me ret -
ter jesz tő mon dat. Vagy ami kor el ér -
kez nek egy bá nyász ház hoz, és in ni -
va lót kér nek szom juk ol tá sá ra, az
öreg bá nyász pe dig csak for rás vi zet
vagy kecs ke te jet tud fel aján la ni, mert
más fé le ital nincs a ház nál. (Nagy tar -
csán is, mint min de nütt, az al ko hol
sok prob lé mát oko zott.) 

De ki emel het ném azt a mo men -
tu mot is A seb he lyes kéz cí mű hang -
já ték ból, amely ben a meg öz ve gyült
Var ga kép tár ba vi szi a gyám gyer me -
ket, és mu to gat ja, ma gya ráz za ne ki
a ké pe ket. Ez zel ser ken tet te édes -
apám az egy sze rű hall ga tó kat a mű -
vé sze tek irán ti fo gé kony ság ra, a tel -
je sebb, ne me sebb élet re. Hang já té -
kai te le van nak eh hez ha son ló su gal -
ma zá sok kal.

Fő mon da ni va ló ja és cél ja ter mé -
sze te sen még is az volt, hogy a hall ga -
tót szí ven üs se, Krisz tus hoz ve zes se.
Az üze net kü lön bö ző szi tu á ci ók ban
a fa lu si em be rek éle té ben szó lal meg
a kö vet ke ző da ra bok ban: A tűz ből ki -
ka pott üszög (1963), A seb he lyes kéz
(1964), Ket ten va gyunk (1965). A múlt
szá zad ele jén a lon do ni Hy de Park ban
ját szó dik az 1958-ban már szín da rab -
ként elő adott, Öt perc cí mű hang já ték
1965-ből. Az 1967-ben ké szült, több
mint há rom órás, „Itt ál lok, más ként
nem te he tek” cí mű da rab pe dig Lu ther
Már ton tel jes éle tét mu tat ja be. Úgy
vé lem, ez az iz gal mas da rab egy „át -
la gos” evan gé li kus nak is ren ge teg új
in for má ci ót tud nyúj ta ni.

A hang já té ko kat az ere de ti sza la gok -
ról hang ke ze lés nél kül di gi ta li zál tam.
Ér dek lő dés re bár ki nek ké szí tek CD-
vagy MP3-as má so la tot, ha meg ke res
a 20/824-6121-es mo bil szá mon vagy a
gyat gyat@gmail.com e-mail cí men. 

g Győ ri And rás Ti mó the us

Szikramagnóazevangéliumszolgálatában
Győ ri Já nos evan gé li kus lel kész 1963–1967 kö zött ké szült hang já té ka i

Prédikáció közben a Szikra M2-vel

A templomtakarító, -díszítő oltárlányokkal csendesnapjukon a nagytarcsai templom lépcsőjén (1962)

Montázs a lelkész életét bemutató film jeleneteiből
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Na gyon ke vés időm ma radt fel ké szül -
ni az ovis hit tan ra. Na pok óta mint -
ha gyor sab ban ke tyeg ne az óra, egyik
hely ről fu tok a má sik ra. Már-már az
éj sza kák is rö vi dül nek a ten ni va lók
so ka sá gá ban. 

Fél órám ma radt, és in dul ni kell a
gye re kek hez. Na gyon bán tott! Ön os -
to ro zás ba kezd tem, hogy al kal mas
va gyok-e er re a szol gá lat ra… (Ez jól
megy!) Köz ben ol vas tam az igét, ke res -
tem a kö vet ke ző hit hőst, akiről a Zsi -
dók hoz írt le vél alap ján be szél get he tünk
a gye re kek kel. Mó zes! 

Húsz perc! A tör té ne tet is me rem,
van hoz zá szí ne zőm, átgondolom a
gye re kek nek is me ret len fo gal ma kat,
mi le gyen a szem lél te tés? – nincs idő
ké pe ket gyűj te ni a csip ke bo gyó ról,
csak te ám van… Van? Ku ta tás a
kony há ban… Van! 

Öt perc! Se gíts, Uram! Kot ták,
la pok, Bib li ám, dia ve tí tő, el csen de -
se dés, röp ima: ezt most na gyon el -
ron tot tam! Ne ha ra gudj, Uram! Hol
a ci pőm? Hol a kul csom? Ámen. 

Ke rék pár ra fel, ka pu zá rás… ott -
hon ma radt a tea! Nincs időm vissza -
for dul ni. 

Ku darc! Al kal mat lan va gyok! Gu -
ru lok.

A jár dán in dul tam el, egy ház,
két ház, ágak fe küd tek ke reszt ben
előt tem a föl dön, alig tud tam ki ke rül -

ni őket. Gu rul tam to vább, majd egy
má sod perc múl va be nyom tam nyi -
kor gó blokk fé kem. 

Jól lát tam??? A ha tal mas ág ku pac:
csip ke bo gyó! Pont itt, pont ne kem…
Nem! Nem ne kem. Pont a gye re kek -
nek. Le vág va, iz zón, ros ka doz va a bo -
gyók tól. Fel nya lá bol tam, és inog va to -
vább in dul tam, mert alig lát tam ki az
ág ku pac mö gül. 

Di cső ség az Úr nak! Csak ezt tud -
tam is mé tel get ni, és há lát ad tam.
Úgy érez tem, hogy mel lém állt az Is -
ten, és meg ve re get te a vál lam ez zel

az aján dék kal: „Tény leg al kal mat lan
vagy, ezen ne gör csölj to vább. De ne
félj! Itt va gyok, se gí tek!”

Ah hoz ke vés volt a hi tem, hogy ezt
a csip ke bo gyó-üze ne tet cso da ként
ér tel mez zem, pon to sab ban „a nin cse -
nek vé let le nek” cso dá ja ként ma gya -
ráz tam. Ta lál gat tam: csü tör tö kön
van a ku ka nap, és va la ki meg met szet -
te a bok rát, a ku kás meg nem vit te
el… Min dent meg ma gya ráz tam. 

Pár nap múl va be ku kucs kál tam a
há zak ke rí té sén, hogy meg ke res sem
azt a bok rot, ame lyik ről le met szet ték
az aján dé ko mat. Ko pasz au tó be ál lók
min de nütt, hát só ker tek nél kül, csip -
ke bo gyó se hol.

Nem ma gya rá zok to vább. Csak
há lát adok.

g Papp And rea

Csipkebogyócsoda

Miteszértékessé?
Há rom asszony ment ví zért a kút ra. Nem messze on nan egy öreg ül dö gélt
a pa don, és fi gyel te, ho gyan di csér ték az asszo nyok fi a i kat.

– Az én fi am – mond ta az el ső – ügyes és für ge. Fe lül múl ja für ge ség ben
a fa lu bár me lyik gyer me két!

– Az én fi am nak – di cse ke dett a má so dik – olyan hang ja van, mint egy
fü le mü lé nek. Ha éne kel, min den ki csak hall gat ja és bá mul ja őt.

A har ma dik nem szólt sem mit.
– Hát te mi ért nem di csé red a fi a dat? –

kér dez te a má sik ket tő.
– Nem tu dom, mi mi att is te het ném

– vá la szol ta. – Az én fi am nem rend -
kí vü li gye rek, nincs ben ne sem mi
kü lö nös.

Az asszo nyok meg töl töt ték
vöd re i ket, és el in dul tak ha za fe lé.
Az öreg las san kö vet te őket. Lát ta,
mi lyen ne he zük re esik vöd re ik ci pe -
lé se, és nem is cso dál ko zott azon,
hogy egy idő múl va le tet ték ter hü ket,
hogy egy kis le ve gő höz jus sa nak.

Ek kor szem be jöt tek ve lük a fi a ik.
Az el ső ké zen ál lás ba len dült, és ci -

gány ke re ket ve tett.
– Mi lyen ügyes gye rek! – ki ál tot ták az

asszo nyok.
A má so dik egy dal ba kez dett, s az asszo -

nyok meg ha tot tan hall gat ták, könnyek kel a sze mük ben.
A har ma dik fiú oda sza ladt az any já hoz, szó nél kül fogta a vöd rö ket, és el -

in dult ve lük ha za fe lé.
Az asszo nyok oda for dul tak az öreg hez, és meg kér dez ték:
– Mit szólsz a fi a ink hoz?
– A fi a i tok hoz? – kér dez te cso dál koz va az öreg. – Én csak egyva la ki nek

a fi át lát tam…
g Is me ret len szer ző

Ért he tet len, hogy mi ért vá lasz tot ta ki őket az Úr. Ő, aki
át lát az em be re ken, is me ri az em be ri szív tit ka it, min den
rej te lem nyit va áll előt te, még is így be le vá lasz tott. 

Az egyik Pé ter: min dig hir te len, lel kes és lel ket len egy -
szer re, he ve sen ígér, és ri ad tan ta gad. A má sik Ta más: ké -
tel ke dik, lát ha tó je le ket kér, alig ért va la mit. A har ma dik
a vám sze dő Má té: hi tel te len em ber, rég el ját szot ta má -
sok bi zal mát, és ki tud ja, lesz-e ku tyá ból sza lon na. A ne -
gye dik Si mon, a ze ló ta: lá za dó for ra dal már, csak egy meg -
ko ro náz ha tó főt ke res, és bol do gan ki ál ta na: le Ró má val!
Ugyan hogy ér te né meg Is ten bé ke kö ve tét? 

Vagy Já nos, aki csen des, ta lán túl csen des is, mit le -
het tud ni, ké pes lesz-e va la ha pré di kál ni? Még ha van is
hi te, át tud ja-e majd ad ni akár csak egyet len em ber nek
is? Vagy a töb bi ek, akik ve tél ked nek, hogy ki a na gyobb,
és büsz kék ma guk ra, ami kor a Jé zus tól ka pott ha ta lom -
mal be te ge ket tud nak meg gyó gyí ta ni. Mi ért pont ők kel -
let tek Jé zus nak? És vé gül Jú dás. A kö zös er szény ből el-
el cse nő, a Mes tert a ha ta lom ke zé re adó áru ló.

Akár ma gun kat lát nám: hir te len ha ra gú, lá za dó, gő gös
vagy bá tor ta lan, né ha anya gi as, más kor fe le lőt len, meg-
meg fá ra dó és fel-fel lán go ló, sok szor ma gun kat a má sik -
nál kü lönb nek tar tó, más kor meg el ke se re dett, időn ként
ké tel ke dő, he lyen ként ta ga dó mai ta nít vá nyo kat. Nem va -
gyunk job bak ná luk, nem le het ne ránk se túl sá go san büsz -
ke az Úr, de nem baj. Ép pen úgy, mint egy kor őket, ki vá -
lasz tott ma gá nak, és el hí vott a szol gá la tá ba ben nün ket is.

Egy me se jut eszem be egy em ber ről, aki az ár nyé ká -
tól pró bált meg sza ba dul ni, mert az min dent be sö té tí tett.
Szí nez te, le te rí tet te, ker get te és mé re get te, hát ha ki sebb
lesz, és egy szer csak el fogy majd, de sem mi re se ment.
Vé gül el ke se re dé sé ben el in dult vi lág gá. Ami kor el fá radt,
egy út széli ke reszt nél meg pi hent. A me leg elől az ár nyék -
ba hú zó dott, és ak kor hir te len vi lá gos lett szá má ra
min den. Meg ér tet te, hogy csak a ke reszt ár nyé ká ba hú -
zód va sza ba dul ha tunk meg a sa ját ár nyé kunk tól, árny -
ol da la ink tól, és hogy a mi ár nyunk is időn ként eny het,
bá to rí tást, fel üdü lést ad hat má sok nak, és hogy csak az
Is ten jó aka ra tá ból van a mi egész utunk.

Azt hi szem, jó er re ne künk, mai „ár nyé kos” ta nít vá -
nyok nak is új ra meg új ra em lé kez nünk, az tán erőt me -
rít ve to vább men nünk, hi szen fel ada tot kap tunk mi is. Na -
gyon fon tos fel ada tot: ta nít vány nak len ni.

g Fül ler Tí mea

Érthetetlen

Ha tud tam vol na, hogy éle tem szo -
mo rú nap jai is pél da ként fog nak áll -
ni ta nít vá nya im előtt, bi zo nyo san
hi te le seb ben él tem vol na meg ke resz -
tyén hi te met. Ha gon dol tam vol na
ar ra, hogy majd ne kik is át kell él ni -
ük sze ret te ik el vesz té sét, job ban rá -
mu tat tam vol na az örök lét bi zo -
nyos sá gá nak örö mé re. De Is ten ke -
gyel me sen tar tott a te nye rén, és azt
a ke vés ke erőt meg ál dot ta. Az óta is
ál dom ér te szent ne vét, és gyak ran
ké rem őt, se gít sen úgy el hor doz ni a
pró bá kat, hogy ab ból pél dát ve hes -
se nek má sok. Ez per sze ne héz lec ke.

El ső osz tályt ta ní tot tam ab ban az
év ben, ami kor édes apá mat agy vér zés
ér te. Az ál la po ta sú lyos volt. Be vit -
tük a kór ház ba, és meg akar tuk szé -
pí te ni szá má ra az utol só na po kat.

Más nap reg gel be men tem ta ní ta -
ni, és a gye re kek na gyon csen de sen
vár tak. Mint ha meg érez ték vol na a
bajt. Ak kor le ül tem kö zé jük, és el -
mond tam, hogy az apu kám be teg
lett. Nem tud be szél ni. Han got vál -
tot tam, és ar ról az idő ről me sél tem
ne kik, ami kor es tén ként a kar já ban
daj kált, me sélt és éne kelt ne kem.

Dél után si et tem hoz zá, va la mit
kért, de csak ne he zen ta lál tam ki, hogy
szom jas. Gyü mölcs lét kí vánt. Fu tot -
tam a bolt ba. Ne he zé re esett a kor tyo -
lás, szí vó szá lat hoz tunk. Így ivott.

Ak kor gon dol tam rá, hogy ki ra kós
be tű ket vi szek ne ki, ta lán azok se gít -
sé gé vel pó tol hat juk a ki esett ké pes -
sé get. Elé tet tem a be tű fü ze tet, és
pró bál tunk be szél get ni. Nem ment
már az sem.

A gye re kek vár ták a hírt édes apám
ál la po tá ról. El me sél tem a be tű ki ra -
kást. Apu ka nyom dász volt, be tűk -
kel dol go zott egész éle té ben. Kis
ólom for má kat ra kos ga tott a be tű sín -
be, majd nem úgy, mint ők. Meg ér -
tet ték…

Csak pár nap telt el, de már szo rong -
va men tünk be édes apám hoz, va jon ott
ta lál juk-e még a kór te rem ben. 

Nem akar tam a kö zel gő el vá lás -
ról be szél ni, ezért a gye re kek nek
min den nap va la mi szé pet me sél tem
az édes apám ról. Meg mu tat tam, mi -
lyen szép gir lan dot tu dott vág ni se -
lyem pa pír ból. Az tán el sza val tam
leg ked ve sebb ver sét. Annyi szor el -
mon dat ták ve lem, hogy már majd -
nem ők is tud ták Arany tól a Má tyás
any ját.

Nem le he tett ki ke rül ni, hogy ne
szól jak édes apám éne kes szol gá la tá -
ról. A gyü le ke zet szó lis tá ja volt.
Gyö nyö rű hang ján di csér te az Urat.
Itt egy kis ma gya rá zat ra is szük ség
volt, mert ők még csak ke ve set hal -

lot tak menny or szág ról, örök élet ről,
ak kor kezd tek ta nul ni a jó Is ten ről.
Ál mél kod tak, hogy éne kek kel le -
het di csér ni őt. Kér ték, éne kel jek
apu kám ked ves éne ke i ből. Meg -
ígér tem ne kik. Más nap az tán el éne -
kel tem az egyi ket. 

Foj to ga tott a sí rás, de az ének en -
gem is meg vi gasz talt. Ak kor mond -
tam el, hogy apu kám teg nap óta a jó
Is ten nek éne kel.

A gyá szom, a fáj dal mam át ala kult.
Ha ne he zen vi sel tem a bá na tom,

éne kel ni kezd tem. Ez volt a jel, hogy
most apu kám ra gon do lok. Együtt
érez tek ve lem.

Így él tek át ve lem egy gyászt,
amely re nem a fe ke te fá tyol, ha nem
égi fény bo rult. Még sem hagy nyu -
god ni a szí vem. Töb bet ad hat tam vol -
na át a hí vő élet re mény sé gé ről ezek -
ben a na pok ban. Fo gé ko nyak vol tak
a jó hír re. Nem gon dol tam ar ra,
hogy ha ma ro san egy kis ta nít vá -
nyom nak kell át él ni nagy vesz te sé get,
pe dig még alig pis lá kol a hi te. 

Né hány nap múl va nagy tra gé dia
ér te az egyik kis lányt. Az édes ap ja
meg halt ál má ban. Más nap reg gel

össze tört szív vel mond ta el a bá na tu -
kat. An di ka szo ro san ölel te a nya ka -
mat. Tő lem vár ta a vi gasz ta lást. 

Is ten, aki en gem is meg vi gasz -
talt, bé két adott ne ki is. Tan év vé gén
ezt ír ta a fü ze té be: „Az apu kám fel -
ment a menny or szág ba. Oda vár
en gem is. Úgy sze ret nék él ni, hogy ta -
lál koz zak ve le.”

Mi lyen jó len ne a küz del me ket úgy
vin ni a vál lun kon, hogy pél dát ve het -
né nek ró lunk a ta nít vá nya ink!

g Fritt mann Lász ló né
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„Aki ket Is ten Lel ke ve zé rel, azok Is ten
fi ai.” (Róm 8,14)

Víz ke reszt ün ne pe után az el ső hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi
nyil ván va ló vá te szik az Úr gyer me -
kei szá má ra, hogy Jé zus Krisz tus ban
lát ha tó Is ten di cső sé ge, aki vi lá gos sá gul jött a vi lág ba, s éle tet ho zott az em -
ber nek. „Az Ige test té lett, kö zöt tünk élt, és lát tuk az ő di cső sé gét, mint az
Atya egy szü lött jé nek di cső sé gét.” (Jn 1,14; LK) Ne csak az egek hir des sék az
Úr is ten di cső sé gét, ha nem az ő gyer me kei is: „Uj jong ja tok az Úr előtt az egész
föl dön! Szol gál ja tok az Úr nak ör ven de zés sel! Vi ga doz va já rul ja tok szí ne elé!”
(GyLK 739,1) Is ten az ő Szent lel ké vel aján dé koz ta meg szol gá ját. „Ami kor pe -
dig Jé zus meg ke resz tel ke dett…, meg nyílt a menny, és lát ta, hogy Is ten Lel ke
ga lamb for má já ban alá eresz ke dik, és őreá száll. És hang hal lat szott a menny -
ből: »Ez az én sze re tett Fi am, aki ben gyö nyör kö döm.«” (Mt 3,16–17) És az -
óta azok nak, aki ket a Lé lek Krisz tus hoz „űz”, bi zony sá gát is ad ja, hogy ők Krisz -
tus örö kös tár sai, kik okos és lo gi kus is ten tisz te let ként oda szán ják egész éle -
tü ket „élő és szent ál do za tul, amely tet szik az Is ten nek”. És az ő gyer me kei
jó za nul gon dol koz nak „az Is ten től ka pott hit mér té ke sze rint”. (Róm 12,1.3)
Pé ter meg ér tet te, hogy Is ten nem sze mély vá lo ga tó, s a zsi dók és a po gá nyok
a Szent lé lek aján dé ka ál tal egy aránt az ő gyer me ke i vé lesz nek. „»Va jon meg -
ta gad hat ja-e a vi zet va la ki ezek től, hogy meg ke resz tel ked je nek, akik ugyan -
úgy meg kap ták a Szent lel ket, mint mi?« És úgy ren del ke zett, hogy ke resz tel -
ked je nek meg a Jé zus Krisz tus ne vé ben.” (Ap Csel 10,47–48) Meg is mét lő dött
a vö rös-ten ge ri át ke lés: „Az Úr szö vet ség lá dá ját vi vő pa pok ott áll tak szi lár -
dan a Jor dán szá raz med ré ben. Egész Iz rá el át kelt…” (Józs 3,17) S Is ten di -
cső sé ge meg je lent. „Lát ta a ten ger, és el fu tott, a Jor dán pe dig meg hát rált.” (Zsolt
114,3) Ez Pál „há zi fel ada ta” Is ten gyer me ke i nek: „Mi vel te hát már el fo gad -
tá tok Krisz tus Jé zust, az Urat, él je tek is őben ne. Gyö ke rez ze tek meg és épül -
je tek fel őben ne, erő söd je tek meg a hit ál tal, amint ta nul tá tok, és há la adá -
so tok le gyen egy re bő sé ge sebb.” (Kol 2,6–7) Is ten „nagy” gyer me ke i hez szól
Urunk: „…aki nem úgy fo gad ja az Is ten or szá gát, mint egy kis gyer mek, sem -
mi kép pen sem megy be ab ba.” (Mk 10,15) Jé zus át ölel te s meg ál dot ta a kis -
gyer me ke ket, s ma is meg kér de zi: „Azt gon dol já tok, azért jöt tem, hogy bé -
kes sé get hoz zak a föld re?” (Lk 12,51) S evan gé li u ma meg ha son lást idéz elő még
csa lá don be lül is. Az an gya lok ál tal hir de tett „a föl dön bé kes ség” (Lk 2,14) az
em ber nek a bűn eset ál tal az Is ten nel meg rom lott vi szo nya hely re ál lí tá sát je -
len ti, ezért Jé zus a mi bé kes sé günk. A bé kes sé get szer ző Is ten Fia ál tal lett
a mi Atyánk; ne le gyünk bő be szé dű ek, „mert tud ja a ti Atyá tok, mi re van
szük sé ge tek, mi előtt még kér né tek tő le”. Ezt (is) kér jük: „le gyen meg a te aka -
ra tod”. (Mt 6,8.10) „Is ten meg akar ja ér tet ni ve lünk: az önös aka rat a leg mé -
lyebb s leg na gyobb go nosz ben nünk. Ez a leg dé del ge tet tebb ked ven cünk”
– ír ja Lu ther Már ton. Ezért szün te le nül: „Imád koz za tok és buz gón kér je tek!”
(EÉ 88) 

g Ga rai And rás

HETIÚTRAVALÓ

Új esztendő. Hó sza ka dás, ha vas
eső, nap sü tés, plusz öt-tíz fok, jég os -
to ros éji vi har, reg ge li hi deg: mi
min den volt az el múlt na pok ban!
Dél után a ki halt vá ros ban sé tál tam,
so ká ig áll tam egy csen des park mel -
lett. Néz tem a tü ne mé nyes cin ké ket,
az ün ne pek alatt is szor gal mas, gyö -
nyö rű toll mel lé nyes har kályt. Itt-ott
még ka rá csony fé nyei vil log tak, az ab -
la kok ban vil lany gyer tyák. 

Vissza idéz tem a jó szí vű ada ko -
zást, egy sze rű né ni kék két száz fo rint -
ját. Vé gül a két ezer ár va gyer me ket
szár nyai alatt óvó Böj te atyá nak hat -
van mil lió fo rint gyűlt össze! 

Per sze volt bosszan tó do log is,
nem ma rad hat tak el ezen a ka rá cso -
nyon sem a pri mi tív ame ri kai Jé zus-
fil mek a te le ví zi ó ban. Ha ra gos vi ták,
hogy mi lyen sok még a zsar no ki ha -
tal mat őr ző ut ca név. A vi dé ki kis vá -
ro sok ban mint ha meg állt vol na az
idő: Vö rös Had se reg ut ca, Ta nács köz -
tár sa ság tér… 

Gyű löl kö dés min de nütt, köz ben
az or szág térd re ros kad va. Az em be -
rek nagy sze gény ség ben küsz köd nek.
Má rai sza vai ju tot tak eszem be: „Csak
va la mi lyen cso da sze rű for du lat ment -
he ti meg a ma gyar sá got.” Ál do zat ho -
za tal, szo li da ri tás em ber tár sa ink kal, te -
rem tő és job bí tó szán dék, s ak kor ta -
lán – Is ten se gít sé gé vel – el jön a min -
dent meg újí tó vál to zás.

* * *

J.S.Bach.Ka rá cso nyi ora tó ri u ma a
De ák té ri temp lom ban. Mint min dig,
most is zsú fo lá sig meg telt Is ten há -
za. Én ma gam a leg fel ső kar zat ra sod -
ród tam, de szo rí tot tak he lyet, sőt a
föl szál ló han gok mint ha me len ge tő
ra gyo gás ban zeng tek vol na. Dob éb -
resz tet te a fá radt ar co kat, trom bi ta
kö szön töt te az ün nep lő ket: „Uj jong -
ja tok és ör vend je tek, ma gasz tal já tok
eze ket a na po kat, di cső ít sé tek, amit
ma a Ma gas sá gos cse le ke dett.” Mi -
lyen tö ré keny a csem ba ló, mi lyen ha -
tal mas az or go na, és min den szót
meg szen tel a kó rus, hang ja be töl ti a
vég te len te ret: „Di cső ség a ma gas ság -
ban Is ten nek, és a föl dön bé kes ség,
és az em be rek hez jó aka rat.” 

Néz tem a kö röt tem ál ló kat az
imád ság alatt, most mint ha töb ben
mond ták vol na a Mi atyán kot. A
„Min den na pi ke nye rün ket add meg
ne künk ma” sor nál né hány fér fi nak
el csuk lott a hang ja, so kan ke resz tet
ve tet tek a vé gén, fi a tal pár egy más ke -
zét fog va mond ta szé pen, hal kan. 

Kamp Sa la mon kar nagy jól össze -
fog ta a Bu da pes ti Vo nó so kat és a Lu -
the rá nia ének kart. Az éne ke sek (Zá -
do ri Má ria, Schöck Ata la, Me gye si
Zol tán, Berczelly Ist ván) erőn fe lül
tel je sí tet tek, aho gyan Do bo zi Bor bá -
la is fi nom csem ba ló já té ká val, Me kis
Pé ter or go na mu zsi ká já val. 

Gyor san pe reg nek az évek, az idő
mú lá sá val nö ve ke dik ben nem Bach. Ez
a ba rokk mu zsi kus a leg mo der nebb
szer zők kö zé tar to zik. Örök is te ni
igaz sá gok ki mon dó ja, aki nagy szük -
sé günk ben min dig ott van: meg ér ti fáj -
dal mun kat, és gyó gyít szün te le nül.

* * *

Móricz:Napló(1926–27).Ha tal mas
anyag: nyolc száz ol dal, s csak két esz -
ten dő vá lo ga tá sa. Part ta la nul höm -
pöly gő mon dat fo lyam, kü lön bö ző
mű fa jok ba szét ágaz va. Tö re dé kek, le -
ve lek, pár be szé dek, öt le tek so ra koz -
nak vég nél kü li val lo má sok kal: „A
nap ló ne kem ugyan olyan írás, mint -
ha re gényt vagy drá mát fo gal maz nék.
Az a kü lönb ség, hogy a re gény be fe -
je ző dik, a nap ló csak a ha lál lal” – ír -
ta Le ány fa lu csend jé ben. Szó ki mon -

dó és kí mé let len, nem csak má sok kal,
de ön ma gá val szem ben is. Ér zé se it,
örö mét és fáj dal mát mond ja el ab ban
a re mény ben, hogy ol va sói nem ké -
tel ked nek iga zá ban. 

De cem ber 24-én dél után je gyez -
te föl: „So ha egy ka rá csony es te nem
folyt le sí rás nél kül. Én kál vi nis ta va -
gyok, a fe le sé gem lu the rá nus. Az
es te egy moz za na tá ban se folyt le az
én gye rek ko rom szo ká sa sze rint. De
a sze re lem mi att még is be men tem, és
min dig én gyúj tot tam meg a fát, és
én csen get tem a mo zsár ral an gya li
üd vöz le tet, ha raj tam áll, én a gye re -
kek kel dí szí tem… Sír tam, mert so ha
egyet len ka rá csonyt a szü le im vagy
test vé re im ná lam nem töl töt tek.”

* * *

Születésnap. Ked ves, öreg ba rá tom
jön, már messzi ről in te get, és si et tet,
hogy men jek elé be. „Egy órá val ez előtt
let tem nyolc van öt éves! Itt egy üveg
fi nom vö rös bor” – mond ja, és ve szi
elő a há ti zsák ból. Mel lé friss há zi ke -
nye ret is hoz fe hér vá szon ken dő ben.
Erős kéz fo gás után hoz zá te szi: „Is te -
nem, ész re vét le nül el múlt az élet!”

* * *

Szentendreilátogatás.Me gyek idős
pro fesszor ba rá tom hoz a té li ta vasz -
ban. A zsú folt bu szon jó ked vű fi a ta -
lok, s meg le pe té sem re ket ten is át ad -
ják a he lyü ket. A HÉV-meg ál ló ban
so kan vá ra koz nak nagy szaty rok kal,
öre gek hú zós ko csik kal, s lám, itt is
akad em ber, aki föl eme li a ter het a
ma gas lép cső kön. Az ódon-szép há -
zak kö zött, a szűk ut cá kon tu ris ták
sé tál nak, sok he lyen még az ap ró vil -
lany kör ték vi lá gí ta nak… 

Me sé lem ven dég lá tó im nak az úton
ta pasz tal ta kat. „Ez még a ka rá cso nyi
sze re tet ből ma radt” – fe le li ne vet ve
az öreg. „Né hány na pig még el tart”
– mond ja a fe le sé ge. Az után össze -
tö rik min den, pil la nat alatt vissza tér
a ro ha nás és a gyű lö let.

* * *

Világokarca:Baraka. Ez zel a két év -
ti ze des film mel bú csú zom az óév től.
Ki csit vö rö sek a koc kák, az idő meg -
kop tat ta őket. De az öt let ra gyo gó:
térd haj tás, imád ság a vi lág szép sé gei
előtt. Szö veg nél kül. Csak ze ne van
ben ne, csön dek és ut ca za jok. 

Az isz lám ta ní tá sa sze rint min den
le het al ka lom a ba ra ká hoz: a le bo ru -
lás hoz. Én is ke re sek. Meg kö szö -
nöm a Te rem tő nek, hogy fel jött a
nap, hogy lá tom Ma gyar or szá got (él
és éb re de zik). Cin ke ko pog ab la -
kom ban: vi zet kér ma gá nak és di der -
gő tár sa i nak.

* * *

Statisztikaizsebkönyv.Száz öt ven
éve je lent meg, de te le van ma is ér -
de kes ada tok kal. Az el ső ol da la kon
meg hök ken tő táb lá za tok: az em be -
ri ség lé lek szá ma kö rül be lül egy mil -
li árd volt, 3050 nyel ven be szél tek a
Föl dön, 1100 val lá si kö zös ség volt, és
az át la gos élet kor mind össze 33 év…
Az új szü löt tek ne gye de meg halt, so -
kan ma gas láz tól és a gya ko ri fer tő -
zés től. Rit ka sze ren csés volt az, aki
meg ér te a hat va na dik esz ten dőt. 

Ma hét mil li árd nál is töb ben va -
gyunk, az át lag élet kor het ven év.
Tá vo li he gyi fal vak ban sok száz évest
kö szön te nek ün nep ség gel; Ja pán ban
jó né hány ma tu zsá le mi ko rú idős él…

A ré gi fo lya mat ban min den fel -
bom lott, el enyé szett az össze tar tó
erő, az élet ko hé zi ó ja: a sza po ro dás
fon tos sá ga. Öreg nem ze tek ve ge tál -
nak, éhe zők és me ne kü lők min de nütt.

* * *

Kegyetlenségkönyve.Az el múlt év -
ben nagy sze rű szel le mi mun kák je -
len tek meg. Írók, mű vé szek, tu dó sok
ve tet ték pa pír ra gon do la ta i kat. Pró -
bál ták meg fo gal maz ni a re mény sza -
va it. Egy va la mi azon ban most is ki -
ma radt: a 2012-es esz ten dő kis há -
bo rú i nak kró ni ká ja. A gyil ko lá sok
tör té ne te! Az ott ho nuk ból el űzött,
me ne kü lő mil li ók szen ve dé se; az
el pusz tí tott fal vak név so ra, lán go ló
vá ro sok fo tói. A vi lág örök ség ként
szá mon tar tott ér té kek rom jai: temp -
lo mok, hi dak, há zak… 

Fel te het tük vol na a kér dést: mi ért
ke gyet len az em ber? Mi ért nem
mond ja: elég volt! Ne to vább! Nem te -
szi, mert amit a va ló ság nyújt, min dig
ke ve sebb a kép ze let já té ká nál. A gyű -
lö let, mint a nar ko ti kum, fo ko zott ada -
go kat kö ve tel. Az em ber re mény te le -
nül rossz, és ment he tet len?

* * *

KodályZoltán130.Rég óta nincs kö -
zöt tünk, a nem ze ti nagy fe lej tés a ze -
ne óri ást is el ér te. És nem szűn nek a
tá ma dá sok so kat em le ge tett mód sze -
re el len. Pe dig a ze ne szer ző, nép ze -
ne ku ta tó, a fá rad ha tat lan pe da gó gus
föld alat ti nap ként kül di ma is él te -
tő su ga ra it. Min den gon do la ta a kis
or szág volt, az if jú ság ne ve lé se. Nem
vé let len, hogy a leg több ké pen gye -
re kek ve szik kör be, és ő min den ki nek
mond va la mi út ba in dí tó jó szót. 

Pest, Bu da és Óbu da egye sí té sé nek
öt ve ne dik év for du ló já ra 1923-ban írt
Psal mus Hun ga ri cu sa meg hoz ta a
nem zet kö zi si kert. Új ra hall gat va ma is
ele ven és lük te tő mu zsi ka, aho gyan a
Bu da vá ri Te De um, a Con cer to is for -
ró üze net, és min den ízé ben ma gyar. 

Kár, hogy gya kor la ti lag szám űz ték
az is ko la rend szer ből a Ko dály-mód -
szert! A több száz ének-ze ne ta go za -
tos in téz mény ből alig ma radt né hány.
A re mény te len ség ben jó hal la ni Sebő
Fe renc em lé ke zé sét: „A Ze ne aka dé -
mia pél dá ja mu tat ja, hogy van igény
a nép ze ne is me re té re. Ko dály élet mű -
vé ben ez mind vé gig kü lö nös je len tő -
ség gel bírt. Sok a le ma ra dás, na -
gyon sok a mun ka. De dol go zunk fá -
rad ha tat la nul…”

g Feny ve si Fé lix La jos

Jegyzetlapok
(Nap ló, 2012, 2013)

Si mek Va lé ria

Atemplomban
A temp lom fa lai kö zött
év szá za dok óta száll fel
a só haj. Áhí ta tos, sű rű
csend jé ben tisz tál ko dik
a lé lek. Ha rang zú gás,
ki kö ve zett idő…
A gon do lat nyúj tóz ko dik,
mély lé leg ze tet vesz.
Er dei szót lan ság,
csend fész kel lel künk
mély sé ge és ma gas sá ga
fö lött.

Ködkönnyek
Könnye zik a fa ág,
köd könnyet ejt a föld re,
rá fész kel a föld rög re.
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A pa lack pos tá zás ve le já ró ja, hogy nem le het
tud ni, mennyi idő te lik el az üze net fel adá sa és
el ol va sá sa kö zött. Na pok, he tek, ta lán évek is;
ki tud ja, ér de kes, idő sze rű lesz-e a mon da ni -
va ló, ami kor meg ér ke zik?

Ez a mos ta ni pa lack pos ta ki szá mít ha tóbb,
hi szen amit de cem ber 30-án írok, azt a ja nu -
ár 13-i lap fog ja kö zöl ni. Nem olyan nagy az
idő táv, az aszink ron, még is azt hi szem, más
vi lág ba fog ér kez ni a mai üze net.

Ma még ün nep van, azok a na pok már ko -
moly hét köz na pok lesz nek. Ma még aki te he -
ti, más képp éli a nap ja it, mint do log idő ben, ta -
lán to vább al szik, töb bet ol vas, rá érő seb ben
ül az asz tal nál, hosszabb be szél ge té se ket is
meg en ged ma gá nak azok kal, akik kö zel áll nak
hoz zá.

Má sok az ün nep na pok, mint a mun ka és a
ta nu lás nap jai, ilyen kor új fel is me ré sek bir to -
ká ba jut ha tunk. Ezek le het nek sok fé lék: bol do -
gí tók vagy el szo mo rí tók, könnyebb sé get ho zók
vagy ép pen egy új ki hí vás sal meg is mer te tők, ki -
nek mi re van szük sé ge, mi lyen ol dal ról kell ki -
egé szül nie az éle té nek. A kér dés az, hogy az ün -
ne pi na po kon meg ér tett új ve lünk ma rad-e, az
éle tünk ré szé vé lesz-e, vagy pe dig le me rül, hogy
a mun ka és a ta nu lás hosszú nap jai so rán töb -
bé ne em lé kez zünk rá – amíg ta lán egy újabb
ün nep nyu gal mas nap ja i ban új ra fel szín re
nem emel ke dik, im már kér dés ként: kezd tél-e
va la mit az egy kor új fel is me rés sel?

1993 ka rá cso nyán fe le sé gem meg aján dé ko -
zott egy nagy, fe hér la pok ból ál ló map pá val,
hogy ír jak be le egy jó teo ló gi ai mun kát. Az el -
ső lap te te jé re fel ír tam: „1993 ka rá cso nyán
kezd tem el.” Alat ta ez áll: „Ma van 1995 vi rág -
va sár nap ja. ” A töb bi lap üres. 

A map pa né ha elő ke rül, fe hér sé ge hí vo gat, kér -
dez: meg va ló sul-e egy szer az ün ne pi szán dék a
mun kás hét köz na pok ban? El tű nik-e a szán dék
és az élet kö zöt ti aszink ron? Tel je sül-e a ré gi
kí ván ság?

Az idei ün nep so rán is meg for má ló dott
ben nem né hány gon do lat, meg vi lá go so dott a
kép né hány rész le te, de már ott buj kál ben nem
a bi zony ta lan ság is, hogy va jon nem fo gom-e
el ve szí te ni őket új ra, ta lán hosszú idő re, ha
majd új ra meg szó lal a csen gő, és so ra koz nak
a fel ada tok.

Gon dol tak-e er re a bet le he mi jász lat kö rül ál -
ló pász to rok is? Meg for dult-e a fe jük ben, hogy
fel tud ják-e majd idéz ni ké sőbb az aján dék ba ka -
pott örö möt? Gon dol tak-e ar ra a nap ke le ti böl -
csek, hogy el tud ják-e majd ott hon mon da ni
mind azt, amit át él tek, a hosszú utat, a fé nyes csil -
la got, a ki rá lyi ár mányt, az aján dé kok kal meg le -
pett kis ma mát és még az út ba iga zí tó an gyalt is? 

Ma, ami kor ezt az üze ne tet ol va sod, még nin -
cse nek messze az ün nep fel is me ré sei. Még
szink ron ban ma rad hatsz ün ne pi ön ma gad dal.

g Dr. Csep re gi And rás

pa l aC k p oS ta

Aszinkron,szinkron

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

A ha rag ra min dig úgy te kin -
tünk, mint va la mi bű nös, ör -
dög től va ló do log ra. Pe dig éle -
tünk és kap cso la ta ink meg ha -
tá ro zó ré sze, és so kunk nak
okoz fej tö rést, töb bek nek
ma ra dan dó sé rü lést az, aho -
gyan ke zel jük mér gün ket és
dü hös in du la ta in kat. Gary
Chap man A sze re tet má sik
ar ca – a ha rag cí mű köny vé -
ben (Har mat Ki adó, Bu da -
pest, 2009) meg ta nít hat
ben nün ket a ha rag he lyes
ke ze lé sé re.

Az ame ri kai lel ki pász tor
ál lí tá sa sze rint a ha rag tól
nem kell fél nünk, hi szen
egye te mes em be ri ta pasz ta -
lat. Chap man szám ta lan bib -
li ai pél dá val tá maszt ja alá,
hogy Is ten és Jé zus is érez
ha ra got, ha an nak oka van.
Eb ből von ja le azt a kö vet -
kez te tést, hogy a ha rag nak is -
te ni ren del te té se van, még pe -
dig az, hogy „konst ruk tív cse -
lek vés re ösz tö nöz ze az em -
bert, ha bűn nel vagy igaz ság -
ta lan ság gal szem be sül”. 

Egy má sik fe je zet ben a szer -
ző így ír: „Is ten ké pű sé günk azt
je len ti, hogy bi zo nyos mér té -
kig meg van ben nünk az igény
a jó ra, a tisz tes ség re, az igaz -
ság ra. A rossz, a sze re tet len -
ség, az igaz ság ta lan ság ha ra got
vált ki be lő lünk. A ha rag nak
azon ban nem az a cél ja, hogy

bán tó mó don vi sel ked jünk
azok kal szem ben, akik ár tot -
tak ne künk. A ha rag is te ni
ren del te té se az, hogy po zi tív
és sze re tet tel jes cse lek vés re

kész tes sen an nak ér de ké ben,
hogy az igaz ság nak ér vényt
sze rez zünk, és hely re ál lít suk a
kap cso la tot az zal, aki vé tett el -
le nünk.”

De ha min den ha rag cél ja az
er köl csi vi lág rend hely re ál lí tá -
sa, mi ért sül nek el még is olyan
rosszul hely re ál lí tá si kí sér le te -
ink? Chap man sze rint en nek
szám ta lan oka le het. A két
leg főbb in dok kö zül az egyik
az, hogy ke ve sen tud ják ha rag -
ju kat meg fe le lő me der be te rel -
ni és he lye sen ke zel ni, ezért a

két leg rosszabb utat vá laszt ják:
a düh ki tö rést vagy az el foj tást. 

A má sik alap ve tő prob lé ma
az – és en nek hát te ré ben már
a go nosz mun kál ko dá sát fel té -

te le zi a szer ző –, hogy nem
tu dunk kü lönb sé get ten ni in -
do kolt és in do ko lat lan ha rag
kö zött. Chap man ugyan is azt
ál lít ja, hogy „a ha rag is te ni
ren del te té sé nek el tor zí tá sa a
sá tán leg ha té ko nyabb tak ti ká -
ja”, mi vel „el hi te ti ve lünk pél -
dá ul azt az il lú zi ót, hogy a ha -
ra gunk min dig jo gos és in do -
kolt”. Ez azon ban csak Is ten
ha rag já ról mond ha tó el, az
em be ré ről ko ránt sem. 

A ha rag ter mé sze té nek
hosszas, ám köz ért he tő, jól
ta golt és szem lé le tes ki fej té -
se mel lett ke ze lé sé nek po zi -
tív mód ját és me der be te re -
lé sét is meg ta nul hat juk Gary

Chap man köny vé ből, aki ren -
ge teg lel ki pász to ri be szél ge -
tés és bib li ai tör té net pél dá ján
ke resz tül vá zol ja fel a két le het -
sé ges meg ol dást: a sze re tet tel -
jes konf ron tá ci ót és a fe lül -
emel ke dést. De kü lön-kü lön fe -
je zet ben fog lal ko zik pél dá ul a
szü lő-gyer mek, a há zas tár sak
és Is ten-em ber kö zött elő for -
du ló ha rag gal is. 

A ha rag te hát is te ni ren del -
te tés – raj tunk áll, ho gyan
élünk ve le.

g Dó ri

oSz to zó

Aszeretetmásikarca–aharag

Az em ber ál ta lá ban ar ra tö rek -
szik, hogy nyo mot hagy jon,
hogy új mi nő sé get hoz zon
lét re. Va la ki az összeg zés ben
és a to vább adás ban ta lál ja
meg a he lyét, má so kat az mo -
ti vál, hogy újat al kos sa nak.
Va la ki a hosszabb tá von gyü -
möl csö ző, el mé le ti mun ká kat
sze re ti, má sok pe dig azt, ami -
ben lát vá nyos, gyors és kéz zel -
fog ha tó ered mé nye ket ér het -
nek el. A fo ko za tok ter mé sze -
te sen szám ta lan va ri á ci ó ban
je len het nek meg és ol vad hat -
nak össze, annyi azon ban bi -
zo nyos, hogy az em ber hat ni
sze ret ne, a ke resz tény em ber
pe dig bé két hoz ni, tu dást és
sze re te tet át ad ni ott, ahol
igény és szük ség van rá.

Ah hoz azon ban, hogy a for -
ma és a tar ta lom is kör vo na la -
zód jon, az em ber nek elő ször
meg kell ta lál nia a sa ját mon -
da ni va ló ját, mind azt, amit –
sa ját te het sé gé hez mér ten –
eb ben a vi lág ban kép vi sel ni,
meg él ni és meg je le ní te ni sze -
ret ne. Ha ez meg van, a pél da -
ké pek meg fog ják ta lál ni. Fel
fog ja is mer ni, me lyek azok az
élet tör té ne tek, hely ze tek és
mon da ni va lók, ame lyek ben
sejt szin ten ma gá ra is mer het.
Akik ből erőt me rít het, akik nek
a pél dá ja nyo mán elő rébb lép -
het, ha meg tor pan, ami erőt
ad, ha más ból nem le het me -
rí te ni, mert ép pen sen ki nem
ér ti meg, vagy nem ért egyet
az zal, amit ten ni sze ret ne. Az
em ber ben pe dig mind ezek el -
le né re még is ott mo tosz kál az
ér zés: tu dom, hogy ez a he lyes,
ezt kell ten nem, még is min den
ez el len szól.

Ke resz tény em ber ként ter -
mé szet sze rű leg for du lunk
ilyen kor Jé zus pél dá já hoz, hi -
szen ő ta lán nem is pél da kép
szá munk ra, ha nem több en -
nél: ő az alap, aki nek se gít sé -
gé vel szer vez zük egész éle -
tün ket, em be ri kap cso la ta in -
kat. Nem vé let len, hogy egész
moz ga lom ala kult ki egyet len
kér dés nyo mán: What wo uld
Jesus do? (Mit ten ne Jé zus?)

Fi a ta lok ez rei hord ták és
hord ják ma is kar kö tő ként
en nek a kér dés nek a rö vi dí té -
sét: WWJD. És ez nem le het
vé let len. Hi szen már ma ga a
kér dés fel ve tés is vi lá gos irány -
mu ta tást ad hat a leg két sé ge -
sebb élet hely ze tek ben, a he lyes
vá lasz pe dig a Jé zus ka rak te -
rét is me rők szá má ra egy ér tel -
mű en, sza vak ba gyak ran nem
önt he tő mó don szó lal hat meg.

Mind emel lett Jé zus és a
Szent írás szá mos mai élet -
hely zet ben nem ad hat konk -
rét, prak ti kus, gya kor la ti as el -
iga zí tást. Mind annyi an be le -
fut hat tunk már olyan vi ták ba,
ami kor a Szent írás ra hi vat -
koz va két, egy más nak tel je sen
el lent mon dó vé le mény kép vi -
se lő je fog gal-kö röm mel har col
a ma ga iga zá ért.

Ezért is hat hat ránk ele mi
erő vel azok nak az em be rek nek
az élet út ja, tör té ne tei, ame -
lyek ben sa ját, mai kér dé se -
ink re az ő pél dá ju kon ke resz -
tül kap ha tunk vá laszt.

So ká ig nem vol tak pél da ké -
pe im. Amint azon ban egy re vi -
lá go sab ban kör vo na la zód ni
kez dett, mi az, amit fon tos nak
tar tok, mi az, amit hi va tá som -
ként vá lasz tok, és ezen be lül is
mi lyen színt kí vá nok én ma -
gam kép vi sel ni, hir te len szám -
ta lan olyan em ber rel ta lál koz -
tam, akik igen szo ro san kap -
cso lód nak mind ah hoz, amit
sze rin tem a ke resz tény ség nek
a mai vi lág ban is kép vi sel nie
kell. Per sze az is le het, hogy for -
dít va volt: előbb ha tot tak rám
a pél da ké pe im, és az ő se gít sé -
gük kel fo gal ma zó dott meg a
sa ját mon da ni va lóm is.

Akár me lyik volt is előbb, így
ta lált meg Te réz anya és a sze -

re tet misszi o ná ri u sa i nak kö -
zös sé ge, akik min de nek elé, sa -
ját szük ség le te ik és a rá ció elé
he lye zik a krisz tu si sze re tet pa -
ran csát, és a sze gé nyek szol gá -
la tá ban le lik minden nek ki tel -
je se dé sét. 

A ma gyar or szá gi sze gény -
ség hely ze tét – amely ben egy -
re na gyobb mé re te ket ölt a
gyer mek sze gény ség – ku tat va
pe dig Szteh lo Gá bor Is ten ke zé -
ben cí mű mű ve ha tott rám ele -
mi erő vel, amely ből vi lá go san
ki de rül: a má so dik vi lág há bo rú
ide jén az egy sze rű evan gé li kus
lel kész éle tét is koc káz tat va
szállt szem be a min den ko ri ha -
ta lom mal, hogy kor ra, nem re,
szár ma zás ra és anya gi hely zet -
re va ló te kin tet nél kül vi sel je
gond ját a csa lád nél kül ma radt,
tra gi kus sor sú gyer me kek nek.

De nem csu pán ke resz tény
em ber ként, ha nem új ság író -
ként is helyt kell áll nom, ezért
az tán olyan pél da ké pek is meg -
ta lál tak, akik a szak mám ban
irányt mu tat hat nak. Az ál ta lá -
ban csak Ern est He ming way
har ma dik fe le sé ge ként is mert

Mart ha Gell horn új ság írói at -
ti tűd je pél dá ul tel je sen le nyű -
gö zött. So kak sze rint bra vú ro -
sabb szer ző volt egy ko ri fér jé -
nél, és vá lá suk oka is ez le he tett.
De Mart hát mind ez egy ál ta lán
nem ér de kel te. Az egyet len
do log, ami sa ját be val lá sa és
élet mű ve sze rint is fog lal koz tat -
ta, az, hogy mi van az élet
„má sik” ol da lán. A há bo rú ban,
az el nyo más ban, a vál to zá sok
ke reszt tü zé ben. Ott, ahol az
élet zaj lik. Ben ne volt az a meg -
ma gya ráz ha tat lan erő és mo tor,
amely a má sok ál tal ve szé lyes -
nek tar tott he lyek re von zot ta,
és át ütő erő vel volt ké pes ezek -
ről tu dó sí ta ni. Tet te mind ezt
nő ként, az esély egyen lő sé get
még csak csí rá já ban is me rő
kor ban, egy pök hen di és nar -
cisz ti kus férj ol da lán, aki ak kor
is sa ját ki vá ló sá gát hang sú lyoz -
ta, ami kor eb ben már nem ké -
tel ke dett sen ki.

Írói al ka tá ban a má sik em -
ber, aki ben ma gam ra is mer -
tem, Gell horn nak ta lán ép pen
az el len té te, ta lán nem. Ne mes
Nagy Ág nest úgy tart ja szá mon
a ma gyar iro da lom tör té net,
mint az ob jek ti vi tás és a tá vol -
ság tar tás nagy asszo nyát, szá -
mom ra azon ban ob jek tív ver -
se i nek fe szült sé gét ép pen a
mö göt te hú zó dó sze mé lyes -
ség, a bel ső ví vó dá sok le he let -
fi nom meg leb ben té se te szi iz -
gal mas sá. Úgy van je len, hogy
nincs je len. Úgy öt vö zi az iro -
da lom ál ta la tisz telt nagy ja i nak
ha gyo má nyát, hogy még is
azon nal fel is mer he tő, sa ját,
egye di han got üt meg.

Mind ezek az em be rek va ló -
szí nű leg csak ben nem öt vö -
ződ nek, hi szen a szá mom ra
leg von zóbb célt az ő pél dá juk
te szi von zó vá és el ér he tő vé. És
ta lán ez utób bi té nye ző, az
el ér he tő ség kü lön böz te ti meg
a pél da ké pe ket azok tól, aki -
kért ra jon gunk.

Aki a pél da ké pem, az előt -
tem jár, de könnye dén vagy ki -
tar tó mun ká val láb nyo má ba
lép he tek. Az, aki ért ra jon gok,
va la mi olyat tud, amit én so -
ha sem fo gok tud ni, ami meg -
kü lön böz te ti tő lem, és aki nek
tit kos vagy ke vés bé tit kos ál -
ma im ban kép ze lem ma gam.
Az egyik a kö zel ség ről, az
azo nos ság ról és a nagy sze rű -
ség ről, a má sik az el ér he tet len -
ről, a kü lön bö ző ség ről szól. 

Ter mé sze te sen ez a kü lönb -
ség té tel nem kő be vé sett, a ha -
tá rok el mo sód nak és össze ér -
nek. De mi köz ben ra jon gok
ked venc éne ke sem stí lu sá ért,
hang já ért és azért a tel je sít mé -
nyért, amit a szín pa don nyújt,
nem biz tos, hogy pél da ként
kell te kin te nem az élet mód já -
ra. És for dít va: szám ta lan do -
log mi att te kint he ti az em ber
pél da kép nek a szü le it, de az
már nem fel tét le nül sze ren -
csés, ha ra jong is ér tük.

g La borczi Dó ra

A szer ző új ság író; szak te rü le -
te és cél ja a hát rá nyos hely ze -
tű kis tér sé gek ben élők élet -
hely ze te i nek be mu ta tá sa

Mindennapi
ésnemmindennapi
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név jegy: 
dr. Csep re gi and rás
Lel kész csa lád ban nőt tem
fel, ki lenc test vér kö zött
majd nem a leg fi a ta labb -
ként. Hu szon hat éve ál -
lok lel ké szi szol gá lat ban,

ma a Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná -
zi um is ko la lel ké sze va gyok. A leg kö ze lebb
a teo ló gi ai ku ta tás áll hoz zám; örö met sze -
rez, ha si ke rül egy-egy kér dést vi lá go san
meg fo gal maz ni, és ar ra hol meg nyug ta tó,
hol to váb bi kér dé sek fe lé in dí tó vá la szo kat
ta lál ni. Leg in kább az fog lal koz tat, hogy
mit tesz Jé zus azért, hogy kö ve tői jobb
em be rek ké, jobb kö zös ség gé le gye nek. 

Az ün ne pi na po kat szin te za var ta lan kö -
zös ség ben töl töm fe le sé gem mel, Már ti val
és gyer me ke ink kel, And rás sal, Mar ci val és
Jut ká val – ők is szer zői en nek a rö vid üze -
net nek…
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kö ze lí tés
A teo-lo gia ki fe je zés Is ten be szé dét je -
lö li. Két fé le kép pen kö ze lít he tünk
eh hez a szó kap cso lat hoz. Egy részt –
ál ta lá nos ér te lem ben – Is ten ről szó -
ló ta nú ság té telt ér tünk raj ta, ugyan -
ak kor azon ban ar ra fi gyel mez tet
min ket ez a fo ga lom, hogy en ged jük
Is tent ma gát szó hoz jut ni, mert ne -
ki is van mon da ni va ló ja. Saj nos ez az
as pek tus leg több ször sok kal ke ve sebb
hang súlyt kap a teo ló gia vi lá gán be -
lül. Va ló já ban anél kül, hogy Is ten meg
ne szó lí ta na min ket, mi, em be rek
nem tu dunk ró la hi te le sen szól ni.

A Bib lia alap üze ne tét az ed dig el -
mon dot tak alap ján rö vi den így fog lal -
hat juk össze: Is ten szól – az em be rek -
hez em be re ken ke resz tül üzen. A
ma gyar nyelv ta ni meg ha tá ro zás sze -
rint az ige cse lek vést, tör té nést, lé te -
zést ki fe je ző szó. Ez pon to san il lik az
ige szó má sik je len té sé re, Is ten sza vá -
ra is. Az ige, amely a ki nyi lat koz ta tás
hor do zó ja, va ló já ban „szó ese mény”:
te rem tő erő vel bí ró, di na mi kus, moz -
gás ba len dí tő üze ne tet je lent. 

Néz zük most rö vi den az Is ten
igé jé re hasz nált hé ber és gö rög sza -
va kat! Az ige hé be rül da bar: azon túl,
hogy ál ta lá nos ér te lem ben szót, be -
szé det je lent, va ló já ban dol got, ügyet,
gon do la tot, sőt cse le ke de tet is je löl -
het. Az igé nek ez a sok fé le ár nya la -
ta az ószö vet sé gi pró fé tai ha gyo -
mány ban ki emelt je len tő ség gel bír.
Ami kor egy pró fé ta így ve ze ti be a
mon da ni va ló ját: „Így szól az Úr”, ak -
kor ez zel va ló já ban er re fi gyel mez te ti
hall ga tó sá gát: vi gyá zat, in nen től már
nem én be szé lek!

Az ige gö rö gül lo gosz: itt is ha son -
ló je len tés tar ta lom mal ta lál koz ha -
tunk, mint a hé ber szó ese té ben. A lo -
gosz di na mi kus szó, elv, lé nyeg. Elég
most csu pán a Já nos-evan gé li um
pro ló gu sá ra, el ső fe je ze té re gon dol -
nunk: Is ten a Szó ba aláz ko dik be le,
a Lo gosz test té lesz!

A múlt szá zad het ve nes éve i től egy
új kö ze lí tés lá tott nap vi lá got: a „nar -
ra tív teo ló gia”, amely azt val lot ta,
hogy Iz rá el és az egy ház el be szé lő kö -
zös sé gek. Az Ószö vet ség és az Új szö -
vet ség ha gyo má nyai el ső sor ban is
tör té ne tek ből áll nak össze, ame lyek -
ben em be rek be szé lik el Is ten nel
kap cso la tos ta pasz ta la ta i kat, fel is -
me ré se i ket. Ugyan ak kor ma ga Is ten
is be lép a tör té net be, és ez zel el be szél -
he tő vé vá lik. 

A zsi dó ság volt az el ső az óko ri Ke -
let sok szí nű kul tú rá já ban és val lá si tra -
dí ci ói kö zött, amely fel fe dez te és kö -
vet ke ze te sen meg is val lot ta JHVH
tör té ne ti sé gét. JHVH nem egy tá vo -
li, sta ti kus, transz cen dens ha ta lom, ha -
nem ő ma ga a tör té ne lem ben cse lek -
szik, úton van né pé vel min den vi szon -
tag ság ban és a si ke rek kö zött is. Az Új -
szö vet ség teo ló gi ai kon cep ci ó ja er re az
alap ra épít, ami kor Is ten tör té ne ti sé -
gét az in kar ná ció teo ló gi á já val fű zi
össze. Is ten sze ret né, hogy el be szél jék,
el me sél jék: nem gör dít aka dályt tör -
té ne ti vé vá lá sa elé. Egy angol szó já ték -
kal így fe jez het jük ki: a tör té ne lem
(his to ry) az ő tör té ne te (his sto ry).

az Ószö vet ség és az Új szö vet ség
ta nú ság té te le
A két szö vet ség egy Bib li át al kot. Az
össze kö tő ka pocs az, hogy mind ket -
tő Is ten ről szó ló ta nú ság té tel: sok
kü lön bö ző élet hely ze tű em ber éle tén

át szűrt és sza vak ba ön tött üze net. A
ze ne nyel vén úgy is fo gal maz ha tunk,
hogy „po li fon szim fó nia”, amely ben az
együtt hang zás, az össz hang a lé nyeg.

A két tes ta men tum di na mi ká ját
ta lán a leg könnyeb ben úgy ra gad hat -
juk meg, hogy az Ószö vet ség rá ér, az
Új szö vet ség pe dig in kább si et. A Bib -
lia el ső ré szé nek ke let ke zés tör té ne te
mint egy ezer évet fog át. Van idő ar -
ra, hogy az élet sok ré tű té mái, kér dé -
sei elő ke rül hes se nek. Az a tény, hogy
Iz rá el né pe úton van Is ten nel, meg en -
ge di a szent írók nak azt a ko mó tos sá -
got, hogy út köz ben meg pi hen je nek,
és kör be te kint se nek a vi lág ban. 

Az Új tes ta men tum ira tai vi szont
csu pán öt-hat év ti zed alatt jöt tek
lét re. Azzal a szem lé let tel ké szül tek,
hogy „Krisz tus pa rú zi á ját, vissza jö -
ve te lét vár va most csak a leg lé nye ge -
sebb út mu ta tás ra, bá to rí tás ra van
idő”. Ugyan ak kor így is hit val lá sok,
val lo má sok egész tár há zá val ta lál ko -
zunk ben nük, és eköz ben ta núi le he -
tünk a hír vi vők és hall ga tók hi té nek
és ví vó dá sa i nak.

A kö vet ke ző kis táb lá zat a ke -
resz tény ká non, az Ó- és az Új szö vet -
ség tu da to san szer kesz tett pár hu za -
mos fel épí té sét mu tat ja be. Mind két
ká non rész nél meg fi gyel he tő, hogy a
bá zisira tok ra egy faj ta kro no lo gi kus
rend ben épül a töb bi könyv (lásd táb -
lá za tunkat).

A Bib lia ele je és vé ge össze cseng. Is -
ten tet te i nek és az em ber val lo má sa -
i nak nagy el be szé lé se a te rem tés től az
új te rem té sig ível (lásd 1Móz 1–2 + Jel
21–22). A Bib lia utol só lap ja in vissza -
tér nek a kez det ké pei: a vi lá gos ság, az
élet fá ja és a fo lyók, ame lyek ter mé -
keny kert té te szik a vi lá got.

A Bib lia Is ten ről szó ló ta ní tá sá nak
nagy té mái a két szö vet ség össze füg -
gé sé ben a kö vet ke zők:

– Is ten a te rem tő és gond vi se lő
ha ta lom, aki a te rem tés Ura és fenn -
tar tó ja.

– Is ten szö vet ség re lép egy nép pel,
Iz rá el lel, de az egyes em ber nek is ígé -
re tet ad. 

– Az egyet len Is ten (JHVH) egy
tör vé nye (Tó ra) egy or szág ban (ígé -
ret föld je): Is ten hű sé ge meg ma rad,
a „ma ra dék” pe dig meg tér.

– Jé zus „Ab ba”-ként szó lít ja Is tent:
ez a Kap cso lat teo ló gi á ja.

– A ke resz té nyek vall ják, hogy
Jé zus Krisz tus ban is mer he tő meg
Is ten va ló di lé nye ge: ő Is ten Fia, a
Meg vál tó.

az Ószö vet ség is ten ről szó ló
üze ne te
A kö vet ke zők ben sze ret ném az Ószö -
vet ség leg fon to sabb teo ló gi ai cso -
mó pont ja it fel so rol ni, rö vid meg -
jegy zé se ket fűz ve hoz zá juk.

1. Is ten a „Va gyok” (2Móz 3,14): ő
a meg ra gad ha tat lan lé nyeg, aki egy -
szer re ön ma gát ki je len tő és az em ber
elől el rej tő ző Is ten. Eb ben a ket tős -
sé gé ben ta lál ko zunk ve le az Ószö vet -
ség ben, és így ma rad Is ten, aki va ló -
ban messze több an nál, mint amit ró -
la mon da ni és kép zel ni tu dunk.

2. Is ten az „egye dü li” és az „egyet len -
egy” Is ten (5Móz 6,4 kk.; Ézs 45,5): raj -
ta kí vül nincs más Iz rá el szá má ra. Az
Ószö vet ség ré geb bi ha gyo má nya i ban
a mo no te iz mus esz mé je még nem tel -
je sen ki dol go zott: az ide gen is te ne ket
nem lé tük ben, ha nem Iz rá el lel va ló

kap cso la tuk ban ta gad ják. A klasszi kus
egy is ten hit, amely nem tűr meg más
is tent JHVH mel lett, a ba bi lo ni fog ság
után ala kul ki.

3. Is ten a tör té ne lem Ura, aki né -
pe tár sá ul sze gő dik. Együtt él ni át
min dent, ami tör té nik: ez a kap cso -
lat lé nye ge. Az Ószö vet ség ben ez az
Is ten-kö zel ség így fe je ző dik ki: Im má -
nu él! (Ve lünk az Is ten!)

4. Is ten elő ször ad, és csak utá na
kér: a tíz ige, a Tíz pa ran cso lat be ve -
ze tő jé ben ezt ol vas suk: „Én va gyok az
Úr, a te Is te ned, aki ki hoz ta lak té ged
Egyip tom föld jé ről…” A Tíz pa ran cso -
lat va ló já ban a sza bad ság tör vé nye.
A ki je len tő mód ban ál ló ige ala kok ezt
a for dí tást is le he tő vé te szik: Ha én
va gyok a te Is te ned, ak kor nem lesz
más Is te ned, nem fogsz öl ni, lop ni…

5. Az öt mel lék név kré dó ja (2Móz
34,6 kk.; Jón 4,2 kk.): Is ten ke gyel mes,
ir gal mas, tü rel me hosszú, sze re te te
és hű sé ge nagy, és még a rosszat is
meg bán ja. Ez a hit val lás tu laj don kép -
pen az Ószö vet ség evan gé li u ma.
Mind azt össze fog lal ja Is ten nel kap -
cso lat ban, amit az em ber a sza ba dí -
tó és ál dást ho zó Is ten nel va ló ta lál -
ko zá sá ban át él het (Wal ter Bru eg -
gemann: Az Ószö vet ség teo ló gi á ja,
Ko lozs vár, 2011).

6. Is ten ál dó és sza ba dí tó Is ten:
kons tans, gond vi se lő mun ká ja az ál -
dás, sza ba dí tó tet te i vel ugyan ak kor

be le avat ko zik a vi lág éle té be, és meg -
men ti né pét, az ir gal má ra szo ru ló
em bert (Claus Wes ter mann: Az
Ószö vet ség theo lo gi á já nak váz la ta,
Bu da pest, 1991).

7. Az Ószö vet ség sok szí nű me ta fo -
rák kal, is ten ké pek kel dol go zik. A
pász tor, a ki rály, a har cos, a szü lő, a
férj, a bí ró el ső sor ban a pat ri ar chá -
lis tár sa da lom vi lá gá ból szár ma zó fér -
fi as kép, ugyan ak kor azon ban oly kor
a nő i es jel le gű meg kö ze lí té sek kel is
ta lál ko zunk (l. Hós 11, Ézs 65).

8. A zsol tá rok ta nú ság té te le az
Ószö vet ség össze füg gé sé ben kü lön le -
ges lel ki erő for rás. Há rom fé le zsol tár -
ral ta lál koz ha tunk a gyűj te mény ben:
a meg győ ző dés, az el bi zony ta la no dás
és az új meg győ ző dés imád sá ga i val. 

A meg győ ző dés zsol tá rai a ha gyo -
mány (a rend) meg erő sí té sei. Öröm -
ről, bol dog ság ról, jó lét ről, Is ten kö vet -
ke ze tes sé gé ről szól nak. Egy szé pen be -
gya ko rolt val lás kö ve tő i nek, el ső sor -
ban a gond ta la nul élők nek a hit val lá -
sai, há la adá sai ezek. 

Az el bi zony ta la no dás zsol tá rai krí -
zis hely ze te ket tük röz nek a fáj da lom,
az egye dül lét, a szen ve dés, a ha lál, a
ká osz át élé se mi att. Ta lál ko zunk az
ön saj ná lat tal, Is ten szá mon ké ré sé -
vel, oly kor dur va sá gok kal, a ké tely és
az üres ség ér zé sé vel. „Én Is te nem, én
Is te nem, mi ért hagy tál el en gem?”

Az új meg győ ző dés zsol tá rai egy
új ori en tá ci ót hir det nek, amely a
krí zis ta pasz ta la to kon át szü le tik meg.
Ez a hit már más, mint ami ad dig
volt. Is ten új aján dé kai, köz be lé pé se,
sza ba dí tá sa nyo mán el tölt az irán ta
va ló há la. Át él jük, hogy ő mel let tünk
van még is, min dig. 

9. Az Ószö vet ség: nyi tott könyv,
amely ben a jö ven dő re mény sé ge is
meg fo gal ma zó dik. A mes si ás vá rás
tex tu sai (l. Ézs 7,9,11; Mik 5; Zak 9)
mel lett Mal 3, az Ószö vet ség utol só fe -
je ze te is er re a nyi tott jö vő re mu tat
rá: el jön majd Il lés pró fé ta, aki egy új

kor szak hír nö ke lesz. A Kró ni kák má -
so dik köny ve, amely vi szont a hé ber
Bib lia utol só ira ta, így ér vé get: „Aki
csak az ő né pé hez tar to zik, le gyen az -
zal Is te ne, az Úr, és men jen fel (Je ru -
zsá lem be)!” Az út ha za ve zet a sza -
bad ság ba és az ott hon vi lá gá ba.

az Új szö vet ség is ten ről szó ló
üze ne te
A ré gi ala po kon új kez dő dik: Ke resz -
te lő Já nos út ké szí tő ige hir de té se
nyo mán fel hang zik a Jó Hír: El kö ze -
lí tett Is ten or szá ga! Is ten or szá ga
nem va la mi olyas mi lesz, ami az
em ber ben él – sok kal in kább olyan
va ló ság, amely ben az em ber él ben -
ne. Az Is ten or szá ga fel sza ba du lás
lesz a sze gé nyek, meg alá zot tak szá -
má ra: a va kok nak sze mük meg nyí lá -
sát hoz za el, a sán ták nak az ép lá bak -
kal tán co lás él mé nyét, a meg ve tet tek -
nek mél tó sá got hoz, a ma gá nyo sak -
nak a kö zös ség örö mét, a ra bok nak
a sza bad ság vi lá gát tár ja ki.

A ná zá re ti Jé zus azt hir det te itt a
föl dön, hogy ez az új vi lág a test vé -
ri ség or szá ga lesz. Sze re tet ből szü le -
tik, így ér ke zik meg, és így tel je se dik
ki – a hit és az együtt ér zés hoz za el.
A hit, amely rom lást, re mény te len -
sé get gyó gyí tó, va ló sá gos erő és ál dás.
Re mény ség a hol na pok fe lől. És az
együtt ér zés, amely lét re hív ja a meg -
aján dé ko zott és aján dé ko zó em be rek
sze re tet re szü le tő, sze re te tet to vább -
su gár zó kö zös sé gét.

A kö vet ke zők ben az Új szö vet ség Is -
ten ről szó ló ta nú ság té te lé nek leg fon -
to sabb cso mó pont ja it fog la lom össze.

1. Jé zus kül de té se a tör vény be töl -
té sé re vo nat ko zott, amely va ló já ban
a ra di ká lis sze re tet meg hir de té se. Ez
a sze re tet és szo li da ri tás nem csu pán
a bel ső kör re vo nat ko zik: a hon fi tár -
sak ra, a gyü le ke zet tag ja i ra, ha nem az
ide ge nek re, sőt az el len sé gek re is.

2. Jé zus ta nít és gyó gyít: ta nú ság -
té te lét je lek kel erő sí ti meg, ezek ha -
tal má nak, szu ve re ni tá sá nak meg -
nyi lat ko zá sai (l. Mt 5–8). Egy új élet -
ren det mu tat meg: az ál dás és sza ba -

du lás nyo mán hit szü le tik, amely
élet for má vá vá lik: ta nú ság té tel lé és
va ló sá gos erő vé a vi lág ban.

3. Jé zus ta ní tá sa i ban elő sze re tet tel
hasz nál pél dá za to kat. Pél dá ul: „Ha -
son ló Is ten or szá ga…” (Mt 13) Mon -
da ni va ló ját is me rős ké pek kel kap csol -
ja össze, hogy az egy sze rű, ta nu lat -
lan em be rek szá má ra is ért he tő le -
gyen. Ezek kel a pél dá za tok kal az
igaz em ber ség út ját mu tat ja be: Is ten
ben nünk is, mind nyá junk ban em ber -
ré akar vál ni!

4. Jé zus ige hir de té sé ben Is ten nem
kí vül van a vi lá gon, ő nem egy kö ve -
te lő, bün te tő, le ke nye rez he tő is ten,
ha nem „Ab ba”. Kor tár sai, a ke gyes fa -
ri ze u sok bár is mer ték, de nem hasz -
nál ták Is ten nek ezt a köz vet len meg -
szó lí tá sát.

5. Is ten meg is mer he tő, fe lénk for -
dí tott ar ca: Jé zus Krisz tus. Ami kor ő
ezt mond ja ma gá ról: „Én va gyok!”, ak -
kor ez zel nem ke ve seb bet ál lít, mint
azt, hogy ahol ő van, ott van Is ten.

6. Az Új szö vet ség leg fon to sabb ta -
nú ság té te le ar ról szól, hogy Is ten a
vég ső kig el megy az em be rért. Is ten
szim pa ti kus; a szün-pa teo ki fe je zés
azt je len ti: együtt szen ve dő. A meg -
vál tó Is ten a ke reszt je lé ben össze kö ti
ma gát a lé té ben egye dül őrá szo ru -
ló em ber rel. 

7. Is ten az Élet, a táv lat: a fel tá ma -
dás ere je győz a ha lál, a sö tét ség, a bűn
vi lá gán. Hús vét ese mé nye a tör té ne -
lem irá nyát vál toz tat ta meg: az élet
töb bé már nem a vég fe lől, ha nem az
új kez det fe lől ha tá roz ha tó meg.

8. Jé zus evan gé li u má nak refle xi ói,
kon zek ven ci ái az új szö vet sé gi le ve -
lek ben ke rül nek elénk. Itt lesz az
apos to li ta ní tás ré vén rend sze re zett
dog ma ti kai ki je len té sek ké, út mu ta -
tó teo ló gi ai és eti kai üze net té az
evan gé li u mok ta nú ság té te le. A ná zá -
re ti Jé zus a hit Krisz tu sá vá vá lik az el -
ső ke resz tény kö zös sé gek ta nú ság té -
te le nyo mán.

9. Az Új szö vet ség is nyi tott könyv:
az El jö ven dőt vár juk. A jö ven dőnk Jé -
zus Krisz tus, aki az idők vé gén vissza -
jön. En nek a vá ra ko zás nak ad han got
a Je le né sek köny vé nek egyik utol só
gon do la ta: „Mar a na tha!” – „Jö vel,
Urunk, Jé zus!”

HogyanbeszélaBibliaIstenről?

Ószövetség Újszövetség

Alap Mó zes öt köny ve A négy evan gé li um

Múlt Tör té ne ti köny vek Az Apos to lok cse le ke de tei

Jelen Köl té szet – Böl cses ség iro da lom Le ve lek

Jövő Pró fé tai köny vek Je le né sek köny ve

pe da gó gus-to vább kép zés 
az evangélikus hittudományi egyetemen 

az er kölcs tan tan tárgy ok ta tá sá ra
A nem ze ti köz ne ve lés ről szó ló, 2011. évi CXC. tör vény a 2013/2014-es tan -
év től kez dő dő en kö te le ző en elő ír ja az ál la mi ál ta lá nos is ko lák szá má ra az
er kölcs tan vagy a hit- és er kölcs tan tan tárgy ta ní tá sát. Eze ket a tan tár gya -
kat fel me nő rend szer ben  ve ze tik be 2013 szep tem be ré ben az 1. és az 5.
év fo lya mon. Míg hit- és er kölcs tant az egy há zi fel ső ok ta tá si in téz mé nyek -
ben kép zett lel ké szek és hit ta ná rok ta nít hat nak, ad dig az er kölcs tan tan -
tárgy ok ta tá sát azon ta ní tók és ál ta lá nos is ko lai ta ná rok vé gez he tik, akik
ren del kez nek a meg fe le lő vég zett ség gel és szak kép zett ség gel, vagy akik pe -
da gó gus-to vább kép zés ke re té ben el sa já tí tot ták az er kölcs tan ok ta tá sá hoz
szük sé ges el mé le ti és gya kor la ti is me re te ket.

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem 2013 feb ru ár já ban pe da gó gus-
to vább kép zé se ket in dít ezen a te rü le ten két cso port ban:

– Ta ní tók el mé le ti és mód szer ta ni fel ké szí té se az er kölcs tan ok ta tá sá ra. –
A kép zé sen az al só ta go za tos ta ní tók kap hat nak el mé le ti és mód szer ta ni se -
gít sé get az er kölcs tan tan tárgy ta ní tá sá hoz. Kép zé si költ ség: 30 000 fo rint.

– Ál ta lá nos is ko lai ta ná rok fel ké szí té se az er kölcs tan tan tárgy 5–8. év -
fo lya mon tör té nő ok ta tá sá ra. – A kép zé sen az ál ta lá nos is ko lai ta ná rok
sze rez he tik meg a tan tárgy ta ní tá sá hoz szük sé ges is me re te ket és ké pe -
sí tést. Kép zé si költ ség: 60 000 fo rint.

Mind két kép zés fő cél ja, hogy az el mé le ti is me re tek át adá sa mel lett
gya kor lat ori en tált, élet sze rű, a min den na pok ban jól hasz no sít ha tó tu -
dást ad jon a részt ve vők nek. A meg szer zett is me re tek azon ban nem csak
az er kölcs tan tan tárgy ok ta tá sa so rán hasz no sít ha tók, ha nem az is ko -
lai ne ve lés kér dé se i ben, az osz tály fő nö ki órán és egyéb is ko lai prog ra -
mok szer ve zé se so rán is se gít he tik a ta ní tók és ta ná rok mun ká ját. 

A kép zé sek re pén tek dél utá ni idő pon tok ban, va la mint szom ba ti na -
po kon ke rül sor. A tan fo lya mok rész le tes prog ram ja, óra rend je, va la mint
a je lent ke zés rész le tei a te ol.lu the ran.hu hon la pon ol vas ha tók. Szük ség
ese tén to váb bi in for má ci ók Ko dá csy-Si mon Esz ter től (esz ter.si mon@lu -
the ran.hu) kér he tők.

A kép zés re fe le ke ze ti ho va tar to zás tól füg get le nül fo ga dunk je lent ke -
ző ket. 

A cso por tok lét szá ma kor lá to zott, a je lent ke zé se ket a be ér ke zés sor -
rend jé ben vesszük fi gye lem be. 

g Dr. Sza bó La jos rek tor

h i r d e T é s
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Vízkereszt ünnepe után 1. vasárnap. Liturgikus szín: zöld. 
Lekció: Róm 12,1–5; Ézs 42,1–9. Textus: Jn 7,14–18. Énekek: 371., 361.

Budavár,I.,Bécsikaputér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német) Johannes Erlbruch;
de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. dr. Agod Anett; Fébé,II.,Hűvösvölgyiút193. de.
9.; Sarepta,II.,Modoriu.6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút,II.,Ör-
dögároku.9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; du. 5. (úrv., csa lá di) Fodor Vik tor; Csil-
laghegy–Békásmegyer,III.,Mezőu.12. de. 10. Thurnay Béla; Óbuda,III.,Dévai
BíróM.tér de. 10. Hor váth Fe renc; Újpest,IV.,LebstückM.u.36–38. de. 10. (is -
ten tisz te let-közvetítés a Duna tv-ben) Solymár Péter Tamás; Káposztásmegyer,IV.
TóthAladárút2–4. de. 9. Solymár Péter Tamás; Deáktér,V.,Deáktér4. de. 9. (úrv.)
Ge rő fi né dr. Bre bovsz ky Éva; de. 11. (úrv.) Gáncs Péter; du. 6. (asz ta li beszélgetések)
dr. Fischl Vil mos; Fasor,VII.,Városligetifasor17. de. fél 10. (angol nyel vű, úrv.) Scott
Ryll; de. 11. (úrv.) Aradi György; Józsefváros,VIII.,Üllőiút24. de. fél 11. Románné
Bol  ba Márta; VIII.,Rákócziút57/a de. 10. (szlovák, kétnyelvű csa  lá  di) Gulácsiné
Fa  bu  lya Hilda; VIII.,KarácsonyS.u.31–33. de. 9. (úrv.) Ro mán né Bolba Márta; Fe-
rencváros,IX.,Gátu.2.(katolikustemplom) de. 11. (úrv., éne kes liturgia) Ko czor
Ta más, li tur gus: Muntag Lőrinc; Kőbánya,X.,Kápolnau.14. de. 10. Ben kó czy Péter;
Kelenföld,XI.,Bocskaiút10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Ár pád né; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy
Ár pád né; du. 6. (vespera) dr. Blá zy Árpád; XI.,Németvölgyiút138. de. 9. dr. Blázy
Ár pád; Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24. de. 9. (úrv.) Ba  li cza Iván; Buda-
hegyvidék,XII.,KékGolyóu.17. de. 10. (úrv.) Kecz kó Pál; Angyalföld,XIII.,Kassák
Lajosu.22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló,XIV.,Lőcseiút32. de. 11. (úrv.) Tamásy
Ta más né; XIV.Gyarmatu.14. de. fél 10. (úrv.) Tamásy Ta más né; Pestújhely,XV.,
Templomtér de. 10. (úrv.) Sza bó né Mát rai Ma ri an na; Rákospalota,XV.,Juhosu.
20.(kistemplom) de. 10. Po ni csán Er zsé bet; Rákosszentmihály,XVI.,Hősöktere
10–11. de. 10. Bö rön te Márta; Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46. de. fél 11. Vető Ist -
ván; Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24. de. 9. Vető István; Rákoshegy,XVII.,Tes-
sediktér de. 9. Kovács Áron; Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111. de. fél 11. Kovács
Áron; Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146. de. 9. Nagyné Sze ker Éva; Rákosliget,XVII.,
GózonGy.u. de. 11. Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3.
de. 10. Kósa László; Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom)
de. 8. Kósa László; Kispest,XIX.,Templomtér1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX.,Hungária
út37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de. 10. (családi) Győri János
Sá mu el; Csepel,XXI.,Deáktér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok,XXII.,Játék
u.16. de. 10. Hokker Zsolt; du. 5. (gyermekistentisztelet) Hokker Zsolt; Budaörs,
Szabadságút75. de. 10. End ref fy Géza; Budakeszi,Főút155.(gyülekezetiterem)
de. fél 10. (családi) dr. Lack ner né Puskás Sára; Pilisvörösvár(reformátustemplom)
du. 2.
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ki ál lí tás meg nyi tó
Bu dai Ti bor gra fi kus mű vész  Sze mel vé nyek a ma gyar iro da lom ból cí mű
ön ál ló ki ál lí tá sa ja nu ár 19-én 15 óra kor nyí lik meg a Vi gyá zó Fe renc Mű -
ve lő dé si Köz pont ban (Bu da pest XVII., Pes ti út 113.). Ün ne pi kö szön tőt
mond Riz Le ven te pol gár mes ter, a ki ál lí tást meg nyit ja M. Nagy Pé ter új -
ság író. A meg nyi tó részt ve vői aján dék tom bo la je gyet kap nak; a tom bo -
lán a mű vész há rom gra fi ká ját sor sol ják ki. 

A meg nyi tó vé gén Bu dai Ti bor és Sch midt Egon de di kál ják kö zös kö -
te te i ket.

A Parschitz, la ti no san Parschi ti us csa lád je len tős tra dí -
ci ók kal bí ró fa mí lia. Fel vi dé ki lu the rá nus pol gá rok, akik
jól fel ké szült ér tel mi sé gi e ket ad tak az ak ko ri ki rá lyi
Ma gyar or szág nak. 

A csa lád ala pí tó ja a 16. szá zad ban Zsol nán élt Ta más.
Fia, I. Mik lós or vos, evan gé li kus rek tor és lel kész, aki egy -
ház ke rü le ti tiszt sé get is be töl tött. Zsol nán, majd ki té rők -
kel Ró zsa he gyen élt és szol gált. Öt gyer me ke szü le tett.
II. Mik lós kül ho ni egye te me ken or vos nak ta nult, evan -
gé li kus is ko lai ta nár és rek tor lett Ró zsa he gyen. Dá ni el
ha zai föl dön és kül föl dön ta ní tott, és is ko la igaz ga tó volt
Kör möc bá nyán. Il lés lu the rá nus lel kész. Za ka ri ás sor -
sá ról nin cse nek ada ta ink.

A csa lád leg is mer tebb tag ja a ne gye dik fiú, Kris tóf. Szü -
le té sé nek pon tos dá tu mát nem is mer jük, mind össze
annyit tud ni, hogy 1643 kö rül lát ta meg a nap vi lá got Ró -
zsa he gyen. Ta nul má nya it szü lő föld jén kezd te, majd
báty já hoz ha son ló an kül föl dön foly tat ta. Ros tock ban és
1666-tól Wit ten berg ben ké pez te ma gát.

Mi u tán ha za tért, Kör möc bá nyán, majd 1670-től Sel -
mec bá nyán lett is ko lai rek tor he lyet tes. Az evan gé li ku -
so kat fe nye ge tő val lás ül dö zés nek ő is ál do za tá vá vált: 1674
és 1677 kö zött meg fosz tot ták hi va ta lá tól, és el űz ték a fel -
vi dé ki bá nya vá ros ból. Vissza tér te kor csak rö vid ide ig dol -
goz ha tott to vább, de 1683-tól ma ga sabb po zí ci ó ban, rek -
tor ként al kal maz ták.

1687-ben részt vett a po zso nyi or szág gyű lé sen. Mi vel
ügyé nek in té zé se, il let ve a vá ros vonz ere je mi att so kat idő -
zött Po zsony ban, is mét el vesz tet te is ko lai ál lá sát: ez út tal
egy há za fosz tot ta meg tő le. Kár pót lást je lent he tett szá -
má ra az ek kor I. Li pót ki rály tól meg szer zett ne me si

cím, de fel há bo ro dá sá ban még is ko moly lé pés re szán ta
el ma gát: el hagy ta Ma gyar or szá got. Ang li á ban, Né met -
or szág ban és Bel gi um ban élt. Né met föl dön egy kis csa -
var ral a val lás ül dö zés ál do za tá nak tün tet te fel ma gát, és
min den meg nyi lat ko zá sá ban sa nya rú sor sá ra hív ta fel a
fi gyel met. A bel gi u mi ki té rő után vissza tért né met föld -
re, Wit ten berg be, majd Lip csé ben élt. Itt is hunyt el pon -
to san há rom száz esz ten de je, 1713-ban. El ha lá lo zá sá nak
nap ra pon tos dá tu mát nem je gyez ték fel a kró ni kák.

Élet raj za i ban jel lem ző en fi lo zó fus ként, teo ló gus ként
és köl tő ként em lí tik. 1665 és 1710 kö zött al ko tott, más -
fél tu cat írás mű ma radt utá na. Ezek zö mük ben iro dal -
mi al ko tá sok, egy há zi és tör té nel mi vo nat ko zá sú mű vek.
Leg na gyobb ér ték kel az 1702-es ma gyar ki rály- és fe je -
de lem jegy zék (Ta bel la Hun ga riae…), va la mint az 1705-
ös ma gyar or szá gi vár me gyék le írá sa (Com ita tus Reg ni
Hun ga riae…) bír. Utób bi út tö rő mun ka, ha lá la után a kéz -
irat a ne ves evan gé li kus po li hisz tor hoz, Bél Má tyás hoz
ke rült. Ő jegy ze tek kel lát ta el, és fon tos ki egé szí té sül szol -
gált szá má ra a for rás ér té kű, No ti tia Hun ga riae no vae his -
to ri co-geo gra phi ca cí mű tör té ne ti-föld raj zi kö te té nek
mun ká la tai so rán. Pla gi zá lás sal is meg vá dol ták, de ezt a
ké sőb bi tu do mány tör té ne ti ku ta tá sok el ve tet ték.

E so rok író já nak ér dek lő dé si kö ré be Parschitz csil la -
gá sza ti te vé keny sé ge mi att ke rült. 1667-ben a wit ten ber -
gi egye te men Po sit i o num Ast ro no mi ca rum De na ri us Oc -
ta vus De Af fec ta tio ni bus Mo tus Stel la rum cím mel je lent
meg aszt ro nó mi ai disszer tá ci ó ja. Parschitz eb ben a csil -
la gok moz gá sá val fog lal ko zott. A meg le he tő sen rö vid, két
és fél la pos dis pu tá ci ó ban tíz té tel ben fo gal maz ta meg er -
re vo nat ko zó el kép ze lé se it. Ezek sze rint a csil la gok (az -
az a ter mo nuk le á ris re ak ció fű töt te tá vo li na pok) moz -
gá sa négy fé le tu laj don ság gal bír: oszt ha tó ság, mér he tő -
ség, ész lel he tő ség és kör moz gás. A dol go zat vé dé sén ta -
ná ra, Mic ha el Walt her ma te ma ti ka pro fesszor el nö költ a
wit ten ber gi egye te mi nagy elő adó ban.

Parschitz ké sőb bi éle te so rán to váb bi je lét nem ad ta az
aszt ro nó mia irán ti (nyil ván lé te ző, de szak ma i lag ke vés -
sé ki ér lelt) ér dek lő dé sé nek. Meg ál la pí tá sai sem ko ra, sem
a mo dern ter mé szet tu do má nyok szem pont já ból nem bír -
tak és bír nak je len tő ség gel, vi szont ez irá nyú ak ti vi tá sa jól
pél dáz za a 17–18. szá zad for du ló ján ak tív fel vi dé ki lu the -
rá nus pol gár ság mű velt sé gét és sok ol da lú sá gát.

g Re zsa bek Nán dor

AkiBélMátyásnakismintáulszolgált
Parschitz Kris tóf em lé ke ze te

Xii. or szá gos evan gé li kus báb fesz ti vál
„Min den lé lek di csér je az Urat!” (Zsolt 150,1.6b)

Öröm mel ad juk hí rül a 2013. évi báb fesz -
ti vál rész le te it.

Idő pont: 2013. már ci us 2., 10-től 16
órá ig.

Hely szín: Ko lib ri Gyer mek- és If jú sá gi Szín ház,
Bu da pest VI., Jó kai tér 10.

A fesz ti vá lon sa ját kéz zel ké szí tett bá bok kal le -
het sze re pel ni. Az elő adan dó je le ne tek idő tar ta -
ma le he tő leg hét-tíz perc le gyen. 

Ér dek lő dők nek, új csa pa tok nak ké rés re szí ve sen kül dünk
a fel ké szü lést se gí tő öt le te ket, szak mai anya go kat elekt ro -
ni kus vagy pos tai úton. Rá adá sul eb ben az év ben kü lön dí -
jaz zuk az új je lent ke zők lel ke se dé sét, és ter mé sze te sen a
ré gi ek hű sé gé ről sem fe led ke zünk meg.

Je lent ke zé si ha tár idő: 2013. feb ru ár 4., hét fő.
Je lent kez ni a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Gyer -

mek- és If jú sá gi Osz tá lya (GYIO), 1450 Bu da pest, Pf. 21. pos -
ta cí men vagy az mee.gyio@gmail.com e-mail cí men le het.

Az idei al kal mon a fesz ti vá lo zók „aján dék ként” a báb fesz -
ti vál prog ram ján be lül részt ve het nek Cser nik Szen de láb bá -
bos elő adá sán. Gyü le ke ze ti gyer mek cso por tok és gyer me -
kes csa lá dok je lent ke zé sét is vár juk sze re tet tel kö zön ség nek!
To váb bi in for má ció a rész le tek kel kap cso la to san a GYIO
mun ka tár sa i tól kér he tő (el ér he tő sé gek a www.gyio.hu-n).

h i r d e T é s

evan gé li kus ma ga zin a ma gyar te le ví zi ó ban
Ja nu ár 13-án, va sár nap az M1-en 10.45-től lát hat juk az Evan gé li kus ma -
ga zint.

evan gé li kus is ten tisz te let a du na televízióban
A ja nu ár 13-án az új pes ti evan gé li kus temp lom ban 10 óra kor kez dő dő
is ten tisz te le tet a Du na Tv rög zí  ti. Min den kit sze re tet tel vá runk. (A za -
var ta lan fel vé tel ér de ké ben kér jük, 10 óra előtt 10 perc cel ér kez ze nek meg
a IV. ker., Lebs tück Má ria u. 36. sz. alat ti temp lom ba.)

A köz ve tí tés a te le ví zi ó ban 11 órá tól lát ha tó.



Szer ző ink a ma guk szak te rü le tén
vég zik te rem tés vé del mi mun ká ju -
kat: ta nár ként, épí tész ként, ri por ter -
ként, lel kész ként, és még so ká ig foly -
tat hat nánk a sort. A ro vat gaz da sze -
mé lye is több ször vál to zott, min dig
új szem lé le tet, öt le te ket hoz va a két -
he ten te meg je le nő írá sok ba.

Úgy gon do lom, egy do log azon ban
nem vál to zott az évek fo lya mán: az
a cél, ame lyet az ak kor (még) in for -
má lis mun ka cso port el ha tá ro zott.
A ro vat be kö szön tő jé ben ifj. Ha fen -

scher Ká roly ak kor hi va tal ban lé vő
or szá gos iro da igaz ga tó így fo gal ma -
zott: „Akik mind ezt ko mo lyan gon -
dol juk, és ol va só ink kal meg oszt juk,
nem má ni á kus kör nye zet vé dők va -
gyunk, zöld ár nya la tú ke resz tény ség -
gel. Nem »csak azért is« mást aka ró
örö kös el len zé ki ek, akik nem haj lan -
dók a tö me gek út ját jár ni. Is ten ke re -
ső, az Is ten nel va ló ta lál ko zá sok ból
élő em be rek va gyunk, akik sze ret -
nénk ko mo lyan ven ni a ránk bí zott
kül de tést, Is ten te rem tett vi lá gá nak
vé del mét.” En nek esz kö ze kí vánt s kí -
ván len ni to vább ra is ez a ro vat.

Idén egy olyan bib li ai so ro za tot in -
dí tunk, mely ben az ős tör té net től
kezd ve egé szen az apos to li le ve le kig
vizs gál juk az Is ten – em ber – te rem -
tett vi lág hár mas vi szonyt. De ter ve -
ink sze rint nem ma rad nak el az ak -
tu á lis hí rek, az ese mé nyek ről szó ló
be szá mo lók és az in ter júk sem.

Vé ge ze tül áll jon itt né hány, ma is
idő sze rű gon do lat, me lyet ép pen tíz
év vel ez előtt a cso port lel ki, szel le mi
mo tor ja, a ro vat in du lá sa és a kez de ti
lel ke se dés után nem sok kal tra gi kus

kö rül mé nyek kö zött el hunyt An dor -
ka Esz ter lel kész nő fo gal ma zott meg
e ro vat ha sáb ja in, s me lyet akár ma
is „üzen he tünk az Ara rát ról”:

„A bűn, ha szon el vű ség és erő szak
re a li tá sá val szem közt Is ten szö vet -
sé ge kor lá to kat, le mon dást is je -
lent, an nak fel is me ré sét, hogy nem
bir to ko sok, csak sá fá rok va gyunk. Is -
ten szá mon ké ri tő lünk az ő te remt -
mé nyei éle tét, s szá mon ké ri em ber -
tár sa ink éle tét is. (…) De az Ara rá -
ton kö tött szö vet ség több an nál,
mint hogy él ni hagy juk a má si kat:
ak ti vi tás ra hív, ar ra, hogy a vi lág

meg óvá sá ban mun ka tár sa i vá le -
gyünk. (…) Az em ber vi lág okoz ta
pusz tu lás tól az Is ten ál ta lunk, szö -
vet sé ges tár sai ál tal akar ja meg -
men te ni a lé te ző ket.

Mi ért a szi vár vány lett a je le en nek
a szö vet ség nek, Is ten e le nyű gö ző en
nagy lel kű hí vá sá nak? Ta lán mert ez
jel zi az »égi há bo rú« vé gét? Vagy ég -
re fe szü lő óri á si íj ként Is ten fé lel me -
tes ha tal mát jel ké pe zi? A Szent írás
mai ol va só i ként ar ra is gon dol ha tunk:
a szi vár vány mind közt a leg ke ve sebb
prak ti kus hasz not haj tó te remt mény,
va la mi, amit so ha sem ejt he tünk el,
sa já tít ha tunk ki – még is, nincs em -

ber, aki ből ne vál ta na ki gyer me ki
örö met, cso dá la tot, há lát. (…)

Az özön víz után meg kö tött szö vet -
ség vi lá gá ban élünk, me lyet át jár a
bűn okoz ta el len sé ges ke dés és a ke -
mény ver sen gés, s ahol a rom bo lást
csak kor lá tok kö zé szo rí ta ni van esé -
lyünk – de az új szö vet ség vi lá gá ban
is, ahol a ke nyér és a bor meg osz tá -
sa ál tal egy test té le szünk. Vég ső táv -
la tunk nem a túl élés és túl él ni se gí -
tés, ha nem az idő, mi kor a pár duc a
gö dö lyé vel he ver, és a kis gye re kek kí -
gyók kal ját sza doz nak bé ké ben.”

g JCsCs

ÜzenetazArarátról
b Kerekévfordulóhozérkeztünk,hiszenéppentízévvelezelőtt,2003
januárjábanindultútjáraezarovat.Kézenfekvővolttehát,hogyva-
lamiféle statisztikát, összegzést készítsek. Azonban egyrészt túl
nagyfeladatnaktűnt,hogyösszegyűjtsemazokataszerzőket,akiktol-
latragadtakazelmúlttízévben,másrésztúgygondoltam,aszámok
nemárulnánakelsokmindent.
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Megrendelőlap
EzennelmegrendelemazEvan gé li kus Éle tet

negyed évre: 3575 fo rin tért              fél év re: 7150 fo rin tért              egy év re: 14 300 fo rin tért

Megrendelő neve és címe:

Kézbesítési név és cím:
(ajándék előfizetés esetén)

Afentielőfizetésidíjakbelföldre(illetveRomániaésSzlovákiaterületén)érvényesek!

Kér jük, a szel vényt NYOM TA TOTT NAGY BE TŰK KEL tölt se ki, és küld je vissza az aláb bi cím re:
EvangélikusÉletszerkesztősége,1085Budapest,Üllőiút24.
(A bo rí ték ra szí ves ked jék rá ír ni: „Elő fi ze tés”.)
A szel vényt az 1/486-1195-ös fax szám ra is el küld he ti.

Kér jük, hogy eset le ges kér dé se i vel, az elő fi ze tés sel kap cso la tos prob lé má i val ke res se
szerkesztőségünket az 1/317-1108-as vagy a 20/824-5519-es te le fon szá mon.
Elő fi ze tés sel kap cso la tos e-ma il jét az elofizetes@evelet.hu cím re küld he ti el.

AJÁNDÉ KOZ Z ON EVAN GÉ LIKUS É LETET!

b AzOrdassLajosAlapítványfüggetlenevan-
gélikusteológiaiéskritikailapja,aKe resz -
tyén Igaz ság címűnegyedévifolyóirat2012/4.
számánaktartalmiösszesítőjévelajánljaaz
olvasók figyelmébe a lapot Isó Do rottya
szerkesztő.

Is ten már a bűn eset után ad ta Krisz tus el jö ve te lé nek
el ső ígé re tét. Az igé nek eb ből a he lyé -
ből hir de ti meg id. Zász ka licz ky Pál a
Ke resz tyén Igaz ság 2012. évi ne gye dik
szá má nak el ső lap ja in ad vent és ka rá -
csony öröm üze ne tét. Azt, hogy a bet -
le he mi já szol böl cső ben fek vő gyer mek
az Is ten fiú, aki ér tünk meg halt a ke resz -
ten, és le győz te az ős el len sé get, aki ál -
tal le győz he tő min den kí sér tés, és aki
ál tal az idők vé gén új já szü le tik a vi lág -
min den ség.

Az egy ház hét is mer te tő je lét mu -
tat ja be Vég he lyi An tal a Lu the ri teo ló gi á ról min den -
ki nek cí mű ro vat so ron kö vet ke ző írá sá ban. Ahol
ezek meg van nak, ott van egy ház! S hogy mik ezek,

s mi az egy ház ma ga? Er ről ta nít min den ol va sót ez
a cikk.

A fo lyó irat szám je len tős ré szét töl ti meg az a ke -
rek asz tal-be szél ge tés, ame lyet Ko rá nyi And rás Ha -
nem sze ret ni is – Kál dy Zol tán püs pö ki szol gá la ta
itt hon és kül föl dön cí mű köny ve kap csán kez de mé -
nye zett a szer kesz tő ség. A be szél ge tés ben meg fo -
gal ma zód nak a könyv vel kap cso la tos kri ti kák, de az
ol va só sok új in for má ci ó hoz is jut, me lyek a Kál dy-
kor szak és az ah hoz köt he tő ese mé nyek jobb meg -

is me ré sét és meg ér té sét szol gál ják.
A ke rek asz tal-be szél ge tés hez egy

ed dig még pub li ká lat lan, Kál dy Zol tán
püs pö ki sze mé lyi sé gét jól be mu ta tó le -
vél kap cso ló dik.

Foly ta tó dik az elő ző szám ban el kez -
dett ta nul mány, mely a pré di ká ló Lu -
thert mu tat ja be.

Be fe je zé sül né hány ko ráb bi írás hoz
ér ke zett hoz zá szó lá sok ol vas ha tók.

A fo lyó irat szám ára 450 fo rint.
Kap ha tó a Hu szár Gál pa pír- és köny -

ves bolt ban (1054 Bu da pest, De ák tér 4., tel.: 1/266-
6329), vagy meg ren del he tő az Or dass La jos Ala pít -
vány nál (1171 Bu da pest, Len ke ház u. 7.).

f o  l y ó  i r a t - a j á n  l ó

üz enet az ar ar átról

Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla
ararat@lutheran.hu

e vé l&le vé l

há lá val és kö szö net tel
Nem kell ah hoz sok, hogy hét köz nap ja in kat és ün ne pe in ket egy ki csit más -
sá, nem min den na pi vá te gyük. Far na di gyü le ke ze tünk ben ka rá csony el ső
ün ne pén ked ves ven dég tett lá -
to ga tást dr. Lack ner Pál nak, a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház or szá gos prog ram ko or di ná -
to rá nak (képünkön jobbra) sze -
mé lyé ben. A gyü le ke zet ne vé ben
Ján Tóth káp lán (balra) fo gad ta
és üd vö zöl te. A szó szé ki ige hir -
de tés alap já ul Ézsa i ás köny vé nek
9. ré sze szol gált.

Az igét hall gat va lel ki ek ben
to vább erő sö dött kis gyü le ke ze -
tünk. Az is ten tisz te let a meg -
szo kott, egy sze rű rend sze rint,
még is kü lön le ges, ün ne pi han gu lat ban telt el. Szá munk ra na gyon so kat je -
len tett, hogy az ün ne pek alatt a szlo vák is ten tisz te let mel lett ma gya rul is hall -
gat hat tuk Is ten igé jét.

Há lá sak va gyunk Lack ner Pál lel kész úr nak, hogy sza bad ide jét fel ál doz -
va el jött kö zénk. Ez úton is kí ván juk mun ká já hoz Is ten ál dá sát!

A far na di evan gé li kus gyü le ke zet (Fel vi dék)

fecs ke fé szek ár nyé ká ban
Az em ber éle té ben rit kán for dul elő, hogy a múlt és a je len tör té né sei annyi ra
eggyé vál ja nak, hogy az a pil la nat fel ka var ja éle tünk csen des hul lám zá sát.

Csa lá di kap cso la tok ré vén meg hí vást kap tam a Bu da pest-Pest szent lő rin -
ci Evan gé li kus Egy ház köz ség től a Szteh lo Gá bor Evan gé li kus Óvo da, Ál ta -
lá nos Is ko la és Gim ná zi um ün nep sé gé re, amely nek ke re té ben el he lyez ték az
óvo da újon nan épí ten dő épü le té nek alap kö vét.

Az ün nep ség ja nu ár 6-án, víz ke reszt ün ne pén – ter mé sze te sen – is ten -
tisz te let tel kez dő dött, amely nek ige hir de tői szol gá la tát Gáncs Pé ter, a Dé li
Egy ház ke rü let püs pö ke vé gez te. 

Míg sza va it hall gat tam a zsú folt temp lom ban, több gon do lat is fel to lult
ben nem. Az egyik egy sze mé lyes em lék, bár tu dom, hogy ige hir de tés köz -
ben még egy idős lel kész nek sem „il lik” a pré di ká ció üze ne tén kí vül más sal
fog lal koz nia. Én most vé tet tem e „sza bály” el len. Hi szen az ju tott eszem be,
hogy ezen az ün ne pen ke re ken hat van esz ten dő vel ez előtt – 1953. ja nu ár 6-
án – fi a tal teo ló gus hall ga tó ként pré di kál tam azon a szó szé ken, ahol most a
püs pök hir det te Is ten igé jét. Ak kor – em lé ke ze tem sze rint – jó val ke ve seb -
ben vol tunk Is ten há zá ban. De ne kem az a temp lo mi kö zös ség és al ka lom
örök re a szí vem be vé ső dött.

A püs pö ki ige hir de tés ben ter mé sze te sen szó ke rült a nap ün ne pi ese mé -
nyé ről, az épü lő óvo da alap kő le té te lé ről is. A Fecs ke fé szek ne vű in téz mény a
gyer mek men tő Szteh lo Gá bor evan gé li kus lel kész ál tal kis gyer me kek szá má -
ra lét re ho zott ott hon ne vét vi se li. És ek kor is mét „rö vid zár lat” kö vet ke zett be
ben nem. Egy nap pal ko ráb ban egyik na pi la punk ban ol vas tam egy cik ket, amely
így kez dő dött: „Deb re cen ből szár ma zó gyer mek ként a Szteh lo Gá bor-fé le zug -
li ge ti ott hon »Fecs ke fész ké nek« la kó ja, egye te mis ta ként ré sze se az öt ven ha -
tos di ák fel vo nu lá sok nak, ké sőbb már Pá rizs ban, a hat van nyol cas meg moz du -
lá so kon szin te szak mai for ra da lom mal fel érő si ke re ket ért el a fi a tal or vo sok
moz gal má val…” Aki ről e so rok íród tak: Wi e ner Pál, aki, Is ten nek le gyen há -
la, ma is él, és el is mert író ként je len nek meg vi lág szer te a köny vei. Íme, a „ré -
gi la kók” így kö szön nek vissza a mai „Fecs ke fé szek” if jú la kó i nak.

Sok kö zös egy há zi ün nep sé gen vet tem részt, mi ó ta 1949 őszén a sop ro -
ni hit tu do má nyi fa kul tás fa lai kö zé ér kez tem. Ezek kö zött sok volt a pro to -
kol lá ris ün nep ség vagy az olyan, amely re nem szí ve sen em lé kez he tünk vissza.
De volt sok olyan al ka lom is, amely re ma is szí ve sen em lé ke zem kor tár sa -
im mal együtt. Most ezek kö zé so ro lom a Fecs ke fé szek Óvo da ja nu ár 6-i alap -
kő le té te lét is.

Is ten ál dá sa kí sér je az épít ke zés mun ká la ta it, a ré gi óvo da épü let ben fo -
lyó mun kát. Az át me ne ti leg ott „la kó” óvo dá sok pe dig le gye nek majd fel nőtt
koruk ban is a Fecs ke fé szek gyer mek ko ri em lé ke i nek drá ga hír vi vői.

g Kar ner Ágos ton (Budapest)
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Elő fi zet he tő köz vet le nül a ki adó nál vagy pos ta utal vá nyon. Az elő fi ze té si díj bel föl dön (illetve Románia és Szlovákia
területén) ne gyed év re 3575 Ft, fél év re 7150 Ft, egy év re 14 300 Ft, európai országba egy évre 48 100 Ft (172 euró), egyéb
külföldi országba egy évre 56 320 Ft (201 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 regisztrálni, 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
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VASÁRNAP

6.30/DunaTv
Szentföldi szent helyek üzenete
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Názáret és környéke
10.04/Kossuthrádió
Református istentisztelet
közvetítése
10.45/M1
Evangélikus magazin
11.00/DunaTv
Evangélikus istentisztelet
közvetítése az újpesti
evangélikus templomból
15.05/Bartókrádió
Jubilate Deo
Évszázadok egyházi muzsikája
20.15/DunaWorld
Kalotaszegi táncok
20.15/M1
A királynő
(angol–francia–olasz
életrajzi film, 2006) (99’)

HÉTFŐ

9.30/DunaTv
Élő egyház (vallási híradó)
10.00/DunaTv
Isten kezében
13.30/Kossuthrádió
Erős vár a mi Istenünk!
Az evangélikus egyház
félórája
14.00/Bartókrádió
A hét zeneszerzői:
Nagy Frigyes porosz király
komponistái
14.20/M1
Öveges 33
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
22.45/M1
KorTárs
(művészeti magazin)
23.10/DunaTv
Hol zsarnokság van...
(magyar dokumentumfilm,
1989) (75’)

KEDD

9.30/DunaTv
Az alkotáspedagógus
Portréfilm Zsolnai Józsefről
(magyar dokumentumfilm,
2011)
11.30/Kossuthrádió
Vendég a háznál
Gyerekekről felnőtteknek
20.00/CorvinusRádió
(Sopron)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(www.corvinusradio.hu)
21.00/DunaTv
Nélküled nem megy
(amerikai vígjáték, 2007) (91’)
22.30/DunaTv
Kultikon
(kulturális magazin)
23.35/RTLKlub
XXI. század – A legendák
velünk élnek

SZERDA

12.10/DunaTv
Erdélyi erődtemplomok
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
19.10/RTLKlub
A kód
(kvízműsor)
19.55/DunaTv
Eszmélet – Epizódok József
Attila életéből
21.00/DunaTv
A víz mindent visz
(angol vígjáték, 1985) (93’)
21.00/M2
Szülőföld – felnevelőföld
Sinkovits Imre
22.55/M1
Történetek a nagyvilágból
(nemzetközi riportmagazin)
23.00/NationalGeographic
Hutteriták – élet egy vallási
kolóniában
(dokumentumfilm)

CSÜTÖRTÖK

8.35/DunaTv
Lyukasóra
(irodalmi műsor)
9.30/DunaTv
,,Úgy élni viharban, 
mint szép időben...’’
(magyar dokumentumfilm,
2011)
19.00/Story5
Váratlan utazás
(kanadai családi 
filmsorozat)
21.05/DunaTv
A föld szeretője
(magyar életrajzi film, 2010)
(104’)
23.05/DunaTv
MüpArt Classic – 
Schumann, 
a romantika mestere
(koncertfilm)
23.10/M1
Barangolások öt kontinensen
(ismeretterjesztő sorozat)

PÉNTEK

10.35/DunaTv
Balatoni utazás
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
13.30/Kossuthrádió
Az Úr közel!
A baptista egyház félórája
18.05/FilmCafé
Tízparancsolat
(amerikai történelmi
kalandfilm, 2006) (115’)
21.00/DunaTv
Ha hív a kötelesség
(angol filmdráma, 2009) (50’)
22.00/Bartókrádió
Celluloidák
A legjobb filmzenék
22.10/DunaTv
A svéd szépség
(svéd film, 2000) (85’)
23.30/M1
Erik, a viking
(angol–svéd vígjáték, 1989)
(104’)

SZOMBAT

8.25/DunaTv
Élő egyház (vallási híradó)
9.25/DunaTv
Kerekek és lépések
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
10.30/M1
Aranymetszés
(kulturális magazin)
22.40/M2
József Attila-versek
22.50/DunaWorld
Magyarország kincsei:
arborétumok, botanikus kertek
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
23.00/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(www.radio17.hu)
23.15/M2
A hely szelleme
Mikszáth Kálmán

VASÁRNAP

9.05/M1
Biblia a magyar költészetben
9.15/M1
Református magazin
10.04/Kossuthrádió
Baptista istentisztelet
közvetítése
10.05/M1
Zsinagógák
(magyar ismeretterjesztő
film)
21.10/DunaTv
A kis Valentino
(magyar filmdráma, 1979) (102’)
21.40/DunaWorld
On the Spot
(dokumentumfilm)
23.20/M2
A legjobb kor
(német film, 2009) (88’)
23.40/Viasat3
Angel
(angol–belga–francia
filmdráma, 2007) (134’)

VASáRnAPTÓLVASáRnAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból január 13-ától január 20-áig

ja nu ár 13. (va sár nap)
Éli pe dig ezt mond ta: „Ő az Úr. Te gye azt, amit jó nak lát.” 1Sám 3,18b–c (Lk
12,25–26; Mt 3,13–17; Róm 12,1–3/4–8/; Zsolt 72) Azt gon dol hat nánk, hogy
Éli bol dog em ber volt, ami kor mind ezt el mond ta; bi zo nyá ra cso dá la tos ígé -
re tet ka pott az Úr tól, és öröm mel vár ta be tel je sü lé sét. Mai igénk ben Éli nem
ilyen üze netet hall, ha nem egé szen mást: „min den idők re szó ló íté le tet tar -
tok há za né pén” (1Sám 3,13). Éli azt fo gad ja el eb ben az igé ben, hogy meg fog
hal ni két fi á val együtt. Mennyi re más így ki mon da ni eze ket a sza va kat!
Mennyi re más be teg ség ben, gyász ban, nyo mo rú ság ban ki mon da ni, hogy az
Is ten ke zé be te szem le az éle tem. Éli ren ge teg dol got el ron tott éle té ben, de
ta lán ezt az utol só – leg ne he zebb – lec két meg ta nul ta: a ha tal mas Is ten aka -
ra tá nak sem mi sem áll hat el len, az em ber eb be csak be le si mul hat.

ja nu ár 14. (hét fő)
Nap és pajzs az Úr. Zsolt 84,12a (2Kor 4,6; Ap Csel 10,37–48; Lk 5,17–26) Egye -
dül a 84. zsol tár ban sze re pel Is ten nel kap cso lat ban ez a szép kép: „Nap és
pajzs az Úr.” Mind a két ki fe je zés vi szony lag tá vol áll a mai kor em be ré től.
Bár a nap ké pé nél az el ső üze net még ne künk is fon tos, vagy is hogy a nap
fényt és éle tet ad, nél kü le nem le het él ni – ahogy Is ten nél kül sem. De az ókor -
ban a nap nak volt egy má sik fon tos sze re pe is: se gí tett a tá jé ko zó dás ban. Er -
re is szük sé günk van eb ben a sok szor to tá lis lel ki sö tét ség be for dult vi lág -
ban. A má sik kép a pajzs ról szól. Nap ja ink ban már a há bo rúk ban sem hasz -
ná lunk paj zsot, a hét köz na pok ban pe dig még ke vés bé, de na gyon sok óko -
ri tör té ne tet fel dol go zó film ben lá tunk ha tal mas nyíl zá po ro kat, ame lye ket
a szo ro san össze zárt paj zsok fog nak fel. Így véd az Úr pajzs ként min ket is
min den ve sze de lem el len.

ja nu ár 15. (kedd)
Tör vé nye id szol gá i dat is fi gyel mez te tik. Zsolt 19,12a (Lk 6,43; Józs 3,9–17; Lk
5,27–32) Szol gá i dat is! Na gyon fon tos ez a ki té tel – Is ten tör vé nyé re ne künk,
ke resz tény em be rek nek is szük sé günk van. Sőt ke resz tény éle tünk egyik nagy
fel ada ta Is ten tör vé nyét és ke gyel mét he lye sen ér tel mez ni s ez ál tal he lye sen
él ni a hét köz nap ja in kat. Ke gye lem alatt élünk, de ez nem a tör vé nyek át -
lé pé sét je len ti az éle tünk ben, ha nem Is ten tör vé nye i nek ko mo lyan vé te -
lét, tel je sí té sét, im már nem fé le lem ből és kö te les ség ből, ha nem Is ten iránti
sze re tet ből.

ja nu ár 16. (szer da)
Ak kor az úr ezt mond ta a szol gá já nak: Menj el az utak ra és a ke rí té sek hez,
és kény sze ríts be jön ni min den kit, hogy meg tel jék a há zam. Lk 14,23 (Ézs 45,22;
Kol 2,1–7; Lk 5,33–39) Ke rü le ti misszi ói lel kész ként szá mom ra a leg ége tőbb
kér dé sek re kér dez rá ez az ige: Meg hall juk-e Urunk sza vát? Ki me gyünk-e az
„utak ra (mun ka he lyek re) és a ke rí té sek hez (haj lék ta lan szál lók ra, fű tés nél küli
la ká sok ba, nyo mo rú sá gos hely zet ben le vő fal vak ba)”? Kény sze rí tünk-e min -
den kit a sze re te tünk kel, vagy aki be akar na jön ni, azt is el küld jük? Hi szem
és val lom, hogy még van időnk he lye sen vá la szol ni és el in dul ni, de az óra már
na gyon ke tyeg. In dul junk el, amíg nem lesz túl ké ső!

ja nu ár 17. (csü tör tök)
Hű az, aki el hív er re ti te ket; és ő meg is cse lek szi azt. 1Thessz 5,24 (Zof 3,19b;
Mk 10,13–16; Lk 6,1–5) Teg nap meg kap tuk a fel szó lí tást az evan gé li um hir -
de té sé re, ma meg kap juk hoz zá az ígé re tet és az erőt. Nem ma gunk tól in du -
lunk, nem ma gun kat pré di kál juk, és nem a ma gunk ere jé ben bí zunk. Ha így
ten nénk, ele ve ku darc ra len nénk ítél ve, de Is ten hí vott el min ket, s amit ő
sze ret ne, az célt is fog ér ni. Ne künk nincs más dol gunk, mint sza vát meg -
hall va el in dul ni, tel jes szí vünk kel bíz va a hű sé ges Is ten ben.

ja nu ár 18. (pén tek)
Jé zus Krisz tus mond ja: „Aki nek van fü le a hal lás ra, hall ja!” Lk 8,8b (Ézs 48,6b;
Lk 12,49–53; Lk 6,6–11) Jé zus nem tá maszt túl „ma gas sze mé lyi fe lté te le ket”
a mag ve tő pél dá za tát hall ga tó kö zös ség gel szem ben: min den ki nek szól ez
az ige, aki ké pes meg hal la ni a be szé det. Még is, nem csak Jé zus ko rá ban, de
ma is so kan van nak úgy ve le, hogy ugyan „van fü lük a hal lás ra, és hal la nak”,
az az ér tik Jé zus sza vát, „lel ki leg” még is tel je sen sü ke tek, mert nem kö ve tik
a hal lot ta kat. Mi is kö zé jük tar to zunk, vagy mi ké pe sek va gyunk cse le ked -
ni is, amit Jé zus pa ran csol ne künk?

ja nu ár 19. (szom bat)
Jé zus Krisz tus mond ja: „Az Em ber fia azért jött, hogy meg ke res se és meg tart -
sa az el ve szet tet.” Lk 19,10 (5Móz 32,36a; Mt 6,6–13; Lk 6,12–16) Mi köz ben eze -
ket a so ro kat írom, Pin tér Bé la egyik da la megy a té vé ben; a ke resz tény ze nész
egy ro ma gye re ke ket tá mo ga tó ala pít vány al kal mán éne kel. Így szól a dal: „Csen -
des a vá ros, es té re jár, rö vid sé ta a va cso ra után. / Az ut cá kon egy kis gye rek
pénzt meg élel met ké re get. / Sö tét a bő re, nincs raj ta ci pő, a kis lá nyom meg -
kér di: / »Apa, mondd, ki ő? Mi ért ron gyos a ru há ja, és hol van a ma má ja?« /
Lá tom a sze mén, ér zi a meg ve tést, ahogy az em be rek el lö kik ke zét. / Ki ez a
gye rek? Ront ja a ké pet, nem lát sza nak tő le a ki ra ka ti fé nyek. / Hát rá nyos hely -
zet ből jött a kis sze gény, az ilye nek szá má ra úgy sincs már re mény. / Rossz kor
szü le tett, rossz idő ben, rossz he lyen, egy rossz mi li ő ben.” 

Jé zus eze kért a gye re ke kért is jött, ke re si őket. Mun ka tár sai va gyunk
eb ben?

g De ák Lász ló
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50 éve ha rang ön tés
Őr bottyán ban
GOMBOSMIKLÓS
aranykoszorús
harangöntőmester

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 (harangjátékokat is) a ha ran gok kal
kap cso la tos bár mely mun ká hoz.

harangontes.hu–harangontode.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.

lu ther-kon fe ren cia 2013 – rév fü löp
Az Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont sze re tet tel hív és vár min -
den ér dek lő dőt! 

prog ram
Ja nu ár 25.
18.00: Va cso ra • 19.00: Áhí tat – Itt zés Já nos nyu gal ma zott püs pök  • 19.30:
Lu ther és a to le ran cia – dr. Reuss And rás pro fes sor eme ri tus 

Ja nu ár 26.
8.00: Reg ge li áhí tat – Zász ka licz ky Pál • 9.30: Az imád ko zó Lu ther – ifj.
dr. Ha fen scher Ká roly • 11.15: A fél re ér tett Lu ther – Bűn bá nat, bűn bo -
csá nat, úr va cso ra – Vég he lyi An tal • 14.30: Mo rus Ta más Lu ther-kri ti -
ká ja – dr. Fa bi ny Ti bor • 16.00: Mi az evan gé li um? – Lu ther írá sá nak kö -
zös fel dol go zá sa – Isó Do rottya • 17.30: Es ti áhí tat – Zász ka licz ky Pál

Ja nu ár 27. 
10.00: Is ten tisz te let – Itt zés Já nos

Je lent kez ni le het a rev fu lop@lu the ran.hu e-mail cí men vagy a 8253 Rév -
fü löp, Fü re di út 1. pos ta cí men. A kon fe ren ci át egy há zunk tá mo gat ja, így
a rész vé te li díj 8500 fo rint.

h i r d e T é s

leltár miatt zárva az
evan gé li kus köny ves bolt
Értesítjük tisztelt olvasóinkat,
hogy a Luther Kiadó köny ves -
bolt ja (1085 Budapest, Üllői út
24.) január első felében lel tá ro zás
mi att zár va tart.
Nyi tás: 2013. ja nu ár 14-én, hét főn.
Kér jük, ve gyék fi gye lem be, hogy
a lel tá ro zás ide je alatt ér ke ző
meg ren de lé se ket a ki adó ja nu ár
14. után tud ja tel je sí te ni!


