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„Az tán az is elő for dult, hogy el men tem
egy ház hoz va la mi egé szen mást in téz ni,
és már ro han tak oda a szom szé dok, hogy
»jaj, ki halt meg, hogy itt a Ró zsa Im re?!«.”

Negyedszázad a temetkezés
szolgálatában f 6. oldal

„Mi, akik hét vé gén és ün nep na po -
kon is szol gá la tot tel je sí tünk, nem
ál lunk Is ten tör vé nyei fe lett. Tes ti és
lel ki pi he nés re, erő gyűj tés re, töl te -
ke zés re ne künk is szük sé günk van.”

Kényszerpihenő f 3. oldal

Vitorlát bontó felnőttképzés f 3. oldal
Interjú a Sarepta igazgató lelkészével f 5. oldal
Newton tételei… f 6. oldal
Filmterápia a házasság hetében f 7. oldal
Már MEGiNT… f 8–9. oldal
Krisztus diákjai f 10. oldal

„Az össze fo gás nem előz mény nél kü li. A ta ná rok ta -
valy észrevették, hogy egy ta nu ló ke nye ret csem pész
ki a kony há ból a ka bát ja zse bé ben. Ki de rült, hogy sok
di ák ér ke zik üres has sal az is ko lá ba, mi vel szü le ik nek
nem te lik a na pi be te vő re.”

Jókedvű adakozók a Sztehlo-iskola bálján f 14. oldal

Nap ja ink ban va la mennyi tör té nel mi
egy há zat iz ga lom ban tart ja az ez
év szep tem ber 1-jé vel be ve ze ten dő
vi lá gi eti ka és ke resz tény hit tan tan -
tárgy. Még a Ma gyar Rá dió egyik –
nem evan gé li kus – is ten tisz te let-
köz ve tí té sé nek al kal má val is el hang -
zott, hogy az új tan év től kö te le ző hit -
ok ta tás lesz va la mennyi ok ta tá si in -
téz mény ben. Ér de mes te hát pon to -
sí ta ni és is mé tel ten hang sú lyoz ni,
hogy nem a hit ok ta tás lesz a kö te le -
ző, ha nem a vi lá gi eti ka és a hit tan
kö zül kell va la me lyi ket vá lasz ta ni az
el ső, az ötö dik és a ki len ce dik osz tály -
ba já ró ta nu lók ese té ben.

Nyil ván va ló, hogy az ál ta lá nos lel -
ki is me re ti és val lás sza bad ság el ve ér -
vé nye sí té sé nek biz to sí tá sa mel lett kö -
te le ző hit ok ta tás ról nem le het be szél -
ni. De a le he tő sé gét Eu ró pá ban –
így ha zánk ban is – fel sza bad kí nál ni,
an nál is in kább, mi vel kon ti nen sünk
kul tú rá ját a ke resz tény vi lág né zet, il -
let ve a zsi dó–ke resz tény kul tú ra a
múlt ban és a je len ben is nagy mér ték -
ben meg ha tá roz ta-meg ha tá roz za.

Az egy há zi is ko lák ed di gi ok ta tá -
si rend jét ez az új ál la mi tör vény ter -
mé sze te sen nem érin ti, mint aho gyan
az ál la mi is ko lá ban ta nu ló, de más év -
fo lyam ra já ró töb bi nö ven dék ta -
nul má nyi kö te le zett sé ge it sem.

Az új tör vény kö rül he ves vi ták so -
ka sá ga bon ta ko zott ki. Ma guk az
egy há zak is meg ijed tek a hir te len rá -
juk zú du ló fel ada tok tól. Mi u tán alig
le het fel mér ni, hogy hány ta nu ló
vá laszt ja a hit tant, s mennyi a vi lá gi
eti ka tan tár gyat, ne héz elő re szer vez -
ni a hit ok ta tó sze mély ze tet. Jó, hogy
csak fo ko za to san ve zet te tik be a két -
fé le tan tárgy ok ta tá sa. Nem lesz egy -
sze rű fel adat a te rem biz to sí tás sem
az is ko lák ve ze tői szá má ra.

Még he ve sebb han gú cik ke ket le -
he tett ol vas ni ar ról, egy ál ta lán mi ért
szük sé ges vagy nem szük sé ges a vi -
lá gi eti ka ok ta tá sá nak be ve ze té se.
A ta nu lók egyéb ként is túl ter hel -
tek, más fe lől nem kí vá na tos a sza bad -
sá guk csor bí tá sa. Majd el dön tik, mi -
lyen er köl csi tör vé nyek s íté le tek
men tén akar ják sze mé lyes és csa lá -
di éle tü ket meg ha tá roz ni. A tár sa da -
lom ba va ló be le il lesz ke dé sü ket pe dig
az ál la mi tör vé nyek biz to sít ják –
ilyen ér vek kel ta lál koz hat tunk. 

Min de nek előtt is mert té kell ten -
nünk, hogy Eu ró pá ban ha zánk egyi -
ke azok nak az or szá gok nak, ahol
vég re – majd hogy nem utol só ként –
be ve ze tik az ál ta lá nos eti ka ok ta tá -
sát, il let ve vá laszt ha tó an a hit ok ta tást.
Ko runk ban, ami kor a csa lá dok rend -
kí vül zak la tottan, haj szoltan élik
min den nap ja i kat, alig ma rad idő az
ott ho nok ban er köl csi kér dé sek meg -
be szé lé sé re. Eb ben a vá lá sok ma gas
szá ma kü lön ne héz sé get je lent. Sok
szü lő nem is vál lal ja ezt a fel ada tot,
eset leg a kép zett ség hi á nya mi att,
más kor a ké nye lem okán.

Azt sza bad re mél nünk, hogy a vi -
lá gi eti ka ok ta tá sa is elő re moz dít ja
a fel nőt té vá lás fo lya ma tát, és ér le li
a ta nu lók ban az ál ta lá nos er köl csi
tör vé nyek be tar tá sá nak szük sé ges -
sé gét. S ta lán még ar ra is mó dot ta -
lál, hogy meg is mer tes se a di á ko kat
az zal, hogy a mű vé szet te rü le tén mi -
lyen al ko tá sok hir de tik az em be ri -

es gon dol ko dás és az ér tel mes élet -
ve ze tés szép sé gét és ér vé nyes sé -
gét.

Ér de mes em lé kez tet nünk ar ra,
hogy 1990 óta ha zánk ban a köz tör -
vé nyes bűn ese tek szá ma meg sok -
szo ro zó dott. Össze füg gés ben van ez
a je len ség az zal, hogy a ko ráb bi ál la -
mi kont rol lal szem ben ki ter jedt az ál -
ta lá nos sza bad ság; de alig ha hall gat -
hat juk el azt, hogy az ál ta lá nos eti kai
el vek is me re te és ok ta tá sa hát tér be
szo rult. A meg nö ve ke dett ál ta lá nos
is me ret anyag át adá sá nak kö te le zett -
sé ge pe dig sok eset ben ki szo rí tot ta a
ne ve lést is.

Úgy vé lem, hogy mind az ál ta lá nos
vi lá gi eti ka ok ta tás, mind a ke resz -
tény hit ok ta tás táv la tos ígé re tet hor -
doz. Elő se gít he ti az ál ta lá nos mo rál
szint jé nek nö ve ke dé sét, az em ber sé -
ge sebb ma ga tar tás gya ko ri sá gát, és be -
ve ze ti a jö vő nem ze dé két a hit ok ta tás
ré vén a ke resz tény gon dol ko dás és eti -
ka vi lá gá ba.

A ke resz tény, evan gé li kus szü lők -
től ter mé sze te sen azt kér jük, hogy a
hit- és er kölcs tan tan tár gyat vá -
lasszák az is ko lá ban!

Le gyünk jó re mény ség gel a kez de ti
fe szült hely zet el le né re a ke resz tény
hit és er kölcs is mert té té te lé nek vég -
zé sé ben. Szin te gyü le ke ze ten ként
kell vé gig gon dol ni és ter vez ni, mi lyen
szer ve ző mun ká val le het a leg jobb
meg ol dást meg ta lál ni. S ami kor a kül -
ső fel té te lek ki ala kul tak, egy há zunk
egé szé nek imád sá gos sze re te té be
ajánl juk azo kat, akik a jö vő nem ze -
dék hit re ju tá sá ban Is ten mun ka tár -
sai lesz nek. 

Iga zi pász to ri lel kü let, meg ér tő,
em pa ti kus hoz zá ál lás és ala pos fel ké -
szült ség adas sék min den hit ok ta -
tónk nak és eti ka ta ná runk nak. Az
egy ház Ura pe dig áld ja meg gaz da gon
a ter ve zést és a meg va ló su lást! 

A szer ző egy há zunk nyu gal ma zott
püs pö ke

Kö te le ző hit ok ta tás?
g D. Sze bik Im re

„Úgy vé lem, hogy mind 
az ál ta lá nos vi lá gi 
eti ka ok ta tás, mind 
a ke resz tény hit ok ta tás
táv la tos ígé re tet hor doz.
Elő se gít he ti az ál ta lá nos
mo rál szint jé nek nö ve ke -
dé sét, az em ber sé ge sebb
ma ga tar tás gya ko ri sá gát,
és be ve ze ti a jö vő 
nem ze dé két a hit ok ta tás
ré vén a ke resz tény 
gon dol ko dás és eti ka 
vi lá gá ba.

Jól le het je len lap szá munk meg je le né -
sé nek va sár nap ján már vé get is ér a
há zas ság he te, öröm mel do ku men -
tál juk, hogy a ren dez vény so ro zat
or szá gos nyi tó is ten tisz te le té re idén
Győr ben, a Kos suth ut cai re for má tus
temp lom ban ke rült sor feb ru ár 10-én,
va sár nap dél előtt a Du nán tú li Re for -
má tus Egy ház ke rü let püs pö ké nek
ige hir de té si szol gá la tá val. Ste in bach
Jó zsef 2Tim 1,7 alap ján ar ról be szélt,
hogy a há zas ság hoz az Is ten től ka pott
erő re, jó zan ság ra és sze re tet re van
szük ség. „Is ten össze tar tó ere je az,
ami két em bert, aki ket ki vá lasz tott
egy más szá má ra, egy más fe lé ve zet,
és az éle tü ket egy adott pont tól egy -
be tart ja” – fo gal ma zott. 

Az al kal mon a há zas ság he te idei
ar cai – Far kas Zsolt és Vár nagy And -
rea zon go ra mű vé szek – ar ról tet tek
bi zony sá got, hogy egy más irán ti hű -
sé gük zá lo ga az Úr hoz va ló hű ség. A
li tur gi á ban részt vett Sze me rei Já nos,
a Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus
Egy ház ke rü let püs pö ke és dr. Pá pai
La jos győ ri me gyés püs pök is.

A kez de mé nye zés, amely Va len tin-
nap kör nyé kén min den év ben egy
hé tig a há zas ság fon tos sá gá ra irá nyít -
ja az em be rek fi gyel mét, Ang li á ból in -
dult el. A prog ra mot Ma gyar or szá gon
2008-ban ho no sí tot ta meg a Ma gyar
Evan gé li u mi Szö vet ség (Ali ansz) és a
Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus
Ta ná csa. (Írá sa ink a 7. ol da lon.)

g Adá mi Má ria fel vé te lei

Dunántúli püs pö kök szol gá ltak 
a há zas ság he te nyitó istentiszteletén

„…van olyan gyó nás is, ami kor is va -
la kit ma gunk kal vi szünk egy fél re eső
hely re, és el mond juk ne ki azt, ami a
szí vün ket nyom ja, hogy hall junk tő -
le né hány vi gasz ta ló szót. S épp ezt
a gyó nást ren del te el a pá pa. Hogy er -
re bár kit is erő nek ere jé vel kény sze -
rít sek, el ve tet tem, mi dőn a gyó nás -
ról ír tam; s ki zá ró lag azért, mert a pá -
pa ezt ren de let be ad ta, és ép pen eb -
ben te lik ked ve, gyón ni nem aka rok.
Mert azt ép pen hogy aka rom, hogy
hagy ja meg a gyó nást ne kem, ne
csi nál jon kény szert, sem pe dig pa ran -
cso la tot ab ból, amit nem ő sze rez te -
tett, de en nek da cá ra sem aka rom,
hogy el ve gyék tő lem a tit kos gyó nást,
azt a vi lág összes kin csé ért sem ad -
nám. Hisz tu dom, mennyi vi gaszt
nyúj tott, és mennyi erőt adott ne kem:
sen ki más nem tud ja, hogy mi min -
den re ké pes, csak az, aki az ör dög gel
gya kor ta és sok har cot ví vott már.” 

d Lu ther Már ton: Nyolc böj ti 
pré di ká ció (Sze bik Zsó fia for dí tá sa)
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A házasság hete idei arcai: Várnagy Andrea és Farkas Zsolt
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Dosz to jevsz kij A Ka ra ma zov test vé -
rek cí mű re gé nyé ben Iván (a leg mű -
vel tebb Ka ra ma zov fiú) el mé le ti be -
szél ge tést foly tat öccsé vel, Alj o sá val
(a leg tisz tább lel kű, szent éle tű Ka ra -
ma zov fi ú val). Iván az „örök kér dé -
se ket” fe sze ge ti, és egy szer csak el jut
az egyik leg fáj dal ma sabb té má hoz, a
kis gyer me kek szen ve dé sé hez. 

Hang sú lyoz za, hogy a fel nőt tek
ese té ben ér ti a szen ve dés té nyét, a
fel nőt tek – úgy mond – meg ér dem -
lik a szen ve dést, mert „et tek az al má -
ból, sőt most is eszik azt”. Így fe je zi
ki Iván a fel nőt tek bű nös sé gét, de
nem tud mit kez de ni a gyer me kek
szen ve dé sé vel, mert „ők még sem mi -
ben sem bű nö sök”. Ret te ne tes pél dát
idéz: a föld bir to kos tá bor nok egy fal -
ka va dász ku tyá val té pe tett szét egy
alig nyolc éves cse léd gyer me ket, mert
az vé let le nül kő vel el ta lál ta a tá -
bor n ok egyik ko pó já nak lá bát. A
tör té net bor zal ma – me sé li Iván –,
hogy „a ku tyák ca fa tok ra mar can gol -
ták a gyer me ket”. S Iván ez zel fe jez -
te be hossza dal mas fej te ge té sét: „Én
sem mit sem ér tek!”

Böjt el ső va sár nap ján el csen de sed -
ve ál lunk meg a negy ven na pos böj ti
idő szak lel ki ka pu já ban, és a zsol tár
sza vai sze rint „se gít sé gül” hív juk az
Urat (91. zsol tár), mert az egy há zi
esz ten dő olyan idő sza kát kezd jük
meg, ami kor va ló ban ne he zen
emészt he tő kér dé sek kel szem be sü -
lünk. Jób köny vé nek se gít sé gé vel ma
a rej té lyes szen ve dés meg ren dí tő
va ló sá gá val. 

Mi a rej té lyes és meg ren dí tő? Az,
hogy itt nem ál ta lá nos ság ban a szen -
ve dés a té ma, ha nem – és ez a rej té -
lyes – az igaz em ber ért he tet len
szen ve dé se. Ha Ivánt a gyer me kek
szen ve dé se in dít ja lá za dás ra (Lá za -
dás a cí me az em lí tett rész nek a re -
gény ben), mert a kis gyer me ke ket
ár tat lan nak tart ja, ak kor Jób köny ve
egy olyan föl di fő sze rep lőt mu tat

be, aki – a könyv ih le tett szer ző je sze -
rint – több szö rö sen igaz és pá rat la -
nul is ten fé lő em ber. 

Iszo nyú il luszt rá ció, ahogy jön nek
a hír nö kök, és egy más után szá mol nak
be a ha lá los csa pá sok ról. Ki ful lad va jön
az el ső hír nök, hoz za a hírt a rab lás -
ról, a le gé nyek le gyil ko lá sá ról. Még be
sem fe jez te, ér ke zik a má so dik, és
pusz tí tó tűz ről ol va sunk; köz ben már is
itt a har ma dik, je len ti, a te vék is oda -
van nak em be res tül. Még be szél, ami -
kor a kö vet ke ző azt ad ja hí rül, hogy
meg halt Jób min den gyer me ke.

És ek kor el hang zik Jób ré szé ről a
sok szor idé zett ki je len tés, amely re
csak egy mé lyen hí vő, Is te né ben ha -
tár ta la nul bí zó em ber ké pes: „Ál dott
le gyen az Úr ne ve!” Jób még eb ben a
hely zet ben sem vét ke zik. 

A lel kész itt be fe je zi a tex tus fel ol -
va sá sát, a gyü le ke zet tag jai he lyet fog -
lal nak, és ré mül ten mé rik fel lel ki
hely ze tü ket, hogy már pe dig er re a lel -
ki hős tett re kö zü lük sen ki sem len -
ne ké pes. De for dít suk el a fi gyel mün -
ket ma gunk ról, és ne ma gun kat ves -
sük össze Jób bal, hi szen alá zat tal
be vall hat juk: a fel so rolt szen ve dé sek
kö zül a leg ki sebb is össze rop pan ta -
na ben nün ket. 

Ám böjt el ső va sár nap ján ar ról
van szó, aki még Jób nál is iga zabb,
fedd he tet le nebb, tisz tább volt, mert
igei meg ál la pí tás sze rint tel je sen
bűn te len volt (bár „hoz zánk ha son -

ló an kí sér tést szen ve dett min den -
ben, ki vé ve a bűnt” – Zsid 4,15).
Jób ról te hát for dít suk fi gyel mün ket
Is ten Fia, Jé zus fe lé, aki nem ha so nít -
ha tó össze Jób ne mes em be ri alak -
já val, mert tud juk, hogy is ten fi úi
lé té ben min den te kin tet ben fe let te
áll Jób nak. 

Böjt el ső va sár nap já tól kezd ve az
egész böj ti idő szak alatt ar ra ké szü -
lünk, hogy majd a nagy hé ten ma -
gunk ba száll va, bűn bá nat tal kö vessük
lé lek ben azt a ná zá re ti Jé zust, aki Is -
ten Bá rá nya ként ma gá ra vet te a vi lág
bű ne it, bár örök is te ni lé té nél fog va
ne ki sem mi lyen bű ne nem volt. Ke -
resz te lő Já nos ta nít ben nün ket (Jn 1,29
kk.) ar ra, hogy Jé zus „hor doz za a vi -
lág bű ne it”. Sa ját bű ne nem volt, de
ma gá ra vet te szent ár tat lan sá gá ban a
mi bű ne in ket, hogy fel sza ba dít son
min ket e ret te ne tes te her alól.

A szak ér tő bib lia tu dó sok a mai na -
pig vi tat ják Jób köny ve ke ret el be -
szé lé sé nek tör té ne ti sé gét, és mint
len ni szo kott, el len té tes ál lí tá sok fe -
szül nek egy más nak. Ta lán a leg el ter -
jed tebb fel fo gás az, hogy ez a ke ret -
tör té net köl tő i en drá mai be ve ze tés a
kö vet ke ző fe je ze tek hez, ahol a szen -
ve dő Jób ér tet len ba rá ta i val vi tat ja
meg az em be ri lét nagy kér dé sét, az
igaz em ber szen ve dé sét. A ba rá tok
két ség be von ják, hogy egy ál ta lán
len ne igaz em ber, sze rin tük Jób is tit -
kol va la mit, jobb len ne, ha ma gá ba
száll na. 

Ne künk itt és most, böjt el ső va -
sár nap ján nem kell ál lást fog lal nunk
e dis kur zus ban, de ér zé kel het jük,
mennyi re messze, a ná zá re ti Jé zus há -
ta mö gött áll Jób. Bár mennyi re tisz -
ta és igaz em ber is Jób (a könyv bi -

zony ság té te le sze rint), mennyi vel
in kább más mi nő ség Jé zus! 

Jó bot a sá tán Is ten nél vá dol ja be,
Jé zust sze mé lye sen kí sér ti, pró bál gat -
ja (Mt 4,1–11: a na pi lek ció). De sem -
mi kép pen se bo nyo lód junk be le egy
okos ko dó sa ta no ló gi á ba, mert az el -
mé le ti okos ko dás he lyett sok kal fon -
to sabb fel fe dez nünk a ma gunk szá -
má ra – böjt el ső va sár nap ján – a Jób
és Jé zus tör té nel mi sze mé lye és szen -
ve dé sük ér tel me kö zöt ti kü lönb sé get.

Jób ese té ben a lé nyeg – és ez
akár lel ki há zi fel adat ként is ér tel -
mez he tő –, hogy a hosszas vi ta után
ma ga Is ten szó lal meg, és ren de zi Jób
ügyét, aki ki tar tó an vár ta is Is ten
meg szó la lá sát. De Jé zus nál sok kal
több ről van szó! 

Jó bra vá rat la nul sza kad rá a szen -
ve dés, és te he tet le nül vi se li, nem is
tud mást ten ni. Jé zus azon ban Is ten
Fi a ként ön ként vál lal ja a szen ve dést,
hogy ez zel bi zony sá got te gyen a hi -
tet len ke dő em ber szá má ra Is ten men -
te ni aka ró sze re te téről, ke gyel mé -
ről. Jób em ber, a ná zá re ti Jé zus Is ten
Fia és em ber fia egy szer re, és így vál -
lal ja azt a sok fi zi kai és lel ki fáj dal mat! 

Nagy tisz te let tel va gyunk Jób iránt,
de tel jes fi gyel münk kel for dul junk
oda Jé zus hoz, és ra gyog jon fel szá -
munk ra, hogy mit tett ő ér tünk ön -
ként és csu pa sze re tet ből. Jé zus szen -
ve dé se és kín ha lá la a mi meg vál tá -
sunk, bűn bo csá na tunk és örök üd -
vös sé günk. 

Így ké szül jünk a nagy hét re, hogy
bol dog fel tá ma dá si ün nep le gyen a
szí vünk ben is, s min de nek vé gén a
va ló ság ban is. 

g Ri bár Já nos

Imád koz zunk! Drá ga Jé zus, kö szön -
jük ne ked mind azt, amit ér tünk tet -
tél, a bet le he mi já szol tól a gol go tai ke -
resz ten át fel tá ma dá so dig és mind -
örök re! Ámen.

B ÖJ T 1.  VA SÁR NAP JA IN VO C A VIT   JÓB 1,822 

Jób tól Jé zus hoz
A VA SÁRNAP IG ÉJE

b 1996 het ve ned va sár nap ján kez -
dő dött a ke len föl di imád sá gos
is ten tisz te le tek he ten kén ti gya -
kor la ta. Most eb be a mun ká ba
te kint he tünk be.

Há lá san em lék szem vissza a kez de tek -
re, ami kor fi a tal fel nőtt ként ke res tük
a mód ját, ho gyan mé lyít het jük el a hús -
vét vá rás idő sza ká nak gya kor la tát.

Ah hoz nem kel lett kü lön le ges li -
tur gi kus ér zé keny ség, hogy tud juk:
hi tünk alap ja a nagy pén te ki ese -
mény, az „el vé gez te tett” fel sza ba dí -
tó va ló sá ga, Krisz tus vált ság ha lá la. S
hi á ba tet te aszot tá a ha szon el vű ség
ko ra az evan gé li kus li tur gi át, hi á ba
kor lá toz ta az ál lam szo ci a liz mus a
gyü le ke ze ti életet, s hi á ba igye kez tek
még ta ní tó ink is né ha ne vet sé ges sé
ten ni az el mé lyü lés és imá dat gya -
kor la ta it – azt az is me re tet, hogy Jé -
zus ál do zat tá tet te ma gát ér tünk,
mind ez nem tud ta el ho má lyo sí ta ni.
A ke len föl di if jú ság és ének kar bá zi -
sán for má lód tak az el ső zsol tá ro zó
is ten tisz te le tek, ele in te csak böjt ben
és a nyá ri tá bo rok ban, majd ad -
vent ben is.

Több ré te gű öröm és elé ge dett ség
for rá sa lett ez a kez de mé nye zés: 1)
mél tó for mát ta lál tunk a kö zös imád -
ság hoz; 2) a for mai igé nyes ség hi te -
le seb bé tet te igye ke ze tün ket; 3) szé -
les ka pu tá rult a li tur gi án ke resz tül
min den idők ke resz tyé nei fe lé.

1) A kö zös imád ság a gyü le ke zet
egyik alap te vé keny sé ge, s nem min -
den kor osz tály nak ter mé sze tes az
egy más előt ti tel jes ön fel tá rás. Nem
is cél ja ez a gyü le ke ze ti élet nek, kö -

zö sen imád koz nunk még is el en ged -
he tet len, ha élő gyü le ke ze tet kép vi -
se lünk.

2) Tud tuk, hogy az imád ság „el fo -
ga dott sá gát” nem be fo lyá sol ja a for -
má ja. A da do gó szó nem ki sebb sú -
lyú az Úr előtt, mint a teo ló gi ai böl -
csel ke dés sel át ita tott kör mon dat,
még is ne künk, az imád ko zók nak
fon tos, hogy a tő lünk tel he tő leg na -
gyobb oda szá nást ta nú sít suk.

3) Aján dék, hogy ré sze sé vé le het -
tünk a zsol tá roz va imád ko zók té ren
és időn át nyú ló nagy kö zös sé gé nek
(azt for mát hasz nál juk, ame lyet re -
for má tor ele ink fon tos nak tar tot tak
meg őriz ni a kö zép ko ri li tur gi á ból). A
két nem ze dék kel előt tünk já rók
öröm mel em lé kez tek vissza ar ra,
hogy if jú sá gi ve ze tő jük, Bot ta Ist ván
ho gyan tar tot ta össze őket zsol tá ro -
zó is ten tisz te le tek kel. S kö zös ség be
ke rül het tünk még sa ját kor tár sa ink -
kal, a ka to li kus li tur gi kus moz gal mak
fi a tal ja i val is, mert úgy tet szett Is ten -
nek, hogy ezek ben az évek ben a ha -
gyo mány őr zés és -fel újí tás esz kö -
zé vel szó lon gas sa az if jú sá got.

A ki lenc ve nes évek ele jén te hát
még csak ad vent ban és a böj ti idő ben
volt zsol tá ro zó is ten tisz te let Ke len -
föl dön, ami kor 1995 vé gén Dob szay
Lász ló pro fesszor szer ve ző mun ká já -
nak kö szön he tő en fel ké rést kap tunk,
hogy ter jesszük ki ezt az is ten tisz te -
le ti for mát a mun ka év egé szé re. Re -
for má tus kol lé gám mal, Bó diss Ta -
más sal ál lí tot tuk össze a ma is hasz -
ná la tos ren det, s kezd tük a szol gá la -
tot kot ta ol va sás ban já ra tos fi a ta lok -
kal. Így szü le tett meg a Fő vá ro si
Pro tes táns Kán to rá tus. Fe ren czi Ilo -
na alap ve tő ku ta tá sai és hasz nos

köz re adá sai ad ták a meg szó lal ta tott
anyag leg na gyobb ré szét; ezt sa ját is -
me re te ink sze rint bő ví tet tük ko rá lok -
kal, gen fi zsol tá rok kal, több szó la -
mú kó rus té te lek kel.

Az imád sá gos is ten tisz te let egyik
súly pont ja a zsol tá ro zás: re ci tál va
éne kel jük a bib li ai szö ve get vagy –
Szen ci Mol nár Al bert sza va i val – a
ver ses vál to za tot (gen fi zsol tá rok). Az
ige ol va sás, ige hir de tés ter mé sze te sen
az egy há zi év hez kö tő dik, és ezt
erő sí ti meg az ün nep éne ke (ko rál és
fel dol go zá sa) s a dí szes, több szó la mú
mo tet ta is. Az es ti imád ság ál lan dó
ele me Má ria há la éne ke, a Mag ni fi cat.
Ál ta lá nos kö nyör gés, ál dás és es ti
ének zár ja az al kal mat.

Az éne kes szol gá lat te vők más fél
órá val az is ten tisz te let kez de te előtt
gyü le kez nek össze. Len dü le tes mun -
ká val, ol dott han gu lat ban te lik a ké -
szü lés ide je, s az is ten tisz te let ko -
moly sá ga csak erő sí ti a kö zös sé get az
éne ke sek kö zött. Éle tünk ben kü lön -
bö ző út ja ink van nak, de az imád ság -
ban, a szol gá lat ban eggyé vá lunk. Az
éne kelt több szó la mú anyag min dig
al kal maz ko dik a kis kó rus össze té te -
lé hez (az évek alatt je len tős kot ta tár
gyűlt össze az egy há zi év té má i hoz
iga zo dó kó rus mű vek ből).

Kül föl di ta pasz ta la tok azt mu tat -
ják, hogy olyan gyü le ke ze tek ben
erő sö dött meg a kö zös imád ság,
ahol nem egye dül a ze né szek kez de -

mé nyez ték az újí tá so kat, ha nem a
pap ság érez te szol gá la ta ré szé nek a
tel jes gyü le ke zet tel va ló lel ki kö zös -
ség vál la lást és a na gyobb ál do za tot
igény lő elő ké szü le tet. Ke len föl di gya -
kor la tunk is ezt mu tat ja: a szol ga társ
lel kész nyi tott sá ga a li tur gi á ra, az alá -
za tos össze sze dett ség min dig ál dott
al kal ma kat és idő sza ko kat ered mé -
nye zett.

Tud tuk a kez de tek kor, hogy több
év re, év ti zed re van szük ség ah hoz,
hogy ez az is ten tisz te le ti for ma is mét
ter mé sze tes le gyen temp lo ma ink -
ban. Más fél év ti zed múl tán mond hat -
juk: fel nőtt egy új ge ne rá ció, mely nek
tag jai be le nőt tek a zsol tá ro zó is ten -
tisz te let be. A fó ti kán tor kép ző fi a tal -
sá ga ma már egy mást ta nít va is mer -
ke dik a té tel for mák kal, a tan fo lya mok
el ma rad ha tat lan ese mé nye a reg ge li
és es ti kö zös zsol tá ro zás. 

Ami óta a Gyü le ke ze ti li tur gi kus
könyv meg je lent, egyet len kö tet -
ben meg ta lál ha tó szin te min den,
ami a kö zös imád sá gok meg va ló sí -
tá sá hoz kell het – bár né mi gya kor -
lat ra azért szük ség van ah hoz, hogy
tud juk, mi kor és ho va kell la poz ni a
kö tet ben vagy az Evan gé li kus éne kes -
könyv ben. Évek alatt sok min dent
fej ből is meg ta nul nak a részt ve vők,
lel kük ré szé vé vá lik a li tur gi kus szö -
veg, az alá za tos dal lam. Mint a kán -
tor kép ző sök több sé gé nek az ál lan -
dó es ti imád ság gá lett Nunc dimit -
tis an ti fó na, mely az örök élet re
ké szü lés éne ke is le het: „Tarts meg,
Uram, vir rasz tá sunk ban, őrizz meg
al vá sunk ban, hogy Krisz tus sal vir -
rasszunk, és bé kes ség ben nyu god -
junk!” (GyLK 783)

g Dr. Ben ce Gá bor

Kö zös ség épí tés a ze nén és az imád sá gon ke resz tül

Örök ké va ló Atyánk! Hoz zád ki ál -
tunk, halld meg kö nyör gé sün ket!
Se gít sé gért ese de zünk, ké rünk, mu -
tass utat ne künk. Hoz zád for du lunk
a böj ti idő ben, mi kor bű ne ink mély -
sé gé vel szem be sít igéd, és hir de ti
Fi ad ha tár ta lan sze re te tét, aki még a
sá tán kí sér té se i nek is el len áll va vég -
hez vit te meg vál tó mun ká ját. Ké -
rünk, add, hogy a kí sér tő fe let ti győ -
zel me ne künk is erőt ad jon kí sér té -
se ink kö ze pet te, hogy min den kor a
te uta don jár junk, és hű sé ge sen cse -
le ked jük aka ra to dat.

Mennyei Atyánk! Há lát adunk ne -
ked azért, hogy na pon ként gon dot vi -
selsz ró lunk, és kö rül ve szel min ket
sze re te ted del. Hisszük és vall juk,
hogy min den gyer me ked ér té kes
szá mod ra, Urunk, még is oly sok szor
ag gó dunk a hol na pért. Bo csásd meg
ki csiny hi tű sé gün ket, és ta níts meg
ön ma gun kon túl is meg lát ni vi lá go -
dat. Ké rünk, fi gyel mez tess, ha ke -
nyér gon dok vagy az anya gi ja vak
utá ni haj sza mi att tá vo lod ni kez -
dünk tő led, és ve zess vissza ar ra az
út ra, me lyet ki je löl tél szá munk ra.

Kö nyör günk hoz zád a te rem tett
vi lá gért, add, hogy pa ran csod sze rint
bán junk ve le, hi szen ránk bíz tad.
Se gíts, hogy – amíg nem ké ső –
rend be hoz has suk mind azt, amit le -
rom bol tunk be lő le. Se gíts, hogy ész -
re ve gyük: fe le lős ség gel tar to zunk
rend jé ért és ép sé gé ért.

Há lát adunk ne ked szent igé dért,
amely se gít el iga zod ni éle tünk ben,
mun kánk ban, ta nít vány sá gunk ban.
Add, hogy ne csak hall juk, de él jük
is, amit üzen szá munk ra. Adj erőt, ki -
tar tást, re mény sé get mind azok nak,
akik evan gé li u mod szol gá la tá ban
áll nak. Se gítsd őket, hogy mun ká juk
nyo mán épül jön egy há zunk, épül je -
nek gyü le ke ze te ink. Küldd el Szent -
lel ke det a té ged ke re sők höz és azok -
hoz, akik kö zöm bö sek, hogy hi tet éb -
resszen a szí vük ben. 

Ké rünk, Urunk, aján dé kozd ne -
künk a szív és a szó böjt jét. Tud junk
hall gat ni, ha szük sé ges, el hall gat ni,
ha csak a ma gunk iga zát vé di aj kunk,
és meg hall gat ni a kö zös ség re és meg -
ér tés re vá gyó em ber tár sa in kat. Se gíts
le mon da ni kedv te lé se ink ről is, ha
időnk, erőnk, fi gyel münk oda szá ná sá -
val így a má sik ter hén könnyít he tünk. 

Mu tass utat a menny fe lé, aho va
tar tunk. Örök or szá god jö ve te lét
vár va kö nyör günk azo kért, akik a
ma gány, a szen ve dés, a gyász és a ha -
lál ter hei alatt ros ka doz nak. Kö -
nyör günk azo kért is, aki ket ter mé sze -
ti ka taszt ró fák súj tot tak, s akik gond -
ja ik, prob lé má ik mi att nem tud nak
rád fi gyel ni. Ké rünk, légy ve lük,
áraszd rá juk ál dá so dat, ke gyel me det,
hogy a ba jok kö ze pet te is ki tud ják
mon da ni: „Én Uram, én Is te nem!” 

Urunk, ké rünk, ve zess ben nün ket
to vább böj ti utun kon, és se gíts ben -
nün ket is a te uta don jár ni, hogy el -
nyer jük ke gyel me det a te Fi ad, a mi
Urunk Jé zus Krisz tus ér de mé ért.
Ámen.
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Nem sze ret jük, ha va la mi vá rat la nul
ke resz te zi utun kat, fel bo rít ja ter ve -
in ket, át ren de zi prog ram ja in kat. Éle -
tünk út ját jár va per sze meg-meg ta -
pasz tal juk, hogy van nak kény szer -
hely ze tek, ami kor ki csú szik ke zünk -
ből az irá nyí tás. 

Egy vá rat lan be teg ség lá to ga tott
meg en gem is, ép pen az öku me ni kus
ima hé ten. Bor zasz tó kí nos volt he -
tek kel, hó na pok kal ko ráb ban le kö tött
és el ter ve zett al kal ma kat az utol só
pil la nat ban le mon da ni. Át érez tem,
mi lyen kel le met len ez a há zi gaz -
dák nak és azok nak a kol lé gák nak is,
akik nek he lyet te sí tő ként kel lett be -
ug ra ni uk.

Az is mert köz mon dás a kény szer -
hely ze tek elő ál lá sá ról így szól: „Em -
ber ter vez, Is ten vé gez…” Ez meg ér -
ne egy mé lyebb teo ló gi ai elem zést,
er re azon ban eb ben az írás ban nyil -
ván nem vál lal koz ha tom. Az min den -
kép pen el gon dol kod ta tó, hogy kény -
szer pi he nő ink ál ta lá ban kér dé se ket
vet nek fel ben nünk, ame lyek re vá la -
szo kat ke re sünk. Is ten éle tünk be va -
ló di rekt be avat ko zá sa i nak gon dol juk
eze ket, vagy eset leg meg lát juk ben -
nük élet vi te lünk, ak tu á lis dön té se ink
kö vet kez mé nye it is? Mit ta nu lunk be -
lő lük, mit ér tünk meg, mit lá tunk ál -
ta luk más ként?

Ti zen négy éves ko rom ban egy is -
ko lai tor na órán fo ci zás köz ben el tör -
tem a lá ba mat. An nak a nap nak
nem csak a dá tu ma, de sok rész le te is
rög zült ben nem. Pél dá ul az, hogy éle -
tem egyet len men tő au tós ka land ját
mi ként ron tot ta el, hogy a ko ra ta va -
szi út te le volt ká tyúk kal. A La jos ko -

má rom tól Szé kes fe hér vá rig tar tó
uta zás na gyon hosszú nak tűnt. Min -
den döc ce nő szú rós fáj dal mat je -
len tett a lá bam ban. 

Mi u tán meg kap tam a gipsz csiz -
má mat, még az nap ha za is vit tek. Há -
zon be lül fél lá bon ug rál va pró bál tam
köz le ked ni. Is ko lá ba já rás hoz moz -
gás sé rült test vér bá tyám to ló ko csi ját
kap tam köl csön. Em lék szem, mi -
lyen ne he zen vi sel tem a ki szol gál ta -
tott sá got. 

Ké szült egy csa lá di fény kép ab ban
az idő szak ban. Ott ho nunk te ra szán
ül együtt a csa lád né hány tag ja. Töb -
bek kö zött én is a be gip szelt lá ba mat
fel pol col va, mel let tem a bá tyám a to -
ló ko csi já ban. Ott és ak kor rö vid idő -
re sors tár sak va gyunk. 

Ez a pil la nat kép na gyon sok szor
eszem be jut. Az én lá bam ról hat
hét után le vet ték a gip szet, las san
vissza tért be le az erő. So kat fo ciz hat -
tam ve le kö zép is ko lás ként, a teo ló -
gus évek alatt a jól is mert „dü hön gő -
ben” vagy a ka to li kus és re for má tus
teo ló gu sok kal, de hit tan tá bo rok ban
a gye re kek kel, sőt né hány szor még –
im már le las sul va – püs pök ként is a
győ ri pé ter fys ta ná rok kal. A bá tyám
vi szont ti zen négy éves ko ra óta, már
több mint négy év ti ze de fo lya ma to -
san to ló ko csi já hoz kö töt ten, má sok
se gít sé gé re szo rul va él… 

A kény szer pi he nők ki bil len te nek.
Új né ző pont ból lát hat juk kör nye -
ze tün ket vagy akár a sa ját éle tün ket,

hely ze tün ket. Olyas mit is ész re ve -
szünk, amit előt te nem. Aján dék ká
vá lik az, ami az előtt fel se tűnt, mert
ter mé sze tes volt. Ta lán fe le lős ség is
éb red ben nünk, hogy az Is ten től ka -
pott aján dé ka ink kal egy más se gí té -
sé re és ja vá ra él jünk. 

Az öku me ni kus ima hé ten ka pott
kény szer pi he nő nek is több ho za dé ka
volt. Egy részt meg ta pasz tal tam, hogy
nél kü lem is min den szé pen, ékes
rend ben ment. Kö szö net tel tar to zom
azok nak a test vé rek nek, akik a szol gá -
la tok el lá tá sá ban ki se gí tet tek. Kö szö -
nöm ne kik. Más részt a be teg ágyon na -
gyon so kak sze re te tét is meg ta pasz tal -
tam. Meg ha tó, hogy az egy ház jó csa -
lád ként tud ja hor doz ni rá szo ru ló tag -
ja it. Így hor do zott en gem is. Át él tem,
és erőt adott az em be rek jó in du la tú ér -
dek lő dé se, és hogy na gyon so kan hor -
doz tak imád sá guk ban. Kap tam egy kis
időt ol va sás ra, ki kap cso ló dás ra, pi he -
nés re – és per sze egy há zi gya kor la tunk
vé gig gon do lá sá ra is. 

A kény szer pi he nő a pi he nés hez
va ló egy há zi vi szo nyu lás kér dé sét
is fel ve tet te ben nem. 

Né ha ta lán a szük sé ges pi he nők el -
ma ra dá sa mi att ko pog tat nak be hoz -
zánk a kény szer pi he nők. A „me ne -
dzser be teg ség ként” jegy zett tü net -
együt tes a fo lya ma tos ké szen lé ti hely -
zet ben, el ső sor ban a fo lya ma tos
stressz ben élő em be rek kö zött sze di
ál do za ta it. A lel ké szi szol gá lat ban
ál ló kat (kü lö nö sen a hi va tá su kat ko -

mo lyan ve vő ket) va ló ban fe nye ge ti ez
a ve szély. Nem csak a fo lya ma tos és
sok irá nyú ter he lés és stressz mi att,
ha nem mert az egy ház ban fals mó -
don ide a li zá ló dott a szol gá lat ol tá rán
va ló ön ki zsák má nyo lás. Idős lel kész -
kol lé gá tól hal lot tam – büsz kén me -
sél te –, hogy ő negy ven évi szol gá la -
ta alatt so ha nem volt sza bad sá gon… 

Sok rossz pél dát le het ne mon da -
ni ar ra, hogy a gyü le ke zet pász to ro -
lá sá nak fe le lős sé ge köz ben nem egy
lel kész el ha nya gol ta ma gát és a csa -
lá di kap cso la ta it is. Saj nos en nek
nagy ára van. Rá me het az egész ség,
de a csa lád, sőt még a szol gá lat hi -
te le is!

If jú ko rom ban so kat ke rék pá roz -
tam. Ak kor ta nul tam meg a nye reg -
ma gas ság be ál lí tá sá nak böl cses sé -
gét. En nek lé nye ge: a nyer get úgy kell
be ál lí ta ni, hogy te ke rés köz ben a lá -
bun kat ki tud juk nyúj ta ni. Me net
köz ben ugyan is ez egy kis pi he né si fá -
zis nak fe lel meg. Et től az alig ész re -
ve he tő ap ró ság tól, a kis pi he nés től lé -
nye ge sen meg nő a tel je sít mény.

A bib li ai te rem tés tör té net ben azt
ol vas suk, hogy Is ten a te rem tés ha -
to dik nap ja után meg pi hent (1Móz
2,2). Az ószö vet sé gi tra dí ció ezt egy -
faj ta min ta adás ként ér tel mez te, ame -
lyet az em ber nek is kö vet nie kell. A
Tíz pa ran cso lat „szen teld meg az
ün nep na pot” (2Móz 20,8) pa ran -
csát szi go rú mun ka szü net ként ér tel -
mez ték. Az Új szö vet sé get ol vas va ta -

lán van, aki meg is üt kö zik azon, hogy
Jé zus ko rá ban a szom bat na pi mun -
ka ti lal mat mi lyen szi go rú an pró bál -
ták be tar ta ni és be tar tat ni. 

Is ten igé jé ben a tes tün ket és lel -
kün ket vé dő szán dé kát ér de mes fel -
fe dez ni. Ne künk, egy há zi szol gá lat -
ban ál lók nak is ko mo lyan kell ezt
ven nünk! Mi, akik hét vé gén és ün -
nep na po kon is szol gá la tot tel je sí -
tünk, nem ál lunk Is ten tör vé nyei fe -
lett. Tes ti és lel ki pi he nés re, erő -
gyűj tés re, töl te ke zés re ne künk is
szük sé günk van. Ezért kol lé gá i mat,
hit test vé re i met és ma ga mat is a
mun ka és a pi he nés egész sé ges
egyen sú lyá nak ke re sé sé re bá to rí -
tom, hogy Is ten nek le he tő leg ne
kell jen el mu lasz tott pi he nés mi att
kény szer pi he nő re kül de nie min ket! 

Kény szer pi he nő
É GTÁJOLÓ

Szemerei János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

Kö zös ének lés sel ke re te zett kez dő áhí -
ta tá ban az egye tem rek to ra, dr. Sza -
bó La jos Lk 13,18–21 alap ján a „Jé zus
ta ní tá sa ma ga a fel nőtt kép zés” gon -
do la tot ál lí tot ta a kö zép pont ba. A
mus tár mag és a ko vász pél dá ján be -
mu tat va a Jé zus sal va ló ta lál ko zás, az
iga zi dia ló gus le he tő sé gé nek ne vez -
te a ta nu lást. 

Bo ro sán Be á ta, az Em be ri Erő for -
rá sok Mi nisz té ri u ma (Em mi) Szak -
kép zé si és Fel nőtt kép zé si Osz tá lyá -
nak ve ze tő je be mu tat ta, mi a hely zet
ma a szak ké pe sí té sek te rü le tén. A
gaz da ság ál la po ta foly tán – mond ta
– az Or szá gos kép zé si jegy zé ket kény -
te le nek vol tak öt ven száza lék kal
csök ken te ni. Majd nem ál do za tul
esett a re duk ci ó nak az egy ház ze nész
ké pe sí tés is, hol ott ez az egyet len,
hit tu do má nyi egye te men sze rez he -
tő kép zett ség, ame lyet a mun ka -
erő pi ac is el is mer. 

A szak kép zé si és fel nőtt kép zé si
osz tály az „éle ten át tar tó ta nu lás”
esz mé jét kö vet ve dol go zik egy úgy -
ne ve zett se ni or men tor prog ra mon.
En nek egyik ré sze – amely már né -
hány in téz mény ben si ke re sen mű -
kö dik – az idő sek is ko lai kép zés be
tör té nő be vo ná sa. Mű kö dik egy
nyug dí jas aka dé mia is, ahol a prog -
ram ban részt ve vők sa ját ér dek lő dé -
si te rü le tük nek meg fe le lő en kap -
cso lód hat nak be a kö zös ta nu lás ba. 

A 2011-es köz ne ve lé si tör vény
után a mi nisz té ri um il le té kes osz tá -
lya híd prog ra mok meg va ló sí tá sá ba
kez dett, ame lyek se gít sé gé vel mi nél
töb be ket igye kez nek vissza ve zet ni a
mun ka erő pi ac ra. A fel nőtt kép zés

ki dol go zá sá val a köz ok ta tá sért fe le -
lős ál lam tit kár sá got bíz ták meg. 2014
és 2020 kö zött új stra té gi át kí ván nak
élet be lép tet ni. A csu pán nyolc ál ta -
lá nost vég zett fel nőt tek nek a ter vek
sze rint te ma ti kus hét vé gék ke re té ben
nyí lik majd le he tő sé gük a hi ány zó
alap kom pe ten ci ák pót lá sá ra, kö zel
hat van rész szak ké pe sí tés meg szer zé -
sé re. A prog ram szer ve zői emel lett
azon ban az er köl csi ne ve lés nek is
hang súlyt kí ván nak ad ni. Az új fel -
nőtt kép zé si tör vény je len leg a par la -
ment előtt van.

Az osz tály ve ze tő asszony jó kí -
ván sá gai után Bak Pé ter tar tott pre -
zen tá ci ót a fel nőtt kép zés egy há zunk
éle té ben nyo mon kö vet he tő ala ku lá -
sá ról. A fel nőtt kép zés elő fu tá ra i nak
mond ha tók az EKE-bib lia is ko la és a
Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza egye -
sü let ál tal szer ve zett kon fe ren ci ák.
Kü lö nö sen fon tos té nye ző  a szar va -
si (Ótemp lo mi Sze re tet szol gá lat)
nép fő is ko la mun ká ja. Mér föld kő -
nek te kint he tő az evan gé li kus pres -
bi te rek or szá gos ta lál ko zó ja, a 2009-
ben út já ra in dí tott EPOT, ahol egy -
ér tel mű igény ként fo gal ma zó dott
meg a fel nőt tek, el ső sor ban a pres -
bi te rek kép zé se.

Bak Pé ter ki emel te a fel nőtt kép zés
öt let adó i nak mun ká ját, töb bek kö zött
D. Sze bik Im re nyu gal ma zott püs pök
te vé keny sé gét, aki a gyü le ke ze ti -
mun ka társ-kép ző tan fo lya mok el -
in dí tó ja ként s mind a mai na pig
szer ve ző je ként vég zi fá rad sá gos mun -
ká ját. 

Az igényt leg elő ször Fa bi ny Ti bor,
a Ma gyar or szá gi Lu ther Szö vet ség

el nö ke ar ti ku lál ta 2008. no vem ber 3-
án mon dott be szé dé ben. Ko csis Ist ván -
nak, egy há zunk or szá gos iro dá ja pá -
lyá za ti re fe ren sé nek ta nul má nya is
irány mu ta tó volt, amely ben a fel nőtt -
kép zés szak mai kon cep ci ó ját fej tet te
ki, to váb bá Pángyánsz ky Ág nes nek, az
EHE dok to ran dusz hall ga tó já nak pub -
li ká ci ói is je len tő sek a té má ban. 

Má ra már az eh hez a kép zé si for -
má hoz szük sé ges akk re di tá ci ót is
meg sze rez te egy há zunk, így ta valy

no vem ber 25-től fel nőtt kép zé si in téz -
mény ként is mű kö dik. A meg kez dett
fo lya mat to vább fej lesz té sé hez cél -
sze rű len ne csök ken te ni a sze mély-
és hely szín füg gő sé get és tisz táz ni a
költ ség ve tés re vo nat ko zó kér dé se ket
is. A to vább lé pés hez a már meg te -
rem tett ke re tek tar ta lom mal (kép zé -
sek és cé lok) való fel töl té se az el sőd -
le ges fel adat – mond ta a fel nőtt kép -
zé si ügy in té ző.

A kon fe ren cia foly ta tá sa ként en -
nek szel le mé ben zaj lot tak a kis cso -
por tos be szél ge té sek. Há rom té ma -
kör rel fog lal koz hat tak a részt ve vők
há rom mo de rá tor ve ze té sé vel. A hit -

épí tő prog ra mok ról Pángyánsz ky
Ág nes sel, a kom pe ten cia épí tő prog -
ra mok ról Fáb ri Györggyel, az Észa -
ki, a kö zös ség épí tés ről pe dig Mé szá -
ros Ta más sal, a Nyu ga ti (Du nán tú -
li) Egy ház ke rü let fel ügye lő jé vel foly -
tat hat tak dis kur zust az ér dek lő dők. 

A csa pa tok szó vi vői ké sőbb ne gyed
órá ban is mer tet ték dia ló gu suk gyü -
möl cse it. Nagy ívű, rend szer be fog -
la ló igye ke zet, még több kér dés jel -
le mez te a lel kes össze fog la ló kat. Kre -

a tív öt le tek is el hang zot tak. Ko csis
Ist ván pél dá ul el árul ta cso port já -
nak, hogy a kon fe ren cia és az evan -
gé li kus egy há zi fel nőtt kép zés fe je,
Bak Pé ter vizs gá zott vi tor lás ok ta tó is
– en nek kap csán fel ve tet te, hogy vi -
tor láz ni vá gyó gyü le ke ze ti ta go kat le -
het ne to bo roz ni vi tor lá ja alá. Az
egy ház bel ső kap cso la ti tő ké je igen
gaz dag, de nem hasz nál juk ki – ál la -
pí tot ták meg a részt ve vők.

Fa bi ny Ta más, az Észa ki Egy ház -
ke rü let püs pö ke a li fel ong lear ning,
vagy is az élet hosszig tartó ta nu lás
esz mé jét il luszt rál va négy ala kot idé -
zett meg be szé dé ben. Rab bi Aki ba

nyolc van éves ko rá ban ta nult meg ír -
ni-ol vas ni uno ká já val, az tán a zsi dó -
ság egyik leg el is mer tebb írás tu dó ja
lett. Ni ko dé mus, a te kin té lyes fa ri ze -
us ti tok ban ke res te fel Jé zust, és kér -
dé se ket tett fel ne ki, mert meg akar -
ta ér te ni. A püs pök sze rint a jobb la -
tor tör té ne te is azt pél dáz za, hogy
„so ha nem ké ső”. Az utol só meg idé -
zett pe dig Bucs ki Man ci né ni volt, a
nem rég el hunyt sió fo ki pénz tá ros
hölgy, aki ön zet len sze re te té vel és
egy há zért foly ta tott mun kál ko dá sá -
val le het pél da adó. 

A püs pök sza va it kö ve tő en Bak
Pé ter fog lal ta össze a nap ta pasz ta la -
ta it. Meg kö szön te a je len le vők ak tív
hoz zá já ru lá sát a fel ada tok fel vá zo lá -
sá hoz. Az el kö vet ke ző na pok ban, he -
tek ben sor ke rül az itt el hang zot tak
fel dol go zá sá ra és rend szer be fog la lá -
sá ra – je len tet te ki –, fel tér ké pe zik
azo kat a kép zé se ket és kép zé si el gon -
do lá so kat, ame lyek a kon fe ren cia ré -
vén vál tak is mert té. Va la mennyit
olyan for má ba lesz szük sé ges szer -
kesz te ni, hogy majd egy fel nőtt kép zé -
si ka ta ló gus ré sze ként ke rül hes se nek
az egy ház nyil vá nos sá ga elé. A fel nőtt -
kép zési ügyintéző el kép ze lé se sze -
rint az együtt mű kö dés alap ja a je len -
le vők ada ta it tar tal ma zó le ve le ző lis -
ta, amely re már az el kö vet ke ző na pok -
ban ki kül di a kon fe ren ci án be mu ta -
tott anya go kat és a hi vat ko zott cik ke -
ket. Így vá lik majd le het sé ges sé a
részt ve vők hoz zá já ru lá sa a fel nőtt kép -
zés fej lő dé sé hez a jö vő ben is.

A zár szót Ká kay Ist ván or szá gos
iro da igaz ga tó mond ta. El ső sor ban a
fel nőtt kép zés szer ve zé sét el in dí tó
Var ga Már tá nak és Bu da An na má -
ri á nak, az or szá gos iro da ne ve lé si és
ok ta tá si, il let ve dia kó ni ai osz tá lya ve -
ze tő jé nek mun ká ját emel te ki. Az úti
ál dást ifj. dr. Ha fen scher Ká roly, a zsi -
nat lel ké szi el nö ke ad ta az út ra ke lő
kö zön ség nek.

g Ki nyik Ani ta

Vi tor lát bon tó fel nőtt kép zés
Kon zul tá ció az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men

b Egy há zunk fel nőtt kép zé sé nek hely ze tét és jö vő jét tár gya ló kon fe -
ren cia hely szí ne volt feb ru ár 6-án az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem (EHE). Az in téz mény a ter vek sze rint ma gá nak az evan gé -
li kus fel nőtt kép zés nek is ott hont ad majd. A hall ga tó sá got is
együtt gon dol ko dás ra hí vó, sok szí nű prog ram Bak Pé ter fel nőtt kép -
zé si ügy in té ző (képünkön) mo de rá lá sá val zaj lott. 
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Ez évben ki csit könnyebb dol guk
van azok nak az asszo nyok nak, akik
elő ké szí tik gyü le ke ze tük ben a vi lág -
ima na pi al kal mat. Az is ten tisz te le ti li -
tur gia ez út tal ugyan is Fran cia or -
szág ból ér ke zett hoz zánk. Alig ha
van olyan kö zös ség, amelyben ne
tud na me sél ni va la ki Pá rizs ról, a
cso dá la tos pro ven ce-i vi dék ről vagy
ép pen a Loire men ti kas té lyok ról…

A már is mer ten túl az  or szág nak
egy má sik ar ca is fel tá rul hat előt tünk
az idei ima na pon: Fran cia or szág a be -
ván dor lók, a jö ve vé nyek hazája. Év -
szá za do kon ke resz tül te le ped tek ide

az em be rek Eu ró pa más vi dé ke i ről.
A 19. szá zad ban meg in du ló ipa ro so -
dás ma gá val hoz ta a len gyel és olasz
ven dég mun ká sok be áram lá sát, akik
fő ként bá nyák ban, il let ve a gyá rak
épít ke zé se in dol goz tak. A har min cas
évek ben a spa nyol pol gár há bo rú elől
is ide me ne kül tek az em be rek, de az
56-os for ra da lom le ve ré se után
ugyan úgy be fo gad ták a me ne kül ni
kény sze rült ma gya ro kat, mi ként a
het ve nes évek po li ti kai szám űzöt te it
Chi lé ből és Vi et nam ból. 

A leg töb ben azon ban két ség kí -
vül gaz da sá gi kény szer ből ér kez tek
Fran cia hon ba, ahol az öt ve nes évek
kö ze pén olyan nagy szük ség volt
mun kás ke zek re, hogy Észak-Af ri ká -
ból, a Sza ha ra vi dé ké ről csá bí tot ták
ide az em be re ket. Ezek a fér fi ak
gyak ran a csa lád juk nél kül ér kez tek,
is ko lá zat la nok vol tak, ezért egy sze -
rűbb szál lá sok kal is meg elé ged tek.
Ám a het ve nes évek kö ze pén (ami -
kor már át tud ták vol na te le pí te ni a
sze ret te i ket is) ki tört az olaj vál ság, s

en nek kö vet kez té ben meg nö ve ke -
dett a mun ka nél kü li ség. 

A gaz da sá gi krí zis fel szín re hoz ta
az ide gen gyű lö le tet. A szél ső sé ges na -
ci o na lis ta párt tag jai azt han goz tat -
ták, hogy a be ván dor lók el ve szik a
mun kát a fran ci ák elől. A gen fi egyez -
mény ér tel mé ben a kor mány nak en -

ge dé lyez nie kel lett a
csa lád egye sí tést, ám az
ily mó don le te le pe dett
csa lá dok nak ál ta lá ban
csak a vá ro sok pe rem -
ke rü le te i ben jut ha tott
lak hely. Bár Fran cia or -
szág ko moly erő fe szí té -
se ket tett ar ra, hogy
meg te remt se a tör vé -
nyes ke re te ket a ven -
dég mun ká sok és a me -
ne kül tek letelepedésé -
hez, ma is tö me gek él -
nek hi va ta los pa pí rok
nél kül. 

Az idei ima na pon ez
a kér dés ke rül elénk,
ma gyar ke resz té nyek
elé is: ho gyan vi szo -
nyu lunk a jö ve vé nyek -
hez? A prob lé ma egy ál -
ta lán nem ide gen tő -
lünk. Már Bu da pes ten
is van nak ne gye dek,

„get tók”, ahol Ázsi á ból, Af ri ká ból
ér ke zett me ne kül tek él nek. Gyak ran
több csa lád is osz to zik egy-egy ré gi,
fel újí tás ra szo ru ló la ká son. Az is ko -
lák osz tály ter me i ben af gán, kí nai,

arab gye re kek ül nek együtt a ma gyar
di á kok kal. 

Ho gyan gon do lunk rá juk? Mi ként
vé le ke dünk az ide ge nek ről? Jé zus

mon da ta esz mél tet: „…jö ve vény vol -
tam, és be fo gad ta tok…” (Mt 25,35) Az
ide ge nek hez va ló vi szo nyu lá sunk
lesz a pró ba kö ve an nak, hogy meg -
van-e ben nünk Krisz tus lel kü le te. 

Sa já tos mó don fe je zi ki ezt a gon -
do la tot Anne-Li se Ham mar Je an not
mű vész nő non fi gu ra tív – aho gyan ő
fo gal maz: az abszt rakt ha tá rá ig el me -
nő – fest mé nye. A fes tő, aki ma ga is
a Sor bonne kép ző mű vé sze ti ka rán
szer zett dip lo mát, így be szél az ima -
nap cím adó ké pé ről: 

„Ezen a fest mé nyen az ide gent a
szür ke ár nyék kal fe je zem ki, amely a
töb bi szín től ha tá ro zot tan meg kü lön -
böz tet he tő. A vo na lak s a csak nem fe -
hér szín hang sú lyo zá sá val a fényt
pró bál tam be le vin ni az al ko tás ba. A
szür ke szi lu et tet kö rül ra gyog ja a
fény, amely fe lül ről, a menny ből
árad, s az egész te ret át jár ja. Min den
be le ke rül eb be a fé nyes ra gyo gás ba
– amint hogy az em be rek is egy föld -
go lyón él nek. A kép al ján lát ha tó for -
mák ra is rá árad a fény. Ezek a for mák
– mint egy em ber cso port – kö rül ve -
szik a szür kébb részt, és va ló já ban be -
fo gad ják. Azt sze ret tem vol na, hogy
az egész kép me leg és szí nes han gu -
la tot árasszon. Ez zel az ün ne pé lyes -
sé get is hang sú lyoz ni akar tam, és azt
is, hogy mi cso da ere je van az egy -
más sal va ló ta lál ko zás nak, az egy más
irán ti nyi tott ság nak.”

A mű vész nő nem szo kott em be re -
ket áb rá zol ni. Ezen a ké pen, amely
Mt 25,35 „adap tá ci ó ja”, még is meg for -
má zott egy ala kot. A né ző fan tá zi á -
já ra bíz za, hogy mit, il let ve kit lát
ben ne. Fel is mer he ti a kör nye ze té ben
élő ide gent, de ész re ve he ti akár ön -
ma gát is… Hi szen az idei ima nap
vég ső konk lú zi ó ja ép pen ez: va ló já -
ban mind annyi an be fo ga dott jö ve vé -

nyek va gyunk, akik nek az Atya sze -
re te té ből, Krisz tus ál tal van pol gár -
jo guk az Is ten or szá gá ban. 

g B. Pin tér Már ta

La punk elő ző szá má ban Ide a slussz -
kul csot! cí mű írá sunk ban szá mol -
tunk be ró la, hogy ve szély ben a ta nya -
gond no ki el lá tás a Nyír egy há zát öve -
ző hu szon hét bo kor ta nyá ban. A Nyír -
sé gi Több cé lú Ön kor mány za ti Tár su -
lás (Nyi töt) egyez te tés nél kül, ha tá -
ro za ti úton mi előbb ké ri a szol gá lat
nél kü löz he tet len mun ka esz kö zé nek,
egy 2005-ös év já ra tú Ford Tran sit
gép ko csi nak az át adá sát a szol gá la tot
fenn tar tó nyír egy há za-kert vá ro si
evan gé li kus gyü le ke zet től. 

Az óta kap tuk a hírt, hogy az el zárt -
ság ban élő idős em be rek szo ci á lis el -
lá tá sa egy elő re to vább mű köd het: a
Nyi töt tár su lá si ta ná csa – meg fon tol -
va a gyü le ke zet ve ze tő i nek le vél ben
el jut ta tott és la punk ban is is mer te tett
ér ve it – leg utób bi ülé sén úgy dön tött,

hogy a gép ko csi át adá sát a té li krí zis -
idő szak után ra ha laszt ja. Er ről Metz -
ner Zsolt, a tár su lás mun ka szer ve ze -
té nek meg bí zott ve ze tő je tá jé koz -
tat ta te le fo non lapunk mun ka tár sát. 

Veszprémi Erzsébet meg is mé telt
kér dé sé re, hogy mi in do kol ta egy ál -
ta lán an nak a ha tá ro zat lan ide jű
szer ző dés nek a fel bon tá sát, amely a
vi ta tott hely zet ki ala ku lá sá hoz ve ze -
tett, a mun ka szer ve zet ve ze tő je tö -
mör vá laszt adott: „Ra ci o na li zá lás. Az
egész vá ros szo ci á lis alap el lá tá sát
egyet len szer ve zet re, tör té ne te sen
egy ci vil szer ve zet re kí ván tuk bíz ni.”

Az egy ház köz ség és az ál ta la fenn -
tar tott Joób Oli vér Gon do zó és Re ha -
bi li tá ci ós Sze re tet in téz mény mun ka -
tár sai fel lé le gez tek, mi u tán – ugyan -
csak telefonon – ők is ér te sül tek a

cikkünk megjelenését követő for du lat -
ról, bár nyu god tab bak len né nek, ha
mi előbb írás ban és hi va ta lo san is hírt
kap ná nak róla – tud tuk meg La borczi
Gé za igaz ga tó lel kész től. Ak kor ugyan -
is az is ki de rül ne, pon to san mi lyen ha -
tár idő höz kell tar ta ni uk ma gu kat,
ami kor a szol gá lat meg men té se ér de -
ké ben új meg ol dá son dol goz nak, eset -
leg egy cél nak meg fe le lő hasz nált au -
tó be szer zé sét ké szí tik elő. 

A szo ci á lis el lá tás ban jár tas, szo ci ál -
po li ti ká hoz ér tő for rá sunk sze rint
egyéb ként egy adott fel adat ki szer ve zé -
se egyet len szer ve zet hez nem mi nő sül
ra ci o na li zá lás nak. A cent ra li zá ció nem
gaz da sá gi mű ve let, no ha két ség te len,
hogy az ön kor mány za tok – vagy azok
tár su lá sai – ezt jog sze rű en meg te he tik. 

d EvÉ let-in fó

Egy elő re ma rad hat a slussz kulcs

Bé csi ma gyar gyü le ke ze tek tag jai
gyűl tek össze öku me ni kus is ten tisz -
te let re feb ru ár 10-én, va sár nap dél -
után a né met lo vag rend temp lo má -
ban (Deutsc hor dens-Kirche). Az al -
kal mat in di ai do bok hang ja ve zet te
be, és a ró mai ka to li kus Liszt Fe renc
kó rus ének szol gá la ta kí sér te. A li tur -
gi á ban – a há zi gaz da, Si mon Fe renc

ró mai ka to li kus es pe res mel lett –
Soly már Mó ni ka bé csi evan gé li kus
lel kész és Kar vans ky Mó ni ka, a he -
lyi re for má tus kö zös ség lel ké sze mű -
kö dött köz re. 

Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti (Du -
nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let
püs pö ke az em mau si ta nít vá nyok
tör té ne te (Lk 24,13–35) alap ján ar -
ról be szélt, hogy a fáj da lom és a lel -
ki vak ság meg ta pasz ta lá sán túl kö -
zös öku me ni kus ta pasz ta la tunk le -
het Jé zus kö zel sé gé nek meg élé se
is. „Jé zus az úti tár sunk, aki ott van

mel let tünk ak kor is, ami kor nem lát -
juk; és erőt ad, ami kor fel is mer jük”
– hang sú lyoz ta ige hir de té sé ben a
püs pök.

g Adá mi Má ria fel vé te le

Ma gyar öku me ni kus
isten tisz te let Bécs ben

b XVI. Be ne dek pá pa be je len tet te,
hogy le mond „pé te ri szol gá la tá -
ról”. A ka to li kus egy ház fő feb ru -
ár 11-én dél előtt 11 óra kor, há rom
szent té  ava tá si ügy ben össze hí -
vott kon zisz tó ri um al kal má val
tet te köz zé a hírt. (Lemondó le -
ve le alább olvasható). 

„Ked ves Test vé rek!
Nem csak a há rom szent té ava tás
mi att hív ta lak össze ben ne te ket er -
re a kon zisz tó ri um ra, ha nem azért is,
hogy kö zöl jem ve le tek dön té se met,
amely nagy je len tő sé gű az egy ház éle -
te szá má ra. Mi u tán is mé tel ten meg -
vizs gál tam lel ki is me re te met Is ten
előtt, el ju tot tam ar ra a bi zo nyos -
ság ra, hogy erőn lé tem, elő re ha la -
dott ko rom mi att, már nem al kal mas
ar ra, hogy meg fe le lő mó don gya ko -
rol jam a pé te ri szol gá la tot.

Na gyon jól tu dom, hogy ezt a fel -
ada tot spi ri tu á lis lé nye ge mi att nem
pusz tán tet tek kel és sza vak kal, ha -
nem szen ve dés sel és imá val is tel je -
sí te ni kell. Azon ban a mai vi lág ban,
amely gyors vál to zá sok nak van ki té -
ve, és a hit élet szem pont já ból nagy je -
len tő sé gű kér dé sek ráz zák meg,
Szent Pé ter ha jó já nak kor mány zá sá -
hoz és az evan gé li um hir de té sé hez
szük ség van mind a test, mind a lé -
lek ere jé re. Ez az erő az utób bi hó na -
pok ban olyan mér ték ben csök kent
ben nem, hogy el kell is mer nem:
kép te len va gyok jól meg fe lel ni a rám
bí zott szol gá lat nak.

Ezért, tu da tá ban e tett sú lyos sá gá -
nak, tel jes sza bad ság gal ki nyi lat koz -
ta tom, hogy le mon dok szol gá la tom -
ról mint Ró ma püs pö ke, mint Szent

Pé ter utó da, amely re 2005. áp ri lis 19-
én a bí bo ro sok ré vén kap tam meg bí -
za tást. 2013. feb ru ár 28-án es te 8 órá -
tól a ró mai szék, Szent Pé ter szé ke

üres nek nyil vá ní tan dó. Az il le té ke -
sek nek konk lá vét kell össze hív ni uk az
új pá pa meg vá lasz tá sá ra.

Ked ves Test vé rek! Tel jes szí vem -
ből kö szö ne tet mon dok nek tek
azért a sze re te tért és mun ká ért,
amellyel ve lem együtt hor doz tá -
tok szol gá la tom sú lyát, és bo csá na -
tot ké rek min den hi bá mért. Most
ajánl juk az Anya szent egy há zat Leg -
főbb Pász to ra, a mi Urunk, Jé zus
Krisz tus gond ja i ba. Fo hász kod junk
Szent Any já hoz, Má ri á hoz, hogy
anyai jó sá gá val se gít se a bí bo ros
atyá kat az új pá pa meg vá lasz tá sá -
ban. Ami en gem il let, a jö vő ben is
tel jes szív vel kí vá nom szol gál ni Is -
ten Szent Egy há zát imá nak szen telt
éle tem mel.”

d For rás: Ma gyar Ku rír

A pá pai le mon dás ra la punk jö vő he -
ti szá má ban vissza té rünk. – A szerk.

L AP Z ÁR TA KOR ÉR K E Z ET T…

XVI. Be ne dek pá pa
lemond

„pé te ri szol gá la tá ról”

K É SZ Ü LÜNK A M ÁR C I US 1 JE I  VI  L ÁG IM A NAP R A!

Be fo ga dot tak
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– A Sa rep ta két szol gá la ti ág ban is
te vé keny ke dik: sze re tet ott ho na i ban
idős gon do zást vé gez, a Szteh lo Gá bor
ház ban pe dig fo gya ték kal élők nek
ad ott hont. Össze sen hány la kójuk
van?

– 2013-tól száz idős em ber gon do -
zá sá ra van en ge dé lyünk. Ők négy
épü let ben lak nak: a Mo do ri ut cai
ház ban, itt, a köz pon ti épü let ben és
a nyug dí jas lel ké szek ti zen öt éve
épült ott ho ná ban a Hű vös völ gyi
úton, il let ve ez év től a volt Fé bé-anya -
ház mű köd te té se is a Sa rep tá hoz
tar to zik. Ez utób bi to vább ra is kü lön,
ön ál ló rész leg ként mű kö dik a ne vét
és a ha gyo má nya it meg őriz ve, csak
szer ve ze ti leg ke rült a Sa rep tá hoz.

Emel lett ki lenc ven hal mo zot tan
kö zép sú lyos vagy sú lyos tes ti és szel -
le mi fo gya té kos em ber el lá tá sát is vé -
gez het jük; je len leg het ven nyolc an
van nak. Több sé gük gyer mek ko rá -
ban ke rült ide, így ők már jócs kán kö -
zép ko rú ak vagy idő seb bek.

– Van kö zöt tük olyan, aki még
Szeth lo Gá bor ral is ta lál ko zott?

– Igen, End re, a leg ré geb bi la -
kónk; ő az öt ve nes évek má so dik fe -
lé ben jött. Jól is mer te Gá bor bá csit,
a mai na pig em le ge ti őt.

– Ahogy kör be jár tuk a fo gya ték kal
élők ott ho nát, őszin tén szól va döb be -
ne tes kép tá rult elénk. Az amúgy
tisz ta és rend ben tar tott szo bák ban
az öreg, ko pott li nó le um pad lón na -
gyon zsú fol tan áll nak az ágyak. Van
hét-, nyolc sze mé lyes szo ba is. Még
egész sé ges em be rek nek is meg ter he lő
len ne ilyen össze zárt ság ban él ni, mi -
lyen le het ak kor tes ti vagy szel le mi fo -
gya té ko sok szá má ra!

– Ezért is nagy öröm, hogy egy rég -
óta dé del ge tett ál munk meg va ló sul -
ni lát szik. An nak ide jén Gá bor bá csi
sze re tet ből na gyon sok em bert vett fel
– hogy mi nél töb be ken se gít hes sen –,
az elő írá sok is má sok vol tak ak ko ri -
ban, ha egy ál ta lán vol tak, így ala kul -
ha tott ki ez az ál la pot. Igaz, egy szer
volt egy épü let bő ví tés, de az nem sok -
ban eny hí tett a zsú folt sá gon.

Ami kor ti zen négy év vel ez előtt
ide ke rül tem, már az el ső be já rá son

egy ér tel mű vé vált szá mom ra: itt
előbb vagy utóbb épít kez ni kell. Tu -
da to san el kezd tük gyűj te ni a pénzt:
min den ado mányt, ame lyet egy-egy
új la kó be köl tö zé se kor kap tunk,
bank ba tet tünk. En nek ered mé nye -
ként ta valy el kezd het tük ré gi ter vünk
meg va ló sí tá sát.

Igaz, ösz tön ző leg ha tott a Köz igaz -
ga tá si Hi va tal ál tal el ren delt lét -
szám stop is. Het ven fő re kell csök -
ken te nünk fo gya ték kal élő la kó ink
lét szá mát, hogy meg le gyen az egy fő -
re elő írt, hat négy zet mé ter nyi te rü -
let. Azon ban nagy szé gyen len ne, ha
a Szteh lo Gá bor ál tal meg in dí tott
fon tos szol gá la ti ágat mi fej lesz tés he -
lyett le épí te nénk… Min dent meg
kell ten nünk a bő ví té sért.

– Ahogy mon da ni szok ták, min den
épít ke zés kész re gény. A Sa rep tá é ról
ez idá ig mit le het el mon da ni?

– 2011 ta va szán hat mér nök iro dát
hív tunk meg egy pá lyá zat ke re té ben,
kö zü lük öten ad tak be do ku men tá -
ci ót. Az el bí rá lás so rán az Ybl Mik -
lós-dí jas Kri zsán And rás ve zet te
Mo dum Épí tész iro da Kft. anya gá ra
esett a vá lasz tás. Ak ko ri ter ve ink
sze rint le bon tot tuk vol na a mos ta ni
épü le tet, és a he lyé re ke rült vol na az
új. A la kók az építkezés idejére egy
má sik hely re köl töz tek vol na.

– Ez el ső hal lás ra igen sok ké -
nyel met len ség gel járt vol na.

– Nem volt más vá lasz tá sunk. Ér -
dek lőd tünk a kör nyé ken el adó te lek
iránt, de nem akadt. Szem előtt kel -
lett tar ta nunk né hány fel té telt: a
köz pon ti épü let ben sa ját kony hánk
és mo so dánk mű kö dik, il let ve a la kók
fog lal koz ta tá sá ra és fej lesz té sé re itt
van nak a meg fe le lő he lyi sé gek és az
inf ra struk tú ra, ezért sem mi kép pen
sem me het tünk messzi re. 

– Az imént még is a Má ria re me tei
úton ta lál ha tó tel ken jár tunk, ahol
meg mu tat ta ne kem, hol fog áll ni az
új la kó cent rum.

– Az épí tész iro da már ép pen el -
kezd te vol na ki dol goz ni az épü let ter -
ve it, ami kor meg le pe tés sze rű en ért
ben nün ket a hír, hogy ez a bi zo nyos
te lek el adó lett. A kí vá nal ma ink nak
pon to san meg fe lelt, mert mind össze
ki lenc száz mé ter re van in nen. Egy
kft. tu laj do ná ban volt, a tu laj do no si
jog vi szony tisz tá zá sa mi att azon ban
fél évet kel lett vár nunk, mi re ta valy
jú ni us ban vég re alá ír hat tuk az adás -
vé te li szer ző dést.

– Ez nem bil len tet te meg a ter ve -
zett költ ség ve tést?

– De igen, nem is ki csit. Há rom -
száz mil lió fo rin tot fi zet tünk a te le kért,
emel lett olyan anya gi té te lek is ke let -
kez nek, ame lyek nem len né nek, ha a
sa ját te rü le tünkön épít kez nénk.

– Pél dá ul?
– A meg vá sá rolt te rü le ten áll egy

rég óta nem hasz nált, má ra na gyon
rossz ál la pot ba ke rült épü let, va la ha
mű ve lő dé si ház volt. El bon tá sá nak a
költ sé ge ti zen két mil lió fo rint kö rül
van. A bon tást feb ru ár vé gé ig kell be -
fe jez nie a mun ká val meg bí zott cég nek.
Ha son ló kép pen na gyobb összeg re
lesz szük ség a te rü let kör be ke rí té sé -
hez. Az ut ca front fe lől négy száz mé -
ter nyi, tö mör, ma gas fa lat kell fel húz -
nunk ke rí tés ként, egy részt a fo gya té -
kos em be rek vé del mé ben, más részt a
mi biz ton sá gunk ér de ké ben.

– Az asz ta lon itt van előt tünk az
új épü let lát vány ter ve. Me sél ne ró la?

– H ala kú, két épü let szárny ból ál -
ló, két eme le tes la kó cent rum ról van
szó. Össze sen öt ven főt tu dunk majd
el he lyez ni ben ne négy la kó ott ho ni
résszel vagy más né ven cso port tal.
Ezek a ti zen két-ti zen há rom fős cso -

por tok egy-egy nagy csa lád ként fog -
nak mű köd ni, a gon do zot tak az egyik
épü let szárny ban egy ágyas, a má sik ban
két ágyas szo bák ban fog nak lak ni. Ez
utób bi ban a sú lyo san fo gya té ko sok él -
nek majd. A mos ta ni zsú folt ság hoz ké -
pest ez min den kép pen fel üdü lés lesz
min den ki, még az ápo lók szá má ra is.

Az épü let ré szek ben nagy, hat van
négy zet mé te res nap pa lik is lesz nek
ebéd lő vel. Ezek ben a kö zös sé gi te rek -
ben tölt he tik el az ide jü ket azok, akik
nap köz ben nem men nek el dol goz ni.

Ter mé sze te sen ezen kí vül a kö te le -
ző nő vér szo ba, be teg szo ba és a kü -
lön fé le rak tár he lyi sé gek is – a pe len -
kák nak, a to ló ko csik nak, a ru hák nak,
az ágy ne műk nek, egye bek nek – he -
lyet kap nak majd az épü let ben.

– A Sa rep ta sú lyo san sé rült la kói
kö zül so kan az ágyu kat sem tud ják el -
hagy ni. Van nak azon ban olya nok is,

akik min den nap kü lön fé le fej lesz tő
fog lal ko zá sok ra jár nak.

– A köz pon ti épü let től pár lé pés -
re van a szö vő mű he lyünk. Itt több -
fé le kéz mű ves-te vé keny sé get vé gez -
het nek a la kók, az el ké szült mun ká -
kat pe dig több nyi re el aján dé koz zuk.
Ezenkí vül van olyan gon do zot tunk,
aki pél dá ul a kony hán vagy a ház kö -
rül se géd ke zik.

– A gondozottak hány éves ko ru -
kig ma rad hat nak itt?

– Mind ha lá lig gon do zást vál la -
lunk. Ez elő nyünk is, mert sok szor az
idő sö dő szü lők ke res nek meg min ket.
Ér zik, hogy fogy az ere jük és a föl di
ide jük, nem so ká ig tud ják már vál lal -
ni gyer me kük ott ho ni el lá tá sát, gon -
do zá sát.

– Mi ként ter ve zik az épít ke zés üte -
me zé sét?

– Feb ru ár vé gé re be fe je ző dik a te -
rep ren de zés. Már ci us ban és áp ri lis ban
ki vá laszt juk a ki vi te le ző cé get, amellyel

szer ző dést kö tünk. Áp ri lis 21-re tűz -
tük ki az ün ne pé lyes alap kő le té telt Fa -
bi ny Ta más dia kó ni á ért fe le lős püs pök
szol gá la tá val. Re mény ség sze rint az al -
ka lom ra el tud majd jön ni Var ga Mi -
hály tár ca nél kü li mi nisz ter is.

Sze ret nénk idén te tő alá hoz ni az
épü le tet, de a tel jes be fe je zés re – a te -
lek vá sár lás mi att – biz to san nem
fut ja majd a pén zünk ből. A szak ipa -
ri mun kák kal – víz-, vil lany-, fű tés -
sze re lés, fes tés, bur ko lás – úgy fo -
gunk ha lad ni, aho gyan az anya gi ak
meg en ge dik. 

– Mennyi hi ány zik a költ ség ve tés -
ből a be fe je zé sig?

– Ha sa ját tel ken épít kez tünk vol -
na, elég lett vol na a pén zünk, így vi -
szont a szük sé ges összeg nek csak a
het ven öt szá za lé ka ma radt meg. Ba -
jor test vé re ink től már kap tunk egy je -
len tő sebb pénz ado mányt, és még

vár juk a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház anya gi se gít sé gét is.

– Egy ek ko ra épü let nek nem csak a
fel épí té se ke rül óri á si összeg be, de
maj dan a fenn tar tá sa is. Mi lyen esz -
kö zök kel igye kez nek csök ken te ni a
költ sé ge ket?

– A te tő re, amely nagy, sík fe lü let
lesz, nap kol lek to ro kat, nap ele me -
ket sze ret nénk el he lyez ni. Ezek se gí -
te né nek be a hasz ná la ti me leg víz elő -
ál lí tá sá ba, és ára mot is ter mel né nek.
Egy elő re azon ban csak a he lyük ki -
épí té sé re van pén zünk, meg vá sá rol -
ni és fel sze rel ni őket nincs mó dunk.

A ház ban – tá jo lá sa foly tán – sok
lesz a ter mé sze tes fény, így ke ve seb -
bet kell majd vi lá gí ta ni. A fa la kat
vas tag hő szi ge te lő ré teg gel lát juk el, az
ab la ko kat pe dig há rom ré te gű üveg ből
ké szít jük. 

Bí zunk ben ne, hogy mun kán kat Is -
ten ál dá sa kí sé ri.

g Bo da Zsu zsa

Ré gi szol gá lat új he lyen
In ter jú Sztoj ano vics And rás sal, a Sa rep ta igaz ga tó lel ké szé vel

A Sa rep ta szí ve sen fo gad ja az ado má nyo kat az épít ke zés tá mo ga tá sá ra.
OTP-szám la szá muk: 11702036-22380599-00000000.

b Bu da pest egyik leg szebb ré szén, a Hű vös völgy ben ta lál ha tó egy há zunk
egyik dia kó ni ai in téz mé nye, a Sa rep ta Bu dai Evan gé li kus Sze re tet ott -
hon, Idő sek és Fo gya té kos Sze mé lyek Ott ho na. Az 1951-ben Szteh lo Gá -
bor lel kész ala pí tot ta in téz mény nagy vál to zá sok kü szö bén áll: a fo gya -
ték kal élők szá má ra épü lő új ház alap kö vét a ter vek sze rint áp ri lis 21-én
te szik le. A rész le tek ről Sztoj ano vics And rás igaz ga tó lel készt kér dez tük.
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Szobák a jelenlegi épületben

A leendő új épület helyén még a terepet rendezik

Anti, az egyik lakó és Sztojanovics András



6 e 2013. február 17. Evangélikus Életkultúrkörök

b A te me tés a leg ne he zebb
lel ké szi szol gá lat – hang -
zik el gyak ran gyű lé se -
ken, meg be szé lé se ken. Te -
gyük hoz zá: még ne he -
zebb ak kor, ami kor is mer -
jük az el huny tat és csa lád -
ját. De nem csu pán a pap -
nak! So kan nem is ve szik
ész re, hogy fa lu si te me té -
se ken gyak ran a sír ásók
sze me is könnyes…

Ne héz bú csú ne héz idők ben –
ta lán így is le het ne jel le mez ni
azt a dön tést, ame lyet Ró zsa
Im re, a kis kun ha la si Ke gye let
Kft. solt vad ker ti mun ka tár sa –
de a köz tu dat ban in kább a
solt vad ker ti kö zös pro tes táns
te me tő gond no ka – ho zott
2012 vé gén. Hu szon négy évi
szol gá lat után ugyan is úgy
dön tött: be fe je zi a te met ke zé -
sek meg szer ve zé sét és tech ni -
kai le bo nyo lí tá sát, egy ben a
kö zös pro tes táns te me tő gond -
no ki te en dő i nek el lá tá sát. 

Igen: ne héz év volt a ta va -
lyi. Ron gá lá sok, te me tői lo pá -
sok, majd a hó na po kig tar tó
for ró ság tet te pró bá ra a te me -
tő fenn tar tó egy ház köz sé gek
tü rel mét és a dol go zók ere jét.
A het ve ne dik élet évét be töl tő
Ró zsa Im re pe dig úgy dön tött:
„Itt kell szé pen be fe jez ni…”

A fenn tar tó evan gé li kus és
re for má tus egy ház el nök sé -
gei de cem ber ben együt tes ülé -
sen kö szön ték meg Ró zsa Im -
ré nek – aki egy ben re for má tus
pres bi ter is –, hogy tisz tes ség -
gel és be csü let tel lát ta el a
mun ká it, ami ért mind két egy -
ház és a vá ros la kos sá ga igen
há lás ne ki.

Nyug ál lo mány ba vo nu lá sa
al kal má ból a te met ke zés ne -
héz szol gá la tá ról be szél get -
tünk. Tet tük ezt azért is, mert
so kan nem is gon dol ják át, mi -
lyen nagy mun ka és egy ben
ne héz szol gá lat a te me tés – fő -
leg a ki sebb te le pü lé se ken. 

– Mi volt a fel ada ta a ha la -
si Ke gye let Kft. vad ker ti mun -
ka tár sa ként?

– Min den. Ha meg halt va -
la ki, és a csa lád en gem kért fel
a te me tés in té ző jé nek, ak kor
csör gött a te le fon, és már jöt -
tek is a gyá szo lók. Ilyen kor
min den gesz tus, min den mon -
dat fon tos, hi szen ne kik nagy
szo mo rú sá guk, gyá szuk van.
Eb ben kell se gí te ni és vi gasz -
tal ni. Ilyen kor vé gig be szél -
tünk min dent. 

Az én dol gom volt a pa pír -
mun ka is, eb ben mind vé gig fe -
le sé gem volt nagy se gít sé gem -
re. Ugyan csak az én tisz tem
volt a ha lott szál lí tás, eh hez
tár sult még az anya köny ve zés
in té zé se, de még az is, hogy én
men tem ki a gyá szo ló csa lád -
dal meg néz ni a sír he lyet. Van
egy tér ké pem ugyan is ar ról,
hogy me lyik sír hol van. Ez -
után be je len tet tem az egy -
ház nál a sír he lyét, majd kö -
vet ke zett a ha lott elő ké szí té -
se a te me tés re, a ra va ta lo zás és
a vég tisz tes ség meg adá sa. És
én ad tam ki a ko por sót és te -
met ke zé si kel lé ke ket, me lye ket
a cég ka ta ló gu sá ból le het ki vá -
lasz ta ni.

– Mi a te met ke zé si vál lal ko -

zó te en dő je, ami kor be je len tik
a ha lál ese tet?

– Ha meg ke re sett vagy fel -
hí vott a csa lád, hogy meg halt
a hoz zá tar to zó ja, az el ső kér -
dé sem az volt, hogy or vos lát -

ta-e. Mi vel csak ezt kö ve tő en
sza bad el szál lí ta ni a ha lot tat.

– A há zi or vos vé le mé nye
elég ilyen kor?

– Ha éj sza ka hal meg az il -
le tő, ak kor az ügye let, ha nap -
pal, ak kor ál ta lá ban a há zi or vo -
sa ad pa pírt ar ról, hogy a holt -
test szál lít ha tó. Ez után a szál -
lí tó ko por só ban el vit tem a te -
me tő be, és be tet tük a hű tő be.

– Ez mi lyen hi deg?
– Meg fagy a ha lott, te hát

leg alább mí nusz egy fok.
– Bon co lást min den eset ben

vé gez ni kell?
– Nem, csak ak kor, ha a há -

zi or vos el ren de li, de az nem itt
tör té nik, ha nem Kis kun ha la -
son. Ak kor ren del he tő el a
boncolás, ha vá rat la nul hal
meg va la ki, és az or vos nem is -
me ri a be teg sé ge it.

– Mi tör té nik ez után?
– A mos da tás és az öl töz te -

tés kö vet ke zik. Rend be rak va
tesszük a te me tés nap ján a
ko por só já ba.

– Ho gyan küzd he tő le a
hul la me rev ség?

– Ez a ha lál után né hány
órá val áll be, ilyen kor nem
moz dít ha tó a ha lott. Ez a me -
rev ség egy idő után azon ban
ki áll be lő le, ki hűl a test, és ak -
kor már szé pen öl töz tet he tő.
Nem kell te hát el da ra bol ni a
ru hát meg eről köd ni.

– Mi lyen ru há kat szok tak
ad ni a ha lott ra?

– A leg szeb be ket. Min den -
ki nek a ko rá hoz il lőt. Egy
nyolc van éves re nem ad nak
vi lá gos ru hát, egy fi a tal ra nem
ad nak fe ke tét.

– Vol tak-e kü lön le ges ké ré -
sek?

– Pél dá ul a bor! Volt olyan,
aki kér te a ko por só ba. Más is
elő for dult, pél dá ul oda jött
hoz zám valaki, hogy ha ő
meg hal, ak kor ez és ez a ru ha
le gyen raj ta, ég je nek a kan de -
lá be rek, és így to vább. Eze ket
igye kez tem is tel je sí te ni.

– Mi a hely zet a ci gá nyok -
nál?

– Ami kor egy ci gány bá csit
te met tünk, ak kor lát tam, hogy
a hoz zá tar to zók a ra va tal nál
pénzt tet tek be a ko por só ba.
De a pro tes tán sok kö zött
nincs sok ci gány, úgy hogy er -
ről töb bet nem tu dok.

– Volt-e olyan, hogy va la ki
még éle té ben meg ren del te a ko -
por só ját és a töb bi kel lé ket, és
ne ta lán ha za vit te?

– Egy olyan né ni ről tu dok,
aki há rom éven ke resz tül tá -
rol tat ta ná lunk a ko por sót,
amelyet sa ját ma ga szá má ra
vá lasz tott ki. Be cso ma gol tuk,

és be tet tük a ga rázs ba. Ami -
kor el jött az idő, ak kor az tán
ab ban te met tük el.

– A föld be mi lyen anyag
ke rül het?

– Csak olyan, ami le bom lik.
Ilyen a ko por só, a szem fe dél,
sőt ma ga az át lát szó fó lia is,
amely ben a ha lot tat ki ad ja a
kór ház. Ez a sza bály.

– Mi lyen do log is me rős ha -
lot tat vagy akár hoz zá tar to zót
el lát ni?

– Az el ső ha lot tam az
öcsém volt. Nem is vol tam
ma gam nál… De ezt is el kel -
lett vé gez ni. Min den ki vel
egyen lő en bán tunk. Ha va la -
ki úgy hal meg, hogy nincs ne -
ki sen ki je, az is em ber, jár ne -
ki a vég tisz tes ség. In kább gond
a kor. Mert ha va la ki het ven-
nyolc van éves, hát Is te nem, le -
él te az éle tét, meg halt, ez a vi -
lág rend je. De a fi a ta lok ese té -
ben, ha a ha lott hu szon éves
vagy akár gye rek, na gyon
meg rá zó.

– A ra va ta lo zó mi ként van
elő ké szít ve a te me tés re?

– Bent fek szik a ko por só -
ban a ha lott, és leg alább a
szem fe dél lel le van ta kar va.
Aki meg akar ja néz ni még
utol já ra, az oda megy, fel hajt -
hat ja, meg néz he ti. Reg gel, mi -
u tán föl ra va ta loz tunk, nyit va
az aj tó, bár ki be me het.

– Ré gen tar tot tak Vad ker ten
éj sza kai vir rasz tást. A ra va ta -
lo zó ban van-e er re igény?

– A ci gá nyok nál vir rasz ta -
nak még éj sza ka, de ott hon, a
ha lott pe dig a ra va ta lo zó ban
van. A ma gya rok reg gel jön -
nek, mi re kész a ra va tal, és fel -
vált va ott van nak a ha lott mel -
lett a te me té sig. Olyan is van,
hogy csak a fel ra va ta lo zás ra
jön ki a csa lád, s mi u tán meg -

néz ték, le zá rat ják a ko por sót,
és ha za men nek.

– A hű tő kam ra ki ala kí tá sa
mi att szűnt meg a ha lott ott -
ho ni tá ro lá sa, il let ve a vir -
rasz tás?

– Nem, sok kal ha ma rabb.
Ak kor még nem volt hű tő -
kam ra a ra va ta lo zó ban, ha -
nem Kis kő rös ről hord tak je -
get, az zal hű töt ték a tes tet. Az
az tán ol vadt, edé nyek be gyűj -
töt ték a vi zet, de a szag sem
volt kel le mes. Ezért kel lett
az tán a hű tő kam ra. Az éj sza -
kai vir rasz tás sze rin tem egész -
ség ügyi okok mi att szűnt meg:
a mai em ber már más ként
gon dol ko dik, mint ele ink
nyolc van-száz év vel ez előtt.

– A sír ásás nál mi re kell fi -
gyel ni?

– Itt a ho mo kos ta la jon
nagy a be om lás ve szé lye. A sír
úgy le gyen szét szed ve, hogy ha
nem pil lé ren van, ne hogy rá -
dől jön a sír gö dör re. Ez nem az
én mun ka kö röm, de azért
nem árt oda néz ni, hogy rend -
ben van-e min den.

– Ma ga a te me tés ho gyan
tör té nik? Mi lyen irány ban fek -
szik pél dá ul a ha lott?

– Solt vad ker ten min dig fej -
jel a vá ros irá nyá ban. Ha jól tu -
dom, há rom sze mély van
meg for dít va, hogy ők ne fej jel
le gye nek a vá ros fe lé, ha nem
láb bal. Ez volt a csa lád ké ré se.
A fej fát min dig úgy szúr tam le,
hogy aki a sír hoz áll, el tud ja
ol vas ni a szö ve gét. Ha ket tes
sír ról van szó, ak kor a fér fi
min dig bal ol dalt, a nő min dig
jobb ol dalt fek szik. 

– A sír ásó val, te met ke zé si
vál lal ko zó val kap cso lat ban él -
nek bizonyos tév esz mék. Van-e
pél dá ul olyan em ber, aki nem
fog Ön nel ke zet?

– Egyvalaki mond ta azt,
hogy ve lem nem fog ke zet,
mert az ne ki a ha lá lát je len -
ti. Az tán az is elő for dult,
hogy el men tem egy ház hoz
va la mi egé szen mást in téz ni,
és már ro han tak oda a szom -
szé dok, hogy „jaj, ki halt meg,
hogy itt a Ró zsa Im re?!”. De
leg alább ilyen kor job ban
örül tek, hogy min den ki élet -
ben van. Egyéb ként pe dig éj -
jel-nap pal ké szen lét ben vol -
tam, be volt kap csol va a te le -
fo nom, mert bár mi tör tén he -
tett. Az is gyak ran elő for -
dult, hogy csak ér dek lőd tek,
ta ná csot kér tek, mi vel az em -
be rek jó ré sze nincs tisz tá ban
az zal, hogy mi a te en dő, ha
valaki meghal.

* * *

A nyug díj ba vo nu ló te met ke -
zé si szak em ber be szélt a
visszás sá gok ról és a ne héz pil -
la na tok ról is. Az éj sza kai „ri -
a dók ról”, ami kor a nyo mo zók
hív ták a ta lált ha lott el szál lí tá -
sá ra, a sír kö vek kel te le zsú folt
te me tők ről, ahol ép pen csak
nem es tek el, mi köz ben a sír -
hoz vit ték a ko por sót, rá adá -
sul ónos eső ben, és a gye rek -
te me té sek ről, me lyek a leg -
meg rá zóbbak. És bi zony itt
nem le het ba kiz ni.

Vé gül fe le sé gé vel egy más ra
néz ve úgy zár ták a be szél ge -
tést, hogy a hu szon négy év ne -
héz volt, elég volt, de emelt fő -
vel me het nek vé gig a vá ro son,
mert min den ki nek igye kez -
tek se gí te ni a ne héz na pok ban.

g Ifj. Ká posz ta La jos

„Itt nem le het ba kiz ni”
Ne gyed szá zad a te met ke zés szol gá la tá ban

Isa ac New ton (1642–1727) az
egye te mes tu do mány tör té net
egyik leg ki emel ke dőbb sze -
mé lyi sé ge. Csil la gász, te kin té -
lyes ma te ma ti kus, fi zi kai té te -
le i vel már az ál ta lá nos is ko la
he te dik osz tá lyá ban ta lál koz -
hat nak a di á kok. Va ló di po li -
hisz tor ként fog lal ko zott köz -
gaz da ság-tu do mánnyal, igaz -
gat ta a lon do ni pénz ver dét, a
Camb ridge-i Egye tem par la -
men ti kép vi se lő je volt, to váb -
bá – hogy egy va lós, de a nyá -
ri ubor ka sze zon hí re i hez ha -
son ló ér de kes sé get is em lít -
sünk – ne vé hez kö tő dik a
négy lá bú ak sza bad ki- és be -
já rá sát biz to sí tó macs ka aj tó
öt le te.

A ma gyar ol va sók előtt teo -
ló gi ai ér dek lő dé se és mun -
kás sá ga a leg ke vés bé is mert.
Így a D7 Ki adó jó vol tá ból nap -
vi lá got lá tott, Ész re vé te lek Dá -
ni el pró fé ci á i ról és Szt. Já nos
Apo ka lip szi sé ről cí mű kö te te
hi ány pót ló mű.

New ton ról élet rajz írói meg -
jegy zik, hogy már fi a tal ko rá -
ban ér dek lő dést mu ta tott a
val lá si kér dé sek iránt, ne ves
tu dós ként pe dig nem csak a
ter mé szet tu do má nyok, ha -
nem a teo ló gia területén is
igen ala pos felkészültséggel
bírt. Az egy ház atyák mű ve i -
nek meg is me ré sé ben ki vá ló
nyelv is me re te, la tin-, gö rög- és
hé ber tu dá sa se gí tet te. Tu do -
má nyos és hi va ta li mű kö dé se
mel lett a Bib lia ta nul má nyo zá -

sá ra és Is ten meg is me ré sé re
for dí tot ta ide je nagy ré szét.

A mű New ton ha lá la után
hat esz ten dő vel, 1733-ban je -
lent meg Ob ser va tions upon
the prop he ci es of Da ni el and
the Apo cal ip se of St. John cím -
mel. Uno ka öccse, Ben ja min
Smith ad ta ki, és a tu dóst sze -
mé lye sen is is me rő an gol lord -
kan cel lár nak, Pe ter King nek
aján lot ta.

A ma gyar vál to zat Sza bó-
Nagy Zsu zsan na szak sze rű és
gör dü lé keny for dí tá sá ban 290

ol da lon ol vas ha tó. Ti pog rá fi á -
ja, va la mint pu ha fa de les bo rí -
tó ja pu ri tán. A bo rí tó gra fi ka a
tu dóst áb rá zol ja: fi gye lem fel -
kel tő mó don, hi szen az el ső
köny ves bol ti ta lál ko zás kor az
is mer te tő író ja is en nek ré vén
ke rült „kap cso lat ba” a mű vel. A
tipográfia és a borító szintén
Sza bó-Nagy mun ká ját di csé rik.

Már a Sza bó Ger gely elő sza -
vát kö ve tő nyi tó fe je zet jól pél -
dáz za New ton teo ló gi ai jár tas -
sá gát: az Ószö vet ség köny ve i -
nek össze ál lí tá sá ról, kro no ló -
gi á já ról és tör té ne té ről ér te ke -
zik. Hogy az tán a pró fé tai
nyelv sa já tos sá ga it, gya ko ri
jel ké pe i nek (töb bek kö zött a
Nap, a Hold, a csil la gok, fo -
gyat ko zá sok) fel ol dá sát ad ja. 

A könyv fő sod rát Dá ni el
pró fé ta ótes ta men tu mi lá to -
má sa i nak, va la mint Já nos evan -
gé lis ta új szö vet sé gi je le né se i nek
elem zé se je len ti. Eze ket kro no -
ló gi ai sor rend ben mu tat ja be,
val lá si és tör té nel mi szem pont -
ból vizs gál ja. Sza vai vi lá go sak,
meg fo gal ma zá sa sza ba tos –
szín vo na las bib lia ma gya rá zat -
tal van dol gunk. Le vont kö vet -
kez te té se it és meg ál la pí tá sa it
ugyan ak kor – ma gá tól ér te tő -
dő en – be fo lyá sol ta a kor, mely -
ben élt, to váb bá ang li kán fe le -
ke ze ti ho va tar to zá sa.

A kö te tet leg gyor sab ban és
leg egy sze rűb ben a D7 Ki adón
ke resz tül ren del he tik meg az
ér dek lő dő ol va sók. En nek
rész le te i ről a http://d7pub li -

s her.word press.com/ hon lap
tá jé koz tat. Ér de mes fel hív ni a
fi gyel met ar ra, hogy teo ló -
gu sok, tör té né szek, fel ső ok ta -
tá si in téz mé nyek és könyv tá -
rak ked vez mé nyes áron jut -
hat nak a ki ad vány hoz.

g Re zsa bek Nán dor

Sir Isa ac New ton: Ész re vé te lek
Dá ni el pró fé ci á i ról és Szt. Já -
nos Apo ka lip szi sé ről, D7 Ki -
adó, Bu da pest, 2012. Ára: 2990
fo rint.

New ton tételei 
Dá ni el prófé ci á i ról

és Já nos je le né se i ről
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Van nak köny vek, me lyek örök ér vé -
nyű tar tal mat hor doz nak, így az ol -
va sók ér dek lő dé sé re tart hat nak szá -
mot nap ja ink ban is. 

Szen ci Mol nár Al bert Imád sá gos
köny vecs ke cí mű mű ve 1621-ben Hei -
del berg ben je lent meg elő ször (ere de ti
cí me Imad sa gos köny vecz ke, melly ben
szép há lá adá soc és áhita tos kö nyör -
gé sec vad nac mellyet ma gyar nyel ven
uyon nan bo czá tott ki Szen ci Mol nár
Al bert). Fak szi mi le ki adá sát a Ba las -
si Ki adó és a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia Iro da lom tu do má nyi In té -
ze te jegy zi, a Bib li ot he ca Hun ga ri ca
an ti qua so ro zat 35. kö te te ként je lent
meg 2002-ben. Az im po záns, kis mé -
re tű könyv kul túr- és val lás tör té ne ti
szem pont ból is kü lön le ges.

Szen ci Mol nár Al bert (1574–1634)
nyelv tu dós, köl tő, kál vi nis ta zsol -
tár for dí tó volt. An nak el le né re, hogy
több év ti ze det élt tá vol az or szág tól,
ma gyar nyel vű bib lia- és zsol tár for -
dí tá sa i val a 17. szá za di tu dós ma gyar
gon dol ko dók és a re for má ció el kö te -
le zett hí vei kö zött kell szá mon tar ta -
nunk. 

A re for má tus is ten tisz te le te ken
má ig hasz ná la tos, éne kel he tő zsol tár -
szö ve ge ket ő ül tet te át ma gyar nyelv -
re, me lyek Ps al te ri um Un ga ri cum
cím mel je len tek meg (1607). La tin–
ma gyar, ma gyar–la tin szó tá rat ké szí -
tett (1604), teo ló gi ai ér te ke zé se ket

for dí tott, több ször meg je len tet te a vi -
zso lyi Bib li át ja ví tott ki adás ban,
mind ezt pat ró nu sai se gít sé gé vel.

Az Imád sá gos köny vecs ke for dí tá sá -
nak alap já ul Jo an nes Fri si us Ch rist li -
ches Bet büch le in cí mű mű ve szol gált.
Szen ci Mol nár cél jai sze rint a kö tet
gaz da gon össze ál lí tott kö nyör gés gyűj -
te mény, mely el ső sor -
ban a hí vők ott ho ni hit -
éle tét hi va tott elő se gí te -
ni, erő sí te ni. A fe je ze tek -
re ta golt mű ben sze re -
pel nek na pi használatú
szövegek is – Hi szek -
egy, Tíz pa ran cso lat, Mi -
atyánk –, me lye ket a
for dí tó ma gya rá za tok kal
is el lá tott. (Az imád sá -
gok szer ző it több he -
lyen csak ne vük kez dő -
be tűi jel zik.) Gyö nyö rű
ma gyar nyel vű ének szö -
ve ge ket ol vas ha tunk a kö tet ben (Ma -
gyar or szág nac pa na sza, Oh én Uram
és en Is te nem…) a gon dos for dí tói
mun ká nak kö szön he tő en.

A fak szi mi le ki ad vá nyok elő nye,
hogy a mai ol va só szin te „meg fog ha -
tó kö zel ség be” ke rül a szer ző vel és
ko rá val. Ha pe dig az em ber hoz zá -
szo kott a ko ra be li be tűk höz, már
fo lyé ko nyan megy az ol va sás. 

Szen ci Mol nár fo hász ko dá sai, ál -
dás kí ván sá gai nap ja ink ban is ér vé -

nye sek, át él he tők, fon to sak szá -
munk ra. Lu thert és Kál vint kö vet ve
ő is val lot ta, hogy min den ki nek a sa -
ját nyel vén kell hit éle tét gya ko rol ni,
fo hász kod ni, zsol tá ro kat éne kel ni;
er re pél da a Zsol tá rok köny vé ből
me rí tő gyűj te mé nye. Köny ve a kü -
lön bö ző tár sa dal mi ré te gek hez egy -

aránt szól, so rai kö zött
a hí vők min den élet -
hely zet ben se gít sé get
ta lál hat nak, le gyen az
ol va só akár a hi té ért
ül dö zött, akár a tö rök
elől me ne kü lő em ber,
és imád koz zon a ter -
mé sze ti csa pá sok el len,
avagy az or szá gért, a
né pért.

Szen ci Mol nár Al -
bert, aki a 17. szá za di
Hes sen és Pfalz kál vi -
nis ta fe je de lem sé ge i -

ben fej tet te ki bib lia ki adói és for dí -
tói te vé keny sé gét, s ápolt rend sze res
kap cso la to kat pél dá ul Kem pe len Far -
kas csil la gásszal – és sok ne ves hei -
del ber gi és wit ten ber gi teo ló gi ai pro -
fesszor ral is –, az Imád sá gos köny -
vecs ké vel tar tal mas ol vas ni va lót adott,
ahogy ő ír ta: „az Ke resz tyén atya fi -
ac ke zé be…” Tet te ezt 1621-ben, s en -
nek ma is örül het az er re fo gé kony ol -
va só. 

g He tessy Csa ba

„Az Ke resz tyén atya fi ac ke zé be…”
Szen ci Mol nár Al bert Imád sá gos köny vecs ké je Ame ri ká ból tört ránk, no nem a

sze re lem, ha nem a sze rel me sek nap -
já nak ki ne ve zett Ve len tin-nap, amely -
nek nem túl so kan is me rik az ere de -
tét. Nem is cso da, hisz el ső ként a ke -
res ke dők „cup pan tak” rá az öt let re,
és borí tot ták el a vá rost giccses pi ros
szí ve ik kel. 

Kap ha tó is 540 fo rin tért, 1100-ért,
2400-ért és ki tud ja, mennyi ért.
Előbb csak ke ve sen, majd az évek
mú lá sá val mind töb ben vá sá rol ták a
mé reg drá ga vi rá gok kal együtt, mert
hát mi ért ne épp ak kor kell jen kény -
sze re sen ki fe jez ni a pá runknak a
sze re te tün ket, ami kor – a tél kö ze pén
– a leg drá gább a vi rág. Én még si he -
der ko rom ban úgy tud tam – és ak kor
min den ki más is –, hogy má jus a sze -
re lem hó nap ja, ami kor „vi rág ba bo -
rul nak az or go nák”. 

Ame ri ká ból ér ke zett a „Va len tin-
na pi” sze re lem, ahol nyíl tan sze ret -
he ti egy mást fiú és le ány, há zas em -
ber és szing li nő, ho mo és he te ro, és
ez a sze re lem már a po li ti ka ré gi ó it is
be jár ja, és a ke resz tyén or szág nak hitt
Ame ri ka el nö ke is kam pá nyol hat a
ha ta lo mért a Bib lia ta ní tá sá val el len -
té tes sza ba dos ság gal. Még jó, hogy el -
nö ki es kü jét két Bib lia fe lett tet te le.
A jó hi sze mű szem lé lő akár azt is gon -

dol hat ja, hogy tud ja, mi van a szent
köny vek ben le ír va. Ám lel ke raj ta, ő
tud ja, mit csi nál. 

De mi is a ma gya rá za ta en nek az
el ső hal lás ra a gyö nyö rű ér zé se ket
hang sú lyoz ni lát szó ün nep lés nek? 

A tör té ne tet Szent Bá lint ter ni
püs pök ne vé hez kap csol ják, őt tart -
ják a je gye sek vé dő szent jé nek. Ál lí tó -
lag II. Cla u di us csá szár meg til tot ta
ka to ná i nak a há zas sá got, az en ge det -
len püs pök azon ban ti tok ban össze -
es ket te a sze rel mes pá ro kat. Ami kor
ez ki de rült, bör tön várt a „re bel lis”
püs pök re, aki a bör tön mé lyén még
cso dát is tett: imái ré vén vissza ad ta
lá tá sát a bör tön őr lá nyá nak. Mond -
hat juk, vé gül is há zas ság pár ti volt. 

Mind ez azon ban az egy re di va to -
sabb „Va len tin-na po zók” kö ré ben
nem tu da to sul, mert leg több jük csak
az együtt élést, a sza bad sze rel met, de
nem a há zas sá got vá laszt ja. Ezért van
sze rin tem ki emel ten is nagy je len tő -
sé ge an nak, hogy az egy há zak ép pen
ilyen kor tart ják a há zas ság he tét,
hang sú lyoz va a há zas ság kö tés po zi -
tí vu mát, egye dü li, Is ten sze rin ti bib -
li kus vol tát – szem ben a min den fé -
le sze rel met ün nep lők giccses pi ros
szí ve i vel.

g Ma ro si Nagy La jos

Va len tin

b „Abá di Be ne dek je les pro tes táns
pré di ká tor éle te és mű ve min -
den bi zonnyal el ső sor ban a re -
for má ció egy há za i nak tör té net -
írá sa ré szé ről szá mít hat meg kü -
lön böz te tett fi gye lem re,
de nem le het két sé ges,
hogy kul tu rá lis je len tő -
sé ge és ha tá sa messze túl -
nyú lik a pro tes táns kö -
zös sé gek ha tá ra in” – ír ja
Itt zés Já nos nyu gal ma zott
evan gé li kus püs pök an -
nak a kö tet nek az aján lá -
sá ban, amely a 16. szá za -
di nyom dász és lel kész
szü le té sé nek kö zel gő öt -
szá za dik év for du ló ja al -
kal má ból je lent meg. 

A kö tet szer ző jét, Ko vács Mik -
lós Sze ge den élő nyu gal ma zott
fő is ko lai ta nárt, a Ti sza táj cí -
mű fo lyó irat volt szer kesz tő -
jét az ösz tö nöz te a mű meg írá -
sá ra, hogy Abá di hoz ha son ló -
an ma ga is Abád sza ló kon szü -
le tett, je len leg pe dig a csong -
rá di me gye szék he lyen él, ab -
ban a vá ros ban, ahol a né hai
ige hir de tő 1545-től 1552-ig mű kö -
dött. (Az egyéb ként re for má tus szer -
ző azt ter ve zi, hogy szob rot ál lít tat
ne ves föl di jé nek Abád sza ló kon. A ki -
vi te le zés sel Kal már Már ton szob rász -
mű vészt bíz ta meg.)

Abá di Be ne dek (1514?–1552?)
nyom dász és pré di ká tor ne ve leg in -
kább az Er dő si Syl ves ter Já nos ál tal
ma gyar ra for dí tott tel jes Új szö vet ség -
gel kap cso lat ban le het is me rős ol va -
só ink előtt is. Az 1541-ben Sár vár-Új -
szi ge ten nap vi lá got lá tott ki ad vány az
el ső olyan tel je sen ma gyar nyel vű

nyom ta tott könyv, amely Ma gyar or -
szá gon je lent meg.

Ko vács Mik lós tu do má nyos szem -
pont ból igé nyes, ugyan ak kor a nem
szak em be rek szá má ra is könnyen
ol vas ha tó, szá mos ko ra be li met szet,

il let ve könyv ol dal re pro duk ci ó já val
il luszt rált mun ká ja ré vén ki-ki be pil -
lan tást nyer het Abá di ko rá ba, meg -
is mer he ti kö ze lebb ről mind szü lő he -
lyét, mind a 16. szá zad el ső fe lé nek
Krak kó ját, ahol a nyom dá szat mes -
ter sé gé nek for té lya it el sa já tí tot ta. 

A kö tet egyik fe je ze te a sár vá ri Ná -
dasdy-ud var ba visz – Ná dasdy Ta -
más min den ki től meg kö ve tel te ud -
va rá ban, hogy meg ta nul jon ma gya -
rul ír ni-ol vas ni –, rö vi den fel vá zol -
ja a szer ző a nagy ha tal mú fő úr pá -
lyá ját, és ter mé sze te sen szó esik a Syl -

ves ter-fé le Új Tes ta men tum el ké szí -
té sé nek kö rül mé nye i ről, nyom dai
mun ká la ta i ról is.

Kép ze let ben ba ran gol hat az ol va -
só a Lu ther és Me lancht hon ko ra be li
Wit ten berg ut cá in is, hi szen Abá di

1543–44-ben eb ben a vá ros -
ban foly tat ta teo ló gi ai ta nul -
má nya it. Ugyan csak itt avat -
ták lel késszé, és in nen hív ták
meg Eper jes, majd Sze ged
vá ro sá ba, ahol má sok kal
együtt ő is az „új hit nek”, az -
az Lu ther ta na i nak hir de tő -
je lett. 

1552-ben, ami kor a tö rök
har mad já ra dúl ta fel a Ti sza-
par ti vá rost, Abá di nak vég leg
nyo ma ve szett. Bár egyes tör -
té né szek úgy vél ték, hogy
alak ja ké sőbb új ra fel buk kant.
Né me lyek úgy gon dol ták,
hogy Abá di azo nos az zal a
Pap Be ne dek ne vű, te he tős
kál vi nis ta ke res ke dő vel, aki
Sze ged ről Deb re cen be köl -
tö zött, de ezt az el mé le tet
vé gül töb ben – köz tük ma ga
a könyv szer ző je is – meg cá -
fol ták. 

A kö te tet füg ge lék zár ja,
ben ne az Új Tes ta men tum

Abá di ál tal írt vég sza vá val, il let ve Ná -
dasdy hoz írott, 1541. má jus 29-én kelt
le ve lé nek szö ve gé vel. 

Ko vács Mik lós mun ká ja a sze ge di
pol gár mes te ri hi va tal, Abád sza lók
Vá ros Ön kor mány za ta, va la mint Itt -
zés Já nos tá mo ga tá sá val je lent meg. 

g G. Zs.

Ko vács Mik lós: Abá di Be ne dek.
Nyom dász és pré di ká tor a re for má -
ció hős ko rá ban. ADG Stú dió Kft.
Hely, év és ár meg je lö lés nél kül.

Nyom dász ként is
az „új hit” hir de tő je volt

Mo nog rá fia Abá di Be ne dek ről

Hogy a ke resz té nyek prű dek len né -
nek? Leg alább is vi tat ha tó ez a vé le -
ke dés. Az min den eset re tény, hogy a
sze ge di Bel vá ro si mo zi a há zas ság he -
te he lyi szer ve ző i nek tud tá val és be -
le egye zé sé vel tűz te mű so rá ra az
Amit még min dig tud ni akarsz a
szex ről (Ho pe Springs) cí mű, 2012-
ben ké szült ame ri kai fil met. 

Azt gon do lom, ki csit ta lán úgy va -
gyunk a tes ti ség kér dé sé vel, mint
az a fel nőtt, aki va ló di me -
se he lyett a zöld disz nó ról
kezd me sét mon da ni a gye -
rek nek. Né ha kö rül ír juk,
ke rül get jük a té mát, hogy
ne kell jen konk ré tan ki -
mon da ni a dol go kat. Nem
mint ha nem akar ná ezt
meg ten ni az egyik vagy a
má sik érin tett fél, csak ne -
héz. Ne héz be szél ni a sze -
xu a li tás ról. Ezért sok szor
nem esik szó ró la, és idő vel a tett is
el hal. El hal hat. Hogy ez ne így le gyen,
ab ban so kat se gít het ez az őszin te és
ked ves mo zifilm.

Bár a ma gyar cím annyi ban ta lán
nem egé szen sze ren csés, hogy a né -
ző eszé be jut tat hat ja Woody Al len szí -
nész-ren de ző 1972-es, Amit tud ni
akarsz a szex ről… de so sem mer ted
meg kér dez ni (Everyth ing You Al ways
Wan ted to Know abo ut Sex) cí mű
film jét, amely tel je sen más mű fa jú és
faj sú lyú al ko tás.

A Da vid Frank el ren de ző ál tal
jegy zett mun ka ré vén egy har minc -
egy esz ten de je együtt élő, kö zép ko -
rú há zas pár, Kay és Ar nold – Meryl
Stre ep és Tommy Lee Jo nes ala kít ja
őket ki vá ló an – min den nap ja i ba
nyer he tünk be pil lan tást.

A meg szo kott, hét köz na pi tet tek
mo no ton is mét lőd nek. A sza vak és
az érin té sek már rég el vesz tek va la -
hol út köz ben, de az asszony nem ad -
ja fel, meg akar ja men te ni a há zas sá -
gu kat, és be fi ze ti ma gu kat egy egy -
he tes pár terá pi á ra.

Igen, a be szél ge té sek alatt óha tat -

la nul elő ke rül nek a sze xu á lis szo ká -
sok és vá gyak is, pél dá ul az orá lis szex
kér dé se, de vé le mé nyem sze rint nem
ez az el sőd le ge sen fon tos a film ben,
ha nem az, hogy két, egy más tól tes -
ti leg és lel ki leg is el tá vo lo dott em ber
mi ként ke rül is mét kö ze lebb egy más -
hoz. Ho gyan ta nul nak meg új ra be -
szél ni egy más sal és egy más hoz, mi -
ként fe je zik ki új ra az ér zé se i ket és fo -
gal maz zák meg a gon do la ta i kat,

mert be lát ják, hogy a má sik van
annyi ra fon tos, hogy ne akar ják el ve -
szí te ni.

Ami en gem il let – ám bár az in ter -
ne ten azt ol vas tam, hogy ez egy ki fe -
je zet ten „női film” –, asszony tár sa im
he lyett el ső sor ban fér fi ak nak aján la -
nám ezt a mo zit: olyan fér jek nek,
akik nek ne he zük re esik be szél ni az ér -
zé se ik ről, il let ve ki mu tat ni azo kat.

Mert ez a mű ma gyar cí mé vel el -
len tét ben nem a szex ről – vagy ko -
ránt sem csu pán ar ról – szól, ha -
nem sok kal in kább az in ti mi tás hi á -
nyá ról, ar ról, ho gyan ve szít het jük
el egy mást a mú ló évek alatt, ha
nem va gyunk ré sen. Ar ról, hogy mi -
ként ma rad hat nak el las san a be szél -
ge té sek, a kö zös prog ra mok és az
érin té sek.

Ne csak a há zas ság he té ben – ha -
nem min dig – te gyünk ró la, hogy ez
ne így le gyen, és Kay és Ar nold film -
be li ese te ki nek-ki nek le gyen pél da
ar ra, hogy so sem ké ső vál toz tat ni, új -
rakez de ni. Újat kez de ni. Együtt. Egy -
má sért.

g Gaz dag  Zsu zsan na

Amit még min dig 
tud ni akarsz a szex ről

Film terápia a há zas ság he té ben



8 e 2013. február 17. Evangélikus Életpanoráma

b Da ga dó prusz li kok, per gő bo -
kor ug rós szok nyák, len gő haj fo -
na tok. Új ra né pi es vir tus sal telt
meg a Bu da pest-Fa so ri Evan gé -
li kus Gim ná zi um dísz ter me. A
vi ga lom ha tá sá ra va la mi képp
meg eny hül tek még a szi go rú
áb rá za tú igaz ga tó port rék is, ez
már csak a nép ze ne sa ját ja, mely
száj ról száj ra, lé lek től lé le kig
árad. Az is ko la ne gye dik al ka -
lom mal adott ott hont feb ru ár
8–9-én a ma gyar or szá gi evan gé -
li kus gim ná zi u mok nép mű vé -
sze ti ta lál ko zó já nak, vagy is a
MEGiNT-nek.

A két na pos ren dez vény el ső nap ja a
han go lás-han go ló dás je gyé ben telt.
Há mor End ré nek, a gim ná zi um igaz -
ga tó he lyet te sé nek kö szön té se után
Nav ra til And rea nép dal éne kes ve -
zény le té vel és a Roj tos ze ne kar köz -
re mű kö dé sé vel ta nul hat tak „slá ger -
nép da lo kat”, az az tánc há zak ban nép -
sze rű dal la mo kat a di á kok. A fi lig rán,
el len ben csu pa tűz éne kes nő da lolt
sze rel mi bú ról-bá nat ról, vá lasz úti
hi deg sze lek ről, de a fér fi ún tett
zöld bor só fő ző bosszú édes ízé ről is.
Nem hi á ba lett a nép mű vé szet if jú
mes te re, aki ennyi fé le ér zést ké pes
hang szá la i val meg ele ve ní te ni. 

A For dulj, ked ves lo vam cí mű
nép dalt ki fe je zet ten az zal a cél lal
ta nul ták, hogy más nap Kal lós Zol tán
tisz te le té re elő is ad has sák, ez a vá -
lasz úti dal lam ugyan is kü lö nö sen
ked ves a Kos suth-dí jas nép rajz ku ta -
tó nak. Ha a las san, de rit mu so san
höm pöly gő dal lam nem vé ső dött is
pon to san a gye re kek fe jé be, a nap -
szen tü let szót biz to san meg je gyez ték,
amely a nap le men te szé kely meg fe -
le lő je. A leg bát rab ban az A ka la pom,
a ka la pom fé lig se lyem… cí mű nó ta
„Sze ret te lek, csak azt bá nom” so rát
zeng te a min den va ló szí nű ség sze rint
sok sze rel mes ke ser vet ma ga mö gött
tu dó ötö di kes. 

A nap szen tü let a szál lás fog la lás sal
foly ta tó dott. Az or szág kü lön bö ző
pont ja i ról, tíz is ko lá ból ér ke zett gye -
rek se reg meg ro ha moz ta a kol lé gi u -
mot, majd a tánc par ket tet. A vil lany -
ol tást vi szont ba jo san tol hat ták, hisz
tud ták, más nap kép vi sel ni ük kell „a
ha zát”, ki dal ban, ki tánc ban mu tat -
hat ja meg, ki a le gény, a le ány a vi dé -
ken… 

* * *
Szom ba ton dél előtt tíz óra kor iz ga -
tott gye rek zsi vaj töl töt te meg a dísz -
ter met. Már hun cu tab ban csil log tak
a sze mek, alig ha nem a kol lé gi u mi
akol me leg hoz ta meg a kö zös sé gi ér -
zü le tet. 

Si vák Ve ro ni ka mű sor ve ze tő (a
Fa sor 8. osz tá lyos ta nu ló ja) kö szön -
töt te az érez he tő en „vá ra ko zó ülés be”
he lyez ke dő kö zön sé get, majd az is -
ko la ne vé ben kö szö ne tet mon dott a
ren dez vényt tá mo ga tók nak: Gáncs
Pé ter nek, a Dé li, Fa bi ny Ta más nak,
az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ké nek,
Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő nek,
va la mint Ká kay Ist ván or szá gos iro -
da igaz ga tó nak. Az tán a dísz ven dé -
gek hez for dult: ün ne pé lyes kö szön -
tés ben ré sze sült Ra dos né Len gyel
Anna, a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye -
lő je, Ká kay Ist ván or szá gos iro da igaz -
ga tó, dr. La tor cai Csa ba nem ze ti sé -
gi és ci vil tár sa dal mi kap cso la to kért
fe le lős he lyet tes ál lam tit kár és Haj -
dó Ákos, az is ko la igaz ga tó ja, egy ben
a ren dez vény fő véd nö ke, aki rög vest
szólás ra is emel ke dett.

Az igaz ga tó Bar tók Bé la, Ko dály

Zol tán és Lajt ha Lász ló né pi kin cse -
ket ku ta tó, rög zí tő és to vább adó
mun kás sá gát mél tat ta. Biz ta tó jel nek
te kin tet te a Föl szál lott a pá va cí mű
nép ze nei ve tél ke dő si ke rét, mert
sze rin te ez iga zol ja, hogy a nép ze ne
2013-ban is vonz za az if jú sá got. Sze -
mé lyes él ményt is meg osz tott a hall -
ga tó ság gal: csa lád já val egy szé ki fa -
lu ban va ká ci óz tak, és egyik éj jel nem
tud tak el alud ni az if jú sá gi ház ból
dü bör gő disz kó ze né től. Per sze ez
csak ki rí vó pél da, és az éles kont raszt
mi att le het hu mo ros. A disz kó te ma -
ti kát to vább fűz ve Haj dó Ákos a gya -
ko ri disz kó bal ese tek re tért ki. Tánc -
ház bal ese tek ről el len ben ke ve set le -
het hal la ni – ál la pí tot ta meg. Az tán
ün ne pé lye sen meg nyi tot ta a
MEGiNT-et.

Az idei ta lál ko zó jel mon da ta, egy
Kal lós Zol tán tól va ló idé zet az er dé -
lyi ma gyar nép rajz ku ta tót-nép ze ne -
gyűj tőt fel ve ze tő szö veg ben is el -
hang zott: „Ad dig le szünk ma gya -
rok, amíg ma gya rul éne ke lünk és ma -
gya rul tán co lunk. Ha ilyen szel le mi
ja vak kal táp lál ko zunk, még biz to san
ki bír juk ezer évig Eu ró pá ban.” 

A mű sor ve ze tő „élő le gen dá nak”
ne vez te Kal lós Zol tánt, majd rö vid
össze fog la lót adott élet út já ról, mun -
kás sá gá ról. A vá lasz úti szü le té sű ze -
ne ér tő és -ér ző sok szor volt vá lasz -
úton éle té ben. Pél dá ul a ma gyar
nyel vű ok ta tást be til tó 1957-es ren -
de let után. A mold vai csán gó fal va -
kat súj tó ke gyet len in téz ke dés se
űz te el ha zul ról, nem tu dott ugyan -
is el sza kad ni a vi dék től, ezért nyolc
éven ke resz tül a Gyi mes völ gyé ben
fa ki ter me lések nél vál lalt mun kát.

Kal lós Zol tán nem a sza vak em be -
re. Lát szik, hogy a szín pad sem az ő
kö ze ge. Az anek do ták meg idé zé sé vel
azon ban új ra lát ja ma ga előtt az ott -
ho ni he gye ket, és egy re in kább ma -
gá val ra gad ja a kö zön sé get. Mar tin
Györ gyöt, a szin tén le gen dás nép tán -
cost és nép tánc ku ta tót „Gyur ka -
ként” em le ge ti, kö zös me ző sé gi csa -
var gá sa i kat sorolja. 

Mar tin min den pén zét film re köl -
töt te. Ahol tud tak, fil mez tek. 1936-
ban kezd ték a kö zös mun kát. El ső sor -
ban Szék kör nyé kén for gat tak, mert
ez volt ak ko ri ban a leg ke vés bé is mert
vi dék. Ma dé fal ván pél dá ul egy fél lá -
bú em bert is meg tán col tat tak, aki a

há bo rú előtt még ép fi zi kum mal jár -
hat ta a le gé nyest. (A lel kü let, úgy lát -
szik, nem vál to zott.) Fü ze sen meg
egy szer az egyik busz so főrt annyi ra
el kap ta a nosz tal gia, hogy csa pot-pa -
pot hagy va „ki szál lott” pár csiz ma -
csap ko dás ra. 

„Gyur ká nak” az éle te volt mind ez,
Kal lós Zol tán el mon dá sa sze rint

„majd hogy öl be nem vet te az adat -
köz lő ket”. Mind ezt leg job ban a tar -
soly ban ho zott kis fil mek iga zol ják. A

film koc ká kon vég te le nül sze re tet -
tel jes dia ló gu so kat lát ha tunk, és sze -
ret ni  va ló, hol gyö nyör köd te tő, hol
meg ne vet te tő dia lek tu so kat hall ha -
tunk – ki vált képp a csán gó nyelv já -
rás kel tett nagy de rült sé get né hol
sely pé nek, né hol pö szé nek tet sző
hang for má lá sá val, ezt te téz te a ma -
gas he gyi tisz tes ko rú asszony ság
hang fek vé sé nek va ló szí nűt len ma gas -
sá ga, be szé dé nek el ké pesz tő ve he -

men ci á ja és ke dé lyé nek fel hőt len já -
té kos sá ga. 

A tu li pá nos lá di kás szo bák ból saj -
nos az tán ha mar ocsúd nia kel lett a
kö zön ség nek, a szo bor ava tó előtt a
cso por tok ebé del ni vagy elő adá su kat
gya ko rol ni in dul tak. A dísz te rem az
el kö vet ke ző órák ra perc re pon to -
san be volt oszt va a pró bák ra. 

* * *
Két óra előtt már ug rás ra ké szen áll -
ták kö rül a té vé sek, fo tó sok és ci vil le -
sel ke dők a még fá tyol ta kar ta Mar -
tin György-szob rot. Az Er kel-dí jas
egy ko ri fa so ri di ák ról meg em lé kez -
tek dal ban és szó ban egy aránt. 

A Roj tos ze ne kar és Nav ra til And -
rea elő adá sá ban ma gyar la pá di össze -
ál lí tást hall ha tott a kö zön ség, az tán
el ső kéz ből idéz ték meg Tin ka – ez
volt Mar tin György fa so ri be ce ne ve
– em lé két a meg hí vott ven dé gek:
Bor bély Jo lán, Mar tin György öz ve -
gye, dr. Fel föl di Lász ló nép rajz ku ta -
tó, Mar tin mun ka tár sa, dr. Lip tay
György pro fesszor, Mar tin egy ko ri
osz tály- és pad tár sa, valamint Éri Pé -
ter, a Sebő együt tes egy ko ri és a Mu -
zsi kás mos ta ni tag ja (kont rá sa), a

Kos suth rá dió Nép ze ne ha tá rok nél -
kül cí mű mű so rá nak szer kesz tő je.

A szob rot – mely ről le lep le zé se
után az elő ze tes hí resz te lé sek kel el -
len tét ben ki de rült, hogy dom bor mű
– Er dé lyi Ti bor Er kel-dí jas fa fa ra gó,
a nép mű vé szet mes te re, a Ma gyar Ál -
la mi Né pi Együt tes egy ko ri szó ló tán -
co sa ké szí tet te. Az al ko tást Szir mai
Zol tán, a Fa so ri Evan gé li kus Egy ház -
köz ség és a gim ná zi um nyu gal ma zott

lel ké sze szen tel te fel a meg em lé ke zés
fon tos sá ga kö ré épít ve mon dan dó ját. 

A mű sor ve ze tő kö szö ne tet mon -
dott az is ko la ne vé ben a Bu da pes ti
Evan gé li kus Gim ná zi um Volt Nö ven -
dé kei Egye sü le te tag ja i nak, hi szen
nél kü lük nem ké szül he tett vol na el az
em lék táb la Mar tin György dom bor -
mű ve mel lé.

A szob rot le lep le ző volt nö ven dék,
Lip tay pro fesszor – aki pad tár sá val
a ké mi át nem igen tud ta meg ked vel -
tet ni, de ma ga sem igen csu jo ga tott
– Mar tin György nem zet kö zi el is -
mert sé gé re, pél dá ul az eti ó pi ai csá -
szár tól ka pott ér dem rend re hív ta
fel a hall ga tó ság fi gyel mét. A szo bor -
ava tás Mar tin György egyik leg ked -
vel tebb, „fel leg aj tó-nyi to ga tó” nó tá -
já val zá rult.

* * *
Köz ben fön tebb dü bör gött a pad ló a
tán cos lá bak tól, me lyek las san re me -
gés be is kezd het tek, hisz el ér ke zett
a fel lé pés ide je. 

Nyi tány ként a Ka lo ta sze gi tán co -
kat a Pri ma Pri mis si ma dí jas Bi ha ri
Já nos tánc együt tes után pót lás cso -
port ja jár ta el – eb ben a MEGiNT lel -
ke, Bar csay Zsom bor is bo ká zott
egy sort. 

Az oros há zi Szé kács Jó zsef Evan -
gé li kus Gim ná zi um fi ai bo tok kal le -
gény ked tek, le á nyai „Bújj-bújj, zöld
ág”-at és kör tán cot jár tak. 

Egész se reg fa so ri le ány fa kadt
dal ra a dél után fo lya mán, mind -
annyi an Mar tin György és Kal lós
Zol tán kö zös gyűj té sé ből hoz tak da -
lo kat. Ve lük vet te fel a ver senyt a
szar va si Vaj da Pé ter Evan gé li kus
Gim ná zi um egy szem (egy száj) di -
ák ja. A fa so ri ak per sze mint há zi gaz -
dák ké sőbb még tánc cal is rá li ci tál -
tak a ven dé gek re. 

A nyír egy há zi Lu ther Már ton
Kol lé gi um di ák jai szat má ri né pi tán -
cok kal ér kez tek. Az oros há zi Szé kács
Jó zsef Evan gé li kus Gim ná zi um éne -
ke sei bé ké si Bar tók-nép dal cso kor ral
ked ves ked tek. A Bony há di Pe tő fi
Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um
Zel ke nép tánc együt te se ze ne- és
tánc kar ral is fel lé pett, bu ko vi nai
szé kely mód ra pen get tek, majd ma -
gyar bő di tán co kat jár tak. A Nyír egy -
há zi Evan gé li kus Kos suth La jos
Gim ná zi um di ák jai nép da lo kat, le -
gé nyest és du nán tú li ug róst is hoz -
tak egy szu szék kal. 

A tar ka né pi ka val kád má so dik fel -
vo ná sát a Bi ha ri gyer mek csa pa ta
nyi tot ta ug rós tán cok kal. A győ ri
Pé ter fy Sán dor Evan gé li kus Ok ta tá -
si Köz pont ön kép ző nép dal éne kes
kö zös sé ge ka to na da lo kat, pár vá lasz -
tó éne ke ket és tán co kat, va la mint ci -
te ra ze nét ho zott. A sop ro ni Eöt vös
Jó zsef Evan gé li kus Gim ná zi um és
Egész ség ügyi Szak kö zép is ko la és a
Nyu gat-ma gyar or szá gi Egye tem Roth
Gyu la Gya kor ló Szak kö zép is ko lá já -
nak kö zös nép tánc szak kö re so mo gyi
tán co kat járt. 

Mind ezek után Há mo ri And rás és
Visz ló Man ka tánc mű vé szek elő -
adá sá ban nyá rád se lyei tánc ban gyö -
nyör köd het tek az egy be gyűl tek, majd
az öröm tánc vet te kez de tét a szín pa -
don.

A Roj tos ze ne kar idén is ki tett
ma gá ért. A mu zsi ka él te tő ere jé ről ta -
nús ko dik, hogy ennyi órán át, reg gel -
től es tig ké pe sek vol tak mo so lyog va
húz ni a nó tá kat. A ze ne kar tag jai:
Nyit rai Ta más ve ze tő prí más, Be dná -
rik Já nos má sod prí más, Dan ha user
Lil la kont rás, il let ve Dan ha user Má -
té bő gős. Re mél jük, húz zák majd
jö vő re is!

g Ki nyik Ani ta

Rojtosra táncolt cipellők a Fasorban
A ma gyar or szá gi evan gé li kus gim ná zi u mok nép mű vé sze ti ta lál ko zó ja ne gyed szer

Kallós Zoltán

Lehull a lepel Martin György szobráról

Biharis lányok keszkenője
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b 195 cm, 19 év. Tej föl sző ke haj, el -
tö kélt arc ki fe je zés. 13 év nyi le -
gé nyes csiz ma szár csap ko dás –
Bi ha ri. Mű sza ki me ne dzser
szak, el ső év fo lyam – műszaki
 egye tem. Bar csay Zsom bor, a
MEGiNT, az az a ma gyar or szá -
gi evan gé li kus gim ná zi u mok
nép mű vé sze ti ta lál ko zó já nak
meg ál mo dó ja, haj tó mo tor ja és
(fa so ri) te tő alá ho zó ja csen get
az Ül lői út 24. 99-es ka pu csen -
gő jén. Se te át, se gyü möl csöt
nem kér, csak be szél-be szél. Fe -
jé ben költ ség ve té si táb lá za tok,
a feb ru ár 8–9-ei ta lál ko zó utó -
gon do zá sá nak na pi ren di pont -
jai és per sze újabb öt le tek a kö -
vet ke ző ta lál ko zók ra…

– 2011-ben már ké szült ve led egy
mi niin ter jú az EvÉ let ha sáb ja in, me -
lyet Itt zés Szil via jegy zett. Most
„megint” a cél ból, hogy a ta lál ko zót
nem lá to ga tók is meg tud has sák, mi
min den tör tént az óta a MEGiNT
há za tá ján.

– Sze ren csé re év ről év re fej lő -
dünk. A ta va lyi MEGiNT új don sá ga
a MEGiNT-pó ló volt a MEGiNT-
emb lé má val, idén pe dig a MEGiNT-
nap tár – ez szin tén az én öt le tem volt.
Kor sze rű söd ni aka runk, ezért jött
lét re pél dá ul há rom hó nap pal ez -
előtt a hon lap – www.megint.org –,
amely egyik volt év fo lyam tár sam,
Ba lázs Nor bert mun ká ja. 

Prak ti kus olyan szem pont ból,
hogy a részt ve vők ezen a fe lü le ten re -
giszt rál hat nak, az tán itt fog lal hat nak
szál lást, igé nyel het nek reg ge lit, va -
cso rát, és így to vább. Elő nye még,
hogy ké pe ket is föl pa kol ha tunk,
ame lye ket az ér dek lő dők min dig
szí ve sen né ze get nek. Ter mé sze te sen
már fenn va gyunka Fa ce boo kon is,
így könnyebb az in for má ció ára mol -
ta tás. Köz ben ké szül a hon lap má so -
dik ver zi ó ja, rá fér ugyan is egy kis
ránc fel var rás. 

– Azért meg idéz het néd a kez de ti
im pul zu so kat, és meg oszt hat nád az
ol va sók kal, mi az, ami négy év és sok
ne héz ség után is oly annyi ra nagy
erők kel hajt, hogy már a kö vet ke ző ta -
lál ko zó dá tu ma is meg van – 2014.
feb ru ár 21–22.

– Az elő ző évek ta pasz ta la ta i ból
okul va tűz tük ki ilyen ko rán az idő -
pon tot, ugyan is kom mu ni ká ci ós
ügyet len sé gek foly tán ez a mos ta ni al -
ka lom is szám ta lan más evan gé li kus
ren dez vénnyel üt kö zött, így pél dá ul
az aszó di, oros há zi és sop ro ni jó té -
kony sá gi bál lal, a bu da pes ti Szteh lo-
bál lal… 

A ta lál ko zó ha gyo mánnyá té te lé -
re az egyik in dít ta tás még ál ta lá nos
is ko lá ból va ló. Az Er kel Fe renc Ál ta -
lá nos Is ko lá ban – aho vá ne gye dik
osz tá lyos ko ro mig jár tam – Csak
tisz ta for rás ból cím mel egy na pos
fesz ti vá lo kat ren dez tek. Ezek össz -
mű vé sze ti jel le gű ren dez vé nyek
voltak, ame lye ket a Te ka, a Te réz vá -
ro si Kul tu rá lis Alap tá mo ga tott. Az -
tán saj nos nem tud ták fi nan szí roz ni
to vább, és meg szűnt. A fesz ti vál
szer ve ző je Nits Már ta, az ének ta nár -
nőm volt, aki vel – nép tán cos lé vén –
igen ha mar ben ső sé ges vi szony ba ke -
rül tem. Az egyéb ként a Nép raj zi
Mú ze um ban nép dal mi nő sí tő ver se -
nye ket szer ve ző ta nár nő min den év -
ben részt vesz, sőt részt vál lal a ta lál -
ko zón. Mond hat juk: ki ve szi a ré -
szét a MEGiNT-ből.

A má sik mo ti vá ló köz vet ve Végh
Sza bolcs volt, az evan gé li kus nép ze -

nei ta lál ko zók – feb ru ár vé gén ke rül
sor a he te dik ilyen al ka lom ra – ba la -
ton szár szói il le tő sé gű szer ve ző je. 

Fon tos im pul zus volt még az
EGOT, az evan gé li kus gim ná zi u -
mok or szá gos ta lál ko zó ja, aho vá
2009 szep tem be ré ben lá to gat tam

el. Ak kor Győr ben ren dez ték meg.
Na gyon meg tet szett, jó han gu la tú
volt az egész. Per sze én nép tán col -
tam, de le he tett új ság írói, fes tői gya -
kor la to kat is foly tat ni. 

Roncz Bé la igaz ga tó úr nak – aki
ak kor a Fa sor mel lett az aszó di
evan gé li kus gim ná zi u mot is ve zet -
te – 2009 no vem be ré ben ruk kol tam
elő az öt let tel, hogy a Fa sor ban szer -
vez zünk nép mű vé sze ti ta lál ko zót. A
vá lasz az volt, hogy ez mind szép és
jó, de most nincs rá ke ret, mert le -
csúsz tunk már a köz mű ve lő dé si pá -
lyá zat ról, ame lyet az ok ta tá si osz tály
ír ki min den év ben. Az igaz ga tó úr
te hát ke rek pe rec meg mond ta, hogy
ab ban az év ben ez nem fog be le fér -
ni. A su lin be lül vi szont van egy di -
ák pá lyá zat, ahol pél dá ul ki rán du lás -
szer ve zés re, ta ná rok nak pro jek tor -
ra le het pá lyáz ni. Ezt si ke re sen meg -
nyer tem, és meg is csi nál tam az el -
ső – ak kor még Folk Fest a Fa sor ban
el ne ve zé sű – ta lál ko zót, száz nyolc -

van ezer fo rint ból. A második év ben
No vá ky And rea, az is ko la ének-ze ne
ta ná ra és kó rus ve ze tő je, az evan gé -
li kus kö zép is ko lák két éven te meg -
ren de zett kó rus ta lál ko zó já nak fő -
szer ve ző je segített.

– Egy ilyen ren dez vény meg szer ve -
zé sé hez nagy fo kú tu da tos ság és –
mond juk ki – nagy fo kú rá me nős ség
szük sé gel te tik. Te lát ha tó an egyik nek
se vagy hí ján!

– Ez egy olyan mű faj, ahol szin te
kö te le ző nek mond ha tó az erő sza kos -
ság. Ne kem ez megy, én tu dok ilyen
len ni. Na nem asz tal bo rí tá sig, de
azt val lom, hogy oda kell ten nie ma -
gát az em ber nek. Ke mény har cok
foly nak pél dá ul a tá mo ga tá so kért. Ezt

nem le het fél váll ról ven ni, nem le het
ím mel-ám mal csi nál ni. Per sze nyil -
ván nem min den ki olyan el kö te le zett,
mint én. De idén pél dá ul volt két srác

a 11.-ből – Szik szay And rás és Kräh -
ling Pé ter –, akik szin tén min den sza -
bad ide jü ket fel ál doz ták er re. Ne vet -

tem is, hogy vég re akad más olyan
„hü lye” is, mint én (vi gyo rog).

A kap cso la ti tő ké vel le het él ni.
Én a Bi ha ri tánc együt tes ben tán co -
lok ti zen há rom éve, te hát a Ta tát –
No vák Fe renc ta nár urat, aki ta valy
volt ven dé günk – pél dá ul há rom
perc volt meg fűz ni. A Bi ha ri ban
min den év ben szep tem ber ele jén
csa lá di na pot tar tunk, az „öre gek” is
min dig ott ücsö rög nek. Egy ilyen al -

kal mat ra gad tam meg a fel ké rés re.
Bo ross Sán dor, a Bi ha ri ügy ve ze tő
igaz ga tó ja azt mond ta, el jön nek, de
va la mi kis pénzt azért pró bál junk elő -
te rem te ni. Ak kor ki ta lál tam, hogy a
fa so ri tánc csa pat, amely ak kor több
ren dez vé nyen is föl lé pett, bé rel je a

fel lé pőru há kat a Bi ha ri tól. Ta ta meg
„per sze” tel je sen in gyen jött el.

Kal lós Zol tánt er dé lyi lá to ga tá sa -
im so rán is mer tem meg. El jött ide,
Pest re a Ko lozs vár tól hu szon hat ki -
lo mé ter re ta lál ha tó Vá lasz út ról. Úgy
ér zem, ez óri á si do log! Ha son ló képp
Mar tin György szob rá nak fel ava tá sa
is – a szob rot az Er kel-dí jas fa fa ra gó,
Er dé lyi Ti bor ké szí tet te és aján lot ta
fel in gyen! Ha vé gig néz zük a név sort,

ki ket si ke rült ed dig meg nyer ni a
MEGiNT-nek, azt hi szem, mél tán le -
he tünk büsz kék a ta lál ko zó ra!

Roncz Bé la ta nár úr ké ré sem re
idén is el jött az aszó di bá lo zás el le -
né re. Őt úgy sze re tem, mint har ma -
dik nagy apá mat. So se fe lej tem el, mi -
kor elő ször vett részt a ta lál ko zón: azt
lát tam raj ta, hogy lu bic kol eb ben
az egész ben… 

– Lát szó lag egy egész stáb tüs tén -
ke dett kö rü löt ted a ren dez vény alatt:
ta ná rok, fo tós lá nyok, ren dez ke dő
fi úk… Ho gyan mű köd tök együtt, ho -
gyan zaj la nak az elő ké szü le tek?

– Gyen ge pon tunk a csa pat mun -
ka. Egy ál lan dó stá bot sze ret nék
ki ala kí ta ni, de ez ne héz kes nek bi zo -
nyul. Per sze mond hat juk, év ről év -
re ja vul. Ál lan dó tag tes ti-lel ki leg -
jobb ba rá tom, Fe hér Je nő, ő küld te
át pél dá ul most reg gel még gyor san
a ké pe ket, mert ne kem nem volt
időm be men ni a su li ba. Ve le be szé -
lek meg szin te min dent, meg együtt
agya lunk dol go kon, mit hogy ké ne
pél dá ul a MEGiNT-tel. Zo li bá csi,
az az Aba ffy Zol tán ta nár úr – ha
sza bad ilyet mon da ni – or szá gos
cim bo ránk. 

Te hát a már meg idé zett hon lap ké -
szí tő vel együtt mi hár man vén di á kok,
két ta nár – Zo li bá csi mel lett Jer nei
Ani kó mun ka kö zös ség-ve ze tő –, az
igaz ga tó úr – Roncz Bé la után Haj -
dó Ákos – és a min den fé le pa pír mun -
kát in té ző szí vé lyes tit kár ság mond -
ha tók a ke mény mag nak. A töb bi ta -
nár el ső sor ban ab ban se gít, hogy
min dig le gyen olyan di ák, aki meg -
csi nál ja a ro han gá lós mun kát. A leg -
töb bet per sze én ro han gá lok. 

– Áruld el, mi az, ami négy év után
is így lel ke sít! Mi ért vál lal ennyi fá rad -
sá got egy már el bal la gott di ák volt
gim ná zi u ma hír ne vé nek öreg bí té sé ért?

– En gem a nép ze nei vi lág meg fo -
gott, és ezt aka rom to vább ad ni azért,
hogy má so kat is meg fog has son. 

– Me lyik igaz in kább a MEGiNT-
re: evan gé li ku sok né pi mű ve lé se, ma -
gyar ság tu dat ban erő sí té se vagy nép -
tán co sok evan gé li kus el kö te le ző dé sé -
nek mé lyí té se?

– Az előb bi, itt a kö zép pont ban a
nép mű vé szet sze re te te áll. Én egyéb -
ként ka to li kus va gyok, de hisz egy
Urat imá dunk… (ne vet).

g – ka nyi ka –

Ma ga biz tos ság ból je les, avagy
már MEGiNT fasori farsangi forgatag

Légiesen libbenő szoknyák – a Bihari Táncegyüttes utánpótláscsapata

Bednárik János

Hámori András és Viszló Manka
kettőse

Az orosházi delegáció férfikülönítménye a díszterem emeletén

Fasori diákok széki tánca
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b Eger ben já runk, egy szak kö zép -
is ko lá ba igyek szünk. Nincs ta ní -
tás, még sem üres az épü let. Az
aj tón be lép ve há ti zsá kok ba bot -
lunk. Mel let tük bő rön dök és
uta zó tás kák vár ják gaz dá i kat,
akik épp a re giszt rá ci ós szo ba
előtt áll nak sor ban. Ön kén te sek
szor gos kod nak min den fe lé, épül
a „tá bor”. Né hány óra múl va a
cso ma gok he lyét az elő tér ben
bir tok ba ve szi a Szél ró zsá ról is
is mert Ca fe El Mon do, di cső í tés
hangja szű rő dik ki a nagy te -
rem ből, és kez de tét ve szi a Ma -
gyar Evan gé li u mi Ke resz tyén
Di ák szö vet ség (MEKDSZ) ha -
gyo má nyos té li kon fe ren ci á ja. 

A nyolc va nas évek ben, mi kor még a
ma gyar ha tó sá gok is meg fi gyel ték a
ke resz té nye ket, el hí vott em be rek
egy cso port ja föld alat ti moz gal mat
szer ve zett. Sok más or szág hoz ha -
son ló an a ha zai egye te me ken is bib -
lia kö rök in dul tak, ta lál ko zó kat szer -
vez tek, és ezek ből a kez de mé nye zé -
sek ből jött lét re a fe le ke zet kö zi egye -
te mi misszió. 1989-ben új ra ala kult a
má so dik vi lág há bo rú előtt már lé te -
zett Ma gyar Evan gé li u mi Ke resz tyén
Di ák szö vet ség. A húsz éve még csak
ma rok nyi lel kes fi a tal mun ká ját Is -
ten meg ál dot ta, a MEKDSZ má ra
több száz fős kö zös ség gé nőt te ki
ma gát, s har minc öt cso port ja van je -
len az or szág kü lön bö ző fel ső ok ta -
tá si in téz mé nye i ben – Győr től Nyír -
egy há zá ig, Mis kolc tól Pé csig. 

A szer ve zet cél ja, hogy – az egy -
há zak „ki nyúj tott kar ja ként” – se gít -
se a ke resz tény egye te mis tá kat ab ban,
hogy le gye nek je len és has sa nak az
egye te me ken, osszák meg cso port tár -
sa ik kal az evan gé li u mot. A hi te les ta -
nú ság té tel hez el en ged he tet len, hogy
a di ák kö rök tag jai nö ve ked je nek hi -
tük ben, kap cso la tuk ban Is ten nel.
Ezért min den év ben meg ren de zik a
di ák szö vet ség té li tá bo rát. 

Idén feb ru ár 7. és 10. kö zött több
mint négy szá zan vet tek részt – kö -
zöt tük evan gé li ku sok is – az or szá -
gos ta lál ko zón ha tá ron in nen ről és
túl ról.

Krisz tus ról köz vet le nül
– Meg tet szett, hogy a fi a ta lok

sza bad ide jük ben a Bib li á val fog lal -
koz nak, és egy má sért imád koz nak –
me sé li el ső di ák kö rös él mé nye it Do -
bó Dá ni el evan gé li kus teo ló gus hall -
ga tó, aki gya kor la ti évé ben sze re tett
vol na be pil lan ta ni kü lön bö ző ke -
resz tény kö zös sé gek éle té be. Év fo -
lyam tár sá tól, Se ben Gló ri á tól – aki
gyü le ke ze ti gya kor la ta mel lett a di -
ák szö vet ség fél ál lá sú mun ka tár sa –
hal lott a MEKDSZ-ről. 

Dá ni el no vem ber ben járt elő ször
MEKDSZ-kör ben, s mi vel ösz tön díj -
jal az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ban
is hall ga tott né hány hó na pot, a Bu -
da pes ten ta nu ló kül föl di di á kok cso -
port já hoz lá to ga tott el. Eger be több
teo ló gus tár sá val ér ke zett, ez az el ső
té li tá bo ra. 

– Öröm együtt lát ni ennyi fi a tal
tag ját az egye te mes egy ház nak –
mond ja –, s az is na gyon jó, hogy kre -
a ti vi tás sal, fi a ta los öt let ekkel van te -
le a tá bor, még is az Igé re épül, szel -
le mi sé gé ben ke resz tény.

Dá ni el, aki Va ny ar con töl ti gya kor -
la ti évét, fon tos nak tart ja az if jú sá gi
mun kát, szív ügyé nek te kin ti, hogy
mi nél több fi a tal le gyen ak tív az
egy ház ban. 

– Az a ta pasz ta la tom, hogy nem

me rünk az evan gé li um mal szól ni a fi -
a ta lok hoz, mert fé lünk, hogy el -
ijeszt jük őket. Itt pe dig azt lá tom,
hogy min den ki köz vet le nül be szél get
Jé zus Krisz tus ról.

Mind kü lön bö ző ek
Ha gyo mány, hogy a négy na pos kon -
fe ren ci át a Bib lia egy köny ve kö ré
szer ve zik: er ről szól nak az elő adá sok,
a rá han go ló dást se gí tő je le ne tek, a va -
sár na pi pré di ká ció, a kis cso por tos be -
szél ge té sek, rész ben eh hez kap cso -
lód nak a sze mi ná ri u mok is. Ám a
2013-as ta lál ko zó ve zér fo na lát az a
gon do lat ad ta, hogy mind kü lön bö -
ző ek va gyunk, még is egyek.

– Ke resz tény ként sok szor egyé ni
cél ja ink van nak, hi ány zik hi tünk ből
a kö zös sé gi vo nat ko zás, pe dig Is ten
az ő né pé be hív ja el az em bert – ma -
gya ráz za Já ray Már ton, a MEKDSZ
fő tit ká ra, mi ért fog lal koz tat ta ez a té -
ma a szer ve ző ket.

Mar tin Ha iz mann, a Nem zet kö zi
Evan gé li u mi Ke resz tény Di ák szö vet -
ség eu ró pai ré gi ó ért fe le lős mun ka -
tár sa (képünkön) vá lo ga tott ige sza ka -
szok alap ján ta ní tott ar ról, mit je lent
Is ten né pé hez tar toz ni. Csü tör tö kön
es te Jé zus fő pa pi imá ja (Jn 17) alap -
ján ki fej tet te, hogy az uni ver zum kö -
zép pont já ban egy kap cso lat áll – a
Szent há rom ság Is ten; az örök élet pe -
dig azt je len ti, hogy ré sze sei le szünk
en nek a sze re tet kap cso lat nak. 

Lévi el hí vá sá nak tör té ne tén (Mk
2,13–17) ke resz tül más nap azt mu tat -
ta be, hogy Krisz tus sze mé lye sen
hív min den kit eb be a kap cso lat ba, de
ugyan ak kor a „bűn től be te gek” kö -
zös sé gé be in vi tál, hogy a ke gye lem,
a meg bo csá tás és a gyó gyu lás út ján
in dít son el. Szük sé günk van egy -
más ra, mert va ló di, nö ve ke dő hit
csak eb ben az őszin te, bá to rí tó kö -

zös ség ben él he tő meg – ma gya ráz -
ta az elő adó a Zsi dók hoz írt le vél egy
passzu sa (10,19–25) alap ján szom bat
dél előtt.

– Is ten né pe va gyunk, Krisz tus tes -

té nek tag jai (1Kor 12). A test lé nye -
ge, hogy mind annyi an kü lön bö ző ek
va gyunk, de min den ki je len tős, fon -
tos fel ada tot ka pott Is ten től, s csak
együtt tud juk meg él ni ezt a kö zös sé -
get a ma ga tel jes sé gé ben – hang zott
el a va sár na pi is ten tisz te le ten.

Le dő lő fa lak
Győ ri Da ni már so kad já ra tá bo ro zik
Eger ben, ré gi mo to ros a MEKDSZ-
ben. Az EL TE Ter mé szet tu do má nyi
Ka rán ta nult, ve zet te is az ot ta ni
di ák kört. Úgy em lék szik, gaz da go dott
eb ben a szol gá lat ban. 

– Ne héz idő szak ban vol tam ve ze -
tő, alá za tot ta nul tam Is ten től. Rá kel -
lett jön nöm, hogy nél kü le nem megy.

Ezt a hoz zá ál lást mun ká já ban is
igyek szik meg tar ta ni.

– Itt ér tet tem meg azt is – mond -
ja az evan gé li kus csa lád ból szár ma -
zó fiú –, mi az evan gé li u mi ke resz -
tény ség, s ma már an nak tar tom
ma gam.

A 19. szá za di eredetű ke resz tény
meg úju lá si moz ga lom tag jai a Bib li -
át Is ten leg főbb ki je len té sé nek tart -
ják, és azt hir de tik, hogy az Is ten nel
(és a te rem tett vi lág gal) va ló meg bé -
ké lés re min den em ber nek szük sé ge
van. Ez a meg bé ké lés pe dig csak Jé -
zus Krisz tus meg bé kí tő ál do za tá -
nak kö vet kez té ben és ál do za tá ra hi -
vat koz va le het sé ges.

Da ni azt is a di ák szö vet ség ben
ta nul ta meg, hogy mi a fe le ke zet kö -
zi ség. Di ák kö rü ket evan gé li kus, re -
for má tus, bap tis ta, ka to li kus és evan -
gé li u mi kis egy há zak hoz tar to zó ke -
resz té nyek is lá to gat ták. Egyik leg -
ked ve sebb él mé nye, hogy a
MEKDSZ-ben kü lön bö ző fe le ke ze -
tű em be rek együtt di cső í tik Is tent, s
le dől nek a köz tük lé vő fa lak. 

Kö zös is me rős
Négy na pig több száz fi a tal élt együtt
Eger egyik ok ta tá si in téz mé nyé ben.
So kan kö zü lük már rég óta is me rték
és erő sí tették egy mást, má sok elő ször
vet tek részt MEKDSZ-es kon fe ren -
ci án. Is me ret len ar cok kal ül tek szem -
ben az el ső kis cso por tos be szél ge té -
sen, de ahogy töb ben meg fo gal maz -
ták a tá bor vé gén, még is kö zös ség ben
érez ték ma gu kat, hi szen tud ták, van
egy kö zös is me rő sük: Is ten. Meg él -
ték ezt a kö zös sé get a film klu bon,
tánc köz ben, a fo lyo sói be szél ge té sek -

ben, a kö zös di cső í té sek ben, a reg ge li
imák ban. A tá bor vé gén pe dig együtt
ün ne pel ték az úr va cso rát Krisz tus di -
ák jai. 

g Fe ke György

Krisz tus di ák jai
A MEKDSZ té li tá bo ra

b Az új fel ső ok ta tá si tör vény ad ta
le he tő sé gek kel él ve a Liszt Fe -
renc Ze ne mű vé sze ti Egye tem
Egy ház ze ne Tan szé kén a 2013–
14-es tan év től egy cik lu sú, két
szak irá nyos egy ház ze ne-ta ná ri
és ének-ze ne ta ná ri kép zés in dul,
mely nek ke re té ben az ál lam ál -
tal fi ze tett (ösz tön dí jas) rend -
szer ben két sza kos ze ne mű vész-
ta ná ri dip lo ma sze rez he tő.

Osz tat lan, öt plusz egy éves, kö te le -
ző en két sza kos, alap- és kö zép fo kú
ta ní tás ra egy aránt fel ké szí tő ok ta tás
fo lyik majd, ahol az utol só (plusz egy)
év össze füg gő szak mai (is ko lai) gya -
kor lat lesz. E kép zé si for ma nem csak
a vég zet tek szé le sebb kö rű kép zett -
sé gét és jobb eg zisz ten ci á lis biz ton -
sá gát szol gál ja, ha nem ki vá ló le he tő -
ség az is ko lai ének ok ta tás és a temp -
lo mi ének lés ha gyo má nyos kap cso -
la ta i nak új já élesz té sé re, ápo lá sá ra, az
éne kes is ko lák mun ká já ba va ló be -
kap cso ló dás ra.

Mind emel lett meg ma rad a je len -
le gi, két cik lu sú (BA, MA) kép zés is,
sőt adott eset ben a két rend szer át -
jár ha tó sá ga is biz to sít va lesz.

A tan szék más egye te mek és fő is -
ko lák kur zu sa i ra kre dit tel el is mer he -
tő át hall ga tást is le he tő vé tesz, mely
to váb bi sza kok (pél dá ul hit ta ná ri) fel -
vé te lét se gít he ti elő. (Je len leg a Ká -
ro li Gás pár Re for má tus Egye tem,
il let ve a Páz mány Pé ter Ka to li kus
Egye tem Hit tu do má nyi Ka rán, va la -
mint a Sa pi en tia Szer ze te si Hit tu do -
má nyi Fő is ko lán foly tat ha tók ilyen ta -
nul má nyok.)

A két-, il let ve egy cik lu sú kép zés
után az egy ház ze nei dok tor is ko lá ban
le het to vább ta nul ni, majd egy ház ze -
nei DLA-dok to ri fo ko za tot sze rez ni.

Az egy ház ze nei kép zés ben le he tő -
ség van a ko ráb ban el kez dett hang -
sze res (vo nós, fú vós) vagy ének ta nul -
má nyok társ hang szer ként tör té nő
foly ta tá sá ra és a társhangszer egy ház -
ze nei (ka ma ra ze nei) al kal ma zá sá ra.

A ko ráb ban el kez dett or go nis ta ta -
nul má nyo kat a Ze ne aka dé mi án nem -
csak a „klasszi kus” or go na mű vész
tan sza kon, ha nem az egy ház ze nész-
or go na mű vész szak irá nyon is le het
foly tat ni. Utób bi ak hall ga tói az Egy -
ház ze ne Tan szé ken nem csu pán a ha -
gyo má nyos li tur gi kus or go nis ta fel ada -
tok (ének ve ze tő kán tor) ma gas szin -
tű mű vé szi el lá tá sá ra ké szül nek fel, ha -
nem a gaz dag is ten tisz te le ti or go na -
re per to ár ba is be te kin tést kap nak.

A kar ve ze tés iránt ér dek lő dők a
több szó la mú egy há zi ze ne ve zény lé -
se mel lett spe ci á lis gre go ri ánve zény -
lés-kur zu so kon ve het nek részt.

Bő vebb tá jé koz ta tás ol vas ha tó a
www.egy haz ze ne.hu hon la pon, ahon -
nan az egye tem nek a kép zés sel kap -
cso la tos hi va ta los web ol da lai is el ér -
he tők.

Új le he tő sé gek
a fel ső fo kú

egyház ze nész -
kép zés ben
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„Azért je lent meg az Is ten Fia, hogy
az ör dög mun ká it le ront sa.” (1Jn 3,8b)

Böjt 1. he té ben az Út mu ta tó reg ge li s
he ti igéi a sá tán le győ ző jét ál lít ják
elénk. Az Úr „Jé zus is meg kí sér te tett
és szen ve dett, ezért se gít het azo kon,
akik meg kí sér tet nek” (Zsid 2,18; LK). Az Úr Krisz tus ha lál ra ad ta ma gát éret -
tünk, hogy ne vesszünk el bű ne ink ben, ha nem el nyer jük az örök éle tet. Ezért
fo hász kod junk: In vo ca vit! „Ha ki ált hoz zám, meg hall ga tom, ve le va gyok a há -
bo rú ság ban, ki ra ga dom on nan, és meg di cső í tem.” (GyLk 729,13) Jé zust az ör -
dög há rom szor így pro vo kál ta: „Ha Is ten Fia vagy…” Ám ő „a test kí ván sá ga,
a szem kí ván sá ga és az élet tel va ló kér ke dés” kí sér té sét ez zel uta sí tot ta el: „Meg
van ír va…” Mi se le gyünk sá tán imá dók: „Az Urat, a te Is te ne det imádd, és csak
ne ki szol gálj!” (Mt 4,1–11; 1Jn 2,16) Nagy fő pa punk Jé zus, „aki hoz zánk ha son -
ló an kí sér tést szen ve dett min den ben, ki vé ve a bűnt. Já rul junk te hát bi za lom -
mal a ke gye lem tró nu sá hoz, hogy ir gal mat nyer jünk, és ke gyel met ta lál junk…”
(Zsid 4,15–16) Lu ther vall ja: „Mi kor az ör dög meg kí sért, szí ve met az zal vi -
gasz ta lom, hi te met az zal erő sí tem: is me rem azt, aki az ör dö göt le győz te, aki
né kem min den kor se gít ség, vi gasz ta lás. A hit te hát le győ zi az ör dö göt!” Is -
ten gyer me kei sze re tik em ber tár sa i kat, s meg élik az igaz sá got: „Aki az Is ten -
től szü le tett (új já), az nem cse lek szik bűnt…” (1Jn 3,9) A ke gyes Jób ki áll ta a hit
pró bá ját, s el ve szít ve min den va gyo nát s va la mennyi gyer me két, a baj ban is
is ten fé lő ma radt: „Az Úr ad ta, az Úr vet te el. Ál dott le gyen az Úr ne ve!” (Jób
1,21) Pál is bá to rít: „Em be ri erőt meg ha la dó kí sér tés még nem ért ti te ket. Is -
ten pe dig hű sé ges, és nem hagy ti te ket erő tö kön fe lül kí sér te ni; sőt a kí sér tés -
sel együtt el fog ja ké szí te ni a sza ba du lás út ját is, hogy el bír já tok azt vi sel ni.”
(1Kor 10,13) Ja kab há rom böj ti ta ná csa: „En ge del mes ked je tek azért az Is ten -
nek, de áll ja tok el len az ör dög nek, és el fut tő le tek. Kö ze led je tek az Is ten hez,
és ő kö ze led ni fog hoz zá tok. (… ) Aláz zá tok meg ma ga to kat az Úr előtt, és ő
fel ma gasz tal ti te ket.” (Jak 4,7–8.10) Jé zus ál do za ti ha lá la meg sem mi sí tet te az
ör dö göt, hogy meg sza ba dít sa a ben ne hí vő ket: „Ezért min den ben ha son ló vá
kel lett len nie a test vé re i hez, hogy ir gal mas és hű fő pap le gyen az Is ten előt ti
szol gá lat ban, hogy en gesz te lést sze rez zen a nép bű ne i ért.” (Zsid 2,17) Já nos lát -
hat ta a mennyei je le né sek ben a sá tán meg kö tö zé sét s ezt kö ve tő en Krisz tus
ezer éves ural mát. Tud juk, hogy „az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esz ten -
dő, és ezer esz ten dő annyi, mint egy nap”. Ő nem kés le ke dik, ha nem azt akar -
ja, hogy „min den ki meg tér jen”. (2Pt 3,8.9) És nem fe led ke zik meg az övé i ről.
A már tí rok nak s Krisz tus hű ta nú i nak szól az ígé ret: „ve le fog nak ural kod ni
ezer esz ten de ig”. Ám min den ki, aki két szer szü le tik – test től s a Lé lek től újon -
nan –, csak egy szer hal meg; azo kon, akik nek ré szük van az el ső fel tá ma dás -
ban, „nincs ha tal ma a má so dik ha lál nak”. (Jel 20,6) Valld: „E vi lág min den
ör dö ge / Ha el nyel ni akar na, / Min ket meg nem ré mí te ne, / Mi raj tunk nincs
ha tal ma. / Nincs ere je már, / Reá íté let vár, / Az ige por ba dön ti. // Mi enk a
menny örök re!” (EÉ 254,3–4)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

A te le ví zió Le gyen ön is mil li o mos! cí -
mű, nép sze rű ve tél ke dő jé nek egyik
adá sá ba öt haj lék ta lant hív tak be
ját sza ni. Kö zü lük az játsz ha tott, aki
a leg gyor sab ban fej tet te meg a be ug -
ró kér dést.

A meg fej tő – túl az öt ve nen – köl -
tő nek is val lot ta ma gát. Ápolt, jó
meg je le né sű fér fi volt, sze ré nyen,
kul tu rál tan vi sel ke dett. Egész lé nyé -
ben volt va la mi meg ej tő. Va la ha dol -
go zott, de már hosszú évek óta nincs
se mun ká ja, se ott ho na. Ke vés pénzt
kap, de ab ból is fél re tesz. Nem pa -
nasz ko dott egyet len szó val sem. 

Te le ví zi ó ja nincs, de so kat ol vas. És
so kat is tu dott. Há rom mil lió fo rin tot
nyert. A já ték ve ze tő meg kér dez te,
hogy mi re köl ti majd a nye re ményt.
Sze ret ne egy dik ta font meg egy lap -

to pot – vá la szol ta –, mert dol go zik
a Fe dél Nél kül cí mű lap nak.

– De min de nek előtt sze ret nék az itt
je len le vő négy tár sam nak fe jen ként
két száz ezer fo rin tot ad ni – mond ta.

Nagy tap sot ka pott a kö zön ség től.
Csend ben ment vissza a he lyé re, nem
in te ge tett, nem tört ki üdv ri val gás ban,
mint sok szor a győz tes já té ko sok.

Le gyen ön is…! A mil li o mos szót
most zá ró jel be ten ném, és az zal foly -
tat nám: Le gyen ön is sze rény, ked ves,
mű velt, jó szí vű, ne irigy ked jen, ne
gyű löl köd jön! „Ne ítél je tek, hogy ne
ítél tes se tek!” (Mt 7,1) Le gyen ön is, és
le gyek én is pél da azok nak, akik
egész éle tük ben az áhí tott mil li ók bű -
vö le té ben él nek.

A haj lék ta lan já té kos pél da volt.
g Csa ba Pi ros ka

Le gyen Ön is…!

Ha igaz a mon dás, hogy „a vál to za -
tos ság az élet sa va-bor sa”, ak kor az én
éle tem meg le he tő sen „fű sze res”. Egy
kö zel múlt be li hét vé ge jó pél da er re:
szom bat dél után egy jo gi cég mun -
ka tár sa it fény ké pez tem. In nen a he -
lyi mű ve lő dé si köz pont ba men tem
egy ki ál lí tás ra, amely nek meg ter ve -
zé sé ben részt vet tem. Ha za ér ve
össze cso ma gol tam a hang sze re i met
és a fel sze re lé se met, és út ra kel tem,
hogy a Sky Blue név re hall ga tó ze ne -
ka rom mal egy nép sze rű ká vé zó ban
játsszunk. 

Más nap reg gel a gyü le ke ze tünk
ün ne pel te öt ven éves ju bi le u mát.
Éne kel tem a kó rus ban, és fo tóz tam.
Az tán el men tem a He art land Steel
Gui tar As so ci a ti on – mely nek ala pí -
tó tag ja és tiszt ség vi se lő je va gyok –
ze nés ren dez vé nyé re. Es te a fe le sé -
gem mel látogattunk el egy kon cert -
re a Ka uff mann Cen ter be, ahol ön -
kén tes ként dol go zunk.

Nem rég egy ba rá tom ta ná csot
kért, ho gyan ke res sen ma gá nak jobb
ál lást. Nem gon do lom, hogy a se gít -
sé gé re le het nék, mi vel én so ha sem ke -
res tem ál lást, így nem is tu dom, ho -
gyan le het ta lál ni. Én min dig azt csi -
nál tam, amit akar tam. Az az alap el -

vem, hogy ha elég jó vagy va la mi ben,
ak kor majd csak akad va la ki, aki fi zet
azért, hogy csi náld. Ha meg nem, ak -
kor leg alább él ve zed, amit csi nálsz. 

Je len leg fény ké pe zés sel ke re sem a
ke nye re met. Ahogy lá tom, ha nem
ke re sek elég pénzt, an nak vagy az az
oka, hogy nem va gyok elég jó, vagy
pe dig az, hogy nem mu ta tom meg
elég sok em ber nek, hogy jó va gyok.
Ezért az tán sok időt for dí tok ar ra,
hogy egy re jobb fény ké pésszé vál jak,
és hogy mi nél több em ber nek meg -
mu tas sam a ké pe i met. 

Ze né lés ből és az ál ta lam írt köny -
vek el adá sá ból is van be vé te lem.
Eze ken a te rü le te ken is ah hoz, hogy
töb bet ér jek el (hi va tás sze rű en),
jobb nak kell len nem. Meg kell ta nul -
nom job ban ját sza ni, jobb da lo kat ír -
ni és jobb író nak len ni.

Lu kács evan gé li u má nak 16,10–12
ver sé ben egy fon tos üz le ti alap el vet
ta lá lunk: „Aki hű a ke ve sen, a so kon
is hű az, és aki a ke ve sen ha mis, a so -
kon is ha mis az. Ha te hát a ha mis
mam mo non nem vol ta tok hű ek, ki
bíz za rá tok az iga zit? És ha a má sén
nem vol ta tok hű ek, ki ad ja oda nek -
tek azt, ami a ti e tek?” Más szó val: ha
a leg töb bet ho zod ki ab ból, amid van,

le he tő sé get kapsz ar ra, hogy töb bet
te hes sél. 

Évek kel ez előtt ezt az el vet a gya -
kor lat ban is meg ta pasz tal tam. Sze ret -
tem vol na egy jó ko csit, de nem en -
ged het tem meg ma gam nak, ezért
az tán olyat vet tem, ami lyen re telt. De
ahe lyett, hogy le stra pál tam vol na,
olyan gon do san bán tam ve le, mint -
ha álom au tóm lett vol na: mos tam,
ápol tam, még egy köny vet is be sze -
rez tem hoz zá, és min dent meg tet tem,
hogy ja vít sak az ál la po tán. Egyik nap
egy au tó ke res ke dő, aki lá tott ve le
köz le ked ni a vá ros ban, meg szó lí tott,
hogy meg ven né tő lem. El ad tam, és az
árá ból meg tud tam ven ni a „jó ko csit”,
amely re min dig is vágy tam.

Ki fi ze tő dött, hogy jól bán tam a
ré gi ko csim mal, le he tő sé get kap tam
ar ra, hogy ve hes sek egy job bat. Az az
alap elv, hogy „hű sé ges nek len ni azon,
amid van, így mél tó le szel ar ra, hogy
na gyobb fe le lős sé get kapj”, az élet
min den te rü le tén ér vé nyes. Ezért az -
tán ál lás ke re ső ba rá tom nak adott ta -
ná csom így szólt: ha jobb mun kát sze -
ret nék, jobb mun kát kell vé gez nem.
Sze rin tem csak így mű kö dik.

g Jim Ma t his
For rás: Mon day  Man na

A kez de mé nye zés 
és a ke mény mun ka ha tá sa

Idős em ber sé tál gat az Égei-ten ger
part ján, las san el me reng ve szem lé li a
tá volt. A szür ke ha bok szí ne össze -
mo só dik a fér fi gön dör ha já nak szí -
né vel. Kis sé haj lott a há ta, mint aki -
nek a vál lá ra nagy ter he ket rak tak.
Hosszú, szür ke ka bát ja fel fog ja a
ten ge ri sze let. Lá bán sza kadt bőr sa -
ru, jó len ne már új ra cse rél ni. A
messze sé get ku tat ja, ér ke zik-e már az
efe zu si ha jó. De nem lát sem mit.

Kö rül jár ja a szi ge tet, ko pár szik lá -
kon vá sat ja a sa ru ját, és el ér a szi get
túl só ol da lá ra, ahon nan nem lát ni
ugyan, de a nap su gár ban ben ne vil -
ló dzik Je ru zsá lem temp lo ma. Már ré -
gen le rom bol ták a ró mai se re gek, kő
kö vön nem ma radt, de em lé ke i ben
most is ele ven kép idé zi a múl tat. 

If jú volt még, szin te gyer mek, ami -
kor Jé zus, a Meg vál tó el hív ta a ta nít -
vá nyai kö zé. Ab ban a cso dá ban ré sze -
sült, hogy ő le he tett a sze re tett ta nít -
vány, aki min dig Jé zus jobb ján ha ladt.
Nem volt min dig könnyű az a hely,
mert kö zel ről kel lett lát nia a szen ve -
dést, a fá radt sá got, a bán tás nyo ma -
it. Saj nál ta Jé zust, és sze re tett vol na se -
gí te ni ne ki, de nem tud ta, ho gyan.

Nagy utat tet tek meg együtt, és ő
szí vé be, gon do la ta i ba vés te az Úr
min den sza vát. Most eb ben az ige hir -
de tés sel te li gon do lat vi lág ban él.

Ott volt a ke reszt alatt is, és majd
meg sza kadt a szí ve, mert Jé zus tes -
té ből vér csur gott alá, tö vi sek mé -
lyed tek a hom lo ká ba, és ször nyű kí -
no kat élt át. Ak kor a Szen ve dő örök -
ség kép pen ne ki ad ta Má ri át mint
egyet len ér té két. Úgy vi gyáz zon rá,
mint aki a leg ked ve sebb sze mély
volt szá má ra a föl dön. A fér fi meg -
tisz te lő aján dék nak tar tot ta, és gon -
doz ta is őt hű sé ge sen. 

Lát ta, ami kor Jé zus fel ment a
menny be, és ott volt, ami kor „Bé kes -
ség nek tek”-kel kö szönt ne kik a Fel -
ház ban. Fél tek, tud ni va ló volt, hogy
az ül dö zés el fog ja ér ni őket is, csak
nem tud ták, mi kor. Kép ze le té ben
lát ta a csu kott ab la ko kat, és hal lot ta
a sut to gó be széd lé nye gét. „Men jünk
vissza ha lász ni!”

Itt le het ne ha lat fog ni, a ten ger te -

le van ve le, de túl ne héz em lé ke ket
idéz ne a ha lá szat. Ő már más em ber,
és más kép pen fog ha la kat az Úr nak.
Bár itt, Patmosz on nem sok em ber -
rel ta lál ko zik. 

Le ült egy kő re, meg pi hen tet te a lá -
ba it. Gon do la tai to vább jár ták a tá -
vol sá got és az év ti ze dek út ja it. Tű zött
a nap, de meg szok ta, csak a ke ze fe -
jét tet te a hom lo ká hoz. Itt nincs ké -
nye lem, a ré gi vá ro si élet nek a nyo -
mát sem le li, csak szik lák, kö vek, gyér
fű cso mók és egy bar lang. De ne vé rek
su hog nak ben ne éj sza ka. Ele in te na -
gyon za var ták a nyu gal mát, de ennyi
idő alatt meg szok ta őket is. 

Mi ó ta is van ezen a szi ge ten?
Hogy ke rült ide? Le het-e szá mí ta ni
ar ra, hogy még egy szer vissza jut
Efe zus ba, ahol oly sok ide ig pász to -
rol ta a gyü le ke ze tet?

Mi lyen vál to za tos volt ez a szá zad!
Még hát ra van be lő le né hány év, de az
el múlt év ti ze dek meg vál toz tat ták a
tör té nel met.

Vissza sé tált a bar lang hoz, ahol
egy kis kecs ke pró bál ko zott a fű cso -
mók kal jól lak ni, és – cso dák cso dá -
ja – ne ki min dig si ke rült is. Az efe -
zu si test vé rek küld ték valamikor,
hogy a fér fi leg alább egy kis te jet kap -
jon na pon ta. Ők gon dos kod tak ró la
más kép pen is, de ha jó csak rit kán állt
meg Patmoszon. Nagy ün nep volt a
szám űzött nek, ha meg ér ke zett, és le -
ve let, élel met ka pott a test vé re i től. 

Azt gon dol hat nánk, hogy unal ma -
san teltek a napjai, de aki Is ten ke zé -
be tet te éle tét, an nak éj je le és nap pa -
la az ő szent sé ges ke zé ben van el rejt -
ve. Így volt ez zel Já nos is.

A la kat lan szi get meg telt a kis-ázsi -

ai gyü le ke ze tek né pé vel, a ko pár,
szik lás te rep át ala kult fé nyes mennyei
vá ros sá, és a fé lel me tes bar lang a Bá -
rány trón szé ké nek adott he lyet. A ré -
gi szent tár gyak új ér tel met kap tak,
és Já nos ér tet te a je len té sü ket. 

Is mer te a hét kis-ázsi ai gyü le ke ze -
tet, és ta ní tot ta őket, ahogy ezt tet -
te a szám űze tés előtt is. Tud ta, mit je -
lent a hét ka rú gyer tya tar tó, és sze ret -
te vol na, ha min den ágán lán gol va ég
a sze re tet. An gya lok se re ge vet te
kö rül, és mennyei han gok zúg tak a
fü lé be. A Bá rány éne ké től volt han -
gos Patmosz szi ge te.

Tud ta, hogy ez nem le het más ként,
csak Is ten je len lé te foly tán, ő mu tat -
ja meg a múlt és a jö vő ké pe it. Nem -
csak azért te szi, hogy el vi sel he tőbb
le gyen az egye dül lét, ha nem azért,
hogy ő, Já nos el mond has sa lá to má -
sa i nak lé nye gét. 

Egy nagy kő volt az író asz ta la, és
a reg ge li tisz ta fény nél jól lát ta a be -
tű ket. Olyan kor írt. „Gyer me ke im,
sze res sé tek egy mást!”

Ő, aki nem szá mít ha tott Di oc le ti a -
nus csá szár ke gyel mé re, hit val ló élet -
re biz tat ta test vé re it. „Aki győz, örök -
sé gül nyer min dent!” A fe hér kö vecs -
kék a lá ba alatt új ér tel met kap tak, el -
ne vez te őket, és a mennyei Je ru zsá lem
tisz ta vá ro sá nak épí tő kö vei let tek.

Patmosz! Mi cso da em lé ket hagy -
tál a né pek ben, ame lyek az üd vös ség -
re vár nak! Mek ko ra el len tét mu tat -
ko zott meg a si vár szi get és a gaz dag
lá to más ké pei kö zött! 

Így lett Patmosz az el vi sel he tő
em be ri élet jel ké pe. Bár ma gá nyo sak
va gyunk, má sok jó sá gá tól függ min -
den na pi be te vőnk, nincs biz ton sá gos
jö vő ké pünk, de szí vünk ben és ál ma -
ink ban él a mennyei vá ros tu da ta,
örök nap fénnyel, ki rá lyi szék kel, „140
ezer” meg vál tot tal, akik fe hér ru há -
ban zeng nek di csé re tet a Bá rány nak.

Igen, le het a mi éle tünk is a ki je -
len té sek kor sza ka, csak ol vas ni kell
a Bib li át, sze münk elé ve tül a bol dog
jö vő, ahol csil la gos ko ro na vár ja a hű -
sé ges ta nít vá nyo kat.

Oda igyek szem én is!
g Fritt mann Lász ló né

Patmoszi re me te



A ve réb nél ki sebb ma dár. A hím fej -
te tő je, sap ká ja és kis to rok folt ja fe ke -
te, há ta sö tét zöld, szár nyán két sár -
ga sza lag lát szik. A to jó szür kés -
zöld, nincs fe ke te sap ká ja és to rok -
folt ja. Hoz zá ha son lí ta nak el ső szín -
ru há juk ban a fi a ta lok is.

A csíz ha zánk ban kis szám ban a
kö zép hegy sé gek er de i ben költ, ott,
ahol na gyobb luc feny ve sek van nak.
Az el ső ha zai fész ke lést a Bükk ben,
egy ma gas luc fe nyőn bi zo nyí tot ták.

Csí zek kel leg gyak rab ban az őszi
vo nu lás ide jén, szep tem ber ben és ok -
tó ber ben ta lál koz ha tunk, de ma rad -
nak csa pa tok no vem be rig, sőt né há -
nyan át is te lel nek.

Ap ró ma gok kal él nek, ked ve lik
az éger- és a nyír fa ter mé sét. Egy al -
ka lom mal Bécsy Lász ló ba rá tom mal
a Kis-Ba la ton Di ás-szi ge tén azt vet -
tük ész re, hogy az éger fá kon sok
csíz táp lál ko zik. Éj sza ka fa gyott, az
éger mag jai ki pe reg tek, és más nap
reg gel va la mennyi csíz a fák alatt, a
ta la jon ke res gélt. 

Ha mar já ban ki fe szí tet tünk egy
nagy füg göny há lót, és több tu cat
csízt fog tunk. Sor ra meg gyű rűz tük,
az tán el en ged tük őket. Nem na gyon
ijed tek meg: más nap több gyű rűs pél -
dány új ra a há ló ba ke rült.

A csí zek észak–észak ke let fe lől,
Skan di ná vi á ból, Orosz or szág ból és
Uk raj ná ból ér kez nek hoz zánk. Ezt
több ott meg je lölt és ná lunk kéz re ke -
rült pél dány bi zo nyít ja. A na gyobb
csa pa tok ad dig időz nek itt, amíg a
táp lá lék ki tart, utá na to vább re pül nek
dél fe lé.

A ha zánk ban meg gyű rű zött csí ze -
ket zöm mel Olasz or szág ban re giszt -
rál ták. Ott saj nos ma is lö vik, pusz -
tít ják kis éne kes ma da ra in kat.

Sze líd, bi zal mas ma da rak. Az ócsai
éger lá pon a ta va szi vo nu lás ide jén,
már ci us ban gyak ran fi gyel tem őket.
Oly kor kó rus ban éne kel tek, nem
túl sá go san han go san, de hang juk
na gyon kel le mes csi cser gés. 

Több nyi re a fák ko ro ná já ban tar -
tóz kod tak, de né ha le száll tak az ala -
csony ágak ra is. Ilyen kor volt, hogy
egé szen kö zel ről né ze get het tem őket.

Ta lál koz tam csí zek kel me zei föld utak
men tén is, ahol a ka táng ap ró mag -
va it esze get ték.

A ko ráb ban gyak ran ka lit ká ban
tar tott ma dár ma vé dett, ter mé szet -
vé del mi ér té ke tíz ezer fo rint.

g Sch midt Egon

Kér dé sek

1. Va jon hány to jás van a csíz fész ké -
ben?
2. Mi lyen szí nű ek a to já sok?
3. Hány nap alatt kel nek ki a fi ó kák?

Csíz

Vá la szok: 1. négy-öt; 2. fe hé res ala pon
vör he nyes bar na pettyek kel és sö tét vo -
na lak kal min tá zot tak; 3. ti zen egy-ti -
zen két nap alatt.
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa

gyermekoldal
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Jé zus nem sok kal az után, hogy el hív -
ta ta nít vá nya it, és el kez dett cso dá -
kat ten ni, egy nap a ga li le ai Ka per -
na um ban volt. A zsi na gó gá ban ta ní -
tott, és meg gyó gyí tott egy be teg
em bert.

Ami kor ki jött a temp lom ból, Ja kab
és Já nos jött elé be egy rossz hír rel: Si -
mon Pé ter anyó sa sú lyos be te gen
fek szik ott hon. Jé zus azon nal el -
ment hoz zá juk. 

Be lép ve a ház ba a Mes ter oda -
ment a be teg ágyá hoz. Meg fog ta a
lá zas asszony ke zét, és meg pa ran -

csol ta a láz nak, hogy azon nal hagy -
ja el őt. Ab ban a pil la nat ban cso da
tör tént: a nagy be teg meg gyó gyult,
és egész sé ge sen kelt ki az ágy ból.

Volt nagy ál mél ko dás és öröm a
ház ban! A meg gyó gyult asszony at -
tól a nap tól kezd ve hitt Jé zus ban, és
ne ki szol gált.

Jé zus cso da té te lei
b Mos ta ni so ro za tunk ban Jé zus cso da té te lei kö zül ele ve ní tünk fel

ötöt. Mind egyik rész hez tar to zik egy-egy fe la dat is. Ezek he lyes meg -
fej té se it össze gyűjt ve a so ro zat vé gén küld jé tek el szer kesz tő sé günk
cí mé re (Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé ge, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.)!
A bo rí ték ra ír já tok rá: Gyer mek vár.
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Me lyik úton jut el Jé zus a ta nít vá nya i val Pé ter há zá hoz?

Old já tok meg a szám rejt vényt, és meg tud já tok, hány böj ti va sár nap van min den év ben hús vét előtt.
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b Evan gé li kus lel ké szek írá sa it,
iro dal mi al ko tá sa it is rej tik a
gon do san szer kesz tett köny vek,
fo lyó ira tok, na pi la pok, de kéz -
ira tos for má ban le vél tá ra ink és
csa lá di szek ré nyek fi ók jai is. Dr.
Já ni Já nos a so mogy-za lai lel kész
al ko tók pá lyá já val kez dett el
fog lal koz ni. Aláb bi írá sa egy so -
ro zat el ső da rab ja, amely a száz -
hu szon öt éve szü le tett – lel ké szi
szol gá la ta mel lett köl tő ként és
mű for dí tó ként is mű kö dő – Ku -
tas Kál mánt mu tat ja be.

Már 2004-ben, a So mogy-Za lai Egy -
ház me gye tör té ne tét be mu ta tó könyv
írá sa kor ér le lő dött ben nem a gon do -
lat, hogy fel kel le ne hív ni a fi gyel met
azok ra a lel ké szek re, akik egy ház me -
gyénk ben (is) él tek, s hi va tá suk gya -
kor lá sa mel lett az iro da lom esz kö ze it
is fel hasz nál ták az em be ri gon do la -
tok és ér zé sek for má lá sá ra. Egye sek
ne vét or szá gos iro dal mi kö rök tar tot -
ták nyil ván, má sok ról csak köz vet len
kör nye ze tük tud ta, hogy egy-egy
kö zölt al ko tás szer ző jé nek ne ve
őket ta kar ja.

A ki adás ra szánt an to ló gia egy -
elő re kéz irat ban ta lál ha tó, s ben -
ne Ku tas Kál mán al ko -
tá sai is sze re pel nek.
Mű ve i re ál ta lá nos ság -
ban is jel lem zők azok a
mon da tok, ame lye ket
a za lai szár ma zá sú Ke -
resz tury De zső írt 1982-
ben meg je lent, Nap le men -
te – Jó nás cí mű kö te té ről:
„Ku tas Kál mán ki tűnt gaz -
dag, ízes nyel vé vel, vir tu óz
for ma kész sé gé vel és böl csel -
ke dő haj la má val. Fő mon da ni va -
lói a val lá sos, erő sen hu má nus él -
mény vi lág ból fa kad nak. Lég kö rét a
szel lem fé nye hat ja át. A ma gyar
klasszi kus ha gyo má nyon ne ve lő dött
igen ki mű velt hang sze re lés -
sel szó ló for ma mű vé szet.”

Ku tas Kál mán 1888. no -
vem ber 21-én szü le tett Győ -
rött a meg öz ve gyült Zwick li
(Ku tas) La jos és Ba kó Gi zel -
la há zas sá gá ból. A ke res ke -
dő apa ké sőbb csőd be ju tott,
így a csa lád több ször köl töz -
kö dött: Deb re cen ben, majd
Bu da pes ten él tek. Ku tas Kál -
mán gyer mek- és if jú éve i ben
gyak ran tar tóz ko dott a Pá pa
kö ze li Ku pon, majd Va nyo -
lán, anyai nagy any já nál. Bu -
da pes ten érett sé gi zett a Ki -
rá lyi Egye te mi Ka to li kus Fő -
gim ná zi um ban, majd Sop -
ron ban ta nult az evan gé li kus
teo ló gi ai ka ron; az 1909–
10-es tan év ben a jé nai egye -
tem hall ga tó ja. Sop ron ban
avat ta lel késszé Gyu rátz Fe -
renc püs pök 1911-ben.

Se géd lel kész ként Deb re -
cen ben, majd Bu da pes ten, a
fa so ri gyü le ke zet ben mű -
kö dött. Az ek kor mind össze
tíz éves za la eger sze gi gyü le -
ke zet 1915-ben vá lasz tot ta
lel ki ve ze tő jé nek. It te ni szol -
gá la ta 1928-ban ért vé get.
Mű kö dé se alatt épült a pa -
ró ki á ul is szol gá ló gyü le ke -
ze ti ház, de csak né hány
hó na pig volt a la kó ja, mert
a vá ros tár sa dal má ban kez -
dő dött fe le ke ze ti vil lon gá sok
– fő képp Pehm Jó zsef plé bá -

nos sal, a ké sőb bi Mind szenty her -
ceg prí más sal ki ala kult ked ve zőt len
vi szo nya – mi att elfogadta a sze ge -
di gyü le ke zet meg hí vá sá t. Itt 1931-
ig, majd Szom bat he lyen 1953-ig,
nyug dí ja zá sá ig volt lel kész. Sze ge den

evan gé li kus is ko la, Szom bat he lyen
gyü le ke ze ti te rem és di a ko nissza la -
kás épít te té se jel zi gon dos ko dó lel -
kü le tét.

Za la eger sze gi szol gá la ta ide jén
kö tött há zas sá got Bekk Má ri á val.

Ott szü le tett Éva és Ist ván ne vű
gyer me ke, de az édes anya gyó gyít ha -
tat lan be teg ség ben el hunyt. A má so -
dik, Saly Vil má val kö tött há zas sá gá -
ból szü le tett Ádám fia. Fi a tal fe le sé -
gét azon ban au tó bal eset ben el ve -
szí tet te. Kis gyer me ke fel ne ve lé sét
se gí tő har ma dik fe le sé ge dr. Dó zsa
Már ta volt. Az ő el vesz té se után
Éva lá nyá nál élt ha lá lá ig. 

Mis kol con hunyt el 1984. jú ni us 18-
án, ki lenc ven hat éves ko rá ban. Öku -
me ni kus szem lé le tét ta nú sít ja, hogy
te me té sén az evan gé li kus egy ház
szer tar tá sa sze rint szol gá la tot vég ző
Ri bár Já nos evan gé li kus lel kész mel -
lett a ra va ta lá nál Szi lá gyi Ist ván re -
for má tus lel ki pász tor, a sír já nál dr.
Szé kely Lász ló ró mai ka to li kus cím -
ze tes apát is imát mon dott.

Ver sei, el be szé lé sei,
em lé ke zé sei, be szé dei
könyv be szer keszt ve
1916 és 1941 kö zött je -

len tek meg. Eköz -
ben a ma gyar
kul tu rá lis, szel le -
mi élet el is mert

tag ja ként is szá -
mon tar tot ták. Töb -

bek kö zött ren des
tag ja volt a Du go nics
Tár sa ság nak, és tisz te -
let re mél tó he lyet fog lalt

el az Er dé lyi He li kon ma -
gyar or szá gi ba rá tai kö -

zött. Kö tet be szer kesz tett
írá sa i nak újabb meg je le né -

sé re azon ban mint egy negy -
ven évig, ag gas tyán ko rá ig,

1982-ig kel lett vár nia. Utol só, még ál -
ta la saj tó alá ren de zett mun ká ját (1985)

már nem ve het te ke zé be.
Mű vei meg je le né sük sor -

rend jé ben: Be szél je tek ti évek
(1916), Ver sek (1926), Lá tá sok
szi ge tén (1928), Ke zed ben al -
ko tó (1941), Nap le men te – Jó -
nás (1982), Egy em ber élet
(1985).

Ver se it fő képp az Evan gé -
li kus Élet, a Ha rang szó, a
Vi gi lia, a Con fes sio és az Új
Em ber kö zöl te.

Nyug dí jas éve i ben sem
pi hent, még több mint száz
teo ló gi ai írást for dí tott ma -
gyar ra – né met és an gol
szer zők től – egy re for má tus
és evan gé li kus lel ké szek ből
szer ve zett „for dí tói mun ka -
kö zös ség” tag ja ként. 

A hat va nas évek ele jé től az
ál lam biz ton ság meg fi gyel te,
le ve le it fel bon tot ták, szom -
bat he lyi la ká sá ba le hall ga -
tó ké szü lé ket te le pí tet tek.
Ház ku ta tást tar tot tak ná la
1963-ban, majd „kö zös ség
el le ni iz ga tás” cí mén bün te -
tő el já rást in dí tot tak el le ne s
a for dí tás ban részt ve vő több
lel kész és „ci vil” el len. Az el -
já rást köz ke gyel mi tör vény -
ere jű ren de let alap ján meg -
szün tet ték, de már ke ve seb -
bet for dí tott, ám több ver set
írt, s ké szült az Al ko tó val, az
örök Va ló val, a Meg vál tó val
tör té nő ta lál ko zás ra.

g Dr. Já ni Já nos

E VAN G É LI  KUS G Y Ű J TE MÉ N YI SZ E M LE

Ket tős el hi va tott ság gal
Vá lo ga tás a so mogy-za lai evan gé li kus lel ké szek iro dal mi mun ká i ból:

Ku tas Kál mán

Ku tas Kál mán 

Ke zed ben al ko tó

Ti csil la gok: vi rá gok Ég me ző in –
szi vár vány fény fel hők szem öl dö kén –
ár nyék, mely fél ve tör pül tél mö gém –
töp ren gő lel kem – szár nya ló erő im –

te lég fö lött su gár zó tisz ta ét her –
mi ket böl csek al kot tak: rend sze rek –
és já té kok, me lyek kel a gye rek
bí be lő dött, mint bölcs a rend sze ré vel:

Ó, min den, min den, mi idő be, tér be –
év ez re dét vagy per ce it le él te,
a sok ki égő égi s föld go lyó:

egy szer mi mind, ke zed ben, sű rű sor ba
pi he nünk majd sze lí den el omol va,
s mint egy-test vért ál dasz meg: Al ko tó!

Ma gas ság ban

Ki fúl lé leg ze tem. Las sab ban bal la gok.
Ke ve set be szé lek. Mé lyeb ben hall ga tok.
Bot tal bo tor ká lok. Sö té tül. Agg va gyok.

Éle tem er de je rit kul kö rü löt tem.
Hegy or mo kon já rok - ezüs tös kö dök ben.
Mély tit kú dal la mok su hog nak fö löt tem,

s ben nem is e csú cson, hon nan messze lá tok – 
Hor do zok ma gam ban fel fény lő vi lá got.
Még ma gasbra lép ni: meg vál tóm ra vá rok.

THE SAURUS

Rovatgazda: Kovács Eleonóra

b Nyu gat-eu ró pai pél dák nyo mán
új, nagy sza bá sú, az egész Kár -
pát-me den cé re ki te kin tő or szá -
gos pro jek tet in dí ta nak a ma gyar
le vél tá rak: a 16. szá zad tól kezd -
ve meg ma radt is ko lai és egy há -
zi anya köny vek alap ján a mo -
dern in for ma ti ka esz kö ze i vel
fel tár ják a tör té nel mi Ma gyar or -
szág la kó i ról, ta nu ló i ról meg ma -
radt sok mil lió hi te les sze mé lyi
ada tot, s ezt a tár sa da lom ren -
del ke zé sé re bo csát ják.

Nap ja ink ban kül föl dön és itt hon is
óri á si az ér dek lő dés a múlt év szá za -
dok ból fenn ma radt, sze mé lyes ada to -
kat őr ző, ere de ti for rá sok iránt. A le -
vél tá rak ban vég zett ku ta tá sok dön tő
há nya da sze mé lyi ada tok fel tá rá sá ra
irá nyul. Nem csak a csa lád tör té né szek
szá má ra fon tos ez, hi szen nincs olyan
tu do má nyos ku ta tás, amely hez ne
kel le ne pon to san meg is mer ni a tör té -
nel mi vagy hét köz na pi sze rep lők élet -
út já ra vo nat ko zó ada to kat. Svéd or -
szág ban pél dá ul hat olyan ku ta tó köz -
pon tot hoz tak lét re, ame lyek ben az ér -
dek lő dők – akár csa lá di ki rán du lás sal
egy be köt ve – ma guk ke res he tik meg
a di gi ta li zált le vél tá ri anya gok alap ján
a csa lád juk ra vo nat ko zó ada to kat. 

E sze mé lyi ada tok fe le ke ze ti, nem -
ze ti sé gi vagy po li ti kai ho va tar to zás -
tól füg get le nül min den kit ér de kel het -
nek, s egy re töb be ket ér de kel nek is.
Ilyen ere de ti, hi te les nyil ván tar tá sok
– más for rá sok mel lett – az egy há zi
(szü le té si, há zas sá gi, ha lá lo zá si) és
az is ko lai anya köny vek. Kö zü lük ki -
emel ten fon to sak az egye te mek, fő is -
ko lák és a kö zép is ko lák anya köny vei. 

Ma gyar or szá gon nagy já ból a 16.
szá zad tól kezd ve ma rad tak ránk is -
ko lai és egy há zi anya köny vek. A tö -
rö kök ál tal meg nem hó dí tott te rü -
le tek ről már ko ráb ban, más te rü le -
tek ről in kább csak a 18. szá zad tól
kezd ve van nak ilyen for rá sok az ál -
la mi, egy há zi és szak le vél tá rak ban.
Az anya köny vek egy sze rű di gi ta li zá -
lá sa ke vés len ne, hi szen az ere de ti for -
rá so kat csak ke ve sen tud nák el ol vas -
ni, és az óri á si adat tö meg ben kép te -
len ség len ne el iga zod ni. Ezért kell az
anya köny vek hez adat bá zi so kat ké szí -
te ni, ame lyek ből bár ki könnyen le kér -
dez he ti az őt ér dek lő ada to kat, s
op ti má lis eset ben az ere de ti for rás di -
gi tá lis ké pé hez is hoz zá jut hat. 

Ez a mun ka több évig tar tó, ha tal -
mas fel adat, amely csak a ha zai
szakemberek és a szom szé dos or szá -
gok le vél tá ro sa i nak össze fo gá sá val
va ló sul hat meg. A mun kát ter mé sze -
te sen idő ben és föld raj zi lag egy aránt
sza ka szol ni kell, de már kez det ben je -
len tős ered mé nye ket hoz hat. Az el -
ső sza kasz ban az 1848 előtt mű kö dött
ha zai egye te mek, fő is ko lák és aka dé -
mi ák hall ga tó i nak adat bá zi sát szán -
dé koz nak el ké szí te ni, s ez is fel te he -
tő en több mint két száz ezer sze mély -
re vo nat ko zó adat fel tá rá sát je len ti. 

A ma gyar és a szom szé dos or szá gok
le vél tá ra i nak kép vi se lői feb ru ár 15-én
10 óra 30 per ces kez det tel ta nács ko zást
tar tot tak az Eöt vös Lo ránd Tu do -
mány egye tem (EL TE) Egye te mi
Könyv tá rá nak dísz ter mé ben, ahol a
mun ka el ső fá zi sá nak el in dí tá sá val
kap cso la tos kér dé se ket tár gyal ták meg.

g Dr. Szö gi Lász ló,
az EL TE Egye te mi Le vél tár igaz ga -

tó ja, az EL TE Egye te mi Könyv tár
fő igaz ga tó ja

Őse ink fel fe de zé se
Akik a tör té nel mi Ma gyar or szá gon ta nul tak

Böj ti ak ció
„300 fo rint – ne ked egy cso mag ch ips, ne ki egy hét re va ló étel ára… Merd
job bá ten ni a vi lá got!” Ez zel a fel hí vás sal for dul az Evan gé li kus Kül misszi -
ói Egye sü let (EK ME) a böj ti idő szak ban a gyü le ke ze tek tag ja i hoz, az evan -
gé li kus is ko lák ta nu ló i hoz, ado mány gyűj tő ak ci ót hir det ve af ri kai sze -
gény sor sú gyer me kek meg se gí té se cél já ból. 
Az EK ME tá mo gat ja:
– Nai ro bi ban (Ke nya) har minc sze gény sor sú kis is ko lás ét kez te té sét, és egyé -

ni ado má nyok köz ve tí té sé vel se gí ti rá szo ru ló di á kok ta nul má nya it.
– A Kon gói Evan gé li kus Egy ház Tanganyi ka-ta vi ke rü le té ben száz is ko -

lás ta nu lá si költ sé ge it.
Kér jük, az össze gyűlt ado má nyo kat küld jék húsvétig az EK ME szám lá -
já ra: 11711034-20804538.

Az EK ME ve ze tő sé ge

H I R D E T É S

Meg hí vó pres bi te ri hét vé gé re
Pres bi te ri hét vé gét szer vez az Evan gé li ku sok Kö zös sé ge az Evan gé li u -
mért (EKE) már ci us 1–3. kö zött Fó ton, a Man dák Ott hon ban (Ber da Jó -
zsef u. 3.). Sze re tet tel hí vunk és vá runk pres bi te re ket és gyü le ke zet ben
szol gá ló test vé re ket. A prog ram pén te ken 18 óra kor kez dő dik, és va sár -
nap ebéd del ér vé get. Az ott hon ban szál lást és ét ke zést biz to sí tunk. 

Az áhí ta tok ban, elő adá sok ban és be szél ge té sek ben az aláb bi té mák
ke rül nek elénk: 

– „És öröm mel be fo gad ta (Jé zust)” – Zá ke us tör té ne te (Lk 19,1–10) 
– „Meg hal tam, hogy Is ten nek él jek” (Gal 2,16–21) 
– Fél re ke ze lés vagy ered mé nyes gyö kér ke ze lés? 
– Fe le lős sé gem ön ma ga mért és a gyü le ke ze tért 
– „Hű vol tál a ke vé sen” – Pél dá zat a mi nák ról (Lk 19,11–27) 
– „Ál do za tot vitt az Úr nak” – Ka in és Ábel tör té ne te (1Móz 4,1–13) 
Rész vé te li díj: 7000 fo rint/két nap (az ágy ne műt is tar tal maz za). A je -

lent ke zé se ket kér jük az EKE Ala pít vány cí mé re – eke al@fre e mail.hu –
el kül de ni, vagy az eke al.lu the ran.hu hon la pon is be le het je lent kez ni.

H I R D E T É S
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Böjt 1. vasárnapja. Liturgikus szín: lila. 
Lekció: Mt 4,1–11; 2Kor 6,1–10. Textus: Jób 1,8–22. Énekek: 275., 75.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) dr. Agod Anett; de. 10. (német) Johannes
Erlbruch; de. 11. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; du. 6. dr. Agod Anett; Fébé, II.,
Hűvösvölgyi út 193. de. 9. (úrv.); Sarepta, II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics
András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor;
Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. (úrv., összegyülekezés napja)
dr. Orosz Gábor Viktor; du. 2. dr. Csányi Vilmos Verseny a bőségszaruért című előadása;
Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.) Bálintné Varsányi Vilma; Újpest, IV.,
Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; Káposztásmegyer, Közösségi
Ház, Lóverseny tér 6. du. 4. (missziói alkalom) Solymár Péter Tamás; Deák tér, V.,
Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.) Cselovszky Ferenc;
du. 6. Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; Fasor, VII., Városligeti fasor 17. de. fél 10. (angol
nyelvű, úrv.) Scott Ryll; de. 11. (úrv.) Pelikán András; Józsefváros, VIII., Üllői út 24.
de. fél 11. (úrv.) Románné Bolba Márta; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák)
Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Románné Bolba Márta;
Ferencváros, IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de. 11. (úrv.) Koczor Tamás;
Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út
10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. fél 11. (úrv., zenés) dr. Blázy Árpád; du. 6. (vespera)
dr. Blázy Árpádné; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. dr. Blázy Árpádné; Budagyöngye,
XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; Budahegyvidék, XII., Kék
Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; du. 3. Keczkó Szilvia iktatása, végzi Bence Imre;
Angyalföld, XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei
út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamásné;
Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Juhos
u. 28. (kistemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök
tere 10–11. de. 10. Fekete Gy. Viktor; Cinkota, XVI., Rózsalevél u. 46. de. fél 11.
(úrv.) Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. (úrv.) Vető István;
Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII.,
Pesti út 111. de. fél 11. Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de.
9. Darvas Anikó; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Darvas Anikó;
Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) Deák László; Pestszentimre,
XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. Deák László; Kispest, XIX.,
Templom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú;
Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák
tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Hokker
Zsolt; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza; Soroksár, Otthon
Közösségi Ház, Szitás u. 112. du. 4. Győri János Sámuelné; Budakeszi, Fő út 155.
(gyülekezeti terem) de. fél 10. (úrv.) dr. Lacknerné Puskás Sára.

Istentiszteleti rend • 2013. február 17.

Összeállította: Balla Mária

H I R D E T É S

b El ső jó té kony sá gi bál ját tar tot -
ta meg feb ru ár 9-én a má so dik
tan évé nek fél ide jé ben já ró
Szteh lo Gá bor Evan gé li kus Óvo -
da, Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná -
zi um. A bál lal olyan ha gyo mányt
kí ván te rem te ni az in téz mény,
amely mél tó a név adó evan gé li -
kus lel kész hez, aki nek gyer mek -
men tő te vé keny sé ge és ada ko zó
lel kü le te jól is mert az utó kor
előtt. A pestszentlőrinci is ko la
a ren dez vény be vé te lé ből szo ci -
á lis ala pot kí ván lét re hoz ni ne -
héz anya gi kö rül mé nyek kö zött
élő di á kok tá mo ga tá sá ra. 

Az össze fo gás nem előz mény nél kü -
li. A ta ná rok ta valy észrevették, hogy
egy ta nu ló ke nye ret csem pész ki a
kony há ból a ka bát ja zse bé ben. Ki de -

rült, hogy sok di ák ér ke zik üres has -
sal az is ko lá ba, mi vel szü le ik nek
nem te lik a na pi be te vő re. Az óta
rend sze re sen osz ta nak – a pe da gó -
gu sok és a be szál lí tó cég hoz zá já ru -
lá sá val – zsí ros ke nye ret az is ko lá ban.

A múlt szom ba ti jó té kony sá gi bál
kö szön té sek kel kez dő dött: dr. Ka li -
na Ka ta lin, az is ko la igaz ga tó ja után
a bál fő véd nö ke, Gáncs Pé ter el nök-
püs pök szó lí tot ta meg az egy be -
gyűl te ket. Po hár kö szön tőt mon dott
egy há zunk or szá gos iro dá já nak igaz -

ga tó ja, Ká kay Ist ván és a Pes ti Egy -
ház me gye es pe re se, Győ ri Gá bor.

Sok szí nű mű sort lát hat tak az egy -
be gyűl tek az es te so rán. A bál „öreg -
di ák” dísz ven dé ge Csep re gi Éva éne -
kes nő volt. Az előd is ko la, az 1993-ig
Ste in metz Mik lós ne vét vi se lő gim ná -
zi um volt nö ven dé ké nek da lai nem -
csak a nyár han gu la tát hoz ták el a tél -
be, de fel idéz ték a szü lők és ta ná rok
if jú sá gá nak éve it is… 

Iga zi ku ri ó zu mot is tar to gat tak a
szer ve zők a ven dé gek szá má ra. Az
At lan ti-óce ánt egye dül a vi lá gon el -
ső ként át eve ző „vi lág csa var gó”, Ra -
kon czai Gá bor hosszú évek után itt
ta lál ko zott új ra föld rajz ta ná rá val,
aki nek si ke rült kü lö nö sen is öröm te li
meg le pe tést okoz ni a vi szont lá tás sal.
(Mint meg tud hat tuk: az egyéb ként
épí tész ha jós de cem ber re ter ve zi
ötö dik át ke lé sét pla né tánk má so dik
leg na gyobb óce án ján.) 

Be szél ge tés ke re té ben idéz te fel
em lé ke it D. Ke ve há zi Lász ló nyu gal -
ma zott evan gé li kus lel kész és dr.
And rá si An dor, a Szteh lo-ala pít vány
ala pí tó tag ja. Az is ko la név adó ja ál -
tal lé te sí tett gyer mek ott hon egy ko ri
la kói – „Szteh lo-gye re kek” – ér de kes -
ség ként el mond ták, hogy az Egye sült
Ál la mok ból és Svájc ból kap tak ado -
má nyo kat, így az éhe zés től az ak ko -
ri ban ha zánk ban nem kap ha tó „eg zo -
ti kus” éte lek men tet ték meg őket –
mint pél dá ul a szar dí nia és a sós

mo gyo ró krém… Szteh lo Gá bor „szár -
nyai alatt” a ná ci vész kor szak ál do za -
ta i nak és a kom mu nis ta dik ta tú ra ül -
dö zött je i nek gyer me kei egy aránt ott -
hon ra ta lál hat tak. A bá lon részt vett
Me ré nyi Zsu zsan na, a Szteh lo-ala pít -
vány el nö ke, az is ko la igaz ga tó ta ná -
csi tag ja és Weiss mahr Zsu zsan na,
Szteh lo Gá bor uno ka hú ga is.

A Boyz less Vo i ce ka ma ra-ének -
együt tes nép da lok kal és gos pe lek kel
ör ven dez tet te meg a részt ve vő ket. A
bá lo zók az 1920-as évek dzsessz -
tán cá val is meg is mer ked het tek. A
charles tont elő ször csak a ta ná rok ból
és di á kok ból ál ló tánc kar rop ta, majd
egy kis rög tön zött tánc há zat is tar -
tot tak a bá tor je lent ke zők szá má ra.
A tán cos ked vű ek nek a Simp le ze ne -
kar húz ta to vább a talp alá va lót.

Az ele gáns dísz be öl töz te tett Pest -
szent lő rin ci Né met Nem ze ti sé gi Ál -
ta lá nos Is ko la tor na ter mé ben a kö -

zel két száz részt ve vő, a pe da gó gu sok,
a szü lők, a di á kok és a pest szent lő -
rin c–pest szent im rei gyü le ke zet tag -
jai csa lá di as han gu lat ban él vez ték az
együtt töl tött időt. A bál be vé te lét nö -
ve lő tom bo la je gyek gyor san fogy tak,
a tom bo la tár gyak tól pe dig ros ka -
do zott az asz tal. 

A bál cél já nak el éré sé hez – a szo ci -
á lis alap meg te rem té sé hez – a pe da -
gó gu sok, a mun ka tár sak, a szü lők és
a gyü le ke zet tag jai egy aránt ada koz tak.

g Bal la Má ria

Jó ked vű ada ko zók
a Szteh lo-is ko la bál ján

Az Észa ki Egy ház ke rü let Püs pö ki
Hi va ta la el ső íz ben szer ve zett vi -
deo kon fe ren ci át az egy ház ke rü let
hat es pe re sé nek rész vé te lé vel. Az
ed di gi te le kon fe ren ci ák hoz ké pest te -
hát az egy ház ke rü let még mo der nebb
meg ol dá sok út já ra lé pett. A február
9-ei egy órás meg be szé lé sen az egy -
ház me gyei el nök sé gek ta ná csát ké szí -
tet ték elő a lel ké szi ve ze tők. 

Az új tí pu sú meg be szé lé si for ma
szá mos előnyt rejt ma gá ban: költ ség -
ha té kony, gyor san meg szer vez he tő
(pél dá ul egy do od le-os sza va zás sal),
bár hon nan részt le het ben ne ven ni,
ahol meg van nak a tech ni kai fel té te -

lek (szá mí tó gép, web ka me ra, Sky pe
prog ram, in ter net; te hát akár egy
lap top is ele gen dő).

A kez de mé nye ző Fabi ny Ta más
püs pök mind ezt ek kép pen egé szí -
tet te ki: „A ter ve zett vi deo kon fe ren -
ci ák sem mi kép pen sem men né nek
a sze mé lyes ta lál ko zá sok ro vá sá ra.
Te hát a me gyei el nök sé gek ta ná csá -
nak ülé se it ter mé sze te sen a meg -
szo kott ke ret ben tar ta nánk. A po -
gá csa he lyett – amely már hoz zá -
tar to zik egy-egy face to face ta lál -
ko zás hoz – igyek szünk gyü möl -
csöt ad ni.”

g Hor váth-He gyi Áron

Vi deo kon fe ren ci át tar tott 
az észa ki es pe re si kar

Si ke res nek bi zo nyult egy temp lo -
mi csend-CD, vagy is az a csak nem
né ma „hang le mez”, ame lyet egy brit
temp lom ban vet tek fel, hogy az ér te
ka pott összeg ből fi zet ni tud ják az
épü let fel újí tá sát. A har minc per ces
fel vé tel Sea ford ban, a Szent Pé ter-
temp lom ban ké szült, a temp lom
meg a 12. szá zad ban. 

A CD-n nem csak sí ri csend van:
né ha hal lat szik egy temp lo mi pad csi -
kor gá sa, más kor lép tek ne sze, a hát -
tér ben pe dig va la hol tá vol a köz le ke -
dés za ja. 

„Ha sem mi se len ne a le me zen, az
em be rek el un hat nák” – idéz te a brit

Met ro új ság Roger Bin get, egy het -
ven négy éves hely be li fér fit, aki gyak -
ran jár a Szent Pé ter-temp lom ba. „Ko -
runk ban min den ki ro han, za jo san él.
Az em ber azon ban né ha sze ret le ül ni,
sze re ti él vez ni egy ki csit a csen det és
a nyu gal mat” – mond ta Bing, aki sze -
rint la zu lás vé gett vá sá rol ják a CD-t. 

A brit pi a con kí vül Né met or szág -
ban és Auszt ri á ban szin tén van rá
igény, de még Ghá ná ból is ér ke zett
meg ren de lés. „Örü lök, hogy ennyi -
re nép sze rű a le mez. Temp lo munk -
nak cso dá la tos mi nő sé gű a csend je”
– mond ta And rew Ma yes tisz te le tes. 

d For rás: MTI

Si ke res a temp lo mi csend

Nyug dí jas pap nék és pap nők csen des nap ja
Tü re lem – de med dig? cím mel nyug dí jas pap nék és pap nők csen des nap -
já ra ke rül sor már ci us 23-án 9.30–15.00 kö zött a Bu da pest-De ák té ri evan -
gé li kus gyü le ke zet nagy ter mé ben. Az al kal mon Gerő fi Gyu lá né dr. Bre -
bovsz ky Éva és Sef csik Zol tán lel ké szek, va la mint Ben czúr Lász ló épí tész
szol gál. Min den kit sze re tet tel hív nak és vár nak a szer ve zők.
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b Ma nap ság az in ter net te le van
fur csa szol gál ta tá sok kal. Az
egyik ilyen a „co uch sur fing”. Az
an go lul ki csit is ér tő ma gyar
össze rán col hat ja szem öl dö két
a szó hal la tán. Tes sék? Va la ki
ször föl ni akar a ka na pé mon?
Nyers for dí tás ban ugyan is ezt
je len ti a ki fe je zés. Nos, ennyi re
azért nem szür re á lis a do log. Ám
ha sze re tünk utaz ni, és nyi tot tak
va gyunk a ven dég lá tás, a kap cso -
lat te rem tés új for má i ra, ez a mi
ol da lunk. 

A site egy ame ri kai di ák nak kö szön -
he tő en 2003 óta lé te zik. Iz lan di tar -
tóz ko dá sa so rán Ca sey Fen ton sze ret -
te vol na job ban meg is mer ni a szi get -
or szá got. Szál lo dák ra azon ban nem
volt pén ze, ezért mint egy ezer há rom -
száz e-mailt kül dött szét is me ret len
he lyi ta nu lók nak, re mél ve, hogy ta -
lál kö zöt tük va la kit, aki egypár nap -
ra szí ve sen be fo gad ja őt… Pró bál ko -
zá sát si ker ko ro náz ta, és ha za tér ve
meg ala pí tot ta a Co uch sur fing in ter -
ne tes ol dalt, mely nek nép sze rű sé ge
az óta egy re nő. 

Egy kö zös sé gi por tál lal van te hát
dol gunk, aho vá azok tar toz nak, akik
még hisz nek az em be ri jó ság ban,
ab ban, hogy a vi lág s ben ne em ber -
tár sa ink nem el len sé ge ink. A co uch -
 sur fing le he tő sé get kí nál ar ra, hogy
kö ze li vagy tá vo li tá ja kon élők kel is -
mer ked jünk, la ká su kon tölt sünk né -
hány éj sza kát, s hogy mások ugyan -
ezt  te gyék nálunk. Mind eköz ben
meg is mer tet het jük ve lük sa ját kul tú -
rán kat – ven dég lá tó ink jó vol tá ból
pe dig be te kin tést nyer he tünk má so -
ké ba. 

Az ol da lon a vi lág bár mely pont -
já ról in gye ne sen re giszt rál ha tunk.
Más kö zös sé gi ol da lak hoz ké pest
azon ban itt sok kal több in for má ci ót
kér nek tő lünk. És mi nél töb bet áru -
lunk el ma gunk ról, an nál va ló szí -
nűbb, hogy hoz zánk ha son lók bi zal -
mát él vez het jük, il let ve ha son sző rű -
ek fog nak ná lunk ko pog tat ni. Így
pél dá ul bát ran me sél he tünk ar ról, mi
az, ami kü lö nö sen nagy ha tást tett
ránk, vagy azért mert lát tuk (pél dá -
ul a Ni a ga ra-víz esés), vagy azért,
mert át él tük ( meg mász tuk a Mount
Eve res tet)… A szál lást, il let ve ven dég -
lá tót ke re ső uta zók így job ban meg -

vá lo gat hat ják, hogy az adott helyen
kik kel sze ret nék az ide jü ket töl te ni. 

(A Co uch sur fing adat lap ján ke -
resz tény hi tün ket is meg vall hat juk,
még ha a „misszi ói pa rancs” je gyé ben
el ső sor ban nem is a hoz zánk ha son -
ló Krisz tus-kö ve tők szá má ra kel le ne
meg nyit nunk ott ho nun kat… – A
szerk.)

Ha egy Ma gyar or szág ra lá to ga tó
min ket vá laszt, azt az ol dal üze net -
kül dő rend sze rén ke resz tül tu dat ja
ve lünk. Ek kor mi meg néz zük az il le -
tő pro fil ját, ahol vagy mint ven dég -
lá tó ról, vagy mint má sok ál tal ven dé -
gül lá tott ról ol vas ha tunk ró la re fe ren -
ci á kat. Ezek alap ján mér le gel he tünk,
hogy el uta sít juk-e vagy el fo gad juk a
je lent ke zé sét. 

Mind emel lett per sze so sem
tudhatjuk pontosan, mi lyen lesz az a
sze mély, aki adott eset ben más nap
es te ti zen egy óra kor a kü szö bün kön
fog áll ni. A leg jobb, amit te he tünk,
hogy nyi tott szív vel vá ra ko zunk.
Igaz, mon da ni könnyű, meg ten ni
ki csit még is ne héz nek tűn het. 

Ér de kes kér dé se ket vet fel ez a vál -
la lás. Elég bát rak va gyunk-e? Ké pe -
sek va gyunk-e ál do za tot hoz ni egy is -
me ret len fe le ba rá tunk ér de ké ben?
Mind eze ket meg vá la szol va kö ze lebb
ke rül he tünk sa ját ha tá ra ink meg is -
me ré sé hez. 

Én 2009-ben egy ba rá tom ja vas la -
tá ra let tem ré sze se az áram lat nak.
Egy ből a ven dég lá tás mel lett dön töt -
tem. Jó ma gam a kö zel há rom mil lió
(!) tag ból mind össze tíz zel ta lál koz -

tam, de már jár tak ná lunk ame ri ka -
i ak, gö rö gök, nor vé gok. Leg utóbb két
fi a tal észt lány éj sza ká zott ná lam, akik
au tó stop pal ér kez tek Bu da pest re.
Hát igen, eb ben a kör ben jel lem ző a
vál lal ko zó szel lem. 

Ven dé gül lá tott ként is re mek ta -
pasz ta la ta im van nak. Egy szer egy
ber li ni in ter net ká vé zó ban tet tem
be jegy zést a te le fon szá mom mal és
egy fel hí vás sal, mely sze rint ha va la -

ki a kör nyé ken jár, és ked vet érez a ta -
lál ko zó ra, ke res sen meg. Öt per cen
be lül kap tam sms-t, tíz perc múl va
pe dig már co uch sur fe rek tár sa sá gá -
ban ül tem, akik kel az tán kel le mes
órá kat tölt het tem el. 

A leg több ilyen ta lál ko zás ból nem
szü le tik örök ba rát ság, de ide á lis
eset ben ha son ló an nyi tott em be -
rek kel is mer ked het meg a vál lal ko -
zó ked vű uta zó, s az adott vá rost
olyan szem szög ből lát hat ja, ami -
lyen ből még a ma nap ság egy re di va -
to sabb al ter na tív tú rák részt ve vői
sem. 

Ne he zi tál junk te hát! Fe jest kell ug -
ra ni a ka land ba és re mény ked ni,
hogy szá munk ra ked ve ző „ka na pé -
val” ta lál ko zik a „szörf desz kánk”. 

g Hor váth Fru zsi na

Co uch sur fing –
az al ter na tív szál lás ke re sés

E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

Megrendelőlap

Ezen nel meg ren de lem az Evan 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)

A fenti előfizetési díjak belföldre (illetve Románia és Szlovákia területén) 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:
Evan gé li kus Élet szer kesz tősé ge, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.
(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!

Tá bo ro zá si le he tő ség Nagy ve le gen
Ked ves Test vé rek! A nagy ve le gi Grün feld Pál Evan gé li kus Ven dég ház (kas -
tély) vár ja a tá bo ro zó kat. A kas tély igen csen des, bé kés he lyen fek szik.
Ma ga az épü let, az ud var és a kör nyék is re mek prog ram le he tő sé ge ket
kí nál, rá adá sul a sport pá lya is csu pán öt ven mé ter re van a kas tély tól. Rö -
vid sé tá val a kö ze li er dő is el ér he tő, így min den ad va van egy él mé nyek -
kel te li hit tan tá bor meg szer ve zé sé hez. 

A kas tély ban öt ven főt tu dunk el szál lá sol ni, na gyobb lét szám ese tén
sát raz ni is le het. Az előt tünk ál ló nyár ra még két sza bad tur nu sunk van:
jú ni us 23–29., il let ve au gusz tus 12–16. Ta vasszal vi szont még sok sza -
bad hét vé ge ki adó. 

Ér dek lő dés és szál lás fog la lás Ben ce Győ ző nél: tel.: +36/20/824-3055;
e-mail: ben ce gyo zo@gmail.com vagy http://kas tely.lu the ran.hu/.

H I R D E T É S

„Egy kü lön le ges, vi lá gos kék re pá colt
ko por sót ál lunk kö rül. Ez a ko por -
só gyö nyö rű en ki van fest ve. Akik
Esz ter csa lád já hoz tar toz tak, ki -
csik és na gyok, azok fes tet ték ki
szív vel, vi rág gal, mac kó val, nap -
pal, szép sé ges egye di fi gu rák kal.
Gya kor lott kéz zel vagy ügyet le nül.
Olyan is volt köz tük, aki azért ta nult
most raj zol ni, hogy ő is fes sen a ko -
por só ra.

An dor ka Esz ter is meg kér dez te
va la mi kor a Ná zá re tit: mit te gyek,
hogy üd vö zül jek? Mi az az élet for ma,
az a pá lya, amit ne kem szán tál,
amin jár va bol dog le he tek, ön ma gam
le he tek a föl di élet ben, és ami fe lől
majd meg kér de zel en gem oda át.

Nem a lec ke fel mon dá sát kap ta
fe le le tül. Messze nem fért a szab -
vány ba, amit fe le le tül ka pott. Kap -
ha tott-e mást? Alig ha. Hi szen azt
hoz ta a gén je i ben, azt hal lot ta a csa -
lá di tör té ne tek ben, azt lát ta ap ja-
any ja éle té ben, hogy az em ber fe le -
lős azért, hogy har mó ni á ban le gye -
nek a sza vai és a tet tei; a gon do la -
tai és a cse le ke de tei.”

Tíz év vel ez előtt, 2003. már ci us 14-
én hang zot tak el ezek a sza vak An -
dor ka Esz ter – Esz tus – ko por só já nál.
Tíz év hi he tet le nül nagy idő. Ha lá lá -
nak év for du ló ján – feb ru ár 16-án –
csa lád ja, ba rá tai, is me rő sei, egy há za,
az őt sze re tők so ka sá ga em lé ke zik rá. 

Egy jel ké pes mé cses gyúj tás ere jé -
ig e lap ha sáb ja in is em lé ke zünk rá
most és majd a ta vasz fo lya mán…
Esz tus ra, a har minc há rom éves evan -
gé li kus lel kész nő re, teo ló gi ai dok to -
ran dusz ra, a krisz tu si sze re tet hir de -
tő jé re, aki be járt egy kö vet ke ze tes
élet utat, amely egy ről szólt: hogy
Krisz tust kö vet ni nem a könnyeb bik
út, de szá má ra más út nem lé te zett.

El in dult hit tel, ve szélyt nem la tol gat -
va, azt té ve, amit a má si kért ten ni tu -
dott, aki baj ban volt. 

Ki volt An dor ka Esz ter? Lel ki
ott ho na a De ák té ri evan gé li kus
gyü le ke zet volt, kö zös sé gé be gyer -
mek-bib lia kö rös ként ke rült. Sze -
ret te a temp lo mot, az evan gé li kus
egy há zat mint kö zös sé get és mint
hit éle té nek ke re tét. Bár ha va la ki,
Esz ter nem volt sza bá lyo san le ír ha -
tó, ke re tek kö zé szo rít ha tó. Fel nőtt -
ként – jól le het ér dek lő dé se és te het -
sé ge foly tán több tu do mány ág is
von zot ta – a hit tu do má nyi egye tem
hall ga tó ja, majd dok to ran du sza lett. 

Ta ná rai, di ák jai sze mé ben szép
jö vő előtt ál ló teo ló gus ígé ret. Egy fi -
a tal, aki re a len dü le tes ség, a mo soly -
gás, a kre a ti vi tás, a né ha őrül ten vi -
dám és vic ces szí nű és stí lu sú ru hák,
a jel leg ze tes szem üveg, amely mö gül
hun cut mo sollyal né zett, épp úgy jel -
lem ző volt, mint a Lu ther-ka bát, a ka -
ted rán tar tott elő adás, a Márk evan -
gé li u má nak kér dé se i ről íran dó
disszer tá ci ó hoz szük sé ges ku ta tás
iz gal ma. 

Ott hon ról a szel le mi-lel ki igé -
nyes ség mel lett a má sok hoz va ló
ön zet len oda for du lás, a nyi tott ság, a
nagy vo na lú ság, a mé lyen gyö ke re ző
hit ér ték rend jét hoz ta.

Mind az, ami ért élt, nem múlt,
nem múl ha tott el: csa lád ja, ba rá tai,
kol lé gái, egy há za őr zi em lé két, és az
álom, ame lyet ál mo dott, hisszük,
meg va ló sul, és ne vét vi sel ve el in dul
az Esz tus-ház. 

Esz ter hi he tet le nül sok ol da lú és
gaz dag, szí nes egyé ni sé ge még ba rá -
tai kö ré ben is csak rész le tek ben,
mo za i kok ban volt is mert… Rá em -
lé ke zünk a Kos suth rá dió hul lám -
hosszán feb ru ár 18-án, 22.30-kor.

g K. D.

„Mé cses” Esz tus em lé ké re

b Ötödik alkalommal rendezték meg a Bu da -
vári Evangélikus Szabadegyetemet feb ru ár
4-én. Patai Mihály, az Uni credit Bank el nök-
vezérigazgatója, a Ma gyar  Bank szö vet ség
korábbi elnöke A ma gyar bank rend szer
hely zete címmel tar  totta meg elő adá sát.
Az alkalom elején dr. Fa bi ny Tamás püs pök
a talentumok té má hoz jól illő pél dázata (Mt
25-ben) alap ján szólt Isten igé jé ről. 

Patai Mihály előadását két részre osztotta:
egyrészt a magyar pénzügyi rendszer elmúlt húsz
évét állította fókuszba, másrészt a bankolás tör -
ténetének új fejezetéről beszélt.

A laikusok számára is jól értelmezhető gra fi ko -
nok segítségével többek között arról szólt, hogy
a Magyarországon működő nagyobb bankok és
biz tosítók mindegyike külföldi. A Bu da pesti Ér -
ték tőzsde tulajdonosai 68-ban (!) eu ró pai házak,
a magyar vállalatok már 1995 óta az eurózónában
működnek, tehát hiteleik 80-a euróban van.

„A magyar pénzügyi szektor az elmúlt húsz
évben szervesen beintegrálódott az európai bi ro -

dalomba” – fogalmazott az elnök. Ez többek kö -
zött azt is jelenti, hogy a pénzügyi szektor eu ró -
pai beágyazottsága biztosítja a stabilitást, a tő ke -
meg felelést és likviditást; a pénzügyi szektor erős,
és kész a reálszféra kiszolgálására. Csekély meny -
nyiségben vannak a forinthitelek. Bár men nyire
kiábrándító is, ez ellen küzdeni már ér tel met len,
az e területen zajló folyamatok meg állít ha tatlanok.

A 2008 végén betörő gazdasági világválság óta
csökken a magyar gazdaság hitelvolumene.
Növelni kellene a „vérnyomást” a magyar gaz da -
ság ban, de je len leg azt kell mondanunk, gaz da -
sá gunk „a kö vet ke ző egy-két évben biztosan
nem fog növekedni”. 2008 októbere óta a vállalati
hitelezés Ma gyar or szá gon 20-kal csökkent,
míg például Bul gá ri á ban, Lengyelországban vagy
Ro má ni á ban 15-kal növekedett. A kérdésre,
hogy a magyar ember miért fizet 6-os kamatot
a nyugati 3-kal szemben, a válasz igen fáj dal -
mas: „A magyar állam eleve 3 kockázatú.”

Az előadás Széchenyi Istvántól vett idézettel zá -
rult: „A hitel híja szinte minden mozgást elakaszt.”
Tehát bankok nélkül nincs működő gazdaság…

g Hor váth-He gyi Áron
Evangélikus.hu

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

VASÁRNAP

8.00 / Ci vil Rá dió (Bu da pest)
Kö zép hát véd
(re for má tus ma ga zin)
8.30 / Ré gió Rá dió 1485 –
AM 1485 kHz
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió mű so ra
9.10 / Du na Tv
Ha gya ték. Há zas ság Is ten és
em ber előtt
10.30 / M1
Re for má tus ma ga zin
10.55 / M1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
11.05 / M1
Út mu ta tó
Már kus Mi hály-port ré
14.05 / Lánc híd Rá dió
(Bu da pest)
Hit vi lág (val lá si ma ga zin)
20.50 / Du na Tv
Me phis to (ma gyar–oszt rák–
né met film drá ma, 1981)

HÉTFŐ

9.30 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
10.00 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
13.23 / Bar tók rá dió
Vi rágh And rás ját szik a bu -
dai Szent An tal-temp lom or -
go ná ján
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok. Kör mendy Pet ra
evan gé li kus lel kész
20.45 / Du na Tv
Ad já tok vissza a he gye i met!
(ma gyar do ku men tum film)
(118')
20.55 / Du na World
A nap ven dé ge
Ba lázs Pé ter szín mű vész
23.00 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Lé lek han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
mű so ra (on-line adás:
www.ra dio17.hu)

KEDD

13.45 / Bar tók rá dió
Bar tók Bé la XXV. nem zet kö zi
kó rus ver seny 2012
A Lau ti tia gyer mek kar éne kel
18.00 / Bar tók rá dió
Össz hang
Kas sa ze nei éle te
19.45 / Kos suth rá dió
Csi ga héj. Rész le tek Gryl lus
Vil mos le me zé ről
20.00 / Cor vi nus Rá dió
(Sop ron)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió mű so ra (on-line
adás: www.cor vi nus ra dio.hu)
20.00 / Du na World
Ha za já ró
Só vi dé ki domb ság – Hegy re
szúrt fal vak kö zött
21.05 / Du na Tv
Fé nyes csil lag
(an gol–auszt rál já ték film,
2008) (100')

SZERDA

8.35 / Du na Tv
Ha tár ta la nul ma gyar
250 éves a szé kely ha tár őr ség
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től fog -
va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.06 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok. Hor váth An na -
má ria men tál hi gi é ni kus, mű -
vé szet te ra pe u ta
19.55 / Du na Tv
Gló busz
(ma gyar té vé film so ro zat)
20.00 / Pax Tv
Az em ber tra gé di á ja. Az
Evan gé li um Szín ház elő adá sa
21.05 / Du na Tv
El ső a sze re lem (ame ri kai já -
ték film, 2005) (100')
22.55 / M1
Tör té ne tek a nagy vi lág ból
(nem zet kö zi ri port ma ga zin)

CSÜTÖRTÖK

10.10 / Du na Tv
Ke re kek és lé pé sek (ma gyar
is me ret ter jesz tő so ro zat)
Egy nap a Hor to bá gyon
11.05 / Kos suth rá dió
Ven dég a ház nál
Gye re kek ről – fel nőt tek nek
16.00 / Du na Tv
Hit val lók és ügy nö kök – Az
igaz ság sza bad dá tesz ben ne -
te ket… (ma gyar do ku men -
tum film-so ro zat)
Em ber ha lá szok
20.15 / M1
Ál mo doz ni min dig le het
(fran cia film víg já ték, 1990)
21.10 / Du na Tv
Ál mo do zá sok ko ra
(ma gyar já ték film, 1964)
21.25 / Bar tók rá dió
Sztár pa rá dé. Ben ne: Do me -
ni co Scarlat ti: La eta tus sum
23.25 / M1
Rej té lyes XX. szá zad

PÉNTEK

10.15 / Du na Tv
Ba la to ni uta zás (ma gyar is -
me ret ter jesz tő so ro zat)
A kul tú ra ta va
11.25 / Ag nus Rá dió
(Ko lozs vár)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió mű so ra (on-line
adás: www.ag nus ra dio.ro)
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Fe lix
Men dels sohn-Bart holdy
Ben ne:
V. (Re for má ció) szim fó nia
19.35 / Bar tók rá dió
Pe ré nyi Mik lós (gor don ka) és
Schiff And rás (zon go ra) hang -
ver se nye
20.00 / Du na World
Ha za já ró
Ma gas-Tát ra
22.40 / M1
Jack és Jill (ame ri kai–ka na -
dai film, 2008)

SZOMBAT

9.30 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió mű so ra (on-line
adás: www.ra dio17.hu)
14.15 / Du na Tv
Ha gya ték
Ma gyar vér ta núk
18.30 / Kos suth rá dió
Re gé nyes tör té ne lem
Szent Im re her ceg va dász bal -
ese te
18.30 / Bar tók rá dió
Kap csol juk a New York-i
Met ro po li t ant
Bi zet: Car men
20.15 / M1
A dal
1. kö zép dön tő
21.15 / Du na Tv
Egy éj sza ka a ki rállyal (ame -
ri kai já ték film, 2006) (118')
23.30 / Du na Tv
Törzs asz tal. Egy há zi élet a
Kár pát-me den cé ben

VASÁRNAP

8.00 / Ci vil Rá dió (Bu da pest)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió mű so ra (on-line
adás: www.ci vil ra dio.hu)
9.30 / Du na Tv
Aka dály ta la nul
A Va kok In té ze te
10.00 / Du na Tv
Lyu kas óra
(iro dal mi mű sor)
10.50 / Mez zo Tv
Haydn: A te rem tés
(ora tó ri um)
11.10 / M1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
11.40 / M1
Zsi na gó gák
A si ra tó fal és Qum rán
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo. Év szá za dok
egy há zi mu zsi ká ja
21.00 / Du na Tv
Csil la go sok, ka to nák
(ma gyar já ték film, 1967) (83')

Va sár nap (feb ru ár 17.)
Ho gyan kö vet het ném el ezt a nagy go nosz sá got, vét kez ve az Is ten el len?! 1Móz
39,9c (Zsid 12,1b; Mt 4,1–11; Zsid 4,14–16; Zsolt 63) Ma so kan nem ér tik Jó -
zsef vi sel ke dé sét, ami ért ne met mond Po ti fár né kö ze le dé sé re. Nem mér le -
ge li a vi szony kí nál ta le he tő sé ge ket és az el uta sí tás vár ha tó kö vet kez mé nye -
it, mert er köl csi ér ték rend je és hit be li alap ja szi lárd. Nem él het vissza ura
bi zal má val, és nem ve he ti sem mi be az Úr tör vé nyét… Va jon ami kor em be -
ri kap cso la ta ink ban vagy mun kánk ban tisz tes ség te len do log ra csá bí ta nak,
mi ho gyan re a gá lunk? Ké szek va gyunk-e Is ten hez ra gasz kod va a he lyes úton
ma rad ni, vagy egyé ni ér de ke in kért bár mi re haj lan dók va gyunk?

Hét fő (feb ru ár 18.)
Nem kés le ke dik az Úr az ígé ret tel, amint egye sek gon dol ják, ha nem tü rel mes
hoz zá tok, mert nem azt akar ja, hogy né me lyek el vessze nek, ha nem azt, hogy
min den ki meg tér jen. 2Pt 3,9 (Zsolt 83,2–3; 1Jn 3,7–11/12/; Lk 10,1–16) Az el -
ső ke resz té nyek Jé zus kö ze li vissza té ré sé re szá mí tot tak, és vár ták azt a bol -
dog sá got, amely ben a föl di lét küz del mei után Is ten kö ze lé ben ré szük le het.
Ahogy múlt az idő, egy re tü rel met le neb bek let tek. Az apos tol sze rint az Úr
azért nem jött el, mert le he tő sé get kí nál min den ki nek a meg té rés re… Fe szít-
e ben nün ket a vágy, hogy vég re az Úr ral le gyünk, vagy jól be ren dez ked tünk
a föl di lét re? Hall juk-e a meg té rés re hí vó szót?

Kedd (feb ru ár 19.)
Hi szen ap ra ja-nagy ja mind nye rész ke dés re ad ta ma gát, pró fé tá ja, pap ja mind
ha mis sá got mű vel. Né pem rom lá sát úgy gyó gyít ják, hogy könnyel mű en mon -
do gat ják: Bé kes ség, bé kes ség! – de nincs bé kes ség! Jer 6,13–14 (2Kor 8,21; Jób
1,1–22; Lk 10,17–24) Tra gi kus, ha egy nép a pusz tu lás fe lé ro han, és ha a ve -
ze tők úgy tesz nek, mint ha min den rend ben len ne. Is ten né pe el hagy ta Urát,
a bűn út já ra lé pett, és a pró fé ták, pa pok is rossz pél dát mu tat nak. Je re mi ás
ezért fél tő sze re tet tel pró fé tál, és le ránt ja a lep let a ha zug sá gok ról… Mi a hely -
zet a mai egy ház zal? Mer jük-e né ven ne vez ve a bű nö ket, me rünk-e Is ten elé
bo rul ni, vagy mi is ha mis biz ton ság ér zet be rin gat juk a ránk bí zot ta kat?

Szer da (feb ru ár 20.)
Jé zus pe dig lát va hi tü ket, így szólt a bé ná hoz: „Em ber, meg bo csát tat tak a te
bű ne id.” Lk 5,20 (Ézs 57,16a; 1Kor 10,9–13; Lk 10,25–37) Nem ne héz el kép -
zel ni, mi lyen hely zet ben van a bé na. Be teg sé ge ólom súllyal ne he ze dik rá, s
kép te len az ön ál ló élet re. Fáj dal ma, te he tet len sé ge és ki szol gál ta tott sá ga nyil -
ván va ló. Kéz zel fog ha tó se gít ség re van szük sé ge. Akik – még a te tőt is meg -
bont va – Jé zus elé vi szik, a talp ra ál lí tás cso dá já ban re mény ked nek. S a cso -
da meg tör té nik, de elő ször nem a test, ha nem a lé lek gyó gyul, ami kor Jé zus
bűn bo csá na tot hir det… Fel is mer jük-e nyo mo rú sá gunk iga zi okát, vagy tes ti
prob lé má ink mi att nem vesszük ész re, hogy lel künk nek is Jé zus gyó gyí tó je -
len lé té re van szük sé ge?

Csü tör tök (feb ru ár 21.)
Jé zus ál tal vi gyük Is ten elé a di cső í tés ál do za tát min den kor, az az ne vé ről val -
lást té vő aj ka ink gyü möl csét. Zsid 13,15 (Zsolt 34,3; Jak 4,1–10; Lk 10,38–42)
A Zsi dók hoz írt le vél szer ző je – te kin tet tel a cím zet tek val lá si hát te ré re – sok -
szor ószö vet sé gi ki fe je zé sek kel ma gya ráz za a ke resz tény ta ní tást. Itt a kul -
tusz fon tos ele mét, az ál do za tok be mu ta tá sát hasz nál ja il luszt rá ci ó ként, amely
át ér té ke lő dött, mi u tán Jé zus ön ma gát ad ta ér tünk vált sá gul. Nincs szük ség
ar ra, hogy ál la tot ál doz zunk bű ne in kért, szük sé ges azon ban, hogy di cső í tő
és bi zony ság té vő ma ga tar tás sal já rul junk Is ten elé… Di cső ít jük-e őt min den -
kor, vagy val lá sos gya kor la tunk kal el in té zett nek te kint jük az Is ten nel va ló
kap cso la tot?

Pén tek (feb ru ár 22.)
Krisz tus sza bad ság ra sza ba dí tott meg min ket, áll ja tok meg te hát szi lár dan,
és ne en ged jé tek ma ga to kat új ra a szol ga ság igá já ba fog ni. Gal 5,1 (Zsolt 124,7;
Zsid 2,11–18; Lk 11,1–4) A zsi dó val lá sos ság alap ve tő en a mó ze si tör vé nyek
be tar tá sá ra irá nyul, Jé zus azon ban az üd vös sé get ki ér de mel ni kép te len em -
ber nek a ke gye lem evan gé li u mát hoz ta el. Ami kor zsi dó szár ma zá sú ke resz -
té nyek a cse le ke de tek ál ta li meg iga zu lást em le ge tik, Pál a krisz tu si sza bad -
ság ban va ló meg ma ra dás ra buz dít… Ra gasz ko dunk-e erő sen a ke gye lem hez,
vagy új ra bíz ni kez dünk sa ját erő fe szí té se ink ben?

Szom bat (feb ru ár 23.)
Ha ví zen kelsz át, én ve led va gyok, és ha fo lyó kon, azok nem so dor nak el. Ha
tűz ben jársz, nem per zse lődsz meg, a láng nem éget meg. Ézs 43,2 (Róm 8,31b;
Jel 20,1–6; Lk 11,5–13) Ézsa i ás pró fé ta Is ten gon dos ko dó je len lé tét és sza ba -
dí tó ígé re tét hir de ti a fog ság ban lé vő nép nek, amely meg is ta pasz tal ta, hogy
az Úr a leg na gyobb ve szé lyek kö zött is meg tart ja… Bí zunk-e Is ten ben a kri -
ti kus idő sza kok ban, vagy úgy érez zük, hogy ezek csak szép sza vak, és úgy -
sem se gít raj tunk sen ki a ki lá tás ta lan hely ze tek ben?

g Hu lej Eni k

Új nap – új kegyelem

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból február 17-étől február 24-éig

HÍREK, HIRDETÉSEK

A Csil lag he gyi Evan gé li kus Egy ház köz ség sze re tet tel hív ja hí ve it és ba -
rá ta it feb ru ár 17-én a bé kás me gye ri temp lom ba (1038 Bu da pest, Me ző
u. 12.) az össze gyü le ke zés nap já ra. Dél előtt 10 óra kor az is ten tisz te le ten
Orosz Gá bor Vik tor pré di kál. Dél ben kö zös ebéd re vár juk ven dé ge in ket.
14 óra kor Ver seny a bő ség sza ru ért cím mel Csá nyi Vil mos eto ló gus tart
elő adást. Az al ka lom ra a be lé pés in gye nes, ön kén tes ado má nyo kat azon -
ban jó szív vel fo ga dunk.

H I R D E T É S

Hang ver seny a bu da hegy vi dé ki evan gé li kus temp lom ban
A Ne héz Fi úk tu bak var tett hang ver se nye feb ru ár 24-én, va sár nap 18 óra -
kor lesz a bu da hegy vi dé ki evan gé li kus temp lom ban (XII., Kék Go lyó u.
17.). A mű sor ban re ne szánsz kom po zí ci ók után ma gyar szer zők (Er kel
Fe renc, Liszt Fe renc, Ko dály Zol tán) mű ve i nek át ira tai kö vet kez nek, az
es tét nép dal fel dol go zá sok zár ják. (A kvar tett nem rég el ké szült CD-jé -
nek anya gá ból vá lo ga tunk.)

Az együt tes tag jai: Ada mik Gá bor (eup ho ni um), Ke le men Ta más (eup -
ho ni um), Tö rök Jó zsef (F-tu ba), Jens Ch ris ti an Claus en (Esz-tu ba).

A be lé pés díj ta lan, ado má nyo kat kö szö net tel fo ga dunk.

H I R D E T É S

EK ME-köz gyű lés és
kül misszi ói nap
Az Evan gé li kus Kül misszi ói
Egye sü let (EK ME) Merd job bá
ten ni a vi lá got! cím mel ren de zi
meg köz gyű lé sét és kül misszi ói
nap ját feb ru ár 23-án, szom ba ton
10 és 16 óra kö zött a Bu da pest-
De ák té ri evan gé li kus gyü le ke zet
nagy ter mé ben (1052 Bu da pest,
De ák tér 4.). 

Áhí ta tot tart Sze ve ré nyi Já nos
evan gé li kus or szá gos misszi ói
lel kész. Elő adást tart dr. Do bos
Ágos ton bé kés szent and rá si re for -
má tus lel ki pász tor Is ten cso dá la -
tos misszi ói ter ve a ge ne zis től a je -
le né se kig cím mel. Ke nyá ból ha -
za tér ve be szá mo lót tar t Bá lint -
né Kis Be á ta és Bá lint Zol tán az
or szág ban vég zett misszi ói szol -
gá la tuk ról.

Min den ér dek lő dőt sze re tet -
tel hí vunk és vá runk.

H I R D E T É S

Tisz telt Ol va só ink! E lap szá munk né hány ol da lát – raj tunk kí vül ál ló okok -
ból – kor rek tú rá zás nél kül vol tunk kény te le nek a nyom dá ba kül de ni. Az
emi att esetlegesen elő for du ló hi bá kért szí ves el né zé sü ket kér jük. – A szerk.
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