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„1920. jú li us 16-án hunyt el a Nóg rád me gyei 
Do lány ban, aho vá egyéb ként jó ba rát ja, 
az ugyan csak evan gé li kus Mik száth Kál mán
javas la tá ra köl tö zött. A te le pü lést Ben czúr tisz -
tele té re 1927-ben Ben czúr fal vá ra ke resz tel ték át.”

Közelkép egy evangélikus festőről f 10. oldal

„Ká kay Ist ván De zső le kö szö nő or szá gos iro da igaz ga tót is 
az elő adó ink kö zött kö szönt het tük, aki ar ra hív ta fel az in téz -
mény ve ze tők fi gyel mét, hogy mek ko ra fe le lős sé gük van 
az egy há zi in téz mé nyek ben ta ní tó és ne ve lő pe da gó gu sok nak
a ke resz tény ér ték rend át adá sá ban és el mé lyí té sé ben.”

Vadvízi evezés pedagógus módra f 8. oldal

Budavári levél f 3. oldal
Munkaévkezdő lelkésztalálkozók f 4–5. oldal
Az új ateizmus f 7. oldal
Iskolakeresztelő tanévnyitó f 9. oldal
Tanítványaim emberközelből f 11. oldal
„Először ember – úgy keresztény” f 14. oldal

„A kér dé ses dön tés óta a vi lág
sze gé nye i nek a szá ma nem -
hogy meg fe le ző dött vol na,
inkább meg két sze re ző dött.”

Elburjánzó szegénység
f 13. oldal

g Lász ló Je nő Csa ba

Ke reszt apa le szek. Pon to sab ban már
va gyok. A fel adat ra va la mi kor a ta -
vasszal  kér tek  fel  az  if jú  szü lők,  a
nyár kö ze pén meg is szü le tett a ro -
kon ság leg if jabb tag ja, és már csak
né hány  hét  vá laszt  el  at tól,  hogy
ke reszt víz alá tart suk a gyö nyö rű ba -
ba ko bak ját.
Még ha za sem ke rült a gye rek a

kór ház ból, a bol dog apa – sa ját fe le -
ke ze té hez hű en – fel ke res te a kö ze li
re for má tus lel ké szi hi va talt, és be je -
len tet te a vár ha tó ke resz te lőt. A lel -
ki pász tor bol do gan üd vö zöl te a hírt,
és  tá jé koz tat ta  az  apu kát,  hogy  a
szent ség  ki szol gál ta tá sa  előtt  né -
hány al ka lom ból ál ló el be szél ge té sen
kell részt ven ni ük a szü lők nek és ke -
reszt szü lők nek,  ahol  a  ke reszt ség
lé nye gé ről és az egy ház  leg alap ve -
tőbb ta ní tá sá ról ka punk rö vid át te -
kin tést. 
Az  apa  ki csit  ér tet len ked ve  fo -

gad ta a hírt, hogy ne kem, a ke reszt -
apá nak  is  ott  kell  len nem,  an nak
da cá ra, hogy vagy har minc éve lel -
kész gye rek ként és leg alább húsz éve
kán tor ként va sár nap ról va sár nap ra
részt ve szek az is ten tisz te le ten, és ke -
resz te lői szer tar tást is lát tam éle tem -
ben már jó pá rat. „Nem baj, leg alább
el be szél ge tünk  a  re for má tus  ta ní -
tás ról” – mo so lyog tam, és csak annyi
en ged ményt kér tünk, hogy én ne a
tá vo li  fő vá ros ban,  ha nem  la kó he -
lye men  tel je sít hes sem  a  „ke reszt -
apa-ok ta tást”.
Így ke res tem fel egyik kál vi nis ta

lel kész is me rő sö met, aki vel  jót be -
szél get tünk, és új dol got is ta nul tam,
nem ve szett te hát kár ba az ott töl tött
dél után. Meg tud tam ugyan is, hogy
re for má tus test vé re ink ke resz te lé si li -
tur gi á ja  két  pon ton  bő vebb  a  mi
ren dünk nél. Egy részt  egy kér dés re
vá la szol va a gyü le ke zet tag jai is meg -
fo gad ják, hogy imád sá gos sze re tet ben
hor doz zák a gye rek tes ti, lel ki, hit be li
fej lő dé sét. Más részt a li tur gia vé gén
meg for dul a csa lád, a gyü le ke zet pe -
dig ál dást éne kel ne kik. 
El cso dál koz tam, hogy ez a két ap -

ró  ki té rő  mennyi re  al kal mas  ar ra,
hogy az el ső perc ben be kap csol ja az
egy ház tes té be a gyer me ket és csa lád -
ját. Nem en ge di, hogy a temp lom ban
bár ki kö zöm bös szem lé lő je le gyen az
ese mé nyek nek, ha nem ar ra bá to rít:
örül jünk az örü lők kel, imád koz zunk
az imád ko zók kal.
Hal lom,  egy re  több  evan gé li kus

gyü le ke zet ben szo kás a ke resz te lő ket
szűk csa lá di kör ben, pél dá ul szom -
bat dél előtt vagy dél után ren dez ni. A
gyü le ke zet ilyen kor leg fel jebb utó lag,
a hir de té sek ből ér te sül a  leg ki sebb
test vér  ér ke zé sé ről.  Ál lí tó lag  még
örül nek  is  a  meg ol dás nak.  „Leg -
alább nem húz zuk az időt va sár nap
dél előtt” – mond ják, mert tény, hogy
egy-egy ke resz te lő után ne gyed órá -
val biz to san ké sőbb ke rül ne min den
csa lád asz ta lá ra a va sár na pi hús le ves.
Köz ben  pe dig  vé gig  se  gon dol ják

lel ké szek,  gyü le ke ze ti  ta gok,  hogy
ami kor  egyet len  csa lád  ün ne pé vé
deg ra dál ják a ke resz te lőt, an nak az
esé lyét  játsszák  el,  hogy  egy  újabb
csa lád éle tét csa tor náz zák be a kö zös -
ség vér ke rin gé sé be. 
Mind eköz ben ta lán egy re ke vés bé

fon tos al ka lom gyü le ke ze te ink ben a
kon fir má ció, nem be szél ve az es kü -
vő ről, amely ná lunk, evan gé li ku sok -
nál ta lán so ha nem is tu dott kö zös -
sé gi ün nep len ni, szem ben több ki -
sebb pro tes táns fe le ke zet tel.
Gyü le ke ze tünk ben ke rek év for du -

ló ra ké szü lünk. Száz éve szen tel ték
fel pusz ta föld vá ri gyö nyö rű temp lo -
mun kat. S ha bár a te tő itt-ott be ázik,
van mi ért há lát ad nunk, hisz még áll
a hely, ahol egy év szá za don ke resz -
tül nem szűnt meg szól ni az evan gé -
li um. Hó na pok óta ter vez zük az ün -
nep na pot.  Gyü le ke ze tünk nek  a
temp lom tisz ta sá gá ra más kor is gon -
do san ügye lő asszo nyai a szep tem -
be ri ün nep előtt bi zo nyá ra még il la -
to sabb szert ke ver nek a fel mo só víz -
be, a fa lu leg szebb vi rá gai ke rül nek
majd az ol tár ra, és ma gam, a gyü le -
ke zet  „kon tár  kán to ra”  is  elő sze -
dem sze gé nyes or go na re per to á rom
leg jobb  da rab ja it.  Mi nél  ki sebb  a
kö zös ség, an nál na gyobb öröm mel
ké szül  egy  ilyen  je les  év for du ló ra.
Per sze en nél ke vés bé je len tős ün -

nep re is hív tak már püs pö köt. Gyak -
ran vic cel nek ve le egy há zi kö rök ben:
ma már  egy  új  ha rang kö te let  sem
húz nak meg se hol az or szág ban püs -
pö ki,  de  leg alább is  es pe re si  ál dás
nél kül, és – kis túl zás sal – egy-egy
sek res tye ki me sze lé se után is sok he -
lyen össze trom bi tál ják az egész egy -
ház me gyét.
Nem ta ga dom a há la adás és az ün -

nep szük sé ges sé gét. A „szün te le nül
imád koz za tok”  fel szó lí tás ba  be le -
tar toz na, hogy min den nap meg kö -
szön jük  Is ten nek  a  temp lo mot,  a
ha ran got és az or go nát. Kü lö nö sen
ab ban a gaz da sá gi hely zet ben, ami -
kor a gyü le ke ze tek egy ré szé nél va -
ló ban cso da szám ba megy egy új ha -
rang kö tél be szer zé se is. De nem kel -
le ne leg alább ennyi re örül nünk egy-
egy  új  test vér  ér ke zé sé nek?  Nem
kel le ne gyü le ke ze ti éle tünk köz pon ti
ün ne pé vé ten ni a ke resz te lőt, a kon -
fir má ci ót és min den olyan al kal mat,
ami kor új test vé rek ül nek be mel lénk
a temp lom pad ba?
A kér dé sek re a vá laszt ma ga Jé zus

ad ta meg pél dá za tá val. Az is mert tör -
té net ben  va ló sá gos  bu lit  szer vez  a
sze gény  asszony  egyet len  pénz ér -
me meg ta lá lá sa után. „Mon dom nek -
tek, így fog nak örül ni az Is ten an gya -
lai egyet len meg té rő bű nös nek” (Lk
15,10) – te szi hoz zá a Mes ter a tör té -
net hez. Az öröm tár gya te hát nem a
ha rang kö tél, nem az or go na, de még
csak nem is egy – uni ós for rás ból –
pin cé től a pad lá sig fel újí tott temp lom,
ha nem egyet len egy meg tért bű nös.

A szerző jogtanácsos, az Evangélikus
Élet rovatvezetője

Az iga zi ün nep

Adas sék nek tek ke gye lem és böl cses ség
a jó cse le ke de tek re, hogy meg ta nul já tok
meg kü lön böz tet ni, mi sze mé lyes, és mi nem az.

Le gye tek ven dég sze re tők a kri ti ká val szem ben.
Ma ga to kat so se he lyez zé tek kö zép pont ba.

Ne gőg, hanem szol gá lat ve zé rel jen, ha cse lek sze tek.

Dol goz za tok ma ga to kon,
hogy el mé tek út ja it épít sé tek és csi szol já tok.

Ta nul já tok meg ápol ni a je len lét mű vé sze tét,
hogy le kö te lez zé tek azo kat, akik ta lál koz nak ve le tek.

Ha cser ben hagy nak, vagy csa ló dást okoz nak nek tek,
je gyez zé tek el ma ga to kat az ir ga lom mal,
le gyen ez a meg úju lá so tok hoz 

és tö ké le te se dé se tek hez ve ze tő lép cső.

Őriz zé tek el mé tek aján dé ka it
ol va sás sal, kre a tív gon dol ko dás sal,
hogy to vább ra is a ha tár vi dék szol gái le hes se tek,
ahol az új a ré gi ből gya rap szik,
és so se vál ja tok hi va tal no kok ká.

Is mer jé tek meg a mély fi gye lem böl cses sé gét,
a táp lá ló sza vak gyógy ere jét,
az el fo ga dó te kin tet bá to rí tá sát,
a meg őr zött mél tó ság hoz il len dő vi sel ke dést,
a fé lénk kér dé sek ta va szát.

El mé tek sze res se a ha tár vi dé ket,
hogy fel tud já tok idéz ni a csil lo gó me ző ket,
me lyek a hét köz na pi szem szá má ra 

lát ha tat la nul te rül nek el.

Le gye nek jó ba rá ta i tok,
Hogy tük röz hes sék hi á nya i to kat.

Le gyen a ve ze tés szá mo tok ra
a nö ve ke dés iga zi ka land ja.

A Bib li á ban Pál apos tol Ti mó te us hoz írt el ső le ve lé ben ez
áll: „Ar ra kér lek min de nek előtt, hogy tart sa tok kö nyör gé -
se ket, imád sá go kat, ese de zé se ket és há la adá so kat min -
den em be rért, a ki rá lyo kért és min den fel jebb va ló ért, hogy
nyu godt és csen des éle tet él jünk tel jes is ten fé le lem ben és
tisz tes ség ben.” (1Tim 2,1–2)

d For rás: Mon day Man na

John O’Do no hue

Imádságavezetőkért

Az Ül lői úti szék ház telt há zas ta nács -
ter mé ben Gáncs Pé ter el nök-püs pök –
a 103. zsol tá ron ala pu ló – áhí ta ta után
kö szön töt te az ad mi niszt rá ci ós köz pont
új ve ze tő jét, Végh Sza bol csot. A hat éves
igaz ga tói cik lu sát hi vata lo san egyéb ként
az év vé gén zá ró Ká kay Ist ván nak pe -

dig meg kö szön te az ál do za tos mun kát,
és  ki fe jez te  ab bé li  re mé nyét,  hogy
meg ta lál ja majd új szol gá la ti he lyét.

Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő fel -
tár ta az ad mi niszt rá ci ós szer ve zet ben
vég zen dő vál toz ta tá sok szük sé ges sé gé -
nek oka it, és tá jé koz ta tott az egy ház -

ve ze tés ál tal ki tű zött cé lok ról. A ma gya -
rá zat tal egy út tal ol da ni kí ván ta a re for -
mok mi at ti fé lel me ket. A „ci vil ben” kül -
ügyi he lyet tes ál lam tit kár a mű kö dés
de fekt jei kö zött em lí tet te a meg fe le lő
sze rep osz tás hi á nyát az egy ház ve ze tés
és a szak ap pa rá tus kö zött. Ki fo gá sol -
ta az or szá gos iro da dön tés-elő ké szí -
té si  me cha niz mu sát  és  va gyon gaz -
dál ko dá sát. El őso rol ta az egy ház ve ze -
tés nek az iro dá val szem ben tá masz tott
el vá rá sa it is. Ezek az el vá rá sok te szik
ugyan is szük sé ges sé az egy ház szer ve -
zet mun ká já nak, az iro da, az or szá gos
pres bi té ri um és a kü lön bö ző or szá gos
tes tü le tek kö zöt ti mun ka meg osz tás -
nak az át ala kí tá sát. 

Munkaévkezdőáhítatéselnökségi
tájékoztatóazországosirodában

f Folytatás a 3. oldalon

b A Magyarországi Evangélikus Egyház Üllői úti székházában is meg kez -
dő dött az újabb mun ka év. Az or szá gos pres bi té ri um jú ni us 19-i ha tá ro -
za tá val ki fe jez te szán dé kát egy há zunk ad mi niszt rá ci ó já nak meg újí tá sá -
ra. Az át ala kí tás jegyében KákayIstvánor szá gos iro da igaz ga tót szep tem -
ber 1-jé től fel men tet ték a mun ka vég zés alól, és a ba la ton szár szói Evan -
gé li kus Kon fe ren cia- és Misszi ói Ott hon igaz ga tó ját, VéghSzabolcsotbíz -
ták meg – egy elő re fél éves idő tar tam ra – a „ko or di na tív ve ze tés sel”. Az
iro da mun ka tár sai egy há zunk el nök sé gé től a hó nap el ső mun ka nap já nak
reg ge lén tar tott áhí tat után kap tak tá jé koz ta tást a ho gyan to vább ról. 
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 e 2013. szeptember 8. Evangélikus Életforrás

Jó kai Mór után  sza ba don  mond -
hat juk,  hogy  „sze gény  gaz dag”,  de
vizs gál juk meg, mi ben áll a gaz dag
if jú sze gény sé ge, sze ren csét len sé ge
Is ten szí ne előtt. 
Az if jú (Mt sze rint), vagy ke vés bé

if jú (Mk és Lk sze rint), ha Jé zust hall -
gat ta, már  tud hat ta vol na, ho gyan
nyer he ti el az örök éle tet. Mert a szi -
nop ti ku sok  egy be hang zó an  ír ják,
hogy köz vet le nül a tör té ne tünk előtt
Jé zus kis gyer me kek re mu tat rá, és
meg mond ja az Is ten or szá gá ba (örök
élet) ju tás mód ját: ha ilye nek lesz tek,
mint ez a kis gyer mek (a rá ha gyat ko -
zás az ős bi za lom jel ké pe), mert ilye -
ne ké az Is ten or szá ga. 
Az Is ten re ha gyat ko zó gyer me ki

lel kü let he lyett meg je le nik egy pén -
zes zsák, aki úgy gon dol ja, hogy az
élet ben min de nért fi zet ni kell, il let -
ve el len szol gál ta tá sért min dent meg
le het sze rez ni, akár az örök éle tet is.
Mond hat ná:  „Mes ter,  al kud junk
meg! Te he tős em ber va gyok, ke rül -
jön bár mi be az örök élet, kész va gyok
meg ad ni azt a »jó« árat.” 
Nincs az a „jó”, amit a kér de ző bár -

mi lyen for má ban is elő te remt het ne,
mert Jé zus ki je len té se sze rint Is ten
az egyet len jó. Az if jú jó szán dék ból
fa ka dó kér dé se ha mis, mert ez az al -
ku do zás pi a ci szel le me. Rossz a lel -
ki köz gaz da ság ta na. Sán tí tó ha son -
lat tal: mint ha azt kér dez nénk, hogy
vi gyünk-e vi zet egy sze rény kút ból a
ten ger be vagy ho mo kot a si va tag ba
va la mi rend kí vül ér té ke sért cse ré be. 

„Csak egy van, aki jó!” S Jé zus még
csak nem is ön ma gá ra mu tat, vi lá go -
san  Is ten ről  szól:  „Sen ki sem jó,
egye dül csak az Is ten.” (Lk 18,19b) Ne
al ku dozz  hát,  va la mi  más ról  van
szó! Ta lán jó lett vol na az if jú nak hal -

la nia a kis gyer me kek pél dá já ról a jé -
zu si szót: ilye ne ké az Is ten or szá ga,
az az az örök élet. 
Kö vet ke zik a di ag nó zis. Mi lyen az

if jú lel kü le te? Va jon Is ten re ha gyat -
ko zó-e? 
A fel ve tett kér dés té ves és ha mis

vol tá nak ér zé kel te té se után Jé zus a
pa ran cso la tok kal  foly tat ja  az  if jú
lel ké nek vizs gá la tát. Va jon mit mond
ar ra, hogy „tartsd meg a pa ran cso -
la to kat”?Mint ha bár kit kér dez ne kö -
zü lünk, és mi elé ge det ten vá la szol -
nánk, egy sor ba áll va ez zel a va gyo -
nos if jú val: „Nem öl tem, nem pa ráz -
nál kod tam,  nem  lop tam,  ha mi sat
má sok ról nem mond tam, szü le i met
igye kez tem az ott hon ban lá to gat ni,
és a fe le ba rá to mat sem bán tot tam,
az az »én jó em ber va gyok«, leg fel -
jebb a köz le ke dé si sza bá lyo kat hág -
tam át időn ként. De amúgy jó em ber
va gyok. Igaz, a te kin te tem mel már
öl tem, és gon do lat ban  sok  rosszat
meg tet tem, oly kor ki csit sá ros let -
tem, de nem na gyon. Alap já ban vé -
ve meg tar tot tam a hét köz na pok sza -
bá lya it.” 
A  gaz dag  if jú  ket tős  té ve dé se:

elő ször is azt vé li ön ma gá ról, hogy
is me ri a pa ran cso la to kat; má sod szor
azt a kö vet kez te tést von ja le, hogy ő
be tar tot ta eze ket – mi „fo gyat ko zá -
sa” le het ne még? A ti pi ku san „jó em -
be rek” ősi kép le te: nem ár tot tam én
sen ki nek, meg mond hat ják a szom -
szé dok is, vagy majd a te me té se men
a pap, hogy mi lyen jó em ber vol tam,
„fo gyat ko zá som”  ne kem  nin csen.
Pe dig Jé zus itt csak a má so dik kő táb -
lá ra  fi gyel mez tet,  az  em be rek kel
kap cso la tos pa ran cso la tok ra, ar ról
még nem is szólt, hogy mi vel „tar to -
zunk” Is ten nek (el ső kő táb la). Az if -

jú el bi za ko dott sá gá ban mind ezt nem
is ér zé ke li, bát ran ki me ri mon da ni:
„Fo gyat ko zá som nin csen.” Be te ges
ön telt ség.
S  itt  kö vet ke zik  Jé zus  gyó gyí tó

mód sze re, és jól tesszük, ha mi is be -
ál lunk eb be a jé zu si rönt gen át vi lá gí -
tás ba. Mert a jé zu si vá lasz ban nem
a  va gyon ta lan ság  vagy  az  ön ként
vál lalt sze gény ség dog ma ti ka té te lé -
ről  van  szó,  ha nem  ar ról,  mi lyen
kész sé gű lé lek la kik ben nünk. 
A gaz dag if jú nak Jé zus azt ígé ri,

hogy ha va gyo nát el osz tot ta a sze gé -
nyek kö zött,  ak kor  a mu lan dó va -
gyon he lyett „kin csed lesz a menny -
ben”. Mu tasd meg a be lém ve tett bi -
zal ma dat, hogy ez után en gem kö -
vetsz. „Kö vess en gem” – bíz zál én -
ben nem,  ha gyat kozz  rám,  én  tu -
dom a célt. 
Mi de rül ki itt? Lu ther a Nagy ká -

té ban (az el ső pa ran cso lat kap csán)
ezt ír ja: „Mon dom te hát: ami re szí -
ve det ha gyod és bí zod, va ló já ban az
a te is te ned.” Is mét ő ugyan ott: „Nem
egy em ber azt hi szi, hogy van Is te ne
és min de ne bő ven, ha van pén ze és
va gyo na… ez a hely zet az zal is, aki
ab ban bí zik, hogy nagy a tu do má nya,
böl cses sé ge,  ha tal ma,  párt fo gó ja…
Pe dig a he lyes ez: Is te nem van, ez azt
je len ti, hogy van va la mim, ami ben
tel je sen bí zik a szí vem.” 
Az if jú nem ér tet te meg, hogy mi -

re, ki re is kel le ne épí te nie az éle tét.
Va gyo ná hoz  kö tö zött  em ber  ma -
radt, aki nem mer te vál lal ni az iga -
zi is ten hit koc ká za tát. 
Éle tünk egyik leg na gyobb meg kö -

tö zött sé ge az anya gi ak hoz kö tő dés.
Min den gon do la tunk a pénz kö rül fo -
rog, hét ről hét re ha mis re mény ség -
gel  tölt jük  ki  a  lot tó szel vényt,  és

resz ket ve  vár juk  a  „szent”  (pénzt
ígé rő) szá mok ki sor so lá sát (tisz te let
a ki vé tel nek). Ma ni, ma ni, ma ni… és
má nia lesz. S per sze időn ként temp -
lom ba  is  el me gyünk.  Sok  mil li ót
nyert va la ki sze ren cse já té kon, és re -
pe ső bol dog ság gal hív ta fel a lel ké -
szét, hogy ado mányt akar ad ni. Az -
tán jött, egy húsz ez rest le tett az asz -
tal ra – és ti zen ki len cez ret vissza kért. 
Szó sincs a tex tus ban tör vénnyé

te he tő  evan gé li u mi  sze gény ség ről,
csak is ar ról, hogy „mi ben bí zik tel -
je sen a szí vem?”. A ta nít vá nyok nem
ér tik  a  hely ze tet,  mert  csak  tes ti
sze mük kel lát nak, és tes ti fü lük kel
hal la nak. 
A „gaz dag” szót be he lyet te sít het -

jük a „meg kö tö zött ség” fo gal má val,
és nem árt, ha alá vet jük ma gun kat
Jé zus (sze mé lyünk re sza bott) di ag -
nó zi sá nak, kö vet ke zés kép pen te rá -
pi á já nak is. Mi a mi meg kö tö zött sé -
günk? Ki ol doz hat fel? Ki üd vö zül -
het? Nem kell itt sem mi fé le al ku, fo -
ga da lom, elég, amit Pál mond egy
bör tön őr nek Fi lip pi ben: „Higgy az Úr
Jé zus Krisz tus ban”, és há zad né pé vel
együtt  ti ed  az  örök  élet  (Ap Csel
16,31).
S itt jön a nagy kér dés: rá tu dok-e

tel jes szí vem mel ha gyat koz ni  Jé zus
igé jé re. Mert az üd vös ség kér dé sé re
ez a vá la sza: „Em be rek nél ez le he tet -
len, de Is ten nél min den le het sé ges.”

g Ri bár Já nos

Imád koz zunk! Uram, vi lá go sítsd meg
szí ve met, és sza ba díts meg bár mi fé -
le meg kö tö zött sé gem ből, hogy az
örök élet aján dé kát ké pes le gyek el -
fo gad ni ke gyel med ből. Ámen. 
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Szegénygazdag
avasárnapigéje

A Va si Egy ház me gye egyik kis lé lek -
szá mú szór vány gyü le ke ze té ben, Ne -
mes kol tán és kör nyé kén élő evan gé -
li ku sok is ten tisz te le ti rend je sa já tos
ké pet mu tat. Bár a li tur gi kus meg -
úju lás sal  kap cso la tos  és  sok szor
meg fo gal ma zott el len ér zé sek nem
kö tik meg tel je sen a lel kész ke zét, az
erős  ér zel mi  in dít ta tá sú  el len ál lás
mi att egyes li tur gi ai ele mek nek a be -
ve ze té se – a szé les kö rű ta ní tás és
elő ké szí tés el le né re – egy elő re még
le he tet len. Ugyan ak kor más li tur gi -
ai ele mek már most is gaz da gít ják az
is ten tisz te le ti éle tet. Né hány pél da
ere jé ig er re még vissza té rek.
Szór vány gyü le ke ze tünk ben va sár -

na pon ként két is ten tisz te le ten gyűl -
nek össze a hí vek, nem csak evan gé -
li ku sok, ha nem ka to li kus és re for má -
tus  hoz zá tar to zó ik  is.  Négy  is ten -
tisz te le ti he lyünk van. Ne mes kol tán
min den  va sár nap  ti zen egy  óra kor
kon dul meg a ha rang, je lez ve a li tur -
gia kez de tét. Püs pök mol ná ri ban min -
den hó nap má so dik és ne gye dik va -
sár nap ján ki lenc óra kor ta lál ko zik a
gyü le ke zet  a mint egy  tíz  éve épült,
szép ima ház ban. Sor ki fa lu don min den
hó nap el ső va sár nap ján a kul túr ház ad
ott hont az  is ten tisz te let nek, Csem -
pesz ko pá cson  pe dig  a  hó nap  har -
ma dik va sár nap ján ki lenc óra kor az
Ár pád-ko ri gyö nyö rű kis temp lom ban
ün ne pel jük az is ten tisz te le tet.

Min de nütt ha von ta egy szer úr va -
cso rai is ten tisz te le ten ve szünk részt.
Ne mes kol tán a hó el ső va sár nap ján,
Püs pök mol ná ri ban  a  hó má so dik
va sár nap ján,  ahol  pe dig  ha von ta
csak egy szer tar tunk is ten tisz te le -
tet,  ott  min den  al ka lom mal  van
úr va cso ra vé tel.
Az is ten tisz te le tek rend je rész ben

a Prőh le-agen dá ra tá masz ko dik, hi -
szen az ol tá ri szent ség nél kü li is ten -
tisz te le tek e meg szo kott rend sze rint
tör tén nek.  A  li tur gi kus meg úju lás
gyü möl cse ként  vi szont  né hány  új
elem gaz da gít ja a li tur gi át. Az is ten -
tisz te let ele jén az in vo ká ci ót kö ve tő -
en a lel kész ke resz tet vet. Az ol tár
előtt nem egy, ha nem két ige hang -
zik  el.  A  hit val lás  köz vet le nül  az
ige hir de tést kö ve ti. Egy elő re az Apos -
to li hit val lás sza va i val vall ja meg hi -
tét a gyü le ke zet, de ha ma ro san a Ni -
ce ai hit val lás szö ve gét is kéz be ad -
juk  íz lé se sen  el ké szí tett,  nyom ta -
tott kar ton la pon.
Az úr va cso rai is ten tisz te let rend -

je más. A kez dő – ek kor ke ret vers -
sel  el hang zó  –  zsol tárt  a  kol lek ta
imád ság  kö ve ti,  ez után  a  két  ige
hang zik el. Az ige hir de tés, majd az
is ten tisz te let  ige li tur gi á ját  le zá ró
hit val lás után a gyó ná si és úr va cso -
rai li tur gia már az új rend sze rint,
szin te  vál toz ta tás  nél kül  fo lyik. A
szer zé si igék el hang zá sa kor nagy mé -

re tű (kon szek rá ci ós) os tyát tör meg
a lel kész.
Lát ha tó  te hát,  hogy  több  „új”

elem is be épült a li tur gi á ba. Ér de kes,
hogy ép pen azok tól a li tur gi kus ele -
mek től  ide gen ke dik  a  gyü le ke zet,
ame lyek a ta gok ak tív köz re mű kö -
dé sét  je lez nék.  A  re szpon zu mok
(pél dá ul: „És a te lel ked del!”), de leg -
in kább a Pax ki fe je zé se ként a kéz -
fo gás  az,  ame lyet  sem mi kép pen
sem vál lal nak föl a hí vek. Ezért az
úr va cso rai li tur gi á ban az anam né -
zis imád sá got kö ve tő Mi atyánk után
ének li  a  gyü le ke zet  az Ag nus Dei
éne ket, nem pe dig a Pax után. A ke -
reszt ve tést a lel késszel együtt csak
egy-két gyü le ke ze ti tag gya ko rol ja.
A meg szo kot tól el té rő is ten tisz -

te le ti ren det nagy pén te ken és szent -
es te hasz ná lunk: ak kor az Evan gé li -
kus éne kes könyv J és K rend je sze rint
vé gez zük  a  li tur gi át.  Kü lön le ges
ese mény a kon fir má ci ói is ten tisz te -
let is, hi szen az ele jén tör té nik a kon -
fir man du sok  vizs gá ja,  nem  pe dig
kü lön al kal mon.
A lel kész is ten tisz te le ti öl tö ze té -

ben a li tur gi kus meg úju lás az erős
ide gen ke dés mi att saj nos szó ba sem
jö het. Kör nyé kün kön kü lö nö sen is
jel lem ző az evan gé li kus iden ti tás nak
az  a  meg fo gal ma zá sa,  hogy  „mi
nem  va gyunk  ka to li ku sok!”.  Még
azt sem könnyű el fo gad tat ni, hogy
a Fra ter ni tás Lel kész egye sü let stóla -
pá lyá za tán nyert stó lát a gyü le ke zet
te rü le tén kí vül ün ne pelt is ten tisz te -
le ten min dig föl ve szem, ki vé ve azt
az ese tet, ami kor a he lyi lel kész ké -
ri a stó la mel lő zé sét.
Az is ten tisz te let ige hir de té si alap -

igé je – né hány rit ka ki vé tel től el te -

kint ve – min dig a pe rikó pa rend ben
ki je lölt  ige.  A  pe rikó pa rend  nem
szent írás,  de  mél tó  és  kö ve ten dő
me der ben  ve zet  vé gig  az  egy há zi
esz ten dő teo ló gi á já nak út ján, és meg -
óv az egyé ni es ke dés kí sér té sé től. A Li -
tur gi kus könyv ben és az Evan gé li kus
Élet he ti la punk ban ja va solt éne ke ket
rit kán vá lasz tom. Az át la gos nál job -
ban ének lő gyü le ke zet a ne mes kol tai,
a ja va solt éne kek egy ré szé vel még is
ne he zen bol do gul nak a hí vek. A va -
sár na pi  ige hir de tés  köz pon ti  gon -
do la tát pe dig gyak ran job ban erő sí -
tik az ál ta lam vá lasz tott éne kek.
Je len leg mind az is ten tisz te let re

va ló  elő ké szü lés,  mind  a  li tur gia
ve ze té se az én fel ada tom, mun ka tár -
sa im  nin cse nek.  Ter ve zem,  hogy
el ső lé pés ként lek to ro kat ké rek föl
ige ol va sás ra,  eset leg  az  imád ság -
ban (pél dá ul az ál ta lá nos kö nyör gő
imád ság ban) va ló rész vé tel re.
Örü lök an nak, hogy ha né mi el len -

ál lás sal is, de az is ten tisz te let li tur gi -
á já nak gaz da go dá sa ná lunk is el kez -
dő dött.  Nem  könnyű  a  li tur gi kus
ér zé keny ség és igé nyes ség föl kel té se
a gyü le ke ze ti ta gok ban, kü lö nö sen a
kör nyék jel lem ző en pu ri tán gyü le ke -
ze te i ben. Bí zom ab ban, hogy a tu da -
tos, ki tar tó és el szánt, de a gyü le ke -
zet  te her bí ró  ké pes sé gét  is  fi gye -
lem be  ve vő  li tur gi kus  ma ga tar tás
lé pés ről lé pés re gaz da gít ja a gyü le ke -
zet leg fon to sabb ese mé nyé nek, az is -
ten tisz te let nek  ün nep lé sét,  és  en -
nek iga zi ízét és örö mét mind töb ben
át él he tik.

g Ko vács Lász ló

Lépésrőllépésre

Mennyei  Atyánk!  Krisz tus  Urunk
ar ra biz ta tott, hogy ne ag gód junk a
hol na pért, még is eléd áll va imád sá -
ga ink kal nem tud juk el fed ni ag go dal -
ma in kat,  fé lel me in ket.  Tud juk,
Atyánk, te nem is azt vá rod el tő lünk,
hogy ne ve gyük ko mo lyan mind azt,
ami fé le lem mel tölt el ben nün ket, ha -
nem eze ket ná lunk is mé lyeb ben is -
mer ve a fé le lem től va ló sza bad ság út -
ját  aka rod  meg nyit ni  szá munk ra.
Kö szön jük ne ked, Atyánk, hogy ki -
mon dott ké ré se ink és há la adá sunk
ál tal is a ben ned va ló sza bad ság út -
ját egyen ge ted szá munk ra. Kö szön -
jük  ne ked,  hogy  imád sá gunk ban
erő sí tesz ben nün ket: min de nünk a te
ke zed ben van. Ké rünk, se gíts új ra és
új ra  meg erő söd nünk  ab ban,  hogy
nem a ter mé szet erő i től, az em be ri
in du la tok tól,  go nosz ság tól  függ  az
éle tünk, ha nem te tar tod a ke zed ben.
Így ké rünk: hadd he lyez zük a te ke -
zed be mind azt, ami nél kü led fog va
tar ta na ben nün ket.
Kö nyör günk a te rem tett vi lá gért.

Ta níts ben nün ket fe le lős sé get vál lal -
ni azért a kör nye ze tért, ame lyet ott -
ho nunk ká te rem tet tél. Táp láld ben -
nünk az igé nyes sé get, hogy ne en ged -
jük szennye zet té, lak ha tat lan ná vál -
ni ott ho nun kat. 
Kö nyör günk a fé lel me i nek ki szol -

gál ta tott em be ri sé gért. Te egy más fe -
le lős sé gé re,  sze re te té re bíz tál  ben -
nün ket, mi egy más el len sé ge i vé let -
tünk. Oly ne he zen tud juk ren dez ni
meg tört kap cso la ta in kat, oly ne he zen
tud juk  össze han gol ni  ér de ke in ket.
Ké rünk, se gíts, hogy az in du la ta ink -
ból, fé lel me ink ből táp lál ko zó ve sze -
ke dés és há bo rú egy re ke vés bé nyo -
mo rít sa meg éle tün ket. Kö nyör günk
azo kért, akik az em be ri gyű löl kö dés
mi att ve szí tik el ott ho nu kat, sze ret -
te i ket,  jö vő jü ket. Ne en gedd, hogy
mind ezt  tét le nül  néz zük.  Kö nyör -
günk azo kért, aki ket be teg ség vagy
ma gány gyö tör. Add, hogy meg lás -
suk: ál ta lunk is aka rod eny hí te ni a
szen ve dést. 
Kö nyör günk egy há za dért. Ne en -

gedd,  hogy meg szok juk  a  ben ned
va ló  biz ton ság  aján dé kát.  Ne  en -
gedd, hogy igéd üres szó lam má le -
gyen aj kun kon. Éleszd fel ben nünk
új ra és új ra az élő hi tet, a ró lad szó -
ló bi zony ság té tel lel két. Add, hogy
él ni  tud junk  az zal  a  fe le lős ség gel,
ame lyet egy há zad ra bíz tál. Adj egy -
mást  épí te ni  ké pes  kö zös sé ge ket,
olyan al kal ma kat, ahol meg erő söd -
he tünk a ve led és a test vé re ink kel
va ló kap cso lat ban.
Kö nyör günk, Atyánk, ma gun kért.

Fé lel me in ket, ag go dal mas ko dá sun -
kat csak te tör he ted meg éle tet adó
igéd del. Bá to ríts, biz tass, ints igéd -
del, hogy min dig ke res sük a ben ned
va ló meg nyug vás aján dé kát.
Kö szön jük, hogy min de nün ket a

te ke zed be rak hat juk le, és te el ve szed
mind azt, ami gá tol, gúzs ba köt ben -
nün ket, és meg őr zöd azt, ami iga zán
sza bad dá tesz a ve led va ló örök ké tar -
tó élet re. Ámen.

Oratio
œcumenica

CanTaTe

b Az is ten tisz te let-elő ké szí tés ről és ének vá lasz tás ról szó ló bel ső
soroza tunk ban ma újabb szín nel gaz da god ha tunk. Ta nul sá gos
figye lem mel kí sér ni az egyes gyü le ke ze tek he lyi adott sá ga it, eb -
ből kö vet ke ző le he tő sé ge it és ne héz sé ge it. Pil lant sunk be Ne mes -
kol ta éle té be!

Taizé-ima
ésénekegyüttlét

A  rá kos szent mi hály–sas hal mi
evan gé li kus gyü le ke zet ben (1161
Bu da pest,  Hő sök  te re  10–11.)
min den  hó nap  má so dik  kedd -
jén, leg kö ze lebb szep tember 10-
én, 19 órá tól Ta izé-ima és ének -
együtt lét. Min den  al ka lom mal
van ige hir de tés is. In for má ció:
gyer tya feny.lu the ran.hu.
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Szep tem ber el ső he té nek vé gén az is -
ko la kez dés el ső sokk ján ta lán már túl
va gyunk, de gon do la ta ink még min -
dig az új tan év ál tal fel ve tett ezer nyi
kér dés kö rül fo rog nak. Ma gam is so -
kat gon do lok az új évet kez dő di ák se -
reg re  és  pe da gó gus tár sa da lom ra,  a
szü lők re és egy há zi is ko lá ink ra. Az új
rend sze rű hit tan ok ta tás ezer nyi kér -
dé se, a még min dig is me ret len rész -
let sza bá lyo zás nem csak tá jé ko zó dás -
ra, fo ko zott egy más ra fi gye lés re, is me -
re te ink gyors meg osz tá sá ra, de fe le -
lős imád ság ra is in dít ben nün ket. 
Szep tem ber ele jén Jé zus is ko lá já -

ban is új tan év, új mun ka év kez dő dik.
A múlt hé ten mind há rom ke rü let ben
össze gyűl tünk (az észa ki ak a Mát rá -
ban, a dé li ek Ba la ton szár szón, a nyu -
ga ti ak pe dig Pi lis csa bán) lel ké sze ink -
kel mun ka év kez dő erő gyűj tés re, kö -
zös imád ság ra és ta pasz ta lat cse ré re. 

A  kép,  ame lyet  ez úton  sze ret nék
meg osz ta ni a Jé zus is ko lá já ba já rók kal,
még a nyá ri pi he nés em lé ke, de Jé zus
örök sza vá nak igaz sá gát lát tat ta meg
ve lem. Két, egy más tól kar nyúj tás nyi
tá vol ság ra ál ló épü le tet áb rá zol az al -
bán fő vá ros, Ti ra na szí vé ben. A két
épü let Al bá nia két leg is mer tebb szü -

löt té nek, a telj ha tal mú egy ko ri kom -
mu nis ta dik tá tor nak, En ver Ho dzsá -
nak, il let ve a sze gé nyek se gí tő jé nek,
kal kut tai Te réz anyá nak ál lít em lé ket. 
Mi előtt azon ban a rész le tek re tér -

nék, né hány szó a sze mé lyes érin tett -
ség ről. Már kö zép is ko lás ko rom ban
csik lan doz ta a kí ván csi sá go mat ez a ki -
csi, is me ret len és fur csa dél-bal ká ni or -
szág. A het ve nes évek vé gén, ami kor
min ket, ma gya ro kat a szo ci a lis ta blokk
„leg vi dá mabb ba rakk ja ként” jel le mez -
tek, Al bá nia kü lön utas po li ti kát foly -
ta tott. A kom mu nis ta dik ta tú rát tö -
kély re  fej lesz tet ték.  Sztá lin ha lá la
után, ami kor a Szov jet uni ó ban a múlt
bű ne i nek fel tá rá sa el kez dő dött, Al bá -
nia meg sza kí tot ta kap cso la ta it a he lyes
út ról le té ve dő nagy test vér rel… Egy
ide ig  a  szom szé -
dos Ju go szlá via és a
tá vo li Kí na  volt  a

min ta,  de  az -
tán ez a két or -

szág is le té vedt a „he lyes út ról”…
A pa ra no i ás En ver Ho dzsa kí vül és

be lül is, min de nütt min den ki ben el len -
sé get lá tott. Par ti zán múlt já ból ki in dul -
va a há rom mil li ós or szág ban min den -
fe lé be ton bun ke re ket épít te tett. Becs -
lé sek  sze rint  kö rül be lül  hét száz ez -
ret… Az el len ség nek szá mí tó egy há -

za kat, val lá si kö zös sé ge ket fel szá mol -
ta,  temp lo mok  szá za it  rom bol tat ta
le, a töb bit be zár at ta. Lét re hoz ta a vi -
lág el ső ate is ta ál la mát. Al bá nia gaz -
da sá gi lag is be zár kó zott. Ön el lá tás ra
tö re ke dett,  más  or szá gok kal  szin te
egy ál ta lán  nem  ke res ke dett.  (Má ig
nem tu dom, ho gyan ju tott ki ak ko ri -
ban Al bá ni á ból és mi ként ke rül he tett
az egyik szé kes fe hér vá ri bolt pol ca i ra
al bán  fü ge lek vár.  Min den eset re  én
rá ta lál tam,  és  meg sze ret tem.  Má ig
büsz ke va gyok ar ra a ka masz ko ri hős -
tet tem re, hogy egy al ka lom mal egy -
szer re ti zen két üveg lek várt vet tem, ez -
zel szin te meg ren dí tő ütést mér ve az
al bán kom mu nis ta po li ti ká ra…) 
Ez a jobb sors ra ér de mes or szág,

de kü lö nö sen so kat szen ve dett la kói

va la hogy min dig kö zel áll tak a szí -
vem hez. Még  ak kor  is  együtt ér zés
volt ben nem, ami kor má sok vic ce -
lőd tek a sze gény sé gén és el esett sé gén. 
Idén nyá ron né hány nap ra el ju tot -

tam Al bá ni á ba. A fő vá ros, Ti ra na bel -
vá ro sá ban  tű nőd tem  el  az  egy más
szom széd sá gá ban  ál ló  két  kü lön le -
ges épü let, két kul ti kus hely együt tes
mon da ni va ló ján. 

Az egyik épü let a volt párt ve ze tő te -
met ke zé si he lye (képünk balra). Stíl -
sze rű en az óko ri egyip to mi „is ten ki -
rá lyok” pi ra mi sa it min tá zó gi gan ti kus
mau zó le um. Itt pi hent az al bán nép
bölcs ve ze tő je ha lá la után. Ezt a he lyet
a „vi rág kor ban” ki emelt rend őri fi gye -
lem vi gyáz ta, ahol csak kel lő tisz te let -
tel le he tett meg je len ni. Ma ijesz tő en
el ha nya golt  ál la pot ban  van.  Fa la  a
kez dő graffi ti sek gya kor ló fe lü le te. A
be já ra ta mel lett egy mo bil WC ék te -
len ke dik. A lép csők, a já ró la pok tö re -
de zet tek, a va la mi ko ri szö kő kút fa lá -
ról hul la nak a csem pék. 
Aki azt hin né, hogy ez az ál ta lá nos

al bán sze gény ség vagy igény te len ség,
az  na gyon  té ved.  Ti ra na  bel vá ro sa
gyö nyö rű. Fel újí tott ré gi és mo dern
épü le tek, dísz tér kő, ön tö zött par kok.
Olyan, mint bár me lyik eu ró pai vá ros.
Azon a kör nyé ken ez az épü let messze
ki lóg a sor ból. Olyan, mint a há bo rú
bor zal mas em lé két me men tó ként őr -
ző, le bom bá zott ál la po tá ban meg ha -
gyott vá ros rész Drez dá ban…
Ott van mel let te kar nyúj tás nyi ra

egy má sik  épü let,  egy új  ka to li kus
temp lom (képünk középen). Elő te ré -
ben egy pa rá nyi asszony, Te réz anya
szob ra.  A  vá ros  és  a  mau zó le um
irá nyá ba néz, és imá ra össze tett ke -
ze it az ar ca elé tart ja. A mau zó le um
egy ko ri la kó já nak ide jé ben, de még
a rend szer le szál ló ágá ban is el kép -
zel he tet len lett vol na ez a kom po zí -
ció. El kép zel he tet len volt a temp lom
és a szo bor is. Itt és így pe dig vég képp.
Az a pa rá nyi, sok ezer ki lo mé ter

tá vol ság ban,  in di ai  sze gény ne gye -
dek ben szol gá ló tö ré keny asszony túl
ve szé lyes volt… Félt tő le a ha ta lom.
Al bá ni á ban, a vi lág el ső ate is ta or -

szá gá ban  ma  száz szám ra  épül nek
temp lo mok és me cse tek. A lel ki éh -

ség és szom jú ság nem múlt el az ate -
is ta  po li ti ka  és  erő szak  év ti ze dei
alatt, épp el len ke ző leg, fel éb redt!
Ott, a ti ra nai ka to li kus temp lom

aj ta já ban fi a tal,  szol gá lat ra ké szü lő
apá cák kal ta lál koz tam. Jó pél dát, ér -
té kes élet min tát lát tak, ame lyet ér de -
mes  kö vet ni.  Is ten  ál dá sa  kí sér je
őket a jé zu si sze re tet út ján!
Két al bán épü let, két kul ti kus hely

egy más szom széd sá gá ban. Két hí res
al bán em ber éle té nek és ér ték rend -
jé nek örök sé ge. Az egyik az erő szak
kép vi se lő je, a má sik a sze re te té. Az
egyik min dent el vett, a má sik min -
dent  oda adott.  Az  egyik  azt  hit te,
hogy min dent meg te het má sok kal, a
má sik úgy érez te, min dent meg kell
ten nie má so kért.
Jé zus mond ja: „Mert aki meg akar -

ja men te ni az éle tét, az el vesz ti, aki pe -
dig el vesz ti az éle tét énér tem és az
evan gé li u mért, meg men ti azt.” (Mk
8,35) Az új mun ka év ben is az ér tünk
min dent oda adó, éle tün ket meg men -
tő Jé zus kí sér jen és ta nít son min ket!

AlbániaitanulságokJézusiskolájában… égTájOló

Szemerei János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

b Ta lán szo kat lan egy ki csit, hogy a
sa ját be ik ta tá som ról írok, de a szi -
tu á ció sem volt át la gos. A 15-ös
szám több ször is el hang zott ezen
a na pon, volt, aki a „vég re” só haj -
tás sal kap csol ta össze. Fon tos el -
mon da nom, hogy ben nem nem
volt sem mi fé le tü rel met len ség… 

Ép pen ti zen öt év vel ez előtt ér kez tünk
meg  a  bu da vá ri  gyü le ke zet be.  A
meg üre se dett pa ró ku si ál lás ra fér je -
met, Ben ce Im rét hív ták meg. A gyü -
le ke zet ab ba a hely zet be ke rült, hogy
egyet hí vott, ket tőt ka pott, mi vel a
meg hí vott lel kész fe le sé ge is lel kész. 
Leg ki sebb gyer me künk, Zsol ti ak -

kor még csak há rom és fél éves volt,
így én fő ál lá sú anya sá gi tá mo ga tást
kap tam. Jog sze rű en is csak fél ál lást
vál lal hat tam. S a gyö ke re sen meg vál -
to zott  hely zet ben  (fa lu ról  a  fő vá -
ros ba  ke rül tünk)  a  má sik  há rom
gyer me künk nek is szük sé ge volt a fo -
ko zott fi gye lem re. A pres bi té ri um na -
gyon elő zé ke nyen fél mun ka idő ben
fog lal koz ta tott. 
El in dult az élet, meg kez dő dött a

be il lesz ke dés, az is mer ke dés a gyü -
le ke zet tel.  Majd  tel tek,  múl tak  az
évek, s mi re le telt a fő ál lá sú anya sá -
gi  stá tus  ide je,  a  bu da hegy vi dé ki
gyü le ke zet el nök sé ge ke re sett meg,
hogy nem se gí te nék-e be egy év re.
Lel kész nő ként, de lel kész fe le ség -

ként én tény leg alá za to san tu do má -
sul vet tem, hogy a gyü le ke ze tek el ső -
sor ban a fér fit hív ják, az a dol gunk,
hogy  kö ves sük  a  fér jün ket.  Most
azon ban még is na gyon meg tisz te lő

és fel eme lő volt, hogy én kel let tem,
en gem hív tak. 
Az egy év ből hét év lett. S ek kor

ér ke zett el an nak az ide je, hogy a bu -
da vá ri gyü le ke zet meg hí vott a lét re -
ho zott má sod lel ké szi ál lás ra. Azt él -
tem át, hogy ott fe lül, Is ten nél eb ben
a más fél év ti zed ben, de kü lö nö sen az
utób bi fél év ben – aho gyan kö -
rü löt tem,  ve lem  ala kul tak  az
ese mé nyek  –  olyan  ele gáns
meg ol dá sok szü let tek. Cso dá la -
tos ren de ző az Úr is ten, s bo csá -
nat, hogy ezt a vi lá gi as ki fe je zést
hasz nál tam:  ele gáns  –  de  ezt
érez tem. Ter mé sze te sen Is ten
sze re te tét, hor do zó ke gyel mét
min de nek fe lett. 

„Minden nek ren delt ide je
van…”– ír ja a Pré di ká tor (3,1). Az
én be ik ta tá som nak most jött el
az ide je. Így örül het tem an nak,
hogy  tíz  hó na pos  uno kánk,
Mar ci ka és ki lenc ven éves édes -
anyám – s ter mé sze te sen min -
den ki más, aki fon tos ne kem, és
aki ket  sze re tek  –  itt  le he tett,
vagy lé lek ben ve lünk ün ne pelt.
S ha ez az ik ta tás tíz éve lét re jön,
ki ma rad tak vol na az éle tem ből
a  bu da hegy vi dé ki  évek,  amit
utó lag na gyon saj nál nék. 
Bé kes ség van ben nem. Ik ta tá si

pré di ká ci óm igé je is ez volt: „…ezen a
he lyen bé kes sé get adok! – így szól a se -
re gek Ura.” (Hag 2,9) Adott! Kö szö nöm. 

Endre ffy Gé za es pe res he lyet tes
vé gez te az ik ta tás szol gá la tát. Ben ce
Im re es pe res – drá ga fér jem – csa -
lá di érin tett ség mi att kér te fel he lyet -
te sét. Endre ffy Gé za a meg di cső ü lés
tör té ne te alap ján azt he lyez te nyo ma -

té ko san a szí vek re – s el ső sor ban az
enyém re –,  amit  a  ta nít vá nyok  ta -
pasz tal tak, ami kor a mennyei je le nés
után föl néz tek, hogy csak egye dül Jé -
zus volt ott. Kö szö nöm, Gé za! Ezt új -
ra és új ra tu da to sí ta nunk kell, mert
annyi min den vonz za te kin te tün ket
eb ben a vi lág ban. 

A gos pel kó rus szol gá la ta meg le pe -
tés nek ké szült, a meg le pe té sek per sze
né ha idő előtt ki de rül nek. Ezzel együtt
is nagy öröm volt szá mom ra. Mi vel ta -
vasszal már én is be kap cso lód tam a
kó rus mun ká já ba, még az is át fu tott az
agya mon, hogy ne áll jak-e be kö zé jük.
Most azon ban ne kem éne kel tek. Az
ün ne pi al kal mat meg tisz tel te az I. és

a II. ke rü let pol gár mes te re, dr. Nagy
Gá bor Ta más és dr. Láng Zsolt is. 
A köz gyű lé sen na gyon sok ked ves,

szá mom ra so kat je len tő bá to rí tó szó
hang zott el. Fa bi ny Ta más püs pök
Mar tin Lu ther King ép pen öt ven év -
vel ez előtt el hang zott és hí res sé vált
sza va it idéz te föl az ál má ról. Majd ar -

ról be szélt, hogy ne künk Is ten
ál mát kell ál mod nunk, aki meg -
ál mod ta  és  meg al kot ta  ezt  a
cso dát,  akit  em ber nek  ne ve -
zett,  s  meg vál tot ta.  Azon ban
Fa bi ny Ta más azt is a szí vem re
he lyez te, hogy éb resszem a gyü -
le ke ze tet. 
Más nap  együtt  szol gál tam

püs pö künk kel. Kö szön tött mint
má sod lel készt, s meg kér dez te,
hogy  alud tam.  Kö szö nöm,
rosszul! – mond tam, mert még
es te  is annyi po zi tív  im pul zus
ka var gott  ben nem,  hogy  idő
kel lett a fel dol go zá suk hoz. De
re mé lem, ez után már új ra jól al -
szom, ál mo dom Is ten ál mát, s
reg gel re kel ve friss erő vel éb resz -
tem a gyü le ke ze tet. 
Az ün ne pi is ten tisz te le tet és

a köz gyű lést ter mé sze te sen sze -
re tet ven dég ség  kö vet te,  ahol
tá vol ról jött és rég nem lá tott,
va la mint bu da vá ri és nem rég lá -

tott test vé rek kel ölel kez tünk össze.
Kö szö nöm Ibo lyá nak, egy ház fink nak
és  min den  szor gos  kéz nek,  amit
hoz zá tett eh hez az ün nep hez. 
Ez az én szub jek tív be szá mo lóm.

Mind ez 2013. au gusz tus 31-én dél -
előtt  11  óra kor  tör tént  a  bu da vá ri
evan gé li kus temp lom ban.

g Ben cé né Sza bó Már ta

Budavárilevél
Be ik ta tás ról szub jek tí ven, egyes szám el ső sze mély ben

Az át ala kí tás át me ne ti ide jé re meg bí -
zást ka pott ve ze tő, Végh Sza bolcs kö -
szön tő be szé dé ben osz tot ta meg gon -
do la ta it a je len le vők kel. Mint mond -
ta, el ső ren dű cél ja, hogy az át me net -
ben  biz to sít sa  az  iro da  za var ta lan
mű kö dé sét, és igyek szik elő se gí te ni a
ha té kony  mun ka vég zést.  Foly tat ni
sze ret né előd je, Ká kay Ist ván mun ká -
ját, hi szen a le kö szö nő igaz ga tó ér de -
me az or szá gos iro da osz tá lyai kö zötti
jó együtt mű kö dés. Az új ve ze tő te vé -

keny ségét – Sá ghy And rás sze mé lyé -
ben – egy szer ve zet fej lesz tő szak em -
ber se gí ti majd, aki szin tén nem is me -
ret len az egy há zi köz élet ben. (Édes ap -
ja evan gé li kus lel kész volt, mi ként a do -
mo nyi gyü le ke zet ben szol gá ló fi vé re is
az, ő ma ga pe dig a pest er zsé be ti gyü -
le ke zet ben töl tött be pres bi te ri  és má -
sod fel ü gye lői tiszt sé get.)
Egy há zunk  el nök sé ge  az  egy be -

gyűl tek szí vé re he lyez te a jó együtt -
mun kál ko dást új ve ze tő jük kel.

g Bal la Má ria

Munkaévkezdet
azÜllőiúton

A
 s

z
e

r
z

ő
 f

e
lv

é
t

e
le

i

H
o

r
v

á
t

H
-H

e
g

y
i 

á
r

o
n

 f
e

lv
é

t
e

le

f Folytatás az 1. oldalról

A
 s

z
e

r
z

ő
 f

e
lv

é
t

e
le

Prőhle Gergely indokol



 e 2013. szeptember 8. Evangélikus Életevangélikus élet

b Az Észa ki Egy ház ke rü let mun ka év kez dő
lel kész ta lál ko zó ja – 2010 után – is mét a
mát ra há zi re for má tus kon fe ren cia-köz -
pont ban ka pott he lyet au gusz tus 27–29. kö -
zött. A há rom na pos al kal mon az egy ház -
ke rü let lel ké sze i nek nagy ré sze meg for dult
– szám sze rint nyolc van öten. A prog ram fő
té má ja a Megfáradásésmegújulásalelké-
sziszolgálatban volt. Az elő ző évek hez ké -
pest új prog ram pont tal is gaz da go dott az
együtt lét, amely nem szel le mi, ha nem fi zi -
kai igény be vé telt je len tett a részt ve vők nek:
a szer da dél utá ni Mát ra-tú rá val. 

A  nyi tó áhí ta tot  Hei ne mann Il di kó tar tot ta
Neh 4,4 alap ján. A ve csé si lel kész nő a té mát
már is mély sé ge i ben ra gad ta meg, hisz a hall -
ga tó sá got a lel ké szi szol gá lat so rán össze gyűlt
sok-sok lel ki tör me lék kel szem be sí tet te. 

A fő té mát há rom elő adó vi ta in dí tó gon do -
la tai alap ján há rom szol gá la ti te rü le ten vizs gál -
ták meg a je len lé vők. A hal dok lók kí sé ré sé ről
Né meth né Tóth Szil via kór há zi lel ki gon do zó,
a hit ok ta tás ban rej lő ki hí vá sok ról Ko czor Ta -
más buda pest-fe renc vá ro si  lel kész,  a  De ák
Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um is ko la lel ké sze, a
lel ké szi élet pá lyá ról pe dig Ri bár Já nos nyu gal -
ma zott es pe res szólt. A sze mé lyes él mé nyek -
re  épí tő  –  szív szo rí tó,  oly kor  ön vizs gá lat ra

kény sze rí tő vagy ép pen rá cso dál ko zást ki vál -
tó  –  fel szó la lá sok  bő ven  ad tak  mu ní ci ót  a
kis cso por tos be szél ge té sek hez.
Az es ti és reg ge li áhí ta to kat Ben ce Im re es -

pe res tar tot ta Il lés pró fé ta éle té ből vett sza ka -
szok alap ján. A hang súlyt ar ra fek tet te, hogy Il -
lés – bár mi lyen meg le pő is – de presszi ó ba esett,
és bi zony a ki égés ha tá rá ra ju tott. Is ten azon -
ban gon dos ko dott ró la, hogy be tud ja vé gez -
ni a rá bí zott szol gá la tot. 
Szer da dél előtt a ta lál ko zó fő elő adó ja, Ke -

re kes Már ton kecs ke méti re for má tus kór ház -
lel kész ka pott szót. A szak em ber a ki égés szá -
mos előz mé nyé re, tü ne té re és kö vet kez mé nyé -
re hív ta fel a fi gyel met. El mon dá sa sze rint a ki -
égés fi zi kai és lel ki ki me rült sé gi ál la pot, amely
a hi va tás gya kor lá sá val és a „hi va tás iden ti tás -
sal” kap cso lat ban sze re zett ne ga tív él mé nyek
nyo mán je lent ke zik. Jel lem zői: túl ter helt ség, al -

kal mat lan ság ér zés, ér zel mi ki me rü lés, a mun -
ka ér tel mé be ve tett hit el vesz té se. 
A ki égés ke ze lé sé ben és meg elő zé sé ben na -

gyon fon tos sze re pet kap a pi he nés, a mun ka
és sza bad idő tu da tos szét vá lasz tá sa, il let ve a
sze mé lyes tá masz ke re sé se. Mind eköz ben pe -
dig el en ged he tet len az Is ten nel va ló meg bé ké -
lés és a ve le va ló na pi kap cso lat meg erő sí té se.
A ki égés től nem kell meg ijed ni, em be ri do log,
bár ki vel meg tör tén het, ugyan ak kor ko mo lyan
kell ven ni az el ső je le ket, hogy a tel jes össze -
om lás el ke rül he tő le gyen. 
Dél táj ban még úgy tűnt, hogy a ter ve zett tú -

rát el mos sa az eső, ám cso dá val ha tá ros mó don
a prog ram ba vett idő pont ra ki tisz tult az ég. Bu -
day Bar na bás ar nó ti lel kész, a Ma gyar Cser kész -
szö vet ség  el nö ke  ru ti nos  ter mé szet já ró ként
aján lott fel há rom tú ra vo na lat a lel ké szek nek: egy
hosszab bat az „aga rak nak”, egy kö ze pe set és egy
rö vi deb bet a sé ta köz ben in kább szem lé lőd ni vá -
gyók nak. A cél mind há rom cso port nak a Sás-

tó mel let ti ki lá tó volt. Az öt ven mé te res to rony
meg hó dí tá sá ra, a 268 lép cső meg má szá sá ra har -
minc né gyen vál lal koz tak. Mind ezek után mi
sem es he tett vol na job ban, mint a va cso ra, az
el gon dol kod ta tó es ti áhí tat és a Boyz less Vo i ce
ének együt tes egy órás vi dám, len dü le tes – bi -
zony ság té tel lel egy be kö tött– kon cert je.
A kon fe ren cia- köz pont ud va rán ki ala kí tott,

ég re nyí ló temp lom ban csü tör tök dél előtt úr -
va cso rás is ten tisz te let re ke rült sor Fa bi ny Ta -

más szol gá la tá val. A püs pök 2Móz 32,30–34
alap ján elő ször Mó zes ről, a más nap em be ré -
ről szólt, aki a ma gá nak bál ványt ké szí tő né pért
köz ben járt. Majd Jé zus Krisz tust he lyez te a köz -
pont ba, aki „a har mad nap em be re”, az Is ten fia,
aki még a ha lált is vál lal ta mi at tunk, he lyet tünk,
éret tünk.
Bú csú zás előtt még Fáb ri György egy ház ke -

rü le ti fel ügye lő szá molt be az ak tu á lis köz egy -
há zi tör té né sek ről, majd Ko dá csy-Si mon Esz -
ter, a ne ve lé si és ok ta tá si bi zott sá g tag ja a hit-
és er kölcs tan ok ta tás sal kap cso la tos in for má -
ci ó kat osz tot ta meg a részt ve vők kel. 
A hit test vé ri han gu lat ban telt há rom na pos

együtt lét re mény ség sze rint to vább erő sí tet te az
egy ház ke rü let lel ké szei kö zöt ti fra ter ni tást, és
így min den ki még in kább vár ja a jö vő re meg ren -
de zés re ke rü lő or szá gos lel kész ta lál ko zót. 

g Horváth-Hegyi Áron

Megerősítettfraternitás

b Kö zös erő gyűj tés re, együtt gon dol ko dás -
ra és ta pasz ta lat cse ré re jöt tek össze a
Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let lel ké -
szei au gusz tus 27–29. kö zött a pi lis csa bai
Bé thel Evan gé li kus Misszi ói Ott hon ban.
A ta lál ko zó mot tó ját az idei re for má ció és
to le ran cia évé nek al cí me ad ta: „El vi sel ni
egy mást sze re tet ben”. Ezt a gon do la tot
nem csak el mé le ti elő adá sok se gít sé gé vel,
ha nem a gya kor lat ban is át él het ték a
részt ve vők a há rom nap so rán.

Kedd:szembesülniazújkihívásokkal
Már az el ső es te szem be sí tet te a je len lé vő ket
a kez dő dő mun ka év leg fon to sabb prob lé má i -
val. Sze me rei Já nos püs pök kö szön tő je, majd a
be mu tat ko zó kör után Smi dé li usz né Dro b i na
Er zsé bet sur di  lel kész  tar tott es ti áhí ta tot  Jn
7,37–38 alap ján. Ar ra hív ta fel kol lé gái fi gyel -

mét, hogy nincs na gyobb biz ta tás an nál, mint
a gon do kon fe lül emel ke dő Jé zus ra fi gyel ni. Ez -
után Ko dá csy-Si mon Esz ter, a ne ve lé si és ok ta -
tá si bi zott ság tag ja tar tott rö vid tá jé koz ta tót a
hit ok ta tá si re form mal kap cso la tos tud ni va lók -
ról, a hall ga tó ság pe dig kér dé se ket tett fel az éj -
sza ká ba nyú ló an.

szerda:azesőtőlaharangszóig
A reg ge li áhí tat han gu la ti alá fes té sé ről az eső ko -
po gá sa  gon dos ko dott. Van csai Jó zsef ba kony -
szom bat he lyi lel kész nek fel is kel lett emel nie a
hang ját, hogy ige hir de té se ért he tő le gyen min -
den ki szá má ra. Ap Csel 11,17 alap ján ar ra fi gyel -
mez tet te  szol ga tár sa it,  hogy  vi gyáz za nak,  ne
vál ja nak az evan gé li um ter je dé sé nek aka dá lyá vá.
A dél előtt fo lya mán két elő adó mond ta el gon -

do la ta it a kon fe ren cia fő té má já hoz kap cso lód -
va. Ste in bach Jó zsef, a Du nán tú li Re for má tus Egy -
ház ke rü let püs pö ke lel ké szi, il let ve egy ház ve ze -
tői szem pont ból be szélt az egy más el vi se lé sé nek
ne héz sé ge i ről. Elő ször bib li ai alap ve tést adott,
majd őszin tén ki tért a gya kor la ti kér dé sek re is.
Sze rin te a meg ol dást ab ban ta lál hat juk meg, ha
Krisz tus pél dá ját kö vet jük em ber tár sa ink el hor -
do zá sá ban. Így meg ta nul hat juk nem passzí van
el hor doz ni, ha nem ak tí van hor doz ni a má si kat
– nyi tot tan és komp ro misszum nél kül, egy szer -
re ke mé nyen és sze re tet tel. „Szük sé günk van egy -
más ra. Sze res sük és tisz tel jük egy mást sok kal job -
ban” – zár ta mon dan dó ját a püs pök.

A má sik elő adó, Go da Gyu la szer ve zet pszi -
choló giai, ve ze tés tu do má nyi szak em ber szer ve -
zet fej lesz tői szem mel bon tot ta ki a té mát. Hang -
sú lyoz ta a má sik el fo ga dá sá nak fon tos sá gát, ami
azon ban nem egyen lő az egyet ér tés sel. Majd így
foly tat ta: va la kit sze ret ni töb bet je lent, mint egy -
sze rű en el vi sel ni őt. „Nem be le hal ni kell, ha nem
él ni egy má sért, Is te nért a pi ci, min den na pi dol -
gok ban” – tet te hoz zá.
Az el hang zott elő adá so kat fó rum be szél ge -

tés kö vet te, mely ben ak tí van részt vet tek a je -
len lé vő lel ké szek.
Dél után ra – há la Is ten nek – ki sü tött a nap,

így sor ke rül he tett a Páz mán eum ba ter ve zett
ki rán du lás ra. Aki nek ked ve volt a sé tá hoz, Val -
kony Zsó fia egye te mis ta  ide gen ve ze té sé vel
meg te kint het te  a  Páz mány  Pé ter  Ka to li kus
Egye tem pi lis csa bai épü le te it, köz tük a Ma ko -
vecz Im re ál tal ter ve zett Step ha ne u mot.
A részt ve vők fel fris sül ve tér tek vissza az evan -

gé li kus temp lom ba a má so dik el mé le ti blokk ra,

mely nek elő adói Tö rök Gá bor és Roch litz Ky ra, a
Sem mel weis Egye tem Men tál hi gi é né In té ze té nek
ok ta tói vol tak. Elő adá suk ban ki fej tet ték, hogy ön -
ma gunk el vi se lé se ta lán kri té ri u ma an nak, hogy
má sok  el vi se lé sé re  vál lal koz zunk.  Ki emel ték:
egy más hor do zá sa csak úgy mű köd het, ha Krisz -
tus van a kö zép pont ban, kö rü löt te va gyunk, fe -
lé in du lunk, így ke rü lünk kö ze lebb egy más hoz is.
Vé gül az ir gal mas sa ma ri tá nus pél dá za ta alap ján
ar ra vi lá gí tot tak rá, hogy nem csak az a kér dés, mit
te gyünk má sok kal, ha nem az is, hogy tu dunk-e
se gít sé get el fo gad ni mi ma gunk.
Va cso ra után a meg újult Du nán tú li Ha rang -

szót mu tat ta be (és osz tot ta ki) Ko vács Lász ló
ne mes kol tai lel kész, meg bí zott fő szer kesz tő, va -
la mint a ter jesz té sért fe le lős Ko czor György za -
la ist ván di lelkész.
A tar tal mas na pot Hein richs Esz ter Gal 6,2

alap ján tar tott áhí ta ta zár ta. „Jé zus te her hor -
do zá sa nem csak pél da, ha nem erő for rás is szá -
munk ra” – hang sú lyoz ta az ág fal vai lel kész.

Csütörtök:újulterővelindulni
Az utol só na pon Sze me rei Já nos püs pök ke rü -
le ti fó rum ke re té ben tá jé koz tat ta a lel ké sze ket
az ak tu á lis té mák ról. Így be szélt töb bek kö zött
a pá lyá za ti láz ról, az or szá gos iro dán tör tént vál -
to zá sok ról, va la mint a gyü le ke ze tek el lá tott sá -
gá ról is, majd vá la szolt a fel me rü lő kér dé sek re.
A zá ró úr va cso rás  is ten tisz te let a kö zös ség

meg élé sé nek erőt adó ta pasz ta la tá val bo csá tot -
ta út juk ra a részt ve vő ket. Sze me rei Já nos hir det -
te Is ten igé jét (felső képünkön), a li tur gi á ban Ba -
ra nyay Csa ba kő sze gi lel kész mű kö dött köz re.
A ze nei szol gá la tot Ko vács Lász ló ne mes kol tai
és Mes ter há zy Ba lázshar kai lel ki pász tor lát ta el.
A püs pök a sze re tet árá ról be szélt Jn 15,13.16

alap ján tar tott pré di ká ci ó já ban. Be szélt ar ról,
hogy iga zi ér té kün ket az ad ja, hogy fon to sak va -
gyunk Is ten nek. „Ez a mi for rá sunk. Sze re tet -
re éhe ző lel künk, éle tünk for rá sa, hogy na gyon
so kat érünk ne ki” – fo gal ma zott.
Ezt az el fo ga dott sá got él het ték meg a je len -

lé vők a nagy kör ben vett, egy más nak osz tott úr -
va cso rá ban. Majd – egy ko sár ká ból egy más ne -
vét ki húz va – azt a fel ada tot kap ták, hogy egy
éven ke resz tül imád koz za nak szol ga tár su kért.
Így va ló sít va meg a gya kor lat ban is a ta lál ko -
zó fő üze ne tét: hor doz ni egy mást sze re tet ben.

g Adá mi Má ria

Elviselniegymástszeretetben
Mun ka év kez dő lel kész kon fe ren cia Nyu ga ton
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b Ta lál koz ni jó. Ké szü lünk rá. Vá ra ko zunk. Jó
lát ni a rég nem lá tott ar co kat. Jó meg osz ta -
ni egy más sal örö möt és gon dot. Jó be szél get -
ni és jó el csen de sed ni egy más je len lé té ben. 

Szep tem ber utol só he té ben ta lál koz tak egy más -
sal a Dé li Egy ház ke rü let lel ké szei a már ha gyo -
má nyos nak  mond ha tó  tan év kez dő  lel kész -
kon fe ren ci án Ba la ton szár szón, az Evan gé li kus
Kon fe ren cia- és Misszi ói Ott hon ban. Össze szo -
kott tár sa ság – za jos, vi dám, köz vet len és jó -
ked vű –, egy mást sok szor fél sza vak ból, szem -
pil lan tá sok ból is meg ér tik. A kül ső szem lé lő -
nek is úgy tűn hetett, több ről van itt szó egy

kon fe ren ci á nál,  sok kal  in kább  nagy  csa lá di
ta lál ko zó ra ha son lít az együtt lét. 
Idén kü lö nös hang súlyt kap tak a ho mi le ti kai

kér dé sek, jó volt együtt gon dol kod ni, jó volt kö -
zö sen ta nul má nyoz ni és ma gya ráz ni a Szent írás
igé it. Az alap han got Gáncs Pé ter, az egy ház ke -
rü let püs pö ke (ké pün kön) „in to nál ta”. Kez dő áhí -
ta tá ban ci pő jé ből ki lép ve, me zít láb hir det te Is -
ten igé jét: hang sú lyoz va ez ál tal a fel adat szent -
sé gét és az  ige hir de tő min den ko ri  alá za tá nak
szük sé ges sé gét.
A ta lál ko zó el ső nap já nak dél után ján Ba lázs

Gé zanyel vész, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye -
tem tan szék ve ze tő egye te mi ta ná ra a mo dern re -
to ri ka  üze ne té ről  tar tott  elő adást,  be ve zet ve
hall ga tó sá gát ko runk kom mu ni ká ci ós ki hí vá sa -
i nak rej tel me i be. Sza bó né Mát rai Ma ri an na, az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) Gya -
kor la ti In té ze té nek ve ze tő je kö zös bib lia ta nul má -
nyo zás ra hí vott, míg Dej csics Kon rádben cés szer -
ze tes az óko ri apof teg mák (rövid, velős mondások)
vi lá gá ba ka la u zol ta a je len lé vő ket. Az es tét Ro -
mán né Bol ba Már ta lel kész nő áhí ta ta zár ta. 
A szer ve zett prog ram le zaj lá sá val ter mé sze -

te sen nem ért vé get a nap, a „csa lád ta gok” nem
tér tek nyu go vó ra, sőt az es te a nagy be szél ge -
té sek ide jét hoz ta ma gá val. Éj sza ká ba nyú ló an
ma rad tak együtt a kis cso por tok, asz tal tár sa sá -
gok, hogy be szá mol ja nak egy más nak mind ar -
ról, ami az utol só ta lál ko zás óta tör tént ve lük. 
A má so dik nap Sef csik Zol tán szek szár di lel -

kész evan gé li zá ci ós ige ma gya rá za tá val kez dő -
dött. Ezt Sza bó La jos nak, az EHE rek to rá nak
elő adá sa kö vet te, mely nek cí me ön ma gáért be -
szél: Jó kedv vel, jó ér zés sel: a szó szék. Is ten igé -
jé nek  hir de té se,  ma gya rá zá sa,  ta nul má nyo -
zá sa a lel ké szi szol gá lat alap ja, ki in du ló pont -
ja, ez két ség te len. Ho gyan le het úgy meg szó -

lal tat ni az örök üze ne tet, hogy ért he tő, von zó
és éle tet, erőt adó le gyen? – töb bek kö zött eze -
ket a kér dé se ket ve tet te fel az elő adó. A dél előtti
prog ram kö zös ho mi le ti kai gya kor lat tal fe je ző -
dött be, mely nek so rán egy más pré di ká ci ói ál -
tal gaz da god hat tak a je len lé vők.
A dél utánt egy ko mo lyabb té ma „ár nyé kol -

ta” be, de az tán ki de rült, hogy még sem: Bo dó
Sá ra, a Deb re ce ni Re for má tus Hit tu do má nyi
Egye tem do cen se, gya kor la ti teo ló gus tar tott
elő adást a gyásszal kap cso la tos ho mi le ti kai kér -
dé sek ről – hit tel, re mény ség gel, de rű vel. 
Az es ti áhí tat után egy ze nei cse me gé nek is

örül het tünk: a Boyz less Vo i ce (alsó képünkön) tol -
má cso lá sá ban  hall hat tunk  Urun kat  di csé rő
éne ke ket több fé le elő adói stí lus ban, és bi zony,

még a kö zös ének lés és tánc sem hi ány zott a fer -
ge te ges elő adás ból.
A be szá mo lót ed dig ol vas va úgy tűn het, hogy

ez egy „győ zel mi je len tés”, amely ből csak az de rül
ki, hogy min den a le he tő leg na gyobb rend ben van.
A hely zet az, hogy a „csa lád ta gok” őszin ték, és a
jó ked vű együtt lét és vi dám han gu lat el le né re na -
gyon sok ko moly prob lé mát, gon dot is meg osz -
tot tak egy más sal. Igaz, el ső sor ban nem a nap köz -
be ni elő adá sok so rán (bár sok szor ott is), ha nem
min den le he tő sé get ki hasz nál va a be szél ge tés re. 
Sok min den te rí ték re ke rült, ami ag gasz tó, mi

több, két ség be ej tő. A leg több kér dés ter mé sze -
te sen a most be ve ze tés re ke rü lő hit tan ok ta tás -
sal kap cso lat ban me rült fel. Töb ben is meg fo gal -
maz ták:  el fo gad ha tat lan,  hogy  pár  nap pal  a
tan év kez dés előtt alap ve tő kér dé sek tisz tá zat la -
nok, fe jet len ség és ká osz ural ko dik, amely le he -
tet len né te szi, hogy jól szer ve zet ten, jól elő ké -
szí tet ten in dul jon ez a na gyon fon tos szol gá lat. 
Az utol só, har ma dik nap dél előtt jén szin te tel -

jes egé szé ben a hit tan ok ta tás sal kap cso la tos kér -
dé sek ről folyt a szó. A meg hí vott elő adó, Ko dá -
csy-Si mon Esz ter– az EHE Rend sze res Teo ló gi -
ai Tan szé ké nek ok ta tó ja – igye ke zett a ren del ke -
zés re ál ló in for má ci ók alap ján a le he tő leg töb bet
át ad ni is me re te i ből, se gít sé get nyújt va ab ban, hogy
mi nél ki sebb fenn aka dá sok kal kez dőd hes sen el
a hit tan órák meg tar tá sa az idei tan év től.
A há rom na pos együtt lét kö zös úr va cso rai is -

ten tisz te let tel zá rult, majd kö vet ke zett a bú csú -
zás.  El kö szön tek  egy más tól  a  csa lád ta gok,
hogy a ta lál ko zás örö mé vel, kö zös em lé kek kel
gaz da gab ban foly tas sák szol gá la tu kat a rá juk bí -
zot tak kö zött szé les sé gen és hosszú sá gon, ma -
gas sá gon és mély sé gen át a tel jes ség fe lé. (Ef
3,14–21 volt a ta lál ko zó áhí ta ta i nak alap igé je.)

g Sza bó Szi lárd

Újratalálkozott
aDéliEgyházkerületlelkészi

karánaknagycsaládja

Gáncs Pé ter ige hir de té sé nek alap igé je ugyan -
az volt, mint ak kor (Jn 21,15–16): „Le gel tesd és
őrizd az én ju ha i mat!”
Pé ter  ha lász ból  vált  pász tor rá,  Jé zus  bíz ta

meg ez zel. Érez zük en nek szim bo li kus je len té sét.
A ha lász táp lá lé ká nak te kin ti a ha lat, csap dát ál -
lít, hogy el fog ja, és küz de lem van kö zöt tük. Ez -
zel szem ben a pász tor táp lál ja ju ha it, élet kö zös -
sé get vál lal ve lük, fu ru lyá zik és ne vet ad ne kik, sor -
suk azo nos – fo gal ma zott a püs pök, hoz zá té ve,
hogy a mos ta ni ju bi le um ön vizs gá lat ra kész te ti:
nem lett-e in kább ha lász, sem mint pász tor. Nem
sza kadt-e el azok tól, akik kö zé küld te a Fő pász -
tor, és akik kel együtt az ő tu laj do nai va gyunk. 
„Tíz év, tu dom, nem nagy idő, de ne kem le he -

tő ség ar ra, hogy most há la telt szív vel új ra meg -
áll jak  itt,  a  bé kés csa bai  Nagy temp lom  ol tá ra
előtt, rá néz zek a Fő pász tor ra, és meg kér dez zem
tő le, ő ho gyan lát ja, mennyit si ke rült az ő tíz év -
vel ez előt ti pa ran csá ból, meg bí zá sá ból tel je sí te -
ni. Hány szor si ke rült va ló ban le gel tet ni, őriz ni,
meg tar ta ni, és hány szor nem a rám bí zot ta kat. Há -
nyan vesz tek el, ta lán azért, mert én nem fi gyel -
tem elég gé rá juk, nem azt mond tam, nem azt tet -
tem, amit a Fő pász tor sze re tett vol na. Még is úgy
ér zem, le he tő ség szá mom ra, hogy a ti ze dik év for -
du lón in nen in dul ha tok pász to rolt pász tor ként to -
vább” – mond ta pré di ká ci ó já ban Gáncs Pé ter.
Ige hir de té sét rend ha gyó mó don nem a több

mint két száz éve épí tett bé kés csa bai evan gé -
li kus Nagy temp lom cso dá la tos ol tá rá nak szó -
szé ké ről mond ta el az el nök-püs pök, ha nem az
ol dalt, a pad so rok kö ze lé ben el he lye zett szó -
szék ről, hogy – sza vai sze rint – kö zel le gyen a
hí vek hez, érez ze a gyü le ke zet kö zel sé gét. 

Az is ten tisz te le ten a bé kés csa bai egy ház köz -
ség igaz ga tó lel ké sze, Ku tyej Pál Gá bor és a Ke -
let-bé ké si Egy ház me gye es pe re se, Kon dor Pé -
ter is szol gált má sok mel lett kö szönt ve a ven -
dé ge ket. Köz tük is Sza bó La jost, az Evan gé li -
kus Hit tu do má nyi Egye tem rek to rát, Sza bó né
Mát rai Ma ri ann püs pök he lyet test és dr. Rück
And rást, a Ke let-bé ké si Egy ház me gye fel ügye -
lő jét, ak tív és nyug dí jas lel ké sze ket, va la mint
hí ve ket kö zel ről s tá vol ról.
Kon dor Pé ter kö szön tő jé ben ki emel te, hogy

az ün ne pi is ten tisz te let jó al ka lom vissza te kin -
te ni az ál dá sok kal te li út ra, nem fe led ve, hogy
hány és hány sür ge tő fel adat van még előt tünk.
Ezek hez kí vánt min de nek előtt Is ten től át vett
böl cses sé get Gáncs Pé ter nek. 
A ju bi lá ló püs pök rend ha gyó aján dé kot is ka -

pott. A jó ne vű he lyi fes tő mű vész, Vár ko nyi Já -
nos jel leg ze tes csa bai há zat meg örö kí tő al ko -
tá sa mel lett egy cse rép nyi (nem té ve dés: cse -
rép nyi!) csa bai vas tag kol bászt.
Az is ten tisz te le ten Gáncs Pé ter sor ra vet te,

hogy az el múlt tíz év ben mi min den hoz ta vissza
Bé kés be. Itt volt az el ső or di ná ci ó ja, itt szen tel -
te az egyet len temp lo mot, a fé nye si te me tő ká -
pol nát; in téz mé nyek ava tá sán, az ol tár kép szen -
te lé sén,  sok  lel ké szi,  pe da gó gi ai  ta lál ko zón,
kon fe ren ci án és meg em lé ke zé sen vett részt. Ki -
emel te, hogy it te ni mű vész, a gim ná zi um mű -
vész-ta ná ra ké szí tet te el az egy ház ke rü let – szár -
ba  szök ke nő  ga bo nát  áb rá zo ló  –  lo gó ját,  de
mind ezek mel lett a leg na gyobb öröm szá má ra
a bé kés csa bai evan gé li kus óvo da el in du lá sa, amit
hosszabb ide je oly annyi ra szor gal ma zott. 

g Szeg fű Ka ta lin

Beiktatásahelyszínén
köszöntötték GáncsPétert,

ajubilánspüspököt
b „Alig ha volt tíz éves szol gá la tom alatt sok an nál jobb dön té sem, mint hogy ide, Bé kés csa -

bá ra hoz tuk ik ta tá so mat. Örü lök, hogy in nen in dul hat tam a szol gá lat ba, és jó ide, a start -
kő re időn ként vissza tér ni” – fo gal ma zott GáncsPéter, a Dé li Egy ház ke rü let püs pö ke szep -
tem ber 1-jén a bé kés csa bai Nagy temp lom ban tar tott is ten tisz te le ten, mely nek so rán meg -
em lé kez tek az ép pen egy év ti zed del ez előtt tör tént püs pök ik ta tás ra.
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Kondor Péter esperes köszönti a Déli Egyházkerület lelkészi vezetőjét
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Újabb iro dal munk egyik  leg fon to -
sabb és leg kü lönb alak ja. Ady, Ba -
bits, Kosz to lá nyi, Ka rin thy kor tár sa,
a Nyu gat törzs gár dá já nak te vé keny
tag ja, akit ta lán a leg ke vés bé is me -
rünk. Zen gő ver sei, re gé nyei, drá -
mái, szin te min den írá sa egye dül ál -
ló a ma gyar ká non ban. Sőt a vi lág -
iro da lom mo dern tö rek vé se i ben is
ere de ti is te nes és bib li ás hang ja.
A ké sei ta nít vány, Vas Ist ván is er -

ről írt esszé jé ben: „Ki vi lág lik, ami -
re  tán  ré gi  ver se i nél  nem  fi gyel -
tünk, mennyi re val lá sos köl tő Füst
Mi lán. Ha el te kin tünk Ba bits ka to -
li ciz mu sá tól, ki ma rad je len tős köl -
tőnk. Ady, aki nek a hit egyet je lent
sa ját  kül de té sé nek  rej té lyé vel,  és
Füst Mi lán. Az ő val lá sa azon ban jel -
leg ze te sen zsi dó.” 
Mi u tán a leg ódo nabb, leg mo der -

nebb  ma gyar  nyel vet  vá lasz tot ta,
ész re vét le nül  ki kí sér le tez te,  köl té -
sze tünk be emel te a ma gyar sza bad -
ver set.  Pél dát  ad va  az  utá na  jö vő
nem ze dé kek nek, Kas sák La jos nak,
Illyés Gyu lá nak, Weö res Sán dor nak.

Füst Mi lán 1888-ban  szü le tett.
Nyolc éves volt, mi kor ap ja meg halt.
Fi a ta lon tü dő vér zést ka pott, de el -
ső  írá sai,  ba rát sá gai  vissza ad ták
mun ka ked vét. 1912-ben meg kezd te
ta ná ri  pá lya fu tá sát  óra adó ként  a
lel kes if jú ság kö ré ben. 
1919: nap ló rész le tek ha tal mas vál -

lal ko zá sá ból. Meg je len tek re gé nyei
és drá mái. 1934: írói mun kás sá gá nak

ne gyed szá za dos ju bi le u ma. Az ost -
rom  alatt  meg sem mi sült  a  há za.
1948:  Kos suth-díj jal  tün tet ték  ki.
1953:  be teg sé ge  mi att  to ló ko csi ba
kény sze rült. 1963: 75. szü le tés nap ja
az Iro dal mi Szín pa don. 1965: a svéd

rá dió in ter jút ké szí tett ve le mint a
No bel-díj  vá ro má nyo sá val.  1967:
né hány  nap pal  79.  szü le tés nap ja
után hosszú be teg ség ben meg halt.
Füst Mi lán küz del mes írói pá lyá -

ja a nél kü lö zés és a meg pró bál ta tás
min den nap ja i ból állt. So ká ig csak er -
köl csi  ér té két  lát ták meg,  az  „írás
gyó gyít ha tat lan fa na tiz mu sát”. 
Itt az ide je, hogy új ból szám ba ve -

gyük ha tal mas élet mű vét. Föl la poz -
zuk  ver ses kö te tét,  be le ol vas sunk:
„Oh jól vi gyázz, mert anyád nyel vét
bíz ták rád a szá za dok / S azt meg
kell vé de ned. Hall gass reám. Egy lát -
ha tat lan lán go lás / Te rem té meg e

nagy  vi lá got  s  ben ned  az  lo bog.
Mert né ked is van lán god: / Szent e
nyelv! S több kin csed nincs ne ked!
Oly cso dás nyelv a ma gyar. / Ré vü -
let  fog  el,  ha  rá gon do lok  is.”  (A
magyarokhoz)
Ki szo rult,  ki szo rí tot ta  ma gát  a

ma gyar iro da lom ból, és az új év szá -
zad is igyek szik hall gat ni ró la. De hi -
á ba.  Kü lö nös  élet mű ve  su gá roz za
gon do la ta it.  Egy-egy  kül föl di  ki -
adás za jos vissz han got hoz, és fény -
be eme li. 
Ke vés szó esik bá tor fel lé pé sé ről,

mit tett, mit írt az 1956-os for ra da -
lom ról. Ez zel fe je zem be em lé ke zé -
se met szü le té sé nek 125. év for du ló -
ján. Is me rős Fa lu dy György, Ta má -
si La jos, And rás Sán dor fá jó-szép
ver se. Ta má si Áron: Ma gyar fo há -
sza, Dé ry Ti bor no vem ber  2-án
meg je lent cik ke… 
Füst Mi lán a for ra da lom tisz ta sá -

gát emel te ki, a pes ti srá co kat: „E hő -
sö ket, akik itt  fek sze nek né mán, e
hő sö ket sok min de nért si rat ja most
a nagy vi lág. Di csé rik pá rat lan, so -
ha el nem kép zelt bá tor sá gu kat, és
pél dát mu tat tak ki tar tás ban és erő -
ben. Nem fu ta mod tak meg a harc -
ko csik  és  ágyúk  dü bör gé se  elől,
küz döt tek  az  utol só  per cü kig,  és
meg hal tak… E drá ga ha lot tak éle tü -
ket ál doz ták azért, ami az em ber nek
leg na gyobb  kin cse:  ha zá ju kért  és
sza bad sá gu kért.”

g Feny ve si Fé lix La jos

Fenségésmagány
Füst Mi lán em lé ke ze te

egyházkerületicsaládiéssportnapaszódon
Az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let sze re tet tel hív ja és vár ja a spor to -
lás ra, ki kap cso ló dás ra vá gyó kat ok tó ber 4–5-én (pén te ken és szom ba -
ton) Az Evan gé li kus Egy ház Aszó di Pe tő fi Gim ná zi u ma és Kol lé gi u ma
te rü le tén meg ren de zés re ke rü lő egy ház ke rü le ti csa lá di és sport nap ra.
Rész le tes tá jé koz ta tó az egy ház ke rü let hol nap ján (eszak.lu the ran.hu) ol -
vas ha tó vagy az egy ház ke rü let lel ké sze i től kér he tő. Je lent kez ni a lel ké -
szek nél vagy köz vet le nül az aszev gim@gmail.com e-mail cí men le het szep -
tem ber 20-ig.

Biblia?Tudomány?Bibliatudomány!
Szep tem ber 19-én, csü tör tö kön 19 óra kor a Kál vin-te rem ben (Bu da ke -
szi, Fő u. 159.) Bib lia? Tu do mány? Bib lia tu do mány! – A bib lia és a tu -
do mány vi szo nya, a bib lia tu do mány hasz na és je len tő sé ge cím mel tart
elő adást dr. Karasszon Ist ván teo ló gia pro fesszor, a Ká ro li Gás pár Re for -
má tus Egye tem ta ná ra. Sze re tet tel vá runk min den ér dek lő dőt. 
Az elő adás in gye nes. Ado má nyo kat a bu da ke szi Pro tes táns Kör te vé -

keny sé gé nek  tá mo ga tá sá ra  el fo ga dunk.  Ren dez vé nye in ket  tá mo gat -
hat ja köz vet len be fi ze té se i vel, vál lal ko zói ado má nya i val vagy jö ve de lem -
adó ja 1%-ával a Bu da ke szi Re for má tus Egy ház köz ség Ha tá ra in kon Tú li
Ma gya rok Em lék temp lom Ala pít vá nyon ke resz tül is. Adó szám: 19183914-
1-13, bank szám la szám: 11991102-02125525-00000000 (Ers te Bank).

Tanévnyitóistentisztelet
ésünnepiülésazeHe-n

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem szep tem ber 13-án, pén te ken 14.30-
kor tart ja tan év nyi tó is ten tisz te le tét és ün ne pi ülé sét a bu da pest-zug lói
evan gé li kus temp lom ban (XIV., Lő csei út 32.). Az is ten tisz te let ige hir -
de tői szol gá la tát Gáncs Pé ter püs pök vég zi.
Az ün ne pi ülés rend je: Meg nyi tás • Rek to ri be széd • El ső éve sek fo ga -

da lom té te le • Men to ri meg bí zó le ve lek át adá sa • Be je len té sek • Him nusz
Köz re mű kö dik dr. Fin ta Ger gely or go nán, az egye tem ének ka rát Wulf -

né dr. Kincz ler Zsu zsan na ve zény li. Az of fer tó ri um a Dr. Só lyom Je nő Ala -
pít vány ja vát szol gál ja.
Ün ne pünk re sze re tet tel meg hív juk.

g Dr. Sza bó La jos rek tor

A szep tem ber 1-ji ren dez vény dél előtt
10 óra kor ma gyar–szlo vák két nyel vű
is ten tisz te let tel kez dő dött az evan gé -
li kus temp lom ban, aho va szép szám -
mal gyü le kez tek a hí vek a kör nye ző
te le pü lé sek ről. A zsú fo lá sig meg telt
temp lom ban – a lel ké szek be vo nu lá -
sa és a szlo vák ere de tű „tér dep lő é nek”
el ének lé se után – a he lyi es pe res-lel -
kész, Krá mer György püs pök he lyet -
tes kö szön töt te az egy be gyűl te ket. A
li tur gi ai szol gá la tot No bik Er zsé bet és
Gu lá csi né Fa bu lya Hil da lel kész nők
vé gez ték.  A  fő é nek  után  kö vet ke -
zett Szpi sák At ti la két nyel vű ige hir -
de té se – Já nos evan gé li u má nak 1,29–
34 ver sei alap ján. A tót kom ló si lel kész
hang sú lyoz ta,  hogy  ne künk,  mai
Krisz tus-kö ve tők nek is az az el hí va -
tá sunk, hogy Krisz tus ra mu tas sunk,
hi szen a mi üd vös sé günk zá lo ga, hi -
tünk  és  re mény sé günk  for rá sa  is  a
Meg vál tó. 
Az  ige hir de tés  után  a  he lyi  lel -

kész nő, Pán gyánsz ky Ág neshí vo ga tott
a gyü le ke zet al kal ma i ra, majd Pi lis vá -
ros pol gár mes te re, Sza bó Már ton kö -
szön töt te az egy be gyűl te ket. „Meg tisz -
tel te tés  és  öröm  szá munk ra,  hogy
en nek a ren dez vény nek most mi ad -
ha tunk ott hont” – mond ta a szlo vák
gyö ke rű te le pü lés pol gá ri ve ze tő je, és

azt kí ván ta, hogy az al kal mon min den -
ki érez ze jól és va ló ban ott hon ma gát.
Ez után Ki rály Ka ta lin, az Or szá gos
Szlo vák Ön kor mány zat Köz mű ve lő -
dé si  Köz pont já nak  igaz ga tó  asszo -
nya kö szön töt te a Pest vi dé ki evan gé -
li kus gyü le ke ze te ket, fel idéz ve a tör -
té ne lem ből a szlo vák ősök ide jöt tét.
Mint mond ta, jó lát ni a kul tu rá lis ér -
té kek, ha gyo má nyok ápo lá sa mel lett
a hí vek hit be li meg erő sö dés re va ló tö -
rek vé sét, össze tar tá sát. 

E so rok író ja a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház Or szá gos Szlo vák Szol -
gá la ta ne vé ben a 133. zsol tár 1. és 3. ver -
sé vel kö szön töt te az ün nep lő gyü le ke -
ze tet, rá mu tat va, hogy a ha gyo má nyok
őr zé se mel lett mennyi re fon tos tö re -
ked ni hi tünk meg úju lá sá ra és a szlo -
vák  elő dök  nyel vé nek meg őr zé sé re. 
Az úr va cso rai al ka lom után a zá ró

ol tá ri szol gá lat ban Mó tyán Ti bor, az

Or szá gos Szlo vák Ön kor mány zat Hit -
éle ti Bi zott sá gá nak el nö ke éne kel te el
ószláv nyel ven a Mi atyán kot. A gyü -
le ke zet két nyel vű ál dás ban ré sze sült,
majd fenn áll va éne kel te – szin tén két
nyel ven – a ma gyar or szá gi szlo vák ság
him nu szát:  „Daj,  Boh  štas tia,  tej to
ze mi  všetkých  ná ro dov…”  („Uram,
áldd meg ezt a föl det, s min den nem -
ze tét…”)  Ez zel  az  ál dás ké rés sel  ért
vé get az ün ne pi is ten tisz te let.
A test vé ri kö zös ség gya kor lá sa a vá -

ros pi ac te rén, a fe hér asz ta lok mel letti
asz tal kö zös ség ben  foly ta tód ha tott,
ahol a Pest vi dé ki test vé rek a he lyi ek
ven dég sze re te tét él vez het ték.
A dél utá ni ha gyo mány őr ző folk -

lór mű sor előtt a he lyi Pi li si Ze nész -
egye sü let igye ke zett  jó  han gu la tot
va rá zsol ni ma gyar és szlo vák éne kek
ját szá sá val.  Ez után  Aszó di  Csa ba
And rás, a Pest Me gyei Szlo vák Ön -
kor mány zat el nö ke, a Do li na egye sü -
let  al el nö ke,  Se dró Já nos, a  Pi li si
Szlo vák Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat
el nö ke és dr. Sza bó Zsu zsan na, a Do -
li na el nö ke kö szön töt te a ven dé ge ket.
A kö szön té sek ben el hang zott, hogy

19  te le pü lés  tar to zik  az  egye sü let -
hez, kö zü lük 10 evan gé li kus, 9 ka to -
li kus több sé gű, azon ban pél da ér té kű
az az össze fo gás, össze tar tás, amely a
köz sé gek kö zött ta pasz tal ha tó. 
A ha gyo mány őr ző folk lór mű sor

sze rep lői ez út tal lu the rá nus szí ne ket
kép vi sel tek Cin ko tá ról, Csö mör ről,
Mag lód ról,  Nagy tar csá ról  és  Rá -
kos ke reszt úr ról. Mel let tük Pé te ri ből
és Al ber tirs áról ér ke zett még „de le -
gá ció”, so kan gyö nyö rű nép vi se let -
ben vol tak. 
A szín vo na las kul túr mű sor után 

„S Pá nom Bo hom, do vi de nia!” („Is -
ten ve lünk, vi szont lá tás ra!”) sza vak -
kal kö szön tek el a Pest vi dé ki szlo vák -
sá got rep re zen tá ló ven dé gek.

g Gu lá csi né Fa bu lya Hil da

Szlováktelepülések
testvéritalálkozójaPilisen

b Im már má so dik al ka lom mal ren dez ték meg a hó nap el ső nap ján Pi li sen
a Pest vi dé ki szlo vák evan gé li kus gyü le ke ze tek ta lál ko zó ját. Szép ha gyo -
mány vet te kez de tét két év vel ez előtt a meg ala ku lá sá nak há rom szá za dik
év for du ló ját ün nep lő Al ber ti ben, ahol el ső íz ben szer vez ték meg a ren -
dez vényt. A ta lál ko zó kez de mé nye ző je és fő szer ve ző je a Do li na Pest Vi -
dé ki Szlo vá kok Re gi o ná lis Egye sü le te volt ak kor is, és most is. (Az egye -
sü let el nö ke dr.SzabóZsuzsanna, al el nö ke AszódiCsabaAndrás.) A pi -
li si ren dez vény szer ve zői és tá mo ga tói kö zött sze re pelt és je len tős fel -
ada tot vál lalt az Or szá gos Szlo vák Ön kor mány zat, a Pest Vi dé ki Szlo vák
Köz mű ve lő dé si Köz pont (Ecser), a Pi li si Szlo vák Nem ze ti sé gi Ön kor mány -
zat, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Észa ki Ke rü le té hez tar to zó Pi -
li si Evan gé li kus Egy ház köz ség és Pi lis Vá ros Ön kor mány za ta. 

A ta va lyi vissza jel zé sek ből ki de rült,
hogy sze ren csés öt let a to vább kép ző
tan fo lyam  és  az  or go na kur zu sok
kom bi ná lá sa; idén már ez volt a szer -
ve zés alap ja.
A szer dá tól szom ba tig tar tó in to ná -

ci ós kur zust Né meth Csa bave zet te, aki
az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
kán tor sza kán ta nít ja a li tur gi kus or go -
na já ték ne vű tan tár gyat. Ott szer zett ta -
pasz ta la ta it  fel hasz nál va  se gí tet te  a
részt ve vő ket, hogy a gyü le ke ze ti ének
be ve ze té sé nek  és  har mo ni zá lá sá nak
mi nél több fé le mód ját el sa já tít has sák.
Az egyé ni fog lal ko zá sok ered mé nyét
kö zös órán mu tat ták be a mu zsi ku sok.
A csü tör tö ki imp ro vi zá ci ós kur zus

ke re té ben Fassang Lász ló or go na mű -
vész az óbu dai re for má tus temp lom -
ba  in vi tál ta  az  ér dek lő dő ket:  itt  az
1899-ben épült – és az Ae ris Or go na
Kft. ál tal nem rég fel újí tott – Or szágh
Sán dor-fé le or go na éb resz tet te a ze nei
öt le te ket.  A  me cha ni kus  kúp lá dás
hang szer hang szín gaz dag sá ga, re giszt -
rá ci ós le he tő sé gei – köz tük egy újon -
nan be épí tett har mó ni um re gisz ter –
dél után nyi fel fe dez ni va lót biz to sí tot tak.
Szer da  es te  egy  ta valy  el kez dett

mun ka ál lá sá ról hang zott el be szá mo -
ló. Ak kor né hány evan gé li kus ze ne -
szer ző – al ko tó tá bor ke re té ben Ben -
ce Gá bor nak, a Kán tor kép ző In té zet
igaz ga tó já nak  ve ze té sé vel  –  olyan
éne ke ink hez  írt  ko rál elő já té ko kat,
ame lyek hez ed dig sem mi fé le iro da lom
nem állt ren del ke zés re. Idő köz ben bő -
vült a terv: a hi ány pót ló kor társ mű -

vek mel lett ké szül egy vá lo ga tás az el -
múlt há rom-négy év szá zad klasszi kus
ko rál iro dal má ból  is.  A  szer kesz tő,
Gá los Mik lós, a  fa so ri  gyü le ke zet
kán to ra be szélt a kö tet kon cep ci ó já -
ról – min den fon tos és hasz nált éne -
künk höz le gyen fel dol go zás –, majd
be mu tat ta  gyűj tő mun ká já nak  egy -
pár  gyöngy sze mét.  A  kot ták  nagy
ré szét Pócs Mik lós, a Kán tor kép ző In -
té zet tit ká ra ké szí tet te el.
Pén te ken dél után, ami kor a há rom

nyá ri tan fo lyam ta ná rai is egy be gyü -
le kez tek, Ben ce Gá bor is mer tet te az
újon nan meg je lent, ki bő ví tett ko rál -
könyv kí sé ret tí pu sa it. Ta ná csok kal is
szol gált, ho gyan gaz da gít hat ják kán -
to ra ink  az  is ten tisz te le tet  egy  ének
több fé le  kí sé re té nek  hasz ná la tá val.
A  kur zu sok  és  egyéb  prog ra mok

szer ve zé se, gon do zá sa – tu do má nyos
mun ka társ ként – Ecse di Zsu zsa fel ada -
ta volt: ő tar tot ta a kap cso la tot az elő -
adók kal és a ti zen há rom részt ve vő vel,
ő ál lí tot ta össze a tan fo lyam zso lozs -
ma-is ten tisz te le te i nek (GyLK 646 és
647) ige-, zsol tár- és ének rend jét  is.
A fó ti na po kat Joób Má té és Ko czor

Ta más el mé lyült,  gon do lat éb resz tő
lel ké szi szol gá la ta ke re tez te.
Öröm te li ta pasz ta lat, hogy a sok -

fé le hely ről ér ke ző, na gyon kü lön bö -
ző elő kép zett ség gel ren del ke ző részt -
ve vők  mind egyi ke  tu dott  ma gá val
vin ni va la mit az itt ta nul tak ból. Ezt lát -
va a fe le lő sök már most tö rik a fe jü -
ket a jö vő évi prog ra mo kon.

g szo-la

Azegyházzenemint
azökumenéeszköze

b A fó ti Man dák-ott hon eb ben az év ben újabb épü let tel gaz da god va vár -
ta az egy ház ze ne iránt ér dek lő dő ket. A Kán tor kép ző In té zet au gusz -
tus 21. és 24. kö zött ti zen har ma dik al ka lom mal ren dez te meg a gya -
kor ló evan gé li kus kán to rok to vább kép ző tan fo lya mát; a Ma gyar
Egy ház ze nei Tár sa ság gal együtt pe dig öku me ni kus or go na kur zu so -
kat is szer vez tek kán to rok és or go nis ták szá má ra.
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A né met szár ma zá sú szer ző a Bé csi Egye tem Pro tes -
táns Teo ló gi ai Ka rá nak rend szer es teo ló gia-pro fesszo -
ra, az oszt rák kor mány és a né met kan cel lá ri hi va tal bio -
e ti kai ta nács adó bi zott sá gá nak tag ja, a né met pro tes -
táns egy há zak vi lág né ze ti köz pont ja ku ra tó ri u má nak
el nö ke. 

Ni ko Alm új ság író, mé dia vál lal ko zó, a fe le ke ze ten -
kí vü li ek ta ná csá nak el nö ke né pi kez de mé nye zés sel élt
az ál la mi lag el is mert val lá si kö zös sé gek ki vált sá ga i nak
el tör lé sé ért. Eh hez csat la ko zott töb bek kö zött Günther
Paal ka ba ret tis ta, ze nész és a né met szár ma zá sú Dirk
Ster mann rá di ós mű sor ve ze tő, író, ka ba ret tis ta. 
A par la ment na pi rend jé re vé tel hez szük sé ges száz -

ezer  alá írást  idén  áp ri lis  15–22.  kö zött  kel lett  vol na

össze gyűj te ni ük, de csak 56 600-at si ke rült (ez a há bo -
rú óta a leg ala cso nyabb szám az ilyen el já rás ban).

Gary Wolf a San Fran cis có-i Wi red Ma ga zi ne 2006.
no vem be ri szá má ban je len tet te meg írá sát.

Ric hard Daw kins ox for di bio ló gus, zoo ló gus köny -
vei ma gya rul is ol vas ha tók. Az új ate iz mus nak The God
De lu si on (2006; ma gya rul Is te ni tév esz me, 2007) cí mű
köny ve adott új len dü le tet. Je len so rok író ja is ott volt
a Szkep ti kus Tár sa ság ál tal Vá gó Ist ván nal és ifj. Ma -
ro sán Györggyel szer ve zett könyv be mu ta tón. Ha Daw -
kins ki nem áll hat ja a val lá so kat, kü lö nö sen is a ke resz -
tény sé get, leg alább a ve lük kap cso la tos té nye ket tisz -
te let ben tart hat ta vol na. 

Da ni el Denn ett a mas sa chu se ttsi Tufts Egye tem fi -
lo zó fia pro fesszo ra, ma gya rul is meg je lent több köny -
ve, köz tük a Dar win ve szé lyes ide á ja (ere de ti ki adás 1991,
ma gyar ki adás 1998). 

Sam Har ris író, új ság író, ne u ro ló gus nagy vi hart ka -
vart köny ve (2006) Té nyek és ke resz té nyek cím mel 2009-
ben je lent meg ma gya rul. 
A  brit-ame ri kai  Ch ri stop her Hit chens író,  új ság író

(1949–2011) is mert sé gé hez is nagy mér ték ben hoz zá já rult
ag resszív stí lu sa. Aki min den ba jért a val lá so kat és a val -
lá sos em be re ket okol ja, az 2001. szep tem ber 11-étől füg -
get le nül is ta lált vol na ürü gyet a val lás el le ni tá ma dás ra. 
A kom mu niz mus ural ma alatt száz- és száz mil li ók

egy szer már meg ta pasz tal hat ták, hogy a „baj nál” csak
a „gyógy szer” rosszabb… 

g Sz. P.

afordítómegjegyzései

Né hány  éve  be szél nek  egy faj ta  „új
ate iz mus ról”. Auszt ri á ban is tá ma dás -
ba len dült, amint azt leg utóbb az egy -
ház  ki vált sá gai  el le ni  né pi  kez de -
mé nye zés mu tat ta. A kez de mé nye -
ző Ni ko Alm nak köz is mert tá mo ga -
tói  akad tak, mint Günt her Paal és
Dirk Ster mann ka ba ret tis ták.
Az „új ate iz mus” el ne ve zés Gary

Wolf ame ri kai új ság író tól szár ma zik.
Egy 2006-ban írt cik ké ben be szélt „a
nem  hí vők  egy há zá ról”  és  fe je i ről:
Ric hard Daw kins ról, Sam Har ris ről és
Da ni el Denn ett ről.Az em lí tet tek hez
szá mol ják  még  ma  is  Ch ri stop her
Hit chenst. „A négy lo vas” meg ne ve -
zés sel is il let ték őket, utal va a Je le né -
sek köny vé nek sze rep lő i re [6,1–8]. Ér -
de kes mó don nem csu pán el len fe le -
ik kom men tál ják apo ka lip ti kus hang -
vé tel lel az új ate is ták fel lé pé sét, ha nem
ők ma guk  száll nak  harc ba  val lá sos
buz ga lom mal min den fé le val lás el len.
Az új ate iz mus vi lág né ze ti alap ja

a mo dern  evo lú ció el mé let re  épü lő
ma te ri a lis ta  vi lág szem lé let,  ezt ma
szí ve sen ne ve zik na tu ra liz mus nak. A
na tu ra lis ta  gon dol ko dás nak  az  új
ate iz mus tól  füg get le nül  is  van nak
kü lön bö ző vál fa jai. Az új ate iz mus
ese té ben azon ban egy olyan vi lág né -
zet ről van szó, amely bár azt ál lít ja
ma gá ról, hogy tu do má nyos, vég ső so -
ron pusz tán csak ideo ló gia.
Az új ate is ták ra jel lem ző, hogy a

val lá si  kö zös sé gek hez  ha son ló an

pró bál nak szer ve ződ ni. Így jött lét -
re a Brights Moz ga lom, azon sze mé -
lyek nem zet kö zi há ló za ta, akik az új
ate iz mus szel le mé ben a na tu ra lis ta
vi lág ké pet  fo gad ják el. A  „Brights”
(„vi lá gos fe jek”) el ne ve zést a Nem zet -
kö zi Ate is ta Szö vet ség 2003-as kon -
fe ren ci á ján in dí tot ták út já ra.
Auszt ri á ban né hány ak ti vis ta meg -

ala kí tot ta az Auszt ri ai Ate is ta Val lá -
si Kö zös sé get, amely ta go kat to bo roz,
és  ar ra  tö rek szik,  hogy  tör vé nyes
val lá si  kö zös ség ként  is mer tes se  el
ma gát.  Bár mennyi re  szo kat la nul
hang zik  is,  alap sza bá lya  sze rint  az
egye sü let  ki fe je zet ten  azt  igény li,
hogy  val lá sos  hit be li  kö zös ség nek
te kint sék. Az ate iz mus mint hit val -
lás té tel cél ja, hogy így ve gye fel a har -
cot az ál la mi lag el is mert val lá si kö -
zös sé gek ki vált sá ga i val szem ben.
Az új ate is ták nem csak ha mis nak

és ká ros nak tart ják az is ten hi tet, ha -
nem min den tisz te le tet meg ta gad nak
a val lás és az is ten hit iránt. Így írá sa -
ik és kam pá nya ik szán dé ko san nin cse -
nek te kin tet tel a val lá sos ér zé sek re, és
ezek  meg sér té sét  tu da to san  har ci
esz köz ként  al kal maz zák,  hogy  fel -
hív ják ma guk ra a fi gyel met. 
Az új ate iz mus vá lasz 2001. szep -

tem ber 11-ére. Azon a na pon, ami kor
isz lam is ta me rény lők két, uta sok kal
te li re pü lő gé pet a New York-i Vi lág -
ke res ke del mi Köz pont iker tor nya i -
nak ve zet tek, és ez zel ha dat üzen tek

a nyu ga ti vi lág nak, a val lás új já éle dé -
se gyű lö le tes ar cát mu tat ta meg. A
„nincs tisz te let a val lás iránt” jel szó -
val az új, har cos ate iz mus azon ban a
gon do lat-, a lel ki is me re ti és val lás sza -
bad ság ele mi em be ri jo gát kér dő je -
le zi meg. 
A  val lás sza bad ság  mint  em be ri

jog  sem mi kép pen  sem  je len ti  azt,
hogy egy vi lág né ze ti leg sem le ges ál -
lam ban min den val lá si vagy val lá si -
lag  meg in do kolt  te vé keny sé get  el
kell fo gad ni. A val lá si kö zös sé gek nek
ma guk nak is tisz te let ben kell tar ta -
ni uk azo kat az al kot má nyos alap el -
ve ket,  ame lyek  nyo mán  vé de lem -
ben ré sze sül a val lás sza bad ság.
Az új ate is ták kal ví vott szó pár baj

csak egy sze le te a val lás nyil vá nos sá -
gá ról zaj ló vi tá nak. A vi ta nem csu -
pán ar ról fo lyik, hogy a de mok ra ti -
kus és vi lág né ze ti leg plu ra lis ta jog ál -
lam rá van-e utal va – és mennyi re –
a (ci vil) val lá sos ság ra mint az ér té kek
for rá sá ra, ha nem ugyan annyi ra ar ról
is,  hogy  mennyi  val lást  vi sel  el  a
mo dern tár sa da lom és a sze ku lá ris ál -
lam. Az új ate iz mus le egy sze rű sí tett
vá la szo kat ad ezek re a kér dé sek re, és
kö vet kez mé nyei ve szé lyez te tik a sza -
bad sá got. 

g Ul rich Körtner
For rás: Sa at – Evan gelis che

Kirchen ze i tung für Ös ter re ich,
2013/5.

For dí tot ta: dr. Szent pé tery Pé ter

Azújateizmus

A Frank fur tot Köln nel össze kö tő A3-
as au tó pá lya mel lett áll a negy ven ká -
pol na egyi ke, mely fi zi kai és lel ki fel töl -
tő dést nyújt az úton lé vők nek. Hi á ba
hal lat szik min den fe lől a tel jes se bes ség -
gel szá gul dó au tók za ja, a kis temp lom -
ba be lép ve tel jes csend fo gad ja a lá to -
ga tót: az üveg te tő csu pán a nap fényt
en ge di át. Bent egy táb lán a kö vet ke -
ző fel irat ol vas ha tó: „Ez a hely a nyu -
ga lom és a bé ke oá zi sa mind azok szá -
má ra, akik egy pil la nat ra ki akar nak sza -
kad ni a for ga lom ból és a szá gul dás ból,
hogy az imád ság ban bé ké re lel je nek.”
Az Au to bahn kirché ket  a  kör nyék

ka to li kus vagy pro tes táns plé bá ni á já -
nak hí vei gon doz zák. Tisz tán és rend -
ben tart ják a ká pol ná kat, friss vi rá got
hoz nak az ol tár ra, és ügyel nek, hogy
min dig le gyen bent ele gen dő tá jé koz -
ta tó fü zet. Ven dég köny vet is ki he lyez -
nek,  mely ben  nyo mon  kö vet he tő  a
lá to ga tók szá ma. Ezek ta nú sá ga sze rint
a me den ba chi au tó pá lya-temp lom pél -
dá ul évi 45 ezer lá to ga tót szám lál.
Míg a ha gyo má nyos temp lo mok ban

fo gyat koz nak a hí vek, a né met au tó pá -
lyák mel lett fel ál lí tott rend ha gyó ká pol -
nák olyan kö zön sé get is meg érin te nek,
akik től a val lás gya kor lás tá vol áll. „Sok
uta zó egy sze rű en kí ván csi ság ból tér be
– mond ja Utz Ma chert me den ba chi
pro tes táns lel kész. – Ez az el ső lé pés a
spi ri tu a li tás fe lé.”

„A  me den ba chi  ká pol ná ban  van
va la mi kü lön le ges és egy sze rű, ami be -
töl ti a szí ve met – mond ja az öt ven két
éves Ul ri ka, aki mun ká ja mi att gyak -
ran van úton, és rend sze re sen meg áll
itt fel töl tőd ni. – Nem já rok va sár na -
pon ként temp lom ba, de a val lá si épü -
le tek ből ára dó de rűs nyu ga lom min -
dig meg érint.” 
A hat van egy éves Ed mund is ha son -

ló an nyi lat ko zik: „Ha vi tíz ezer ki lo mé -
tert ve ze tek. Itt, a ká pol ná ban fel töl -
tő döm, és meg nyu god va foly ta tom az
utat  to vább.  Imád ko zom  Is ten hez,
hogy véd jen meg hosszú uta zá sa im so -
rán, és hogy vi gyáz zon a csa lá dom ra.”
A me den ba chi ká pol nát a pro tes tán -

sok tart ják fenn, de a ká pol na min den -
ki előtt nyit va áll. „Az Au to bahn kirche
öku me ni kus kez de mé nye zés” – mond -
ja el Utz Ma chert. Az ol tár fel ál lí tá sát
az evan gé li kus és a ka to li kus egy ház kö -
zö sen fi nan szí roz ta, a már ci us tól ok -
tó be rig ha vi egy al ka lom mal meg tar -
tott mi sét a lel ké szek és a pa pok fel vált -
va mu tat ják be. Ma ga az épü let a pro -
tes táns ha gyo má nyok ba il lesz ke dik, a
temp lom be ren de zé se azon ban ka to -
li kus szo ká so kat tük röz. Ahogy egy lá -
to ga tó ta lá ló an meg fo gal maz ta: „Le -
gyen  ka to li kus  vagy  pro tes táns,  egy
temp lom min dig az Is ten nel va ló ta lál -
ko zás hely szí ne.”
g For rás: La Cro ix/Ma gyar Ku rír

Spirituálisfeltöltődés
azautópályákmellett

b Több tíz ezer uta zó állt meg ezen a nyá ron a né met or szá gi au tó pá lyák
mel lett fel ál lí tott negy ven ká pol na egyi ké nél. Az Au to bahn kirche (au -
tó pá lya-temp lom) né ven em le ge tett ap ró temp lo mok az uta zás köz -
be ni meg pi he nést és spi ri tu á lis fel töl tő dést szol gál ják.

pályázatlelkésziállásra
A Köl csei Evan gé li kus Egy ház köz ség a szep tem ber 1-jé vel meg üre se dő
lel ké szi ál lá sá ra pá lyá za tot ír ki. Az egy ház köz ség vár ja azok nak a misszi -
ói lel kü le tű lel ké szek nek a je lent ke zé sét, akik a cso dá la tos kör nye zet ben,
de ne héz kö rül mé nyek kö zött élő gyü le ke zet és szór vá nya i nak ta ní tá sát,
lel ki gon do zá sát és egy ben bá to rí tá sát vál lal ják. A lel ké szi fel ada tok kö -
zé tar to zik a szór vány gyü le ke ze tek – Ti sza becs, Fe hér gyar mat, Má té szal -
ka – evan gé li kus hí ve i nek hű sé ges pász to ro lá sa. 
A lel kész ja va dal ma zá sa át la gos. 2006-ban tel je sen fel újí tott, kor sze rű sí -

tett – há rom szo ba össz kom for tos – pa ró kia vár ja, kü lön lel ké szi hi va tal lal
és a hoz zá kap cso ló dó ven dég szo bá val. A pa ró ki á hoz mű vel he tő kert is tar -
to zik, ben ne több mint tíz éve ül te tett, ter mő dió fák kal. A díj le vél a Haj dú-
Sza bol csi Evan gé li kus Egy ház me gye Es pe re si Hi va ta lá ban meg te kint he tő. 
A pá lyá za tot a Haj dú-Sza bol csi Evan gé li kus Egy ház me gye cí mé re (4400

Nyír egy há za, Lu ther tér 14.) kell el jut tat ni pos tai úton vagy elekt ro ni kus for -
má ban (haj du sza bol csiegy haz me gye@gmail.com). A pá lyá zat be nyúj tá sá -
nak ha tár ide je: szep tem ber 27. Be mu tat ko zá si le he tő ség: szep tem ber 29. –
ok tó ber 13. kö zött. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: ok tó ber 27.
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Richard Dawkins kampánya a londoni 25-ös busz oldalán
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nyíltnapanyíregyházievangélikusgimnáziumban
A Nyír egy há zi Evan gé li kus Kos suth La jos Gim ná zi um nyílt na pot tart
szep tem ber 12-én 8 órá tól a to vább ta nu lás iránt ér dek lő dő 4. és 8. osz -
tá lyos ta nu lók szá má ra. A nyílt na pon az ér dek lő dők be te kint het nek a
nyolc osz tá lyos gim ná zi u mi kép zés be (5. osz tály ban in dul), az emelt nyel -
vi, emelt szin tű fi zi ka, emelt szin tű in for ma ti ka – mé dia in for ma ti ka, nyel -
vi elő ké szí tő ál ta lá nos tan ter vű gim ná zi u mi kép zés be.
A szü lők nek dél után 17 órá tól to vább ta nu lá si szü lői ér te kez le tet tar -

ta nak a gim ná zi um dísz ter mé ben.
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Michael Schumacher a Dillenburg és Siegen közötti autópálya-templomnál
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– Mi ként zaj lik egy ilyen tan év nyi -
tó al ka lom? Me lyek vol tak a na pi ren -
di pon tok?
– Min den tan év kez de tet meg elő ző -

en szer ve zünk egy ta lál ko zá si al kal mat,
me lyen va la mennyi ne ve lé si és ok ta -
tá si  in téz mény  ve ze tő je  részt  vesz.
Ilyen kor  lel ki leg  és  kö zös sé gi leg  is
rá han go ló dunk az előt tünk ál ló fel ada -
tok ra. A prog ra mot pe dig úgy ál lít juk
össze, hogy min dig le gyen elő adónk az
ok ta tás po li ti ka te rü le té ről is, aki egy
ép pen idő sze rű kér dést jár kö rül. 
Idén  Tóth Má ria volt  a  ven dé -

günk, an nak a szak mai pro jekt nek a
ve ze tő je, amely a pe da gó gus élet pá lya-
mo del len be lül a pe da gó gus mi nő sí té -
si rend szert dol goz za ki. Je len tős vál -
to zás kö szönt ránk ugyan is szep tem -
ber től,  mi vel  a  pe da gó gu so kat  egy
rész le tes szem pont sor alap ján – vagy -
is nem csu pán a pá lyán el töl tött éve -
ik vagy vég zett sé gük, ha nem a min -
den na pi ta ní tás so rán ta pasz tal ha tó
mód szer ta ni fel ké szült sé gük és tu do -
má nyos te vé keny sé gük sze rint is – ér -
té kel ni fog ják. Meg kell fe lel ni ük egy
bi zo nyos fel té tel rend szer nek, és csak
a fel té te lek tel je sí té se ese tén lép het nek
előbb re kar ri er jük ben. A szak mai fo -
ko za tok  a  kö vet ke zők:  gya kor nok,
pe da gó gus-1, pe da gó gus-2, mes ter ta -
nár, ku ta tó ta nár. 
Tóth Má ria fel tár ta a most in du -

ló rend szer szak mai hát te rét, és tá -
jé koz tat ta a hall ga tó sá got ar ról, hogy
a mi nisz té ri um és az ok ta tá si hi va tal
ho gyan ter ve zi a vál toz ta tá sok be ve -
ze té sét,  és  mi ként  le het  majd  az
egyes ka te gó ri ák ba be ke rül ni. Bár a
köz ne ve lé si tör vény már jó val ko ráb -
ban elő re ve tí tet te eze ket a ter ve ket,
sok mú lik majd a rész le tes sza bá lyo -
zá son – ezen még min dig dol goz nak
a mi nisz té ri um mun ka tár sai –, vár -
juk a fej le mé nye ket.

Ér te kez le tün kön dr. Ko rá nyi And -
rás, az  Evan gé li kus  Hit tu do má nyi
Egye tem  (EHE)  do cen se  tar tot ta  a
nyi tó áhí ta tot, mely rá vi lá gí tott ar ra,
hogy mi köz ben az öröm a ke resz tény
élet egyik alap ve tő is mér ve, csak az tud
hi te le sen ta ní ta ni, az éle té vel pél dát
mu tat ni, az öröm re ne vel ni, aki ma ga
is a krisz tu si öröm ből me rít. A kö zös
imád sá got kö ve tő en Ko rá nyi And rás
az EHE-n mű kö dő két éves pe da gó gus-
to vább kép zés ről nyúj tott rész le tes tá -
jé koz ta tást. Sor ra vet te a kép zés te ma -
ti ká ját, szólt az elő nye i ről és ér té ke i -
ről, il let ve ki tért ar ra is, hogy az evan -
gé li kus ok ta tá si in téz mé nyek ből ki ke -
rü lő fi a ta lok nak mi lyen utat és táv la -
to kat tud mu tat ni a teo ló gia. 

Ká kay Ist ván De zső le kö szö nő or -
szá gos iro da igaz ga tót is az elő adó ink
kö zött kö szönt het tük, aki ar ra hív ta fel
az in téz mény ve ze tők fi gyel mét, hogy
mek ko ra fe le lős sé gük van az egy há zi
in téz mé nyek ben ta ní tó és ne ve lő pe -
da gó gu sok nak  a  ke resz tény  ér ték -
rend  át adá sá ban  és  el mé lyí té sé ben. 
Osz tály ve ze tő ként az év kez dő be -

szé dem ben  rö vi den  ér té kel tem  és
le zár tam  a  2012/2013-as  tan évet,
hogy az új tan év idő sze rű fel ada ta i -
ra  és  kér dé se i re  össz pon to sít has -
sunk. Mon dan dóm kö ze pe tá ján már
nyúj tóz tak a ke zek. Mi köz ben szá mos
te rü le ten még nem  lát juk  tisz tán a
kor mány za ti szán dé kot, és hi á ny zik
a  pon tos  és  rész le tes  sza bá lyo zás,
po zi tív él mény volt, hogy a kol lé gák
nem csak kér dez nek, ha nem meg ol -
dá so kat is ke res nek az egyes fel me rü -
lő prob lé mák ra. A ne ve lé si és ok ta tá -
si osz tály hit tan re fe ren sé nek, Rozs-
Nagy Szil vi á nak zá ró áhí ta ta  után
egy tíz-ti zen öt fős csa pat még ott ma -
radt együtt gon dol kod ni a vál to zá sok -
ról. Ná lunk, vagy is az in téz mény ve -
ze tők kö zött a gya kor lat ban is mű kö -

dik  az  egy más tól  ta nu lás  esz mé je,
amit rit ka aján dék nak gon do lok. 
Rozs-Nagy Szil via áhí ta ta azért is

volt kü lö nö sen ele ven, mert vissza -
utalt egy ko ráb bi él mé nyünk re, mely
cin kos  össze ka csin tás ra  kész te tett
ben nün ket.  Az  osz tály  dol go zói
ugyan is au gusz tus hu sza di ka után két
na pot Fó ton töl töt tek. E kö tet le nebb
együtt lé ten meg pró bál tuk sza vak ba
ön te ni  az  új  tan év vel  kap cso la tos
kér dé se in ket, ér zé se in ket és kö zö sen
fel ké szül ni a mind a tan év ben, mind
az or szá gos iro dai át ala kí tá sok so rán
ránk vá ró fel ada tok ra. Ked venc ha -
son la tunk ká vált ek kor, hogy a most
kö vet ke ző év olyan lesz, mint a vad -
ví zi eve zés, mely nek so rán egy mást
kö ve tik  az  elő re  nem ki szá mít ha tó
ese mé nyek.  Ne künk  köz ben  egy -
más ra is fi gyel nünk kell, hi szen még -
is csak „egy csó nak ban eve zünk”… 
– Eb ben a tan év ben mi lyen aka dá -

lyok ra, ki hí vá sok ra szá mít hat nak
még a bá tor eve zők?
– So kat le het hal la ni a fog lal koz ta -

tá si ren de let ről is, mely szep tem ber 1-
jé től  a  pe da gó gus élet pá lya-mo dell
mel lett szin tén élet be lé pett. E ren de -
let  a  pe da gó gu sok  óra szá má nak,
mun ká val töl tött ide jé nek, az óra szá -
mok ki töl té sé nek sza bá lyo zá sát tar tal -
maz za.  Az  igaz ga tók ra  mind eköz -
ben óri á si fel adat há rul, hi szen ne kik
kell  úgy  meg szer vez ni ük  az  is ko la
éle tét, hogy a meg sza bott óra szá mo -
kat a pe da gó gu sok hasz no san és ér -
tel me sen tud ják majd ki töl te ni. 
A gye re kek szá má ra az egész na -

pos is ko la, vagy is a reg gel nyolc órá -
tól dél után né gyig az is ko lá ban tar -
tóz ko dás lesz új don ság. A min den -
na pos  test ne ve lés  be ve ze té se  nem
most kez dő dött, de a ki épí té se to vább
foly ta tó dik, és im már érin ti a má so -
dik  és  a  ha to dik  év fo lya mo kat  is.
Mind eh hez a tár gyi fel té te lek meg -
te rem té se szá mos evan gé li kus in téz -
mé nyünk ben je len leg is zaj lik. 
A leg na gyobb vál to zás – ame lyet

a leg na gyobb vá ra ko zás előz meg – az
egy há zi in téz mé nyek fi nan szí ro zá si
rend sze ré ben tör té nik. Ed dig nor ma -
tív ala pú volt a fi nan szí ro zás, az az a
gye rek lét szám után ha tá roz ták meg

az ál lam tól ér ke ző tá mo ga tá si össze -
get. Most egé szen más lo gi ká ra épü -
lő fi nan szí ro zá si rend szer lép élet be.
A  tá mo ga tás  két  rész ből  te vő dik
össze: meg ha tá ro zott pe da gó gus lét -
szám ra  já ró  bér költ ség ből,  il let ve
mű köd te té si költ ség ből. 

–A pe da gó gu sok bér eme lé se már
„kör vo na la zó dott”?
–  Au gusz tus  27-én  az  Or szág -

gyű lés dön tést ho zott ar ról, hogy kik
ré sze sül nek a bér eme lés ben. Ránk is
ugyan az vo nat ko zik, mint az ál la mi
ok ta tás ban dol go zók ra.
Én a ke resz tény ne ve lés mel lett az

evan gé li kus ok ta tá si rend szer nagy ér -
té ké nek tar tom, hogy in téz mé nye ink
ön ál ló sá ga meg tu dott ma rad ni gaz -
dál ko dá si szem pont ból. Azon in téz -
mé nyek mű kö dé sét, ame lyek ál la mi
fenn tar tás ba ke rül tek, egy-egy tan ke -
rü let ben össze vont gaz dál ko dás jel -

lem zi.  Ná lunk  vi szont  az  igaz ga tó
ugyan úgy  egy  gaz da sá gi  cso por tot
mű köd tet, leg alább is egy gaz da sá gi ve -
ze tő vel dol go zik együtt. Ta lán ez zel a
„jó gaz da”-szem lé let tel az in téz mény
ön ál ló sá gát és a ha té kony gaz dál ko -
dást is job ban tud ja biz to sí ta ni. Per -
sze  tö rek szünk  ar ra,  hogy  szak mai
szem pont ból is ön ál lók le gye nek az in -
téz mé nye ink.  Re mél jük,  ez után  is
ugyan ezen a szín vo na lon, ugyan ez zel
a ha tás fok kal tud nak majd mű köd ni.
– Mi lyen új ered mé nyek kel büsz -

kél ked het az ok ta tá si osz tály?
– Két  he lyen,  Bé kés csa bán  és  a

Szteh lo-is ko lá ban – új épü let ben –
si ke rült  óvo dát  in dí ta ni.  A  szent -
end rei óvo da és a pá pai ál ta lá nos is -
ko la  is  meg újul.  Eze ket  is  szám ba
vesszük ilyen kor, tan év ele jén. Van te -
hát mit vár ni, van mi nek örül ni!

g Ki nyik Ani ta

Vadvízievezéspedagógusmódra

b Min den má so dik is ko lás ko rú
gyer me ket ne ve lő ház tar tás ko -
moly te her té tel ként éli meg a
tan év kez dést. Sok csa lád csak
más ki adá sok ro vá sá ra vagy csa -
lá di és ba rá ti köl csön ből, nagy
rit kán hi tel ből ké pes fe dez ni. 

Ado má nyo zás ra ösz tön ző ered ményt
ho zott az Öku me ni kus Se gély szer ve -
zet meg bí zá sá ból a Né ző pont In té zet
ál tal vég zett rep re zen ta tív ku ta tás a
ma gyar csa lá dok be is ko lá zá si ki adá -
sa i ról. A ku ta tás ered mé nyei is iga zol -
ják az E.ON dön té sét, mi sze rint az
Öku me ni kus Se gély szer ve zet stra té -
gi ai part ne re ként az ado mány gyűj tés
élé re állt, és hét mil lió fo rint tal tá mo -
gat ta az Is ko la kez dés együtt! ak ci ót.

Azon  ma gyar  csa lá dok  fe lé nél,
ahol is ko lás ko rú gyer mek van, meg -
ter he lő, rész ben vál lal ha tat lan az is -
ko la kez dés sel já ró ki adá sok mér té ke
– ez a leg fon to sabb meg ál la pí tá sa a
Né ző pont In té zet au gusz tus má so dik
fe lé ben vég zett te le fo nos ku ta tá sá -
nak.  A meg kér de zet tek  csu pán  12
szá za lé ka  nyi lat ko zott  úgy,  hogy
nincs kü lö nö seb ben ha tás sal a csa lád
bü dzsé jé re a szep tem ber, míg 7 szá -
za lék  egye ne sen  vál lal ha tat lan nak
íté li ezt a te her té telt. 
Év ti ze des ta pasz ta lat, hogy az is ko -

la kez dés az év egyik leg kri ti ku sabb idő -
sza ka a csa lá di költ ség ve té sek szem -
pont já ból. Ezért idén már má so dik al -
ka lom mal in dí tott cél zott ado mány -
gyűj tést és se gély prog ra mot au gusz tus
fo lya mán az Öku me ni kus Se gély szer -
ve zet. Az Is ko la kez dés együtt! ak ció ke -

re té ben szep tem ber 30-áig a 1353-as te -
le fon szám hí vá sá val 250 fo rint tal já rul -
hat hoz zá bár ki ah hoz, hogy ezer nél -
kü lö ző is ko lás nak meg fe le lő, fe jen ként
tíz ezer fo rint ér té kű tan esz kö zö ket vá -
sá rol has sa nak.
Az ezer tan szer cso mag szét osz tá -

sa már meg is tör tént. Az Öku me ni -
kus Se gély szer ve zet mis kol ci, szol no -
ki, oros há zi, kas té lyos dom bói és bu -
da pes ti át me ne ti ott ho na i ban la kók,
az olasz lisz kai, a szend rői és a so rok -
sá ri (Bu da pest) szo ci á lis és fej lesz tő -
köz pon tok lá tó kö ré ben élők, to váb -
bá  az  Or szá gos  Se gély köz pon tot
meg ke re sők, il let ve er dé lyi és kár pát -
al jai ta nu lók ré sze sül tek a se gít ség -
ből. A se gély szer ve zet ugyan ak kor or -
szá gos in téz mény há ló za tán ke resz -
tül há rom száz gyer mek szá má ra biz -
to sít év köz ben is fo lya ma tos szak ér -

tői  se gít sé get  a  sze gény ség  okoz ta
hát rá nyok le küz dé sé hez. Hosszú tá -
vú prog ram jai – fej lesz tő pe da gó gu -
sa i nak sze mély re sza bott rend sze res
fog lal ko zá sai,  szo ci á lis  mun ká sa i -
nak fo lya ma tos tö rő dé se, kö zös sé gi
prog ram jai – leg több gye rek nek az
egyet len esélyt je len tik a sze ren csé -
sebb sor sú tár sa ik hoz va ló fel zár kó -
zás ra. Az ezer cso mag össze ál lí tá sá -
hoz szük sé ges pén zen fe lül be ér ke -
ző ado má nyo kat a se gély szer ve zet a
há rom száz  gyer mek  fel zár kó zá sát
elő se gí tő egész éves mun ka tá mo ga -
tá sá ra for dít ja. 
„Cél ki tű zé sünk túl mu tat az egy -

sze ri  se gít ség nyúj tá son”  –  nyi lat -
koz ta Gáncs Kris tóf, az Öku me ni kus
Se gély szer ve zet  kom mu ni ká ci ós
igaz ga tó ja.

d For rás: MÖSZ

Megterheliamagyarcsaládokataziskolakezdés

b Be csen get tek. Di á kok nak, pe da gó gu sok nak egy aránt. A Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá já nak Ne ve lé si és Ok ta tá si
Osz tá lya au gusz tus 27-én tar tott tan év nyi tó in téz mény ve ze tői ér te -
kez le tet. Hogy me lyek vol tak a kon fe ren cia leg fon to sabb té mái, il let -
ve hogy a 2013/14-es tan év mi lyen vál to zá so kat ígér, ar ról VargaMár-
ta osz tály ve ze tőt kér dez tük. 

Varga Márta a MEÖT kápolnájában tartott tanévkezdő értekezleten
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MINDEN HÍVÁS SEGÍT!

Az Ökumenikus Segélyszervezet igaz -
ga tó ja, Lehel László evangélikus lel -
kész az Iskolakezdés együtt! augusztus
30-i sajtótájékoztatóján

„Ne ron gál ják a bi zal mat a köz -
ne ve lés ben”  –  kér te  a  po li ti ka
sze rep lő it Ba log Zol tán, a pe da -
gó gu so kat pe dig ar ra kér te, hogy
„ne en ged jék be szi vá rog ni az is -
ko lák ba az el len ál lást”. Az em be -
ri erő for rá sok mi nisz te re tan év -
nyi tó be szé dé ben a köz ok ta tást
a csa lád és az is ko la kö zös fe le -
lős sé gé nek  ne vez te,  ugyan is  –
mint fo gal ma zott – a csa lád nem
meg ren de lő ként van je len eb ben
a fo lya mat ban. 
A szep tem ber 1-ji nem ze ti tan -

év nyi tón  –  ame lyet  a  475  éves
Deb re ce ni  Re for má tus  Kol lé gi -
um ban ren dez tek, de az eső mi -
att a he lyi Köl csey Köz pont ban
tar tot tak meg – Fe ke te Ká roly, a
Re for má tus Hit tu do má nyi Egye -
tem rek to ra, a Re for má tus Kol lé -
gi um igaz ga tó ta ná csá nak el nö ke
em lé kez te tett rá, hogy a tör té ne -
lem so rán a tu do má nyok eu ró pai
őr he lye volt az is ko la. A Kol lé gi -
um min dig be fo gad ta a sze gény,
de te het sé ges di á ko kat, akik kül -
föld ről  is  ha za hoz ták  a  tu dást,
ezért mél tán ra gadt rá az „or szág
is ko lá ja” el ne ve zés. „Az or szág is -
ko lá ja kö szön ti a nem zet is ko lá -
it” – mond ta Fe ke te Ká roly.
„Ez  az  1018.  ma gyar or szá gi

tan év,  ám  ha  so ka dik  is,  iga zi
meg úju lást ho zó…” – mu ta tott rá
Hoff mann Ró zsa köz ne ve lé sért
fe le lős ál lam tit kár.
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b Ge ne rá ci ó kon át íve lő tan év nyi tó
is ten tisz te le tet tar tot tak szep -
tem ber 1-jén a bé kés csa bai evan -
gé li kus Nagy temp lom pa ti nás fa -
lai kö zött. Há rom je len tős vál to -
zás tör tént ugyan is egy idő ben a
bé ké si me gye szék hely evan gé li -
kus ok ta tá si in téz mé nyé ben: fel -
vet te az is ko la ala pí tó, 19. szá zad -
ban élt püs pök, SzeberényiGusz-
távAdolf ne vét, el in dult az óvo -
da, és fel szen tel ték azt a fel újí tott
épü le tet, amely az óvo dá nak és az
al sós év fo lya mok nak ad ott hont.

A Sze be ré nyi Gusz táv Adolf Evan gé -
li kus Gim ná zi um, Mű vé sze ti Szak kö -
zép is ko la, Ál ta lá nos Is ko la, Óvo da,
Alap fo kú  Mű vé szet ok ta tá si  Is ko la
és Kol lé gi um nak nem csak a neve,
fel adat kö re  is  bő vült.  Azok  után,
hogy ta valy szep tem ber ben el in dult
az ál ta lá nos is ko la, idén meg kezd te
mun ká ját az óvo da is. 
„Is ko lánk jel lem ző je, hogy »all in

one« – min den egy ben. Hi szen va -

la mennyi fel adat el lá tás, ami a ma gyar
köz ok ta tás ban  meg ta lál ha tó,  je len
van ná lunk is. Óvo dá sok, ál ta lá nos is -
ko lá sok, gim na zis ták, szak kö zép is ko -
lá sok – akik a pár hu za mos kép zés ré -
vén szak kép zést is kap nak –, kol lé gis -
ták és alap fo kú mű vé sze ti is ko lá sok
egy aránt jár nak hoz zánk” – fo gal ma -
zott tan év nyi tó já ban Ko la rovsz ki Zol -
tán igaz ga tó. Hoz zá tet te:  az  in téz -
mény ben 899 óvo dás és ta nu ló kez -
di meg a 2013/14-es tan évet, kö zü lük
241-en most irat koz tak be. 

Az in téz mény ve ze té se nem várt
si ker rel szó lí tot ta meg a szü lő ket: az
újon nan in dult óvo dá ba 45 gyer me -
ket írat tak be. Egy tisz ta kis cso port
és egy kö zép sős-nagy ve gyes cso port
in dul ab ban az épü let ben, ame lyet az
utób bi hó na pok ban újí tot tak fel. A
Ba ross ut ca 1–3. szám alat ti, ko ráb -
ban szak kép zés cél já ra hasz nált épü -
le tet  két  év vel  ez előtt  vá sá rol ták
meg. En nek tel jes fel újí tá sá val ala kí -
tot ták ki az óvo dá so kat és a kis is ko -
lá so kat be fo ga dó komp le xu mot. 
A 21. szá zad hoz mél tó óvo da és is -

ko la épült, mely nek esz köz park ja, tan -
ter mi  és  cso port szo bai  fel sze re lé se,
fog lal koz ta tói és ki szol gá ló he lyi sé gei
nem csak a tör vé nyi elő írá sok nak, ha -
nem a pe da gó gu sok és a gyer me kek
igé nye i nek is ma xi má li san meg fe lel nek.
Er ről már Gáncs Pé ter el nök-püs pök
be szélt, aki fel szen tel te és meg ál dot ta
az épü let egy sé get. Kon dor Pé ter, a Ke -
let-bé ké si Egy ház me gye es pe re se hoz -
zá tet te, hogy az is ko la név adó Sze be ré -
nyi Gusz táv Adolf ok ta tás po li ti ká ja az
volt, ami most meg va ló sul ha tott Bé kés -
csa bán:  a  ki csik től  a  na gyo kig,  há -

rom éves től húsz éves ko rig egy in téz -
mény ben ne vel ked het nek a di á kok. 
Az evan gé li kus óvo da Bé kés csa ba

egyet len fe le ke ze ti óvo dá ja. A ki csik
de rűt és re mény sé get lop nak az is ko -
la fa lai kö zé, er ről ta nús ko dott a tan -
év nyi tó is, mely nek so rán le en dő el ső -
sök sza val tak ta nu lás ra buz dí tó ked -
ves ver se ket. Meg ha tó szín folt ja volt
az ün nep ség nek az is, ami kor az öt ven -
két el sőst egy-egy vég zős, 12–13. osz -
tá lyos gim na zis ta kí sér te ké zen fog va
a temp lom ba. 

Az igét Gáncs Pé ter, a Dé li Egy ház -
ke rü let püs pö ke hir det te. 1Móz 2,13
alap ján a név adás je len tő sé gé ről be -
szélt,  hi szen  lé nye gé ben  is ko la ke -
resz te lő  tan év nyi tó  zaj lott  Bé kés -
csa bán. 
A vá ros ba a 19. szá zad de re kán ke -

rült  lel kész ről,  ké sőb bi  püs pök ről,
Sze be ré nyi  Gusz táv  Adolf ról  el -
mond ta, hogy Jé zus Krisz tus jó pász -
to ra volt. Nagy len dü let tel és ügy buz -
ga lom mal te rem tett ren det az egy -
ház ban, ran got adott a temp lom ba já -
rás nak,  ért he tő en  és  gya kor la ti san
pré di kált. Ki emel ten fon tos nak tar -
tot ta a fi a tal ság hit ok ta tá sát, kon fir -
má ci ós  ká tét  ké szí tett,  vál lal ta  és
szor gal maz ta a csa bai evan gé li kus ság
két nyel vű sé gét az is ko lá ban is.
„Sze be ré nyi Gusz táv Adolf ko moly

ala po kat  ra kott  le,  er re  épít ke zünk
ma, ami kor to vább bő vít jük a bé kés csa -
bai evan gé li kus ok ta tá si há ló za tot. Et -
től a tan év től kezd ve óvo da, ál ta lá nos
is ko la és gim ná zi um épül egy más ra, és
en nek szer ves ré sze az évek óta mű kö -
dő kol lé gi um” – fo gal ma zott a püs pök.
Fel hív ta  hall ga tó sá ga  fi gyel mét  ar ra
is, hogy az is ko la ala pí tó ke reszt ne vét
szü lei a val lás há bo rúk ide jén a re for má -
ci ót, az evan gé li u mot és az evan gé li kus
egy há zat vé del me ző svéd ki rály irán ti
tisz te let ből ad ták. Gáncs Pé ter püs pök
kér te a di á ko kat, hogy a Sze be ré nyi-év -
ben az is ko la név adó éle tét és mun kás -
sá gát is mer jék meg mi nél ala po sab ban,
és me rül je nek el Gusz táv Adolf svéd ki -
rály élet mű vé ben is. 
Az  ün ne pi  is ten tisz te let  to váb bi

ré szé ben be ik tat ták szol gá la tá ba Ha -
lász Ale xand rát, aki is ko la lel kész ként
szol gál majd, a bé kés csa bai ok ta tá si in -
téz mény lesz az el ső szol gá la ti he lye.
A szo ká sok nak meg fe le lő en áll va tet -
tek fo ga dal mat az is ko la újon nan ér -
ke zett  nö ven dé kei,  il let ve  azok  az
óvó nők, ta ní tó nők és ta ná rok is, akik
most kezd ték meg mun ká ju kat, vagy
akik nek a szer ző dé sét vég le ge sí tet ték. 
„A mai nap tól több mint ti zen öt -

ezer  négy zet mé ter  szol gál ja  a  bé -
kés csa bai evan gé li kus ok ta tást. Nem
bi ro dal mat sze ret nénk épí te ni, ha nem
azt sze ret nénk, hogy mi nél több he -
lyen  szól has son  Is ten  igé je,  mi nél
több he lyen ne vel hes sünk evan gé li -
kus szem lé let ben” – fo gal ma zott a sok
újí tást  ho zó  tan év  kez de tén  Ko la -
rovsz ki Zol tán is ko la igaz ga tó. 

g Szeg fű Ka ta lin

Iskolakeresztelőtanévnyitó
Óvo dá val bő vült és új ne vet ka pott a bé kés csa bai ta ni téz mény

A Dé li Egy ház ke rü let el ső va do nat -
új épí té sű óvo dá já nak há rom fog lal -
koz ta tó ja tor na szo bá val, nagy te ra -
sza i val, mo dern ját szó ud va rá val het -

ven öt kis „fecs ké nek” biz to sít op ti má -
lis ke re te ket az óvo dai élet hez, a fej -
lő dés hez,  az  evan gé li kus  szel lem -
ben  va ló  ne ve lés hez.  A  Fecs ke fé -
szek  ne vé ben  utal  Szteh lo Gá bor
egyik ré gi épü le té re, mely ben a ki csi -
nye ket he lyez te el. Az új épü let ben az
in teg rált ne ve lés a ko ráb bi szel lem -
ben  foly ta tó dik  to vább,  kö vet ve  a
név adó lel ki-szel le mi örök sé gét. 
Az  is ten tisz te le ten  Gáncs  Pé ter

püs pök, Győ ri Gá bor es pe res és De ák
Lász ló is ko la lel kész szol gált. Az utol -
só si mí tá sok alatt ál ló épü le tet a Po é -
zis együt tes Li la fecs ke cí mű kon cert -
je után ve het ték bir tok ba a gyer me kek,
szü lők, ne ve lők, az in téz mény mun ka -
tár sai, a gyü le ke zet tag jai. Tánc ház zal
és sze re tet ven dég ség gel ért vé get az
em lé ke ze tes  nap  Pest szent lő rin cen.

g�Kákay István

Megáldották
aSztehloGábor-intézmény

óvodáját
b A Szteh lo Gá bor Evan gé li kus Köz ne ve lé si In téz mény Fecs ke fé szek Óvo -

dá ja új épü le té nek alap kö vét 2013. ja nu ár 6-án he lyez te el GáncsPéter el -
nök-püs pök, majd au gusz tus 31-én ál dot ta meg és ad ta át kul csa it a mint -
egy 260 mil li ós be ru há zás ban, az Eu ró pai Unió 200 mil li ós pá lyá za ti tá -
mo ga tá sá val, RáskaiPéter ter vei sze rint emelt, kor sze rű épü let nek. 
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b Új tan ter mek ben in dult a tan év
a pá pai Gyu rátz Fe renc Evan gé -
li kus Ál ta lá nos Is ko la egyes osz -
tá lyai szá má ra. A szep tem ber 1-
jén, va sár nap dél előtt tar tott
év nyi tó ün nep sé gen Szemerei
János, a Nyu ga ti (Du nán tú li)
Egy ház ke rü let püs pö ke hir det -
te Is ten igé jét, majd meg ál dot ta
az el ké szült épü let szár nyat. A li -
tur gi á ban köz re mű kö dött Pol-
gárdiSándor, a Veszp ré mi Egy -
ház me gye es pe re se és Németh
Katalin is ko la lel kész is.

Az em lé ke zés fon tos sá gát emel te ki a
103. zsol tár 2. ver se alap ján tar tott pré -
di ká ci ó já ban a püs pök. „Az em lé ke zés -
ből ál dá sok is fa kad hat nak, ha meg ta -
nu lunk jól, böl csen em lé kez ni” – fo gal -
ma zott. Ha nem fe lejt jük el, hogy Is -
ten a te nye rén hor doz min ket. „Ez erőt
ad a má ra, a fel ada tok tel je sí té sé re. Ez
erőt és re mény sé get ad a jö vő re néz -
ve is” – tet te hoz zá Sze me rei Já nos.
A ta nu lók éne kes-ver ses mű so rát

kö ve tő en Szücs Gá bor igaz ga tó nyi -
tot ta meg a tan évet. Be szé dé ben em -
lé kez te tett ar ra, hogy eb be az is ko lá -

ba  járt  egy kor  a  száz  éve  szü le tett
Weö res Sán dor is. „Rossz az az is ko -
la,  ame lyik  a  gye re kek nek min dent
meg tilt. En nél csak egy rosszabb van:
ame lyik min dent meg en ged. A ket tő
kö zött kell meg ta lál ni azt a
sze re tet tel jes utat, ame lyet
mi a kez de tek től fog va ke re -
sünk” – fej tet te ki az in téz -
mény ne ve lé si alap el ve it az
igaz ga tó.
Az is ten tisz te let be fe je -

zé se után a je len lé vők át vo -
nul tak  az  új  be já rat hoz,
ahol el ső ként Pol gár di Sán -
dor idéz te fel az is ko la tör -
té ne té nek egyes ál lo má sa -
it, majd meg kö szön te a ka -
pott tá mo ga tást. „Mint egy -
há zi és evan gé li kus in téz -
mény va la mi több le tet sze -
ret nénk út ra va ló ul ad ni – mond ta az
es pe res. – S ez a lel ki ség ben, a Szent -
írás is me re té ben, az em ber és em ber
kö zöt ti kap cso lat ban, a má sik meg -
be csü lé sé ben vál hat iga zán nyil ván -
va ló vá.”

Dr. Kö vér Lász ló, az Or szág gyű lés
el nö ke (képünkön közé pen)ün ne pi be -
szé dé ben hang sú lyoz ta: az idei tan év -
re néz ve kü lö nö sen igaz, hogy új élet
kez dő dik a ma gyar is ko lák ban. Hoz -

zá tet te: az egy há zi fenn tar tá sú is ko -
lák kal szem ben a tár sa da lom fo ko zot -
tabb el vá rá so kat tá maszt, de ta lán na -
gyobb bi za lom mal is for dul irá nyuk -
ba, „elit in téz mé nyek nek” te kin ti őket.
„Va ló szí nű leg azért, mert el bi zony ta -

la no dó,  ta la ját  vesz tő  vi lá gunk ban
eze ket az is ko lá kat a köz vé le mény, a
szü lők  több sé ge  az  egy re  ve szé lye -
sebb nek tű nő vi lág ban va ló el iga zo -
dás ra fel ké szí tő, biz ton sá got ad ni tu -

dó  szi ge tek nek  te kin ti”  –
fo gal ma zott a po li ti kus. 
„Aki is ko lá ban ta nít, aki

is ko lát  szer vez,  aki  is ko lát
épít, az hisz a kö zös ség ben,
és hisz  az  em ber ben. Hisz
ab ban,  hogy  van  kö zünk
egy más hoz, hogy élet re szó -
ló, fon tos dol gok kal tud juk
meg aján dé koz ni  egy mást.
Aki az is ko la és a temp lom
ál tal szol gál egy kö zös sé get,
a leg na gyobb dol gok ra vál -
lal ko zik”  –  fe jez te  be  be -
szé dét Kö vér Lász ló.

He gyi Lász ló, az Em be ri
Erő for rá sok Mi nisz té ri u ma Egy há zi,
Nem ze ti sé gi és Ci vil Tár sa dal mi Kap -
cso la to kért Fe le lős Ál lam tit kár sá gá -
nak ka bi net fő nö ke kö szön tő jé ben ki -
tért a köz ok ta tást érin tő újí tá sok ra, így
töb bek kö zött az egész na pos is ko lá -

ra, a min den na pos test ne ve lés re és a
tan könyv el lá tás re form já ra is. „Szük -
ség van kor sze rű is ko lá ra, szük ség van
evan gé li kus is ko lá ra – mond ta a ka -
bi net fő nök, majd így foly tat ta: – Az
in téz mény di ák jai ki vé te le zett hely zet -
ben van nak, hi szen olyan im pul zu so -
kat kap nak majd eb ben az épü let rész -
ben nap mint nap, ame lyek a jó, a szép
és az igaz sze re te té re ösz tön zik őket.”
A be szé dek el hang zá sa után Sze -

me rei Já nos püs pök ál dást mon dott
az is ko la új szár nyá ra, Pol gár di Sán -
dor pe dig át ad ta Szücs Gá bor igaz -
ga tó nak az épü let kul csát. 
A sza lag ün ne pé lyes át vá gá sát kö -

ve tő en az elő tér ben le lep lez ték a dr.
Nesz mé lyi Zol tán nak és fe le sé gé nek ál -
lí tott em lék táb lát, akik ha gya té kuk kal
hoz zá já rul tak az in téz mény lét re jöt té -
hez. Az ér dek lő dők meg te kint het ték,
a di á kok pe dig rög tön bir tok ba is ve -
het ték az el ké szült tan ter me ket.
Az ün nep ség a meg hí vott ven dé -

gek szá má ra a gyü le ke ze ti te rem ben
tar tott  kö zös  ebéd del  zá rult,  me -
lyen Kö vér Lász ló ház el nök és Mé -
szá ros Ta más egy ház ke rü le ti  fel -
ügye lő mon dott po hár kö szön tőt.
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1918. ja nu ár 2-án Bu da pes ten szü le tet -
tem, te hát idén töl töt tem be a ki lenc -
ven ötö dik élet éve met. Édes apám dr.
Schu lek Alf réd sze mész fő or vos, édes -
anyám Raj ner Jo lán volt, aki óvó nő -
kép zőt vég zett, és egy ma gán óvo dá ban
dol go zott. Né gyen vol tunk test vé rek,
ket ten ma rad tunk élet ben, Im re bá -
tyám és én. A hat éves kor kü lönb ség
mi att ele in te nem na gyon tud tunk mit
kez de ni egy más sal, de az tán per sze na -
gyon jó test vé rek let tünk.

Mi vel a Li pót-me zőn lak tunk, így
temp lom ba a kö ze li el me gyógy in té zet -
be jár tunk. Volt ott egy pro tes táns ká -
pol na, amely ben a vá ri lel ké szek tar -
tot ták az evan gé li kus is ten tisz te le te -
ket, és ezek re a kör nyék be li ek is be jár -
hat tak, mint ahogy mi is.
La kó he lyünk ről nem volt egy sze rű

a köz le ke dés, így én in kább ma gán ta -
nu ló let tem, az ele mit úgy vé gez tem el,
hogy édes anyám ta ní tott ott hon. Édes -
apám pe dig na gyon ügyelt ar ra, hogy
a szel lem pal lé ro zá sa mel lett a tes tünk -
re is gon dot for dít sunk; min den nap -
ja im szer ves ré sze volt az úszás és a te -
nisz. Ké sőbb a Ba ár–Ma das Re for má -
tus Gim ná zi um ba  jár tam,  1934-ben
ma tu rál tam. Ab ban az idő ben Áp rily
La jos (1887–1967) köl tő, mű for dí tó volt
ott az igaz ga tó. Ő na gyon ked ves em -
ber  volt.  Ne ki  kö szön he tem  azt  is,
hogy már érett sé gi után vol tam ugyan,
de ott le het tem a kö zött a né hány nö -
ven dék kö zött, aki ket 1936-ban ma gá -
val vitt egy er dé lyi ki rán du lás ra. Itt is -
mer ked het tem meg Re mé nyik Sán dor
(1890–1941) köl tő vel is, aki vel a ba rát -
ság ké sőbb is meg ma radt.
Ami még a ta nul má nyo kat il le ti: ma -

ga az érett sé gi is be szá mí tott, így már
csu pán két évet kel lett ta nul nom ah -
hoz, hogy meg kap jam a ta ní tói vég bi -
zo nyít ványt. 
Kán tor „mu száj ból” let tem Ta hi ban,

aho vá egyéb ként né hai dr. Schu lek Ti -
bor (1904–1988)  evan gé li kus  lel kész
uno ka bá tyám vitt ma gá val. Én ugyan
csu pán zon go ráz ni ta nul tam, ám ami -
kor a he lyi idős kán tor már nem tud -
ta vál lal ni a szol gá la tot, be kel lett ug -
ra nom he lyet te. Ez nem csak a gya kor -
lás mi att, de azért is na gyon jó volt,
mert ké sőbb, ami kor a fér jem mel Ko -
lozs vár ra ke rül tünk, a he lyi gyü le ke zet -
ben is elő for dult, hogy ne kem kel lett
az  is ten tisz te le te ken  ját sza ni.  Mert
volt ugyan a gyü le ke zet nek kán to ra –
a  ze ne mű vé sze ti  fő is ko la  ta ná rá nak
sze mé lyé ben  –,  de  ő  nem  min dig
„mert el jön ni” a temp lom ba… A mai

fi a ta lok biz tos el sem tud ják kép zel ni,
hogy bi zony vol tak olyan idők, ami kor
hi te gya kor lá sá val va la ki ár tott a szak -
mai kar ri er jé nek… Szá mom ra ez a szo -
mo rú hely zet annyi előnyt  je len tett,
hogy a kán to ri zá lás ak ko ri ban ren des
fi ze tés sel járt, be je len tett, nyug dí jas ál -
lás nak szá mí tott, így a ké sőb bi ek ben in -
nen is  lett egy ke vés ke jö ve del mem.
Vissza tér ve Ta hi ra: ez a hely azért

is ne ve ze tes szá mom ra, mert ott is -
mer ked tem meg ké sőb bi fér jem mel,
Op fer mann Er nő György (1916–1983)
evan gé li kus lel kész, teo ló gi ai ta nár ral,
aki vel 1943-ban a Bé csi ka pu té ri evan -
gé li kus  temp lom ban  há za sod tunk
össze.  Há rom  lá nyunk  van:  An na -
má ria, Klá ra és  Ka ta lin. Öt  uno -
kánk és hat déd uno kánk szü le tett. 
A fér jem egyéb ként né met szár ma -

zá sú  volt,  Ko lozs vá rott  is  él tünk
hosszabb  ide ig,  1946/47-től  kezd ve
negy ven  esz ten dőn  ke resz tül,  ami -
kor ő vá ro si lel kész volt ott. Előtte pe -
dig a he lyi pro tes táns teo ló gi án volt
teo ló gi ai ta nár és tar tott elő adá so kat
ma gya rul és né me tül is. 
Tu laj don kép pen  te hát  Er dély be,

Ko lozs vár ra men tünk ha za a má so dik
vi lág há bo rút kö ve tő en, ami kor ő tá bori
lel kész ként szol gált a se reg ben. Ma rad -
hat tunk vol na ta lán Ma gyar or szá gon
is, de Er nő nek min dig nagy hon vá gya
volt, és ha za akart men ni Er dély be, én
pe dig öröm mel kö vet tem őt Ko lozs -
vár ra, ahol vá ro si lel kész ként né me tül
és ma gya rul is tar tott is ten tisz te le te -
ket a gyü le ke zet be já rók nak.
Moz gal mas éle tünk volt, hi szen a

gyer mek ne ve lés mel lett az ő szol gá la -
tá ba is be se gít het tem; a kán to ri zá lás
mel lett én tar tot tam a val lás órá kat és
a kon fir má ci ói ok ta tást is. 
Nem ta nul tam meg ro má nul, mert

ab ban az idő ben még el le he tett bol -
do gul ni az ot ta ni élet ben úgy is, ha va -
la ki csak ma gya rul tu dott.
Ez volt a múlt. És hogy mi lyen a je -

len? Fér jem ha lá la után né hány év vel
An na má ria lá nyom hoz köl töz tem Né -
met or szág ba,  Stutt gart ba,  és  rend -
sze re sen lá to ga tom az it te ni ma gyar
pro tes táns is ten tisz te le te ket.
Né ha akad va la ki, aki fel te szi ne kem

a kér dést: ma gyar gyö ke rek kel, er dé -
lyi em lé kek kel és né met lak cím mel mit
gon do lok ar ról, hol is a ha zám…
Azt tu dom fe lel ni er re, hogy hosszú,

tar tal mas és  szép éle tem volt. So ha
nem vol tam gaz dag, de min dig meg -
ada tott az, ami re és amennyi re épp
szük sé gem, szük sé günk volt.
Saj ná lom, hogy sze re tett fér jem –

ve le szü le tett  szív be teg sé ge  mi att  –
olyan ko rán, már hat van hét esz ten dő -
sen tá vo zott kö zü lünk. De ezt is meg -
ta nul tam el fo gad ni, mint annyi min -
dent az élet ben. Az az igaz ság, hogy én
meg ta nul tam min den hol  al kal maz -
kod ni és be il lesz ked ni, ott hon érez ni
ma gam ott, ahol ép pen va gyok, és há -
lás len ni azért, amit ép pen te szek, te -
he tek, mert azt val lom, hogy min den -
ben min dig meg le het és meg is kell
lát ni a szé pet és a jót.

g Gaz dag Zsu zsan na

95évemlékezete
Ta lál ko zás Schu lek Te o dó rá val

b Mi előtt el men nénk úsz ni egyet a kö ze li tó ra, még sza kít időt egy kis
be szél ge tés re is SchulekTeodóra. Meg il le tő döt ten ülök le mel lé, és nem
csak azért, mert egy ne ves evan gé li kus csa lád, a Schu lek fa mí lia sar -
já nak stutt gar ti ott ho ná ban le he tek. El fo gó dott sá gom oka az a tu dat
is, hogy az is mert, Liszt Fe renc-dí jas ze ne szer ző, or go na mű vész, ze -
ne tör té nész, szer kesz tő, kar nagy, né hai SulyokImre (1912–2008) hú -
ga tisz telt meg tár sa sá gá val. Kí ván csi an vá rom hát, mit tud ha tok meg
tő le és ró la, aki az el múlt év szá zad ta nú ja.

– Ki vé te le zett nek ér zem ma gam,
ami kor egy fi nom ka pu csí nó el fo -
gyasz tá sa után olyan csa lá di erek lyé -
ket ve he tek a ke zem be, ame lye ket
nem min den ki lát hat… Ezt a vas kos
kö te tet pél dá ul, a fes tő csa lá di jegy -
ze te it, amely ben csak az után kö vet -
kez nek az élet raj zi ada tok, hogy előt -
te be je gyez ték: „Is ten ne vé ben” – for -
du lok ven dég lá tóm fe lé.
–  A  val lás  fon tos  sze re pet  ját -

szott Ben czúr éle té ben és mun kás sá -
gá ban; mű ve i nek leg alább tíz szá za -
lé ka val lá sos tár gyú.
Az em lí tett csa lá di jegy ze tek ben

„Is ten se gít sé gül hí vá sa” után ben ne
fog lal ta tik Ben czúr Gyu la élet raj za és
– a cím hez il lő en – a csa lád ra vo nat -
ko zó be jegy zé sek is. Az el ső la pon az
ol vas ha tó, hogy a ké sőb bi fes tő 1844.
ja nu ár 28-án szü le tett Nyír egy há zán,
Sza bolcs  me gyé ben,  Ben czúr Vil -
mos (1811–1873)  gyógy sze rész  és
Lasz gall ner Pa u li na (1815–1885) gyer -
me ke ként. Is ko lá it – két gim ná zi u -
mi és négy szak is ko lai osz tályt – már
Kas sán vé gez te, 1861-ben Mün chen -
be vit te őt aty ja. 

– Gon do lom, nem vé let len, hogy
épp a kor fes tő mű vé sze ti köz pont ja
volt az úti cél…
– Ter mé sze te sen nem. Már ko rán

meg mu tat ko zott a kis Gyu la rajz te -
het sé ge, amit a szü lők nem akar tak
„vesz ni  hagy ni”,  igye kez tek  mi nél
több pénzt meg ta ka rí ta ni, hogy ta nít -
tat has sák gyer me kü ket. Az if jú Ben -
czúr olyan ki vá ló ered mé nye ket ért
el a Mün che ni Kép ző mű vé sze ti Aka -
dé mi án, hogy 1865-ben Karl von Pi -
loty igaz ga tó fel vet te őt fes tő osz tá lyá -
ba. 1865 és 1869 közt az ő is ko lá já ban
dol go zott.

– Úgy tu dom, két, ké sőbb igen hí -
res sé lett fest mé nye is ezek ben az
évek ben ké szült.
– A Hu nya di Lász ló bú csú ja cí mű

fest mé nye 1866-ban, a Rá kó czi Fe renc
el fo ga tá sa pe dig 1869-ben ke rült vá -
szon ra. So kak szá má ra is me rős le het
még a Vajk ke resz te lé se cí mű mun ka
is. Ezt 1869-ben az Eöt vös Jó zsef kul -
tusz mi nisz ter  ál tal  ki írt  pá lyá zat ra

fes tet te, ame lyet ez zel a mű vel meg
is nyert. Az em lí tett kép egyéb ként
tel je sen csu pán 1875-re ké szült el.

– Azt hi szem, iga zán sze ren csés nek
volt mond ha tó. Hu szon hat éve sen
meg nyert egy ko moly pá lyá za tot…
Nem min den mű vész nek le het – már
éle té ben – ré sze ilyen si ke rek ben, il let -
ve ál ta lá ban a szak mai el is me rés ben.
– Rá adá sul úgy nyert, hogy Szé kely

Ber ta lan, Lotz Ká roly és Ma da rász
Vik tor vol tak a ve tély tár sai…
Ami az el is me ré se ket il le ti: va ló ban

nem le he tett oka pa nasz ra, 1876-ban
a Mün che ni Kép ző mű vé sze ti Aka dé -
mia ta ná ra lett. To váb bá el nyer te II.
La jos (Lud wig) ba jor ki rály bi zal mát,
aki től – és ez után az arisz tok rá ci á tól
is – szá mos meg bí zást ka pott. 1883-
ban pe dig a ma gyar ural ko dó, Fe renc
Jó zsef a bu da pes ti Fes té sze ti Mes ter -
is ko la igaz ga tó já vá ne vez te ki. 
Ki tün te té se ket is át ve he tett: 1882-

ben ha zá já ban a Bac cháns nő cí mű
ké pé vel el nye ri a fes té sze ti nagy dí jat,
Ber lin ben 1886-ban arany ér met kap,
ugyan eb ben az év ben pe dig itt hon a
Szent Ist ván-rend ke reszt jé vel tün te -
tik ki. 1906-ban lesz a Ma gyar Fő ren -
di Ház örö kös tag ja, 1909-ben a Pe -
tő fi Tár sa ság, 1910-ben pe dig a Ma -
gyar Tu do má nyos Aka dé mia tisz te -
let be li tag ja.
1920. jú li us 16-án hunyt el a Nóg -

rád me gyei Do lány ban, aho vá egyéb -
ként jó ba rát ja, az ugyan csak evan -
gé li kus Mik száth Kál mán javas la tá -
ra köl tö zött. A  te le pü lést Ben czúr
tisz te le té re 1927-ben Ben czúr fal vá -
ra ke resz tel ték át, ma Szé csény ré sze.

– Szak mai éle té hez ha son ló an a
ma gán éle te is si ke res nek volt mond -
ha tó?
–  Igen,  bol dog  há zas ság ban  élt,

négy gyer me ke szü le tett, há rom lány
és egy fiú: El za, Ol ga, Ida és Gyu la.
Az 1873. ta va szi kas sai há zas ság kö -
tés  örö mét  azon ban  be ár nyé kol ta
az a szo mo rú tény, hogy az es kü vő
nap ján Ben czúr édes ap ja, két nap ra
rá pe dig a hú ga hunyt el.
Ben czúr csa lád já ról egyéb ként a fe -

le sé gem jó vol tá ból tud ha tunk töb bet,

ő ül tet te át a ré gi né met írás sal 1861
és 1892 közt kelt le ve le ket – ame lyek -
re a csa lá di ha gya ték ban buk kan tunk
– ol vas ha tó for má ba, én csak a szö -
ve get gon doz tam. Így szü le tett meg
a Drá ga Li nám! Ben czúr Gyu la le ve -
les köny ve 1861–1892 cí mű  kö tet,
amely 2004-ben je lent meg a Szép -
ha lom Könyv mű hely gon do zá sá ban.
Mint  em lí tet tem,  én  csu pán  szö -
veg gon do zó ként mű köd tem köz re, a
ki vá ló  mű for dí tás  Tan do ri De zső
volt is ko la tár sam mun ká ja. Min den -
képp meg em lí te ném még Bel lák Gá -
bormű vé szet tör té nész nek a kö tet ben
sze rep lő  fi lo ló gi ai  ta nul má nyát  is,
amely el ső ran gú. 
Úgy  vé lem,  mindenkinek  ér de -

mes kéz be ven nie ezt a köny vet: ér -
zel mek kel te li, ked ves le ve lek ezek,
kö zel hoz zák az ol va só hoz Ben czúrt
és fe le sé gét, Ka ro li na Ma xot – aki
egyéb ként an nak a prá gai szob rász -

nak a lá nya, aki a Ká roly-híd szob rait
ké szí tet te. 

– Gyer me kei is örö köl ték édes ap -
juk te het sé gét?
– Egye dül Ida lá nya fog lal ko zott

fes té szet tel, de ő is „csu pán” vi rá go -
kat fes tett. Azt mond ta, nem akar ja,
hogy édes ap já val ha son lít sák össze.

– Jól tu dom, hogy Ben czúr két szer
is há za so dott?
– El ső fe le sé ge el huny ta után – Ka -

ro li ná nak  vél he tő en  nő gyó gyá sza ti
prob lé má ja  le he tett  –  új ra nő sült,
gye re kei ta nár nő jét, Ür mössy Bol di -
zsár Ka ta Pi ros kát vet te el.

– Ő is Ür mössy, mint Ön…
– Ben czúr Gyu la Ida ne vű lá nya és

Gyu la fia nem há za sod tak meg. Ol -
ga Vas tagh György szob rásszal kö töt -
te össze az éle tét. El za, a nagy anyám
pe dig  Ür mössy Je nő föld bir to kos -
hoz ment fe le sé gül Ko lozs vár ra, így
let tem  én  Ben czúr-Ür mössy,  és  a
mai na pig igyek szem mél tó mó don
ápol ni mind két – egyéb ként ne me -
si – csa lád em lé két.
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közelképegyevangélikusfestőről
Interjú a hagyatékőrző dédunokával, Ben czúr-Ür mössy Gá bor ral

b Stutt gar tig kel lett utaz nom ah hoz, hogy meg tud jam: té ve dés ál do -
za ta va gyok… Gyü le ke ze tem temp lo má nak ol tár ké pén, ame lyet oly
sok szor cso dál hat tam meg gyer mek- és if jú ko rom ban a bu da pest-fa -
so ri evan gé li kus haj lék ban, a sar kan tyús alak ban nem ön ma gát
örö kí tet te meg a fes tő – mond ja a déd uno ka. Benczúr-ÜrmössyGá-
bor ké mi kus 1956 óta él Ba den-Würt tem berg tar to mány fő vá ro sá ban,
és nagy gon dot for dít a je les előd, az evan gé li kus BenczúrGyula fes -
tő (1844–1920) ha gya té ká nak meg őr zé sé re. 

S u t t G A r t I  B E S z é L G E t é S E k

Benczúr Gyula két fiatalkori vázlata („Jézus tanít” és „Három királyok”)
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„Min den gon do to kat őreá ves sé tek,
mert ne ki gond ja van rá tok.” (1Pt 5,7)

Szent há rom ság ün ne pe után a 15. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi fi -
gyel mez tet nek:  csak  egy urat  le het
szol gál ni. He gyi be szé dé benUrunk ki -
je len ti: „Sen ki sem szol gál hat két úr nak…: nem szol gál hat tok Is ten nek és a mam -
mon nak.” (Mt 6,24) Ne le gyünk bál vány imá dók! „Ál dott az Úr, nap ról nap -
ra gon dos ko dik ró lunk sza ba dí tá sunk Is te ne.” (Zsolt 68,20; LK) Jé zus, Aty ja
gond vi se lő sze re te té nek ta nú ja e vi lág ban így ta nít: „Ne ag gód ja tok te hát, és
ne mond já tok: Mit együnk? – vagy: Mit igyunk? – vagy: Mit ölt sünk ma gunk -
ra? …a ti mennyei Atyá tok pe dig tud ja, hogy szük sé ge tek van mind er re.” (Mt
6,31–32) „Ke res sé tek elő ször az Is ten or szá gát és az ő igaz sá gát, és mind hoz -
zá adat nak nek tek ezek, al le lu ja!” (GyLK 731) Lu ther is ezt ta nít ja: „Gond ját
a ke resz tyén em ber, szí vé vel együtt, Is ten vál lá ra ve ti. Né ki van hoz zá jó erős
vál la, hogy el hor doz has sa. Hi szen ne ked is azt ígér te, hogy min den gon do -
dat, ter he det el hor doz za.” „Vesd az Úr ra ter he det, és ő gon dot vi sel rád!” (Zsolt
55,23) Pé ter ezt ké ri: „Aláz zá tok meg te hát ma ga to kat Is ten ha tal mas ke ze alatt,
hogy fel ma gasz tal jon ti te ket an nak ide jén.” És ha ő a mi Urunk, e vi lág fe je -
del mé nek nincs ha tal ma raj tunk. A min den ke gye lem Is te néé „a di cső ség és
a ha ta lom örök kön-örök ké”. (1Pt 5,6.11) Is ten gond vi se lő sze re te té nek esz kö -
ze le het a mai gyü le ke zet is. A fi lip pi ek fel buz dul tak Pál tá mo ga tá sá ra: ado -
má nyuk kal se gí tet ték. „Még is jól tet té tek, hogy kö zös sé get vál lal ta tok ve lem
nyo mo rú sá gom ban.” E val lo má sa min ket is erő sít: „Tu dok szű köl köd ni, és tu -
dok bő völ köd ni is… Min den re van erőm a Krisz tus ban, aki meg erő sít en gem.”
(Fil 4,12–14) Így hi te le sen óv a pénz imá dat tól: „Va ló ban nagy nye re ség a ke -
gyes ség meg elé ge dés sel… Mert min den rossz nak gyö ke re a pénz sze rel me, amely
után só vá rog va egye sek el té ve lyed tek a hit től… Te pe dig, Is ten em be re, ke rüld
eze ket.” (1Tim 6,6.10–11a) Pál Ró má ba tar tó úján is hitt gond vi se lő Is te né ben,
aki tud tá ra ad ta: nem vesz nek el a ha jó tö rés kor. „Egy szi get re kell ki ve tőd nünk.”
In tet te tár sa it: „…egye tek, mert az is meg me ne kü lé se te ket szol gál ja. Mert kö -
zü le tek sen ki nek sem esik le egyet len haj szál sem a fe jé ről.” (Ap Csel 27,26.34)
Má ria és Már ta pél dá ja ta nít: ne künk is csak Jé zus ra van szük sé günk. Ta lán
te is, hű sé ges ol va só, „sok min de nért ag gódsz és nyug ta lan kodsz, pe dig ke vés -
re van szük ség, va ló já ban csak egy re”. (Lk 10,41–42) A mennyei kin cset nem
ve he tik el tő lünk (lásd Mt 6,19–21). Az Úr gon dot vi sel az ő gyer me ke i re, ezt
a ta nít vá nyok is meg ta pasz tal ták. Jé zus rá is kér de zett: „Ami kor el küld te lek
ti te ket er szény, ta risz nya és sa ru nél kül, volt-e hi á nyo tok va la mi ben?” Fe lel -
ték: „Sem mi ben.” (Lk 22,35) Csak aki Is ten sze rint gaz dag, s aki nek Jé zus a meg -
vál tó Ura, le het bol dog iga zán. „Bol do gok vagy tok, ami kor gyű löl nek ti te ket
az em be rek… az Em ber fi á ért. Örül je tek azon a na pon, és uj jong ja tok! Íme, nagy
a ti ju tal ma tok a menny ben…” (Lk 6,22–23) Val lod-e: „Jé zus, bol dog sá gom,
/ Te vagy örö möm. / Meg vál tóm, jó pász to rom…” (EÉ 357,1)

g Ga rai And rás

HEtI ÚtrAVALÓ
Több mint fél év szá za dos ok ta tó-ne -
ve lő mun kám ból a leg ér té ke sebb ta -
pasz ta la to kat kí vá nom meg osz ta ni az
ol va sók kal. Azo kat  is,  ami kor már
nem ta ná ruk ként nyújt hat tam ta nít -
vá nya im nak az ál ta luk igé nyelt se gít -
sé get. Ez rész ben fel ké szí tés volt a to -
vább ta nu lás ra az érett sé gi után, de
igen gyak ran olyan ne ve lői se gí tés is,
amit szin te el sem tud tam kép zel ni
a szo ros is ko lai meg kö tött sé gek kö -
zött. Sok szor je len tet tek szá mom ra
iga zi örö möt és bol dog sá got az egy-
egy ta nít vá nyom éle té ben be kö vet -
ke zett vá rat lan for du la tok, szép ered -
mé nyek. Is ten ál dá sa kí sér te mun ká -
mat,  ami ért  min den kor  há lát  ad -
tam. Ugyan ak kor min dig kér tem az
ő se gít sé gét a ta nu lók kal va ló fog lal -
ko zás hoz. 

Akik el ve szí tet ték édes any ju kat. A
leg több  fáj dal mat  ak kor  érez tem,
ami kor fél ár va ta nu lók nak igye kez tem
se gít sé get  nyúj ta ni.  Mi vel  meg ta -
pasz tal tam, hogy Is ten min dig gond -
vi se lőm  volt  egész  éle tem  so rán,
ezért fo ga dal mat tet tem, hogy a gyó -
gyít ha tat lan  be teg ség ben  el hunyt
édes anyák gyer me ke it kü lö nös sze re -
tet tel, min den el len szol gál ta tás nél -
kül, min den erőm mel párt fo gá som -
ba  ve szem,  se gí tem,  és  fel ké szí tem
őket az érett sé gi re és a to vább ta nu -
lás ra. Er re több eset ben is sor ke rült. 
A leg el ső min dig a lel ki vi gasz ta -

lás volt Is ten igé je ál tal. Ezt tő lem el
is fo gad ták, mert sa ját éle tem mel, írá -
sos bi zony ság té te le im mel bi zo nyí tot -
tam  Is ten gon dos ko dó, meg men tő
sze re te tét. Azt, hogy ő az ár vák Aty -
ja, és nem hagy ja ma guk ra az el ár vul -
ta kat. Eb ben a  sze re tet tel jes, meg -
nyug ta tó  lég kör ben  már  tud tunk
fog lal koz ni a ta nu lás, a to vább ta nu -
lás  gond ja i val  is,  a  to váb bi  élet re
va ló fel ké szí tés sel. 
Is ten  na gyon  gaz da gon  meg ál -

dot ta ezt a mun ká mat. Bol dog vol -
tam,  hogy  so kak nak  se gít het tem.
Volt olyan, hogy a test vé rek egyi ke a
Bib li át ol vas ta, míg én a má sik test -
vér rel  ma te ma ti kát  ta nul tam.  Egy
óra múl va cse rél tünk. Vé gül mind -
ket ten meg bé kél ten men tek ha za és
jöt tek  a  kö vet ke ző  órá ra.  A  si ker
so ha sem ma radt el. Utol ér ték tár sa -
i kat,  gyak ran  még  meg  is  előz ték
őket. Bol dog vol tam, ami kor er ről be -
szá mol tak. So kat imád koz tam ér tük,
és há lát ad tam Is ten nek, hogy meg -
ál dot ta  kö zös  mun kán kat.  Ál dott
le gyen ér te!

A tra gé di á ban ár ván ma radt se gí -
té se. Egy au tó bal eset ben édes ap ját el -
ve szí tett ka masz fi út vet tem párt fo -
gá som ba, aki ugyan élet ben ma radt,
de  min den  re mény sé gét  el ve szít ve
pró bált  meg küz de ni  a  ta nu lás sal.
Ne he zen ment. Itt is sze re tet tel jes lel -

ki  vi gasz ta lás ra,  a  lel ki  egyen súly
hely re ál lí tá sá ra volt szük ség. Ezt ben -
ső sé ges be szél ge té sek kel és ér te va ló
imád ság gal si ke rült el ér ni. Imád ko zó
szív vel sza ba dult fel re mény te len sé -
gé ből, és szor gal ma san ta nul ni kez -
dett.  Se gít sé ge met  tel jes  bi za lom -
mal el fo gad ta, s egy re jobb ér dem je -
gye ket szer zett ma te ma ti ká ból, míg
vé gül az évet jó ér dem jeggyel zár ta. 
Lel ki be szél ge té se ink so rán szó ba

ke rült, hogy kon fir mál nia is kel le ne.
Azt vá la szol ta, hogy ez volt édes ap -
ja kí ván sá ga is, s ezért sze ret ne is er -
re vál lal koz ni. Örül tem ered mé nyé -
nek, leg job ban an nak, hogy hit val lá -
sát is sze ret né meg erő sí te ni. Is ten le -
gyen se gít sé gé re!

Nem csak ta ní tok, de ne ve lek is. Egy
kö zös  pres bi te ri  gyű lés ről  vit tem
ha za két ta nít vá nyom nagy ap ját, aki
min ta sze rű ta nár és hosszú ide ig a
me gye ta nul má nyi fel ügye lő je volt.
Min dig  bát ran meg val lot ta  hi tét  a
leg ne he zebb évek ben is. Ezért vál lal -
ta a hát tér be szo rí tást, ki vá ló an vég -
zett mun ká ja el is me ré sé nek mel lő zé -
sét, sőt mun ká ja aka dá lyo zá sát. Hű
ma radt Is te né hez és egy há zá hoz. Eb -
ben a szel lem ben irá nyí tot ta csa lád -
ját és uno ká it is. Mind ket tőt ta ní tot -
tam. Ami kor a nagy apa ki szállt az au -
tó ból, csak ennyit mon dott: „Kö szö -
nöm, hogy nem csak ta ní tod, de ne -
ve led is uno ká i mat.” Va ló ban az egyi -
ket az or vo si, a má si kat a mű sza ki pá -
lyá ra ké szí tet tem fel. A tan órák pi he -
nő per ce i ben sok szor be szél get tünk
lel ki dol gok ról, amit ők tel jes szív vel
el fo gad tak. Az egyik iga zi tes ti-lel ki
gyó gyí tó or vos lett, aki nek én is bol -
do gan len nék a be te ge; a má sik ki vá -
ló mér nök. Lel ki éle tük ki egyen sú lyo -
zott.

Ta nu lok ta nít vá nyom tól. Bol dog
em lé kű  ta nít vá nyom  ko rán  itt  ha -
gyott ben nün ket. Hu szon négy éve -
sen kel lett tő le vég ső bú csút ven nem.
Fáj dal mas na pok vol tak ezek a csa -
lád szá má ra, de az én szá mom ra is. 
Tud tam, hogy gyó gyít ha tat lan be -

teg ta nít ványt ta ní tok, de mind ket -
tőnk ben  élt  a  re mény,  hogy  meg -
ment he tő. Er re biz ta tást ad tak az or -

vo si ke ze lé sek. Ezek után fá radt volt,
pi hen nie kel lett. Más na po kon a leg -
ak tí vabb, jó te het sé gű ta nít vány ként
dol go zott. Tő le én ma gam is so kat ta -
nul tam.  A  bo nyo lult  meg ol dá sok
he lyett gyak ran ho zott ügyes, szel le -
mes, sok kal rö vi debb meg ol dást fel -
ada ta ink ra. Bol dog volt ő is, hogy se -
gít he tett ne kem. Én ezt az zal ju tal -
maz tam, hogy az ő fel adat meg ol dá -
sa mel lé oda ír tam a ne vét. 
Évek óta őr zöm eze ket a kin cse ket,

ame lyek azt bi zo nyít ják, hogy a ta nít -
vány is ta nít hat ja mes te rét, ha an nak
szí ve,  lel ke  nyi tott,  ta nít vá nyá nak
ki vá ló ér tel mét, kü lö nös ér de me it is
be fo ga dó. 
E ta nít vá nyom test vé rét is ta ní tot -

tam, aki igen ne he zen tu dott meg bé -
kél ni az zal a szo mo rú ténnyel, hogy
a  meg ke se re dett  szü lők  egyet len
gyer me ke ma radt. Vé gül az evan gé -
li um adott ne ki is és a csa lád nak is
csen des meg bé ké lést, mert a szí vé -
be hul lott igei mag ké sőbb ki kelt és
meg erő sö dött  oly annyi ra,  hogy
egész sé ges gyü möl csöt ho zott. 
Ez a fiatalon meghalt ta nít vá nyom

azt is meg mu tat ta, hogy nincs an nál
na gyobb bol dog sá ga egy pe da gó gus -
nak, ha ta nít vá nya i tól is tud ta nul ni.

***

Az össze gyűj tött és írás ban is rög zí -
tett sok-sok pél da kö zül csu pán né há -
nyat em lí tet tem. Ezek mind azt iga zol -
ják, hogy ér de mes ta nít vá nya ink ban
bíz ni és tő lünk tel he tő mó don min -
den ben se gí te ni őket. Fel me rül ben -
nem  a  kér dés:  va jon  meg tet tem-e
min dent ta nít vá nya im ér de ké ben? 
Az el múlt fél év szá zad si ke rek és

ku dar cok  so ro za ta  volt.  Gyak ran
ne héz volt meg ta lál ni a leg jobb utat
egy-egy  ta nu lói  zár  fel bon tá sá hoz.
Sok fé le ta nu ló sok fé le ese te bi zo nyí -
tot ta, hogy na gyon ala pos ne ve lői fel -
ké szült ség és meg ér tő sze re tet kell
hoz zá.  Ta nul sá go kat  kel lett  le von -
nom,  sőt nem egy eset ben ne ve lői
sze re tet ből  pót vizs gáz nom  is  kel -
lett, hogy az Úr tól ka pott szol gá la tot
tel je sí te ni tud jam. Igen jó volt, hogy
Mes te rem ál lan dó an ta ní tott, újabb
és újabb pót vizs gák ra ké szí tett  fel.
Csak így tud tam meg bir kóz ni az zal
a szol gá lat tal, amely re vál lal koz tam
az Úr ban, hogy azt be tölt sem (Kol
4,17). A sze re tet pe da gó gi á ját kö vet -
tem ok ta tói-ne ve lői mun kám so rán.
Meg győ ződ tem  ar ról,  hogy  csak  a
krisz tu si sze re tet tud iga zi ne ve lői ál -
do za to kat hoz ni.
Kö szö nöm, Uram, az alá zat ra ta -

ní tá so dat, a biz ta tá sa i dat és a mun -
kám hoz tő led ka pott sze re te tet, ame -
lyet to vább ad hat tam ta nít vá nya im -
nak. Ti éd le gyen a há la és di cső ség!

g Szen czi Lász ló

tanítványaimemberközelből

„Aki  így  kezd  imád koz ni:  »Mi
Atyánk, ki a mennyek ben vagy«, és
ezt szí ve mé lyé ből mond ja, az el is me -
ri,  hogy  van  egy  Aty ja,  aki  a
mennyek ben van. Ő pe dig egye dül és
nyo mo rul tul ér zi ma gát a föl dön. Eb -
ből egy olyan gyer mek szív bé li vá gyó -
dá sá nak kell kö vet kez nie, aki aty ja or -

szá gá tól tá vol, ide ge nek kö zött, nyo mor ban él, és így szól: »Ó, Atyám, aki a
mennyek ben vagy! Én, a te sze ren csét len gyer me ked pe dig a föl dön, nyo mor -
ban, tő led tá vol, szük ség ben és meg pró bál ta tá sok, ör dö gök, ret ten tő el len -
sé gek kö zött és ten ger nyi baj ban.« 
Aki így kö nyö rög, az igaz szív vel áll Is ten előtt, ké pes imád koz ni és Is tent

ke gyel mes ség re in dí ta ni. Ez te hát olyan ha tal mas be széd, ame lyet le he tet -
len sa ját ma gunk tól ki mon da nunk, mert ez Krisz tus Lel ké nek mun ká ja a mi
szí vünk ben. Mert ha ezt ma gunk ban ke res nénk, egyet len em ber sem len -
ne olyan tö ké le tes, hogy va ló ban azt mond hat ná, nincs föl di aty ja, sőt sem -
mi je sincs, a vi lág tól tel je sen el ha gya tott, és Is ten az ő egye dü li aty ja, mert
a ter mé sze tünk olyan go nosz, hogy min dent csak e vi lá gon ke res, és nem elég -
szik meg a menny bé li Is ten nel. 
Még is ez a szó egy faj ta bi za lom ra utal, ame lyet egye dül Is ten iránt sza -

bad érez nünk. Mert sen ki más nem ve zet het min ket a menny be, mint az Atya.
Mint ahogy meg ír va ta lál juk: »Mert nem ment fel a menny be sen ki, csak az,
aki a menny ből szállt le, az Em ber fia.« (Jn 3,13) Őben ne és őál ta la kell fel -
jut nunk. 
Min den ki nek el kell mon da nia ezt az imát, aki meg fá radt és meg ter hel -

te tett, és azok nak is, akik nem tud ják, mit je len te nek ezek a sza vak. Ezt tar -
tom a leg jobb imá nak, mert itt a szív töb bet szól, mint a száj.” 

d Lu ther Már ton: Mi atyánk-ma gya rá zat (Bel lák Er zsé bet for dí tá sa)

seMperrefOrManda

Eszem be jut sze gény kis Bo gár Mis -
ka.  Ko moly  kis  töm zsök  gye rek.
Még csak pa la táb lá val jár, de azt ak -
ko ra vá szon ta risz nyá ban hor doz za,
hogy a táb la csak nem a sar kát ve ri.
Min gyárt az el ső nap, mi kor az is -

ko lá ba be lép tem, az volt az el ső dol -
gom,  hogy  ki vá lo ga tom  kö zü lük
azo kat, akik hi á nyo san ré sze sül tek
a szap pan ál dá sa i ban.
–  Men je tek  ha za,  mond já tok

meg anyá tok nak, hogy ide mos dat -
lan gye rek nem lép het be. Fél óra
múl va itt le gye tek.
Mis ka is köz tük volt. Ko moly fi -

úcs ka, nagy fe jű és ap ró sze mű kis
fe ke te cse me te. A ké pét csak meg -
mos ták  ott hon,  de  a  ke ze,  lá ba…
Per sze, me zít láb járt a nyá ron, mint
a csir ke.
Vissza tért csak úgy.
–  Még  nem  vagy  tisz ta!  Mars

vissza! – Ban du kol szo mo rú an.
Is mét vissza tér.
Néz rám ag go da lom mal.
Csak olyan.
– Hi szen még min dig nem vagy

tisz ta!
Sír va fa kad. Bab szem nyi könnyek

csö pög nek a sze me pil lá já ról.

– Nem megy le, mes ter uram!
Hát az tán hagy tam.
Rá néz tem oly kor, és el mo so lyod -

tam ma gam ban.
Pisz kos sze gény, de azért sze re -

tem.

***

Le het, hogy majd mink is, mi kor a
más vi lág ra ke rü lünk a Fő-fő mes ter
elé,  az  is  vissza küld majd  egy né -
hány szor ben nün ket, Bo gár Mis ká -
kat. Vég re is azt mond ja:
– Pisz kos sze gény, de azért hát

csak ma rad jon.

Az aláb bi írás az idén száz éve szü le tett GárdonyiGéza író, köl tő, nép is ko lai ta ní tó 1898-ban meg je lent el -
be szé lés gyűj te mé nyé ből va ló.

BogárMiska

Háromszázévesazirsaievangélikustemplom
„Ad ja tok há lát ne ki, áld já tok ne vét! Mert jó az Úr, örök ké tart sze re te te
és hű sé ge nem ze dék ről nem ze dék re.” (Zsolt 100,4–5)
Is ten nek há lát ad va tu dat juk, hogy szep tem ber 15-én, va sár nap 15 óra -
kor az irs ai evan gé li kus temp lom ban ün ne pi is ten tisz te le ten em lé ke zünk
meg gyü le ke ze tünk fenn ál lá sá nak há rom szá za dik év for du ló já ról, mely
al kal mon dr. Fa bi ny Ta más, az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs -
pö ke vég zi az ige hir de tés szol gá la tát.
Sze re tet tel vár juk Önt és ked ves csa lád ját er re az ün nep re és az utá -

na kö vet ke ző sze re tet ven dég ség re.

H i r d e t é s
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A leg na gyobb eu ró pai ga lamb faj, a
hím és a to jó ha son ló szí nű. A fi a ta -
lok el ső toll ru há ján még nincs fe hér
nyak folt.
Egyi ke  azon  ke vés  ma dár fa jok -

nak,  me lyek nek  ál lo má nya  gya ra -
po dik.  Rit kás  er dők ben,  az  al föl di
ezüst fa li ge tek ben, de vá ro si par kok -
ban is egy re na gyobb szám ban költ.
Bu da pes ten is gyak ran hal lom jel -

leg ze tes bú gá su kat. Elég né hány tű -
le ve lű és lom bos fa, hogy meg te le -
ped je nek.
Ami kor  1970-ben  Hol lan di á ban

egy or ni to ló gus kon fe ren ci án vet tem
részt, cso dál koz va lát tam az Amsz -
ter dam ut cá in sé tá ló ör vös ga lam bo -
kat. Kis cso por tok ban ül tek a té vé an -
ten ná kon.  Egyi kük  fé szek anya got
vitt az út test szé lén ál ló fá ra. Re mé -
lem, nem so ká ra Bu da pes ten is ilyen
gya ko ri lesz ez a szép ma dár.
Hang ja na gyon jel leg ze tes bú gás,

me lyet egy rö vid „hu”-val  fe jez be.

Gyer mek ko rom ban Za lá ban ezt a ga -
lamb bú gást  Jé zus ra  vo nat koz tat va
így ül tet ték át em be ri nyelv re: „Meg -
öl ték  sze gényt,  / Ki vet ték  szí vét,  /
Meg halt sze gény, / Meg.”
Az ör vös ga lam bok – mint a ga -

lam bok  ál ta lá ban  –  ágacs kák ból
össze tá kolt, sze gé nyes fész ket épí te -
nek. Né ha ma ga san, a fák ága in, míg
más kor – ezt ta pasz tal tam a Kis kun -
ság ban – az ezüst fák sű rű jé ben ala -
cso nyan, mell ma gas ság ban.
Éven te több nyi re két szer köl te nek,

egy szer re két fe hér to jást rak nak. Fi -
ó ká i kat  be gyük ben  pu hult  gyom -
mag vak kal ete tik.
A hí mek a fész ke lő hely kör nyé -

kén gyak ran nász re pül nek: a le ve -
gő be emel ked nek, egy nagy fél kört

tesz nek, köz ben szár nya ik kal csat -
tog nak.
A nyár má so dik fe lé ben a már ki -

re pült fi a ta lok kal csa pa tok ba ve rőd -
ve  a  tar ló kat  jár ják,  és  az  el szórt
ma go kat sze de ge tik össze.
Ha ve ze ték hú zó dik a tar ló fe lett,

né há nyan  min dig  oda fent  ül nek,

ahon nan az el len sé get – pél dá ul a kö -
ze le dő hé ját – messzi ről ész re ve szik.
Ha ri ad tan fel re pül nek, oda lent ke res -
gé lő tár sa ik is nyom ban me ne kül nek.
Az  ör vös  ga lam bok  ok tó ber ben

Dél-Eu ró pa fe lé re pül nek, de min dig
akad nak át te le lők is.

g Sch midt Egon

Kérdések
1. Mit gon dolsz, mi lyen sú lyú egy ör -
vös ga lamb?
2. Bu da pes ten hol ta lál koz hatsz ve -
lük a leg gyak rab ban?
3. Va jon hány nap alatt kel nek ki a fi -
ó kák?

Örvösgalamb

Vá la szok: 1. kö rül be lül 500 gramm; 
2. a Nép li get ben; 3. 16-17 nap alatt.

Szerkesztette: Boda Zsuzsa

MesélneKaZállaTOK

Kü lön le ges,  na gyon  sok  kép pel  –
szin te kép re gény sze rű en – il luszt rált
Bib li át je len te tett meg nem ré gi ben a
Ma gyar Bib lia tár su lat meg bí zá sá ból
a Kál vin Ki adó. A Kép re gé nyes Bib -
lia cí mű ki ad vány ti zen nyolc fe je zet -
ben ele ve ní ti meg az Ószö vet ség né -
hány jól is mert tör té ne tét és sze rep -
lő jét. Így a vi lág te rem té sé től kezd -
ve pél dá ul Ádám ról és Évá ról, Jó zsef -

ről, Mó zes ről, Sá mu el ről vagy Il lés -
ről  ol vas ha tunk.  A  hu szon két  új -
szö vet sé gi fe je zet Jé zus föl di éle tét ve -
szi sor ra, majd az Apos to lok cse le ke -
de tei bib li ai könyv lap ja i ról az el ső
pün kös dön át Pál apos tol uta zá sá ig
ka la u zol. 
A  Fel ici ty Hen der son ál tal  írt

köny vet – ame lyet Gör gey Etel ka for -

dí tott – Ch ris Sa un der son szí nes és
él ve ze tes ké pei szin te élő vé te szik.
Aki nek pe dig a Kép re gé nyes Bib lia

el ol va sá sa után a tör té ne tek ih le té sé -
re ked ve tá mad kéz mű ves ked ni, nyis -
sa ki a Kéz mű ves öt le tek bib li ai tör -
té ne tek hez cí mű ki ad ványt. A Ch ris -
tina Goo dings köny vé ben ta lál ha tó
min ták alap ján ki-ki el ké szít he ti a sa -
ját szi vár vá nyos egét, Jó zsef szí nes ru -
há ját, Gó li át si sak ját vagy Pé ter ha -
lász há ló ját. A vál lal ko zó ked vű ek fab -
ri kál hat nak pél dá ul orosz lán masz kot
vagy  tá tott  szá jú  cet ha lat,  eset leg
tűz pi ros  pa pír sár kányt  a  pün kös di
tör té net ap ro pó ján. 
A  Kál vin  Ki adó  gon do zá sá ban

meg je lent  ki ad ványt  Mu csi Zsó fia
for dí tot ta.

Fel ici ty Hen der son – Ch ris Sa un der -
son: Kép re gé nyes Bib lia. Kál vin Ki adó,
Bu da pest, 2013. Ára: 3200 fo rint. 
Chris tina Goo dings: Kéz mű ves öt le tek
bib li ai tör té ne tek hez. Kál vin Ki adó,
Bu da pest, 2013. Ára: 1100 fo rint.

Könyvajánló

Bibliaitörténetekkétféleképpen
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Jó zsef és Má ria min den év ben el ment Je ru zsá lem be hús -
vét ün ne pé re. Ami kor Jé zus ti zen két éves lett, ő is ve lük
tar tott. So sem utaz tak egye dül, ha nem nagy tö meg ben
men tek. Így biz ton sá go sabb volt, és nem is volt olyan
unal mas. A csa pat ban min dig sok gye rek volt, akik együtt
gya lo gol tak és vé gig ját szot tak a hosszú úton.
Ami kor el múl tak az ün ne pek, min den ki ha za in dult.

Ki vé ve Jé zust, aki Je ru zsá lem ben ma radt, de ezt nem vet -
ték ész re a szü lei, csak más nap. Na gyon meg ijed tek. Min -
de nütt ke res ték, de mi vel nem ta lál ták a ro ko nok és is -
me rő sök kö zött, vissza si et tek a fő vá ros ba.
Há rom nap múl va ta lál tak rá a temp lom ban. A nagy

tu dá sú ta ní tók kö zött ült, és be szél ge tett ve lük. Aki csak
hal lot ta a Jé zust, min den ki na gyon el cso dál ko zott, hogy

mi lyen okos. A szü lei is meg döb ben tek, ami kor meg lát -
ták, mit csi nál a fi uk.
– Mi ért tet ted ezt ve lünk?! – kér dez te sír va Má ria. –

Két ség be es ve ke res tünk min de nütt!
– Mi ért ke res te tek en gem? Nem tud tá tok, hogy az én

Atyám há zá ban kell len nem? – kér de zett vissza Jé zus.
Csak ő ér tet te, hogy a mennyei Atyá ra gon dolt és a temp -
lom ra.
De fel állt, és en ge del me sen ha za ment Ná zá ret be Má -

ri á val és Jó zsef fel. Ná luk nö ve ke dett, és min den ki na gyon
sze ret te.

Az órák se gít sé gé vel ol vas sá tok el az el rej tett mon -
da tot!

AtizenkétévesJézus

10  18  19  5  15      7  10  12      11  6  23  20  18      24  17  10  18  23  19  20  18

5  15  8  5 4 5 13  14  5  18      22  16  13  19      15  5  24  21  15  24      10  18

12  15  15  12  24      24  5  13  13      13  5  15  15  21  15  24                          .
.

.
,



Evangélikus Élet 2013. szeptember 8. f »presbiteri«

Sok  év vel  ez előtt  egy  nem zet kö zi
kon fe ren ci án el ha tá roz ták, hogy a vi -
lág sze gé nye i nek szá mát 2015-re a fe -
lé re  csök ken tik.  Az  idő  túl  rö vid
volt ah hoz, hogy eb ből va ló ság le hes -
sen. Mert a kér dé ses dön tés óta a vi -
lág sze gé nye i nek a szá ma nem hogy
meg fe le ző dött vol na, in kább meg két -
sze re ző dött. Az Egye sült Nem ze tek
Szer ve ze té nek  (ENSZ)  ki mu ta tá sa
sze rint  idő köz ben  már  nem csak
egye sek,  ha nem  egész  nem ze tek,
né pek ke rül tek a „vi lág sze gé nye i nek”
lis tá já ra. 
A  gaz dag  Né met or szág  nem rég

meg je len te tett „sze gény sé gi je len té -
se” a nincs te len ség ro ha mos ter je dé -
sé ről tá jé koz tat. Sőt: szé gyen szem re
tu risz ti kai  aján la tok  kö zé  ke rült  a
gaz dag nagy vá ro sok „sze gény” he lye -
i nek  mu to ga tá sa…  A  még  gaz da -
gabb Egye sült Ál la mok ban pe dig a
gaz da sá gi vál sá got a má ról hol nap ra
kol dus sze gény ség be ta szí tot tak tel jes
va gyon vesz té se okoz za, aki ket spe ku -
lán sok ker get tek be le egy tet sze tős -
nek lát szó ház vé te li csap dá ba.
Hát bi zony – úgy tű nik –, a sze -

gény tény leg nem fogy el a föld ről.
Ma rad junk en nél a nyo masz tó meg -
ál la pí tás nál, vagy néz zünk far kas sze -
met ve le? Ne tán te he tünk is el le ne
va la mit? Min den eset re leg alább gon -
dol koz zunk el ró la!

***

Bár mi fé le lá zas ak ci o niz mus ba len -
dü lé sünk előtt min de nek előtt azon
gon dol koz ha tunk el, hogy tu laj don -
kép pen ki is a sze gény, és ki szá mít
gaz dag nak. E ne héz kér dés elől igye -
ke zett ki tér ni a Pél da be szé dek köny -
vé nek böl cse, aki így kér te Is tent: „Se
sze gény sé get, se gaz dag sá got ne adj
ne kem!” (Péld  30,8)  Mert  mind  a
ket tő fe nye ge ti éle tünk si ke res sé gét.
A gaz dag ság gal já ró ön elé gült ség és
jól la kott ság ha mar tesz el bi za ko dot -
tá. Ez pe dig gyor san tor koll hat még
a  gond vi se lő  Is ten  ta ga dá sá ba  is:
„Ki cso da az Úr?” (Péld 30,9) Ezt  a
kér dést ma ta lán így le het ne ak tu a -
li zál ni: „Kell még ne künk egy ál ta lán
va la ki, hogy gon dos kod jék ró lunk?”
Hi szen  meg van  min de nünk,  „mi
szem-száj nak  in ge re”, és él jük vi lá -
gun kat. Nem is me rős szá munk ra ez
az élet szem lé let? 
Az el len pró ba az le het ne, ha meg -

kér dez ném: há nyan kel tünk fel ma az
asz tal tól anél kül, hogy leg alább ezt az
imád ság tö re dé ket el re beg tük vol na:
„Aki ételt, italt adott, an nak ne ve le -
gyen  ál dott…”  Ugye,  ami kor  jól la -
kunk, egy sze rű en gaz dag nak érez zük
ma gun kat,  s  min dent  el fe lej tünk.
Még a ka pot tak meg kö szö né sét  is. 
Igen sok szor hív tak meg éle tem -

ben  ke resz te lés,  es ke tés,  te me tés
utá ni ven dég ség be, ét ke zés re. Lát ha -
tó an leg több ször már az zal is meg -
lep tem sok ven dég lá tó mat, hogy ét -
ke zés előtt asz ta li ál dást mond tam.
De a leg rit kább eset ben si ke rült kö -
zö sen még meg is kö szön ni a ka pott
jó kat. 

Tá vol ról  sem  aka rom  ez zel  azt
mon da ni, hogy egy kö szö nő imád ság
el ma ra dá sa már egyen lő len ne az Is -
ten  se gít sé gé nek  ta ga dá sá val.  De
ami kor meg fe led ke zünk ar ról, amit
a  zsol tá ros  így  akart  a  szí vünk be
vés ni: „Áld jad, lel kem, az Urat, és ne
fe ledd el, mennyi jót tett ve led… Be -
töl ti ja va i val éle te det…” (Zsolt 103,2.5)
– ak kor nem tet tük-e fö lös le ges sé a
gya kor lat ban a jól la ká sunk és az Is -
ten se gít sé ge kö zöt ti szo ros kap cso -
la tot? Mi re va ló len ne még ő, ha mi
sa ját  ma gun kat  lát tuk  el?  Ami nek
még az is az elő nye, hogy nem kell ér -
te sen ki nek kö szö ne tet mon da nunk.
Hát nem ké tes „gaz dag ság” ez? Hi -

szen  ezt  egy  akár mi lyen  vá rat lan
esemény  ala po san  meg za var hat ja.
Hogy  mond ta  Jé zus  egyik  is mert
pél dá za tá ban? „…még az éj jel el ké rik

tő led a lel ke det… Így jár az, aki ma -
gá nak gyűjt, és nem Is ten sze rint
gaz dag.” (Lk  12,19–20)  Mert  csak
ma gá ra  épít,  pe dig  tud nia  kel le ne,
hogy egyik pil la nat ról a má sik ra vál -
hat a sze gény gaz dag gá!

***

Ah hoz te hát nem fér het sem mi két -
ség, hogy a Szent írás egy ér tel mű en
a sze gé nyek mel lett fog lal ál lást. És ál -
la po tu kat  egy ál ta lán  nem  te kin ti
„nor má lis nak”. Ez nem is le het más -
képp, hi szen az az Is ten, aki vég te len
gaz da gon aján dé koz ta meg az em -
bert, ho gyan is is mer het né el nor má -
lis nak a sze gény ség ál la po tát.
Va la hol má sutt  kell  te hát  a  sze -

gény ség okát ke res nünk, mert nem
ve zet he tő vissza Is ten vélt szűk mar -
kú sá gá ra. Az  ok nyil ván  ben nünk,
em be rek ben ke re sen dő. Er re mu tat
rá Lu kács evan gé lis ta, aki szám ta lan

he lyen  te szi  szó vá  a  sze gény sé get
mint rend el le nes sé get, és el ma rasz -
tal ja  a  gaz da go kat.  Ő  idé zi  Jé zus
leg ke mé nyebb  sza va i nak  egyi két:
„De jaj nek tek, gaz da gok, mert meg -
kap tá tok vi gasz ta lás to kat (ti. eb ben
az  élet ben)! Jaj nek tek, akik most
jól lak ta tok, mert éhez ni fog tok!” (Lk
6,24–25)
Ugyan csak er ről árul ko dik tár sa -

dal ma ink ban a bő sé ges anya gi ja vak
igaz ság ta lan  el osz tá sa.  Amit  még
csak te téz az em be ri szí vek kö nyör -
te len sé ge  és  se gí te ni  nem  aka rá sa.
Lu kács je gyez te fel azt is, hogy ami -
kor Ke resz te lő Já nos rá ijesz tett el bi -
za ko dott kor tár sa i ra az íté let hir de -
té sé vel,  a  két ség be eset tek  szá má ra
me ne kü lé si  le he tő ség ként  na gyon
konk rét ja vas la tok kal állt elő: „Aki -
nek két ru há ja van, ad jon an nak, aki -
nek nincs…” A  vám sze dők nek  azt
mond ta: „Sem mi vel se hajt sa tok be
töb bet, mint amennyi meg van szab -
va.”A ka to nák nak: „Sen kit ne bán tal -
maz za tok, meg ne zsa rol ja tok, és
elé ged je tek meg a zsol do tok kal.” (Lk
3,11.12.14) 
Já nos  nem  azt  ja va sol ja,  hogy

gyor san hív ja nak össze ér te kez le tet,
vi lág mé re tű  kon fe ren ci á kat  a  sze -
gény sé get  eny hí ten dő  ja vas la tok
meg ho za ta lá ra. Ő az em be rek szí vé -
re és lel ki is me re té re apel lál: egyet len
hall ga tó ja se búj jon va la mi kol lek tív

ha tal mas ság  ígé re te  vagy  el vá rá sa
mö gé, ha nem in dul jon meg min den
egyes szív, és cse lek vé sé vel száll jon
harc ba az em be ri nyo mo rú ság min -
den  faj tá já val  szem ben.  Egé szen
konk ré tan a min den na pok ban. 
Ta pasz ta la tunk is azt súg ja, hogy

nem glo bá lis meg ol dá si ter vek pro -
to kol lá ris ha tá ro za ta i ra kell vár nunk,
ha nem a ben nünk la ko zó fös vény ség
és se gí te ni nem aka rás ör dö ge el len
kell meg vív nunk a har cot.
A ke resz tény ség tör té ne te bő sé ges

pél da tár ral szol gál ar ról, hogy mi lyen
cso dák ra  ké pes  a meg tért  és  Is ten
sze rint  meg kö nyö rült  em be ri  szí -
vek kö zös sé ge. Mert a sze re tet szol -
gá lat, a má sik meg be csü lé se és se gí -
té se, a nem pro fit ra spe ku lá ló ir gal -
mas ság gya kor lás  még is csak  a  ke -
resz tény hit el vi tat ha tat la nul szer ves
tar to zé ka.  Nem  té ved nek  te hát  a
mai ke resz tény po li ti ku sok, ami kor

azt mond ják, hogy a „szo ci á lis pi ac -
gaz da ság” az ős ke resz tény ség ta lál -
má nya – amennyi ben mind a két szót
egy for mán ko mo lyan vesszük. 
El len ben a meg kö nyö rül ni nem tu -

dó, ke mény szí vek ről fest torz ké pet
Ja kab apos tol: „Ha egy fér fi vagy nő -
test vé rünk nek nincs ru há ja, és nincs
meg a min den na pi ke nye re, va la ki pe -
dig ezt mond ja kö zü le tek: Men je tek el
bé kes ség gel, me le ged je tek meg, és lak -
ja tok jól, de nem ad já tok meg ne kik,
ami re a test nek szük sé ge van, mit
hasz nál az?” (Jak 2,15–16) Hát nem
ez len ne a ke resz tény em ber ka ri ka -
tú rá ja?

***

Be fe je zé sül hadd vá la szol jak egy le -
het sé ges el len ve tés re: tu dom, hogy az
ENSZ sze gény ség meg szün te tő prog -
ram ját az egyes em be ri szív meg té -
ré sé vel még nem  le het meg ol da ni.
Egy ilyen el vá rás utó pia len ne. Mi vel
azon ban gyor san el bú junk a kol lek -
tív el vá rá sok mö gé, fenn áll an nak a
ve szé lye, hogy tét le nül vár juk egy raj -
tunk kí vü li ins tan ci á tól a sze gény ség
kér dé sé nek meg ol dá sát. 
A ke resz tény ség üze ne te nem az

ENSZ mag na char tá ja kí ván len ni. Ha -
nem az én szí ve met, lel ki is me re te met
cé loz za meg. A  ke resz tény misszió
min den ko ri tö rek vé se volt az is, hogy
az ön zés től és fös vény ség től fel sza ba -

dí tott  szí vek  elő ször  is  egyé ni  fel -
ada tuk nak  te kint sék  a  vi lág  meg -
annyi  nyo mo rú sá gá nak  le küz dé sét.
Ez zel élt vissza a min den ko ri ate is ta
ura lom: Ma gyar or szá gon az egy há zak
nem fog lal koz hat tak sza ba don az if -
jú ság gal, de oda dob ták ne kik a fo gya -
té ko so kat és ma ga te he tet le ne ket, aki -
ket egy má sik dik ta tú rá ban „ér ték te -
len éle tek nek” mi nő sí tet tek… 
Ám ha ezt ilyen szé pen el is ren -

dez tük – ra ci o ná li san –, egy „za va -
ró” kö rül mény még min dig van. Ez
pe dig  alig ha  en ge di  meg  ne künk,
hogy ön elé gül ten hát ra dől jünk. Ez Jé -
zus nak  egy nyug ta la ní tó mon da ta:
„Bol do gok a lel ki sze gé nyek, mert
övék a mennyek or szá ga.” (Mt 5,3) Két
év ez red leg ki vá lóbb írás ma gya rá zói
sem tud ták vég ér vé nye sen el dön te -
ni, hogy ki ket kell lel ki sze gé nye ken
ér te nünk.  Egye sek  sze rint  a  jel zőt
nyu god tan el hagy hat juk, ahogy ezt

Lu kács is tet te, aki így kö zöl te ezt a
jé zu si mon dást: „Bol do gok vagy tok,
sze gé nyek…” (Lk  6,20)  Má sok  egy
Ézsa i ás nál  ta lál ha tó  igé re  utal nak,
amely sze rint Is ten az alá za to sok hoz
áll kö zel (Ézs 57,15), s ők len né nek a
lel ki sze gé nyek. 
Úgy vé lem azon ban, hogy a meg -

fej tés hez Pál apos tol tól kér he tünk se -
gít sé get. Ő is be szél egy he lyen sze -
gény ség ről és gaz dag ság ról, még pe -
dig Jé zus Krisz tus sal kap cso lat ban.
Ezt ír ta Ko rint hus ba: „Mert is me ri -
tek a mi Urunk, Jé zus Krisz tus ke gyel -
mét; hogy gaz dag lé té re sze génnyé lett
éret te tek, hogy ti az ő sze gény sé ge ál -
tal meg gaz da god ja tok.” (2Kor 8,9) 
Mit je lent het ez a hit val lás sze rű -

en hang zó mon dat? Min de nek előtt
azt, hogy az zal, hogy Jé zus Krisz tus
em ber ré lett, oda hagy ta az Is ten nel
va ló kö zös sé ge gaz dag sá gát (Fil 2,6–
7). Már pe dig ezt éret tünk tet te. Az
így ön ként vál lalt sze gény ség re va ló -
szí nű leg  ak kor döb bent  rá  a ma ga
mély sé gé ben,  ami kor  a  ke resz ten
függ ve  fel  is  pa na szol ta  Is ten nek:
„Én Is te nem, én Is te nem, mi ért hagy -
tál el en ge met?” (Mt 27,46) 
Jé zus gaz dag éle té nek el vesz té se

még sem volt hi á ba va ló: ben ne ta nít -
vá nyai fel is mer ték az is te ni gaz dag -
sá got, Is ten meg vál tást és sza ba dí tást
je len tő ke gyel mét. Mi köz ben te hát ő
ül dö zött, meg fe szí tett „sze gény” lett,
mi meg kö szön het jük ne ki, hogy az
ál ta la le adott, fel cse rélt „gaz dag sá got”
Is ten a mi ja vunk ra ír ta. Aki ezt há -
lá val fo gad ja, az érez ze és tud ja ma -
gát bár sze gény nek – Is ten sze mé ben
ő a „lel ki” sze gény ma rad. Mert ré sze -
sült Ura ál do za tá ban.
Sőt – gon do lom – még egy má sik

meg kö ze lí tés is le het sé ges. Is me re tes,
hogy Jé zus nak zsi dó kor tár sai, akik
ben ne fel is mer ték a meg ígért Meg -
vál tót, elő sze re tet tel ne vez ték ma gu -
kat  „sze gé nyek nek”  (hé be rül: eb io -
nim). Úgy érez ték, hogy zsi dó val lá -
sos sá guk, a tör vény ap ró lé kos sza bá -
lyai sze rint kor lá tolt az éle tük, még -
is ez va la hogy nagy hi ány ér ze tet tá -
masz tott  ben nük.  Val lot ták,  hogy
az Is ten tör vé nye szent, de vég ső so -
ron ők in kább csak nyög nek a sú lya
és ural ma alatt. Alap já ban vé ve sze -
gé nyek  vol tak.  Jé zus tól  azon ban
meg kap ták az Is ten ha tár ta lan sze re -
te té ről szó ló evan gé li u mot. Eb ben a
tu dat ban és hit ben tud ták ma gu kat
va ló já ban Is ten sze gé nye i nek. S ami -
kor ez a He gyi be széd benmég bol do -
gok nak is je len tet te ki őket, ha tár ta -
lan le he tett az örö mük. 
Va ló szí nű leg eb ben a szem lé let ben

és hit ben osz to zott ve lük a re for má -
tor is, ami kor éle te utol só per ce i ben
ezt ír ta egy da rab pa pír ra: „Kol du sok
va gyunk, ez az igaz ság.” Hi he tet le nül
gaz dag élet zá rult le sze mei le huny -
tá val, de ő Is ten nel meg bé kél ve lát -
ta és fo gad ta el az ő Is ten akar ta nagy
sze gény sé gét. Kol dus sze gé nyek va -
gyunk Is ten előtt, bár mi re is vit tük az
élet ben. De ha rá bíz tuk ma gun kat Is -
ten gaz dag gá te vő ke zé re, ő „bol dog -
nak”  je lent  ki  és  tart  ben nün ket,
mert  be fo ga dott  nagy  csa lád já ba.
Ott ré sze sü lünk az ő tel jes gaz dag sá -
gá ban.
Tud juk, ez zel nem ol dot tuk meg a

vi lág sok száz mil li ó nyi éhe ző, szen -
ve dő, me ne kü lő nyo mo rult já nak a fi -
zi kai gond jait. De hoz zá já rul ha tunk
eb bé li sze mé lyes fel ada tunk, a se gí -
tés ko mo lyan – és ko mo lyab ban –
vé te lé hez. Mert bő ven osz to gat ha -
tunk az Is ten ne künk jut ta tott gaz -
dag sá gá ból. Ámen. 

g Gé mes Ist ván 

MindennapOKHiTe…

Elburjánzószegénység?
b Tu laj don kép pen a kép vi lá gos: ta lán se hol annyit nem ol vas ha tunk a

sze gé nyek ről, sze gény ség ről és kí sé rő je len sé ge i ről, mint a Szent írás -
ban. Több mint há rom ezer ver sé ben van szó sze gény ség ről és sze gé -
nyek ről. S a leg több eset ben fi gyel mez te tést ka punk, hogy en nek nem
len ne sza bad így len nie, ezért se gít sük a sze gé nye ket. Sőt még ilyen
ha tá ro zott ki je len tés is van köz tük, mint 5Móz 15,4-ben: „Denemis
leszközöttedszegény,mertigenmegáldtégedazÚr…” (Ká ro li-for dí -
tás) Mint ahogy a Szent írás va ló ság ér zé ké ről ta nús ko dnak Jé zus sza -
vai is: „Mertaszegényekmindigveleteklesznek…” (Mt 26,11) Ez pe -
dig olyan mon dás, amely vissz hang ként ér ten dő egy má sik is te ni ki -
je len tés re: „Mertaszegénynemfogyelaföldről…” (5Móz 15,11)
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Szentháromság ünnepe után 15. vasárnap. Liturgikus szín: zöld. 
Lekció: Gal 5,25–6,10; 1Móz 2,4–9.15. Textus: Mt 19,16–26. Énekek: 372/341., 331.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; de. 10. (német) Johannes
Erlb ruch; de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Balicza Iván; Fébé, II., Hűvösvölgyi út 193.
de. 9.; Sarepta, II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II.,
Ör dög árok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Sztojanovics András; du. 5. (tanévnyitó) Fodor Viktor;
Csil lag hegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. Donáth László; Óbuda, III., Dévai
Bí ró M. tér de. 10. dr. Agod Anett; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár
Pé ter Tamás; Káposztásmegyer, IV. Tóth Aladár út 2–4. de. 9. Solymár Péter Tamás;
De ák tér, V., Deák tér 4.de. 9. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.) Cselovszky
Fe renc; du. 6. (asztali beszélgetések) dr. Hafenscher Károly; Fasor, VII., Városligeti
fa sor 17.de. fél 10. (angol, úrv.) dr. Bácskai Károly; de. 11. (úrv.) Aradi György; Józsefváros,
VIII., Üllői út 24.de. fél 11. Románné Bolba Márta; VIII., Rákóczi út 57/ade. 10. (szlovák,
két nyel vű családi) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. (úrv.)
Ro mán né Bolba Márta; Ferencváros, IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de. 11. (úrv.,
éne kes liturgia) Koczor Tamás, liturgus: Muntag Lőrinc; Kőbánya, X., Kápolna u. 14.
de. 10. Erdélyi Csaba; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de.
fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád; du. 6. (vespera) Gáncs Tamás; XI., Németvölgyi út 138.
de. 9. Gáncs Tamás; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Balicza Iván;
Bu da hegy vi dék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Szilvia; Angyalföld, XIII.,
Kas sák Lajos u. 22. de. 10. (templomszentelési hálaadás) Gáncs Péter; Zugló, XIV.,
Lő csei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV., Gyarmat u. 14. de. fél 10. (úrv.) Tamásy
Ta más; Pestújhely, XV., Templom térde. 10. (úrv.) Kovácsné Sterczer Rita; Rá kospalota,
XV., Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály,
XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. Fekete Gy. Viktor; Cinkota, XVI., Rózsalevél u. 46.
de. fél 11. Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Vető István; Rákoshegy,
XVII., Tessedik tér de. 9. Darvas Anikó; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél
11. Darvas Anikó; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rá -
kos li get, XVII., Gózon Gy. u.de. 11. Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc, XVIII., Kos -
suth tér 3. de. 10. dr. Korányi András; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (re for -
má tus templom) de. 8. dr. Korányi András; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll
Bul csú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Éva; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de.
10. (családi) Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás;
Bu da fok, XXII., Játék u. 16.de. 10. Hokker Zsolt; du. 5. (gyermek-istentisztelet) Hokker
Zsolt; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. (tanévnyitó) dr. Lacknerné
Pus kás Sára; Budaörs, Szabadság út 75.de. 10. Endreffy Géza; Pilisvörösvár (ref. temp -
lom) du. 2.; Mátraszentimre-Bagolyirtás, Jókai u. 7-9., Fébé Názáret-temploma de.
fél 12. Madocsai Miklós.
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Összeállította: Balla Mária

H i r d e t é s

A dán evan gé li kus éne kes könyv ben
Grundt vig nak csak nem két száz éne -
ke ta lál ha tó. Ma gya rul egyet is me -
rünk:  Áll az Úr is ten temp lo ma…
(EÉ 288). Ez az ének mu tat ja val lá sos
gon do la ta i nak há rom fő ele -
mét: ke reszt ség, úr va cso ra
és a gyü le ke zet ben el hang -
zó élő be széd, a Krisz tus ról
szó ló bi zony ság té tel.
Mint lel kész két ség be eset -

ten lát ta a ra ci o na liz mus és
a ro man ti ka tér hó dí tá sát az
egy ház ban. Az egy re erő sö -
dő bib lia kri ti ka is meg in gat -
ta az em be rek hi tét. Me lyik
ma gya rá zat, me lyik szö veg -
ér tel me zés a he lyes? Hol van
az a biz tos ta laj, amely re az
em ber hi tét ala poz hat ja? 
Grundt vi got fő kép pen az

nyug ta la ní tot ta, hogy a ta -
nu lat lan  em be rek  ho gyan
jut hat nak az üd vö zí tő hit re
eb ben a bi zony ta lan ság ban.
Ví vó dá sai köz ben egy szer -
re meg vi lá go so dott  előt te,
hogy mi az, ami fe let te áll a
teo ló gu sok  el mé le te i nek,
sőt ami előbb volt, mint az
írott ige. Ez nem más, mint a hí vők
gyü le ke ze té ben kez det től  fog va el -
hang zó hit val lás, a fel tá ma dott Úr -
ról szó ló bi zony ság té tel.
A hi tet nem le het a be tűk re épí te -

ni.  Ez  a  fel is me rés  lett  az  alap ja
Grundt vig ké sőb bi mun kás sá gá nak
az egy ház ban és a nép ne ve lés te rü -
le tén is. Meg ve tet te a „la tin” is ko lát
– ahogy ő ne vez te –, amely a be tű -
re,  a  tár gyi  is me re tek re  ala po zott
tu dást te kin tet te a leg fon to sabb nak.
Az is ko la fel ada ta a ne ve lés, a fel vi -

lá go sí tás,  az  élet re  ta ní tás.  Eh hez
ta lált  se gít sé get  a  lel kész-köl tő  az
észa ki mi to ló gi á ban, mely a dán nép
ősi gyö ke re i hez nyúl vissza, és amely -
ből ma is táp lál ko zik a dán szel le mi -

ség. In nen ered egyik gyak ran vi ta -
tott ki je len té se: „Elő ször em ber – úgy
ke resz tény.” 
Mi ál ta lá ban for dít va gon dol juk: az

igaz em ber ség alap ja a ke resz tény hit.
Grundt vig vi szont azt mond ja: Áb -
ra hám igaz em ber volt Is ten előtt, de
nem volt ke resz tény. Ugyan így Nóé,
Dá vid és so kan má sok az Ószö vet ség -
ben Is ten irán ti hű sé gük ről tet tek bi -
zony sá got, de nem vol tak ke resz té -
nyek, még is Krisz tus hoz ve zet ték a
zsi dó né pet.

Ha son ló mó don a ke resz tény hit
alap ja ma is az ál ta lá nos em be ri élet
vi szo nya i nak, fel té te le i nek is me re te.
Az lesz igaz hí vő ke resz tény, aki sa -
ját nem ze ti kö zös sé gé ben a szel le mi
és nyel vi össze tar to zás ban tud él ni. 
A hi tet anya nyel ven kap juk. Grundt -

vig egyik ver sé ben így ír: „Aki nek ha -
za és nem zet üres sza vak, an nak az Is -
ten  or szá gá ról  szó ló  ige hir de tés  is
ér tel met len nek fog tűn ni.”
Grundt vig nak  kö szön he tő,  hogy

a dán nép a 19. szá zad ban Eu ró pa leg -
fel vi lá go sul tabb né pei kö zé tar to zott.

A pa raszt fi a ta lok té len, ami -
kor nem volt olyan sok mun -
ka,  nép fő is ko lán  töl töt tek
né hány  he tet,  ahol  iro da -
lom mal, tör té ne lem mel és a
Bib li á val  is mer ked tek.  Az
1868-as, Né met or szág gal ví -
vott vesz tes há bo rú után fo -
gal ma zó dott  meg  a  jel szó:
„Amit  ki fe lé  el vesz tet tünk,
azt be fe lé fog juk meg nyer ni.”
Grundt vig azon ban el ső -

sor ban lel kész volt. Sok szor
ke rült el len tét be a hi va ta los
egy há zi fel fo gás sal. A nép -
egy há zat pol gá ri egye sü let -
nek tar tot ta. He ve sen til ta -
ko zott, ami kor bap tis ta gye -
re ke ket  ki rá lyi  ren de let re
erő szak kal akar tak meg ke -
resz tel ni, vagy ami kor be til -
tot ták a há zak nál tar tott pi -
e tis ta éb re dé si össze jö ve te -
le ket. A szel lem te rü le tén a
sza bad ság nak kell ér vé nye -

sül nie.  En nek  el le né re  nem  ér tett
egyet a pi e tis ták kal, akik a bű nö ket
os to roz ták, és meg té rést sür get tek.
„Kény sze rí te ni csak a po kol ba le het
– a mennyek or szá gá ba hív ni kell!” 
A grundt vi gi á nus val lá sos ság  jel -

lem ző je az öröm és há la adás, az a fel -
is me rés, hogy a hit alap ja nem a be -
tű, ha nem a va sár na pi is ten tisz te le ten
el hang zó bi zony ság té tel az úr va cso -
rá ban je len lé vő fel tá ma dott Úr ról, aki
győ ze del mes ke dett bűn és ha lál fe lett.

g Szi las At ti la

„Előszörember–úgykeresztény”

Gya kor ta  han goz ta tott  tu risz ti kai
rek lám szlo gen, hogy a Ba la to non a
nyá ri sze zo non kí vül is van élet. So -
kan ezt rög tön cá fol ják, de az olyan
hely szí nek, mint a Ba la ton-fel vi dék,
a Szent György-hegy, meg győz nek a
mon dás igaz ság tar tal má ról. Nem csak
a  nyá ri  stran do lá sok
kö ze pet te, mond juk a
ká ni ku lát  meg elő ző
reg ge li  idő szak ban,
ha nem ta vasszal vagy
egy kel le mes őszi na -
pon egy aránt cso dá la -
tos lát vá nyos ság a Ba -
la ton-fel vi dék. 
A sző lő lu ga sok so -

ra a Szent György-he -
gyet még lát vá nyo sab -
bá te szi. Fé lig a föld be
vájt prés há zak és prés -
ház ból kre ált nya ra lók
mel lett ve zet az út Ra -
pos ka fe lől az összes -
sé gé ben  415 mé te res
ma gas lat ra. Egy rö vid
sza ka szon  a  kék tú ra
út vo na lát  és  a  he lyi
tan ös vényt  egy aránt
„kop tat juk”. Úgy ne ve -
zett  ta nú he gyen  já -
runk, egy  in ak tív ré -
teg vul ká non, mely há -
rom-négy mil lió esz -
ten dő vel ez előt ti tűz -
há nyó-te vé keny ség
nyo mát  őr zi –  fél tu -
cat nyi szom szé dos tár sá val, a Ba da -
csonnyal, a Cso bánc cal, a Gu láccsal
egye tem ben. 
A  Szent  György-hegy  kü lö nös

szép sé gét egy-két mé ter vas tag, he -
lyen ként har minc mé ter ma gas ba -
zalt osz lo pai ad ják. Fur csa meg je le né -
si for má juk mi att or go na sí pok nak is
ne ve zik őket. A ki öm lő lá vát hű lé se
so rán re pe dé sek jár ták át, ez a pusz -
tu lás – ap ró zó dás és mál lás – a la i -
ku sok  szá má ra  is  egy ér tel mű.  Az

idő já rá si viszo nyok okoz ta eró zió, a
ba zalt kép ződ mé nyek  for má ló dá sa
ma is tart. 
A bi zarr táj túl mu tat a föl di pers -

pek tí ván. Az űr szon dás fel vé te le ken
a Mar son ha son ló kép ződ mé nye ket
lát ha tunk.  Ezek  anya ga  ugyan csak

ba zalt,  de  amíg  föl di  tú rán kon
könnyű szer rel gya ra pít hat juk kő zet -
gyűj te mé nyün ket, ad dig a mar si anyag
csak „csil la gá sza ti” árú Mars-me te o -
ri tok kal ju tott el ed dig hoz zánk. 
Az  oda út  is  egy sze rűbb, mint  a

táv la tos  vö rös  boly gó  odisszeia bo -
nyo lult sá ga, úgy hogy bát ran ke re ked -
jünk fel, ha a Ba la ton kör nyé kén já -
runk, és élő ben cso dál juk meg a ba -
zalt or go nák „síp ja it”.

g Re zsa bek Nán dor
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b Két száz har minc éve szü le tett a dán lel kész-köl tő, a vi lág szer te el ter -
jedt nép fő is ko lai moz ga lom aty ja, NikolajFrederikSeverinGrundt-
vig (1783. szep tem ber 8. – 1872. szep tem ber 2.). Ő volt a leg ter mé ke -
nyebb dán író. Pró zai mű ve in kí vül ezer öt száz val lá sos és ha za fi as éne -
ke kö zül so kat még ma is idéz nek, éne kel nek, nem csu pán az is ten -
tisz te le te ken, de tár sa dal mi vagy csa lá di ese mé nyek al kal má val is. 
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A mai szá mí tó gé pes já té kok egy ré szé -
vel  pon to san  ugyan az  a  baj,  mint
amit a leg újabb hol ly woo di si ker fil -
mek ről mon da nak: túl so kat szá mít a
lát vány – gyak ran a tör té net me sé lés
ro vá sá ra. A sze met káp ráz ta tó di gi tá -
lis trük kök ép pen olya nok, mint ami -
kor egy kö rök re osz tott stra té gi ai já -
ték ban tö ké le te sen meg raj zolt, há rom -
di men zi ós  lé nyek kel  har col ha tunk,
mi köz ben a já ték lé nye gi ré sze egy ha -
gyo má nyos,  bá buk kal  ját szott  tár -
sas já ték nak fe lel meg. Az iga zi já ték -
él mény hez leg több ször a se ma ti kus
raj zok is na gyon meg fe lel nek, mint a
két  nagy  klasszi kus  hó dí tójá ték:  az
1994-ben meg je lent Co lo ni za ti on és
az 1991-es Ci vi li za ti on mu tat ja.
En nek a két já ték nak több kö zös

pont ja is van. Mind ket tő a ne ves já -
ték ké szí tő, Sid Mei er fej lesz tői mű -
he lyé ből ke rült ki. Mind ket tőt DOS-
hoz  fej lesz tet ték,  így  a  Win dows
előt ti ope rá ci ós rend szer hez ké szült
prog ra mok fut ta tá sá hoz szük ség van
egy Dos box ne vű prog ram ra is, amely
„vissza re pí ti”  mo dern  szá mí tó gé -
pün ket húsz év vel az idő ben. Ezen -
kí vül mind két já ték annyi ra köz ked -
velt, hogy az el múlt két év ti zed da -
cá ra nem csak a mai na pig ját sza nak
ve lük, de a hi va ta los to vább fej lesz té -
se ken kí vül in gye nes és nyílt for rás -
kó dú vál to za tok is je len tek meg be -
lő lük (a ne ten a Fre e col és a Fre e civ
sza vak ra ke res ve tud ha tunk meg ró -
luk töb bet). És per sze mind ket tő ről
el mond ha tó, hogy a val lás is sze re pet
ját szik ben nük.
A Co lo ni za ti on 1492-ben kez dő -

dik, ami kor kis ha jónk kal és két em -

be rünk kel meg ér ke zünk az Új vi lág
part ja i hoz. A  já ték  cél ja,  hogy  pár
száz év alatt egy olyan ál la mot hoz -
zunk lét re, amely ké pes ki ki ál ta ni a
füg get len sé gét és meg vív ni a sza bad -
ság har cát. A re cept vi szony lag egy -
sze rű: vá ro so kat kell ala pí ta ni, ame -
lyek ben a te le pe sek kü lön bö ző ter -
mé ke ket ál lí ta nak elő, eze ket el ad va
jut ha tunk pénz hez. 
A já ték iga zi él ve ze tét az ad ja, aho -

gyan a le he tő sé ge ket kom bi nál hat juk
egy más sal: a te le pe se ink ke ze alól ki -
ke rü lő gyárt má nyo kat ugyan is nem -
csak Eu ró pá ba szál lít hat juk, ha nem
ke res ked he tünk  a  töb bi  nagy ha ta -
lom  gyar ma tá val,  il let ve  az  in di á -
nok kal is al ku doz ha tunk. Eköz ben a
ter me lést egy re na gyobb üze mek épí -
té sé vel, il let ve a mun ka erő ki ta nít ta -
tá sá val, il let ve Eu ró pá ból tör té nő át -
szál lí tá sá val nö vel het jük.
A val lás igen ér de kes sze re pet ka -

pott a já ték ban: idő ről idő re olyan ki -
ván dor lók  je lent kez nek az anya or -
szág ki kö tő jé ben, akik a gyar ma to kon
lé vő val lá si tü re lem re áhí toz nak. Ez
a faj ta val lás sza bad ság úgy fej leszt he -
tő, ha a vá ro sa ink ban temp lo mo kat
épí tünk, ame lyek a ben nük dol go zó
pa pok ál tal ke resz te ket fog nak „ter -
mel ni”. Ezek ből a ke resz tek ből kell
meg ha tá ro zott mennyi sé get össze -
gyűj te ni egy újabb ki ván dor ló ért. 
Küld he tünk misszi o ná ri u so kat is

az in di án fal vak ba. Az ő tény ke dé sük
ha tá sá ra az in di á nok ke vés bé lesz nek
el len sé ge sek ve lünk, és né ha kö zü lük
is csat la ko zik egy-egy meg tért a vá -
ro sa ink la kos sá gá hoz. Bi ro dal munk -
hoz ki tar tó mun ká val  több  ala pí tó

atya tá mo ga tá sát is meg nyer het jük,
az ő je len lé tük min dig va la mi kü lön -
le ges előnyt je lent a to váb bi ak ban. A
já ték ily mó don ál lít em lé ket szá mos
po li ti kus nak és had ve zér nek: Je an de
Bré be uf, Wil li am Brews ter, Bar to lo -
mé de las Ca sas, Wil li am Penn és Ju -
an Gi nés de Se púl ve da sze mé lyé ben
ko ra be li val lá si ve ze tők re, misszi o ná -
ri u sok ra, az in di á nok erő sza kos meg -
té rí té se el len fel szó la ló egy há zi sze -
mé lyek re is em lé ke zik.
A  Ci vi li za ti on egy  lép ték kel  na -

gyobb já ték: a leg el ső óko ri te le pü lés
fel épí té sé től az el ső űr ha jó meg épí té -
sé ig tart, mi köz ben a tel jes ci vi li zá ció
meg te rem té se a mi fel ada tunk. Nem -
csak a gaz da sá got és a had se re get kell
fej lesz te ni, de a tu do má nyok meg al ko -
tá sa is a mi fel ada tunk. A ke rék fel ta -
lá lá sa az el ső lé pé sek egyi ke, de hosszú
idő,  amíg a ce re mo ni á lis  te me tés től
kezd ve a misz ti ciz mu son át el ju tunk a
fi lo zó fi á ig, majd az egye te me kig. Vá -
ro sa ink ra pe dig ke vés do log van olyan
jó té kony ha tás sal, mint egy ka ted rá lis
épí té se, ugyan is ez fo koz za leg in kább
a la kók bol dog sá gát, de ez csak a fi gye -
lem be ve en dő szem pon tok egyi ke.
Le gyen szó akár a ré gi klasszi ku -

sok ról, akár az új vál to za tok ról (ez
utób bi ak fe lü le tét ma gya rí tot ták is),
ér de mes ki pró bál ni, mi kép pen bol -
do gul nánk egy sa ját ál lam meg ala pí -
tá sá val. Ta lán job bak le szünk, mint
nagy ele ink.

g N. B.

Alapítsunkállamot!
egyHáZésvilágHáló

Rovatgazda: Nagy Bence

A Tem pus Köz ala pít vány ál tal meg -
hir de tett Co me ni us pá lyá zat ra 2013
ja nu ár já ban je lent kez tem. A to vább -
kép zé sek pe da gó gu sok nak szól nak,
akik szí ve sen vesz nek részt más eu -
ró pai  or szá gok ból  ér ke ző mo ti vált
kol lé gá ik kal  egy  olyan  kur zu son,
ahol  ta pasz ta la ta i kat  és  öt le te i ket
meg oszt hat ják egy más sal.

Az ál ta lam vá lasz tott to vább kép -
zés az Egye sült Ki rály ság De von me -
gyé jé nek Exe ter vá ro sá ban folyt. A
kur zus ki fe je zet ten a be széd kész ség

fej lesz té sé re kon cent rált: mi mó don
te het jük órá in kat még moz gal ma sab -
bá, ér de ke seb bé, és ho gyan bír hat juk
rá di ák ja in kat, hogy gát lá sa i kat  le -
küzd ve, eset le ges hi á nyos sá ga ik el le -
né re  is  szí ve sen  vál lal ja nak  ak tív
rész vé telt a nyelv órá kon. 
Az In ter na ti o nal Pro ject Centre-

ben (IPC, képünkön balra) Sop hie –
rend kí vül  lel kes  anya nyel vi
ta ná runk – a reg ge le ket „ea -
vesdrop pin gok kal” in dí tot ta,
me lyek ke re té ben az ál ta lunk
„ki hal lott, ki fü lelt” min den na -
pos ki fe je zé se ket, hét köz na pi
szó for du la to kat be szél tük át,
sa já tí tot tuk  el.  A  kép zés  –
amel lett, hogy mód szer ta ni lag
ren ge te get adott – sa ját nyel -
vi kész sé ge ink fej lesz té sé re is
le he tő sé get biz to sí tott. 
Az ala pos fel ké szü lést tük rö -

ző és  jól meg kom po nált  tan -
órák a leg kü lön bö zőbb té má kat
érin tet ték, eze ket a leg kü lön fé -
lébb  mód sze rek kel  kö ze lí tet -
tük meg. A rap pe lés, vers írás, az
el ma rad ha tat lan an gol hu mor
és a légy csa pók kal ví vott küz -
del me ink so sem ful lad tak ku -
darc ba, és ga ran tál tan mo so -
lyog va fe jez te be min den ki a na -

pot –  ter mé sze te sen nem a meg -
könnyeb bü lés  je le ként.  Az  órák
közti  szü ne tek  le he tő sé get  ad tak
ar ra is, hogy más or szá gok ból ér ke -
zett  kol lé gák kal  vi tas suk  meg  az
ok ta tá si rend szer, a ta ní tá si mód sze -
rek ha son ló sá ga it és kü lönb sé ge it.
A má so dik hét egy-egy nap ján a

részt ve vő ta ná rok is „vizs gáz tak”.
Egy adott té mát egy kol lé gá val kö -
zö sen fel dol goz va be mu tat hat tuk,
hogy mi lyen mód sze rek kel kö ze lít -
jük  meg,  tesszük  di ák ja ink  szá -
má ra emészt he tőb bé. Kez det ben az
„akaszt ják a hó hért” han gu lat ural -
ko dott a te rem ben, hi szen ta ná ro -
kat ta ní ta ni va ló ban nagy ki hí vás.
Vé gül azon ban min den ki nek si ke -
rült a fel ada tot – újabb és újabb,
vál to za tos nál vál to za to sabb mód -
sze re ket be mu tat va – ab szol vál ni, így
min den na pi ta ní tá si gya kor la tunk ba
be épít he tő, a tan órá kon hasz no sít ha -

tó öt le tek kel gaz da god hat tunk, me -
lye ket szep tem ber től sa ját cso port -
ja ink ban tesz tel he tünk. 

A  ti zen két  or szág ból  ér ke zett
kö zel  nyolc van  ta nár nak  –  akik
több sé gé ben a Co me ni us pá lyá zat -
nak kö szön he tő en vet tek részt az
IPC  tan fo lya ma in  –  nem ma radt
ide je unat koz ni, ugyan is a to vább -
kép ző in té zet a leg kü lön fé lébb sza -
bad idős prog ra mo kat kí nál ta, hogy
az an gol kul tú rá ból is sze mez get hes -
sünk.  Le he tő sé günk  nyílt  az  At -
lan ti-óce án part já ra va ló ki rán du lás -
ra, lá to ga tás ra a ta va lyi év so rán az
„Év  mú ze u ma”  ki tün te tést  nyert
Ro yal Al bert Mú ze um ban, a tra di -
ci o ná lis ce i lidh tánc ra, sőt a bát rab -
bak, akik az idő já rás vi szon tag sá gait
jól vi sel ték, még egy ke nu tú rán is
részt ve het tek. A sza bad időnk ben
el lá to gat tunk még Bath ba, Ang lia
für dő vá ro sá ba, va la mint Sid mouth -

ba, a han gu la tos, gyö nyö rű vá ros ká -
ba a ten ger par ton. 
Egy tün dé ri an gol há zas pár nál lak -

tam  spa nyol  la kó tár sam mal,
Es ther rel. Szí vü ket-lel kü ket ki -
tet ték, hogy jól érez zük ma gun -
kat  mintha  csa lád ta gok  len -
nénk.  A  szom ba ti  bar be cue-
par ti a ba rá ta ik kal – aho vá mi
is  hív hat tunk  ven dé ge ket  –
vagy az utol só es ti fish-and-ch -
ips a kö ze li ten ger par ton olyan
él mé nyek, ame lyek mi att ér de -
mes az em ber nek Ang li át a szí -
vé be zár nia. 
Vé gül úgy gon do lom, hogy

min den  kol lé gám,  aki vel  a
kur zu son  meg is mer ked tem,
gaz da gab bá tet te az éle te met,
hi szen ba rát sá gok kö té sé re is
re mek  al ka lom  volt  ez  a  két
hét.  Min den  kol lé gám nak
aján lom ezt a nyelv te rü le ten
va ló to vább kép zést, tu dás fris -
sí tést – nem csak hét éven te! 

g Fried szám Edit

tanulásegyéletenát…,
avagy két hét to vább kép zés Ang lia leg na po sabb ré szén

b A leg na gyobb ki hí vás, amellyel min den nyel vet ta nu ló szem be sül, az,
hogy az ide gen nyel ven meg szó lal jon, és hogy ké pes sé ge i hez mér ten
vá lasz té ko san fe jez ze ki ma gát. A kö zép is ko lás kor osz tály ban – más
kor cso por tok hoz ké pest – e te kin tet ben gyak ran na gyobb a félsz, hi -
szen a tár sak nak va ló meg fe le lés vá gya in kább a hall ga tás ra sar kall,
és ez sok eset ben erő sebb, mint az a szán dék, hogy ma ga biz to san fejt -
sék ki vé le mé nyü ket egy té má val kap cso lat ban az adott ide gen nyel -
ven. Hét év ta ní tá si gya kor lat tal a há tam mö gött – ne gye dik éve a Bony -
há di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um és Kol lé gi um nyelv ta ná -
ra ként – még ma is nagy ki hí vás és ne héz fel adat a ke vés bé bá tor és
cse kély ma ga biz tos ság gal ren del ke ző di á kok szó ra bí rá sa.

evél&levél

Tiszteltszerkesztőség!
Az EvÉ let 2013. au gusz tus 11-i szá má ban, a 4. ol da lon a Nyi ki ta né ven jegy -
zett cikk ben – dr. Ko rá nyi And rás Szent Er zsé bet ről szó ló elő adá sá ból idéz -
ve – a szer ző azt ír ta, hogy Er zsé bet ap ja til tot ta Er zsé bet jó té kony ko dá sát,
és ve le ta lál koz va vál tak a sze gé nyek nek szánt ke nye rek ró zsák ká.
Az ál ta lam ed dig ol va sott és tu dott le gen dá ri um sze rint azon ban nem az

ap já val, ha nem a só go rá val, Hen rik kel va ló ta lál ko zás kor esett meg mind ez.
Úgy gon do lom, hogy az ál ta lunk, evan gé li ku sok ál tal is nagy ra tar tott és tisz -

telt Szent Er zsé bet éle té ből idé zett mon dá kat csak az ed di gi ek nek meg fe le lő -
en sza bad idéz ni, ha va la ki nem em lék szik az el hang zot tak ra, néz zen utá na.
Is ten áld ja Mind annyi u kat!

He ge düs Lász ló (Szom bat hely)

TiszteltHegedüslászló!
Az Ár pád-há zi Er zsé bet ről szó ló elő adás is mer te té sé ben az Evan gé li kus Élet
tu dó sí tó ja a lé nye get te kint ve he lye sen hi vat ko zott rám, ami kor a le gen dák
vi lá gá ra vo nat ko zó meg jegy zé se met idéz te fel. 
Az egye te mes eu ró pai kul tú rá ban szé les kör ben szá mon tar tott „ró zsa cso -

da” ku ta tá sá val na gyon so kan fog lal koz tak egé szen a leg utób bi idő kig. En nek
nyo mán ki de rült, hogy ma gát a le gen dát nem csu pán a ma gyar – vagy tü rin -
gi ai – Szent Er zsé bet hez kap csol ták, ha nem több azo nos ne vű szent hez is egé -
szen tá vo li tá ja kig, pél dá ul Spa nyol or szá gig. Mi u tán si ke rült tisz táz ni, hogy ez
a mo tí vum Ár pád-há zi Er zsé bet ről szár ma zott át más Er zsé be tek re, an nak is
igye kez tek utá na jár ni, hogy mely kör ben is szü let he tett meg ere de ti leg: né met
vagy ma gyar kon tex tus ban. A né met vál to za tok a tü rin gi ai Lu do win ge rek csa -
lád já nak va la mely tag já hoz kö tik az ese tet, ez zel szem ben lé te zik a ma gyar vál -
to zat, amely még a Ma gyar or szá gon töl tött kis gye rek kor ral hoz za össze füg gés -
be. A leg újabb ku ta tá sok ered mé nyei sze rint a ró zsa cso da a ma gyar vál to zat -
ból ter jedt to vább, te hát mond hat juk úgy is, hogy a ma gyar vál to zat nak in do -
kolt el sőbb sé get ad nunk, leg alább is ha a ke let ke zé si időt vesszük fi gye lem be.
Örü lök, hogy fel kap ta fe jét a cikk ol va sá sa köz ben, s kí vá nom, hogy to -

vább ra is hoz zon sok örö möt a tör té ne lem ben va ló bú vár ko dás, ku ta ko dás!
g Ko rá nyi And rás

nagytarcsaimeghívó
A nagy tar csai evan gé li kus gyü le ke zet min den ér dek lő dőt sze re tet tel vár a
szep tem ber 14-én tar tan dó Temp lo mok éj sza ká japrog ram ja i ra és a más nap
16 óra kor kez dő dő csa lá di is ten tisz te let re, ame lyen fel lép a Lu men Ch ris tigos -
pel kó rus a rá kos pa lo tai Jé zus Szí ve Plé bá ni á ról. Ve zé nyel: Ger gó La jos.
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VASÁRNAP

8.00 / Civil Rádió (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
8.30 / Régió Rádió 1485
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
9.30 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(www.radio17.hu)
9.45 / M1
Evangélikus ifjúsági műsor
12.00 / Kossuth rádió
Déli harangszó a surdi
evangélikus templomból
21.12 / Bartók rádió
Budapesti Bach-hét 2013
A Lutheránia énekkar
kantátaestje a Deák téri
evangélikus templomban

HÉTFŐ

7.35 / Duna Tv
Élő egyház (vallási híradó)
8.35 / Duna Tv
Isten kezében
13.30 / Kossuth rádió
Erős vár a mi Istenünk!
Az evangélikus egyház félórája
14.05 / Kossuth rádió
Arcvonások
Fekete Károly, a Debreceni
Református Kollégium rektora
17.00 / Pax Tv
Reformáció: fejlődésre 
és változásra készen
Ébredés és reformáció
19.55 / Duna World
Pepita kabát
(magyar játékfilm, 1940)
21.05 / Duna Tv
Másik Magyarország 
– Töredékek egy falu
hétköznapjaiból
(magyar dokumentumfilm)

KEDD

9.25 / Duna World
Magyar történelmi
arcképcsarnok
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Wekerle Sándor
14.45 / M1
Kálloy Molnár Péter-koncert
Pesti álom
19.55 / Duna World
Elfeledett magyar irodalom
Apáczai Csere János
21.04 / Kossuth rádió
Rádiószínház
Jókai Mór emlékezései 
a hajdani Nemzeti Színházról
23.00 / M2
European Border Breakers
díjátadó 2013
(holland koncertfilm)
0.20 / Duna Tv
Vers
Radnóti Miklós: Nem tudhatom

SZERDA

10.00 / Bartók rádió
Hang-fogó
Rahmanyinov: 
Változatok egy Corelli-témára
12.20 / Duna Tv
A Balaton-felvidék egyedi
tájértékei
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)
Várak és várromok
13.05 / Duna World
Evangélikus ifjúsági műsor
13.40 / M1
Szentágothai János – ahogy 
a tanítványok emlékeznek
(magyar ismeretterjesztő film,
2012)
21.15 / Duna World
Lajkó Félix az A38 hajón
(koncertfilm)
21.15 / Duna Tv
Te vagy a hunyó!
(francia játékfilm, 1980) (90’)

CSÜTÖRTÖK

13.40 / Duna World
Magyar elsők
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Az első magyar egyetemek
20.11 / Kossuth rádió
Belépő
(kulturális magazin)
21.00 / Bartók rádió
Budapesti Bach-hét 2013
Máté Balázs (gordonka) 
és Dobozy Borbála
(csembaló) hangversenye 
a Deák téri evangélikus
templomban
22.00 / Bartók rádió
Dzsessz a Márványteremben
Az Eichinger-trió koncertje
22.45 / M1
Barangolások 
öt kontinensen
23.20 / Duna Tv
MüpArt classic
Beethoven-maraton 

PÉNTEK

5.20 / M1
Hajnali gondolatok
9.05 / Duna Tv
Szerelmes földrajz
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Visszatérések – Vukán György
10.35 / Mezzo Tv
Händel: Salamon (oratórium)
12.45 / Duna Tv
Az utolsó remény
(magyar dokumentumfilm-
sorozat, 2013)
9/1. A szabadság földjén
18.35 / Duna Tv
Kultúra a nagyvilágból
(angol ismeretterjesztő sorozat)
20.25 / M1
Szerelem és egyéb katasztrófák
(francia–angol–amerikai
játékfilm, 2006) (87’)
22.25 / M1
Szeretettel Hollywoodból
(filmmagazin)

SZOMBAT

11.30 / M1
Kincsünk a víz – 
Bükfürdő 50 éves
(magyar ismeretterjesztő
film) (2012)
12.35 / Duna World
A rejtélyes XX. század
Kun Miklós történész műsora
17.00 / Bartók rádió
Kora esti hangverseny
Bach: E-dúr partita BWV 1006
20.40 / Duna Tv
Az angyal és a rossz ember
(amerikai játékfilm, 1947)
(100’)
22.20 / M1
Borvacsora
Badacsony
0.20 / Duna Tv
Napok, évek, évszázadok
Tőkéczki László műsora
1.03 / Kossuth rádió
Éjszakai rádiószínház
Vakrepülés

VASÁRNAP

9.30 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)
10.00 / Bartók rádió
Miénk a mikrofon!
Vendég: Pál Feri atya,
Szilágyi Áron vívó, 
Kubik Anna színművész, 
Hegedűs Endre zongoraművész
10.45 / M1
Kérdések a Bibliában
10.55 / M1
Református magazin
11.00 / Duna Tv
Evangélikus istentisztelet
közvetítése Temesvárról
11.20 / M1
Evangélikus ifjúsági műsor
21.55 / Duna World
Pesty Fekete Doboz
Pesty László
dokumentumműsora

VASárnAPtÓLVASárnAPIG
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Szak sze rű  kert ápo lás:  fa ki vá gás,
gallya zás,  sö vény nyí rás,  fű nyí rás,
gyü mölcs fa met szés,  per me te zés,
zöld hul la dék-el szál lí tás, tű zi fa-ér té -
ke sí tés 1981 óta. Tel.: 20/435-1277.

vasárnap(szeptember8.)
Eny hítsd szí vem szo ron gá sát, szo rult hely ze tem ből sza ba díts ki! Zsolt 25,17
(Ap Csel 1,11; Mt 6,25–34; 1Pt 5,5–11; Zsolt 119,145–152) A szo ron gás be teg -
gé tesz. Fogy nak a nyug ta tók, az al ta tók, az an ti de presszán sok. Va gyo no kat
ha gyunk ott a gyógy szer tár ban. Mert az „élet” egy re ne he zebb, egy re el vi -
sel he tet le nebb. Csu pa nyo masz tó hír, ránk ne he ze dő te her. Mint aki csap -
dá ba esett, kap ko dunk ré mül ten fű höz-fá hoz. Csak ah hoz nem for du lunk,
aki ben iga zán meg bíz hat nánk. De va jon nem te szünk-e úgy, hogy a ba tyunk -
kal a vál lun kon fel ká szá ló dunk a sze kér re, ott azon ban to vább ra is mi gör -
nye de zünk a te her alatt?

Hétfő(szeptember9.)
Új szö vet ség köz ben já ró ja lett Krisz tus. Zsid 9,15a (Jer 50,5b; Fil 4,8–14; Neh
6,1–7,3) Nincs min den ki ab ban a „sze ren csés” hely zet ben, hogy ren del ke -
zik a meg fe le lő össze köt te té sek kel, pro tek ci ó val. Mit nem ad nánk azért né -
ha, ha va la ki ke zé be ven né az ügyün ket, szót emel ne ér tünk. Aki ha tal mas
be fo lyá sát lat ba vet né ér tünk. Ki esz kö zöl né, hogy fo gad ja nak a meg fe le lő he -
lyen, hogy meg nyíl ja nak előt tünk az ad dig zárt ka puk, hogy… Szö vet ség az
élő Is ten nel? Igen! Mert van egy ha tal mas, sze mé lyes köz ben já rónk. Bo lond -
ság len ne ezt a le he tő sé get el sza lasz ta ni.

Kedd(szeptember10.)
Így szólt Jé zus: „Ha ti meg tart já tok az én igé met, va ló ban ta nít vá nya im vagy -
tok; meg is me ri tek az igaz sá got, és az igaz ság meg sza ba dít ti te ket.” Jn 8,31b–
32 (Zsolt 12,7; 1Tim 6,/3–5/6–11a; Neh 8,1–18) Az, amit te szünk, vagy ép -
pen el mu lasz tunk, az ese mé nyek, tör té né sek egész lán co la tát in dít ja el. Ez
az Úr Jé zus sal va ló kap cso la tunk ra néz ve is igaz. Egy mást kö ve tik az ap ró
lé pé sek. Elő ször ta lán va la ki től hal lunk ró la. El kez dünk bíz ni ben ne. Kö vet -
jük őt. Egy re kö ze lebb ke rü lünk hoz zá, egy re fon to sabb lesz szá munk ra a ve -
le va ló kap cso lat. A lán cok pe dig, ame lyek ed dig fog va tar tot tak, egy más után
hul la nak le a lá bunk ról… Sza ba dok let tünk!

szerda(szeptember11.)
Aki naggyá akar len ni kö zöt te tek, az le gyen szol gá tok. Mk 10,43b (Zsolt 33,16;
Ap Csel 27,33–44; Neh 9,1–3.32–37) Ha őszin ték va gyunk, be kell val la nunk, hogy
ez bi zony nem túl csá bí tó. Nagy nak len ni – igen, va ló ban jó len ne. De szol gál -
ni? Ki vá gyik ma nap ság ilyes mi re? Hogy min den ki be lénk rúg jon? Be lénk tö -
röl je a lá bát? Hogy sem mik le gyünk ahe lyett, hogy va la mik len nénk? Nem! Ezt
már nem! De ak kor kö ze lít hoz zánk a Mes ter: ke ze in a szö gek he lye, de re kán
rab szol ga kö tény… Le ha jol, hogy meg mos sa ko szos, mocs kos lá bun kat…

Csütörtök(szeptember12.)
Bű ne in ket Krisz tus ma ga vit te fel tes té ben a fá ra, hogy mi u tán meg hal tunk
a bű nök nek, az igaz ság nak él jünk: az ő se bei ál tal gyó gyul ta tok meg. 1Pt 2,24
(Zof 3,14–15a; Lk 10,38–42; Neh 10,1.29–40) Föl né zek a vé res ke reszt re. Nem
ő az egyet len, akit a tör té ne lem fo lya mán ilyen bru tá lis mó don vé gez tek ki.
Tö vis ko ro na a fe jén, ke zei, lá bai át sze gez ve. De he lyet te ne kem kel le ne ott
len nem. Ő meg halt, hogy én él hes sek. Hogy ez után ne ki él hes sek. Gyó gyul -
tan, föl sza ba dul tan.

péntek(szeptember13.)
Őriz kedj azért, és vi gyázz na gyon ma gad ra, hogy meg ne fe led kezz azok ról,
ami ket sa ját sze med del lát tál. 5Móz 4,9a (Ap Csel 10,38a; Lk 22,35–38; Neh
12,27–43) Eszem be jut a nagy ma mám. Kint ül a kert ben, ölé ben könyv. Min -
dig sze re tett ol vas ni. De már sem mi re sem em lék szik. En gem sem is mer meg.
Azt sem tud ja, hol van. Min dent el fe lej tett… Hoz zá ké pest én még fi a tal va -
gyok. Még föl tu dom idéz ni, mi volt teg nap, teg nap előtt, tíz éve… Azt is tu -
dom még, hogy mit kö szön he tek az én mennyei Atyám nak…

szombat(szeptember14.)
Ha pe dig Krisz tu séi vagy tok, ak kor Áb ra hám utó dai vagy tok, és ígé ret sze rint örö -
kö sök. Gal 3,29 (Zak 8,8b–c; Lk 6,20–26; Neh 13,15–22) Nem is olyan egy sze -
rű do log örö kös nek len ni. Ha gya té ki tár gya lás, ér ték becs lés, il le ték… Még is: olyan
kincs hul lik az ölünk be, ami ért nem mi dol goz tunk meg: aján dék. Pon to san ezért
olyan nagy do log, hogy Jé zus Krisz tu sért örö kö sök va gyunk. Is ten va gyo na az
enyém lesz, és Krisz tus sal együtt örö kö lök, még az ő di cső sé gét is. Min den a
mi énk, ami a Krisz tu sé. Ezt fel sem tud juk fog ni el ho má lyo sult ér tel münk kel.
Ezt csak a hi tünk kel ra gad hat juk meg, és ad ha tunk há lát ér te!

g Lup ták né Han vay Má ria

Újnap– újkegyelem

50 éve ha rang ön tés
Őr bottyán ban
GOMBOSMIKLÓS
aranykoszorús
harangöntőmester

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

harangontes.hu–harangontode.hu

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

F i z E s s E n  E l ő
l a p u n k r a !

t é m A :  K r i t i K u s  é s  K r i t i K á t l A n  s z o l i d A r i t á s  A  m A g y A r  m é d i á b A n

M e g h í v ó  M é d i a M ű h e l y r e
Protestáns médiaműhely – Mátraháza, szeptember 20–22.
Ak tív mé dia mun ká so kat, to váb bá a mé dia bel ső, szak mai kér dé sei iránt ér dek lő dő ket vár őszi kon fe ren ci á já ra a
pro tes táns Új ság írók szö vet sé ge (prúsz). A szep tem ber 20–22. kö zött tar tan dó mé dia mű hely alap kér dé se az,
hogy az egy re fel szí ne sebb és igény te le nebb tö meg mé dia ko rá ban mi ként le het ko moly, hi te les, mi nő sé gi
mun kát vé gez ni akár az írott, akár az elekt ro ni kus saj tó ban. ezen a te rü le ten egy ál ta lán le het sé ges-e ma ma -
gyar or szá gon po li ti kai vagy/és gaz da sá gi ér de kek től, el vá rá sok tól füg get le nül te vé keny ked ni, sa ját szak mai,
er köl csi, vi lág né ze ti el ve ket ér vé nye sí te ni? más fe lől: ho gyan le het köl csö nö sen elő nyös, gyü möl csö ző part -
ne ri vi szonyt ki ala kí ta ni és fenn tar ta ni a mé dia és a po li ti ka, il let ve az üz le ti élet sze rep lői kö zött? 
A mát ra há zi kon fe ren ci án eze ket a kér dé se ket ké szü lünk több as pek tus ból meg vi lá gí ta ni ta pasz talt kol lé gák
és köz éle ti sze rep lők köz re mű kö dé sé vel. ven dé ge ink re te hát – ha gyo má nya ink hoz hí ven – nem csu pán elő -
adó ként, ha nem be szél ge tő társ ként is szá mít kö zös sé günk.

akikmárelfogadtákmeghívásunkat:
BalázsGéza nyel vész, tan szék ve ze tő egye te mi ta nár •  PrőhleGergely kül ügyi he lyet tes ál lam tit kár, a ma gyar -
or szá gi evan gé li kus egy ház or szá gos fel ügye lő je • SzabóIstván re for má tus lel kész, a du na mel lé ki re for má -
tus egy ház ke rü let püs pö ke • ZsoltPéter mé dia szo cio ló gus, a mél tá nyos ság po li ti ka elem ző Köz pont ku ta tá si
igaz ga tó ja. ArészletesprogramaPrúszhonlapjánolvasható(prusz.hu).

» aprotestánsmédiaműhelyhelyszíne: rá day Kon fe ren cia-köz pont (mát ra há za, Üdü lő te lep 1.). 
időpontja:2013. szep tem ber 20–22.
részvételidíj(pén tek va cso rá tól va sár nap ebé dig): 9500 ft, prúsz-ta gok nak: 7500 ft.
el he lye zés há rom ágyas szo bák ban, a je lent ke zés sor rend jé ben. Jelentkezniszeptember15-ig
a prusz@lu the ran.hu e-mail cí men vagy a 20/824-9657-es mo bil szá mon le het.


