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„Mit je lent a ta nít vánnyá té tel 2013-ban? 
Hol van re á lis esély gyü le ke ze tek új ra élesz té sé re?
Hol kel le ne bát ran be zár ni temp lo mo kat, hogy
más hol új gyü le ke ze tek plán tá lá sá ra sza ba dul -
janak fel a spi ri tu á lis és ma te ri á lis for rá sok?”

Kitörési pontok f 3. oldal

Lehetünk tökéletesek? f 2. oldal
Ars Sacra f 10. oldal
Kalandpark f 11. oldal
Interjú a KÉSZ vezetőivel f 11. oldal
Vasi visszapillantás f 13. oldal
Az idősek világnapjára f 15. oldal

„Ha len ne száz ezer olyan evan gé li kus, aki 
min den hó nap ban két ezer-öt száz fo rin tot jut tat na
egy há zá nak, ak kor egyet len fo rint ál la mi tá mo -
gatás ra se len ne szük sé günk, és ak kor csak 
a sa ját hi tünk nek kel le ne en ge del mes ked nünk.”

Aratási hálaadás f 6. oldal

„A má sik el len ve té sem na gyon ter mé -
szetes: én még nem lát tam olyat, hogy 
ha vala ki az élet köny vé nek tart ja a Bib li át,
ak kor ne ér dek lőd ne a rész le tek, né ha 
a fö lös le ges nek lát szó ada tok iránt is.”

Mire jó a bibliatudomány? f 8–9. oldal

A  Ma gyar or szá gi  Egy há zak  Öku -
me ni kus Ta ná csa (ME ÖT) 2013-ra
meg hir det te a hit és to le ran cia évét.
Ok tó ber ben, a re for má ció hó nap já -
ban a hit és a tü rel mes vá ra ko zás ke -
rül a fó kusz ba a Zsi dók hoz írt le vél
egyik  igé je  alap ján:  „…kö ves sé tek
azo kat, akik hit és tü re lem ál tal
örök lik az ígé re te ket.” (6,12) 
A hit szá munk ra, ke resz tyén em be -

rek szá má ra erőt ad, mi ként ezt Jé zus
mun ká ján és éle tén ke resz tül meg ta -
nul tuk. Ne künk el kell tud nunk kö te -
lez nünk ma gun kat Krisz tus mel lett, és
ezen el kö te le ző dés mö gött a sze mé lyes
aka rat nak, dön tés nek az ere je van.
Nem fe led kez he tünk meg ar ról sem,

hogy Is ten is hív ben nün ket, és  hí vá -
sá ra adott vá la szunk az en ge del mes ség -
ben kell, hogy meg mu tat koz zon. A hit
ál tal plu sz erőt ka punk, amely át se gíti
éle tün ket a holt pon to kon. 
A re for má ció és az Is ten igé jé nek

va ló en ge del mes ön át adás a 16. szá -
zad ban kéz a kéz ben járt, ugyan ak -
kor min den na pos él mé nye le het mai
éle tünk  krisz tu si  re for má ci ó já nak,
meg úju lá sá nak is. Ez a szer ves össze -
füg gés is in do kol ja, hogy 2013-ban az
Ok tó ber a re for má ció hó nap ja ren -
dez vény fő té má já ul a ME ÖT a Zsi -
dók hoz írt le vél-be li igét vá lasz tot ta.
Ben ne van eb ben a vá lasz tás ban az

egy más ra va ló oda fi gye lés és az is te -
ni gond vi se lés is. De ben ne van a sze -
mé lyes fe le lős ség ér zet is, il let ve a fel -
kel té sé re va ló igye ke zet. A 16. szá za -
di re for má ció el kö te le zett, ne ves és
név te len  hí ve it  pró fé tai  bel ső  tűz
in dí tot ta, s ők egy szer re vál lal ták az
is te ni meg szó lí tott sá got és a meg szó -
lí tott ság el fo ga dá sát. 
Fe le lős ség tel jes  el kö te le zett ség re,

oda adás ra  van  nyil ván  ma  is  nagy
szük ség ki nek-ki nek a ma ga kis vi lá -
gá ban és egyé ni ké pes sé gei sze rint. Az
Ok tó ber a re for má ció hó nap ja ren dez -
vény so ro zat eb ben az esz ten dő ben a
hi tet és to le ran ci át kí ván ja hir det ni. 
A so ro zat főbb ál lo má sai:
• Ok tó ber 1-jén, hét főn 18 óra kor

ün ne pé lyes meg nyi tó val kez dőd nek a
ren dez vé nyek  Bu da pes ten,  a  De ák
té ri evan gé li kus temp lom ban, ze nés is -
ten tisz te let  ke re té ben.  A  meg nyi tó
jó al kal mat ad – a fő té ma meg fon to -
lá sán túl, il let ve ah hoz kö tő dő en – a
fenn tart ha tó élet for má ra hí vó üze net
ki fej té sé re, an nál is in kább, mert eb -
ben az idő szak ban egy há za ink sok fe -
lé a te rem tés vé de lem he tét ün nep lik.
•  Ok tó ber  5-én,  szom ba ton  10

órá tól – szin tén a re for má ci ós ese mé -
nyek ré sze ként – ren dez zük meg a
her nád né me ti re for má tus temp lom -
ban a te rü le ti női ta lál ko zót. A fő té -
ma: Ke resz tyén nő a csa lád ban.A nyi -
tó áhí ta tot dr. Bör zsö nyi Jó zsef né re for -
má tus lel kész ve ze ti, kö szön tőt mond
Föl de si né Kán tor Má ria há zi gaz da, P.
Tóth né Sza kács Zi ta, a ME ÖT női bi -
zott sá gá nak el nö ke és e so rok író ja.
Az  al kal mon  észak-ma gyar or szá gi
lel ké szek szol gál nak majd.

• Ok tó ber 13-án, va sár nap 17 óra -
kor a szó lá di re for má tus temp lom ban
a re for má ci ói hó nap ré sze ként öku -
me ni kus is ten tisz te le tet tar tunk, me -
lyen Ste in bach Jó zsef püs pök, a ME -
ÖT el nö ke hir det igét. Tag egy há za -
ink misszi ói bi zott sá gá nak lel ké szei
is szol gál nak az is ten tisz te le ten. 
• Ok tó ber 20-án, va sár nap 17 óra -

kor kez dő dik a szo ká sos ün ne pi re -
for má ci ói  gá la  a  bu da pes ti Urá nia
Nem ze ti Film szín ház ban. A gaz dag
prog ram ban – egye bek mel lett – a
Ma gyar or szá gi Bap tis ta Egy ház köz -
pon ti kó ru sa, a Miszt rál és a Ko rál-
szi get együt tes  szol gá la tá ban  gyö -
nyör köd he tünk. Fő elő adás ra Ba log
Zol tánmi nisz tert kér tük. Mű so ruk -
kal be mu tat koz nak a Ló nyay Ut cai
Re for má tus Gim ná zi um di ák jai. Kö -
szön tőt mond Ste in bach Jó zsef püs -
pök. A há zi gaz da Bé nyi Il di kó lesz. 
• Ok tó ber 27-én, va sár nap 17 óra -

kor a Pest er zsé be ti Bap tis ta Gyü le -
ke zet ben lesz az or szá gos re for má -
ci ói is ten tisz te let. Igét hir det Gáncs
Pé ter evan gé li kus el nök-püs pök. Az
úr va cso rás is ten tisz te let li tur gi á já ban
az öku me ni kus ta nács tag egy há za i -
nak fő pász to rai szol gál nak.
• Ok tó ber 31-én, csü tör tö kön 17 óra -

kor ün ne pi meg em lé ke zést tar tunk a
bu da pes ti  Re for má ci ói  em lék park -
ban (Baj za ut ca és Vá ros li ge ti fa sor sar -
ka). Ezen a Ma gyar or szá gi Bap tis ta
Egy ház fú vós ze ne ka ra szol gál. Ün ne -
pi be szé det Pász tor Zol tán, a Ma gyar -
or szá gi Me to dis ta Egy ház or szá gos la -
i kus ve ze tő je mond. Ste in bach Jó zsef
püs pök imád ság gal, a meg je lent egy -
há zi ve ze tők ál dás sal szol gál nak.

* * *

Sze re tet tel jes bi za lom mal buz dít juk a
gyü le ke ze te ket, in téz mé nye ket és szer -
ve ze te ket, hogy le he tő leg pro fil juk nak
meg fe le lő en, de nem ki zá ró la go san e fő -
té má hoz kap cso lód va szer vez zék meg
a ma guk he lyi prog ram ját/prog ram ja -
it, s er ről a le he tő leg rö vi debb időn be -
lül szí ves ked je nek tá jé koz ta tást kül de -
ni a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me -
ni kus Ta ná csá nak: 1117 Bu da pest, Ma -
gyar  tu dó sok  kör út ja  3.  Te le fon/fax:
1/371-2690, 1/371-2691; e-mail: oi ku me -
ne@me ot.hu.  A  hoz zánk  be ér ke ző
prog ra mok lis tá ját köz zé tesszük hon -
la pun kon, és rész vé tel re buz dí tunk.
Bi za lom mal ké rem, hogy az ok tó ber

20-án, va sár nap 17 óra kor az Urá ni á ban
meg ren de zen dő ün ne pi gá lá ra – te kin -
tet tel az in téz mény be fo ga dó ké pes sé -
gé re – a je gye ket szí ves ked je nek meg -
ren del ni, va la mint je gyen ként 500 Ft/fő
ado mányt is re mé lünk a fen ti el ér he -
tő sé gek egyi kén.
Az Ok tó ber a re for má ció hó nap ja

ren dez vény so ro zat prog ram ja in min -
den ér dek lő dő imád sá gos, ak tív rész -
vé te lét kér jük, a jegy igény ről és a he -
lyi prog ra mok ról a tá jé koz ta tást bi -
za lom mal vár juk.

g Dr. Fischl Vil mos
MEÖT-fő tit ká r

Október
areformációhónapja

A nyír egy há zi Bo kor ta nyák La kos sá -
gá ért Egye sü let el ső al ka lom mal hir -
de t te meg ha gyo mány őr ző szán dék -
kal a Tir pák ki mit tud el ne ve zé sű ve -
tél ke dő jét. A mint egy ti zen két éves
múlt ra vissza te kin tő ci vil szer ve zet -
ben jel lem ző en az öt ven fö löt ti ek ak -
ti vi zál ták ma gu kat, ez in dí tot ta el nö -
kü ket, Gyeb rócz ki Já nost a ve tél ke dő
meg hir de té sé re: 
– Ab ban ma már köz meg egye zés

mu tat ko zik,  hogy  a  tir pá kok  tet ték
Nyír egy há zát az zá, ami. Az ide te le -
pült, evan gé li kus val lá sú, szlo vák aj -
kú, avagy tót la kos ság nak múl ha tat -
lan ér de mei van nak a te le pü lés fej lesz -
té sé ben, a vá ros sá vá lás ban, de az is
nagy do log, hogy a pá rat lan te le pü lés -

szer ke ze tet, a tra di ci o ná lis gaz dál ko -
dás alap ját je len tő bo kor ta nyák rend -
sze rét si ke rült meg őriz ni, leg alább is
azt a részt, me lyet nem érin tett az M3-
as au tó pá lya. Man da bo kor, va la mint
a  Ti sza vas vári  út  kör nyé ke ma radt
meg a ma ga érin tet len sé gé ben, ahol
a ha gyo má nyos gaz da sá gi te vé keny -
ség és a ló sport ma is él. Fon tos nak
tart juk, hogy mind ezt – a tir pák nép -
ha gyo má nyo kat,  szo ká so kat,  ezt  a
kul tú rát – a fel nö vek vő ge ne rá ció is
meg is mer je, to vább ad ja. Ez le be gett
a sze münk előtt a tir pák ve tél ke dő vel
– nyi lat koz ta az Evan gé li kus Élet nek
Gyeb rócz ki Já nos.

f Folytatás a 4. oldalon

Viharsarki
szivárványok
b Gáncs Pé ter, aDéliEgyházkerü-
let püspöke különleges szom-
batnaknevezteszeptember21-ei
ünnepikörútjánaknapját,ami-
koriskisdelegációjávaldélnek
ment,ésmegsemálltazévfor-
dulókbanbővelkedőViharsaro-
kig.VártákNagyszénáson,Amb-
rózfalván és Pusztaföldváron.
Kimegújult,kielkókadt,kivi-
rult,demindenkinekugyanarra
azéltetővízrevoltszüksége.Két
szivárványisszínezteaszomba-
tot,éserősítetteaszövetséget…

Nagy szom bat Nagy szé ná son
Friss fes ték szag csap hat ta meg az or -
rát an nak, aki szep tem ber 21-én a fel -
újí tott nagy szé ná si temp lom ba lé pett.
Az új já szü le tett haj lé kért, il let ve an -
nak meg tar tó já ért há lát adó is ten tisz -
te let há zi gaz dá ja Er dé lyi Zol tán lel -
kész volt. A meg hí vón két ige állt: a
71.  zsol tár  „…új ra meg ele ve ní tesz,
még a föld mé lyé ből is új ra föl ho zol
en gem” (20)  igé je,  il let ve  Ezé ki el
köny vé ből a kö vet ke ző rész: „Vissza -
ho zom őket a né pek kö zül, és össze -
gyűj töm őket.” (39,27)
Az  el ső  ol tá ri  szol gá la tot  Lá zár

Zsolt, a Nyu gat-bé ké si Egy ház me gye
es pe re se és Er dé lyi Zol tán vé gez te. A
nagy szé ná si  lel kész  kez dő imád sá -
gá ban  új  ge ne rá ci ó kért  fo hász ko -
dott, hogy ők tölt sék majd meg az
im má ron szép pé és biz ton sá gos sá lett
temp lom pad so ra it, hogy ők foly tat -
has sák a meg kez dett mun kát.

f Folytatás az 5. oldalon

EKLG-mozaik
b MozgalmasnapokatéltátaNyíregyháziEvangélikusKossuthLajosGim-
názium(EKLG)közösségeamúlthéten.Azeseményekhalmozódása
mögöttnincssemmirendkívüli:anagymúltúésdinamikusanfejlődő
középiskolavezetősége,tanáraiésdiákjaivégzikmunkájukat,azélet
pedigolykorúgyhozza,hogytorlódnakatörténések.Kiterjedtpart-
nerihálózatuk,erőskisugárzásukkövetkezményeitderűsenvállalják
akkoris,hasokmunkávaljár,éssűrűprogramoteredményez.

f��„Médialátkép” Mátraházáról – írásunk a protestáns újságírók médiaműhelyéről a 13. oldalon
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A kö zép ko ri  egy ház  azt  ta ní tot ta,
hogy a He gyi be széd csak a tö ké le -
tes ség re tö rek vők nek szól. Szá muk -
ra is in kább csak aján lás, mint kö te -
le ző  irány mu ta tás.  A  16.  szá za di
re for má to rok  ezt  el uta sí tot ták.
Hang sú lyoz ták, hogy Jé zus a He gyi
be széd igé i vel  min den  kö ve tő jét
meg szó lít ja. De hogy mi lyen szán -
dék kal, ar ról már meg osz lott a vé -
le mé nyük. Vol tak, akik azt hang sú -
lyoz ták, hogy a He gyi be széd a mó -
ze si tör vény meg szi go rí tá sa. Sze rin -
tük Jé zus ez zel azt akar ta még vi lá -
go sab bá ten ni, hogy az em ber nem
ké pes a tör vény meg tar tá sá ra, ezért
egye dül  a  ke gye lem ben  re mény -
ked het. Ma is van nak, akik a He gyi
be szé det így ér té ke lik. 

Lu ther ez zel  szem ben  föl is me ri,
hogy Jé zus a He gyi be széd ben nem a
mó ze si tör vényt tö ké le te sí ti, ha nem
a  tör vény  ér ték rend jé vel  szem ben
hir de ti  meg  az  ir ga lom  új  ér ték -
rend jét,  amely nek  kö ve té sét  min -
den ki től el vár ja,  aki ke resz tény nek
vall ja ma gát. 
Mi a kü lönb ség e két ér ték rend kö -

zött? Míg a tör vény ér ték rend jé nek
alap ja a „Sze met sze mért, fo gat fo gért”
el vé ben  ki fe je ző dő  köl csö nös ség,
ad dig az ir ga lom ér ték rend jét a sze -
re tet fém jel zi. 
A sze re tet nem föl té te le zi a köl csö -

nös sé get, ha nem a meg te rem té sé re
tö rek szik. Amíg a tör vény az em ber -
társ ve lünk szem be ni ma ga tar tá sá ra
az adek vát vá laszt ír ja elő – „Sze met
sze mért, fo gat fo gért” –, ad dig az ir -
ga lom rend jét kö ve tő em ber nem a
má sik cse le ke de té re vagy ma ga tar tá -
sá ra re a gál, ha nem at tól el te kint ve,
sze re tet ből tesz meg min den tő le tel -
he tőt, ami a má sik ja vát szol gál ja, és

amit ma ga is el vár na, hogy ve le te gye -
nek, ha a má sik hely ze té ben len ne.
Fáj da lom mal nyug táz za, ha sze re te -
te el uta sí tás ba üt kö zik, vagy gyű lö -
let tel vi szo noz zák. Vi szont örül, ha
sze re te te  vi szon zás ra  ta lál.  De  ha
ez nem kö vet ke zik is be, az ir ga lom
rend je sze rint élő em ber ak kor sem
tér le a sze re tet út já ról, és a ve le el -
len sé ges em ber tár sa fe lé to vább ra is
sze re tet tel kö ze le dik. 
Jé zus ezt a tö ké le tes ség út já nak ne -

ve zi, mert Is ten is így vi szo nyul a bűn
út ját já ró em be ri nem hez. „Fel hoz za
nap ját go no szok ra és jók ra, és esőt ad
iga zak nak és ha mi sak nak.” Nem -
csak a jók nak és iga zak nak biz to sít -
ja az élet fel té te le it, ha nem a go no -
szok nak  és  a  ha mi sak nak  is.  Jé zus
azért  ne ve zi  ezt  tö ké le tes ség nek,
mert  Is ten  cse le ke de te i nek  in do ka
ön ma gá ban, atyai szí vé nek sze re te -
té ben van. 
Amíg a mi cse le ke de te ink in dí té -

ka nem a szí vünk ben la kó sze re tet,
ha nem a má sik em ber irán tunk ta nú -
sí tott ma ga tar tá sa, amíg csak azok -
kal tu dunk jót ten ni, akik ve lünk is jót
tet tek,  és  csak  azo kat  kö szönt jük
ba rát ság gal, akik irán tunk ba rát ság -
gal  vi sel tet nek,  ad dig  messze  va -
gyunk a tö ké le tes ség től, ami egy út -
tal az Is ten el jö ven dő or szá gá ra va -
ló al kal mas sá gunk pró bá ja. 
A tö ké le tes ség re tö rek vők nek szól

a He gyi be széd? Nem. De tö ké le tes -
ség re hív min den kit, aki hall ja! Mind -
annyi un kat, akik a ma gunk ere jé ből
nem tu dunk tö ké le te sek len ni. Még
ha be is lát juk, hogy az len ne a he lyes,
ha a rosszat is jó val vi szo noz nánk, ha
so ha nem azt néz nénk, hogy a má sik
mit tett, ha nem hogy Is ten aka ra ta
sze rint – amely min dig egy be esik a

sze re tet tel  –  mi  mi vel  tar to zunk
em ber tár sunk nak,  a  gya kor lat ban
ez csak a leg rit kább eset ben si ke rül.
Hi á ba ért jük meg, hogy Is ten azért
tö ké le tes, mert nem tud nem sze ret -
ni, ha mi – vall juk meg – több ször
nem sze re tünk, mint sze re tünk. 
De ha nem vall juk is meg, árul kod -

nak ró la a vi lág ke resz tény nek mon -
dott fe lé ben ural ko dó köz ál la po tok.
A ke resz tény gyö ke re i re büsz ke Gö -
rög or szág ut cá in és te re in tom bo ló
gyű lö let ké pe it a hír adók ban mos ta -
ná ban gyak ran lát hat juk. Eu ró pa és
az  ame ri kai  kon ti nens  ke resz tény
or szá ga i ban a sze gé nyek és a fe dél -
nél kü li ek prob lé má ja a szo li da ri tás
hi á nyá ról  ta nús ko dó,  hosszú  ide je
meg ol dat lan kér dés. De az el múlt he -
tek ben a leg na gyobb meg döb be nést
még sem az er ről szó ló hí rek kel tet -
ték ben nem. 
Az  egyik  té vé csa tor nán ugyan is

szink ron for dí tás ban na pon ta lát ha -
tó egy ame ri kai sza bad ke resz té nyek
tu laj do ná ban le vő te le ví zió mű so ra.
Eb ben a gyó gyí tás ado má nyát a ka -
me rák  előtt  is  rend sze re sen  gya -
kor ló, lel ké szi vég zett sé gű mű sor ve -
ze tő he tek óta „hé ja ként” kö ve te li az
USA had ere jé nek Szí ria el le ni ha la -
dék ta lan be ve té sét. Eköz ben csöp pet
sem  rej ti  vé ka  alá  a  Re pub li ká nus
Párt tal va ló szim pá ti á ját és a de mok -
ra ták irán ti – a gyű lö let ha tá rát ta -
lán nem csak sú ro ló – el len szen vét.
Rend sze re sen ma ró gúnnyal os to roz -
za az Egye sült Ál la mok de mok ra ta
pár ti „li be rá lis” el nö két, aki sze rin -
te most az zal  te té zi „bű ne it”, hogy
„bi zony ta la nul fúj ja a kür töt”, mert
bár elő ször har ci ri a dót fújt Szí ria el -
len, most még is a bé kés meg ol dást
előny ben ré sze sí tő orosz el nök ve gyi

fegy ve rek le sze re lé sé re irá nyu ló ter -
vét tá mo gat ja. 
Ez a „hé ja” sze re pét ját szó ke resz -

tény mű sor ve ze tő a szí ri ai konflik tus
ki rob ba ná sa óta nap mint nap be ik -
tat az adás ba egy-egy, az isz lám fe -
nye ge tés ko moly sá gát bi zo nyí tó ri -
por tot vagy do ku men tum fil met. A
hé ten pe dig már Szu lej mán szul tán
Osz mán Bi ro dal má nak új ra éle dé sé -
vel és a tö rö kök nek a ke resz tény vi -
lág el pusz tí tá sá ra szőtt ter ve i vel is ri -
o gat ta  a  né ző ket.  Ezt  a  „ve szélyt”
olyan já ték fil mek ből vett je le ne tek -
kel il luszt rál ta, ame lyek az egy kor Bé -
cset ost rom ló tö rök se reg kö nyör te -
len sé gét mu tat ták be. Már azon sem
le pőd tem vol na meg, ha a vé gén ke -
resz tes had já ra tot hir det, de ezt sze -
ren csé re nem tet te meg. 
Mind ez hű en tük rö zi, hogy a ke -

resz tény ség több mint két ezer esz ten -
dő el tel té vel sem szán ta el ma gát Jé -
zus  He gyi be szé dé nek kö ve té sé re.
Ehe lyett  a  min den ko ri  teo ló gu sok
vagy azt pró bál ják bi zo nyí ta ni, hogy
a He gyi be széd nem min den hí vő szá -
má ra kö te le ző sza bály, vagy az zal ér -
vel nek,  hogy  meg tart ha tat lan,  és
csak a ke gye lem re va ló rá szo rult sá -
gunk ra hív ja fel a fi gyel met.
A  ke gye lem re  min den  két sé get

ki zá ró an rá szo ru lunk. De ré sze sül ni
csak ak kor fo gunk ben ne, ha nem ki -
húz ni pró bál juk ma gun kat Jé zus tö -
ké le tes ség re hí vó sza va i nak ér vé nye
alól, ha nem tö ké let len sé gün ket el is -
mer ve Is ten Szent lel ké nek ve ze té sé -
re bíz zuk az éle tün ket. Mert ő meg -
te he ti, hogy Is ten tö ké le tes kép má sá -
nak, az em ber ré lett Is ten nek, Krisz -
tus nak a ké pé re for mál ben nün ket. 
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Lehetünktökéletesek?
a va sárNap ig éje

A fe renc vá ro si evan gé li kus gyü le ke -
zet va sár nap ti zen egy óra kor tart ja is -
ten tisz te le tét. Min den hó nap el ső va -
sár nap ja csa lá dos is ten tisz te let, ha -
gyo má nyos li tur gi á val. Ha több gyer -
mek is részt vesz raj ta, ak kor Ko czor
Ta más lel kész ma gya rá za tot fűz a li -
tur gi ai ré szek hez, hogy a gyer me kek
ért sék,  mi  tör té nik.  A  gyó nás nál,
fel ol do zás nál vagy a fő é nek előtt te -
hát rö vid ma gya rá zat hang zik el az
ap ró sá gok nyel vén ar ról, hogy mi ért
is imád ko zunk így: „Val lom előt ted,
szent és igaz Is ten…”; vagy fel szó lí tás
ér ke zik, hogy ar ra a kar za ton ül dö -
gé lő, ha tal mas hang szer re kell oda -
fi gyel ni, mert az ve ze ti elő ne künk az
éne ket.
A hó nap har ma dik va sár nap ján is

a  ha gyo má nyos  li tur gi át  kö ve ti  a
gyü le ke zet, de a má so dik és ne gye -
dik va sár nap az újat, az „éne ke set”. Az
éne kes al kal ma kat a Mun tag Lő rinc
ve zet te Fe renc vá ro si kán to rá tus gaz -
da gít ja az zal, hogy az úgy ne ve zett ál -
lan dó mi se té te le ket  (az  or di ná ri u -
mot) kö zép ko ri és re ne szánsz mo tet -
ták kal ének li el. A gyü le ke zet kis fü -
zet ben  kö ve ti  nyo mon  a  ma gyar
szö ve get. 
A  kán to rá tus  szol gá la ta  iga zán

kü lön le ges sé te szi eze ket az is ten tisz -
te le te ket, és le he tő sé get ad a gyü le -
ke ze ti ta gok nak az el mé lyü lés re, az

Is ten di csé re té ben va ló gyö nyör kö -
dés re. Az éne kük kel szol gá ló fi a ta lok
éven te pár szor Bach-kan tá tát is elő -
ad nak:  a  nagy  egy há zi  ün ne pe ket
meg elő ző en vagy olyan kor, ha más
gyü le ke zet lá to gat el hoz zánk, il let -
ve ha a püs pök tisz te li meg a gyü le -
ke ze tet je len lé té vel és szol gá la tá val.
Van nak olyan kü lön le ges és rit ka

al kal mak is, ami kor a hó nap vé gén
még egy ötö dik va sár nap is kö vet ke -
zik. Eb ben az eset ben az új li tur gia
sze rint tör té nik az is ten tisz te let, de
úgy, hogy min den té telt a gyü le ke zet
éne kel, ez te hát az új li tur gia „ha gyo -
má nyos mó don”. Eze ken az al kal ma -
kon  a  kán tor  re ci tál ja  a  zsol tárt  a
Gyü le ke ze ti li tur gi kus könyv rend je
sze rint. Az éne kelt li tur gi á val azon -
ban a gyü le ke zet nyá ron gya kor ta ta -
lál koz hat, mert ak kor szü ne tet tart a
kán to rá tus. 
Fon tos meg em lí te ni, hogy a vál to -

ga tott li tur gi át a gyü le ke zet sza vaz -
ta meg. Jó szív vel írom a vál to ga tott
li tur gi á val kap cso lat ban, hogy a gyü -
le ke zet mind há rom for mát sze re ti, is -
me ri és tud ja.
Az ének vá lasz tás alap ve tő en a lel -

kész dol ga, de a kán tor nak sza bad sá -
ga van ab ban, hogy ja va sol jon, vagy
ha sze ret ne vá lasz ta ni, vá laszt has son.
A gyü le ke zet min den éne ket el tud
éne kel ni,  te hát  nincs  gond  az zal,

hogy va la me lyik ének nem jö het elő,
mert is me ret len vagy túl ne héz. A vá -
lasz tás nál min dig szem pont, hogy mi
a  ja va solt  ének,  az az mit  ír nak elő
gra du ál ének nek vagy he ti ének nek.
A kán tor leg in kább ak kor ja va sol

éne ket,  ha  a  na gyobb  ün ne pek re
elő re ké szül ve már meg ta nult egy bo -
nyo lul tabb ko rál elő já té kot. Ál ta lá ban
azon ban könnyebb, rö vi debb ko rál -
elő já té kok hang za nak el a kez dő- és
a fő é nek előtt. 
A kán tor el dönt he ti, hogy vesz-e

úr va cso rát,  nem  kell  he lyet tes ről
gon dos kod nia ar ra az idő re, mert az
úr va cso ra  ze ne  nél kül  is  na gyon
meg hitt:  kör ben  áll va,  kö zös  ke -
hely ből ve szi a gyü le ke zet. Az os tya
ki osz tá sa  előtt  a  lel kész  ál dást  is
oszt, így azok is be áll hat nak az úr va -
cso rá zók  kö ré be,  akik  még  nem
kon fir mál tak.
Az egy há zi év sza ka sza it a gyü le -

ke zet fi gye lem mel kí sé ri, mert a lel -
kész min den is ten tisz te let ele jén a he -
ti igé vel nyit ja meg kö szön té sét, és
nem csak  fel ol vas sa,  ha nem  rö vid
ma gya rá za tot is fűz hoz zá. Így az egy -
há zi esz ten dő min den he te, ige sza -
ka sza hang súlyt kap.
A gyü le ke zet tag jai ki osz tott lap -

ról kö ve tik az ének szá mo kat, ame -
lyen az is fel van tün tet ve, hogy hol
ta lál ha tó a két ol vas mány a Bib li á ban;

az  ige hir de tés  tex tu sát pe dig  tel jes
egé szé ben  tar tal maz za.  Mind ez  a
pe rikó pa rend sze rint. En nek a lap nak
a  fej lé cén  áll  a  va sár nap  ne ve  az
egy há zi év sze rint és az ah hoz kap -
cso ló dó ige is. A lap ról a lel ké szi hi -
va tal  el ér he tő sé ge  is  le ol vas ha tó
(azok  ked vé ért,  akik  elő ször  van -
nak az al kal mon).
A fe renc vá ro si evan gé li kus gyü le -

ke zet ben min den va sár nap van úr va -
cso ra, ezért a lel kész min dig al bát vi -
sel. Csak az óévi és a nagy pén te ki es ti
al kal ma kon nincs úr va cso ra, ak kor a
lel kész Lu ther-ka bát ban van. Az úr -
va cso ra elő ké szí té sé ben, a mo so ga -
tás ban, az éne kes köny vek, li tur gi kus
köny vek és la pok ki osz tá sá ban, va la -
mint  az  of fer tó ri um  el szá mo lá sá -
ban  az  asszo nyok  se gí tik  a  lel kész
mun ká ját. Az asszo nyok az is ten tisz -
te le ten is szol gál nak, ők ol vas sák fel
az ige sza ka szo kat.
A gyü le ke zet kis lét szá mú, ép pen

ak ko ra, hogy tud junk egy más örö mé -
ről, tud junk egy más fáj dal má ról. A
lel kész min den is ten tisz te let vé gén
szól pár szót a je len lé vők höz, nincs
ki vo nu ló ze ne, ha nem el kö szö nünk
egy más tól. Ek kor bá to rít juk az új ta -
go kat is a be mu tat ko zás ra, vagy ha
be teg ség ben  szen ved  va la ki  kö zü -
lünk, ak kor azt tu dat ja a lel kész.
A lel kész gyak ran meg kö szö ni az

asszo nyok, a kán to rá tus és a kán tor
szol gá la tát. Ne héz vol na le ír ni, mi ért
is jó ez. Úgy gon do lom, hogy aki az
egy ház ban szol gál, az tud ja, hogy az
el is mert ség ke vés bé szá mít; a fi gyel -
mes ség  és  a  meg erő sí tés  azon ban
fon tos,  épp úgy, mint  a  szol gá lat ra
kész em ber meg be csü lé se.
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Mennyei  Atyánk,  há lát  adunk  az
egész te rem tett sé get át fo gó sze re te -
te dért, amellyel fenn tar tod éle tün ket,
és Jé zus Krisz tus ban mun ká lod meg -
vál tá sun kat. Add, hogy a te sze re te -
ted ne le gyen hi á ba va ló éle tünk ben,
for mál has son ben nün ket, és a te ar -
cod tük rö ződ hes sen raj tunk!
Kö nyör günk  vi lá gun kért,  amely

ma gán hor doz za te rem tő ke zed nyo -
ma it. Meg vall juk, Urunk, hogy  túl
sok szor va gyunk hűt len sá fá rok, és
csak ke vés szer jó gaz dák. Ter mé sze -
tes nek vesszük a ke nyér aján dé kát, és
el le ned  há bor gunk,  ha  szük sé get
szen ve dünk va la mi ben. Ké rünk, ne -
velj min ket te rem tett vi lá gunk irán ti
fe le lős ség re, hogy lak ha tó an őriz hes -
sük meg utó da ink szá má ra.
Kö nyör günk  ha zán kért,  amely -

ben hosszú év szá za dok óta őriz ted
őse in ket, s ahol mi ma gunk is ott ho -
nunk ra ta lál ha tunk. Ké rünk, ne en -
gedd  fe led nünk,  hogy  csak  ak kor
le het iga zán ott ho nunk e föld, ha tő -
led ka pott aján dék ként sze ret ni tud -
juk. Em lé kez tess er re ve ze tőt, po li -
ti kust, pol gárt, hogy ne kell jen hon -
ta lan ná vál nunk sa ját ha zánk ban.
Kö nyör günk  te le pü lé sün kért,  a

la kó he lyünk köz vet len kör nye ze té -
ben  élő kért.  Gyak ran  mé lye dünk
be le  sa ját  prob lé má ink ba,  és  nem
vesszük ész re a mel let tünk lé vő se -
gít ség re szo ru lót. El me gyünk a kol -
dus mel lett, nem hall juk meg a haj -
lék ta lan ko po gá sát, és étel ről me sé -
lünk az éhe ző nek. Ké rünk, erő sítsd
ben nünk a sze re tet fe le lős sé gét, hogy
nyi tott szem mel jár junk, és meg te -
gyük, amit re ánk bíz tál.
Kö nyör günk gyü le ke ze ti kö zös sé -

gün kért, sze re te ted for rá sá nak he lyé -
ért, ame lyet oly sok szor mér gez nek
em be ri  in du la ta ink.  Meg vall juk,
Urunk,  sok szor még  egy mást  sem
tud juk sze ret ni, nem hogy el len sé ge -
in ket. For dulj fe lénk kö nyö rü lő ir gal -
mad dal, hogy gya ra pod has sunk ne
csak  lét szám ban,  de  nö ve ked hes -
sünk az irán tad va ló en ge del mes ség -
ben is. Add, hogy igéd mag ve té se ne
le gyen hi á ba va ló vá éle tünk ben.
Kö nyör günk  csa lá di  kö zös sé ge -

in kért s ben ne ön ma gun kért. Annyi
min den ter hel ben nün ket, kit gyász
és fáj da lom, kit be teg ség és fé le lem,
kit bi zony ta lan ság és re mény vesz tett -
ség. Tá masz ra, vi gasz ra, örö me ink -
ben  va ló  osz to zás ra  kap tuk  tő led
csa lá di kö te lé ke in ket, ame lye ket sok -
szor  ke ve sebb re  be csü lünk,  mint
amek ko ra aján dé kot hor doz nak ma -
guk ban. Tégy min ket sze re tő társ sá,
biz tos tá masszá, en ge del mes gyer -
mek ké, hogy csa lá dunk leg ben sőbb
szo bánk ká  vál has son,  ahol  együtt
áll ha tunk meg előt ted.
Mennyei Atyánk, aki ma gad vagy

a sze re tet, még aj kun kon sincs a szó,
de te már is me red gon do la ta in kat.
Ké rünk, hall gasd meg gyer me ke id
kö nyör gé sét, és adj meg min dent,
ami a ja vunk ra van. Add, hogy meg -
tar tó, gond vi se lő sze re te ted ből él ve
mi ma gunk is en nek a sze re tet nek az
esz kö zei le hes sünk! Ámen.

Oratio
œcumenica

b AzistentiszteletiésegyházzeneiéletetbemutatósorozatunkbanEsz-
tergomutánmostújraegykis,családiasközösségbelátogatunk.Bu-
dapest-Ferencvárosnemcsakgazdagliturgikuséletéttekintveegye-
dülálló,hanemazértis,mertistentiszteleteit–sajáttemplománakfel-
épültéig–aGátutcairómaikatolikustemplombanünnepli.Mosta
gyülekezetkántoránakbeszámolójátolvashatják.

C aNtate



Evangélikus Élet 2013. szeptember 29. f Evangélikus élEt

A  stra té gia ké szí té sek  ko rát  él jük.
Évek óta for má ló dik egy há zunk át fo -
gó stra té gi á ja, ké szül a kü lön misszi -
ói stra té gia… 
Min den  átfogó  terv  annyit  ér,

amennyi meg va ló sul, amennyi meg -
va ló sít ha tó be lő le. En nek a prak ti kus
fel is me rés nek a je gyé ben hív ta össze
a Dé li Egy ház ke rü let új misszi ói lel -
ké sze, De ák Lász ló kö zös gon dol ko -
dás ra – ahogy ő ma ga fo gal ma zott:
„a ki tö ré si pon tok meg ta lá lá sá ra” –
az  öt  dé li  ke rü le ti  egy ház me gye
misszi ói lel ké szeit szep tem ber 20-ára
a püs pö ki hi va tal ba.
Há zi gaz da ként én tart hat tam az

igei  in to ná ci ót.  Ter mé sze te sen  az
egy ház  és  a  misszió  Urá ra,  Jé zus
Krisz tus ra  fi gyel tünk,  aki  menny -
be me ne te le előtt vi lá gos stra té gi át vá -
zolt  fel  ta nít vá nya i nak  az  el ső
misszió tör té ne ti könyv nek, az Apos -
to lok cse le ke de te i nek ele jén: „El len ben
erőt kap tok, ami kor el jön hoz zá tok a
Szent lé lek, és ta nú im lesz tek Je ru zsá -
lem ben, egész Jú de á ban és Sa má ri á -
ban, sőt egé szen a föld vég ső ha tá rá -
ig.” (Ap Csel 1,8) 
A so kat idé zett mon dat el ső sza -

va – „el len ben” – utal ar ra a fe szült -
ség re, ame lyet iga zán csak az össze -
füg gé sek, a kon tex tus  is me re té ben
ér tünk meg. A né mi leg meg szep pent
ta nít vá nyok  ki csit  ag gód va,  ki csit
tü rel met le nül kér de zik bú csú zó mes -
te rü ket, hogy mi kor ál lít ja fel új ra a

ki rály sá got Iz rá el nek. Jé zus ke mény
sza va vi lá gos út mu ta tást ad: „Nem a
ti dol go tok… El len ben…”
A  Fel tá ma dott  nem  a  ha ta lom

meg szer zé sé re, a ki rály ság „res ta u rá -
lá sá ra”,  ha nem  ta nú ság té vő  élet re
moz gó sít ja apos to la it. Kis sé szim bo -
li ku san  ér tel mez ve  egy faj ta  jé zu si
misszi ói stra té gi át is fel fe dez he tünk
a kül de tés tá gu ló kö re i ben: Je ru zsá -
lem = gyü le ke zet, Jú dea = egy ház, Sa -
má ria = po gány kör nye zet, föld vég -
ső ha tá ra = glo bá lis misszió. 
Jé zus  sza va i ból  egy részt  vi lá gos,

hogy a misszió erő for rá sa fe lül ről jön,
ami/aki a pün kös di Lé lek. Más részt
a kül de tés ha la dá si irá nya be lül ről ki -
fe lé mu tat, te hát a start pont a gyü -
le ke zet len ne.
Len ne…  De  mi  a  va ló ság?  Leg -

alább is  egy há zunk ban  úgy  tű nik,
hogy a misszió in kább az er re sza ko -
so dott  egye sü le tek  és  szer ve ze tek
szív ügye lett, mond ván: „A hi va ta los
egy ház más sal van el fog lal va…” Ezt a
vá dat cá fo lan dó szü le tett meg 1997-
ben a zsi na ti tör vény az egy ház evan -
gé li zá ló és misszi ói mun ká já ról. Bár
nem ez volt a tör vény al ko tók tu da tos
cél ja, még is olyan misszi ói struk tú ra
ki ala kí tá sa kez dő dött el, amely fe lül -
ről le fe lé épít ke zett. En nek sze mé lye -
sen  érin tett  ta nú ja  va gyok,  hi szen
1997 ok tó be ré ben a De ák té ren egy
or szá gos evan gé li zá ció ke re té ben ik -
tat tak be rend szer vál tás utá ni egy ház -

tör té ne tünk el ső or szá gos evan gé li -
zá ci ós és misszi ói lel ké szé nek. 
Ma is jól em lék szem ar ra a ki jó za -

ní tó be szél ge tés re a Pus kin ut cai hi va -
tal ban, amelyen püs pök elő döm, Har -
ma ti Bé la, aki kü lön ben min den ben
tá mo gat ta a szol gá lat el in du lá sát és a
cin ko tai  misszi ói  köz pont  fel épí té -
sét, fi gyel mez tetett: „Ne várj cso dá kat,
egye dül nem so kat fogsz el ér ni…” 
Ak kor ki csit cso dál koz tam a püs -

pök  „ki csiny hi tű sé gén”,  most  már
iga zat kell, hogy ad jak ne ki. El szánt
lel ke se dés sel hat éven át pró bál tam
fe lül ről, kí vül ről éb reszt get ni a gyü -
le ke ze te ket misszi ói na pok kal, ma ga -
zin nal, rá dió mű so rok kal, ka zet ták kal,
CD-kkel… Az éb reszt ge tés ered mé -
nyét vagy ép pen ered mény te len sé gét
iga zán  csak  az  egy ház  Ura  tud ja
meg ítél ni…
Biz tos, hogy job ban kell fi gyel nünk

a jé zu si stra té gia pri o ri tá sá ra: az ala -
pok tól, „Je ru zsá lem ből”, a bel ső kör -
ből, a gyü le ke zet ből kell in dul nia a
misszi ói éb re dés nek és mun ká nak.
Lé nye gé ben  er ről  szólt  a  misszi ói
kon zul tá ció be ve ze tő elő adá sa is. Jó
And rás, az  In ter ser ve  nem zet kö zi
misszi ói szer ve zet eur ázsiai igaz ga -
tó he lyet te se pre zen tá ci ó já ban a gyü -
le ke ze tek  meg úju lá sá nak  misszió -
köz pon tú és ta nít vány ság ra épü lő le -
he tő sé ge it vá zol ta fel. Ki emel te, hogy
pa ra dig ma vál tás  fi gyel he tő  meg  a
vi lág misszi ó ban:  lé nye ge,  hogy  a

misszi o ná ri us  sze mé lye  he lyett  a
gyü le ke zet  kö zös sé ge  ke rül  a  kö -
zép pont ba.
A bib li ai és misszio ló gi ai alap ve -

tés után kö vet ke zett a leg iz gal ma sabb
kér dés: mind eb ből mit és ho gyan le -
het át ül tet ni az egy ház ke rü let gyü le -
ke ze te i nek éle té be? Mit je lent a ta nít -
vánnyá té tel 2013-ban? Hol van re á -
lis esély gyü le ke ze tek új ra élesz té sé -
re? Hol kel le ne bát ran be zár ni temp -
lo mo kat, hogy más hol új gyü le ke ze -
tek plán tá lá sá ra sza ba dul ja nak fel a
spi ri tu á lis  és  ma te ri á lis  for rá sok?
Mit tud nak ten ni eb ben az egy ház -
me gyei misszi ói lel ké szek?
Töb bet  ta lán, mint  ed dig  ezt ők

ma guk gon dol ták vol na – tűnt ki az
őszin te esz me cse re vé gé re. Hi szen a
gyü le ke ze tek ma guk ban sok szor túl
ki csik, erőt le nek és te he tet le nek, az
egy ház ke rü let, az or szá gos egy ház vi -
szont  túl  nagy…  Az  egy ház me gye
job ban  át te kint he tő,  könnyeb ben
össze fog ha tó és moz gó sít ha tó misszi -
ói  ak ci ók ra,  egy más  tá mo ga tá sá ra.
En nek ér de ké ben az egy ház me gyei
misszi ói  lel ké szek  mun ka kö zös sé -
get hoz nak lét re a me gyé jük ben élő
gyü le ke ze ti ta gok ból. Fon tos, hogy le -
gyen vi lá gos kö zös lá tá suk, mun ka -
ter vük: hol, mit, ho gyan, ki vel akar -
nak el ér ni, meg moz dí ta ni, fel épí te ni
a kö vet ke ző év ben. 
Ugyan ak kor nem fe led jük a nagy

tit kot:  em ber  ter vez,  Is ten  vé gez.

A Jé zus ál tal meg hir de tett misszi ói
stra té gia meg va ló sí tá sa is az zal kez -
dő dött, hogy Lu kács le ír ja a „cse lek -
vé si terv” el ső „ak ci ó ját”. A menny -
be tá vo zó Úr ta nít vá nyai nem es tek
sem pá nik ba, sem lá zas ten ni aka rás -
ba . Ezt ol vas suk ró luk: „…egy szív vel
és egy lé lek kel ki tar tó an vet tek részt
az imád ko zás ban… (Ap Csel  1,14)
Er re kap ták meg vá la szul a meg ígért
erőt, a pün kös di Lel ket, a misszió el -
in dí tó ját és moz ga tó ru gó ját. 
S mi vel ez ma sem mű kö dik más -

képp, a dé li misszi ói kon zul tá ció is
ele ven ima kö zös ség gel zá rult, amely
– Deo vo len te – akár „ki tö ré si pont”,
egy új kez det nyi tá nya is le het.
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Az is ten tisz te le ten Sze me rei Já nos, a
Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy -
ház ke rü let püs pö ke az ik ta tás ra szó -
ló meg hí vón sze rep lő ige, Ézs 42,6a
alap ján hir det te Is ten igé jét. Fel idéz -
te a Har kai Evan gé li kus Egy ház köz ség

meg pró bál ta tá sok kal te li tör té ne tét,
kü lö nö sen  a  ki te le pí tés  ese mé nyét,
amely után csak né hány evan gé li kus
ma radt a fa lu ban. Utalt ar ra is, hogy
az utol só olyan lel készt, aki ki zá ró lag
a  har ka i ak  kö zött  vég zen dő  lel ki -
pász to ri mun ká ra ka pott meg bí zást,
majd nem egy év szá za da ik tat ták be
szol gá la tá ba, így a most be ik ta tott lel -
kész nek a gyü le ke zet épí tői mun ká ban
nagy fel adat ada tott. Eh hez bá tor ság,
ki tar tás és leg fő kép pen az szük sé ges,
hogy Is ten va ló ban meg fog ja a ke zün -
ket – lel ké szét, gyü le ke ze tét egy aránt
–,  ve zes sen  ben nün ket  fel ada ta ink
vég zé se köz ben, és ál dá sa ott le gyen
az el vég zett mun kán.

A lel kész ik ta tás szol gá la tát Gab -
nai Sán dor, a Sop ro ni Evan gé li kus
Egy ház me gye  es pe re se  vé gez te. A
nagy szám ban je len lé vő lel ké szek
egy-egy igé vel ad tak út mu ta tást és
kí ván tak ál dást Mes ter há zy Ba lázs
most kez dő dő pa ró kus lel ké szi szol -
gá la tá ra.
A Vas me gyé ből szár ma zó lel kész

Mt 22,37–40 alap ján szó ló ige hir de -
té sét a lé gi utas-kí sé rők nek a re pü -
lő utak ele jén el hang zó tá jé koz ta tó -
já val kezd te, ki emel ve ezt a mon da -
tot: „Mi u tán sa ját oxi gén maszk ju kat
fel vet ték, se gít se nek az ar ra rá szo -
ru lók nak.”
Mes ter há zy  Ba lázs  bi zony sá got

tett ar ról, hogy a har kai gyü le ke ze ti
szol gá lat ban  mö göt te  lé vő  egy  év
ta pasz ta lat után a nyár sa ját „oxi gén -
maszk já nak”  fel vé te lé vel  telt.  Ige -
hir de té sé ben, amely ben gyü le ke zet -
épí té si ter ve i ről is szólt, azt az el ha -
tá ro zá sát jut tat ta ki fe je zés re, hogy se -
gí te ni sze ret ne a har ka i ak nak ab ban,
hogy ők is fel ve hes sék sa ját „oxi gén -
nel  táp lá ló” esz kö zü ket, az az  Jé zus
Krisz tus el jut tat has sa hoz zá juk éle -
tet adó evan gé li u mát.
Az  ik ta tá si  is ten tisz te le tet  köz -

gyű lés kö vet te, ame lyen Mé szá ros Ta -
más fel ügye lő az egy ház ke rü let, dr.
Gi me si Sza bolcs fel ügye lő az egy ház -
me gye, Sza bó Ká roly pol gár mes ter
pe dig a köz ség kép vi se le té ben mon -
dott kö szö ne tet. (Né meth An tal ró -
mai ka to li kus es pe res-plé bá nos kö -
szön té sét dr. Mo zs o lits Im re, a kö zös -
ség vi lá gi el nö ke tol má csol ta.)
Az is ten tisz te let után a he lyi kul -

túr ház ban a gaz da gon te rí tett asz ta -
lok  mel lett  foly ta tó dott  az  ün nep
kö szön té sek kel, ál dás kí vá ná sok kal. A
be szél ge té sek so rán bi zo nyá ra ar ról
is szó esett, hogy az ön ál ló lel kész be -
ik ta tá sá val  mi lyen  új  le he tő sé gek
nyíl nak meg a gyü le ke zet előtt a kö -
ze li  és  tá vo lab bi  jö vő ben.  Eh hez  a
mél tó in du lás meg tör tént, s a biz ta -
tó el ső je lek nek min den ki örül, csak -
úgy, mint e so rok író ja, a köz vet len
hi va ta li előd.

g Wag nEr Szi lárd

ÚjraönállóparókustiktattakHarkán

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

Az idő zí tés Ura lel ki-szel le mi pár hu -
za mot vont Mó ricz mes ter meg va ló -
sult ál ma és a misszió ün ne pi szol gá -
la ta kö zött, ami kor ép pen ezen a na -
pon evan gé li kus, pün kös di és ró mai
ka to li kus csa lá dok szív től szí vig meg -
ta pasz tal ták a krisz tu si sze re tet híd -
ve rő ere jét. 
Az egy be gyűl tek lel ki húr ja it ér zé -

ke nyen pen get te a gyer mek- és if jú sá -
gi ze nés, iro dal mi össze ál lí tás, amely az
is ten ke re sés ezer nyi arc vo ná sát vo nul -
tat ta fel a sze mük előtt (képünkön).
A pün kös di gyü le ke zet Is tent di csé -

rő  kó ru sa  és  igei  bi zony ság té te le,  a
pász to ri ke rek asz tal „in ter jú mi xe”, az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi  Egye tem
teo ló gus ze ne ka rá nak lel kes szol gá la -
ta, Sán dor Fri gyes mis kol ci evan gé li -
kus lel kész krisz to cent ri kus ige hir de -
té se, a gyer me kek kéz mű ves-fog lal ko -
zá sá nak  öröm te li  zsi va ja,  a  test véri
öle lé sek  és  halk  „Is ten  hoz zád”-ok,
no meg a bab gu lyás be-be szál lin gó zó
íny csik lan do zó il la ta a ha za ta lá lás ben -
ső nyu gal má val  töl töt te  el  a  fa lu ház
dísz ter mé ben össze gyü lte ket.
Két ség kí vül kell ne künk egy híd,

mert nem ér jük el egy mást, mi, par -
ti ak és túl par ti ak. Ne he zek a pak kok,
sú lyos a fe les le ges te her, ne héz a la -

di ko lás.  Vá gyunk  ar ra,  hogy  a  fő
köz le ke dé si  út  sza bad dá  vál jon  a
menny  fe lé…,  de  va la mi  el vá laszt
tő le és egy más tól…, és nem vesszük

ész re, hogy a híd ré gen kész, jó erős,
szé pen a lá bunk alá si mul. Ez a Mes -
ter híd ja. Mó richi dán össze kö töt te a
mennyet és a föl det. Si ke rült né hány
órá ra el csen de sed ni, vár ni, át kel ni, ta -
lál koz ni és meg nyu god ni.
Igen, ta lán ép pen a Pok nem zet -

ség be li Mó ricz meg va ló sult ál má nak
örök sé ge ként. 

g Ba kay BE at rix

Móriczmester
megvalósultálma

nyomán
Tu dó sí tás a má so dik mó ric hi dai 

fa lu misszi ós nap ese mé nye i ről – más ként

b Mó riczmester,azegykorinyitraiispánálmaazvolt,hogyhídálljon
aRábán.Nemafféleálomhíd,hanemvalóságos,jó,teherbíró,amely
szabaddátesziafőközlekedésiutatGyőrbe,ésösszekötiapartiakat
atúlpartiakkal.Mivelatettekemberevolt,megisvalósítottaazál-
mát:az1200-asévekelsőfelébenmegépíttetteahidat.Móricnapján,
szeptember22-én,vasárnapkicsinyekésnagyokutaztakát–Móricz
hídján–arólaelnevezettMórichidaközségbe,hogyahelyiekkelkar-
öltverésztvegyenekamásodikalkalommalmegrendezettökumeni-
kusszellemiségűfalumisszióscsaládinapon.

A  most  be ik ta tott  har kai  lel kész,  Mes ter há zy Ba lázs egy ben  an gol–
könyv tár sza kos ta nár is. Kez det től fog va el ső sor ban az if jú sá gi mun ká ban
te vé keny ke dett. Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem el vég zé se után
pszi cho ló gus fe le sé gé vel együtt – aki vel idő köz ben már két gyer me ket
ne vel nek – há rom éven át In di á ban szolgált. Ha za té ré sü ket kö ve tő en Mes -
ter há zy Ba lázs a har kai gyü le ke zet ben, a sop ro ni Eöt vös Jó zsef Evan gé -
li kus Gim ná zi um és Egész ség ügyi Szak kö zép is ko lá ban, va la mint a Ber -
zse nyi Dá ni el Evan gé li kus (Lí ce um) Gim ná zi um ban dol go zott, vé gül a
lí ce um is ko la lel ké sze lett. Eköz ben Szél ró zsa-atya ként ak tív részt vál lalt
az or szá gos evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko zók szer ve zé sé ben is.
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Az idén feb ru ár óta eu ró pai uni ós tá -
mo ga tás sal mű kö dő szak kol lé gi um -
ba a hall ga tók az után fel vé te liz tek,
hogy  már  be ju tot tak  va la me lyik,
Nyír egy há zán mű kö dő fel ső ok ta tá -
si in téz mény be. 
Az Evan gé li kus Ro ma Szak kol lé gi -

um hall ga tói a Nyír egy há zi Fő is ko la
ta ní tó, szo ci ál pe da gó gia, mér nök és
in for ma ti ka sza kán, il let ve a Deb re -
ce ni Egye tem Egész ség ügyi Ka rá nak
ápo ló, szü lész nő, vé dő nő, egész ség -
ügyi szer ve ző, szo ci á lis mun kás, il let -
ve szo ci á lis gaz da ság sza kán ta nul nak. 
Fő is ko lai-egye te mi kö te le zett sé ge -

ik mel lett szak kol lé gis ta ként ha von ta
to váb bi het ven óra ta nul má nyi és kö -
zös sé gi mun ka vár rá juk, rész ben a te -
ma ti kus hét vé gé ken, a szak kol lé gi um
spi ri tu á lis,  kul tu rá lis  és  köz is me reti
mo dul já nak fog lal ko zá sa in. A mo dul -
ba sok más mel lett a val lás- és bib lia -
is me ret, köz igaz ga tá si és szo ci á lis alap -
is me re tek épp úgy be le tar toz nak, mint
a ha zai ci gány ság múlt já nak és je le né -
nek  ala pos  meg is me ré se.  Emel lett
rend sze re sek a kö zös ség épí tő, ön is me -
re ti és konflik tus ke ze lő tré nin gek. 
Ki emelt he lyet fog lal el a nyelv vizs -

gá ra va ló fel ké szí tés, a sze mély re sza -
bott se gít sé get adó men tor ral és tutor -
ral va ló kap cso lat tar tás, il let ve az egy -
há zi in téz mé nyek ben, ci vil szer ve ze tek -
ben, ro ma kö zös sé gek ben vég zett ön -
kén tes mun ka. Mind eh hez a kert vá rosi
gyü le ke zet nem csak be fo ga dó kö zös -
sé gi te ret ad, ha nem be fo ga dó lel ki kö -
zös sé get is nyújt – hang sú lyoz ta tan év -
nyi tó be szé dé ben Mol nár Er zsé bet lel -
ki pász tor, az in téz mény ve ze tő je.
Az Evan gé li kus Ro ma Szak kol lé gi -

um nak idén is húsz hall ga tó ja van, akik
a Cam pus kol lé gi um egyik szár nyá ban,
egy más szom széd sá gá ban lak nak – eb -
ben a tan év ben elő ször, s ez már a csa -
pat épí tés ered mé nyé nek tud ha tó be.
A lak ha tá sért ők is kol lé gi u mi dí jat fi -
zet nek, de eh hez  je len tős se gít sé get
nyújt a tel je sít mény től füg gő szak kol -
lé gi u mi ösz tön díj, mely nek leg ma ga -
sabb össze ge eb ben a tan év ben is öt -
ven egy ezer fo rint.
Az Evan gé li kus Ro ma Szak kol lé gi -

um cél ja, hogy a fi a ta lok hát rá nya i nak
ki egyen lí té sé vel is hoz zá já rul jon a köz -
éle ti fel adat vál la lás iránt el kö te le zett, ak -

tív  tár sa dal mi  pár be szé det  foly ta tó,
si ke res ci gány és nem ci gány ér tel mi -
sé gi ek for má lá sá hoz, akik a szak mai ki -
vá ló sá got öt vö zik a tár sa dal mi és szo -
ci á lis kér dé sek irán ti ér zé keny ség gel, így
küzd ve a ha zai ci gány sá got súj tó elő -

íté le tek el len, a ro mák in teg rá ci ó já nak
elő moz dí tá sá ért. 
Az ezért va ló mun kál ko dás sal ed -

dig el töl tött két  tan év, mond hat ni,
sem mi ség a fel adat nagy sá gá hoz ké -
pest – fi gyel mez te tett kö szön tő jé ben
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
Észa ki Egy ház ke rü le té nek fel ügye lő -
je, dr. Fáb ri György. Mint ki fej tet te,
a  ro ma ér tel mi ség ne ve lé se há rom
olyan össze tett kér dés kör met szés -

pont já ban áll, amellyel hu szon öt éve
nem tu dunk mit kez de ni.
– A ma gyar or szá gi ci gány ság ügyé -

ben el ron tot tunk min dent, amit csak le -
he tett:  nem  ad tunk  pers pek tí vát,  s
nem szá mol tunk az zal, hogy az anya -
gi, szo ci á lis prob lé mák mit je len te nek
a csa lá dok nak. Csak el is me rés il let heti
a fi a ta lo kat,  akik ezek kel  a  ter hek kel
még is meg pró bál nak előbb re jut ni. A
má sik  je len tős  vál ság te rü let  a  ha zai
re gi o ná lis fel ső ok ta tás ügye, mert lát -
ha tó mó don fo gal munk sincs, hogy mit
kezd jünk  ve le.  De  egy há zunk nak  is
van nak te en dői, szá mot kell vet nie ön -
ma gá val és a tár sa da lom ban be töl tött
sze re pé vel,  hisz  nem  kap tunk  olyan
„üze ne tet”, hogy csak az elit tel kell fog -
lal koz nunk! – mond ta az EL TE rek tor -
he lyet te se. (Egy há zunk tár sa dal mi kül -

de té sé ről dr. Fáb ri György kü lön is tar -
tott elő adást a hét vé ge egy má sik nyír -
egy há zi ese mé nyén. Er ről szó ló tu dó sí -
tá sunk a 6. ol da lon ol vas ha tó. – A szerk.)
A ro ma szak kol lé gis ták tan év nyi tó -

ján kö szön tőt mon dott a Deb re ce ni
Egye tem Egész ség ügyi Ka rá nak dé kán -
ja, dr. Fá bi án Ger gely és Tu kacs né dr.
Ká ro lyi Mar git fő is ko lai ta nár, a Nyír -
egy há zi Fő is ko la rek tor he lyet te se.

g VEszp ré mi

Személyeserőfeszítésés
befogadólelkiközösség

Tan év nyi tó az Evan gé li kus Ro ma Szak kol lé gi um ban

b ANyíregyháza-KertvárosiÁgostaiHitvallásúEvangélikusEgyházköz-
ségGyülekezetiKözpontjábanpéntekentartottünnepséggelharmadik
tanévétkezdtemegazEvangélikusRomaSzakkollégium.Agyülekezet
lelkésze,aszakkollégiumigazgatótanácsánánakelnöke,La borczi Gé za
szolgáltigehirdetéssel(képünkön) atanévnyitóistentiszteleten.„Ha va -
la ki szom ja zik, jöj jön hoz zám, és igyék!” (Jn7,37)–azigemagyaráza-
tábólaztérthettékmegafiatalok,hogyazemberintellektuális,lelkiés
spirituálisszükségleteiugyanolyanerővelhatnak,mintatestiek.Átvitt
értelembenszomjazunkatudásra,aszeretetreésIstenközelségére.A
spiritualitáspiacamosthatalmas,akínálatóriási–mutatottráLaborczi
Géza–,deaszakkollégistákmárnemfognakbárminekbedőlni…

Hét főn svéd ven dé ge ket fo gad tak a szak kol lé gis ták. A lin kö pin gi evan -
gé li kus püs pök ség de le gá ci ó ja négy na pos ma gyar or szá gi tar tóz ko dá sa
so rán a ma gyar or szá gi ci gány ság hely ze té vel, a kö rük ben fo lyó szo ci á -
lis mun ká val, egy há zunk nak az in teg rá ci ó ért vál lalt misszi ó já val is mer -
ke dett előbb Bé kés csa bán, majd a nyír te lek–gö rög szál lá si Fi la del fia gyü -
le ke zet ben. Az Evan gé li kus Ro ma Szak kol lé gi um ban fo lyó szak mai mun -
ka mel lett be pil lan tást nyer tek a fi a ta lok sze mé lyes sor sá ba, a hát rá nyok
le küz dé sé ért vál lalt erő fe szí té se ik be. A lin kö pin gi de le gá ci ót ked den fo -
gad ta dr. Fa bi ny Ta más, az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ke is.

Szán dé kuk  meg va ló sí tá sa kor  ho va
más ho va  ké redz ked tek  vol na  be,
mint a tir pá kok 1806-ban ala pí tott
fel ső  is ko lá já ba…  Az  evan gé li kus
Kos suth La jos-gim ná zi um dísz ter -
mé ben  meg ren de zett  ve tél ke dő re
egyé ni ben  és  há rom fős  csa pa tok -
ban je lent kez tek a részt ve vők. Név -
je gyü ket egy-egy ha gyo má nyos tir -
pák étel lel tet ték le a La dá nyi And -
rás író ve zet te zsű ri elé. 
A  tir pák ság  múlt já nak  is me re tét

fir ta tó teszt után szín pa di pro duk ci ók
kö vet kez tek: nép da lok, ver sek, a té má -
hoz kö tő dő, il let ve a tir pák élet for mát
be mu ta tó tör té ne te ket vár tak a ren de -
zők a részt ve vők től. A tir pák ve tél ke -
dő he lye zett jei, dí ja zott jai egyé ni ben és
csa pat ban azok ból a szer ve ze tek ből ke -
rül tek ki, ame lyek a he lyi ha gyo má nyok
meg tar tá sát min dig is leg főbb kül de -
té sük nek te kin tet ték, akár az Al vé gesi
Mű ve lő dé si Ház ban, akár a szlo vák ki -
sebb sé gi ön kor mány zat ban. 
A leg több aján dé kot még is a kü -

lön dí ja sok kap ták. A Mó ricz Zsig -
mond  Ál ta lá nos  Is ko la  man da bo -
ko ri  Vá ci  Mi hály  Tag in téz mé nyé -
nek gye rek csa pa ta tel je sít mé nyé vel
ki ér de mel te,  más részt  a  szer ve zők
szán dé ka sze rint az ő iden ti tá suk és
el kö te le zett sé gük meg nye ré sé ért tör -
tént  min den  a  Tir pák ki mit tud
meg ren de zé se kor.

* * * 

A dísz te rem kö zön sé ge is részt vett
azon az ün nep sé gen, amely a ve tél -
ke dőt  kö ve tő  per cek ben  zaj lott  a
gim ná zi um fő lép cső jén. A lép cső for -
du ló ban ka pott he lyet ugyan is Kos -
suth La jos mű vi asszal  ke zelt  gipsz
mell szob ra, Ek ker Ró bert al ko tá sa (ké -
pün kön),me lyet Pet ró At ti la, a Nyír-
már vány Kft. tu laj do no sa aján dé ko -
zott az in téz mény nek. 
Mint Tar Já nos né, a  gim ná zi um

igaz ga tó ja kö szön tő jé ben fel idéz te: az
is ko la tör té ne té ben meg ha tá ro zó je -
len tő sé ge van Kos suth La jos nak, aki
még éle té ben, egy 1889-es le vél vál tás
so rán en ge dé lyez te ne vé nek hasz ná -
la tát. A Kos suth-kul tuszt hí ven ápo -
ló is ko la mai di ák jai kap tak aján dé -
kot a mű al ko tás sal ép pen szep tem -
ber 19-én, a név adó min den év ben
meg ün ne pelt szü le tés nap ján.
Mint Pet ró At ti lá tól meg tud tuk,

gyer mek ko ra óta ra jong a ma gyar
tör té ne lem  ki emel ke dő  alak jáért,
és nagy örö mé re szol gál, hogy fel -
aján lá sát el fo gad ta a Kos suth La jos-
gim ná zi um, és mél tó he lyet is biz -
to sí tott a szo bor szá má ra. A te he tős
nyír egy há zi  vál lal ko zó nak  egyéb -
ként nem új a me cé ná si sze rep kör,
de hogy ki ket és ho gyan tá mo ga tott
az el múlt esz ten dők ben, ar ról nem
kí vánt be szél ni, mert – mint utalt rá

– nem a nyil vá nos ság el is me ré sé ért
ado má nyoz. 
Az ün nep sé gen egyéb ként a szob -

rász, Ek ker Ró bert is je len volt, és el -
mond ta, hogy a szo bor bronz vál to -
za ta szü lő vá ro sá ban, Sze ren csen ta -
lál ha tó.
A mell szob rot Zsar nai Krisz ti án

es pe res ál dot ta meg, majd Gav lik Ist -
ván hely tör té nész, a Kos suth Szö vet -
ség örö kös tisz te let be li el nö ke mél -
tat ta.  A  meg em lé ke zés  ko szo rúit
töb bek kö zött a me gyei kor mány hi -
va tal nak és a vá ros ön kor mány za tá -
nak kép vi se lői is el he lyez ték.

* * *

Az al ma ma tert az öreg di á kok mi nő -
sí tik  a  leg job ban  –  mond ta  va la ki
szom ba ton  a  Kos suth-gim ná zi um
zsú folt ud va rán, ami kor két osz tály -
ta lál ko zó ra is gyü le kez tek a ven dé gek,
mi köz ben tíz nél is több bog rács ban
il la to zott a ké szü lő ebéd az osz tá lyok
sát rai mel lett, az is ko la ha gyo má nyos
csa lá di nap já nak for ga ta gá ban. Az ud -
var egy el kü lö ní tett szeg le té ben ál lí -
tot ták fel azt az Élet fát, Bo dó Csa ba
er dé lyi fa fa ra gó al ko tá sát, amellyel az
1961-ben vég zett 4/D osz tály tag jai kí -
ván ták  ki fe jez ni  há lá ju kat,  ra gasz -
ko dá su kat ré gi is ko lá juk hoz. Kiss Er -
nő haj da ni osz tá lya két esz ten de je, az
öt ve ne dik érett sé gi ta lál ko zón ha tá -
roz ta el, amit ezen a szom ba ton vég -
hez is vitt. 
Hogy nem akár mi lyen osz tály volt

ez, jel zi: a mai nyug dí ja sok kö zött a
vá ros el is mert ér tel mi sé ge, mű vé sze,
köz tisz te let ben  ál ló  ko ráb bi  in téz -
mény ve ze tői vá ra koz tak az ün nep ség
kez de té re, Tar Já nos né igaz ga tó kö -
szön tő jé re. A gim ná zi um mai ta nu -
ló i nak ren dez vé nyén el hall gat tak a
hang szó rók, a fi a ta lok is kö ze lebb hú -
zód tak, így hoz zá juk is el ju tott a ré -
gi  di á kok  üze ne te:  a  kö zép is ko lai
évek élet re szó ló mu ní ci ó val szol gál -
nak,  s  ez  fél  év szá zad  múl tán  is
olyan fon tos ság gal bír, hogy ki fe je zé -
si for mát ta lál ma gá nak az ezért ér -
zett kö szö net, a há la, pél dát ad va má -
sok nak is ér zé se ik ki fe je zé sé re.
A le lep le zés re és ál dás ra vá ró Élet -

fa mel lett D. Sze bik Im re nyu gal ma -
zott evan gé li kus püs pök Mó zes el ső
köny vé nek a te rem tett vi lág jó sá gá ról
szó ló ré szét idéz ve so rol ta az éle tet
ve szé lyez te tő prob lé mák so ka sá gát,
majd az élet szép sé ge it. Ezt kö ve tő -
en egy öreg di ák, dr. Pa uw lik Lász ló
fő is ko lai do cens az 1961-ben vég zet -
tek élet pá lyá já nak meg idé zé sé vel il -
luszt rál ta D. Sze bik Im re al ka lom ra
szánt gon do la ta it. 
Rá adás ként az is ko la B épü le té nek

ke ren gő jé ben  ki ál lí tás  nyílt  Bo dó
Csa ba fa fa ra gá sa i ból és az ugyan csak
öt ven két éve itt érett sé gi zett Tő kei Pé -
ter fes tő mű vész al ko tásaiból.

g – vE si –

EKLG-mozaik
f Folytatás az 1. oldalról

Is ten igé je, sza va ma ga az élet. Ezt a
szót  ké ri,  igény li  az  egy ház  né pe
min den kö zös sé gi al kal mán. Ok tó ber
má so dik szom bat ján az egész or szág -
ból és a ha tá ron túl ról ér ke zik sok-
sok test vér és ér dek lő dő, hogy ré sze -
se le gyen egy sem mi vel össze nem té -
veszt he tő nap nak.
Az idei prog ram ban hang sú lyos a

ke gye lem bib li kus ér tel me, tar tal ma,
üze ne te. Szük sé günk van rá. Az Út -
mu ta tó na pi igéi lesz nek az evan gé -

li zá ci ós ige hir de té sek alap jai. Sze me -
rei Já nos és Fa bi ny Ta más püs pö ke -
ink mel lett igei szol gálat ra kér tük fel
Cse ri Kál mán re for má tus lel ki pász -
tort. Nincs olyan he lye a vi lág nak, ahol
ma gyar ke resz tyé nek ne is mer nék az
ő ne vét. Év ti ze dek óta vég zi evan gé -
lis ta szol gá la tát né pünk kö ré ben. 
Hang súlyt kap ezen a na pon az el -

múlt tíz év ben szü le tett evan gé li kus
ci gány kö zös sé gek kö zös ta nú ság té te -
le. Mér föld kő ez egy há zunk éle té ben.

Ki lenc szek ci ó ban lesz le he tő ség
ar ra, hogy a fő té mát kü lön bö ző as -
pek tus ból meg kö ze lít sük, át gon dol -
juk, meg be szél jük.
A nap csúcs pont ja az úr va cso rai

kö zös ség, mely re a li zál hat ja a ke -
gye lem el fo ga dá sát sze mé lyes éle -
tünk ben.
Imád koz zunk, hogy ál dás le gyen

ezen a na pon!
g SzE vE ré nyi Já nos 

or szá gos misszi ói lel kész
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Ma, ami kor a pusz ta föld vá ri temp -
lom szen te lé sé nek szá za dik év for du -
ló ját  ün ne pel jük, meg em lé ke zünk
édes apánk ról, Ben czúr Zol tán ról is
– aki a gyü le ke zet ben szol gált hu -
szon öt évet, és szin tén eb ben az év -
ben  ün ne pel né  szü le té sé nek  szá -
za dik év for du ló ját.
Édes apánk Szar va son szü le tett,

evan gé li kus egy há zi ta ní tó csa lád -
já ban. Itt érett sé gi zett az evan gé li -
kus gim ná zi um ban. A sop ro ni teo -
ló gi án 1935-ben sze rez te meg dip -
lo má ját,  majd  1936.  áp ri lis  5-én
szen tel te lel késszé Ko vács Sán dor
püs pök. Se géd lel kész ként több he -
lyen  szol gált.  Ek kor  lett  Kar dos
Gyu la püs pök mun ka tár sa, aki hez
ba rá ti szá lak fűz ték. Püs pö két egész
éle té ben pél da ké pé nek te kin tet te.

Val lás tan ér ként dol go zott Lo son -
con a gim ná zi um ban. Ott is mer ke -
dett  meg  ké sőb bi  fe le sé gé vel,  a
ma gyar–tör té ne lem sza kos ta nár -
ként szin tén ott dol go zó Iván Ilo -
ná val.
A  há bo rús  évek  után  Ta ta bá -

nyán, Sal gó tar ján ban, Kon do ro son
szol gált, és 1955-ben lett a pusz ta -
föld vá ri gyü le ke zet pa ró kus lel ké sze.
Szol gá la tát  csend ben,  de  oda -

adó  hű ség gel  vé gez te  a  Vi har sa -
rok ban. Nem könnyű kö rül mé nyek
kö zött. Fe le sé ge egy ide ig nem ta -
nít ha tott a he lyi is ko lá ban, Kon do -
ros ra kel lett át jár nia. Gyer me ke it –
szár ma zá suk mi att – nem vet ték fel
az oros há zi gim ná zi um ba, ezért ti -
zen négy  éves  ko ruk ban  el  kel lett
hagy ni uk  Pusz ta föld várt.  Szen te -

sen ta nul hat tak to vább a hi tét meg
nem  ta ga dó  Frenyó Lász ló ta nár
se gít sé gé vel.

A Pusz ta föld vá ron szü le tett har -
ma dik gyer mek – Zol tán – az ál ta -
lá nos is ko la be fe je zé se után a Deb -

re ce ni Re for má tus Kollégium Gim -
ná zi umá ban foly tat ta ta nul má nya it.
Édes apánk szí ve, lel ke a gyü le ke -

ze té volt. Élénk gyü le ke ze ti éle tet te -
rem tett: ének kart szer ve zett, if jú sá -
gi bib lia órá kat, ké zi mun ka kört. A
ha vi rend sze res ség gel tar tott sze re -
tet ven dég ség na gyon nép sze rű volt.
Nagy ener gi á val szer vez te az if jú sá -
gi al kal ma kat, ami az ÁVH-nak is
fel tűnt, és a tör vény ere jé vel be is til -
tot ták őket…
Gond ja volt temp lo má ra. Fúrt, fa -

ra gott, ha kel lett, ha ran go zott, fon -
tos volt, hogy temp lo ma messzi ről
hir des se az ak tív gyü le ke ze ti élet lé -
tét. Pres bi te re i vel kar ölt ve fel újí tot -
ta a pa ró ki át, új ke rí tést ké szí tet tek
a temp lom kert kö ré. Az öt ve ne dik
év for du ló ra a temp lom tel jes fel újí -

tá sát elvé gez ték – rész ben gyü le ke -
ze ti se gély ből, rész ben két ke zi mun -
ká val. Ek kor ké szült el a temp lom
vil la mo sí tá sa is.
1979.  évi  be szá mo ló já ban  édes -

apánk ír ta: „Is ten irán ti há lá val em -
lít jük meg, hogy gyü le ke ze tünk nek
adós sá ga  nincs. Meg fe le lő  ko moly
tar ta lék kal ren del ke zik. A gyü le ke zet
lel ké sze 1980. ja nu ár 1-jé vel nyug díj -
ba vo nult. Hí ve ink jó re mény ség gel
vár ják az új mun kást.” 
Nyug dí jas évei  alatt  Ki star csán,

gyer me kei kö ze lé ben élt, 1998-ban
tért meg Urá hoz. Ked ves igé jé vel bú -
csúz tunk tő le: „Igen, Atyám, mert így
volt ked ves te előt ted.” (Mt 11,26; Ká -
ro li-ford.)

g Gyer me kei:
Gyöngy vér, Csil la, Zol tán

BenczúrZoltán(1913–1998)emlékezete

Gáncs Pé ter kö szö ne tet mon dott a
meg hí vó  jól meg vá lo ga tott  igé i ért,
me lyek egye di sé gük kel, meg szó lí tó
ere jük kel – lát ha tó lag – sa ját pré di -
ká ló ked vét is fo koz ták. A püs pök Is -
ten cso dás, gyó gyí tó ke gyel mét emel -
te ki: ez az erő az, ami meg emel, meg -
ele ve nít, föl hoz a mély ből. 
Négy éve a nagy szé ná si temp lom

élet ve szé lye sen meg süllyedt, ek kor
még azt sem tud ták, meg le het-e egy -
ál ta lán men te ni. Mély re süllyedt, de
Is ten – pél dá ul meg hoz va  kül föl di
test vé rek ada ko zó ked vét – le he tő vé
tet te, hogy föl emel ked jen, hogy új já -
éled jen. „Ezért is nagy ün nep, »nagy
szom bat« a mai” – hang sú lyoz ta a
Dé li Egy ház ke rü let lel ké szi ve ze tő je. 

A nagy szé ná si evan gé li ku sok kö vet -
ke ző nagy fel ada ta az em be ri kö zös -
ség  új já épí té se  lesz.  Az  Ezé ki el nél
em lí tett szét szó ró erő, a – vi har sar ki
ha tá sát kü lö nö sen érez te tő – di a bo losz
azon ban ne he zen győz he tő le. Az zal
vi szont, hogy a temp lom épü le te meg -
újult, a ta lál ko zás több fé le di men zi ó -
ja nyílt meg. Eb ben a tér ben ki le het
kap cso lód ni „a hét köz na pok da rá ló -
já ból”, egy ben be le het kap cso lód ni az
Is ten nel  va ló  él te tő  kö zös ség be,  és
nem csak „nagy szom ba to kon” – bá -
to rí tot ta a püs pök az egybegyűlteket. 
A pro to kollt – el mon dá sa sze rint

–  ke vés sé  ked ve lő  Er dé lyi  Zol tán
azért még is kö szön töt te a je len lé vő
ven dé ge ket. A már em lí tett szol gá -
lat te vő kön  kí vül  Ra dos né Len gyel
An na egy ház ke rü le ti fel ügye lőt, Ma -
da rász Gé za egy ház me gyei fel ügye -
lőt,  Kon dor Pé tert, a  szom szé dos
Ke let-bé ké si Egy ház me gye es pe re sét
és az oda kint bab gu lyást fő ző Nyem -
csok Já nos pol gár mes tert – nem pro -
to kol lá ri san, ha nem sze mély re szó -
ló, me leg sza vak kal.
A  lel kész kö szö ne tet mon dott a

temp lom fel újí tá sát „te tő alá ho zó”
tá mo ga tók nak,  vál lal ko zók nak  és
vál lal ko zó szel le mű ek nek. El mond -
ta, hogy Lip csé ből, Er langen ből, il -
let ve az egy ház ke rü let től és az egy -

ház me gyé től kap tak anya gi tá mo ga -
tást. És ami a leg na gyobb cso da: há -
la a jó ked vű ada ko zók nak, ön erő ből
is fu tot ta. 
Mi u tán  a  lel kész  kö szön töt te  a

ven dé ge ket, a ven dé gek is kö szön töt -
ték a gyü le ke ze tet. Lá zár Zsolt es pe -
res Er dé lyi Zol tán jó öt le te it és a ve -
ze tés hez va ló jó ér zé két mél tat ta. 
Az is ten tisz te le ten ze nei szol gá la -

tot vál lalt a Cre do ze ne kar, to váb bá
Bar tis né Lu pás Er zsé bet, aki szív szag -
ga tó gyi me si nó ták kal ér ke zett, Cse -
te Gab ri el la pe dig Re mé nyik Sán dor
Temp lom és is ko la cí mű  ver sét
mond ta  el  az  ün ne pi  köz gyű lé sen.

A pad ló za ton kí vül min den meg -
újult a nagy szé ná si temp lom ban. A
sta ti ku sok vé le mé nye sze rint biz to -
san áll az épü let. Há la a leg na gyobb
sta ti kus nak.

amb róz fal vi (k)út ke re sés
Temp lo muk száz öt ve ne dik szü le tés -
nap ját ün ne pel ték az amb róz fal vi ak.

So kan a szom szé dos Pit va ros ról és
Csa nád al ber ti ből ér kez tek az is ten -
tisz te let re. A fi a ta lok ibo lya szín se -
lyem ken dő ben  da lol tak,  a  spon tán
mó don  a  hú rok  kö zé  csa pó  Lá zár
Zsolt es pe res gi tá ron kí sér te őket.

Ku tyej Pál nyu gal ma zott  lel kész
vé gez te a be ve ze tő li tur gi ai szol gá la -
tot,  majd  Cson ka Zsu zsan na, az
Amb róz fal va–Csa nád al ber ti–Pit va -
ro si Evan gé li kus Egy ház köz ség lel ké -
sze üd vö zöl te a ven dé ge ket, köz tük
a ko ráb bi lel ké sze ket, Je szensz ky Ti -
bor nét és  csa lád ját,  il let ve  Ku tyej
Pált és fe le sé gét. 
Gáncs  Pé ter  püs pök  rend ha gyó

mó don,  hit tan óra sze rű en  kér dez -
get te a fi a ta lo kat az evan gé li kus, re -
for má tus és ka to li kus temp lo mok sa -
já tos sá ga i ról, egy részt az zal a nem tit -
kolt szán dék kal, hogy a szü lők nek is
üzen jen, akik Amb róz fal ván – ért he -
tet len mó don – mind csak er kölcs -
tan ok ta tás ra küld ték gyer me ke i ket.
Más részt pe dig hogy a fi gyel met az
evan gé li kus  temp lo mok ban  köz -
pont ban ál ló ol tár ra irá nyít sa. Pré di -
ká ci ó ja té má já ul ugyan is az amb róz -
fal vi – nem ép pen a leg jobb ál la pot -
ban lé vő, de meg be csü len dő – temp -
lom ol tár ké pé nek Jé zus és a sa má ri -
ai asszony ta lál ko zá sát áb rá zo ló je le -
ne tét vá lasz tot ta a Dé li Egy ház ke rü -
let lel ké szi ve ze tő je. 
A temp lo mot egy kút hoz ha son lí -

tot ta. A kút nak ad dig  iha tó a vi ze,
amed dig rend sze re sen fo gyasz ta nak
be lő le.  Ha  nem  hasz nál ják,  meg -
pos had, sőt ki is szá rad hat – fi gyel -
mez te tett Gáncs Pé ter. Kút hoz já ru -
lás ra, rend sze res temp lom lá to ga tás -
ra, gyü le ke zet épí tés re bá to rí tot ta a
ma rék nyi, ám an nál szeb ben szó ló if -
jú éne kest és a ré gi e ket. 
A pré di ká ció után Dé nes Er zsé bet

egy ház köz sé gi fel ügye lő kö szön töt -
te a ven dé ge ket és a szol gá lat te vő ket.
„A temp lom szü le tés nap ja a leg jobb
al ka lom a kút tisz tí tás ra” – hang sú -
lyoz ta  az  egy ház ke rü le ti  fel ügye lő,
Ra dos né Len gyel An na. Az ün ne pi
köz gyű lé sen  Gáncs  Pé ter  püs pök
be je len tet te, hogy a he lyi lel kész nő
meg rom lott egész sé gi ál la po tá ra va -
ló te kin tet tel Ku tyej Pál nyu gal ma zott
lel készt  ki se gí tő  szol gá lat ra  kül di
Amb róz fal vá ra.
A szi vár vány új ra fel tűnt a Ra vasz-

ta nyán, aho vá már nem „szol gá lat ra”,
ha nem  ta nya si  (k)utak  kin cse i nek
meg íz le lé sé re ér kez tek a fá radt ván -
do rok a buz gó es pe res jó vol tá ból. A
ke rí tés hez kö ze le dő sza ma rak lát tán
a  püs pök  oda szólt  a  tu dó sí tó nak:
„Itt a le he tő ség exk lu zív in ter jú ké -
szí té sé re.” A sza ma rak azon ban csö -
kö nyö sen hall gat tak. 

g Ki nyik Ani ta

Há la adás 
a pusz ta föld vá ri temp lom ban
„Jöj je tek…, még van hely!”– hir det te a
meg hí vó és Gáncs Pé ter el nök-püs pök
is a nagy va cso ra pél dá za tá ból vett sza -
va kat a száz éves pusz ta föld vá ri evan -
gé li kus temp lom ban. Jól le het a szep -
tem ber 21-én tar tott há la adó is ten tisz -
te le ten is akadt még itt-ott egy-egy üres
ülő hely, az ün ne pet ma gá é nak érez te
a ki csiny gyü le ke zet mel lett szá mos el -
szár ma zott vagy más fe le ke ze tű és egy -
ház hoz nem tar to zó is.
A ju bi le u mi dél után a Me ző be ré -

nyi evan gé li kus réz fú vós együt tes fan -
fár já val in dult. Az ün ne pi is ten tisz -

te le ten – amely nek li tur gi á já ban Lá -
zár  Zsolt  es pe res,  Lász ló né Há zi
Mag dol na he lyi lel kész és a gyü le ke -
zet ből szár ma zó Hor váth Ani kó szar -
va si lel ki pász tor szol gált – a püs pök
Lk  14,17b.22b  alap ján  hir det te  az
igét. „A pél dá zat be li gaz da mód já ra
Is ten itt száz éve fo lya ma to san gaz -
da gon te rí ti asz ta lát, cso dá la tos ban -
ket tet  ren dez  a  pusz ta föld vá ri ak -
nak” – em lé kez te tett. 
„Ezt a kö zös sé get nem pó tol ja az

ott ho ni bib lia ol va sás és egy-egy te le -
ví zi ós vagy rá di ós is ten tisz te let meg -
né zé se,  il let ve  meg hall ga tá sa  sem.
At tól ugyan is még sen ki nem la kik jól,
hogy meg néz egy gaszt ro mű sort va -
la me lyik té vé csa tor nán” – foly tat ta a
püs pök,  aki  utalt  ar ra  is,  hogy  a

pusz ta föld vá ri temp lom nak egy faj ta
véd je gye lett a nya ran ta meg ren de -
zett, Nyi tott temp lom éj sza ká ja el ne -
ve zé sű misszi ói prog ram. „A temp -
lom  azon ban  nem csak  ek kor,  ha -
nem min den  va sár nap  nyit va  van,
min den va sár nap szól a hí vo ga tó ha -
rang” – he lyez te a föld vá ri ak szí vé re
a ke rü let lel ké szi ve ze tő je.
Az is ten tisz te let vé gén meg ko szo -

rúz ták Bol la Mi hálymi nisz te ri ta ná -
csos  (1850–1916)  em lék táb lá ját.  A
gyü le ke zet  egy ko ri  tisz te let be li  fel -
ügye lő je szer vez te az 1913-ban fel szen -
telt temp lom épít ke zé si mun ká la ta it,
de ne vé hez fű ző dik a pusz ta föld vá ri
köz ség há za és jegy zői lak fel épí té se is.
Az ün nep ség ke re té ben egy új már -
vány táb lát  is  avat tak:  a  gyü le ke zet
1896-os ön ál ló vá vá lá sa óta Föld vá ron

szol gált  ko ráb bi  négy  lel kész  ne vét
örö kí tet ték meg az utó kor szá má ra.
„Gaz da gon te rí tet ték” az ün nep li -

tur gi á ját: köz re mű köd tek a kis is ko lás
hit ta no sok, a he lyi Bú za vi rág nép dal -
kör  zsol tá rok kal  ké szült,  Né meth
Gab ri el la az  egyik  ko ráb bi  lel kész,
Szent pá li Pál föld vá ri ak nak aján lott
ver sét ol vas ta, míg Jan kó Zi ta Bach
mű ve i ből brá csán szó lal ta tott meg né -
há nyat a dél után fo lya mán. 
A gaz dag is ten tisz te let után gaz da -

gon te rí tett asz ta lok vár ták a ven dé ge -
ket a pa ró kia ud va rán. Aki pe dig a sze -
szé lyes őszi idő já rás el le né re ki tar tott,
a  bé kés csa bai  Ze ne ba rát Fe le ba rát
ka ma ra kó rus ün ne pi hang ver se nyé re
tér he tett vissza a száz éves fa lak kö zé.

g –ó –ő –a
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Ku tyej Pál nyu gal ma zott lel kész 
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–  Édes anyám  na gyon  kö zel  állt
hoz zám – kez di az em lé ke zést –, ő
ne velt.  Szü le im  ko rán  el vál tak,  s
apám föld raj zi lag is tá vol élt tő lem.
Ma gam ról  tu dom,  hogy  egy  apa,
egy fér fi más kép pen kö tő dik a gye -
re ke i hez. Mind az ötöt, a ne velt lá -
nyo mat is na gyon sze re tem, bár mit
meg ten nék ér tük. 
Anyám rend kí vü li egyé ni ség volt,

an nak el le né re, hogy ti pi kus hód me -
ző vá sár he lyi ként él te az éle tét. Szor -
gal mas em ber, nem csak a nö vé nye i -
re, tyúk ja i ra, nyu la i ra fi gyelt oda, de
a mun ká já ra és a tár sa i ra is. Gyö nyö -
rű en írt, most lá tom, ahogy ol va som
a ré gi le ve le it. Ki tű nő en ta nult, tud -
ta a gyors- és gép írást, a pol cán lé vő
köny vei  vol tak  el ső  ol vas má nya im.
Mi kor men tem a tá vo li kút ra ví zért,
vit tem az Ezer szó né me tül cí mű kö -
te tet, és tíz éve sen ta nul tam az ide gen
nyel vet. En nek ma is nagy hasz nát ve -
szem kül föl di út ja i mon vagy elő adá -
sa i mon…

– Ap já tól nem örö költ köny ve ket?
– Apám nak fű szer-cse me ge bolt ja

volt a Kos suth tér sar kán. Föld szin tes
üz let sor hú zó dott ott, a leg el ső volt az
övé, a nagy apám tól örö köl te. A gye rek -
ko ri em lé kek, él mé nyek…, a se lyem -
her nyó-te nyész tés, az is nagy ka land
volt, kis pénz ki egé szí tés a sze gény ség -
ben. Elő ször el hoz tuk gyu fás do boz ban
a pe té ket, egy rajz lap ra rá tet tük őket,
ki kel tek, az után a her nyók egy re nö -
ve ked tek. Fü ze tek re, a szé kek re, az ágy -
ra, az asz tal ra, min den ho vá te rül tek
szét. Zsák szám ra hoz tam a pi ac kör -
nyé ké ről az eper le ve let. Ha ar ra já rok,
ma is ez jut eszem be.
– Kosz to lá nyi azt ír ja va la hol, ha

meg hal édes anyánk, ak kor le szünk
iga zán fel nőt tek.
– Nyolc van há rom éves  ko rá ban

hunyt el édes anyám, hosszú be teg ség,
rák el le ni küz de lem után. Az én fel -
nőtt sé gem va ló szí nű leg ak kor kez dő -
dött, ami kor 1960-ban, ti zen hét éve -
sen föl ke rül tem a Hon véd Együt tes -
be tán cos nak. Al bér let, ön fenn tar tás
várt rám, fe le lős élet, tá vol a szü lői
ház tól. A ha za lá to ga tás is nagy ese -
mény volt, mert akár mi kor nem le -
he tett le ug ra ni… 
Édes anyám ha lá la na gyon meg vi -

selt. Egy re job ban ér zem a hi á nyát, a
nem mú ló fáj dal mat, hogy mi ért nem
hív tam fel több ször. Mennyit kért: „Ja -
ni kám,  csak  egy  te le fon,  hogy  jól
vagy tok.” Én csak vár tam, majd szép
hosszú le ve lek kel tisz te lem meg, és be -
szá mo lok min den ről. Ha lá la pil la na -
tá ban ott áll tam az ágyá nál, és át él tem,
ami kor a lé lek el hagy ta a tes tét. Meg -
nyug vás  le he tett, hogy egyik fia ott
volt, fog ta a ke zét, rá bíz ha tott még né -
hány ked ves üze ne tet.

– Hi ány zik na gyon?
– Min dig fi gyelt má sok ra. Min den

ki ál lí tá som ra, ame lyik Vá sár hely kör -
nyé kén nyílt meg, el jött, és volt vé le -
mé nye, di csé re te és kri ti ká ja. Fél tem,

mit  fog  szól ni  akt ké pe im hez  ő,  aki
bap tis ta hit ben ne vel ke dett. Gye rek -
ko rom ban  ép pen  ezért  szín ház ba
vagy mo zi ba men ni bűn volt ná lunk.
Az is ér de kes, hogy a bap tis ták nál a ti -
zen nyol ca dik élet év be töl té se kor ki-
ki ma ga dön ti el, hogy me lyik val lást
vá laszt ja. Jár tam Bu da pes ten is ima -
ház ban, a be me rí tés gyö nyö rű volt,
vagy Már té lyon, a Ti szá ban, hó fe hér
ru há ba be öl töz ve tör tént a szer tar tás. 

– A hosszú évek so rán vál to zott a
mun ka mód sze re?
– Olyan ké pet aka rok, amely el ső

lá tás ra meg ál lít ja a né zőt. S ahogy to -
vább fi gye li, a kép éli vi lá gát, hogy né -
ző je újabb és újabb ré te get fe dez hes -
sen  föl.  A  stí lu som,  for ma vi lá gom
össze tet tebb lett, a szür re a liz mus hoz
kö ze lít. Nem azt mon dom, hogy az
örök ké va ló ság nak dol go zom, de hadd
le gyek ki csit túl zott ön bi za lom mal:
igen is ar ra tö rek szem, hogy ne csak
a pil la nat ról szól ja nak a ké pe im, ha -
nem öt év, öt ven, öt száz év múl va is
–  nagy ké pű en  hang zik  per sze,  de
nem va gyok az – le gyen ér té ke an nak
a le nyo mat nak.
– Kor mos Ist ván vá lo ga tott ver sei -

nek kö te tén az ön ké pe lát ha tó. Ho -
gyan szü le tett a fel vé tel?
– A het ve nes évek ele jén fo tó ri por -

ter ként  dol goz tam  a  Bú vár cí mű
ter mé szet tu do má nyi lap nál. Mel let -
te az Új Tü kör nél, a Mu zsi ká nál, a
Nép mű ve lés nél is vál lal tam mun kát.
Eb be sok min den be le tar to zott: port -
ré, bo rí tó, il luszt rá ció… Így ju tot tam
el a já té kos-ko moly vers vi lá gú Kor -
mos  Ist ván hoz  is.  A  mun ka mód -
szer olyan, aho gyan én is ta ní tom a
fi a ta lok nak. Ha meg kap juk a fel ada -
tot, ké szül jünk fel, tud juk, hogy ki -
vel fo gunk ta lál koz ni. Mi lyen em ber?
Ha va ló di port rét aka runk, ak kor ab -
ba a pil la nat ba a jel le mé nek, élet mű -
vé nek be le kell sű rű söd nie. El ké szí -
tet tem a port rét, ahogy a szí vé re te -
szi a ke zét – ak kor már há rom in fark -
tu son volt túl. Ké sőbb vissza men tem
a na gyí tás sal, s meg kér tem, hogy a ré -
gi író gé pé be fűz zünk be egy kéz ira -
tot, így lett az egész ből egy so ro zat.
– Pi linsz kyről is ér de kes mon tázst

ké szí tett.
– Egy ké pes he ti lap meg bí zá sá ból

ke rül tem ve le kap cso lat ba. A Ba la ton
part ján, az író szö vet ség al ko tó há zá -
ban ke res tem föl. Ak kor már is mert
köl tő volt, jár ta Eu ró pát, Pá rizs ban
fel ol va sá so kat  tar tott.  Ál lan dó an
dol go zott,  egyik ci ga ret tát  szív ta  a
má sik után. A ké pe ken jól lát sza nak
tö ré keny ma dár ke zei, ame lyek ér zé -
keny sé gé re  utal nak.  Köz lés  előtt
min dig meg mu tat tam a ké pet jó vá -
ha gyás cél já ból. Ez se gít ség is volt,
mert a vissza jel zé sek min dig meg erő -
sí tet tek  ab ban,  hogy  ér de mes  to -
vább lép ni és kí sér le tez ni.

– Rég óta jár ja a vi lá got, ho gyan
lát ja a jö vőn ket?
– Úgy  tű nhet,  a mun kám mi att

nem volt időm be te kin te ni egy-egy
or szág hét köz nap ja i ba. De nem így
van. Bár hol jár tam, bár mi lyen tár sa -
dal mi  kö zeg ben  for dul tam  meg,
min dig a har cot, a küz del met lát tam
a kon cért! A nem szű nő gyű löl kö dést,
amely  nem csak  a  szó vál tá sok ban
pa rázs lott, de tett le ges sé gig, a gyil -
ko lá sig fo ko zó dott! Ez Ame ri ká ban,
a so kat han goz ta tott de mok rá ci á ban
ép pen úgy ér vé nyes, mint más föld -
ré sze ken.  Kí sé rő im  fel ké szí tet tek
New York ban: ha va la ki a tor kom nak
sze gez egy kést, azon nal ad jam oda,
amit el akar ven ni tő lem, ne el len kez -
zek.  Mi kor  In di á ban,  Kal kut tá ban
volt ki ál lí tá som, s volt időm a nagy -
vá ro sok ban szét néz ni, elő ször for dult
elő ve lem, hogy vissza cse rél tem a re -
pü lő je gye met, mert nem tud tam el -
vi sel ni az iszo nya tos nyo mort.

– Het ve ne dik szü le tés nap ján a
leg fon to sabb ki ál lí tá sát szü lő vá ro sá -
ban, Vá sár he lyen mu tat ta be.
– Az em ber úgy ér zi, szin te kö te -

les sé ge,  ha már  ilyen  ke rek het ven
évet meg ért, szü lő vá ro sá nak meg mu -
tat ni, hogy mit al ko tott. Hi szen ami
te het ség  ve lem  szü le tett,  az  on nan
van;  amit  ta nul tam az  is ko lá ban,  a
könyv tár ban,  ami  gon dol ko dá som
lé nye gét meg ala poz ta, mind ott kap -
tam. Élet mű-ki ál lí tás, az Al föl di Ga -
lé ria  föld szint jé nek  mind  a  ki lenc
ter mét, két hosszú fo lyo só ját meg töl -
töt tem a ké pe im mel. Ép pen al kal mas
ar ra,  hogy  egy-egy  kor sza ko mat
össze gez zem.  Ma,  a  di gi tá lis  kor -
szak ban,  a  szá mí tó gé pes  fel dol go -
zás  ide jén  ér de kes  meg mu tat ni  a
klasszi kus ana lóg fény ké pe zés ma ra -
dan dó da rab ja it. Egy jó kép nek, füg -
get le nül at tól, hogy mi lyen for má ban
je le ní tik meg, a gon do la ti mon da ni -
va ló ja ad ja az ér té két.

– Volt-e idő va la mi lyen szám ve -
tés re?
– Min dig hang sú lyo zom, a fo tó zás

nem a pil la nat mű vé sze te, ha nem a
gon dol ko dá sé. Az ex po zí ci ós idő ben:
a má sod perc tö re dé ké ben he tek, hó -
na pok, év ti ze dek ta pasz ta la ta és él -
mé nye  sű rű sö dik.  Nem  azt  mon -
dom, hogy ab ban a pil la nat ban egy
egész éle tet pró bá lok meg mu tat ni, de
a le he tő leg töb bet. Nem ven ném a
bá tor sá got,  hogy mi nő sít sem  sa ját
mun ká mat, in kább má sok reflek tá -
lá sát ve szem fi gye lem be. Az zal elé -
ge dett le he tek, hogy tán cos ként és fo -
tog rá fus ként  is  olyan  fog lal ko zást
űz het tem, ame lyet sze re tek. Ne héz -
sé gei  el le né re  is  örö met  je lent  a
fény ké pe zés. So kan kér de zik, mi ért
ez a sok ki ál lí tás. Mert nin cse nek le -
he tő sé gek új ság nál, fo lyó irat nál, ma -
ga zi nok nál – egye dül a ki ál lí tá so kon
tu dom el mon da ni a gon do la ta i mat.
Ezt te szem to vább ra is, itt hon és kül -
föl dön,  mon dom  fá rad ha tat la nul:
fá jó és gyö nyö rű az élet, és nem re -
mény te len.

g FEny vE si Fé lix La jos
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leKa ronülők től az is ko lá so kig ked vük
sze rint tölt he tik a gye re kek a lan gyos
ko ra őszi va sár na pot, hi szen ug rá ló -
vár, csúsz da, kéz mű ves-fog lal ko zás,
a tir pák mi li őt meg idé ző lo vas ko csi -
ká zás vár ja őket. Né me lyik fel he vült
ar cocs kát di va tos fes tés éke sí ti, és a
ki csi ke zek be Hu ba, a fé nyes fe ke te
sző rű lab ra dor ret ri ver és Tü csi, a vir -
gonc tacs kó buk si ja si mul. 
A  gye re kek  meg sze lí dül ve  hall -

gat ják Ár mós Já nost, és él ve zik a já -
té kot a mind ezt vég te len tü re lem mel
vi se lő ku tyák kal. A fér fi, aki a deb re -
ce ni Sansz – „Se gít a négy lá bú ak sze -
re te te” Ala pít ványt kép vi se li, ke re kes
szék ben él tíz éve, mi ó ta el ütöt te egy
au tó. Ku tyát csak öreg ko rá ra ter ve -
zett, Hu ba azon ban nél kü löz he tet len
társ ál lat, és gaz dá ját nem rég pa ra gi -
lity-vi lág baj no ki cím hez  se gí tet te.
Az ala pít vány, amely nek Ár mós Já -
nos és fe le sé ge, Ár mós Ibo lya dol go -
zik, se gí tő, te rá pi ás és ro ham jel ző ku -
tyák  ki kép zé sé vel  fog lal ko zik,  és
min den  adan dó  al ka lom mal  de -
monst rál ja, hogy a négy lá bú ak oda -
adó sze re te te nél kül si vá rabb len ne
az em be rek éle te…
A kert vá ro si gyü le ke zet ha gyo má -

nyos ren dez vé nyén min den kor osz -
tály nak kí nál nak ér tel mes idő töl tést.
La borczi Gé za pré di ká ci ó ja és az úr -
va cso ra után nem gyé rül a kö zön ség.
A so rok ugyan át ren de ződ nek, mert
a gyü le ke ze ti te rem ben min den ki ott
hup pan le egy szék re is me rő sök kel be -
szél get ve, ahol a be je len tés éri: kez dő -
dik az elő adás. S mi re va ló ban meg -
kez dő dik,  kint ről  is  vissza szi vá rog
min den ki. Ko moly ér dek lő dés mu tat -
ko zik a té ma iránt: Egy há zunk kül de -
té se a mai tár sa da lom ban.

Dr. Fáb ri György ke rü le ti fel ügye -
lő,  az  Eöt vös  Lo ránd  Tu do mány -
egye tem rek tor he lyet te se be ve ze tő -
jé ben két le het sé ges op ci ót vá zol fel
a hely zet ér tel me zé sé re. Az egyik:
vég re a he lyünk re ke rül tünk, mert
az új Alap tör vény ki nyil vá nít ja, hogy
a ma gyar nem zet tag jai tisz te let ben
tart ják a tör té ne ti al kot mányt és a
Szent Ko ro nát; kö te le ző az óra ren -
di hit tan, il let ve er kölcs tan; fo lya ma -
tos az ál la mi tá mo ga tás. A má sik ér -
tel me zé si le he tő ség: an nak el le né re,
hogy  a  ke resz tény ség  ezer hét száz
éve ál lam val lás, fo lya ma to san csök -
ken a hí vek lé lek szá ma és ér dek lő -
dé se;  az  ér té kek  meg tip rá sát  lát -
hat juk; az egy há zak kép te le nek ön -
fenn tar tók len ni; sze re tet len ség és
ha té kony ta lan ság mu tat ko zik a mű -
kö dé sük ben…
Vá laszt ha tunk, hogy a va ló ság nak

mely ele me it lát juk meg, de a kér dés
in do kolt: he lyün kön va gyunk-e, vagy
át kell gon dol nunk min dent? A kér -
dés  el dön té sé re  a  Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház ban rep re zen ta tív
min tán  vég zett  ku ta tás,  va la mint  a
2011-es  nép szám lá lás  ada ta it  tár ta
hall ga tó sá ga elé a kom mun ká ció ku -
ta tó egye te mi do cens.
Mint  a  nyír egy há zi  hall ga tó ság

meg tud hat ta, a há rom száz ez res lé lek -
szá mú nak tu dott ha zai evan gé li kus -
ság má ra két száz tíz ezer re csök kent,
egyéb ként pe dig a ma gyar tár sa da -
lom fe le nem akar ke resz tény egy ház -
hoz tar toz ni. 1949-ig a töb bi nagy fe -

le ke zet hí ve i nek szá ma még emel ke -
dett, az evan gé li ku sé azon ban már
ak kor  meg tor pant,  Sza bolcs-Szat -
már-Be reg  me gyé ben  pe dig  mos -
tan ra a fe lé re zsu go ro dott (az 1930-
ban szám ba vett hu szon két ezer ről ti -
zen egy ezer-har minc ra), rá adá sul itt
a leg ma ga sabb a hí vek át lag élet ko ra. 
Mi köz ben egy re ke ve seb ben va -

gyunk, és a fo gyó né pes sé gen be lül
is egy re ki sebb arány ban, mi a dol -
gunk a tár sa da lom ban? – tet te fel a
kér dést  az  elő adó.  A  temp lom ba
já rá si, bib lia ol va sá si szo ká sok ról, a
gyü le ke ze tek  jel lem ző  gond ja i ról,
a  kö zös sé gért  vég zett  ön kén tes
mun ká ról, a kon fir man du sok szá -
má nak  ala ku lá sá ról,  a  ma gu kat
evan gé li kus nak  val lók  egy ház zal
szem be ni el vá rá sa i ról szó ló újabb el -
szo mo rí tó  ada tok  mé lyen  el gon -
dol kod tat ták a há la adó nap kö zön -
sé gét. Még ak kor is, ha a be szű rő dő
gye rek zsi vaj mel lett épp itt, eb ben
a kö zös ség ben nem tűnt re á lis ve -
szély nek mind az, ami ről az el hang -
zott ada tok ta nús kod nak. 
A rossz anya gi hely zet ről  szól va

Fáb ri György fi gye lem re mél tó kí sér -
le ti szá mí tást is vég zett: egy há zunk
költ ség ve té sé ben a fenn tar tás ra 2,5
mil li árd fo rint jut éven te. Vagy is ha
len ne  száz ezer  olyan  evan gé li kus,
aki min den hó nap ban két ezer-öt száz
fo rin tot jut tat na egy há zá nak, ak kor
egyet len fo rint ál la mi tá mo ga tás ra se
len ne szük sé günk, és ak kor csak a sa -
ját  hi tünk nek  kel le ne  en ge del mes -
ked nünk. Hogy a töb bi nagy ke resz -
tény fe le ke zet se mond hat le az ál la -
mi tá mo ga tás ról, az eb ből a szem -
pont ból lé nyeg te len. 
Ám idekí ván ko zik egy má sik adat:

nagy já ból  ugyan annyi  evan gé li kus
tart ja kí vá na tos nak a pár tok tól va ló
tel jes el zár kó zást (41,6%), mint ahá -
nyan azt gon dol ják, hogy tá mo gat ni
kel le ne  azt  a  pár tot,  amely  prog -
ram já ban az ál ta lunk is he lyes nek tar -
tott ér té ke ket kép vi se li (44,6%). Mit
je lent ak kor ma a so kat hi vat ko zott
jé zu si mon dás: meg ad ni a csá szár -
nak,  ami  a  csá szá ré,  és  Is ten nek,
ami az Is te né?… Az elő adó mint az
Észa ki Egy ház ke rü let fel ügye lő je rá -
mu ta tott: a lel ki is me re tünk, a hi tünk
sze rin ti el kö te le zett sé günk, mo rá lis
ér ték ren dünk fel tét len az Is te né, és
eb ből  ered  szo li da ri tá sunk,  mely
misszi ónk alap ja.
A  kö zö sen  el köl tött  ebéd  után

ha son ló an élénk ér dek lő dés övez te
Aba ffy Zol tán zsi na ti el nök Zsi nat és
meg úju lás egy há zunk ban cí mű elő -
adá sát.
A há la adó ün ne pet  a Ti er gar ten

Dal mű hely kon cert je zár ta.
Mi köz ben az ara tá si há la adó ün -

ne pet  „em ber em lé ke zet  óta” meg -
tart ják  a  Nyír egy há za-Kert vá ro si
Ágos tai Hit val lá sú Evan gé li kus Egy -
ház köz ség ben, a mos ta ni nak az a kü -
lön le ges sé ge, hogy ab ba az eu ró pai
uni ós pro jekt be il lesz ke dik, mely cí -
me sze rint is – Csa lá di kö zös sé gi kez -
de mé nye zé sek és prog ra mok meg va -
ló sí tá sa Nyír egy há za és Nagy cser kesz
te rü le tén – a gyü le ke ze ti  kö zös ség
meg erő sí té sét, az em be re ket szol gá -
ló  egy ház  ki tel je sí té sét  tűz te  cé lul.

g VEszp ré mi Er zsé bEt

Aratásihálaadóünnep
Nyíregyháza-Kertvárosban
b „AzaratásihálaadóünnepolyanrégiéselevenhagyományaaNyíregy-
házakörnyékibokortanyáklakosságátismagábaolvasztókertvárosi
gyülekezetnek,hogynemsikerültkideríteni,mikortarthattákazel-
sőt”–mondjamosolyogvaagyülekezetlelkésze,La borczi Gé za, sze-
métazudvaronjátszónépesgyerekhadontartva.„Mindenévbennégy
közösséginapottartunk.Ebbőlazegyikbizonyosanazaratásihála-
adásjegyébentelik,ésszerintemezmindigisígyvolt!”–teszihozzá.



Evangélikus Élet 2013. szeptember 29. f kultúrkörök

Va ló szí nű leg  nem  a  Bib lia  sza va it
vet te ko mo lyan az al bán ve zér, En ver
Ho dzsa, ami kor  1967-re  tör vé nyi -
leg lét re hoz ta az el ső és egyet len ate -
is ta ál la mot Eu ró pá ban. Pe dig a sztá -
linista ál lam fő re na gyon is il lik a 14.
zsol tár el ső ver se: „Azt mond ja a bal -
ga tag az ő szí vé ben: Nincs Is ten.”
(Ká ro li-ford.) Hogy mennyi re ide jét
múlt bal ga ság volt az el kép ze lé se, át -
él het tük au gusz tus 10-én az al bá ni -
ai Durrësben.
Al bá nia a rend szer vál tás után  is

sok meg pró bál ta tá son ment ke resz -
tül, és ma is a tér ség leg el ma ra dot -

tabb or szá ga. A mi kis be szá mo lónk -
nak azon ban nem gaz da sá gi, ha nem
hit éle ti tar tal ma van.
Au gusz tus ban két he tet töl töt tünk

az al bán ten ger par ton, Durrëstől dél -
re nyolc ki lo mé ter re. Ti ze di kén reg -
gel az Út mu ta tó ból a so kat ígé rő ver -
set ol vas tuk Pál apos tol tól: „Az éj sza -
ka mú lik, a nap pal pe dig már egé szen
kö zel van…” (Róm 13,12) Ott, a sok ne -
héz ség gel küsz kö dő or szág ban még
in kább rá vi lá gí tott az ige az or szág ke -
se rű év ti ze de i nek át me ne ti jel le gé re.
Pe dig ak kor még nem is tud tuk, ez zel
kap cso lat ban mi lyen aján dé kot tar to -
gat szá munk ra a nap. 
Szál lás he lyünk por tá ján ép pen a

durrësi is ten tisz te le tek le he tő sé gei fe -
lől ér dek lőd tünk, ami kor meg je lent
egy kis ame ri kai cso port. Mi u tán fel -
fed tük ki lé tün ket, el mond ták, hogy
a Wis con sin Evan ge li cal Lu the ran Sy -
nod (WELS) meg bí zá sá ból jár nak Al -
bá ni á ban és Bul gá ri á ban. Öt eu ró pai
or szág ban vé gez nek misszi ót, és Uk -
raj ná ban van egy teo ló gi ai is ko lá juk,
ahol  mun ka tár sa kat  ké pez nek  ki
szol gá lat ra. Most két al bán és két bol -
gár evan gé li kus lel készt fog nak or di -
nál ni,  az  al bá no kat  az nap  dél után
Durrësben.
Mon da nunk sem kell, a dél után ra

ki ala kult vi har el le né re az ame ri ka -
i ak kal tar tot tunk, így részt ve het tünk
a két lel kész or di ná ci ó ján. Egyi kük ti -
zen négy, a má si kuk tíz évig volt a sze -
mi ná ri um hall ga tó ja, mi vel mun ká -
juk  mel lett  nem  volt  le he tő sé gük
rend sze re sen lá to gat ni az is ko lát. A
ta nu lás amúgy is ko moly oda szá nást
és anya gi ál do za tot igé nyelt, hi szen

min den  egyes  kur zus ra Uk raj ná ba
kel lett utaz ni uk. Hi tük, Jé zus Krisz -
tus és újon nan ala kult kis evan gé li -
kus  gyü le ke ze tük  irán ti  sze re te tük
adott ne kik erőt és ki tar tást.
A durrësi gyü le ke zet je len leg száz-

egy né hány  fő ből  áll.  A  sem mi ből,
het ven szá za lé kos mu zul mán, húsz szá -
za lé kos or to dox és tíz szá za lé kos ka -
to li kus kör nye zet ből hal lot ták meg az
evan gé li um hang ját, ame lyet az ame -
ri kai  evan gé li kus  misszi o ná ri u sok
hoz tak el. Köl csö nö sen fel is mer ték,
hogy csak úgy ma rad élő a kis fe le ke -
zet, ha gon dos kod nak ar ról, hogy sa -

ját lel ké sze ik le gye nek. Így vál lal ko zott
a két, már idő sebb fér fi test vér a ta nu -
lás ra, szol gá lat ba ál lás ra (képünkön).
Fel eme lő volt lát ni az ün nep lő gyü -

le ke ze tet,  át él ni  örö mü ket,  együtt
len ni ve lük imád ság ban. Bár az al bán
nyel vű ige hir de tés ből sem mit nem ér -
tet tünk,  az  or di ná ló  lel kész  an gol
sza vai is me rő sek vol tak. Jé zus misszi -
ói pa ran csá ról be szélt: „Men je tek el az
egész vi lág ra, hir des sé tek az evan gé -
li u mot,  mert  az  az  Is ten  igé je,  az
egy ház  ere je  és  az  em be rek  meg -
men tő je. Mi nem kul tú rát, nem tár -
sa dal mi üze ne tet ter jesz tünk – mond -
ta –, ha nem Jé zus Krisz tus ról, a ben -
ne  ka pott  bűn bo csá nat ról  és  örök
élet ről te szünk ta nú sá got.” 
Az al ka lom be fe jez té vel an go lul,

ola szul, né me tül, de leg in kább kéz -
zel-láb bal pró bál tuk el mon da ni ál -
dás kí vá ná sa in kat. A gyü le ke zet pe -
dig ha son ló an me leg szív vel fe jez te
ki örö mét, és ér dek lő dött a ma gyar
evan gé li ku sok ról.
En ver Ho dzsa in téz ke dé sei ke se -

rű év ti ze de ket hoz tak az el szi ge telt
Al bá nia szá má ra: kí vül ről néz ve tel -
je sen re mény te len nek tűnt az em be -
rek hely ze te. Is ten azon ban eb ből a
re mény te len hely zet ből is mu ta tott
ki utat, és kis lé pé sek ben gyü le ke ze -
te ket épít.
Az óta na gyon so kat gon do lunk az

al bán nép re és az egész or szág ra, ahol
– bár a val lá sok kö zött a musz lim az
ural ko dó – az egyet len re pü lő tér a
sze gé nyek  pat ró nu sá ról,  az  al bán
szár ma zá sú kal kut tai Te réz anyá ról
van el ne vez ve.
g Ba li cza Iván – FE rEn czi Ilo na

„NincsIsten”–
vagymégis?

Evan gé li kus lel ké szek szen te lé se 
az al bá ni ai Durrësben

eB Be-elő adás Bu da vár ban
Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let (EB BE) és a Bu da vá ri Evan -
gé li kus Egy ház köz ség ál tal kö zö sen ren de zett őszi elő adás -so ro zat té má -
ja: A Je le né sek köny ve mai ak tu a li tá sa. Elő adó dr. Dér Ka ta lin egye te mi
do cens, klasszi ka-fi lo ló gus, teo ló gus, az iro da lom tu do má nyok dok to ra
(ELTE). A kö vet ke ző al ka lom ok tó ber 10-én, csü tör tö kön 17 óra kor kez -
dő dik az egy ház köz ség gyü le ke ze ti ter mé ben (Bu da pest I. ker., Tán csics
M. u. 28.) Mi az igaz ság a Nap ba öl tö zött asszony kö rül? (12. fe je zet) cím -
mel. Áhí ta tot tart dr. Fa bi ny Ta más püs pök.

h i r d e t é s

b Más földrészre utazni olyan,
minthaazemberateljesisme-
retlenségbe indulna. A Bajor
Evangélikus Egyház meghívá-
sáraaMagyarországiEvangéli-
kusEgyház(MEE)kétküldötte
isrésztvehetettszeptember6–
13.közöttamásodiktengeren-
túlipartnerkapcsolatitalálkozón
São Paulóban, Brazília legna-
gyobbvárosában.

Az uta zás ra  vissza em lé kez ve  jobb,
hogy nem tud ja az uta zó elő re, mit je -
lent ti zen két órát, az az egy éj sza kát
el töl te ni  egy  szűk  re pü lő ülés ben.
Meg ér kez ni sem könnyű, mert a be -
uta zók hosszú so rok ban vá ra koz va,
egyen ként  já rul nak az ab la kok hoz,
hogy  le pe csé tel jék  az  út le ve lü ket.
Együtt  utaz va  a  ba jor  test vé rek kel
még is  könnyeb ben  ment  min den,
hi szen  kö zös ség ben  vol tunk.  Kö -
zös ség. Ez volt az egyik leg lé nye ge -
sebb mon da ni va ló ja an nak a ta lál ko -
zó nak, ame lyen ha zánk ból dr. Fa bi -
ny Ta más kül ügye kért  (is)  fe le lős
püs pök és – az MEE Öku me ni kus és
Kül ügyi  Osz tá lyá nak  ve ze tő je ként
– e so rok író ja ve he tett részt. 

erő szak-pre zen tá ció
A ba jor egy ház meg hí vá sá ra egye dül
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
kép vi sel te még az eu ró pai egy há za -
kat, to váb bi ti zen négy nem eu ró pai
egy ház ve ze tői mel lett. A ta lál ko zó -
ra töb bek kö zött a hon du ra si, ni ca -
ra gu ai,  sal va do ri,  bra zil,  tan zá ni ai,
mo zam bi ki,  li bé ri ai,  kon gói, Cos ta
Ri ca-i, auszt rá li ai evan gé li kus egy ház
püs pö kei, ve ze tői fo gad ták el a meg -
hí vást. 

A  part ner kap cso la ti  ta lál ko zó  a
kö zép- és dél-ame ri kai or szá gok min -
den nap ja it át ha tó erő szak té ma kö rét
tár ta fel. Ho gyan tud ják az egy há zak
meg előz ni és le győz ni az erő sza kot?
Lé nye gé ben ezt a köz pon ti kér dést jár -
ta kö rül az egy he tes kon zul tá ció. Az
el ső két na pon min den egy ház ve ze -
tő tíz-tíz per ces dia ve tí té ses elő adás -
ban szá molt be sa ját or szá gá nak erő -
szak kal kap cso la tos prob lé má i ról és
az egy ház e prob lé mák ra adott vá la -
sza i ról. Bár az erő szak min de nütt je -
len van, az or szá gok kul tú rá ja, gaz da -
sá gi  ál la po ta,  az  em be rek  fel fo gá sa
nagy ban kü lön bö zik egy más tól, ezért
az erő szak is kü lön bö ző mér ték ben ta -
pasz tal ha tó meg. 
Az el bor zasz tó ma gyar or szá gi ro -

ma-,  il let ve  ro mák  ál tal  el kö ve tett
gyil kos sá go kat, va la mint a Ma gyar
Gár da és a csa lá don be lü li erő szak té -

má ját őszin tén fel tár va még is az volt
a részt ve vők ér zé se, hogy mind ez el -
tör pül  az  akár  Bra zí li á ra  –  je len
eset ben São Pa u lóra –, akár a kö zép-
ame ri kai or szá gok ra jel lem ző fel fo -
gás és ál la po tok mel lett – ezek ben
szin te ter mé sze tes az erő szak. Szá mos
te rü le ten ta pasz tal ha tó a far kas tör -
vé nyek ural ma, le gyen szó akár a nők
és a gyer me kek el le ni (kö zöt ti) erő -
szak ról,  akár  a  köz le ke dés ben  ta -
pasz tal ha tó erő sza kos vi sel ke dés ről,
a haj lék ta la nok és ut cai ban dák fosz -
to ga tá sa i ról vagy a na gyon sok szí nű
be ván dor ló kö zös sé gek egy más el len
for du ló in du la ta i ról.

Bra zí li ai ka val kád
Bra zí lia  na gyon  sok szí nű  or szág.
Nem csak az erő szak, ha nem a szam -
ba és a fut ball, a ri ói kar ne vál és a szí -
nes so ka ság or szá ga is. Por tu gá lok és
spa nyo lok, af ri ka i ak és né me tek, ja -
pá nok és ola szok lak nak itt az or szág
kü lön bö ző ré gi ó i ban. Az ős la kos in -
di á nok kö zül ma már csak mint egy
nyolc száz öt ven ezer  él  Bra zí li á ban.
Az  or szág  la kos sá gá nak  val lá si

meg osz lá sa: hat van hat szá za lék ka -
to li kus, hu szon két szá za lék pro tes -
táns,  és  a  né pes ség mint egy  nyolc
szá za lé ká nak nincs fe le ke ze te… Fő -
leg a ka to li kus egy ház szá má ra prob -
lé ma a pün kös di tí pu sú fe le ke ze tek
hí ve i nek ug rás sze rű nö ve ke dé se e ha -
tal mas la tin-ame ri kai or szág ban. Ti -
zen nyolc „zsi nat ba” tö mö rül ve mint -
egy hét száz ezer evan gé li kus él Bra -
zí li á ban.
A  kon zul tá ci ók  so rán  szá mos

olyan  ada tot  mu tat tak  be  az  elő -
adók,  ame lyek né mi ma gya rá za tot
ad tak  a  kü lön bö ző  föld ré szek  erő -
szak hoz va ló vi szo nyu lá sá ra. Bra zí -
li á ban az erő szak leg gyak rab ban az

élet  el le ni  erő sza kot  je len ti.  Okai
na gyon sok ré tű ek. Épp úgy ke res he -
tők a hi á nyos egész ség ügy ben vagy
a pre ven ció és az is ko lai ok ta tás hi -
á nyos sá ga i ban, mint a tár sa da lom in -
di vi du a li zá ló dá sá ban. A kor rup ció, a
szer ve zett bű nö zés, az al ko hol és a
drog el ter jedt sé ge mel lett ta lán még
fá jóbb a csa lád és a kö zös ség hi á nya.
Már pe dig  ar ról  Ma gyar or szá gon
sincs  vi ta,  hogy  mi lyen  meg tar tó
ere je van a csa lád nak és a kö zös sé -
gek nek, el ső sor ban pe dig az egy há -
zi kö zös sé gek nek.
És még  egy  fon tos  adat  a  ja vak

igaz ság ta lan el osz tá sá ra vo nat ko zó -
an: a tár sa da lom sze gény és gaz dag
ré te gei  kö zöt t  óri á si  a  kü lönb ség.
Vagy nyo mor ta nyán él va la ki, vagy az
elit ne gyed ben. Szin te nincs át me net
a két ré teg kö zött, hi ány zik a kö zép -
osz tály. Mind eze ket a prob lé má kat

fő ként Bra zí lia pél dá ján ta pasz tal hat -
ták  a  részt ve vők,  vo nat koz tat ha tó
azon ban Af ri ká ra is. 

az egy ház(ak) vá la szai
Az em lí tett tár sa dal mi ki hí vá sok ra
sok fé le vá laszt igye kez tek be mu tat -
ni a meg hí vott egy há zi ve ze tők. Ki -
tűnt, hogy az egy ház min de nütt leg -
fő képp a meg elő zést tart ja fon tos nak,
de hang sú lyoz za a lel ki gon do zás és
a vi gasz ta lás je len tő sé gét is. 

Dr. Hein rich Be dford-Strohm ba -
jor püs pök elő ször teo ló gi ai ala pon
igye ke zett vá laszt ta lál ni. Nóé pél dá -
ján ma gya ráz ta, hogy a Bib li á ban is
je len van az erő szak, hi szen az Ószö -
vet ség ben Is ten el akar ja  tö röl ni az
em be ri fajt a föld ről, még sem te szi,
ha nem  Krisz tu son  ke resz tül  bűn -
bo csá na tot ad ne ki, és az új ra kez dés
le he tő sé gét. 
A  tan zá ni ai  Li li an Rwa ka tale, a

szo ci á lis prog ram ko or di ná to ra a bra -
zí li a i hoz ha son ló hely zet ké pet raj zolt
az af ri kai ál la po tok ról. A nők és fér fi -
ak kö zöt ti egyen jo gú ság hi á nya, a lá -
nyok is ko lá zat lan sá ga, a gyer me kek és
nők el le ni erő szak, a HIV-fer tő zöt tek
ma gas szá ma, a csa lá di élet ről va ló tu -
dás hi á nya mind-mind ott van az erő -
sza kos  „meg ol dá sok”  hát te ré ben.
Mind ezek eny hí té sé re az evan gé li kus
egy ház lét re ho zott egy női , il let ve if -
jú sá gi osz tályt, ame lyek élet vi teli ta ná -
csok kal és anya gi se gít ség gel lát ják el
a hoz zá juk for du ló kat, hogy ön ál ló éle -
tet kezd hes se nek. Hi szen Af ri ká ban ha
egy nő nek meg hal a fér je, töb bé sen -
ki nem védi meg, bár mi tör tén het ve -
le. Az egy ház fog lal ko zik a HIV-fer tő -
zöt tek kel is, to váb bá le he tő sé gei sze -
rint az ár ván ma ra dó ut ca gye re ke ket
is be fo gad ja szo ci á lis ott ho na i ba.
Meg rá zó volt a sal va dori dr. Me -

dar do Gó mez püs pök be szá mo ló ja.
El mond ta, hogy ha zá já ban tel je sen
ter mé sze tes az erő szak. A sal va dori
ut cá kat két ban da ter ro ri zál ja, ame -
lyek élet-ha lál urai, fő ként drog ke res -
ke de lem ből él nek. A püs pök – nem
lát ván más meg ol dást –  be ment  a
bör tön be, és pár be szé det foly ta tott a
ban da ve zé rek kel ar ról, hogy mi ként
le het ne csök ken te ni az erő sza kot az
ut cá kon. Az ered mény ke ve sebb ha -
lott lett, de a prob lé mák va ló di gyö -
ke ré nek a rossz gaz da sá gi és po li ti -
kai rend szert, va la mint az óri á si kor -
rup ci ót tart ja.
A  be szá mo ló kat  kö ve tő  na pon

egy há zi pro jek te ket lá to gat tak meg a
kon zul tá ció részt ve vői. A „ta nul má -
nyi ki rán du lás” so rán ké pet kap hat -
tak a São Pa u ló-i ut cák nyo mo rá ról,
fo gal mat al kot hat tak a kö zép osz tály
hi á nyá nak mi ben lé té ről és az ál lam
te he tet len sé gé ről. Az ál lam szá mos
eset ben a nem kor mány za ti szer vek -
re –  így  az  egy há zak ra –  hagy ja  a
prob lé mák or vos lá sát. 
A Bra zil Evan gé li kus Egy ház, a ka -

to li kus egy ház és más ci vil szer ve ze -
tek fel tű nő en sok pro jek tet mű köd tet -
nek szer te a vá ros ban. Pél dá ul nap kö -
zi ott ho no kat, ame lyek ben nem csak
hit tan ra,  ha nem  ír ni,  ol vas ni,  szá -
mol ni, ze nél ni ta nít ják azo kat a gye -
re ke ket, aki ket szü le ik al ko hol- vagy
más prob lé mák mi att nem tud nak ren -
de sen ne vel ni. De nem csak ta nít ják és
ne ve lik őket. Az egyik ön kén tes fi a tal -
em ber, Da ni el így nyi lat ko zott a São
Pa u lo Bra silândia ne vű vá ros ré szé ben
ta lál ha tó  öku me ni kus  misszi ói  ház
leg főbb  cél já ról:  „Bár  tud juk,  hogy
csak egyes gyer me ke ket tu dunk el in -
dí ta ni a ki emel ke dés út ján, még is min -
den gyer mek nek ál mot adunk és re -
ményt, hogy az ő sor suk le het jobb is.
Mert Jé zus ban min den le het sé ges.”
g CsE lovsz kyné dr. Tarr Klá ra

Sohaneaddfel!
Part ner kap cso la ti ta lál ko zó Bra zí li á ban

Püspök vendégek egy csoportja – középen Luther-kabátban dr. Fabiny Tamás
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Elő ször te hát hadd fog lal koz zam egy
el len ve tés sel: a bib lia tu do mány tel -
je sen fö lös le ges, hi szen a Bib lia az élet
köny ve. Ol vas ni, meg él ni kell tar tal -
mát  –  igaz,  le het  tu do má nyo san
vizs gál ni is ezt a tar tal mat, de en nek
sem mi kö ze ah hoz, ahogy mi hi tünk
és éle tünk meg ha tá ro zó já nak tart juk
a Bib li át. 
Ez zel  tel je sen  egyet ér tek.  Ki zá -

ró lag  tu do má nyo san  fog lal koz ni  a
Bib li á val  kö rül be lül  annyi, mint  jó
köny vet ol vas ni az egész sé ges élet -
mód ról, de fo tel ben ül ve. Így ugyan -
is mit sem ér, ha az em ber pon to san
tud ja,  mit  kell  ten ni;  a  könyv ben
fog lal ta kat vég re haj ta ni s nem me -
mo ri zál ni kell. Sőt azt is el fo gad hat -
juk, hogy ele ink ta lán egyet len köny -
vet sem ol vas tak az egész sé ges élet -
mód ról, még is – a ter mé szet hez kö -
ze lebb lé vén – egész sé ge seb ben él tek. 
Tel je sen így gon do lom a Bib lia ol -

va sá sa kap csán is: igen, na gyon sok -
ra  be csü löm  az  egy sze rű,  spon tán
bib lia ol va sást, és hi szem, hogy Is ten
igé jét  olyan  for má ban  tár ta  elénk,
hogy min den szük sé ges dol got meg -
ért hes sünk  be lő le  hi tünk,  éle tünk
és üd vös sé günk vo nat ko zá sá ban. 

el len ve tés az el len ve té sek re
Sza bad le gyen azon ban el len ve tés sel
él nem az el len ve tés el len. Úgy gon -
do lom ugyan is, hogy az egész sé ges
élet mód ról  meg je lent  sok  könyv
még sem fö lös le ges, sőt igen hasz nos:
so kak fi gyel mét fel hív ja ar ra, amit ré -
gen még  ter mé sze tes  mó don  tud -
tunk, má ra pe dig el fe lej tet tünk. Össz -
tár sa dal mi  szin ten  pe dig  biz tos ra
ve het jük, hogy nagy szol gá la tot tesz -
nek ezek a köny vek. 
A má sik el len ve té sem na gyon ter -

mé sze tes: én még nem lát tam olyat,
hogy ha va la ki az élet köny vé nek tart -
ja a Bib li át, ak kor ne ér dek lőd ne a
rész le tek, né ha a fö lös le ges nek lát szó
ada tok iránt is. 
Sze mé lye sen azt tu dom mon da ni,

hogy kö rül be lül ti zen hat éves ko rom -
ban vet tem ész re (ek kor hív ták fel a
fi gyel me met rá), hogy a bib li ai ne vek -
nek je len té sük van. Sze gény val lás ta -
ná ro mat két hó na pig él ni se hagy tam,
csak a ne vek je len té sét kö ve tel tem tő -
le, pe dig jól tud tam, hogy az utol só
íté let  nap ján  nem  azt  fog ják  kér -
dez ni tő lem, mit je lent Dá vid ne ve,
ha nem va la mi egé szen mást. A na iv
bib lia ol va sás  és  a  bib lia tu do mány
nem is áll olyan tá vol egy más tól, mert
van kö zös ne ve ző jük: az ér dek lő dés!
A má sik el len ve tés szá mom ra kér -

dés ként fo gal ma zó dott meg; egy idős
hölgy tet te fel a kér dést, aki nyil ván
más tu do má nyok ban volt jár tas. Ő el -
is mer te, hogy a Bib lia meg ér té sé hez
egy sor olyan is me ret kell, amely ma
nincs meg au to ma ti ku san az em be -
rek ben, csak azt nem ér tet te: ho gyan
lesz eb ből tu do mány. „Egy szer köz -
löd azt az is me re tet, s a hi ány pó tol -
va van” – ál lí tot ta.
Er re azért könnyű volt vá la szol -

nom. Egy részt utal hat tam ar ra, hogy
ez  az  is me ret anyag  egy re  bő vül,  s
még min dig na gyon sok olyan ré sze
van, ahol a kér dést már tud juk, de a
vá lasz még hi ány zik. Ez azon ban a ki -

sebb  ré szét  te szi  ki  a  bib lia tu do -
mány nak. A na gyobb ré szét az te szi
ki, hogy a meg lé vő is me ret anyag is ál -
lan dó an új ki ér té ke lés ben ré sze sül –
egé szen mást mon dott egy adat a 19.
szá zad vé gé nek tör té né sze szá má ra,
mint a 20. szá zad vé gén egy tár sa da -
lom tör té nész nek vagy gaz da ság tör -
té nész nek. 
Az anyag te hát ma ga a Bib lia, lát -

szó lag vál to zat lan, de az em be ri el -
me ál lan dó an vál to zik. Le o nar do da
Vin ci hí res fest mé nyé nek, a Mo na Li -
sá nak nem egy sze rű en az az ér de kes -
sé ge, hogy egy szép nőt áb rá zol, ha -
nem az, hogy ha el vo nu lunk a kép
előtt, ugyan az a kép más szem szög -
ből  egé szen  más ként  hat:  mint ha
Mo na Li sa kü lön bö ző kép pen néz ne
ránk év szá za dok tá vo lá ból…
Nem vi tás: a bib lia tu do mány tör -

té ne te egy ki csit a tu do mány tör té -
ne te is, hi szen az el múlt év szá za dok -
ban min den je len tős szel le mi áram -
lat  a  Bib li án  is  ki pró bál ta  ma gát.
Ez zel együtt óva to san fo gal maz nék,
s  ta lán  nem  sza bad  ki mon da nom,
hogy én  is úgy érez tem, mint ez a
hölgy, aki vá la szá ban azt mond ta: ér -
ti, s le het, hogy a bib lia tu do mány a
tu do mány par ex cel len ce.

a bibliatudomány fo ga lma
A kér dé sek után ta lán nem árt meg -
fo gal maz nunk, hogy mi is a bib lia tu -
do mány. El ső meg kö ze lí tés ben ta lán
hagy juk is el az igé nyes „tu do mány”
meg tisz te lő mi nő sí tést, hi szen min -
de nek fö lött ar ról van szó, nem több -
ről, hogy ala po san, le he tő ség sze rint
min den re ki ter je dő mó don ol vas suk
a Bib li át. Ez nem ter mé sze tes – ami -
kor mi be szé lünk (s bi zonnyal így volt
ez az ókor ban is), ál ta lá ban mon dunk
va la mit, de a köz öl ni va lón túl még
egy sor olyan in for má ci ót is adunk,
amely  tu laj don kép pen  nem  is  volt
szán dé kunk ban. 
Ha  pél dá ul  az  öcsém mel  egyik

nap  be szé lek,  s  vé let le nül  ki de rül,
hogy az nap mind ket ten Ko má rom -
ban  jár tunk, anél kül hogy  tud tunk
vol na egy más ról,  ak kor az ér de kes
mon da ni va ló ép pen az, hogy ugyan -
ott  vol tunk,  de  nem  ta lál koz tunk
egy más sal. Ez a mon da ni va ló. Ugyan -
ak kor ki de rül a mon da tunk ból, hogy
mind ket ten au tó val men tünk – te hát
a be szél ge tést már nem da tál hat juk,
mond juk, a 19. szá zad ra. „Te le volt az
au tó pá lya” – nyil ván az M1-es meg -
épí té se  után  be szél get tünk.  S  ha
még meg em lí tem, hogy én az egye -
te men jár tam, ak kor vi lá gos, hogy a
Se lye  Já nos  Egye tem meg ala pí tá sa
után  be szé lünk  –  tör té nész  te hát
már tud ja da tál ni a be szél ge tés idő -
pont ját dur ván egy év ti zed pon tos -
ság gal. 
Az át lag em ber azon ban nem így

gon dol ko zik, fő ként nem a Bib lia ese -
té ben: ott ar ra fi gye lünk, ami a tu laj -
don kép pe ni mon da ni va ló, ami hi tün -
ket és éle tün ket táp lál ja. En nek szem -
pont já ból mind egy, hogy az a szö veg,
ame lyet ol va sunk, száz év vel ké sőbb
vagy ko ráb ban ke let ke zett. Fo gad juk
el azon ban, hogy a Bib li á ban en nél
sok kal, de sok kal több van; csak van
egy sor olyan adat is, ame lyet nem ve -

szünk ész re, vagy ha ész re vesszük is,
nem tu dunk ve le mit kez de ni.
Mind ez ta lán meg ér egy pél dát.

Min den ki  is me ri  Saul,  az az  Pál
apos tol meg té ré sé nek tör té ne tét az
Ap Csel 9-ben, s azt  is tud ja, hogy
Saul Je ru zsá lem ből Da masz kusz ba
tar tott, hogy a ke resz tyé ne ket Da -
masz kusz ban is ül döz ze; a da masz -
ku szi úton ta lál ko zott a fel tá ma dott
Jé zus Krisz tus sal, s en nek ha tá sá ra
tért  meg.  Igen,  de  ki  fi gyelt  ar ra,
hogy Je ru zsá lem ről ez az el be szé lés
(és az utá na kö vet ke ző is) gya kor la -
ti lag  sem mi  rész le tet  nem mond?
Ugyan ak kor azon ban Da masz kusz -
ban is mer az el be szé lő egy konk rét
ut cát (Egye nes ut ca), va la mint név
sze rint  egy ke resz tyént, Aná ni ást,
aki hez Pál ment (he lye seb ben: aho -
va vit ték), s aki fel ka rol ta a vak, de
meg tért  em bert,  aki nél  az tán  Pál
vissza nyer te lá tá sát. 
Ez a meg fi gye lés, ter mé sze te sen,

tel je sen ér dek te len az el be szé lés üze -
ne té nek meg ér té se kor  –  ha  va la ki
nem ve szi őket ész re, ak kor is meg -
ér ti, mit akart a szer ző kö zöl ni ve -
lünk. Lé nyeg te len nek azon ban nem

ne vez ném  eze ket  a  mo men tu mo -
kat; ha mást nem, annyit nyil ván el -
árul nak, hogy Da masz kuszt és a da -
masz ku szi ke resz tyé ne ket jól is mer -
te a szer ző, de a je ru zsá le mi ek kel már
nem volt annyi ra tisz tá ban. Igen va -
ló szí nű, hogy az el be szé lés ere de te
Da masz kusz ban ke re sen dő, s ezt a
tra dí ci ót vet te át Lu kács, ami kor az
Ap Csel-t meg ír ta. 
Ezek sze rint volt kü lönb ség a da -

masz ku szi,  az tán az an ti ó khi ai ke -
resz tyé nek és a je ru zsá le mi ke resz tyé -
nek kö zött? A lé nye get te kint ve biz -
tos  nem  volt:  hi szen  a  lé nyeg  az
volt, hogy Jé zus Krisz tus a meg ígért
Mes si ás, a vi lág Meg vál tó ja, Is ten Fia,
aki meg halt és fel tá madt ér tünk. A lé -
nyeg meg fo gal ma zá sá ban azon ban

le het tek kü lönb sé gek, s az Ap Csel 15
(il let ve  Gal  2)  alap ján  úgy  tű nik,
hogy fő ként a po gá nyok meg té ré se
kap csán volt is. 
A tu do má nyos ku ta tás már most

több év ti ze de fog lal ko zik az zal, hogy
meg pró bál ja  kör vo na laz ni  a  ket tő
kö zöt ti kü lönb sé get, s ha le het, ak kor
a  da masz ku szi–an ti ó khi ai  vo na lat
meg pró bál ja  köt ni  Jé zus  Krisz tus
ga li le ai mun kás sá gá hoz. 
Egy té ma kap csán min den kép pen

fel tű nő kü lönb sé get kell lát nunk: Pál
apos tol ér tel me zé sé ben Jé zus Krisz -
tus ha lá la ál do zat volt, ame lyet a zsi -
dó ál do za ti ter mi no ló gi á val ír le; en -
nek azon ban nyo mát sem lát juk az
el ső há rom (szi nop ti kus) evan gé li -
um ban, ahol Jé zus Krisz tus ha lá lá -
ról,  ter mé sze te sen,  szó  van,  mi -
ként ar ról is, hogy ez a ha lál ér tünk
tör tént, de nem annyi ra a zsi dó ál -
do za tok, ha nem in kább a pró fé ták
sor sa az össze ha son lí tá si alap. 

Két ér tel mű kaj la ság
Mi ért  jó  mind ezt  tud ni?  Is mét lem:
sem mi olyan nincs eb ben, ami hi tün -
ket, éle tün ket és üd vös sé gün ket érin -

te né. Vi szont a meg lé vő anya got job -
ban el ren de zi, ért he tőb bé te szi, s az eu -
ró pai el me dol gát meg könnyí ti, hogy
meg je gyez zük a bib li ai tar tal mat. Ha
ugyan is össze ke ver jük a Bib lia tar tal -
mát,  s  nem  kor rekt  el ren de zés ben
idéz zük, ak kor bor zal mas ér tel met len -
sé gek szü let het nek meg – tu laj don kép -
pen ek kor vissza élünk a Bib li á val. 
Er re az amal gám sze rű össze ke ve -

rés re hadd hoz zak egy drasz ti kus pél -
dát, amely ép pen ség gel a bib lia tu do -
mány el len pár ja le het. „Ma csó” kö -
rök ben  szí ve sen  vic ce lőd nek  a női
nem mel  –  íz lés  kér dé se,  hogy  az
em ber mo so lyog vagy bosszan ko dik
eze ken a ka ján sá go kon. Egy ilyen vicc
mond ja: „A nő Is ten utol só te remt -
mé nye. Lát szik raj ta a fá radt ság je le.” 

Ez út tal nem a ki mon dott sze xiz -
mus tá ma dá som cél pont ja (bár az is
le het ne).  In kább  meg kér dem:  hol
mond ja  a  Bib lia,  hogy  Is ten  a  te -
remt mé nyek so rá ban utol já ra te rem -
tet te a nőt? Se hol! A te rem tést két
el be szé lés mond ja el, s eze ket kü lön
el be szé lé sek ként  kell  ke zel nünk.
Mind ket tő  igaz,  mind ket tő nek  a
mon da ni va ló ját  meg  kell  szív lel -
nünk, de össze nem sza bad a ket tőt
ke ver ni. 
Az 1Móz 2 el be szé lé sé ből hi ány -

zik a sor ren di ség gon do la ta, in kább
csak a fon tos dol gok ra össz pon to sít:
az éden kert re s ben ne az em ber re.
A sor ren di ség gon do la ta je len van az
1Móz 1-ben (a hat nap csak itt for -
dul elő), s itt va ló ban utol só ként, a
te rem tés ko ro ná ja ként te rem ti meg
Is ten az em bert – de itt úgy sze re -
pel, hogy együtt te rem ti őket, fér fi -
ként  és  nő ként.  Az  a  ki je len tés,
hogy „a nő Is ten utol só te remt mé -
nye” (azon túl, hogy az „utol só” szó
két ér tel mű sé gé vel ját szik), egy sze -
rű en in kor rekt, mert össze ke ve ri a
két  te rem tés tör té net  mon da ni va -
ló ját. Bi zonnyal nem vé let le nül, ha -
nem  azért,  hogy  va la mi  kaj la ság
jöj jön ki be lő le. Ez a gon dol ko dás
ép pen ség gel a bib lia tu do mány el len -
té te ként áll hat előt tünk; így bár mit
be le het bi zo nyí ta ni!
A bib lia tu do mány el sőd le ges cél -

ja te hát a meg kü lön böz te tés, el ren -
de zés, a mai gon dol ko dás hoz iga zí -
tás,  amely  meg véd  min ket  at tól,
hogy hely te le nül idéz zük és ér tel mez -
zük a Bib lia tar tal mát. Ha ar ra gon -
do lunk,  hogy  há nyan  hi vat koz tak
rosszul a Bib li á ra az el múlt év szá za -
dok  so rán,  ak kor  ezt  igen  fon tos
funk ci ó nak kell ne vez nünk. 
To vább kell azon ban lép nünk, és

egy igen ne héz kér dést kell tár gyal -
nunk:  a  meg kü lön böz te tés  és  el -
ren de zés so rán a tör té ne ti ma gya rá -
zat tű nik el en ged he tet len nek. Hogy
bib li ai mó don fe jez zem ki ma gam:
„Mint az arany al ma ezüst tá nyé -
ron, olyan a he lyén mon dott ige.”
(Péld 25,11) 

arany al ma ezüst tá nyé ron
Min den ki  tud ja,  hogy  a  leg he lye -
sebb  meg ál la pí tás  is  bu ta ság ként
hat,  ha  nem  a  meg fe le lő  he lyen
idéz zük. Nos, az arany al ma két ség -
kí vül a ke zünk ben van; de az ezüst -
tá nyért ne künk kell alá ten nünk – a
bib lia tu do mány ese té ben: meg ha tá -
roz nunk,  hogy  mi ben  állt,  meg -
mon da nunk, hogy mi lyen össze füg -
gés ben hang zott el ez vagy az az ara -
nyat érő ige. 
Hogy  ba ná lis  pél dát  hoz zunk:  a

tör té ne lem so rán Je ru zsá lem több -
ször for gott ve szély ben, s több pró -
fé ta is hir det te Is ten igé jét ve szély -
hely zet ben. Ézsa i ás pró fé ta azt jó sol -
ja meg, hogy a fe nye ge tés ben Is ten
meg fog ja men te ni a vá rost; Je re mi -
ás ez zel szem ben azt, hogy ha nem
ad ja meg ma gát Je ru zsá lem, ak kor el
fog pusz tul ni. 
Ez a két tar ta lom szö ges el len tét -

ben van egy más sal, és más hogy nem
is  old ha tó  fel  a  tar tal mi  el len tét,
csak úgy, hogy a két pró fé cia kö zött
több mint száz év telt el: Ézsa i ás a szír
fe nye ge tés  kap csán  jö ven dölt  így,
Je re mi ás pe dig a ba bi lo ni fe nye ge tés -
sel kap cso lat ban. Az el lent mon dás
ugyan nyil ván va ló a két ige hir de tés
kö zött, még is úgy gon do lom, hogy
teo ló gi a i lag már gya kor lott bib lia ol -
va só szá má ra egy ál ta lán nem ne héz,
hogy kö zös ne ve zőt ta lál jon Ézsa i ás
és Je re mi ás ige hir de té se szá má ra: a
ne héz hely ze tek ben is az Is ten mel -
let ti hű ség re ta ní ta nak a pró fé ták, s

Bib lia? Tu do mány? Bib lia tu do mány! cím mel szep tem ber 19-én tar tott elő adást
a bib lia tu do mány hasz ná ról és je len tő sé gé ről dr. Karasszon Ist ván re for má -
tus teo ló gi ai pro fesszor. Az aláb bi ak ban a Bu da ke szi Pro tes táns Kör ben el -
hang zott – szá mos alap ve tést tar tal ma zó – ta nul má nyá nak szer kesz tett vál -
to za tát oszt juk meg ol va só ink kal. 

g Dr. Karasszon Ist ván

b Azelmúltévtizedekbenbibliatudománnyalfoglalkoztam,bizonnyal
rosszabbul,mintkellettvolna–deilyenháttérrelalighagondolhatja
valaki,hogyszerintemsemmiresejóezatudomány.Nemisakarokolyan
véleményekkelfoglalkozni,amelyekaBibliatudományoshasználatát
tagadják–csakolyanokkal,amelyekkomolyankérdezik,hogymiacél-
jaerőfeszítéseinknek.Sittelkellismerjem,hogyvannakolyangondo-
latok,amelyeképpenséggelnemakadályozzák,hanemsegítikmunkán-
kat,haőszintén,kérdéskéntfogalmazzákmegőket…
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hir de tik,  hogy  Is ten  meg men ti  a
ben ne hí vőt. Ha pe dig va la ki már el -
ha nyat lott, fo gad ja el Is ten től a bün -
te tést, és Is ten is vissza fog ja őt fo gad -
ni – a meg bo csá tás üze ne te is je len
van a pró fé ták nál.
Ugyan ak kor  azon ban  min den ki

lát ja azt is, hogy a két pró fé ta üze ne -
te csak ez zel a teo ló gi ai in terp re tá ci -
ó val ak tu a li zál ha tó nap ja ink ra – nos,
er re jó a bib lia tu do mány. 
At tól min den kit óvok, hogy ön ma -

ga  „te o lo gi zál jon”  bi zo nyos  bib li ai
sza ka szo kat, mert mint min den szak -
má ban, a la i kus em ber so kat tud hat,
de bi zony könnyen hi báz hat is. Vi -
szont  er re  nincs  is  szük ség,  mert
olyan sok teo ló gi ai kom men tár van
a Bib li á hoz, hogy sen ki nek nem kell
újat ki ta lál nia. An nál in kább aján lott
e kom men tá rok teo ló gi ai in terp re tá -
ci ó ját meg is mer ni.
Az em lí tett prob lé ma – Ézsa i ás és

Je re mi ás ige hir de té sé nek kü lön bö -
ző sé ge, de alap ve tő teo ló gi ai egy sé -
ge – re mény sé gem sze rint könnyen
meg old ha tó  volt.  Il lő  em lí te nem
egy  ki csit  ne he zeb bet  is!  Va la -
mennyi en kí vül ről is mer jük a Tíz pa -
ran cso lat szö ve gét: „Meg bün te tem
az atyák bű né ért a fi a kat is har mad-
és ne gyed ízig, ha gyű löl nek en gem.
De ir gal ma san bá nok ezer ízig azok -
kal, akik sze ret nek en gem.” (2Móz
20,5–6) 
Is mét is mert szö ve get ta lá lunk az

Ez  18,2-ben,  ahol  egy  köz mon dást
idéz a pró fé ta: „Az apák et tek eg rest,
és a fi ak fo ga vá sott be le”, de a kö vet -
ke ző vers ben e köz mon dás iga zát ta -
gad ja: „Az apák lel ke is, meg a fi ak lel -
ke is az enyém. An nak a lé lek nek kell
meg hal nia, aki vét ke zik.”
Ha son ló az üze ne te a Jer 31,29–30

ver sek nek is: min den ki csak a sa ját
bű né ért fe lel, más bű né ért Is ten sen -
kit sem bün tet meg. Az el lent mon -
dás a Tíz pa ran cso lat szö ve gé vel vi -
tat ha tat lan: va la ki nek a bű nét gyer -
me kén, uno ká ján, déd uno ká ján, sőt
ük uno ká ján is szá mon ké ri Is ten –
ami nek per sze el len téte is van: ezer -
ízig ér vé nyes a ke gye lem. 
Egyé ni vagy kol lek tív a fe le lős ség

és a bün te tés? Lát szó lag le he tet len a
tör té ne ti vagy teo ló gi ai fel ol dás az el -
len té tek kö zött. Pe dig van, csak en -
nek meg ta lá lá sá hoz ar ra kell fi gyel -
nünk, ki nek szólt a pró fé tai ige hir de -
tés.  Tud juk:  a  ba bi lo ni  fog ság ban
élők höz, akik kö zül so kan el akar ták
há rí ta ni ma guk ról  a  fe le lős sé get,  s

ön ma gu kat ez ál tal bűn te len nek ál lí -
tot ták  be.  Ez  el len  ter mé sze te sen
mind Je re mi ás, mind Ezé ki el til ta ko -
zik: a Tíz pa ran cso lat igé jét nem le -
het úgy idéz ni, hogy köz ben ma gun -
kat ki von juk a fe le lős ség alól! A Tíz -
pa ran cso lat igé je  nem  azt  je len ti,

hogy Is ten igaz ság ta lan – el len ke ző -
leg, azt akar ja mon da ni, hogy ke gyel -
mes, hi szen er re utal az „ezer ízig” tar -
tó ke gye lem. 

Kon zerv he lyett 
friss lel ki ele delt
Ér de mes a Tíz pa ran cso lat ér tel me -
zé sét is gór cső alá ven ni! Mit je lent
az, hogy har mad- és ne gyed ízig, mi -
ért nem má sod- vagy ötöd ízig? 
A Tíz pa ran cso lat ál ta lá nos ér vé nyű

ki je len tés, nincs konk rét meg szó lí tott -
ja (szem ben Je re mi ás és Ezé ki el igé -
jé vel), en nek meg fe le lő en ál ta lá nos vi -
szo nyo kat föl té te lez. Az óko ri Ke le ten
(így  Iz rá el ben  is) a  fel nőtt gyer mek
nem „re pült ki”, ha nem több ge ne rá -
ció  is  együtt  élt.  Mi vel  már  ti né -
dzser kor ban  há za sod tak  az  em be -
rek, egy negy ven éves em ber leg több -
ször már nagy apa, a hat van éves pe dig
déd apa  lett  –  jog gal  fel té te lez he tő,
hogy  ha  a  90.  zsol tár ban  em lí tett
het ven vagy nyolc van évet meg ér te,
ak kor  lát hat ta  ük uno káit  is.  Igaz
ugyan, hogy a ha lan dó ság is nagy volt,
de elv ben ez a nagy csa lád mind együtt
la kott – há rom vagy négy ge ne rá ció. 
A nagy, ke rek sát rat hé be rül (sőt

ma ara bul is) dór nak hív ták, s ez volt
a „ge ne rá ció” szak ki fe je zé se is. Úgy
gon do lom, en nek hát te rén jól ért jük
a  Tíz pa ran cso lat mon da ni va ló ját:
Is ten bün te té se ugyan át fo gó, sen ki
nem me ne kül het elő le, még gyer mek,
uno ka vagy déd uno ka sem – ugyan -
ak kor csak a je len re ér vé nyes. Ez zel
szem ben a ke gye lem ezer ízig, az az
örök ké ér vé nyes. 
Rö vi den:  sem mi  el lent mon dás

nincs Je re mi ás és Ezé ki el ige hir de té -
se, va la mint a Tíz pa ran cso lat üze ne -
te  kö zött.  A  he lyes  ér tel me zés hez
azon ban bi zo nyos szak mai kom pe -
ten cia kell – an nak el le né re, hogy itt
is igaz: az egyes passzu sok mon da ni -
va ló ja ért he tő az egy sze rű bib lia ol va -
só szá má ra is, csak a teo ló gi ai kö zös
ne ve ző ért kell erő fe szí té se ket ten nie. 
Sze mé lyes  ta pasz ta la tom egyéb -

ként az, hogy aki sze re ti ol vas ni a Bib -
li át, s örül, ha új föl fe de zé sek re te het
szert ol va sás köz ben, az egy ál ta lán
nem bán ja, ha eze kért az új föl fe de -
zé se kért erő fe szí té se ket kell ten nie,
ha nem öröm mel  vál lal ko zik  rá juk.
Az  őszin te ség  je gyé ben  azt  sem

hall gat ha tom  el,  hogy  tu dok  ró la:
van nak el len ve té sek is, és né me lyek
az ilyen tör té ne ti ma gya rá za tot nem
szí ve sen ve szik. Ál ta lá ban azt em lí -

tik ki fo gás ként, hogy a Bib lia fo lya -
ma tos szö ve gé ben egy bi zo nyos sza -
kaszt az egyik kor ra da tá lunk, majd
egy újabb sza kaszt már egy má sik kor
hát te rén ér tel me zünk. Mi cso da do -
log,  úgy mond,  ol ló val  szét nyír ni  a
Bib li át! 

Tu laj don nagy bá tyám mond ta ne -
kem, hogy  jó, ha a szó ra ko zott se -
bész pro fesszor nak  oda súg ja  az
asszisz tens:  „Pro fesszor  úr,  most
ope rá lunk – nem bon co lunk!” A ha -

son lat na gyon is sán tít, hi szen tud -
ja min den ki, hogy ope rál ni a se bész
szo kott, bon col ni pe dig a kór bonc -
nok, te hát nem is ugyan az az or vos,
így a ket tőt nem igen ke ver he ti össze
sen ki. Én in kább úgy fo gal maz nék,
hogy bo lond em ber az, aki rá szól a
se bész re: ne vag dal jon már en gem
össze, fáj az! Hi szen tud juk: a se bész
– gyó gyít! 
Én nem is hi szem, hogy tu laj don -

kép pen ez len ne a baj; hogy kü lön bö -
ző  szö ve gek  kü lön bö ző  ko rok ból
szár maz nak, azt rég óta tud ják azok,
akik a Bib li á val fog lal koz nak. Sok kal
in kább az a gond, ami kor a kü lön bö -
ző szö ve gek, ame lyek vi szont azo nos
kor ból szár maz nak, de a Bib li á ban
nem egy más mel lett áll nak, hir te len
egy más  mel lé  ke rül nek,  egy mást
ma gya ráz zák (úgy, amint a ré gi re for -
má to ri elv mond ja: a Szent írás ön ma -
gát ma gya ráz za). S ép pen az a baj,
hogy ez ál tal új sze rű ma gya rá zat, új -
sze rű ér te lem szü le tik meg – s ez az
új ér te lem el tér a meg szo kott ma gya -
rá zat tól, hogy úgy mond jam: pro vo -
kál ben nün ket, hi tün ket és egy há zi
tra dí ci ón kat egy aránt. 
Er re csak ezt tu dom vá la szol ni: ez

igaz – na de hát pont ezért van szük -
ség a bib lia tu do mány ra! Kell, hogy va -
la mi min dig az új fe lé te rel jen, s ne
csu pán ré gi, meg szo kott igaz sá go kat
hang sú lyoz zunk – fő ként, ha egyik-
má sik igaz ság az új meg lá tás fé nyé -
ben kér dé ses sé vá lik! El is me rem: itt
van ok ri a da lom ra, s egy ál ta lán nem
vé let len, hogy a bib lia tu do mány el len -
zői, az „ol ló” gya ko ri em le ge tői ál ta -
lá ban  kon zer va tív  em be rek.  Én  a

kon zer va ti viz mus nak is nagy tisz te -
lő je va gyok, de a kon zerv nek már ke -
vés bé: min dennap friss ele del re van
szük sé ge nemcsak tes tünk nek, ha nem
lel künk nek is!

Fi gyel men kí vül ha gyott 
össze füg gé sek
Is mét hadd em lít sek pél dá kat, ez út -
tal sze mé lyes meg kö ze lí tés ben. Ré -
geb ben volt már, hogy a Ma gyar or -
szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná -
csa fel kért egy elő adás ra a bib li ai ju -
bi le um ról. Kel le mes em lék szá mom -
ra, hogy az elő adás után re for má tus
és evan gé li kus öreg (hang sú lyo zot -
tan: öreg) kol lé gák jöt tek oda hoz -
zám, s mond ták: ez egé szen szen zá -
ci ós, tel je sen új elő adás volt! Ki nek ne
es ne  jól  a  di csé ret,  de  sze rin tem
nem iga zán ér de mel tem meg, hi szen
sem mi  mást  nem  csi nál tam,  mint
hogy el is mé tel tem a Bib lia tar tal mát.
Ami  ta lán  új ként  ha tott  (de  nem
volt új!), az az volt, hogy a 3Móz 25
és a Neh 5 ke rült egy más mel lé. Az
elő ző  az  el en ge dés  évé nek  tör vé -
nyét, az utób bi pe dig az el en ge dés
évé nek meg tar tá sát ír ja le. 
So kak  szá má ra  ek kor  vált  vi lá -

gos sá, hogy a két szö veg kö rül be lül
azo nos kor ból szár ma zik, mind ket -
tő nek a hát te ré ben Da rei osz per zsa
ki rály adó re form ja áll, amely igen hát -
rá nyo san érin tet te a zsi dó pa rasz ti ré -
te get. El is me rem, hogy na gyobb erő -
fe szí tést je lent, ha nemcsak fo lya ma -
to san, ha nem di a go ná li san is ol vas -
suk a Bib li át, de ez az egy sze rű el já -
rás egé szen új ként fog ja a tar tal mat
sze münk elé va rá zsol ni. 
Sza bad jon még né hány ilyen párt

em lí te nem! Ki nek ju tott eszé be, hogy
együtt ol vas sa az 1Móz 1 te rem tés tör -
té ne tét egy zsol tár ral, ame lyik majd -
nem azo nos ké pet fest a vi lág ke let -
ke zé sé ről? A  8.  zsol tár  ilyen,  s  bi -

zonnyal job ban meg ma rad em lé ke -
ze tünk ben a ket tő tar tal ma, ha egy -
szer re ol vas suk őket. 
Vagy a pró fé ták kö zül nem sze ren -

csés-e, ha Hó se ást és Ámószt egy szer -
re ol vas suk? Hi szen kor tár sak vol tak,
csak úgy, mint Mi ke ás és Ézsa i ás. A
hely zet an nál is ér de ke sebb, mi vel a
négy pró fé ta egy ál ta lán nem is mer te
egy mást – ugyan ar ra a hely zet re re -
a gál nak, de egé szen más ként!
Ki nek ju tott eszé be a Dá vid-tör té -

ne te ket a 89. zsol tár ral együtt ol vas -
ni?  Pe dig  nyil ván va ló an  Dá vid  és
csa lád ja  ki vá lasz tá sa  áll  a  zsol tár
hát te ré ben is. 
Van nak per sze olyan össze füg gé -

sek is, ame lyek már in kább vájt fü lű -
ek nek va lók. Ol vas sa el va la ki pél dá -
ul mind azt, amit a Hós 12. fe je zet ben
ta lál Já kób ról, és ha son lít sa össze az
1Móz  el be szé lé se i vel!  Ha son lít sa
össze az Exo dus-tör té ne tet a 2Móz-
ben a 114. zsol tár mon da ni va ló já val!
Néz ze meg, ho gyan összeg zi a ván -
dor lá sok  tör té ne tét  a  Mik  6,3–5!
Vagy  ami  iga zán  ér de kes:  mi lyen
zsol tá rok ból idéz a Jón 2? 

* * * 

Úgy gon do lom, ha  va la ki  csak né -
hány szor meg pró bál ta ol vas ni a Bib -
li át, ak kor ér zi, hogy mennyi vel töb -
bet tud me rí te ni be lő le. 
Be fe je zé sül csak ennyit: ál sze rény -

ség  nél kül  mond hat juk,  hogy  na -
gyon ke vés dol got em lí tet tünk a fen -
ti ek ben. Olyan fon tos dol gok ma rad -
tak ki, mint a bib lia tu do mány ha tá -
sa az eu ró pai mű ve lő dés tör té net re
vagy  a  bib lia tu do mány mód sze rei,
főbb  ered mé nyei.  Ki zá ró lag  ar ról
be szél tünk, s ar ról sem ki me rí tő en,
hogy mi re jó a bib lia tu do mány – ne -
künk,  akik  ol vas suk  és  sze ret jük  a
Bib li át, akik az élet köny vé nek tart -
juk a Szent írást. 
Itt  is  pon to sí tás sal  kell  él jünk

mind az ál tal. Ál ta lá ban ugyan is ha ezt
mon dom: va la mi nek a tu do má nya,
ak kor  a  tu do mány  tár gya  szo kott
elöl áll ni. Geo-ló gia a földtan, bio-ló -
gia  az  élő vi lág tu do má nya –  te hát
meg ha tá roz tuk az  il le tő  tu do mány
tár gyát. Ilyen össze füg gés ben azon -
ban  nem  bib lia tu do mányt  kel le ne
mon da nunk, ha nem in kább a bib lia -
ol va sók  tu do má nyát,  hi szen  nem
ar ról van szó, hogy a Bib lia meg vál -
toz ta tá sá ra tö rek szünk, ahogy a tech -
ni ka vív má nya i val át for mál juk kör -
nye ze tün ket. Sok kal in kább a bib lia -
ol va sók  át for má lá sá ról  van  szó:
késszé tesszük ma gun kat ar ra, hogy
mi nél tel je seb ben be tud juk fo gad ni
a Bib lia tar tal mát. 
Ahol er re az át for má ló dás ra kész -

ség  van,  ott  öröm mel  fo gad ják  a
bib lia tu do mányt, an nak ered mé nye -
it, sőt ál ta lá ban az a ta pasz ta la tom,
hogy min den ki részt akar vál lal ni be -
lő le. Igaz ugyan, hal lot tam és lát tam
olya no kat is, akik ben ez a haj lan dó -
ság nincs meg, s pa ra dox mó don ép -
pen a Bib lia egye di jel le gé re utal nak
in dok lá sul. Rend re meg mu tat ko zik
azon ban ilyen kor, hogy nem a Bib li -
át, ha nem sa ját el kép ze lé se i ket fél tik
so kan,  ma gya rul:  nem  haj lan dók
meg vál toz tat ni gon dol ko zá su kat. A
ma gam ré szé ről min dig is nagy vo na -
lú an vi szo nyul tam eh hez a ma ga tar -
tás hoz is; nem azért, mert egyet ér -
tek ve le, ha nem szi lárd meg győ ző -
dés ből: a Bib lia ügye már két ezer éve
nye rés re áll!

A szer ző re for má tus teo ló gus, egye te -
mi ta nár, a Ká ro li Gás pár Re for má -
tus Egye tem Hit tu do má nyi Ka ra
Ószö vet sé gi Tan szé ké nek ve ze tő je 
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ál lo má sok, val lo má sok
Az ikon ku ta tás sal egy idő ben zaj lott
Bu da vár ban, az evan gé li kus pa ró kia
gyü le ke ze ti ter mé ben val lo má sos be -
szél ge tés Szent Ágos ton Val lo má sa i ról.
A  mű ből  az  öt let adó  szín mű vész,
Ober frank Pál ol va sott fel rész le te ket
(al só ké pün kön).De nem csak a könyv -
ből,  ha nem  sa ját  éle te  köny vé ből  is
meg osz tott né hány „la pot” a hall ga tó -
ság gal. Így pél dá ul me leg han gon be -
szélt sa ját „Mó ni ká já ról” (édes any já -
ról), aki a szí nész hi te sze rint most már
Má ria mel lett fog lal he lyet, és on nan
fi gyeli tény ke dé se it… 

A Szent ről pro tes tán sok nak az öku -
me né je gyé ben cí mű be szél ge tést Fa bi -
ny Ta más püs pök ve zet te be. A val lo -
má sok ból ki vet te a ré szét a ró mai ka -
to li kus  teo ló gus pro fesszor,  Krá nitz
Mi hály is. Az es te buz dí tá sa az el hí re -
sült  ágos to ni  mot tó,  a  „Tolle, lege!”
(„Vedd és ol vasd!”) volt. A „több csepp
em ber sé get” adó es te él mé nyé vel gaz -
da gab ban ta lán hoz zá te het nénk: „És
valld meg, hogy má sok is így te gye nek!”

g Ki nyik Ani ta

 e 2013. szeptember 29.  Evangélikus Életfókusz

Az Ars Sac ra fesz ti válmeg ál lás ra, el -
idő zés re, ta lál ko zás ra hív. Ki emel a
hét köz na pok ból,  és be emel va la mi
ha tal ma sab ba. Hogy mind ez meg va -
ló sul has son, ne künk egyet kell ten -
nünk: hagy ni len ni azt, ami ak kor és
ott  szü le tik. Nem kell ma gya ráz ni,
nem kell reflek tál ni: érez ni kell. Ez az
aiszt hész isz.

élő ze ne
Ma gá tól  ér te tő dő en  na -
gyobb  él mény  pél dá ul  a
pom pás ba zi li ká ban meg -
hall gat ni egy Bach-mű vet,
mint  oda ha za  le mez ját -
szón.  Egy sze ri,  egye di  és
utá noz ha tat lan meg szó la -
lá sa  ez  a  ze nei  köl te mé -
nyek nek. 
Az  Ars  Sac ra  fesz ti vál

ál lan dó prog ram ja az egy -
há zak kö zös ze nei áhí ta ta,
mely idén a fesz ti vál más -
nap ján,  szep tem ber 15-én
zaj lott, il let ve hang zott el.
Min den tör té nel mi egy ház
kép vi sel tet te ma gát, fel jaj -
dul tak ószö vet sé gi zsol tá -
ro sok, fel csen dül tek ka to -
li kus és re for má tus kó ru -
sok,  egy há zun kat pe dig a
Lu the rá nia ének- és ze ne -
kar kép vi sel te  dr. Kamp
Sa la mon ve zény le té vel.

Sch nell Ádám szín mű vész  mű kö -
dött még köz re a prog ram ban, aki az
ere de ti  nyel ven,  hé be rül  el hang zó
zsol tá rok ma gyar szö ve gét ol vas ta fel,
in terp re tá ló igye ke ze té vel űz ve el a
misz ti kus hang vé telt. 

ele ven ké pek
A Szép mű vé sze ti Mú ze um sem ma -
radt ki a szak rá lis prog ram so ro zat -
ból. Há rom íz ben me he tett a kö zön -

ség  in gye nes  tár lat ve ze tés re:  szep -
tem ber 14-én a Kez det kez de te – Jé -
zus éle te a kép ző mű vé szet ben, 17-én
a Jöj je tek utá nam! – fér fi szen tek a
kép ző mű vé szet ben, vé gül  22-én  a
Kar dok, ke re kek, könnyek – női szen -
tek a kép ző mű vé szet ben cí mű prog -
ra mok ra, me lyek a Ré gi Kép tár tit ka -
i ba avat ták be a kö zön sé get. 
Hogy Krisz tus szen ve dé se vagy az

ő ne vé ért szen ve dők lát vá nya mennyi -
ben erő sí ti meg a né zőt hi -
té ben, azt sa ját be fo ga dói at -
ti tűd je ha tá roz za meg. Ér zé -
ke nyeb bek nek  ta lán  ér de -
mes eze ket a ké pe ket bi zo -
nyos tá vol ság ból szem lél ni,
a még oly élet hű tes tek me -
le gét, egy ko ri ele ven sé gét a
„ben ső sze mek kel” nem fel -
ele ve ní te ni, in kább tu da to -
sí ta ni. Me men tó, em lék ál lí -
tó  gesz tus  ez  a  bát rak nak,
akik épp azt üze nik: ne félj! 

Ko nok iko nok
Az or to dox és görögkatoli -
kus egy há zi mű vé sze tet fém -
jel ző, szim bo li kus ér te lem -
mel  bí ró  iko no kat  ba jo san
ért het jük meg anél kül, hogy
el időz nénk az ikon o ló gia tu -
do má nyá nál vagy leg alább az
is ten képű ség (ima go Dei) és
az Is ten hez va ló ha son la tos -
ság (si mi li tu do Dei) kér dé sét

kö rül já ró teo ló gi ai ér tel me zé sek nél. El -
kö te le zett  pro tes táns  iden ti tá sunk,
tö re dé kes tu dá sunk a kép vi ták ide jé -
ről és a bál vány imá dás ör dö gi fo gal má -
nak sö tét ár nya biz to san nem se gít a
be fo ga dás ban. A ma em be ré nek akár
vissza tet szők is le het nek ezek a se ma -
ti kus nak tű nő, fi gu rá ik nak gló ri át köl -
csön ző, né ha na iv nak tet sző al ko tá sok. 
Az ikon olyan „tárgy”, amely tu da -

to san híd akar len ni a né ző és az áb -
rá zolt „szent” kö zött. Nem szem mel,
ha nem szív vel kell néz ni. Csak ak kor
nyil vá nul hat meg lé nye ge, csak ak kor
vil lan hat fel va la mi ab ból a vég te len
fé nyes ség ből, amely re ké szí tő je oly -
annyi ra vá gya ko zik, és ame lyet em -
ber tár sa i val meg osz ta ni kí ván. 
Az Ars Sac ra fesz ti vá lon ez zel a té -

má val is le he tő ség nyílt kö ze lebb ről

meg is mer ked ni. A Pan a gia Köz pont -
ban szep tem ber 17-én a be szél ge tők
ar ra ke res ték a vá laszt: „Mi től lesz egy
ikon kép?” Fej te ge té sük nél ta lán a ki -
osz tott  ikon fes tői  ima  (keretben)
töb bet mon dott.

Ben ső épí té szet
Nem min den na pi szak mai kon fe ren -
ci á nak adott ott hont – az Ars Sac ra ke -
re te in be lül – a Fu ga Bu da pesti Épí té -
sze ti Köz pont 17-én. A Re mény cí mű,
egész na pos elő adás-so ro zat a ma gyar
kul tú ra  tár gyi  és  épí té sze ti  ér té kei
mel lett állt ki, és azok őr zé sé re, vé del -

me zé sé re buz dí tott. Olyan elő adó kat
hall ha tott a kö zön ség, mint Je le nits Ist -
vánpi a ris ta szer ze tes, egye te mi ta nár,
Fer kai Ti bor író és még szám ta lan ne -
ves ré gész, épí tész, bel ső épí tész. 
Hogy az em ber ál tal lét re ho zott, ná -

la na gyobb szak rá lis te rek vég ső so ron
nem  em be ri  kép ződ mé nyek,  ar ról
nem  nyi tot tak  vi tát  a  kon fe ren ci án.
Épül a to rony, a he gyen a vá ros, a temp -
lom, az is ko la. Ben ne pe dig épül het az
em ber. Nem a ma ga di cső sé gé re.

Szentszenvedély
Szak rá lis mű vé sze tek he te

b Valóbanazökumenéés„együttesemelkedés”jegyében,illetvereményé-
benteltaszak rá lis mű vé sze tek hetedik alkalommal megrendezett he te
szeptember14–22.között.„Anagytalálkozást”kistalálkozásoklehető-
ségénekmegteremtésévelsegítetteelőarendezvény.Úgyszólvánminden
művészetiágképviseltettemagát.Kiaszeménekhisz,kinekafüleértő,
kiatérbenpróbálhelyezkedniésönértelmezni,kiajátékraesküszik,kit
amozgóképtudleginkábbmagávalragadni.Közöshajtóerőmunkálmin-
denművészimegnyilvánulásban:azemberfölfelétörekvése,egóbólki-
kívánkozása,magántúlmutatnivágyása–valamiolyanősiérzület,amely
aplatonistafilozófiaszerintvalóságosszenvedély,mánia.Haakeresz-
tényifogalomtárbólkeresünkerremegfelelőkifejezést,akkortalánér-
demesaközépkorimisztikusokhozfordulni.Nevezhetjüktalán–az„unio
mystica”utánszabadon–„Istennelvalóegyesülésivágynak”.
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Fel hí vás: 
leg ma ga sabb egy há zi ki tün te té se in ket ősszel ad juk át
Egy há zunk or szá gos pres bi té ri u ma 2007-ben meg al kot ta azt a sza bály -
ren de le tet (I/2007. V. 10.), amely az Or dass La jos-díj és a Pró nay Sán -
dor-díj ala pí tá sá ról és – éven te egy sze ri – oda íté lé sé nek kö rül mé nye i -
ről szól. A 2013. évi dí ja zan dók sze mé lyé re vo nat ko zó an a ku ra tó ri um
aján lá so kat vár. Em lé kez te tő ül: 
Az Or dass La jos-díj olyan, fedd he tet len éle tű, ma gyar vagy kül föl di,

fel szen telt – akár más fe le ke ze tű – sze mély nek ítél he tő, aki ki emel ke -
dő en so kat tett a ma gyar evan gé li kus egy há zért. 
A Pró nay Sán dor-díj olyan vi lá gi sze mély nek vagy in téz mény nek ítél -

he tő, aki vagy amely ki emel ke dő szel le mi vagy anya gi tá mo ga tás sal áll
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház mel lett. 
A dí ja kat ifj. Szlá vics Lász ló szob rász al kot ta, ve lük pénz ju ta lom nem

jár. Az aján lá so kat – 1500–3000 le ütés nyi in dok lás sal – Zász ka licz ky Zsu -
zsan ná nak, a ku ra tó ri um tit ká rá nak kér jük el jut tat ni ok tó ber 14-ig. Cím:
1085 Bu da pest, Ül lői út 24. vagy zsu zsa.zasz ka licz ky@lu the ran.hu.

h i r d e t é s

„Urunk, Jé zus Krisz tus ural ko dó, Is ten nek Egy szü lött fia és Igé je, a lát -
ha tat lan Atyá nak azo nos kép má sa, aki a te ké ped re al kot tál min ket, és
a mi üd vös sé gün kért a Te em ber sze re te ted ben a mi tisz ta sá gos Anyánk -
tól és Nagy asszo nyunk tól, Is ten nek Szü lő jé től tes tet vet tél ma gad ra; aki
szép sé ges kút fe je; aki lát ha tat lan vol tál, s meg je len tél; aki mél tat tál ben -
nün ket ar ra, hogy a Te Szent Lel ked temp lo má vá le gyünk, s aki is te ni
gond vi se lé sed del meg szen tel ted az anya got; aki a szí nek ben meg nyi lat -
ko zó teo ló gi át aján dé koz tad szep -
lő te len meny asszo nyod nak, az Egy -
ház nak, egy fe lől a te fel fog ha tat lan
le eresz ke dé sed em lé ké re, más fe lől
pe dig hí vő né ped meg szen te lé sé -
re  és  épü lé sé re;  Té ged  kér lek  és
Hoz zád  kö nyör gök:  aján dé kozd
né kem is, bű nös és mél tat lan szol -
gád nak az iko nog rá fia szol gá la tá -
nak ado má nyát, meg tisz tít va szí ve -
met min den bű nös tisz tá ta lan ság -
tól, és írd szí vem be em be ri kéz köz -
re mű kö dé se nél kül a te szent aka -
ra to dat; erő síts meg en gem szel le -
mem aka ra tá nak min den be teg sé -
ge kö ze pet te, és vi lá go síts meg a Te
Szent Lel ked ere jé vel; ve zesd erőt -
len  és ha szon ta lan ke ze met  eme
szent kép má sod (vagy Szent X. Y.
kép má sa) is ten sze re tet tel va ló be -
fe je zé sé re,  hogy  akik  hó dol nak
előt te, és csók kal il le tik, Hoz zád, a
szép sé ges és jó sá gos min ta kép hez
emel jék szí vü ket és gon do la ta i kat, és tel jes ke gyel met és meg szen te lést
nyer ve, öröm ben ér jék el a Hoz zád va ló ha son la tos sá got, és min den idők
eré nyek ben tö ké le tes szent je i vel együtt di cső ít hes se nek Té ged, a meg -
tes te sült Fi út és Igét kez det nél kü li Atyád dal és hó do lat ra mél tó Lel ked -
del együtt, az egy lé nye gű és oszt ha tat lan és éle tet adó Há rom sá got. Ámen.”

Atha nászi osz szi mo nó pet ra szi szer ze tes pap tol lá ból
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A meszleni evangélikus templom szószékkosaráról – a négy evangélista (ismeretlen bécsi festő, 18. század vége)

A varsádi evangélikus templom egykori oltárképének tö -
re dé ke a türelmi rendelet idejéből – ma már egye dül
Jézus alakja látható
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Evangélikus Élet 2013. szeptember 29. f élő víz

„Azt a pa ran cso la tot is kap tuk tő le,
hogy aki sze re ti Is tent, sze res se a
test vé rét is.” (1Jn 4,21)

Szent há rom ság ün ne pe után a 18. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li s he ti igé i nek
ket tős üze ne te van: Is ten- és em ber -
sze re tet re hív nak, s an gya lok szol gá la tá ról tu dó sí ta nak. Jár junk el hí vá sunk -
hoz mél tó sze re tet ben! „Nem az a sze re tet, ahogy mi sze ret jük Is tent, ha nem
az, hogy ő sze re tett min ket, és el küld te az ő Fi át en gesz te lé sül a mi bű ne in -
kért.” (1Jn 4,10; LK) Ben ne je lent meg kö zöt tünk az Atya sze mély vá lo ga tást
nem is me rő sze re te te. „Ha hi tem mel meg is me rem, hogy mennyi re sze ret en -
gem Is ten, ak kor szí vem fel tét le nül meg te lik irán ta ör ven de ző sze re tet tel –
és a fe le ba rá ti sze re tet hez lát hoz zá”– vall ja dr. Lu ther. Egy írás tu dó a leg főbb
pa ran cso lat ról kér dez te Jé zust; ő ket tőt idé zett Mó zes től (lásd 5Móz 6,4.5 és
3Móz 19,18): „…sze resd az Urat, a te Is te ne det tel jes szí ved ből, tel jes lel ked -
ből, tel jes el méd ből és tel jes erőd ből. A má so dik ez: Sze resd fe le ba rá to dat, mint
ma ga dat.”Ha ezt te is meg ér ted s meg éled, „nem vagy messze az Is ten or szá -
gá tól”. (Mk 12,30–31.34) Pál sze rint „az Is ten or szá ga… igaz ság, bé kes ség és a
Szent lé lek ben va ló öröm” (Róm 14,17), mely Jé zus ban már je len van ben nünk
(lásd Lk 17,21; a Ká ro li-for dí tást); ahol „sze re tet és hű ség ta lál koz nak, igaz -
ság és bé ke csó kol gat ják egy mást” (GyLK 727,10). Mi hály fő an gyal név ün ne -
pe em lé kez tet: „Az Úr an gya la őrt áll az is ten fé lők mel lett, és meg men ti őket.”
(Zsolt 34,8) Re for má to rod sza va i val így na pon ta kér he ted: „Szent an gya lod
le gyen ve lem…” Íme, né hány pil la nat kép Is ten kö ve te i ről szol gá lat tel je sí tés
köz ben. Há gárt a pusz tá ban ta lál ta meg az Úr an gya la, és vissza küld te Sá rá -
hoz. Ki je len tet te ne ki: „…fi út fogsz szül ni. Ne vezd Iz ma el nek, mert hal lott az
Úr nyo mo rú sá god ról.” (1Móz 16,11) És Já nos apos tol lát hat ta, „hogy egy má -
sik an gyal re pül az ég kö ze pén: az örök evan gé li um volt ná la, és hir det te azok -
nak, akik a föl dön lak nak” (Jel 14,6); s Is ten di cső í té sé re hí vott fel min den né -
pet. Jé zus ma is meg ke re si az el té vedt ju hot, s ve le együtt „a ti mennyei Atyá -
tok sem akar ja, hogy el vesszen egy is e ki csi nyek kö zül”. Mi ért ne ves sük meg
Jé zus  őben ne  hí vő  ki csi nye it?  „…mert… an gya la ik min den kor lát ják a
menny ben az én mennyei Atyám ar cát.” (Mt 18,14.10) Az Úrért be bör tön zött
Pé tert is az Úr an gya la sza ba dí tot ta ki: „Most tu dom iga zán, hogy az Úr el -
küld te az ő an gya lát, és ki men tett en gem He ró des ke zé ből…” (Ap Csel 12,11) El -
fo gá sa kor Jé zus ki je len tet te a vé del mé re ke lő ta nít vány nak: „Vagy azt gon do -
lod, hogy nem kér het ném meg Atyá mat, hogy ad jon mel lém most ti zen két se -
reg an gyal nál is töb bet?” (Mt 26,53) De az Írás nak be kell tel je sed nie. Já nos -
nak egy szol gá ló lé lek (lásd Zsid 1,14) mu tat ta meg a mennyei Je ru zsá le met:
„…és ami kor hal lot tam és lát tam, le bo rul tam az an gyal lá ba előtt, hogy imád -
jam őt…”A hír nök sza va má ig ha tó: „Vi gyázz, ne tedd, mert szol ga tár sad va -
gyok…: az Is tent imádd!” (Jel 22,8.9)! Ma is „Itt az Is ten köz tünk, / Ő, kit éj -
jel-nap pal / An gyal se reg áld, ma gasz tal. // An gya lok nak mód ján / Szí ned előtt
áll ván, / Bár csak min dig ar cod lát nám!” (EÉ 280,2.3) 

g Ga rai And rás

HEtI ÚtrAVALó

„A ta pasz ta la tok is bi zo nyít ják, hogy
azok, akik ilyen be te ge ket sze re tet tel,
áhí tat tal  és  ko mo lyan  szol gál nak,
még ha meg is fer tő ződ nek, még sem
árt  ne kik.  Amint  a  zsol tá ros  ír ja:
»…eny hü lést ad be teg ágyán, job bu lást
ad ne ki, va la hány szor be te gen fek szik.«
(Zsolt 41,4) Ez azt  je len ti:  te ál lí tod
talp ra be teg ágyá ból, stb. Az, aki be -
te get kap zsi ság ból vagy az örök ség re -
mé nyé ben ápol, és a sa ját hasz nát ke -
re si az ilyen cse le ke det ben, ne cso dál -
koz zon,  ha  vé gül meg fer tő ző dik  és
meg be teg szik, ha ágy nak esik és meg -
hal, mi előtt a ju tal mát vagy az örök -
sé get meg kap ná. Aki er re a vi gasz ta -
ló ígé ret re ha gyat koz va ápol be te get,
még ak kor is, ha na gyon rá szo rul ar -
ra, hogy az őt meg il le tő bért meg kap -
ja – mint hogy mél tó a mun kás az ő
bé ré re (Lk 10,7; 1Tim 5,18) –, an nak a
szá má ra szin tén nagy vi gasz ta lást je -
lent, hogy őt is gon doz zák. Az Is ten
az ápo ló ja, sőt az or vo sa akar len ni. Ó,
mi lyen ápo ló! Ó, mi lyen or vos ő! 
Ked ve sem, mik az or vo sok, a pa -

ti ku sok és az ápo lók az Is ten hez ké -
pest? Nem  bá to rít ja  ez  az  em bert,
hogy a be te gek hez men jen, és szol gál -
ja őket, még ak kor is, ha annyi ke lés
és duz za nat len ne raj ta, mint ahány
szőr szál van a tes tén, még ak kor is, ha
száz dög vészt hur col na ma gá val? Mi
a pes tis és mi az összes ör dög az Is -
ten hez ké pest, aki el kö te lez te ma gát,
hogy ápo ló vá és or vos sá lesz? 

Pfuj és is mét pfuj, te gya lá za tos
hi tet len ség, mert meg tu dod vet ni
ezt a bő sé ges vi gasz ta lást, és meg -
ijedsz az ap ró ke lé sek től és a bi zony -
ta lan ve szély től, és nem hall gatsz az
ilyen is te ni, biz tos és igaz ígé re tek -
re, ame lyek meg erő sít het né nek. Mit
se gí te ne az, ha az összes or vos és az
egész vi lág té ged ápol na, de az Is ten
nem len ne mel let ted? És meg for dít -
va: mit árt, ha az egész vi lág el hagy,
és egy or vos sem ma rad mel let ted,
de az Is ten ilyen ígé re tek kel mel let -
ted ma rad? Nem gon do lod, hogy ak -
kor sok ezer an gyal lal vagy kö rül vé -
ve,  akik ügyel nek  rád, és a pes tist
láb bal ta pos ha tod, amint a 91. zsol -
tár ban ol vas suk: »Mert meg pa ran -
csol ja an gya la i nak, hogy vi gyáz za -
nak rád min den uta don, ké zen fog -
va ve zet nek té ged, hogy meg ne üsd
lá ba dat a kő ben. El ta po sod az orosz -
lánt és a vi pe rát, el tip rod az orosz -
lán köly köt és a ten ge ri ször nyet.«
(Zsolt 91,11–13)” 

g Lu ther Már ton:
El me ne kül he tünk-e a ha lál elől?

(Ko vács Áron for dí tá sa)
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Evan gé li kus Élet nek.

– Ho gyan jön nek lét re és mű köd -
nek a KÉSZ cso port jai?
G.  G.:  Sze mé lyes  vá laszt  ad nék.

1989 óta va gyok a KÉSZ tag ja, a jó zsef -
vá ro si cso port az ot ta ni plé bá -
ni án ak kor ala kult meg. Köz -
vet le nül  a  rend szer vál to zás
után bi zony ta lan hely ze tet él -
tünk, ak ko ri ban le he tett is ten -
ni, meg a val lá sos gon dol ko dás,
szer vez ke dés el len zé sét is ta -
pasz tal tuk.  Még is  fel me rült
ben nünk, hogy azo nos gon dol -
ko dá sú  em be rek ként  össze -
jöj jünk.  El sőd le ges  cé lunk  a
ke resz tény kul tú ra jobb meg -
is me ré se  volt  elő adá sok kal,
szín há zi és ze nei da ra bok kal. A
Ke resz tény Ér tel mi sé gi ek Szö -
vet sé ge ek kor már lé te zett, így
en nek egyik cso port ja let tünk.
Ké sőbb meg tud tuk, hogy or szág szer -
te ha son ló an mű köd nek a cso por tok. 
Vi dé ken ta lán job ban ben ne van nak

a he lyi kö zös ség ben, több szo ci á lis fel -
ada tot vál lal nak, de ez már egyes fő -
vá ro si ke rü le tek ben is jel lem ző. Ná -
lunk  is  fo lyik  ci gány pasz to rá ció,  a
haj lék ta la nok tá mo ga tá sa, böl cső dés
gyer me kek  anyu ká it  gon do zó  te vé -
keny ség. A ta gok emel lett kö zö sen töl -
tik a sza bad ide jü ket, pél dá ul ki rán du -
lá sok kal,  ame lyek  so rán  mű em lék
temp lo mo kat lá to ga tunk, a táj szép -
sé gé ben gyö nyör kö dünk, vagy ku li ná -
ris él mé nyek ben le het ré szünk. Fó ru -
mok, film klu bok, elő adás-so ro za tok
vár ják az ér dek lő dő ket. Sok ré tű a te -

vé keny sé günk, és min den hol a he lyi
szer ve ze tek töl tik meg tar ta lom mal.

– Mi lyen ál la pot ban van a szer -
ve zet?
G. G.: Ala ku ló ban van, mint min -

den ci vil szer ve ző dés. 1989 óta lé te zik,
a kez de ti, majd fel íve lő sza kasz után
most a stag ná ló sza ka szát éli. A csúcs -
pon ton nyolc van há rom KÉSZ-cso port
volt, de né hány el halt, most het ven-
egy né hány mű kö dő cso port van az or -
szág ban. Úgy ta pasz tal juk, hogy in -
kább az idő sebb, meg ál la po dott em -
be rek kö zös sé ge a KÉSZ, akik mind -
ar ra rá ér nek, amit az előbb fel so rol -
tam. De sok he lyen meg in dult a fi a ta -
lo dás fo lya ma ta, sze ret nénk az if jab -
ba kat is moz gó sí ta ni. Egye sü le tünk be
ed di gi tör té ne te so rán több mint hét -

ez ren lép tek, őket nyil ván tar tás ba ve -
szik  a  he lyi  cso por tok,  tag köny vet
kap nak. Nap ja ink ban kö zel négy ezer,
tag dí jat fi ze tő ak tív ta gunk van.

– Meg va ló sul-e az öku me niz mus a
KÉSZ-ben?
G. G.: Én ma gam na gyon öku me -

nép ár ti va gyok, és alap sza bály za tunk -
ban is hang sú lyos ez a gon do lat. Mond -
ha tom, hogy a KÉSZ a tör té nel mi ke -
resz tény egy há zak kal szö vet kez ve mű -
kö dik, egyes he lye ken na gyon ki egyen -
sú lyo zott a fe le ke ze ti össze té tel. Ke res -
sük a kap cso la tot más szer ve ze tek kel
vagy egye sü le tek kel is an nak ér de ké ben,
hogy a köz élet ben erő tel je seb ben kép -
vi sel jük a ke resz tény al ter na tí vát.

– Mit üzen a ma gyar tár sa da lom -
nak a KÉSZ?
O. Z.: Mi nél in kább küz del mes az

éle tünknek ma már szin te min den
te rü le tenek  in kább  fon tos  a  lé lek
ere je és a sze mé lyi ség ép sé ge, eh hez
pe dig  ter mé szet fö löt ti  se gít ség re
van  szük ség. Az  Is ten  az  egyet len
biz tos pont. Leg in kább te hát az Is -
ten fe lé tá jé ko zó dás, a hí vá sá ra adott
igen vá lasz, a hit és a belőle fa ka dó
lel ki erő a KÉSZ üze ne te. Üze ni to -
váb bá a tár sa da lom tag ja i nak a helyt -
ál lást és ki tar tást, a ha za sze re te tet.
A sze mé lyes pél da adás is fon tos: aki
a KÉSZ-ben dol go zik, ter mé sze te sen
fi zet ség nél kül, az helyt kell hogy áll -
jon a csa lád já ban, a mun ká já ban, az
egy há zá ban és e ci vil szer ve zet ben is.

A kö zért, a szű kebb és tá gabb
kör nye ze tért  vál lal  mun kát,
oly kor hát rá nyo kat is el szen -
ved ve. Ez is min ta adó. Cé lunk
min de nek előtt  Jé zus  Krisz -
tus kép vi se le te a köz élet min -
den te rü le tén.

– Mi re ké szül nek mos ta ná -
ban?
O. Z.: Be aka runk tör ni a

mé di á ba, az egy há zi és a vi -
lá gi  saj tó ba  is.  Egyik  ilyen
le he tő ség a Mér ték adó cí mű
ki ad vány,  amely  ke resz tény
szem mel  szű ri  a  rá di ók  és
té vék mű sor kí ná la tát. Eb ben
fo gunk meg je len ni, és ép pen

most  ké szü lünk  együtt mű kö dé si
meg ál la po dást köt ni az igen hall ga -
tott Má ria Rá di ó val. A he lyi mé di á -
ban is gyak ran ka punk le he tő sé get.
Ez zel össze füg gés ben mé dia kép zés
áll előt tünk: fel kell ké szí te nünk a he -
lyi cso por tok ve ze tő it a meg nyi lat -
ko zá sok ra.
Őszi za rán dok la tunk hely szí ne a

fel vi dé ki Má ria völgy lesz. Nem vé let -
len a vá lasz tás, ugyan is szí vün kön vi -
sel jük az el csa tolt te rü le te ken élő ma -
gya rok kal va ló kap cso lat tar tást. No -
vem ber 9-én a Par la ment fel ső há zi
ter mé ben  lesz  az  or szá gos  kong -
resszu sunk, mely szin tén en nek je -
gyé ben  te lik  majd:  a  hit  nem zet -
meg tar tó  ere jét  ál lít juk  a  kö zép -
pont ba. Ide az el csa tolt or szág ré szek
fő pász to ra it és köz éle ti ve ze tő it hív -
tuk el, akik át fo gó ké pet fog nak nyúj -
ta ni kö rül mé nye ik ről, éle tük ről. 
Sze re tet tel vá runk so ra ink ba új ta -

go kat!  A  Ke resz tény  Ér tel mi sé gi ek
Szö vet sé ge mun ká já ról a www.ke esz.hu
ol da lon  tá jé ko zód hat nak az ol va sók.

g SzEg fű Ka ta lin

Alegnagyobbkeresztény
civilszervezetkéntdolgozikaKÉSZ

Be szél ge tés a szö vet ség el nö ké vel és el nök he lyet te sé vel

Ér tel mi sé gi szer ve zet a KÉSZ, ami azt je len ti, hogy azo kat az em ber tár -
sa in kat szó lít juk meg, akik sa já tos (ke resz tény = krisz tu si) bel ső, szel le mi-
lel ki éle tet élő em be rek. Nem csak azok tar toz nak tag ja ink kö zé, akik nek
dip lo má juk van, ha nem azok is, akik va ló ban élik az „írás tu dók fe le lős sé -
gét”. A meg ha tá ro zás ban az öku me ni kus vo nás is ben ne van, hi szen mind -
az, aki „krisz tu si em ber”, vagy is ele ven kap cso la ta van Jé zus Krisz tus sal, ma -
gá é nak tud hat ja szö vet sé gün ket. (Rész let a szer ve zet be mu tat ko zá sá ból)

A park ban ma gas fák, köz tük drót kö -
tél pá lyák fe szül nek aka dá lyok kal,
raj tuk ka pasz ko dó, csün gő, má szó,
lép de lő gyer me kek és fel nőt tek. Lent -
ről, a biz tos ta lajról néz ve könnyű le -
be gést, ön fe ledt szó ra ko zást ígér a ka -
land park. 

A be lép ti dí jon kí vül fon to sabb
ada ta in kat is a pénz tár ban hagy juk,
majd meg kap juk új ki egé szí tő in ket:
egy „be ülőt” két ka ra bi ner rel és egy csi -
gá val, va la mint a vé dő si sa kot. Ki csit
ké nyel met len a me net fel sze re lés, de az
„ég ben ma ra dást” a ka ra bi ne rek se -
gí tik, a csi ga pe dig – el len tét ben a hé -
jas pu ha tes tű ek se bes sé gé vel – gyors
sik lást biz to sít a hu za lo kon. 

A rö vid hasz ná la ti út mu ta tás
után irány a ka land pá lya! S az el ső
lé pés sel meg kez dő dik a bi za lom já ték.
Bi za lom az épí tett pá lya, a fák ter hel -

he tő sé ge, a biz to sí tó esz kö zök – s az
em ber nek ön ma ga iránt. 

A pá lya vé gig já rá sá hoz a mű ve le -
ti sor va la hogy így néz ki: elő ször
szem ügy re vesszük az előt tünk fe szü -
lő ki hí vá so kat. Meg pró bá lunk nem
két ség be es ni. Ma gun kat s egy mást
győz köd jük ügyes sé günk ről, az aka -
dá lyok ép ség ben va ló le győz he tő sé gé -
ről, majd az em ber vesz egy mély lé -
leg ze tet, és el in dul: ülő po zí ci ó ban lóg -
va csú szik a drót kö té len, vagy egy ki -
fe szí tett hu za lon egyen sú lyoz a kö tél -
be ka pasz kod va, vagy az im boly gó fá -
kon lép del ve ha lad, ne tán – Tar zan
mód já ra – több tíz mé te re ket len dül
egy kö té len. 

Mi kor a hu za lon las sú tem pó ban
im bo lyog tam elő re, eszem be ju tott
Pé ter és Jé zus „ka land ja” a vi ha ros ten -
ge ren. Jé zus a ví zen jár va kö ze le dik a

ta nít vá nyok erős szél mi att hány ko ló -
dó ha jó já hoz. Pé ter sze ret né a cso dát
ma ga is át él ni. El hagy ja a ha jót, és da -
col a fi zi ka tör vé nye i vel. S jól tud ja,
hogy da col. Amíg Jé zus ra te kint, meg -
tart ják a ha bok, ami kor a le küzd he -
tet len aka dály ra pil lant, süllyed ni
kezd. A fi gyel me is mét Jé zus ra össz pon -
to sul, meg men té sért kö nyö rög. Jé zus ki -
men ti Pé tert, és csak ennyit kér dez: „Ki -
csiny hi tű, mi ért ké tel ked tél?” 

A drót kö tél pá lyán nem le he tett
ki tér ni az egy mást kö ve tő aka dá -
lyok elől. Az iga zi ki hí vást je len tő, ne -
tán fé lel me tes aka dá lyok előtt – mi -
ként a ka land park ban – az em ber nek
gya kor ta száll iná ba a bá tor sá ga. Jó,
hogy tud hat ja: van vé dő fel sze re lé se,
biz to sí tá sa, így az élet ben sem kell a
vissza for du lást vá lasz ta nia.

g Bal la Má ria
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Dr. Osz tie Zol tán és dr. Gal gó czy Gá bor

Nyug dí jas lel kész csa lá dok ta lál ko zó ja
A nyug dí jas lel kész csa lá dok szo ká sos ha vi ta lál ko zó ja ok tó ber 4-én 10
óra kor ki vé te le sen a nyug dí jas lel ké szek Hű vös völ gyi úti ott ho ná ban (Hű -
vös völ gyi út 193/a) lesz, ahol dr. Reuss And rás tart áhí ta tot és elő adást
A hit val lá sos ság je len tő sé ge a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ban –
kü lö nös te kin tet tel az Apo ló gia és az Egyes sé gi irat el ké szült for dí tá sá -
ra cím mel. Sze re tet tel vá runk min den kit.

h i r d e t é s
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Ki nyi tom a pa lac kot, és be le te szem össze te ker -
ve az üze ne te met. Nek tek, evan gé li kus fi a ta lok -
nak, akik majd va la mi kor eze ket a so ro kat ol -
vas sá tok.
Azt  írom rá er re a most még tisz ta  lap ra,

hogy van egy hely, az oros há zi Szé kács Jó zsef
Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és Gim -
ná zi um, ahol nagy erők kel szer ve zik az evan -
gé li kus gim ná zi u mok or szá gos ta lál ko zó ját
(EG OT). A prog ram ter ve zet már ké szen van,
a se gí tők már tud ják, hogy mi kor, hol és kik -
kel  fog ják  az  el kép ze lé se ket  meg va ló sí ta ni.
Min den ki nagy sze re tet tel vár ja az ér ke ző fi a -
ta lo kat, kí sé rő ket, ven dé ge ket.
Az  EG OT  idő pont ja:  szep tem ber  27–29.

Ami kor lapunknak ez a száma megjelenik, ép -
pen ben ne  le szünk a  ta lál ko zó ban. De hogy
min den ki hez el jus son a ren dez vény ter ve zett
köz pon ti igei üze ne te, ide írom nek tek: „…vi sel -
jé tek el egy mást sze re tet tel…” (Ef 4,2)
Azt  re mé lem,  a  ta lál ko zón  majd  meg ta -

pasz tal juk, hogy mit je lent a Lé lek egy sé gé ben
len ni, a bé kes ség kö te lé ké ben, ha ilyen for má -
ban csak pár na pig is.
Mert azt gon do lom, a fő kér dés az, hogy a

kap cso la ta in kat  épí te ni  sze ret nénk-e  vagy
nem. A kö zös sé gün ket, aho va tar to zunk, erő -
söd ni lát juk vagy gyen gül ni. Sok függ at tól, ho -
gyan érez zük ma gun kat egy adott if jú sá gi cso -
port ban, egy osz tály ban, egy gyü le ke zet ben, az
evan gé li kus egy ház ban. Ha jól, si ma ügy, min -
den rend ben.
És ha nem? Ak kor dö dö günk ma gunk ban

vagy ott hon a má sik ra, aki más mi lyen, mint mi,
és más vé le mé nyen van? Mert a kap cso la tot
rom bol ni na gyon könnyű. De gon dol juk át azt
is, en nek mi len ne az el len ke ző je: a prob lé má -
sabb hely ze tek ben mit te szünk a kö zös sé gün -
kért. Ke res sük-e a pár be széd re az al kal mat? Fel -
is mer jük-e a kö zös sé günk ne héz sé ge it? Össze
tud juk-e ír ni eze ket? Len né nek-e kö zös ség épí -
tő ja vas la ta ink? És vé gül: ki hall gat meg ben -
nün ket,  és  hol  van nak  a  se gí tő ink,  akik kel
együtt dol goz ha tunk az egy ség ér de ké ben?

Ha  va la hol  nem  érez zük  jól  ma gun kat,
nem sza bad fel ad ni. Ke res ni kell a le he tő sé get
az épí tés re, az épít ke zés re. De ah hoz terv kell.
Egy ház épí té sé hez mennyi fé le terv kell, hány -
fé le en ge dély! Még jó, hogy az Úr is ten nek van
ter ve ve lünk! Is ten gyü le ke ze tei, osz tá lyai, if -
jú sá gi cso port jai az „élő kö vek”, amelyek nek „lel -
ki ház zá” kell vál ni uk. De mi től és ho gyan lesz -
nek sta bi lak?
At tól, hogy le szo kunk ar ról a gon dol ko dás -

ról, hogy majd má sok el in té zik, meg szer ve zik,
vég hez vi szik he lyet tünk, amit kell. (Min ket meg
csak vár jon a meg szo kott he lyünk, szé künk, pa -
dunk, pad so runk…)
At tól, hogy el in du lunk azon az úton, ame -

lyen fel fe dez het jük sa ját kin cse in ket, és be ad -
juk őket a kö zös be. Az Úr is ten ben nün ket is
meg ál dott sok jó ké pes ség gel!
Vé gül  at tól,  hogy mind er re  ál dást  ké rünk

Urunk tól és Meg vál tónk tól. Ha ő meg se gít, ak -
kor tud juk épí te ni a kap cso la ta in kat. Tu da to -
san cse lek szünk, és tu da to san meg vá lo gat juk a
sza va in kat. Ott hon, a csa lád ban is. (Mert iga -
zá ból min den nagy do log ki csi ben kez dő dik!)
Gon dol kozz el, mi az, amit te tud nál meg -

ten ni az osz tá lyo dért, az ifi dért, a gyü le ke ze -
te dért.
Vé ge ze tül ide írok még egy idé ze tet Weö res

Sán dor tól: „Né pe det és az em be ri sé get csak úgy
ja vít ha tod, ha ön ma ga dat ja ví tod. Az igaz ság
so sem az em be ri sé get, min dig csak az egy-em -
bert vált hat ja meg.”
Most pe dig a bé kes ség kö te lé ké vel át kö töm

a le ve lem. Ha el ért hoz zá tok, küld je tek egy mo -
solyt.

g Ba log Esz tEr

pa l aC K p Os ta

Nemazemberiséget–
önmagunkatjavítani

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

A nyelv vizs ga nem meg tör té nik
ve lem, ha nem én csi ná lom,úgy,
hogy  cél irá nyo san  ta nu lok  és
gya kor lok,  és  új ra  ta nu lok  és
gya kor lok. Te hát nem elég be -
irat koz ni egy tan fo lyam ra, ott
meg is kell ír ni a há zi fel ada tot,
meg ta nul ni  a  ki fe je zé se ket  és
sza va kat, még hoz zá rend sze re -
sen. Nem elég fel adat la po kat ki -
töl te ni,  ha nem  ér te ni  is  kell,
hogy mit nem tud tam.
Mi is a fon tos egy nyelv ben?

Fon tos a szó, azon be lül vi szont
fon to sabb egy ige, mint egy fő -
név. Fon to sabb, hogy ka pás ból
tud jam azt mon da ni, hogy sza -
la dok,mint az, hogy is hív ják azt
a  szür két,  ame lyen  sza la dok.
Egy szó nál („ko cso nya”) hasz no -
sabb a több szó ból ál ló ki fe je zés
(„ka rá cso nyi ko cso nya”), és még
a ki fe je zés nél  is hasz no sabb a
mon dat („Sze re tem a ka rá cso -
nyi ko cso nyát”). És ami még an -
nál is hasz no sabb, az a komp lett
be kez dés  az  adott  té má ban
(„Ka rá csony kor sok fé le étel ke -
rül az asz tal ra…”) Egy ilyen kis
„nyi lat ko za tot”  már  ér de mes
tud ni, még pe dig annyi té má ban,
amennyi csak szó ba jö het!
Tud ni kell he lyén ke zel ni a

nyelv tant! Per sze, fon tos a dup -
la A4-es ra go zá si táb lá zat, de
még töb bet nye rünk, ha az al -
kal ma zás  fe lől  kö ze lí tünk  a
kér dés hez.  Vagyis  ta nul juk
meg, mi lyen nyelv ta ni struk tú -
rát hasz ná lunk ak kor, ami kor
ál ta lá nos ság ban  be szé lünk  a
je len ről  („Vi szony lag  sok szor
szo kott…”);  mit  hasz ná lunk
ak kor, ami kor ud va ri a san ké -
rünk va la mit („Meg ten né, hogy
ide ad ja…”); és mit hasz ná lunk
ak kor, ami kor bán kó dunk egy
múlt be li  do log  meg tör tén te
vagy meg nem tör tén te mi att
(„Bár csak töb bet et tem vol na
ab ból a…”).
Ol vas ni, ol vas ni és ol vas ni!

Az  úgy ne ve zett  szö veg ér tés
a leg több fel adat alap ja, so kat
kell gya ko rol ni, és saj nos nem
elég  az  egy más  mel lett  ál ló

sza va kat össze ten ni, mert ab -
ból még nem fel tét le nül ke re -
ke dik  ki  va la mi.  Kell  lát ni,
hogy mi a lé nyeg, hogy visz vé -
gig egy té mát a szö veg, mely
sza vak tar toz nak össze, és me -
lyek nem. De nem csak ol vas -
ni  kell,  ha nem  fil met  is  kell

néz ni – fel irat tal –, mel lé pe -
dig sok hang zó anya got hall -
gat ni. Eb ben a te kin tet ben a
mai  fi a ta lok nak  könnyebb,
mint  volt  ré gen,  mert  no ha
egy át lag di ák még min dig nem
ta lál ko zik túl sok ide gen anya -
nyel vű fi a tal lal, az in ter net ki -
me rít he tet len tár há za az ide -
gen nyel vű anya gok nak.
Ap ro pó, in ter net. A nyelv is -

ko lák és nyelv vizs ga-köz pon tok
igen pro fi mó don kí nál ják ma -
gu kat, ami azt is je len ti, hogy
elő re meg le het is mer ni a tí pus -
fel ada to kat. Van olyan  is ko la,
amely in gyen szint fel mé rőt és
in gyen  gya kor lást  is  biz to sít,
és van, ame lyik komp lett tan fo -
lya mo kat kí nál on-line. Ér de mes
hát bön gész ni!
Mit is kell ke res ni? A nyelv -

vizs ga faj ták egy rész ről tel je sen
egy for ma  ered ményt  ad nak,
olyan ér te lem ben, hogy szi go -
rú nem zet kö zi sza bá lyok sze rint
van nak akk re di tál va, te hát nem
na gyon lehet már „könnyű” és
„ne héz”  nyelv vizs gát  ta lál ni.
En nek  el le né re  sok  min den -
ben  kü lön böz nek  –  ér de mes
olyat  ke res ni,  ame lyik  leg in -
kább il lik tu dá sunk hoz, nyel vi
kész sé ge ink hez,  erős sé ge ink -
hez. Mik ezek a kü lönb sé gek?
• Van olyan vizs ga, ame lyik

kü lön bont ja  a  szó be lit  és  az
írás be lit; van, ame lyik nél kü lön
van  a  ket tő,  de bi zo nyít ványt
csak ak kor ka punk, ha meg van
mind ket tő; és van, ame lyik nél
szét vá laszt ha tat lan a szó- és az
írás be li rész.
• Van, ahol for dí ta ni kell, és

van  egy nyel vű  vizs ga.  És  van
olyan is, ahol elő re el dönt he ted,
hogy „for dí tós ra” vagy egy nyel -
vű re je lent ke zel. Nincs egyet len
ko moly érv sem a két nyel vű ség
mel lett, sem el le ne – ki nek-ki -
nek  meg  kell  is mer nie  sa ját
agya já rá sát, azt, hogy mi megy
ne ki job ban. Arról sem árt elő -
re in for má lód ni, hogy me lyik -
nél le het szó tárt hasz nál ni, és
me lyik nél nem.

• Van, ahol a szö veg hall ga tás
a szó be li rész hez tar to zik, van,
ahol az írás be li hez. Így át le het
gon dol ni, hogy mi vel le het az
ered ményt erő sí te ni.
• Van „nyelv ta no sabb” vizs -

ga tí pus – ez an nak jó, aki nek
a nyelv tan ra jár az agya –, és

van,  amely ben  csak  el vét ve
for dul elő ki mon dot tan nyelv -
ta nos  fel adat.  Hogy  me lyik
mi lyen,  az  a min ta fel adat la -
pok ból ki de rül.
• Van olyan vizs ga, amely nek

az írás be li je na gyon ke vés tí pu -
sú fel adat ból áll össze, azok vi -
szont egyen ként sok pon tot ér -
nek. Ez an nak  jó, aki egy faj ta
mun ká ban  sze ret  el mé lyed ni,
aki hosszan  tud egy  szö veg re
kon cent rál ni. És van olyan tí pu -
sú vizs ga, ame lyik in kább több -
faj ta, rö vi debb fel adat tí pus ból
áll. Ez an nak könnyebb, aki nek
nem gond egy más után újabb és
újabb  fel ada to kat  meg ér te ni,
azok ra rá han go lód ni.
• Van olyan vizs ga köz pont,

amely  pró ba szó be liz te tést  is
meg hir det mi ni má lis áron. Ezen
a le he tő sé gen is ér de mes te hát
el gon dol kod ni.
• És per sze van nak kü lönb sé -

gek a vizs gák árá ban; van, ame -
lyik csak Bu da pes ten te he tő le;
van, ame lyik csak egy bi zo nyos
vá ros ban.
Nem  szí ve sen  rek lá moz -

nám egyik nyelv vizs gát sem,
hi szen a nyelv vizs gáz ta tás –
ezt  is  lát ni  kell –  kő ke mény
biz nisz is. De van Bu da pes ten
egy  nyelv könyv bolt,  amely
igyek szik  az  összes  tí pu sú
nyelv vizs gá ról in for má ci ót és
min ta fel ada to kat be sze rez ni,
sőt  vál lal  dol go zat ja ví tást  és
pró ba szó be liz te tést is, ha jól
tu dom, in gyen. Er re a hely re
min den kép pen ér de mes rá ke -
res ni!  Cí me:  1085  Bu da pest,
Köl csey  ut ca  2.;  hon lap:
www.nyelv konyv bolt.hu

* * *

No  és mit mon da nak  azok  a
bol dog  di á kok,  akik  már  túl
van nak a nyelv vizs gán? Áll jon
itt biz ta tás képp egy cso kor ra va -
ló jó ta nács tő lük is.
„Na gyon fon tos, hogy mi nél

több anya nyel vi köny vet és új -
sá got ol vass előt te. És a lé nyeg:
bízz a tu dá sod ban!”
„Az  összes  fel adat tí pus  le -

gyen  tel je sen  is me rős! Mind -
egyi ket kell gya ko rol ni.”
„Jó volt, hogy a  fa kul tá ci ót

tar tó  ta ná rom  ma ga  is  vizs -
gáz ta tó, így olyan em ber rel ké -
szül tünk, aki tud ta, hogy mi re
fi gyel nek majd a szó be lin.”
„A  szó kincs bő ví tés  fon to -

sabb volt, mint a nyelv tant ta -
nul ni és ér te ni. Ren ge teg szót
ta nul tam köny vek ből, dal szö -
ve gek ből és szá mí tó gé pes já té -
kok ból, de ta lán a leg töb bet fil -

mek ből; per sze csak
azok ból, ame lyek nek
szín vo na las  a  nyel -
ve ze te.”
„El ső re azért nem

si ke rült,  mert  nem
gya ko rol tam az  idő -
be osz tást a ké szü lés -
nél, és az írás be lin ki -
csúsz tam az  idő ből.”
„A vizs ga és a ké -

szü lés iz gal mas és új
élet hely ze tet  je len -
tett, és kü lön ér de kes

volt, ahogy össze kel lett dol -
goz ni va la ki vel a szó be li si ke -
res sé gé ért!”
Jó ké szü lést, si ke res vizs gá -

zást kí vá nok min den ki nek!
g Itt zés Szil via,

a Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus
Gim ná zi um an gol ta ná ra
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Keressükaszót–deneavizsgán!

Név jegy: Ba log esz ter
Az oros há zi Szé kács Jó zsef
Evan gé li kus Óvo da, Ál ta -
lá nos Is ko la és Gim ná zi um
is ko la lel ké sze va gyok.

Tud tá tok, hogy 2013 a víz ügyi
együtt mű kö dés nem zet kö zi éve?
És  hogy  en nek  ap ro pó já ból
ok tó ber 8. és 11. kö zött bu da -
pes ti víz-vi lág ta lál ko zót ren -
dez nek? A ta nács ko zá son a vi -
lág ve ze tő víz ügyi szak em be rei,
tu dó sai és dön tés ho zói egyez -
tet nek  a  Föld  víz kész le té nek
meg őr zé sé vel,  az  egész sé ges
ivó víz  biz to sí tá sá val  kap cso -
la tos leg főbb kér dé sek ről. (Pél -
dá ul olyan ége tő prob lé mák ról
lesz szó, mint hogy ma a vi lá -
gon  egy mil li árd  em ber  nem

jut  egész sé ges  ivó víz hez,  és
na pon ta tíz ezer gyer mek ha lá -
la  tud ha tó  be  a  szennye zett
víz nek, va la mint hogy 2030-ra
akár negy ven szá za lé kos is le het
a glo bá lis víz hi ány…)

A kon fe ren ci át meg elő ző -
en, ok tó ber 3-tól 6-ig az él te -
tő víz te ma ti ká jú film szem le
ke re té ben  negy ven egy  ma -
gyar  és  kül föl di  do ku men -
tum- és já ték fil met mu tat nak
be a bu da pes ti Urá nia Nem -
ze ti Film szín ház há rom ter -
mé ben.  A  szem le  Mo so nyi
Sza bolcs Vad Szi get köz – A
szá raz föl di del ta cí mű film jé -
nek  dísz be mu ta tó já val  kez -
dő dik. Ve tí tik pél dá ul a Fe ke -
te Ist ván azo nos cí mű re gé nye
alap ján ké szült Tüs ke várt és a

több Os car-díj jal is ju tal ma -
zott Pi éle tét is.  A  rész le tes
prog ra mot a kon fe ren cia hon -
lap ján ér he ti tek el: www.bu da -
pest wa ter sum mit.hu.
Ha  ti ma ga tok  is  szí ve sen

ké szí te tek „mo zit”, ne vez het tek
a  vi lág ta lál ko zó  má sik  kí sé -
rő ren dez vé nyé re, a Ci nem Art
film fesz ti vál ra is. Ok tó ber 5-én
dél előtt 9 óra kor dör dül el a
start pisz toly, és hu szon öt óra
alatt kell a csa pa tok nak a szer -
ve zők  ál tal  meg ha tá ro zott
szem pon tok alap ján egy ma xi -
mum négy per ces fil met ké szí -
te ni ük.  Bő vebb  in for má ció:
www.ci ne mart film fesz ti val.hu.

* * *

Ugyan mit te het né tek ti a tisz -
ta  ivó ví zért?!  –  te szi tek  föl
eset leg  a  kér dést.  Már-már
köz hely, de igaz: min den ap ró
cse le ke det  szá mít.  Meg tisz -
tí ta ná tok a fa lu mel lett csor do -
gá ló pa tak part ját? Haj rá! Sőt
akár ez is le het a ti „het ven két
órás” vál la lá so tok.
Mert hogy idén is lesz 72 óra

komp ro misszum nél kül!Az ön -
kén tes  if jú sá gi ak ci ót most  is
ok tó ber má so dik hét vé gé jé re,
ok tó ber 10. és 13. kö zé szer ve -
zi – a ró mai ka to li kus, a re for -
má tus és az evan gé li kus egy ház
meg bí zá sá ból – az Öku me ni -
kus If jú sá gi Ala pít vány. A  je -
lent ke zé si ha tár idő ok tó ber 1.
Rész le tek: 72ora.oki-iro da.hu.

g Ju dit

OsZ tO Zó

Víz,víz,tisztavíz

b Sokszorhangoztatjuk,hogynemapapírszámít,hanem
atudás–devannéhánytipikushelyzet,amikormégisvan
jelentőségeannak,hogyvan-ebizonyítványunkatudá-
sunkról.Azegyikleggyakoribbilyenhelyzetaz,amikor
az idegennyelv-ismeretünk igazolását kérik tőlünk,
mondjuk,azérettségivizsgaalólvalómentességmegadá-
savagyadiplomakiadásaelőtt.Demiiskellahhoz,hogy
sikeresenvegyükeztazakadályt?AlábbItt zés Szil via, a
Budapest-FasoriEvangélikusGimnáziumangoltanárasze-
dipontokba,hogyankészüljetekanyelvvizsgára,ésmi-
refigyeljetek,amikorvizsgahelyetválasztotok.(VJ)
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Jó szív vel aján lom az egy há zunk más
me gyé i ben élő test vé rek nek is ezt a ki -
ad ványt.  Sze met  gyö nyör köd te tő en
szép anyag gal gaz da god hat az ol va só,
ha kéz be ve szi, át la poz za. A tar ta lom
pe dig iga zán meg éri a rá for dí tott időt. 
A szer kesz tők el kép ze lé se és ké ré -

se az volt, hogy min den gyü le ke zet
a múlt já ból és je le né ből a leg fi gye -
lem re mél tóbb rész le te ket te gye köz -
kinccsé. Jó volt ez a cél, mert az egy -
ház tör té ne ti is me re tek mel lett a tör -
té ne lem Urá nak kö zöt tünk vég zett
mun ká já ra  is  rá cso dál koz ha tunk.
Hit mé lyí tő  és  bel misszi ói  ere je  is
van en nek a mű nek, so kak szá má ra
ad ja azt az él ményt, hogy tény leg ezt
él tük át az Úr ral.

A Va si Evan gé li kus Egy ház me gye
ki ad vá nyá nak szer kesz tő je Ba ra nyay
Csa ba lel kész,  es pe res he lyet tes  és
Söp tei Im re le vél tá ros, egy ház me gyei
gyűj te mé nyi elő adó volt, fe le lős ki -
adó ja Ros tá né Pi ri Mag da es pe res. A
nyom dai elő ké szí tést Né meth Jó zsef
tör de lő szer kesz tő  vé gez te. A  ki ad -
vány a kő sze gi Pro jekt Nyom dá ban
ké szült  Var ga Nor bert ve ze té sé vel
hat van nyolc  ol da lon,  két ezer  pél -
dány ban. Tar ta lom jegy zék és név mu -
ta tó te szi tel jes sé a kö te tet.
A mi nő sé gi pa pír vá lasz tás a tar tós -

sá got, a tű zött ki vi tel a sze ré nyebb
költ sé get,  a  szép,  szí nes  nyo más  a
rep re zen ta tív meg je le nést szol gál ja. 
Min den gyü le ke zet A/4-es ter je -

de lem ben két ol da lon ka pott meg je -
le né si le he tő sé get a ki ad vány ban. A
hu szon há rom  anya gyü le ke zet,  va -
la mint fi li á ik és a ki lenc in téz mény
egy sé ges  meg je le né se  a  szak ér tők
gon dos mun ká ját di csé ri. 
A tü kör be he lye zett ké pi és szö ve -

ges ré szek mö gül ki tet sző hát tér nyo -
mat, va la mint a szer kesz tői ke re te zé -
sek és osz tá sok lát vá nyos sá te szik az
ol da la kat. Az adott hely szín tér ké pen
va ló meg je le ní té se pe dig az el iga zo -
dást se gí ti. A jó mi nő sé gű fény ké pek
be gyűj té se és vá lo ga tá sa le he tett ta -
lán az egyik leg na gyobb gond, de a
be ke rült  száz hat van há rom  fo tó val
elé ge dett le het az ol va só. 
Az egy ház me gye tör té ne té ről szó -

ló  rész ben  be mu ta tott  úr va cso rai
esz kö zök,  ol tár te rí tők,  Bib li ák  és
do ku men tu mok a má jus 26-án tar -
tott va si há la adó nap ke re té ben meg -

nyi tott  ki ál lí tás  mű tár gyai.  A  Lu -
ther ma gya rul – Evan gé li ku sok Vas
me gyé ben cí mű ki ál lí tás az Evan gé -
li kus Or szá gos Mú ze um és a Sár vá -
ri Ná dasdy Fe renc Mú ze um kö zös
ren de zé sé ben va ló sult meg, sok gyü -
le ke ze ti  anyag  be eme lé sé vel.  (Az
idő sza ki ki ál lí tás szep tem ber vé gé ig
lá to gat ha tó.)
Gyü le ke ze te ink  fel emel ke dé se,

fény ko ra, ha nyat lá sa, meg úju lá sa va -
ló sá gos re gény. Sar to ris Sza bó Já nos -
nak, a ne mes csói ar ti ku lá ris gyü le ke -
zet  tu dós  lel ki pász to rá nak  hí res
mon dá sát idé zi elő sza vá ban Ros tá -
né  Pi ri  Mag da  es pe res:  „Mi  va la -
mennyi en  elő de ink  vál lán  ál lunk,
ezért lá tunk ná luk sok kal messzebb.”
Ez  a  ju bi le u mi  ki ad vány  olyan
messze lá tó  kí ván  len ni,  ame lyet  a
négy év szá zad sok-sok ge ne rá ci ó já -
nak vál lá ra he lyez tünk fel, hogy egy
ki csit elő re te kint hes sünk. 
A négy száz tíz éves ju bi le um dá tu -

má nál ter mé sze te sen van nak sok kal
ko ráb bi je len tős dá tu ma ink és ese mé -
nye ink, ezek re is fény de rül a ki ad -
vány ból. Ezek nem csak a va si ak kin -
csei, ha nem a ha zai hit újí tás kez de -
té nek is ra gyo gó csil la gai.
Az evan gé li kus egy ház szer ve ző -

dé sé nek egyik ér de kes és fi gye lem re
mél tó vo ná sa, hogy a leg több he lyen
elő ször az ok ta tás ér de ké ben is ko lát
épí tettek, és ami kor er ről már gon -
dos kod tak, az után épí tettek temp lo -
mot. Ahol a temp lom volt az el ső, ott
is a meg lé vő kö zép ko ri vagy Ár pád-
ko ri temp lom bé kés át vé te lé ről van
szó. Ná dasdy Ta más ud va rá ba egye -
ne sen Wit ten berg ből ér ke zett Syl ves -
ter Já nos, aki nek szol gá la ti he lyül is -
ko lát és nyom dát épít te tett a fő úr. Az
Új szö vet ség ma gyar nyelv re for dí tá -
sa,  1541-es  meg je len te té se  pe dig,
mint a pél dá zat be li mag ve tés, száz -
szo ros ter mést ho zott. 
Az ün ne pelt dá tum ról sze ret nék

szól ni vé ge ze tül, mert a mai ér te lem -
ben hasz nált egy ház me gye fo gal ma
és in téz mé nye sa já tos fej lő dés után
jött lét re. 1576-tól a Ná dasdyak vá ro -
sa egy há zunk el ső püs pö ki szék he lye.
Püs pö kök és es pe re sek so ra szol gált
itt, idő vel pe dig más gyü le ke ze tek ben
is. „Az 1603. évi zsi nat jegy ző köny -
vé ben em lí tést nyer tek az »ecc le si ae
ke me ne sallyen sis« (ke me ne sal ji gyü -
le ke ze tek) is, elő ször ilyen né ven. A
zsi nat Ma gya ri Ist ván fő es pe rest és
Czi czak Já nos egy ház ke rü le ti jegy zőt
küld te ki a ke me nes al jai gyü le ke ze -
tek meg lá to ga tá sá ra” – ír ja D. Ke ve -
há zi Lász ló a ki ad vány be ve ze tő ta -
nul má nyá ban. 
Öröm te li  ol va sást  kí vá nok min -

den ki nek! 
g Gyar ma ti Ist ván 

sár vá ri lel kész

e vaN g é li KUs g y ű j te Mé N yi sZ e M le

Messzelátókiadvány
Va si vissza pil lan tás négy év szá zad ra

b Ve le tek va gyok címmeljelentmegaVasiEvangélikusEgyházmegyeün-
nepikiadványa.Ezévmájus26-ánSárváron,aNádasdy-várbanünnepel-
tefennállásánaknégyszáztizedikévfordulójátazegyházmegye.Ahála-
adónapprogramsorozatánakrészétképezteekötetbemutatója,valamint
amárismertetettegyháztörténetikiállításmegnyitója.Ezúttalakiadvány-
rólolvashatunk,amelytalánmeghozzaakedvetmásegyházmegyékszá-
máraahasonlójellegűmunkákelkészítéséhez.Különörömazis,hogy
ezenírásszerzőjenemaszűkenvettgyűjteményimunkakörbentevékeny-
kedőmunkatársakegyike,hanemlelkész,akinemcsupánakönyvtar-
talmáról,deelkészítéséneknéhánylépésérőlisbeszámol.(K.E.)
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Rovatgazda: Kovács Eleonóra

Ked ves fo gad ta tás ban volt ré szük a
ren dez vé nyen meg je len tek nek, a szer -
ve zők még igés kár tyák ról is gon dos -
kod tak.  No votny Zol tán Prúsz-el -
nök  el fog lalt sá ga  mi att  a  mű hely
közel negy ven részt ve vő jét Faggyas
Sán dor al el nök  kö szön töt te.  Szu -
hánsz ky T. Gá borme to dis ta lel kész a
kon fe ren cia nyi tó áhí ta tá ban pró fé tai
bá tor ság ra biz tat ta a mé di á ban dol -
go zó kat. 
Az el csen de se dés után dr. habil. Pet -

rő czi Éva, a Ká ro li Gás pár Re for má tus
Egye tem  Pu ri ta niz mus ku ta tó  In té -
ze té nek nyu gal ma zott ve ze tő je a ma -
gyar pro tes táns hit vi ta kul tú ra elem zé -
sé vel adott be pil lan tást a 17. szá za di
köz ál la po tok ba, az egy há zi köz élet be. 

Cso ma Áron Prúsz-el nök sé gi tag
eti kai-teo ló gi ai tám pon tok kal szol -
gált  a  kon fe ren cia  té má já hoz.  A
Con fes sio cí mű fo lyó ira tot is szer -
kesz tő  re for má tus  lel ki pász tor  a
kri ti ka és a szo li da ri tás szó ere deti
je len té sé ből in dult ki. A  kri ti ka bí -
rá ló ér té ke lést, ítél ke zést je lent. A
szo li da ri tás kö zös ség épí tő cél lal bír.
Az új ság író – ahogy min den ki más
– csak kri ti kát la nul le het szo li dá ris
em ber tár sa i val – hang sú lyoz ta az új -
ság író-lel kész. Vi szont az em ber ál -
tal ki ala kí tott in téz mé nyek kel, ideo -
ló gi ák kal csak kri ti ku san le he tünk
szo li dá ri sak. 

A kri ti kus hoz zá ál lás ról is tá jé ko -
zód ha tunk a Bib li á ból. Az új já szü le -
tett  em bert  Is ten  ar ra  hív ja,  hogy
meg vál toz zon ér tel mé nek meg úju lá -
sá val, hogy meg ítél hes se, mi az Is ten
aka ra ta, mi a jó. A szo li da ri tás ha tá -
ra i ról pe dig az a jé zu si mon dat iga -
zít hat  el,  hogy  „ami lyen mér ték kel
mér tek, olyan nal mér nek nék tek” –
osz tot ta meg ars po e ti cá ját a hall ga -
tó ság gal Cso ma Áron. 
Az el ső es ti elő adá so kat in ter ak tív

is mer ke dés kö vet te. A T. Pin tér Ká -
roly Prúsz-tit kár – la punk fő szer kesz -
tő je – ál tal ki ta lált is mer ke dő já ték
sza bá lya az volt, hogy a részt ve vők -
nek egy szá muk ra is me ret len tár su -
kat  kel lett  fel kér ni ük  be mu tat ko -
zás ra. Több íz ben nagy de rült sé get
keltett, mi kor ki de rült: a meg szó lí tott
ko ránt sem is me ret len a fel hí vó szá -
má ra, ép pen el len ke ző leg. Így ta lált
egy más ra két egy ko ri év fo lyam társ,
akik har minc-egy né hány év vel ez előtt
együtt kop tat ták az egye tem pad ja -
it; e so rok író ját pe dig volt vizs gáz -
ta tó ta ná ra kér te meg ki lé té nek fel -
fe dé sé re…
Szom ba ton foly ta tó dott a kri ti kus és

kri ti kát lan szo li da ri tás a ma gyar mé -
di á ban té ma sok ol da lú ki bon tá sa. Elő -

adást tar tott kor mány tiszt vi se lő, mé -
dia szo cio ló gus, re for má tus püs pök, a
ke rek asz tal-be szél ge tés részt ve vői pe -
dig lap- és hon lap szer kesz tők vol tak.
Or szá gunk  nem zet kö zi  meg íté -

lé sé nek a ha zai köz vé le mény ben va -
ló le csa pó dá sá ról szólt Prőh le Ger gely
kül ügyi he lyet tes ál lam tit kár (egy há -
zunk  or szá gos  fel ügye lő je).  Kor -
mány za ti pél dá kon ke resz tül mu ta -
tott rá ar ra, hogy az ér ték vá lasz tá son
ala pu ló  po li ti kát  mennyi re  ne héz
kom mu ni kál ni, és az zal „vi gasz tal ta”

a je len le vő ket, hogy az új ság író sincs
könnyebb hely zet ben…
A  Mél tá nyos ság  Po li ti ka elem ző

Köz pont ku ta tá si igaz ga tó ja, Zsolt Pé -
ter elő adá sá ban a mé dia, il let ve az új -
ság író kri ti kai at ti tűd jét be fo lyá so ló
té nye ző ket bon col gat ta. A kül ső ala -
kí tó kö rül mé nyek kö zé tar to zik a tár -
sa dal mi, gaz da sá gi és po li ti kai hely -
zet, a mé di u mok tu laj do no si hát te -
re.  Bel ső  for má ló  erő ként  je löl te
meg az új ság író sze mé lyi ség je gye i ből,
az ér ték min ta-vá lasz tás ból és -kö ve -
tés ből adó dó sa já tos sá go kat, to váb -
bá  az  eg zisz ten ci á lis  füg ge lem ből
ere dő nyo mást. 
Han got adott an nak a meg fi gye lé -

sé nek, hogy  a ma gyar po li ti kai  élet
spe ci a li tá sa a kon zer va ti viz mus hi á -
nya: kor mány vál tás után min dig min -
dent  új ra  kí ván  épí te ni  az  újon nan
meg vá lasz tott  kor mány zat.  Ezek  a
fo lya ma tok  azt  ered mé nyez he tik,
hogy a mé dia és a mé dia mun kás el -
sza kad a köz szol gá lat tól – a mé dia -
fo gyasz tó  pe dig  csak  több  for rás
össze ve té sé vel nyer het va lós ké pet. A
lob bi ér de kek gya kor ta ra di ka li zál ják a
saj tó or gá nu mo kat. Így oly kor messze
ke rül az új ság író tól iga zi kül de té se, az
igaz ság  ki de rí té sé nek  esz mé nye  –
hang sú lyoz ta a mé dia szo cio ló gus. 

Bogárdi Sza bó Ist ván nak, a Du na -
mel lé ki Re for má tus Egy ház ke rü let
püs pö ké nek  elő adá sa  az  egy há zi
mé dia mun ká ra fó ku szált. Ki emel te
az együtt mű kö dés fon tos sá gát. Az
együtt mű kö dés nek há rom for má ját
ne ve sí tet te:  az  al kut,  a  komp ro -
misszu mot és a szö vet sé get, ez utób -
bit ajánl va az azo nos érték ren det val -
lók nak.  Utalt  to váb bá  ar ra,  hogy
sú lyos hi bát kö vet el az az egy ház ve -
ze tés,  ame lyik  rá  akar  te le ped ni  a
mé diára.
A kri ti kus és kri ti kát lan szo li da ri -

tás ról Hor váth-Bol la Zsu zsan na, az
Evan gé li kus.hu fő szer kesz tő je, Dob -
szay Já nos, a He ti Vi lág gaz da ság ve -
ze tő szer kesz tő je, Faggyas Sán dor, a

Ma gyar Hír lap lap szer kesz tő je, Fü le
Ta más, a Pa ró kia.hu re for má tus por -
tál szer kesz tő ség ve ze tő je és T. Pin tér
Ká roly, az Evan gé li kus Élet fő szer kesz -
tő je osz tot ta meg gon do la ta it a részt -
ve vők kel. A ke rek asz tal-be szél ge tést
Há ló Gyu la lel ki pász tor, a Ma gyar or -
szá gi Bap tis ta Egy ház kom mu ni ká ci -
ós szak tit ká ra mo de rál ta. 
A szer kesz tők szá mos sze mé lyes

pél dá val szem lél tet ték új ság írói ér ték -
vá lasz tá su kat, a szo li da ri tás sal kap -
cso la tos ál lás pont ju kat. La punk fő -
szer kesz tő je úgy fo gal ma zott: a lo ja -
li tás ter mé sze tes el vá rás, a mé di u mok
fenn tartói  azon ban  mind  ke vés bé
érik be ez zel. Már pe dig a szer vi liz -
mus az új ság írás ha lá lát je len ti…
A be szél ge tés es te bo ros po ha rak

mel lett foly ta tó dott: a részt ve vők a
mát rai bor vi dék egyik bo rá szá nak ka -
la u zo lá sá val is mer ked het tek meg a
hegy levével.
Va sár nap reg gel Ba lázs Gé zát, az

Eöt vös  Lo ránd  Tu do mány egye tem

Mai Ma gyar Nyel vi Tan szé ké nek ve -
ze tő jét kö szönt het te Dob so nyi Sán dor,
he ti la punk ol va só szer kesz tő je. A nyel -
vész pro fesszor Saj tó nyelv – mé dia nyelv
– Hagy juk vagy fej lesszük?cí mű elő adá -
sá ban a mai ma gyar saj tó nyel vé nek tí -
pus hi bá it tár ta a hall ga tók elé. A sok –
hol meg mo so lyog ta tó, hol el szo mo rí -
tó – pél da kö zött épp úgy sze re pelt a rá -
di ók ban gyak ran hall ha tó rossz hang -
sú lyo zás,  hely te len  hang lej tés,  mint
az írott saj tó ban is elő for du ló hi bás szó -
rend, fél re ért he tő fo gal ma zás.
Az elő adá sok so rát Ale xa Ká roly

iro da lom tör té nész  zár ta.  Saj tó sza -
bad ság, saj tó rab ság? cím mel mint egy
össze fog lal ta a két na pos kon fe ren cia

tá má ját.  Tör té ne ti  vissza te kin té se
és pél dái a gya kor lat ol da lá ról erő sí -
tet ték a ko ráb ban el hang zot ta kat. 
A mé dia mű hely Ta kács Fe renc áhí -

ta tá val vég ző dött. A re for má tus ön -
kén tes misszi o ná ri us, mű sor ve ze tő-
szer kesz tő az Is ten sze rin ti szol gá lat
egye dül üd vö zí tő vol tát he lyez te a pro -
tes táns mé dia mun ká sok szí vé re.
A jó han gu la tú szak mai kon fe ren -

ci án sok ba rát ság köt te tett, így im már
bő vült szö vet ség ben erő sít he tik egy -
mást az új ság írók a kri ti kus és kri ti -
kát lan szo li da ri tás ban.

g Bal la Má ria

Kritikuséskritikátlanszolidaritás
Pro tes táns mé dia mű hely Mát ra há zán

b Idillihelyszínen,amátraházireformátusüdülőbentartottaaProtes-
tánsÚjságírókSzövetsége(Prúsz)ezévimédiaműhelyét.Azegyházi
ésvilágiorgánumoknáldolgozómédiamunkásokamédiaésahata-
lomkapcsolatárólgondolkodtakegyüttszeptemberutolsóelőttihét-
végéjén, Kri ti kus és kri ti kát lan szo li da ri tás a ma gyar mé di á ban
munkacímmelértekezveazújságíróihivatást(is)érintőkérdéskörről.
Akétnaposkonferenciánazelőadásokéskonzultációkmellettjutott
azértidőműelemzésre,kirándulásra,borkóstolásraéskötetlenbeszél-
getésekreis.
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Füle Tamásra figyelve…

Alexa Károly
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Szentháromság ünnepe után tizennyolcadik vasárnap. Liturgikus szín: zöld. 
Lekció: 1Kor 1,4–9; 2Móz 20,1–17. Textus: Mt 5,38–45. Énekek: 362., 444.

Budavár,I.,Bécsikaputér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német) Johannes
Erlbruch; de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Balicza Iván; Fébé,II.,Hűvösvölgyi
út193. de. 9. (úrv.); Sarepta,II.,Modoriu.6. de. 3/4 11. Sztojanovics András;
Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–
Békásmegyer,III.,Mezőu.12. de. 10. Iványi Miklós; Óbuda,III.,DévaiBíró
M.tér de. 10. Bálintné Varsányi Vilma; Újpest,IV.,LebstückM.u.36–38. de.
10. Solymár Péter Tamás; Deáktér,V.,Deáktér4. de. 9. (úrv.) dr. Magyarkútiné
Tóth Katalin; de. 11. (úrv.) Zászkaliczky Péter; du. 6. (orgonazenés istentisztelet)
Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; Fasor,VII.,Városligetifasor17. de. fél 10. (angol
nyelvű, úrv.); de. 11. (úrv.) Pelikán András; du. 6. (teremtésünnepi istentisztelet);
Józsefváros, VIII., Üllői út 24. de.  fél  11.  Románné  Bolba  Márta;  VIII.,
Rákócziút57/a de. 10. (szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII.,KarácsonyS.
u.31–33. de. 9. Románné Bolba Márta; Ferencváros,IX.,Gátu.2.(katolikus
templom) de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya,X.,Kápolnau.14. de. 10.
Benkóczy Péter; Kelenföld,XI.,Bocskaiút10. de. 8. (úrv.) Gáncs Tamás; de.
fél 11. (úrv.) Gáncs Tamás; du. 6. (vespera) Schulek Mátyás; XI.,Németvölgyi
út138. de. 9. (úrv.) Missura Tibor; Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24. de.
9. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; Budahegyvidék,XII.,KékGolyóu.17. de. 10. (úrv.)
Keczkó Pál; Angyalföld,XIII.,KassákLajosu.22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló,
XIV.,Lőcseiút32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné; XIV.Gyarmatu.14. de. fél
10. Tamásy Tamásné; Pestújhely,XV.,Templomtér de. 10. (úrv., teremtés ünnepe
közös ebéddel) dr. Béres Tamás; Rákospalota,XV.,RégiFótiút73.(nagytemp-
lom) de. 10. Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály,XVI.,Hősöktere10–11.
de. 10. Börönte Márta; Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46. de. fél 11. Vető István;
Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24. de. 9. Vető István; Rákoshegy,XVII.,Tessedik
tér de. 9. Kovács Áron; Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111. de. fél 11. Kovács
Áron; Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146. de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákosliget,
XVII.,GózonGy.u. de. 11. Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuth
tér3. de. 10. Győri Dávid; Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(református
templom) de. 8. Győri Dávid; Kispest,XIX.,Templomtér1. de. 10. Széll Éva;
XIX.,Hungáriaút37. de. 8. Széll Éva; Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de. 10.
Győri János Sámuel; Csepel,XXI.,Deáktér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok,
XXII.,Játéku.16. de. 10. Hokker Zsolt; Budaörs,Szabadságút75. de. 10.
Endreffy Géza; Budakeszi,Főút155.(gyülekezetiterem) de. fél 10. dr. Lacknerné
Puskás  Sára; Mátraszentimre-Bagolyirtás, Jókai u. 7-9., Fébé Názáret-
temploma de. fél 12. dr. Lackner Pál.
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Összeállította: Balla Mária

Az ol va só szá má ra per sze nem tűn het
ke vés bé sze rény te len nek az sem, aho -
gyan ezek az eu ró pai nők hoz zá áll nak
a  vi lág  dol ga i hoz.  Meg győ ző dé sük,
hogy sza va ik kal – de még in kább tet -
te ik kel – ha tás sal le het nek a gaz da sá -
gi fo lya ma tok ala ku lá sá ra. A szer ve ze -
tet érin tő ügyek in té zé sén túl en nek
gya kor la ti meg va ló sí tá sa állt a
cso port be szél ge té sek, elő adá -
sok kö zép pont já ban. 
A  kon fe ren ci á ra  mint egy

hat van asszony ér ke zett Eu ró -
pa  hu szon négy  or szá gá ból,
be le ért ve Ör mény or szá got is.
Ez utób bi val kap cso lat ban fel -
me rült  ugyan,  hogy  Je re ván
mi lyen  ala pon  is  tar to zik  a
mi jó öreg kon ti nen sünk fő vá -
ro sai kö zé, de ha mar le hig gad -
tak a ke dé lyek, ami kor va la ki
az euro ví zi ós dal fesz ti vált hoz -
ta  fel meg győ ző érv ként, hi -
szen an nak Ör mény or szág is
részt ve vő je.  (E  so rok  író ja
hadd fűz ze hoz zá sa ját ész re -
vé te lét: a fi a tal je re vá ni di ák -
lány, Ma ri an na Apresyan je -
len lé te,  okos  hoz zá szó lá sai
nél kül bi zony sze gé nyebb lett vol na
ez az öku me ni kus együtt lét.) 
Egy kon fe ren cia si ke res sé ge oly kor

nem is a fel kért elő adók fel ké szült sé gén

vagy a vá lasz tott té mák ak tu a li tá sától
függ, ha nem sok kal in kább a részt ve -
vők  kre a ti vi tá sától.  Így  tör tént  ez
Bécs ben is. A cso port be szél ge té sek al -
kal má val si ke rült „kész pénz re vál ta ni”
mind azo kat az el mé le te ket, ame lye ket
a hi va ta los elő adók, gaz da sá gi szak em -
be rek osz tot tak meg a hall ga tó ság gal.

El ső ként dr. El isa beth Kla tzer, a
Bé csi Köz gaz da sá gi és Üz le ti Egye -
tem ku ta tó ja szólt a té má ról, leg fő -
kép pen azt tisz táz va, hogy mit is ért -

sünk  „gaz da sá gi  éle ten”.  Ki emel te,
hogy szem lé let vál tás ra len ne szük ség.
A gaz da ság köz vet le nül pro fi tot nem
ter me lő ága za ta it is ér té kel niük kel -
le ne az em be rek nek.  Így pél dá ul  a
gyer mek ne ve lést, a ház tar tá si mun -
kát… „A gaz da sá got úgy ráz hat juk fel,
ha mi ma gunk kez dünk el más ként
gon dol kod ni” – fog lal ta össze mon -
da ni va ló ját Kla tzer asszony.
Az iga zi „szem lé let vál tás ra” azon -

ban ma ga az Úr is ten kész tet, aki már
a mó ze si tör vé nyek ben ren del ke zett
a mél tá nyos, igaz sá gos gaz dál ko dás -
ról. De er ről már két teo ló gus be szélt:
Mic ha ela Mos er ró mai ka to li kus teo -
ló gus,  szo ci ál po li ti kai  szak ér tő  és
Bar ba ra Ra uch war ter evan gé li kus
teo ló gus. Az Ószö vet ség gya kor la tá -
ból szól tak a he te dik év je len tő sé gé -
ről s a hét szer he te dik esz ten dő ről, a
nagy el en ge dés ju bi le u mi al kal má ról,
ami kor min den adós, min den szol ga
fel sza ba dult. Elő adá suk nak az Ele gen -

dő jut min den ki nek mot tót
vá lasz tot ták. Ez a mon dat fel -
idéz te a hall ga tó ság ban a ke -
nyér sza po rí tás  evan gé li u mi
tör té ne té ből a ta nít vá nyok szá -
já ból hang zó ki fo gást: „Mi ez
ennyi em ber nek?”
A két teo ló gus nő val lo má sa

azon ban min den kit ar ról győ -
zött  meg,  hogy  a  prob lé ma
nem  a  ja vak  szű kös sé gé ben,
ha nem a ja va kat bir tok lók ma -
ga tar tá sá ban van. A gaz da ság
fel rá zá sá nak kul csa ab ban áll,
hogy meg mer jük-e osz ta ni azt,
amink van. Ha ezt el mu laszt juk,
ön zé sünk  fa lá ba üt kö zünk. A
kon fe ren cia zá ró is ten tisz te le -
tén  ez  fe je ző dött  ki  jel ké pes
for má ban: a részt ve vők nek az
ol tár elé épí tett tég la fa lat meg -

ke rül ve (át tör ve) kel lett ke nye ret, gyü -
möl csö ket hoz ni uk az ol tár ról, hogy
meg kí nál has sák egy mást. 

g B. Pin tér Már ta

Agazdaságfelrázásának
biblikusajánlata

b MiközbenAusztriaéppamostvasárnap,szeptember29-énzajlópar-
lamentiválasztásokrakészült,sígyBécsutcáitiselleptékaversen-
gőpártokhangzatoskampányígéreteitharsogóplakátok(ké pün kön),
érdekesegyüttlétrekerültsorajezsuitarendáltalvezetettKardinal
KönigHausban.NemazEurópaiKeresztényNőkÖkumenikusFóru-
maszeptember18–22.közöttzajlottkonferenciájánakpusztaténye
számíthatottvolnamegkülönböztetettfigyelemre,hiszeneztulajdon-
képpenatagországoknemzetikoordinátorainakszokásosévesérte-
kezletevolt.Sokkalinkábbakonferenciánakavendéglátó,osztrák
asszonyok által választott témacíme – Ráz zuk fel a gaz da sá got!
(Let’srocktheeconomy)–hökkenthettevolnamegazokatapoliti-
kusokat,akikóriásplakátjaikonmagabiztosanhirdették,hogyőkbi-
zonyértenekanagy„Wirtschaft”rendbetételéhez.

A Lu ther vá lo ga tott mű vei so ro zat ban
lát majd nap vi lá got az a kö tet, amely
a re for má tor ál tal írt le ve lek ből kö zöl
vá lo ga tást Csep re gi Zol tán egy ház tör -
té nész-pro fesszor  szer kesz té sé ben.
A ki ad vány be mu ta tó ja a re for má ció
ha vá nak 28. nap ján, fél öt kor lesz az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
ká pol ná já ban. Szin tén ek kor mu tat -
ják be a pro fesszor A re for má ció nyel -
ve cí mű kö te tét, me lyet a Ba las si Ki -
adó je len tet meg.
A ko ráb ban meg hir de tett  is ko lai

re for má ci ói  ver seny pá lyá zat ra  két
in téz mé nyünk je lent ke zett. A szar vasi
Ben ka Gyu la Evan gé li kus Ál ta lá nos
Is ko la az evan gé li kus ál ta lá nos is ko -
lák 7–8. osz tá lyo sai szá má ra szer ve -
zi a ver senyt, a bu da pes ti Szteh lo Is -
ko la pe dig or szá gos ve tél ke dő re vár -
ja a gim na zis tákat. 

Ha ma ro san két ze nei pá lyá za tot is
ki ír az em lék bi zott ság. Az egyi ken
kó rus mű vek kel,  a  má si kon  ze nés
szín pa di  da ra bok kal  le het  in dul ni.
A Lu ther éle té ről szó ló ani má ci ós

film fi nan szí ro zá sá nak fej le mé nye i ről
Fa bi ny Ta más észa ki egy ház ke rü leti
püs pök adott tá jé koz ta tást. A Lu the rá -
nus Vi lág szö vet ség Né met Nem zeti Bi -
zott sá ga a ko ráb ban fel aján lott tá mo -
ga tást egy összeg ben fog ja fo lyó sí ta ni. 
A 2017-es év for du ló ra egy há zunk

re for má ci ói em lék ér met sze ret ne ki -
bo csát tat ni. Fel me rült a fi ze té si esz -
kö zön va ló meg je le ní tés szán dé ka is.
Szó esett ezen kí vül ar ról is, hogy egy -

há zunk Dé vai Bí ró Má tyás-em lék táb -
lát  he lyez ne  el  Wit ten berg ben,  így
tisz te leg ve az egy kor Lu ther vá ro sá ban
ta nult ma gyar re for má tor em lé ke előtt.

g B. M.

bizottságitervek
asemperreformanda

jegyében
b Egyházunkreformációiemlékbizottságaszeptember18-ántartottaso-
rosülésétazÉszakiEgyházkerületPüspökiHivatalában.Atestület
sokrétűkulturálisprogrammalkészül2017-re,areformációkezdeté-
nekötszázadikévfordulójára.Október28-ánmutatjákbeaLuther-
sorozatújabbkötetétésaLuther-rajzfilmelsőelkészültepizódját,ze-
neipályázatokathirdetnek,reformációiversenytszervezkétevangé-
likusiskolánk,továbbáformálódikajövőévire for má ció és kul tú ra
tematikusplakátis.

Meg em lé ke ző is ten tisz te let al bert sch we i tzer ről
Jé zus mond ja: „Mit hasz nál ugyan is az em ber nek, ha az egész vi lá got meg -
nye ri, lel ké ben pe dig kárt vall?” (Mk 8,36)
A hat va ni kór ház név adó ja, Al bert Sch we i tzer evan gé li kus lel kész, or -

go na mű vész, or vos az af ri kai ős er dő pe re mén, Lam ba ré né ben száz év vel
ez előtt ala pí tot ta kór há zát. Szep tem ber 29-én, 15 órai kez det tel a hat va -
ni evan gé li kus temp lom ban (Út tö rő u. 5.) er ről ün ne pi szer tar tás ke re té -
ben em lé ke zünk meg. Elő adást tart dr. Cser há ti Pé ter egész ség po li ti ká ért
fe le lős he lyet tes ál lam tit kár. Igét hir det Me kis Ádám evan gé li kus es pe res. 

Hat va ni Evan gé li kus Egy ház köz ség
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Az öre gek re, a meg fá rad tak ra em -
lé ke zik a vi lág. Szép gesz tus, bár kié
is az ér dem: a kis há bo rúk, a gyű -
löl sé gek ide jén meg ál lunk egy pil la -
nat ra, és fe jet haj tunk ál do za tos éle -
tük előtt. Egy nem ré gi él mény vil -
lant be lém, a jú ni u si ár víz ko ra al -
ko nyi ké pe. Fé lénk né ni ke szo ron -
gat ta so vány macs ká ját. „Csak ő
ma radt meg. Min de nem oda ve -
szett!” – mo tyog ta el csuk ló han gon.
Elő ző es te dőlt össze ro zo ga vá lyog -
há za, alig tud ták ki von szol ni a re -
pe de ző fa lak kö zül.

Az idős em be re ket kö szön ti a vi -
lág. Mi más sal is foly tat hat nám,
mint a száz éve szü le tett köl tő óri ás,
Weö res Sán dor ver sé vel. „Oly ár vák
ők mind, az öre gek. / Az ab lak ból né -
ha el né zem őket, / hogy va co gó szél -
ben, gallyal há tu kon / mint ci pe ked -
nek / ha za fe lé – / vagy tik kadt nyár -
ban a ve ran dán / hogy ül dö gél nek a
nap su gár ban – / vagy té li es tén,
kály ha mel lett ho gyan alusz nak jó -
ízü en – / nyuj tott te nyér rel a temp -
lom előtt / úgy áll nak bú san, csüg -
ge teg, / mint her vadt őszi le ve lek / a
sár ga por ban.” (Öre gek)

Ti zen öt éves volt a köl tő, mi kor
ír ta. Ko dály Zol tán nak annyi ra
meg tet szett, hogy szép kó rus mű vet
kom po nált be lő le. Ké sőbb meg lá to -
gat ta a köl tőt a du nán tú li kis fa lu -
ban, Csön gén, ahol if jú ko rát töl töt -
te. Ra gasz ko dó, me leg ba rát ság
szö vő dött kö zöt tük.

Hány pa nasz a ver sek ben, val lo -
más a ze né ben és a fest mé nye ken, a
gye rek kor pá rás-fé nyes vi dé ké ről és
az öreg ség drá mai el len pont já ról. Is -
ten hi á nyá ról, ahogy egy éle ten át ke -
res sük, s né há nyan meg ta lál juk. 

Az idő sek te le van nak ké tel ke dés -
sel, fé le lem mel. És ége tő fáj da lom -
mal is, hogy föl hal mo zott tu dá suk,
ta pasz ta la tuk ba tyu ját le te he tik-
e. Kell-e va la ki nek? Vagy ki dob ják
a fe les le ges sze méttel? Ré gi er dé lyi
utam ked ves em lé ke a nyolc van -
nyolc éves ká dár, aki nagy ap já tól
ta nul ta for gács il la tú mes ter sé gét,
s ami kor ta lál koz tunk, ő néz te,
ahogy szor gos uno ká ja ke re kí ti a
bo ros hor dó kat…

Ez a sze ren csés élet: a szét osz tott
kin csek bol dog sá ga. Éle tünk gyors
mú lá sá nak tör vé nye, hogy mind
bel jebb ju tunk nap ja ink er de jé be.
Az öre ge dő szív azon ban ész re ve szi,
hogy utunk ös vénnyé szű kül, és
mind kö ze lebb ke rü lünk a lé te zés
tit ká hoz. Egy re tá vo labb az if jú ság -
tól, kar nyúj tás nyi ra az atyai ház -
hoz, ahogy a hí vő em ber mond ja:
„Az egy sze ri ha za után az Is ten
örök há zá ba.”

Az öre gek re em lé ke zünk ok tó ber
1-jén. A ba ráz dált ar cú bá csik ra, a
le vél könnyű né nik re, akik most is
egész nap csi no sít ják kör nye ze tü ket.
Rég óta nem is me rik ki ma gu kat eb -
ben a ro ha nó vi lág ban, hu nyor gó
szem mel, bot la doz va jár ják a zsú folt
ut cá kat, ko pott fa lak ba üt köz ve. Ma
áll junk meg egy pil la nat ra, se gít sünk
ne kik el iga zod ni. Nem fe led ve ezt a
vég te len kör for gást, örök vál to zást s
az egy sze rű igaz sá got, hogy nem
em lé ke zünk if jú szü le ink re, nem
hisszük el, hogy vol tak fi a ta lok, sze -
rel me sek és gyö nyö rű ek. 

Még itt van nak, még hív nak,
még vár nak – tün dök lő ar cuk Is ten
hom lo ká ra néz.

g FEny vE si Fé lix La jos
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Bi zo nyá ra  mind nyá jan  fa rag tunk
már tök lám pást, ké szí tet tünk gesz -
te nye fi gu rát, vagy ép pen ren dez tük
el mű vé szi mó don a fel sze le telt zöld -
sé ge ket  a  va sár na pi  ebéd hez.  De
gyö nyör köd he tünk a zúz ma rás ab lak
kris tá lya i nak szer ke ze té ben, az ősszel
le hul ló fa le ve lek ere ze té nek há ló za -
tá ban vagy a ma da rak tol la za tá nak
min tá za tá ban is. 
Az em lí tett – más val lá si ala po kon

nyug vó – ja pán kö zös ség tag jai azon -
ban  úgy  gon dol ták,  össze fog nak  a
ter mé szet tel, s kö zö sen al kot nak va -
la mit: rizs ből ké szí te nek fres kó sze -
rű mű re me ke ket. A  rizs táb lán – a
ma gas ból néz ve – gyö nyö rű ké pek
raj zo lód nak ki. A ké pek alap ját a nö -
vény szá rak szí nei ad ják. Ter mé sze -
te sen nem szí ne zik a nö vé nye ket, ha -
nem négy kü lön bö ző rizs faj tát hasz -
nál nak, ame lyek nek az egye dei mind
más faj ta ár nya la tú ak, a vi lá gos sár -
gá szöld től egé szen a sö té tig. 
Az al ko tá so kat szá mí tó gé pes ter -

ve zés sel ké szí tik elő: meg ha tá roz zák
a  kép  min tá za tát,  nagy sá gát  és  a
szín össze ál lí tást, majd a ter vek alap -

ján több száz ön kén tes se gít sé gé vel
má jus ban el ül te tik a pa lán tá kat. A
fel nö vek vő  egye dek ből  pe dig  né -
hány hét alatt elő tű nik a kép. A „tár -
lat”, me lyet a lá to ga tók a te le pü lés ha -
tá rá ban ál ló to rony ból te kint het nek
meg, jú li us vé gé től au gusz tus kö ze -
pé ig a leg lát vá nyo sabb.
Az  öt let  ti zen hét  év vel  ez előtt

szü le tett a me ző gaz da ság és az ide -
gen for ga lom élén kí té se cél já ból. A
„nö vé nyi kép tár” má ra ti zen öt ezer
négy zet mé te ren te rül el. A hír adá -
sok sze rint éven te több tíz ezer em -
ber kí ván csi a kü lön le ges mű al ko -
tá sok ra.
Hó bor tos já ték? Fe les le ges idő pa -

zar lás? Iz gal mas ki hí vás? Né ző pont
kér dé se. Hi szen óha tat la nul eszünk -
be jut hat nak a túl né pe se dett em be ri -
ség élel me zé si gond jai – ugyan ak kor
az élel mi szer rel va ló mér he tet len pa -
zar lás is, mi ként a ga bo na ter més év -
ről év re elő ke rü lő prob lé mái.
A  vég ered mény nek  szá mom ra

még is üze ne te van: ha meg is mer jük
a ter mé szet ele me i nek mű kö dé sét, ha
meg ta nu lunk meg fe le lő en bán ni ve -

lük, ak kor ap ró cso dák szü let het nek
– akár a mi ke zünk nyo mán is. Az
Úr is ten na gyon bő ke zű a te rem tett
vi lág gal,  szá mos  esz közt  adott  ne -
künk a le he tő sé gek ki bon ta koz ta tá -
sá ra, fel té ve, hogy kel lő böl cses ség -
gel és alá zat tal for du lunk kör nye ze -
tünk fe lé.
Kü lö nö sen ak tu á lis ez most, hi szen

e so rok meg je le né se kor kez dő dik a
te rem tés  he te.  Az  ün ne pet  egy re
több gyü le ke zet ben meg tart ják, vál -
to za tos prog ra mo kat hir det ve meg a
he lyi kö zös sé gek ben. Az egyik leg -
fon to sabb mind ezek kö zött az (ara -
tá si)  há la adá si  is ten tisz te let,  ami -
kor is ter mé sek kel, be ta ka rí tott ter -
mé nyek kel dí szít jük az ol tárt, a temp -
lo mot. Ám ez töb bet  je lent pusz ta
esz té ti kai cél nál. Em lé kez tet jük ma -
gun kat  ar ra,  hogy  mind az,  amink
van, ami kö rül vesz min ket, a Te rem -
tő aján dé ka. 
S  ha bár  nem  hoz ha tunk  lét re

mind nyá jan  mű vé szi  ker te ket,  gi -
gan ti kus mű re me ke ket, van egy kö -
zös fel ada tunk: őriz ni, mű vel ni azt a
ker tet, a föl di vi lá got, ame lyet a Te -
rem tő ránk bí zott, hogy ő is öröm -
mel te kint hes sen al ko tá sá ra…

g JCsCs

Művészetatermészettel
b Azt,hogyazemberkreativitásahatártalan,számtalanszortapasztal-
juk–aművészetialkotásokban,akülönbözőtudományoskutatások
eredményeibenvagyéppenaműszakitalálmányokban.Azt,hogyIs-
tenatermészetbeisaváltozatosságésalehetőségektárházátplán-
tálta,úgyszinténérzékelhetjükakörülöttünklévővilágban.Ajapán
Inakadatefaluközösségénekalkotásavalahogyakettőötvözete.
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Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla
ararat@lutheran.hu

A kö zép kor vé gé nek és az új kor haj na -
lá nak ma gyar or szá gi csil la gá sza ti ese -
mé nye it  a ko ra be li kró ni kák őriz ték
meg. Szer ző ik a há rom rész re sza kadt
ha zá ban jel lem ző en a fel vi dé ki Ma gyar
Ki rály ság és a kvá zi ö n ál ló Er dély mű -
velt evan gé li kus pol gá rai vol tak. 
E fel jegy zé sek ben ér te lem sze rű en

nem tu do má nyos ér te ke zé se ket kell
ke res nünk: író ik a fon to sabb po li ti kai
és tár sa dal mi ese mé nyek kö zött em -
lí tés sze rű en ej tet tek szót ter mé sze ti je -
len sé gek ről. A csil la gá szat mel lett ár -
vi zek ről,  he ves  vi ha rok ról,  eset leg
föld ren gé sek ről, gya kor ta össze füg gés -
be hoz va eze ket ki rá lyok, fe je del mek,
had ve zé rek, va la mint né pek és or szá -
gok sor sá nak ala ku lá sá val.
Ilyen kró ni ká sunk volt a négy száz -

öt ven  esz ten de je,  1563.  szep tem ber
29-én  az  er dé lyi  Bras só  vá ro sá ban
szü le tett  For gáts (For gács,  For gách,
For gatsch) Mi hály (Mic ha el), aki nek
dip lo ma ta ként vég zett szol gá la tá ról a
tör té ne lem köny vek tesz nek em lí tést. 
A szá szok lak ta és igaz gat ta vá ros

több sé gi  lu the rá nus  fe le ke ze té ben

ke resz tel ték meg, de édes ap ja, For gáts
Ba lázs – Szin nyei Jó zsef Ma gyar írók
éle te és mun kái cí mű mű ve sze rint –
nem né met, ha nem ma gyar ere de tű
fa mí lia  sar ja volt. A Nagy  Iván-fé le
Ma gyar or szág csa ládai czi me rek kel és
nem ze dék ren di táb lák kal (Pest, 1857–
1868) ugyan ak kor a ki ter jedt fa mí lia
„ghi me si és gá csi” ágá nak le szár ma -
zot tai közt egyi kü ket sem em lí ti.
A Ma gyar írók éle te és mun kái sze -

rint  po li ti ku si  kar ri er jét  1585-ben
kezd te meg, ami kor Pé ter ha vas al föl -
di ro mán vaj da szol gá la tá ba állt. Ti -
zen egy  esz ten dő  után  tért  vissza
szü lő vá ro sá ba,  ahol  azon mód  be -
vá lasz tot ták a vá ros elöl já rói kö zé, a
szá zak ta ná csá ba. 1603-ban a dé vai
or szág gyű lés  kö ve te ként  lá tott  el
dip lo má ci ai fel ada tot, éle tét koc ká -
ra té ve. (A Gi or gio Ba sta-fé le rém ura -
lom ke gyet len ke dé se i nek há rom kép -
vi se lő tár sa ál do za tul esett.)
1612-ben az oláh vaj dá val, Bá tho ry

Gá bor fe je de lem mel, majd Ra dul vaj -
dá val tár gyalt a vá ros ér de ke it kép vi -
sel ve. Egy  év re  rá  is mét Bá tho ryval

egyez ke dett, egy rö vid pe ri ó dus ra bé -
két  te remt ve  a  zűr za va ros  idők ben,
hogy az tán is mét éle tét ve szé lyez tet -
ve  kö vet ség ben  jár jon  a  tö rök nél,
Mold va és Ha vas al föld vaj dá i nál. 
Po li ti ku si pá lyá já nak csú csán, 1614-

ben Beth len Gá bor fe je de lem ven dég -
sze re te tét él vez het te. Sze re tett vá ro -
sát éle te vé gé ig szol gál ta. Bras só ban
hunyt el het ve ne dik évé ben, 1633. ja -
nu ár 16-án.
A ne mes egy sze rű ség gel Di a ri um

vom Jahr 1383–1631 cí men  jegy zett
kró ni ká ja  a  jel zett  idő sza kot  öle li
fel. Ko ráb bi fel jegy zé sek és kró ni kák
ada ta i nak át vé te le után 1585-től a sa -
ját ma ga ál tal ta pasz talt és meg élt, va -
la mint va lós idő ben meg is mert ese -
mé nye ket  ve tett  pa pír ra.  Né met
nyel ven, a köny vé sze ti for rá sok alap -
ján meg bíz ha tó an és hi te le sen. (A ké -
sőb bi ku ta tá sok a Ka len der-Auf ze ich -
nun gen von Mic ha el For gáts, mit
Zusä tzen von Va len tin For gáts, Chris -
toph Gra is sing, Asa re la Me de rus,
Mar cus Dra udt [1203–1694] cím -
mel  a Qu el len zur Ge schich te der

Stadt Bras só 1903-as  4.  kö te té ben
meg je lent  után köz lé sen  ala pul nak,
mely nek pon tos bib li og rá fi ai le írá sát
a Sch riftstel ler-Le xi kon der Si eben -
bür ger Deu tsc hen ad ja meg.)
Az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár

osz tály ve ze tő je, az aszt ro nó mia tör -
té ne té nek ku ta tá sá ban is igen jár tas
Far kas Gá bor Far kas 2011-ben meg -
je lent, Ré gi köny vek, új csil la gok cí -
mű mű vé ben (me lyet töb bek kö zött
e  so rok  író ja  se gí tett  ta ná csa i val)
fog lal ko zott For gáts Mi hály csil la gá -
sza ti fel jegy zé se i vel. 
For gáts egy 1529. évi, de pon to sab -

ban nem meg ha tá ro zott idő pont ra
vo nat ko zó an egy ide jű leg négy üs tö -
kös fel tű né sét em lí ti. Mi vel a sza bad -
sze mes ko mé ták amúgy is rit kák, a
né gyes  lát ha tó ság  bi zo nyá ra  té ves
meg fi gye lés volt. Vél he tő en úgy ne ve -
zett ha lónak, az az a fel ső lég kör ben
le be gő jég kris tá lyok fény tö ré se okoz -
ta  lég kö ri  je len ség nek  (nap-  vagy
hold ha lo) le he tett szem ta nú ja. Far -
kas alap ve tő meg ál la pí tá sa, hogy ab -
ban az év ben ugyan fel je gyez tek egy

vi szony lag fé nyes üs tö köst X/1529 P1
né ven, de a le írás ér tel me zé se egy ér -
tel mű en a ha lo je len sé get erő sí ti meg. 
For gáts  Szep si Lacz kó Má té és

Szé kely Ist vánmel lett le jegy ző je volt
az  1558-as  me ző ke resz te si  me te o -
rit hul lás nak. „[1558.] jú li us 26-án a
Cres tes-Me zőn há rom kő esett le az
ég ből. Az egyik nek sú lya 26, a má sik -
nak 28, a har ma dik nak 30 font volt”
– ír ta For gáts A Ma gyar Ter mé szet -
tu do má nyi Mú ze um me te o ri ti kai
adat bá zi sa for dí tá sa alap ján. 
Az össze ál lí tás szer kesz tő i nek vé le -

mé nye sze rint a le hul lott „menny kö vek”
fel té te lez he tő en kő me te o ri tok vol tak.
A For gáts ál tal meg adott tö meg ada tok
át szá mí tá sa alap ján egyen ként 14,57;
15,69; 16,81 ki lo gram mo sak. A Ter mé -
szet tu do má nyi Mú ze um sze rint – ez -
zel össz hang ban – a Föl det ért tö meg
összes sé gé ben tíz–har minc ki lo gramm
le he tett. Saj nos a pon tos le lő he lyük –
a le írá sok nem túl rész le tes vol ta, il let -
ve  az  az óta  el telt  kö zel  fél  év ez red
okán – örök re a múlt ho má lyá ba vész.

g RE zsa bEk Nán dor

ForgátsMihály,akrónikásbrassóipolitikus

Azidősekvilágnapjára

Csen des hét szar va son
Sze re tet tel vár juk ok tó ber 14-étől 19-éig a szar va si Holt-Kö rös part ján
lé vő üdü lő ben tar tan dó őszi csen des he tünk re al ko hol füg gő, de presszi -
ó val küz dő, lel ki fel töl tő dés re vá gyó test vé re in ket!
Ál lan dó or vo si el len őr zés re, fel ügye let re nincs le he tő ség, kér jük, ezt

a je lent ke zés kor ve gyék fi gye lem be. Lel ké szi ve ze tő: Er dé lyi Zol tán nagy -
szé ná si evan gé li kus lel kész. A vi dék ről ér ke zők nek szál lást 2-3 ágyas szo -
bák ban, va la mint tel jes el lá tást az üdü lő épü le té ben biz to sí tunk. A misszi -
ói ala pít vány a szál lá sért és az el lá tá sért ado mányt fo gad el. Az ado má -
nyok mi ni má lis össze ge 6000 Ft/fő. Szám la szá munk: 11733058-20015556
(a hely szí nen is le het fi zet ni). 
Je lent kez ni  Er dé lyi  Zol tán nál  (20/824-3417)  vagy Mi kó Lász ló nál

(20/824-9914) le het ok tó ber 10-éig min den nap.
Kö zép hal mi Evan gé li kus Misszió Ala pít vány

h i r d e t é s

Ked ves Test vé rek!
Há rom  gaz dag  tar tal mú  pres bi ter kép ző  tan fo lyam
után jó szív vel és tö ret len lel ke se dés sel ad juk tud tul,
hogy ok tó ber 25–27. kö zött meg ren dez zük a ne gye dik
or szá gos pres bi ter kép ző tan fo lya mot Rév fü lö pön, az
Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ban. 
A prog ram – az el ső há rom kép zés nyo mán ja vít va, de

– az elő zők höz ha son ló an ala kul. Cé lunk az alap ve tő bib -
li ai, egy há zi, egy ház tör té ne ti, hit ta ni is me re tek ben el mé -
lyí te ni a pres bi te ri szol gá lat ban ál ló kat (vagy ar ra ké szü -
lő ket), gya kor la ti té mák kö zös fel dol go zá sá val fel ké szí -
te ni a test vé re ket a pres bi te ri tiszt ség re. Sze ret nénk, ha
a tan fo lyam ra ér ke ző test vé re ink szé le sebb lá tó kör rel tá -
jé ko zód ná nak, egész egy ház ban gon dol kod ná nak, és a he -
lyi egy ház kö zös ség ben is ak ti vi zá lód ná nak. A ko moly ta -
nul má nyi mun kát mély lel ki prog ra mok ke re te zik, s a szü -
ne tek ben, az es ti ol dot tabb prog ra mo kon le he tő ség van
meg is mer ni más gyü le ke zetek gond jait és örö meit is.
A tan fo lyam két kon zul tá ci ó ból áll. A mos ta ni ta lál -

ko zás a tan fo lyam el ső fe le, a má so dik kon zul tá ci ót ko -

ra ta vasz ra ter vez zük – a pon tos idő pon tot még most
egyez tet jük. (Re mény ség sze rint – mint ko ráb ban –
most is lesz le he tő ség vi dám utó ta lál ko zó ra is.)
Ed dig mint egy két száz hú szan vet tek részt a kur zu -

so kon, s po zi tív vissza jel zé sek nem csak a részt ve vők -
től, de a kül dő gyü le ke ze tek től is szép szám mal ér kez -
tek. Ezért biz tat juk a gyü le ke ze te ket, a fel ügye lő test -
vé re ket, hogy küld je nek pres bi te re ket vagy olyan gyü -
le ke ze ti ta go kat, akik ké sőbb pres bi te rek ké vál hat nak.
Kez dés ok tó ber 25-én, pén te ken 17 óra kor, be fe je -

zés ok tó ber 27-én va sár nap ebéd del. A tan fo lyam tel -
jes költ sé gét (el lá tás, se géd anya gok, elő adók stb.) a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ma gá ra vál lal ta. Az úti -
költ sé get a részt ve vők vagy – jobb eset ben – a gyü le -
ke ze tek fi ze tik. Ér dek lő dők nek, je lent ke zők nek rész -
le tes prog ra mot kül dünk. 
Je lent kez ni a pres bi ter ke p zes@lu the ran.hu e-mail cí -

men le het ok tó ber 12-ig.
A lel kes elő adói csa pat ne vé ben sze re tet tel: 

Dr. Ha fEn schEr Ká roly lel kész

Ne gye dik or szá gos pres bi ter kép ző tan fo lyam
h i r d e t é s
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VASÁRNAP

6.00/ViasatHistory
Az élet Jézus idejében
(dokumentumfilm)
8.50/M1
Evangélikus ifjúsági műsor
9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
10.20/DunaWorld
Rocklexikon
Szörényi Levente
15.30/Kossuthrádió
A Metro Klubtól a Szigetig
17.00/M1
Indul a bakterház
(magyar tévéfilm, 1979) (66’)
20.30/DunaTv
Ida regénye
(magyar tévéfilmsorozat, 1974)
21.40/DunaTv
Eldorádó
(magyar játékfilm, 1988) (99’)

HÉTFŐ

10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Christopher Herrick orgonál
13.30/Bartókrádió
Zádori Mária (ének) 
és Komlós Katalin (fortepiano)
hangversenye
19.55/DunaWorld
Egy pikoló világos
(magyar játékfilm, 1955) (82’)
21.15/DunaTv
Taxival a tengeren
(mexikói–argentin játékfilm,
2011) (91’)
22.45/DunaTv
A Nemzet Tehetségeiért díj
átadása a Nemzeti
Színházban
23.00/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)

KEDD

5.20/M1
Hajnali gondolatok
10.40/M1
Család-barát
(délelőtti magazinműsor)
20.00/PaxTv
Kút 
(élő interaktív műsor)
Műsorvezető: Deák László
evangélikus lelkész
20.00/CorvinusRádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
21.30/DunaTv
Tükreim
(olasz életrajzi film, 2011)
2/1. rész
23.35/M1
A Győri Filharmonikus
Zenekar hangversenye 
a Richter-teremben

SZERDA

7.35/DunaTv
Krisztus vándorai
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)
Áldást nyer 
a Föld minden nemzetsége
13.40/DunaWorld
Magyar elsők
Az első magyar rendőrnők
20.00/PaxTv
Bibliai emberek
Nóé
21.15/DunaTv
Barátom a nyakamon
(francia vígjáték, 2011)
22.55/DunaWorld
Talentum
(portréfilm)
A Kaláka
23.10/M1
Angi jelenti
(dokumentumfilm)
Cserkészek között

CSÜTÖRTÖK

12.35/DunaWorld
Talentum
Lajkó Félix
13.50/DunaWorld
Magyarország kincsei:
templomok
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)
21.15/DunaTv
Vörös föld
(magyar játékfilm, 1982)
(100’)
22.55/M1
Rejtélyes XX. század
Kun Miklós történész
műsora
23.35/Tv2
Vágy és vezeklés
(angol–francia filmdráma,
2007) (110’)
23.40/M1
Elhallgatott gyalázat
(magyar dokumentumfilm,
2013)

PÉNTEK

7.35/DunaTv
Krisztus vándorai
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)
11.25/AgnusRádió
(Kolozsvár)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
16.25/DunaWorld
Jelentem versben mesémet –
Tévéjáték Balassi Bálint
verseiből és leveleiből
(magyar tévéfilm)
20.45/PaxTv
Ificafé – Kávéház a város szélén
(koncertfilm)
22.40/DunaWorld
Dunáról fúj a szél
Novák Péter
23.55/DunaTv
Szent Lőrinc éjszakája
(olasz játékfilm, 1981) (102’)

SZOMBAT

8.10/DunaTv
Élő egyház (vallási híradó)
11.00/Bartókrádió
Celluloidák – 
a legjobb filmzenék
11.30/PaxTv
D. Szebik Imre püspök
(portréfilm)
13.05/DunaWorld
Lyukasóra (irodalmi műsor)
13.25/Bartókrádió
Nemzetközi Bartók-fesztivál
2013
Fassang László orgonál
16.30/DunaTv
Kerek Ferkó
(magyar játékfilm, 1943) (78’)
22.15/M1
Borvacsora
Alföld
23.10/M1
Egyetlenem
(amerikai filmvígjáték, 2009)
(103’)

VASÁRNAP

8.15/DunaTv
Világ-nézet
Püspökkenyér
9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
9.30/Bartókrádió
Musica Sacra
(egyházzenei magazin)
12.05/Bartókrádió
Bravissimo!
Druschetzky: 
B-dúr missa solemnis
14.55/M1
Lenkey tábornok
(magyar tévéjáték, 1985) (82’)
21.15/DunaTv
Szirmok, virágok, koszorúk
(magyar játékfilm, 1984) (102’)
23.05/M1
Éhség
(ír–angol történelmi dráma,
2008) (92’)

VASárNAptóLVASárNApIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból szeptember 29-étől október 6-áig

va sár nap (szep tem ber 29.)
Azért na gyon vi gyáz za tok ma ga tok ra, és sze res sé tek Is te ne te ket, az Urat! Józs
23,11 (Zsid 4,1; Mk 12,28–34; Róm 14,17–19; Zsolt 5) Bi zony, sok szor mond -
juk: Is ten ke zé ben van az éle tünk, az ő gond vi se lé sé ben bí zunk, tel je sen rá
ha gyat ko zunk. Ta lán még int jük is azo kat a test vé re ket, akik so kat ag go dal -
mas kod nak, ahe lyett hogy tel je sen Is ten re bíz nák ma gu kat. Itt vi szont ar -
ról van szó, hogy vi gyáz nunk is kell ma gunk ra, nem le he tünk fe le lőt le nek,
ha nem fe le lős ség gel kell len nünk sa ját ma gunk iránt. Is ten gond vi se lő sze -
re te té ben ak kor bíz ha tunk a leg tel je seb ben, ha így, ma gunk ra és más ra is vi -
gyáz va, fe le lős ség gel igyek szünk él ni.

Hét fő (szep tem ber 30.)
Ne ha zud ja tok egy más nak, mert le vet kőz té tek a ré gi em bert cse le ke de te i vel
együtt.Kol 3,9 (Zak 8,16a; 1Móz 16,6b–14; Zsid 9,1–15) Is ten nem en ge di el -
fe lej te ni, mi ként re a gált, gon dol ko dott, szólt vagy cse le ke dett az óem be rünk
egy-egy élet hely zet ben. Ami kor ha zug ság ba ke ve red tünk, az utó lag fájt, ége -
tett bennünket, és rom bolt, vagy újabb ha zug sá got szült a má sik em ber fe -
lé. Krisz tust ma gunk ra ölt ve, új em ber ként is meg kí sért a ha zug ság bű ne, de
ne csu pán azért ne él jünk ve le, mert ta pasz tal tuk fá jó ha tá sát, ha nem mert
már tud juk, az Is ten Fia mi lyen árat fi ze tett bű ne in kért a ke resz ten.

Kedd (ok tó ber 1.)
Gon dol ja tok rá, aki ilyen el le ne irá nyu ló tá ma dást szen ve dett el a bű nö sök -
től, hogy lel ke tek ben meg fá rad va el ne csüg ged je tek. Zsid 12,3 (2Kir 6,16; Jel
14,6–7,/13–16/; Zsid 9,16–28) Hány szor érez zük vé ge lát ha tat lan mun kánk,
ne héz be teg sé günk vagy lel ki szo mo rú sá gunk ide jén, hogy el hagy, el fogy az
erőnk, el csüg ge dünk, el megy a ked vünk, tes ti leg-lel ki leg be le fá ra dunk, és
va la hogy nem jön az új erő, a lel ke se dés. Ilyen hely ze tek ben szól az ige: gon -
dol junk rá, mit szen ve dett Krisz tus, milyen lel ki meg aláz ta tás ban és tes ti gyöt -
rel mek ben volt ré sze, még sem me ne kült el, és a ke reszt ről sem szállt le, mert
tud ta, mi ért tör té nik mind ez. Ér tünk tör tént. Ez erő sít sen min dig, ami kor
lel künk ben meg fá rad va el csüg ged nénk.

szer da (ok tó ber 2.)
Le gye tek ir gal ma sok, amint Atyá tok is ir gal mas. Lk 6,36 (Péld 14,21; Mt 18,10–
14; Zsid 10,1–18) Ir ga lom, ke gye lem, kö nyö rü let. Hit tan órá kon a leg ne he -
zeb ben ér tel mez he tő fo gal mak, még is egy nyolc éves kis hit ta nos ra gad ta meg
a lé nye get: az, ami kor va la kit ak kor is sze retsz, ha ő nem sze ret. És ezt foly -
tat hat juk pél dá ul így: ha va la ki nek meg bo csá tasz, aki ne ked nem bo csát meg,
ha va la ki nek se gí tesz, pe dig úgy ér zed, nem ér de mel te meg. A mennyei Atya
a leg tö ké le te sebb, kö ve ten dő pél da az ir gal mas ság gya kor lá sá ban. Jé zus őt
ál lít ja elénk, aki raj tunk ir gal mat gya ko rol. En nek meg ta pasz ta lá sa tölt sön
el ben nün ket is ha son ló ér zés sel a má sik em ber iránt.

Csü tör tök (ok tó ber 3.)
Ne győz zön le té ged a rossz, ha nem te győzd le a rosszat a jó val. Róm 12,21
(Ám 5,24; Ap Csel 12,1–11; Zsid 10,19–31) Egy szer egy na gyon mo gor va, ba -
rát ság ta lan pénz tá ros hölgy nél fi zet tem a bolt ban. A mun ka idő vé ge fe lé a
fá radt sá ga tel je sen ért he tő volt, de un dok vi sel ke dé se azért még sem. A sors
fin to rá nak te kint he tő, hogy a tíz ez res ből úgy adott vissza, mint ha húsz ez -
res sel fi zet tem vol na. Ab ban a pil la nat ban na gyon könnyen le tu dott vol na
győz ni a rossz, ki sé tál hat tam vol na a nye re ség gel, meg ká ro sít va őt, mint egy
vissza fi zet ve un dok sá gát. De né hány pil la nat nál to vább nem érez tem vol -
na jól ma gam. Jó val kell le győz nünk a rosszat, még ha könnyebb, ké zen fek -
vőbb vol na is a má sik út. Könnyű szív vel in dul tam ha za, mi u tán vissza ad -
tam a rosszul oda adott tíz ez rest.

pén tek (ok tó ber 4.)
Tö re ked je tek min den ki iránt a bé kes ség re és a szent élet re, amely nél kül sen -
ki sem lát ja meg az Urat. Zsid 12,14 (Péld 12,20; Mt 26,51–54; Zsid 10,32–
39) Úgy ér zem, a hang súly itt a tö re ked ni szón van. Sen ki sem gon dol hat ja
ma gá ról, hogy szent éle tet él, vagy is min den hi bá tól, bűn től men tes az éle -
te. Ak kor sem, ha már Krisz tus ban van, ha Urá nak és meg men tő jé nek vall -
ja őt. Mert igaz, ha va la ki Krisz tus ban van, új te rem tés az, de mind ez fo lya -
mat, ál lan dó, na pon kén ti meg úju lás, meg szen te lő dés, és a tel jes ség az örök -
ké va ló ság ban jön majd el. Ad dig pe dig nem te he tünk mást, mint tö re ke dünk.
Is ten nem ké szen akar ta lál ni, ami kor el jön, de út ra ké szen, fe lé ha lad va, tö -
re ked ve a jó ra, a bé kes ség re, a sze re tet re, a szent élet re. Tud va, mi az ő aka -
ra ta, és tö re kedve an nak meg té te lé re.

szom bat (ok tó ber 5.)
Asz talt te rí tesz ne kem el len sé ge im sze me lát tá ra. Meg ke ned fe je met olaj -
jal, csor dul tig van po ha ram. Zsolt 23,5 (Kol 1,12; Jel 22,6–10; Zsid 11,1–7)
Is ten vég te len jó sá ga áb rá zo ló dik ki előt tem eb ben a jól is mert zsol tár vers -
ben. A te rí tett asz tal, a csor dul tig telt po hár, a drá ga olaj. Is ten ál dá sai, sze -
re te té nek meg mu tat ko zó je lei, az övéi nek kí nált aján dé kai. Ne héz idő szak -
ban bi zony tu da to san kell szám ba ven nünk, mi min den nel gaz da gí tot ta és
gaz da gít ja éle te met az Úr, mennyi ál dás van raj ta még ak kor is, ami kor én
azt ér zem, nem hall gat meg, nem se gít meg en gem. Az övéi va gyunk, akik -
nek asz talt te rít. Az övéi va gyunk, akik nek új éle tet aján dé ko zott Jé zus Krisz -
tus ban.

g KEcz kó Szil via
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APRÓHIRDETÉS

Templomok, templomtornyok fel -
újí tása,  villámvédelem  kiépítése.
29  év  referenciával.  Bede  László,
30/943-5089.

HÍREK, HIRDETÉSEK

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.

pá lyá za ti fel hí vás
A Csil lag he gyi Evan gé li kus Egy ház köz ség pá lyá za tot hir det a Ga u dio -
po lis Bé kás me gye ri Evan gé li kus Sze re tet ház in téz mény ve ze tői mun ka -
kö ré nek be töl té sé re. A pá lyá zat rész le tes ki írá sa a www.ga u dio po lis.hu
hon la pon ol vas ha tó. Be nyúj tá si ha tár idő: ok tó ber 18.

Fel vé te li tá jé koz ta tó a de ák té ren
A 2014/2015-ös tan év re a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um ba (1052 Bu -
da pest, Sü tő u. 1.) fel vé te liz ni szán dé ko zó di á kok és szü le ik szá má ra ok -
tó ber 5-én, szom ba ton 9 óra kor fel vé te li tá jé koz ta tót tar tunk. Ezen az
al kal mon az is ko la igaz ga tó ja szá mol be a szü lők nek is ko lánk mű kö dé -
sé ről, ha gyo má nya i ról és a fel vé te li rend szer ről. A gye re kek pe dig di ák -
ja ink se gít sé gé vel is mer he tik meg az is ko lát. Sze re tet tel vár juk az ér dek -
lő dő, most 4. és 8. osz tá lyos ta nu ló kat szü le ik kel együtt.
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