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„Az, hogy ez az elit kör ba bér ko szo rús fi lo zó -
fus nak tart ja a gen derideo ló gus Ju dith But lert,
aki a fér fi-női iden ti tás el tör lé sé nek po li ti kai
stra té gi á já val akar ja alá ás ni a tár sa dal mat, ta lán
az új vi lág rend rej tett cél ki tű zé se i ről árul ko dik.”

„Európa Kasszandrája” f 5. oldal

Reformációi műhelymunka f 3. oldal
Evangélium színházi bemutatók f 7. oldal
A gyökerektől a gyümölcsökig f 8. oldal
„Ha kenyeret adsz az éhezőknek…” f 9. oldal
Interjú egy roma szakkollégistával f 12. oldal
Régi keret, eleven tartalom f 14. oldal

„A tör vény mó do sí tás el len til ta koz va az AVM
tag jai el mond ták, hogy a cso port nem azért
küzd, hogy mi nél töb ben él je nek az ut cán vagy
kuny hó ban, ha nem hogy a ma gyar or szá gi lak -
ha tá si vál ság ra va ló di meg ol dá sok szü les se nek.”
A hajléktalanság kriminalizációja ellen f 9. oldal

„Gyü le ke ze te ink jö vő je
szem pont já ból na gyon
fon tos, hogy pres bi te -
re ink ta nul ja nak.”

Tisztség vagy szolgálat?
f 13. oldal

g Sze ve ré nyi Já nos

A  ti zen ha to dik  al ka lom mal  meg -
ren de zen dő or szá gos evan gé li zá ció
té má ja a ke gye lem. Szük sé ges, hogy
új ra és új ra hall juk az öröm hírt Is ten
leg na gyobb aján dé ká ról. 
Egy ilyen csen des nap al ka lom ar -

ra is, hogy fel ké szült ige hir de tők, elő -
adók szol gá la ta ál tal job ban meg ért -
sük és meg ta nul juk, mit je lent ke gye -
lem ből él ni a hét köz na pok ban, mit
je lent Is ten jó sá ga, ke gyel me a há zas -
ság,  csa lád ter ve zés,  a  mag zat hoz
va ló vi szony, a meg té rés, a bű ne ink -
kel va ló harc, a lel ki gon do zás össze -
füg gé sé ben. Ez utób bi té mák szep -
tem ber 12-én az idei or szá gos evan -
gé li zá ció szek ció be szél ge té se in ke -
rül nek elő.
Sok szor át él tük már, hogy Is ten

meg áld ja eze ket a De ák té ri temp -
lo munk ba szer ve zett ta lál ko zó kat je -
len lé té vel, te rem tő és meg újí tó igé -
jé vel. Is ten sza va „élő és ha tó”. Egyé -
ni  és  kö zös sé gi  éle tünk nek  nagy
szük sé ge  van  rá.  El ke rül he tet len,
hogy más egy há zak hoz ha son ló an
evan gé li kus kö zös sé günk is ke res se
a meg úju lás út ját, a „ki tö ré si pon to -
kat” – aho gyan er ről püs pö ki cik ket
is ol vas hat tunk he ti la punk ban. 
Az  Örök ké va ló  és  a  tö ré keny,

esen dő em ber kap cso la tá ban iga zán
egy fon tos kér dés van: ta lál ko zik-e
éle tünk, szí vünk a te rem tő, is te ni szó -
val? Az egy ház szü le té sé nél fon tos
ese mény  volt  az,  ami kor  sok  té -
vely gés,  „két fe lé  va ló  sán ti ká lás”
után Mes te re és Meg vál tó ja se gít sé -
gé vel Pé ter meg tért, új já szü le tett, és
is te ni erő vel, ha ta lom mal, meg bí zás -
sal hir det te az igét (evan ge li zált) Je -
ru zsá lem ben. Át ment azon a me ta -
mor fó zi son,  ame lyet  Jé zus  Ni ko -
dé mus nak is fel aján lott (Jn 3,1–21).
Is ten esz kö ze lett a misszi ó ban. Azt
mond ta má sok nak, amit előbb ő is
el fo ga dott és meg élt. 
Hall ga tó i nak szí vét el ta lál ta a hir -

de tett, a Szent lé lek ál tal fel for ró sí tott
üze net. Meg is kér dez ték a pré di ká -
tort: „Mit cse le ked jünk?” Pé ter ezt
vá la szol ta: „Tér je tek meg, és ke resz tel -
ked je tek meg va la mennyi en Jé zus
Krisz tus ne vé ben, bű ne i tek bo csá -
na tá ra, és meg kap já tok a Szent lé lek
aján dé kát.” (Ap Csel 2,38) 
Igen,  ez  az  is te ni  terv,  aka rat,

szán dék, stra té gia, ki tö rés. Mond junk
rá mi is tel jes szív vel igent és áment!
Ezen lesz ál dás és élet.
In di á ban egy éven te tar tott val -

lá si jel le gű ren dez vé nyen az egyik is -
ten ség ked vé ért ez rek szúr ják át szá -
ju kat,  nyel vü ket,  bő rü ket  tűk kel,
ki sebb lán dzsák kal. Mind ezt transz -
ál la pot ban élik át, tán col va, ki a bál -
va vagy ré vü let ben, üve ges te kin tet -
tel. A nagy hő ség ben, te her rel há -
tu kon  meg mász nak  egy  két száz -
het ven fo kú lép cső sort is. A mil li -
ós  tö meg ben  egy mást  lök dö sik,

töb ben el ájul nak, a ze né szek do bok -
kal és más hang sze rek kel igye kez -
nek  fo koz ni  az  eksz tá zist.  Ahogy
néz tem mind ezt az On the Spot cí -
mű do ku men tummű sor ban, a kö -
vet ke ző  gon do la tok  fo gal ma zód -
tak meg ben nem: saj ná lat a spi ri tu -
á li san ér zé keny, de az ön meg vál tás
bék lyó já ban  szen ve dő  em be rek
iránt; a misszió fon tos sá ga, je len tő -
sé ge; há la Krisz tu sért, a meg vál tá -
sért, a ke gye le mért. 
A ke resz tyén sé get is meg kí sér ti,

ha nem is ilyen dur va mó don, az em -
ber ből ki in du ló, éle tün ket sa ját ké -
pes sé ge ink kel, aka rat erőnk kel ren -
dez ni aka ró val lá sos ság. Össze ke ver -
ve a meg vál tás tör té net súly pont ja it
könnyen he lye ző dik az em be ri té nye -
ző re, le he tő sé gek re a hang súly. Ha
so kat imád ko zol, ha meg val lod a bű -
ne i det,  ha  oda adod  a  szí ve det,  ha
ada ko zol, ha meg sa nyar ga tod tes te -
det… Ak kor majd Is ten kö nyö rül raj -
tad, meg se gít, meg gyó gyít, üd vö zít.
Ez nem evan gé li um, ha nem eről kö -
dő tör vény val lás.
Az a drá mai eb ben, hogy mind eze -

ket  va ló ban  ko mo lyan  kell  ven ni,
hit éle tünk nek ré szei is – de nem ez
a tit ka, nyit ja, lé nye ge a ke resz tyén -
ség nek. 
Is ten jó sá ga, ke gyel me, sze re te te

nél kül  sem mik  va gyunk,  esé lyünk
sincs éle tünk ren de zé sé re, a bűn től,
ha lál tól, ör dög ha tal má tól va ló sza -
ba du lás ra. Az evan gé li u mi, evan gé -
li kus hit lé nye ge, hogy min den, amink
van, aján dék.Kap tuk a te rem tett sé -
get, sze ret te in ket, a kö zös sé get, bű -
ne ink bo csá na tát, a meg kö tö zött sé -
ge ink ből va ló sza ba du lást, az örök,
tel jes,  bol dog  éle tet,  üd vös sé get.
Mind ezt azért, mert Is ten jó, na gyon
jó, mert örö me te lik ab ban, ha az em -
ber rel jót te het. 
Ez min den nap ja ink ban óri á si erő -

for rás le het. Bár mi tör té nik is a vi lág -
gal, egy ház zal, az em be ri ség gel, sze -
ret te im mel és ve lem, tu dom, tud ha -
tom, hogy nem es he tek ki Is ten sze -
re te té ből (Róm 8,38–39). Er re a leg -
na gyobb  bi zo nyí ték  a  gol go tai  ke -
reszt. Is ten Fia sa ját dön té se alap ján
vál lal ta bű ne ink bün te té sét.
Fon tos, hogy egy há zunk misszi ós

prog ram ja i ra  ne  csak  táp lál koz ni,
fo gyasz ta ni men jünk. Ter mé sze te sen
az is el en ged he tet len, de aki meg kós -
tol ta az élő vi zet, az nem tart hat ja
meg ma gá nak. A „be spáj zolt” man -
na, mennyei ke nyér meg rom lik. A sa -
má ri ai  asszony,  mi u tán  meg kap ta
Jé zus tól az örök élet vi zét, azon nal
vit te kor tár sa it a For rás hoz.
Te gyük ezt mi is, és ne csak éven -

te a De ák té ri temp lom ban, ha nem
nap ról nap ra, aho gyan az Úr Lel ke
ve zet. Le gyen éle tünk min den nap -
ja aján dék!

A szer ző egy há zunk or szá gos misszi -
ói lel ké sze

Aján dék ez a nap
„Ke gye lem ből van üd vös sé ge tek a hit ál tal” 

(Ef 2,8)

Her nád né me ti köz ség kö zel négy ezer
főt szám lá ló la kos sá gá nak alig har -
minc szá za lé ka tar to zik pro tes táns fe -
le ke zet hez. A gyü le ke zet szol gá la tá -
nak  hi te les sé gét  bi zo nyít ja  még is,
hogy a fa lu egyet len is ko lá ja – az idei
tan év től kezd ve – a re for má tus egy -
ház irá nyí tá sa alatt mű kö dik. A re gi -
o ná lis női kon fe ren cia részt ve vő it is
en nek az ok ta tá si in téz mény nek az

ebéd lő jé ben lát ták ven dé gül ebéd re
az itt ta ní tó ne ve lők és di ák ja ik. 

Föl de si né Kán tor Má ria, a há zi gaz -
da re for má tus gyü le ke zet lel ki pász -
tor a har minc egy éve szol gál Her nád -
né me ti ben. Szol gá la tá nak ér de kes sé -
ge,  hogy  az  elő ző  tiszt újí tá sig  az
egy ház köz ség  pres bi té ri u má ban
egyet len női ta got sem le he tett ta lál -
ni. A kér dés re, hogy mi ként tör tén -

he tett ez, a lel kész nő csak mo so lyog.
E vi dé ki kö zös ség ben bi zony so ká ig
tar tot ta  ma gát  a  fel fo gás,  hogy  a
fér fi ak  a  pres bi té ri um ban,  míg  az
asszo nyok a nő szö vet ség ben szol gál -
nak. Így még ér de ke sebb, hogy im -
má ron há rom év ti ze de Má ria töl ti be
az egy ház köz ség lel ki pász to ri tisz tét.
Ta valy az tán vég leg „meg tört a jég”,
meg vá lasz tot ták a gyü le ke zet el ső női
pres bi terét is.
A ven dég lá tó kö zös ség „fér fi as sá -

ga” kü lö nös pi kan té ri át adott en nek az
ok tó ber ele ji női ta lál ko zó nak. A pad -
so rok ban nem kis szám ban vol tak je -
len a he lyi pres bi te rek, akik az tán im -
po ná ló  kész ség gel  szol gál ták  fel  a
fris sí tő ket a ká vé szü net ben… 

Ré gi szol gá lat ban újult erő vel
Öku me ni kus te rü le ti női ta lál ko zó Her nád né me ti ben

f Folytatás az 5. oldalon

Év szá za dos múlt ja van a vá rost két -
száz hat van éve új ra be né pe sí tő tir pák
evan gé li ku sok sze re tet szol gá la tá nak.
A nagy temp lom kö ze lé ben, az Eöt -
vös ut cai épü let ben csak húsz idős
asszonyt  tud tak  el he lyez ni,  így  a
meg nö ve ke dett igény ar ra in dí tot ta

az egy ház köz ség ve ze tő sé gét, hogy új
le he tő sé get ke res se nek. 

Bozo rády Zol tán kör ze ti pa ró kus
szer ve zé sé ben  in dult  az  épít ke zés
1988-ban. A te lek a vá ros aján dé ka
volt, de sok  in téz mény, ma gán sze -
mély,  né met  és  finn  gyü le ke ze tek

ado má nyai is se gí tet ték az új, hat van -
fős fő épü let lét re jöt tét. 
Át adá sa óta fo lya ma to san bő vült

a  ház.  2005-re  új  kony ha,  ét te rem
épült és az ön ma gu kat már el lát ni
nem tu dó idő sek szá má ra negy ven -
fős ápo ló ház lé te sült az 1,1 hek tá ros
tel ken, ahol még egy kis ta vacs ka is
van, gya lo gos híd dal…
Az idő sek bent la ká sos ott ho ná ban

gon do zá si, ápo lá si és de mens rész leg
mű kö dik. Az ét kez te tést a bent la ká sos
gon do zot ta kon túl mind azok igény be
ve he tik, akik me leg ebé det igé nyel nek,
ezen kí vül há zi se gít ség nyúj tást is kí -
nál az in téz mény a rá szo ru lók nak –
mond ta el la punk nak Bozo rády Krisz -
ta, az in téz mény ve ze tő je.

»Az Úr ot t vAn sz ent te mp lo m á bAn, 
csen de sed jék el előt te Az e g é sz vi l ág!«

Húszéves az Em maus

f Folytatás a 3. oldalon

b Ok tó ber el ső hét vé gé jén ün ne pel te a hét éve, 2006. ad vent el ső va sár -
nap já tól ön ál ló so dott Nyír egy há zi Em maus Evan gé li kus Egy ház köz -
ség a sze re tet ott hon hu sza dik szü le tés nap ját és a temp lom fel szen te -
lé sé nek nyol ca dik év for du ló ját. A fel cím ben idé zett vers (Hab 2,20) alap -
ján igét hir de tő D.SzebikImre nyu gal ma zott püs pök volt az, aki 1993.
szep tem ber 23-án át ad ta ren del te té sé nek az új – ak kor még hat van -
fős, az óta száz sze mé lyes re bő vült – sze re tet ott hont, 2005. szep tem -
ber 17-én pe dig ő szen tel te fel a két száz ülő he lyes temp lo mot is. A gyü -
le ke ze ti hír le vél cím lap ján ez a fel szó lí tás ol vas ha tó: „Áldjad,lelkem,
azUrat,ésnefeleddel,mennyijóttettveled!” (Zsolt 103,2)

b A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak (ME ÖT) Női Bi -
zott sá ga év ről év re az Októberareformációhónapja prog ram so ro -
zat ke re té ben szer ve zi meg őszi re gi o ná lis kon fe ren ci á ját. Idén a Mis -
kolc tól alig húsz kilométerre fek vő Her nád né me ti re for má tus kö zös -
sé ge adott ott hont a ren dez vény nek. Mint egy há rom száz asszony gyűlt
össze ok tó ber 5-én az öku me ni kus te rü le ti női ta lál ko zó ra, hogy kö -
zö sen gon dol kod jon a nap té má já ról: Kereszténynőacsaládban.
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Luther-mérföld „futólépésben”   f��Az Északi Egyházkerület sportnapjáról tudósításunk a 4. oldalon
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Ud va runk ban ren ge teg fa áll. Van kö -
zöt tük egy dió fa. Né hány éve fel me -
rült, hogy eset leg ki kel le ne vág ni, hi -
szen a tör zse nem egész sé ges. Vé gül
úgy  dön töt tünk,  hogy  ma rad jon.
Cso dá la tos  ár nyé ka  van,  és  idén
több ki ló nyi di ót szed tem össze aló -
la. Má sik ked ves fám a há zunk kö ze -
lé ben le vő al ma fa. Ami kor ta vasszal
a rü gye ket bont ja, so ha nem tu dom,
hogy mi lyen ter mést hoz, hoz-e egy -
ál ta lán. 
Ah hoz,  hogy  meg ítél jem,  hogy

egy  gyü mölcs fa  a  jé zu si  pél dá zat
sze rint  jó  fa-e,  idő re  van  szük sé -
gem. Szük sé ges, hogy a ta vasz ból ősz
le gyen, hogy be ér jen a ter més, hogy
le szed hes sem, be le ha rap has sak, fel -
tör hes sem,  meg kós tol jam.  Mi lyen
egy sze rű nek  lát szik  ez  az  íté let,  és
még is tu dom, hogy ha így já rok el,
egy cso mó kö rül ményt szá mí tá son
kí vül ha gyok. Hi szen nem szá mo lok
a ko rai faggyal, amely a vi rá got te szi
tök re; nem szá mo lok a ta laj mi nő sé -
gé vel, a nap sü té ses órák szá má val, a
kel lő mennyi sé gű eső vel. 
Ha csak a ter mést né zem, igaz ság -

ta la nul já rok el, ami kor a fá i mat a „jó
fa”, il let ve a „rossz fa” mi nő sí tés sel il -
le tem. Van jo gom és meg fe le lő íté lő -
ké pes sé gem, hogy ezt a dön tést fel -
vál lal jam? 
Az evan gé li u mok ál lan dó kér dé se:

ki cso da Jé zus? Hon nan szár ma zik,
mi lyen erő vel, ha ta lom mal gyó gyít és
ta nít? Ne künk ezek már nem kér dé -
sek, az ak ko ri em be rek nek vi szont
mind ez eg zisz ten ci á lis kér dés sé vált.
Ami kor a fa ri ze u sok lát ják, hogy Jé -
zus meg gyó gyít ja a vak és bé na em -
bert, azt mond ják ró la, hogy Bel ze -
bub  szö vet sé ge se,  te hát  a  go nosz
ha tal ma alatt áll. Jé zus vá la szá ban a

jó fa és rossz fa pél dá ját tár ja elé jük.
Cél ja, hogy a fa ri ze u sok ne el va kul -
tan, a ha tal mu kat félt ve mond ja nak
íté le tet  ró la,  ha nem  néz zék  meg,
hogy mi tör té nik Jé zus sza va és mű -
kö dé se nyo mán. Ítél jék meg ma guk,
hogy  Jé zus  cse le ke de tei  jók  vagy
rosszak. 
Jó  em ber,  rossz  em ber?  Olyan

könnyen mon dunk íté le tet em be rek
tet te i ről, be szé dé ről, éle té ről, és ma -
gá ról az em ber ről  is.  Jé zus  jó fa és
rossz  fa  pél dá za tát  könnyen  al kal -
maz zuk mér ce ként, ami kor má sok
fe let ti pál ca tö rés ről, má sok meg íté -
lésé ről van szó. Jé zus mon da ta i nak
igaz ság tar tal mát ne he zen for dít juk
ma gunk  el len.  El ső sor ban  pe dig  a
ma gunk kal va ló szem be sü lés re kel -
le ne, hogy kész tes se nek Jé zus sza vai.
Jó fa va gyok vagy rossz fa? 
A  cse le ke de te im,  a  ki mon dott

sza va im alap ján, az Is ten előtt meg -
áll va, ész re kell ven nem, hogy rossz
fa va gyok. „Vi pe rák faj za ta! Ho gyan
szól hat ná tok jót go nosz lé te tek re?”
Va jon jó úton já rok-e, ha a kér dést
csak úgy ér tel me zem, hogy az ak ko -
ri fa ri ze u sok nak szólt, és nem szól
ne kem is? Pe dig annyi ra sze ret ném
ma gam jó nak lát ni, tud ni, is mer ni.
Annyi ra sze ret ném, ha so kan azt lát -
nák, hogy  jó em ber,  jó  lel kész va -
gyok.  Pe dig  az  el ső  kér dé sem  jó
len ne, ha ez  len ne: Te, Uram, mi -
lyen nek látsz en gem? 
Ami kor Ke resz te lő Já nos bör tön -

ben van, el bi zony ta la no dik. Kö ve te -
ket küld Jé zus hoz, és azt kér de zi: „Te
vagy-e az El jö ven dő, vagy mást vár -
junk?” Jé zus Ézsa i ás sza va i val vá la -
szol: „Va kok lát nak, bé nák jár nak, lep -
rá sok tisz tul nak meg, sü ke tek hal la -
nak, ha lot tak tá mad nak fel, a sze gé -

nyek nek az evan gé li um hir det te tik, és
bol dog, aki nem bot rán ko zik meg
én ben nem.”
Ke resz te lő Já nos nak egyet len dol -

ga van: hogy ezek ből a je lek ből meg -
lás sa,  Is ten,  a  Min den ha tó  jár  itt
kö zöt tük Jé zus sze mé lyé ben. 
A jó fa, rossz fa di lem má ban be -

kú szik gon do la ta im kö zé az éden kert
fá ja, a jó és rossz tu dá sá nak a fá ja. Lá -
tom Évát, ahogy a kí gyó mes ter ke dé -
se i nek ha tás ra a gyü möl csért nyúl,
hogy sza kít son a fá ról, és nem tud -
ja, hogy at tól kezd ve az éle té ben – és
az enyém ben is – szét vá laszt ha tat la -
nul je len van a jó mel lett a rossz. 
Az óta oly kor egy ál ta lán nem tud -

juk, vagy csak ho má lyo san sejt jük,
hogy mi jó, és mi rossz. Már nem az
ab szo lút jó vá lasz tá sa szá munk ra a
kér dés, ha nem egy adott szi tu á ci ó -
ban a le he tő leg jobb dön tés meg ho -
za ta la, a le he tő leg jobb tett meg cse -
lek vé se. Sőt akad, hogy már nincs
más le he tő sé günk, mint a ke vés bé
rossz dön tés vá lasz tá sa. Egy ele ve el -
ron tott hely zet ben, Is ten től el for dult
vi lá gunk ban, lé tünk ben ugyan me -
lyi künk len ne ké pes a jó ra, a jó gyü -
mölcs meg ter mé sé re? A jó és rossz
tu dás nak a fá já ról ké pe sek vol tunk
sza kí ta ni,  de  tö ké le te sen  jó  gyü -
möl csöt  te rem ni  töb bé  nem  va -
gyunk ké pe sek. 
A gaz dag if jú, ami kor oda megy Jé -

zus hoz, így szó lít ja meg: „Jó Mes ter…”
A gaz dag if jú lá tá sá ban volt va la mi
több let a fa ri ze u so ké hoz ké pest. Jó -
nak lát ja Jé zust. Jé zus még is ezt kér -
de zi tő le: „Mi ért mon dasz en gem jó -
nak?”Te is tu dod, hogy sen ki nem jó,
csak  az  Is ten.  Mi vel  tu dod,  hogy
csak az Is ten jó, azért ne vez tél en gem
jó nak, mert fel is mer ted ben nem az

Is tent, vagy csak ud va ri as, jó mo do -
rú fér fi vagy?
Vagy is Jé zus nem uta sít ja vissza a

meg szó lí tást, de azt kér de zi: tu dod-e,
mit be szélsz? Mert ha ez zel, hogy jó
Mes ter,  azt  mond ta  a  gaz dag  if jú:
Uram, fel is mer tem ben ned a Min -
den ha tót, te az egy igaz élő Is ten kép -
vi se lő je vagy, ő ma ga ha jolt ben ned
kö zel hoz zánk, így tisz tel lek té ged, és
ezért  jöt tem  tő led  meg kér dez ni,
hogy mit te gyek, hogy örök éle tem le -
gyen – ak kor nyert ügye van. De ha
csak ud va ri as volt, ak kor nem lesz az
övé az aján dék. 
Jé zus a vá la szá ban meg ve ti an nak

az alap ját, aho gyan mi a jó ról gon dol -
koz ha tunk. Nem azt mond ja, hogy ez
vagy az a tett jó, vagy ez vagy az a do -
log jó – te hát nem ar ra a kér dés re vá -
la szol,  hogy  mi  a  jó,  ha nem  azt
mond ja meg, hogy ki a jó. Jó az Is ten.
A min den ha tó Atya. Az em ber min -
den ko ri fel ada ta az, hogy fel is mer je
ezt és azt, hogy Jé zus ban a min den -
ha tó Atya jött el, az Is ten or szá ga van
kö zöt tünk. 
Sze mem egy szer csak az éden kert

fá já ról a Gol go ta fá i ra irá nyul. Csak a
kö zép ső vonz za a te kin te tem. Lá tom
az Is ten Fi át, Jé zust szen ved ni a ke -
reszt fán. A ha lott fa, a ke reszt még is az
élet ről ta nús ko dik, mert Jé zus ér tem
hal meg a ke resz ten, hogy ne kem éle -
tem le gyen. Jé zus ke reszt je az egyet -
len jó fa, mert gyü möl cse ma ga az élet,
az én éle tem. Már tu dom, hogy an nak
el le né re, hogy nem va gyok ké pes ma -
gam tól a jó ra, ha a ke reszt re fe szí tett
Jé zus van éle tem kö zép pont já ban, ak -
kor ta lán én is jó fa le he tek. 

Uram, kö szö nöm ke resz te det.
g Hei ne mann Il di kó
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Krisz tus ke reszt je a jó fa
A vA sárnAp ig éje

b Kö zös sé ge ink éle tét be mu ta tó,
szep tem ber ele je óta tar tó so ro -
za tunk ban ezen a hé ten egyik –
nem rég egy há zi fenn tar tá sú vá
vált – is ko lánk min den nap ja it:
örö me it, ne héz sé ge it is mer het -
jük meg.

Nagy  múl tú,  pa ti nás  sár ga  épü let
kö szön ti a pest szent lő rin ci Kos suth
té ri par kon át gya log ló lá to ga tót. A
he lyi  gyü le ke zet  Élő kö vek ne vű
temp lo ma  mel lett  ál ló  épü let ben
im már két éve mű kö dik az 1944-től
két ezer gyer me ket és fel nőt tet meg -
men tő evan gé li kus lel kész ről, Szteh -
lo Gá bor ról el ne ve zett evan gé li kus
gim ná zi um.
A kö zép is ko la csak egy ré sze in téz -

mé nyünk nek, hi szen a XVI II. ke rü -
let ben ta lál ha tó az új épí té sű, Fecs ke -
fé szek ne vet vi se lő óvo dánk és az ál -
ta lá nos is ko lánk is. Az egé szen ap ró
gyer me kek óvó pe da gó gu sa ink mel lett
is ko la lel ké sze ink,  De ák Lász ló és
Győ ri Dá vid se gít sé gé vel is ta lál koz -
nak a ze né vel, és né hány al ka lom mal
– töb bek kö zött az óvo da au gusz tus
vé gi, ün ne pé lyes meg nyi tó ján – meg -
hall gat hat ták Ká kay Ist ván nak és ze -
ne ka rá nak gyer mek kon cert jét is.
Ál ta lá nos is ko lánk ban Vel key Zsu -

zsan na is mer te ti meg a mu zsi ka tit -
ka it a di á kok kal. Az ének-ze ne órá -
kon kí vül ének kart is ve zet a fel ső sök
rész vé te lé vel, va la mint ze ne dél utá no -
kat  tart  az  ér dek lő dő  gyer me kek
szá má ra. Aki pe dig gyö nyö rű ma gyar
nép da lo kat vagy a nép tánc  lé pé se it
sze ret né el sa já tí ta ni, azt Pre kler Ka -
ta ve szi szár nyai alá.

Gim ná zi u munk ban je len leg min -
den  osz tály ban  egy  ének órát  tar -
tunk he ten te, és eb ben nemcsak a vi -
lá gi kö zép is ko lák tól, de sok egy há zi -
tól is kü lön bö zünk. Ez ké sőbb sem
lesz más ként, hi szen az újon nan fel -
vett  ta nu lók  –  az  új  ke ret tan terv
alap ján – a 11. és a 12. év fo lya mon a
mű vé sze tek  óra ke re tén  be lül,  he ti
egy órá ban fog lal koz nak majd ze né -
vel.  Ez ál tal  a  Nem ze dé kek  Tu dá sa
Tan könyv ki adó  9–10.  év fo lyam ra
ki dol go zott  tan köny vét  az  utol só
két év ben is tud juk majd hasz nál ni,
így a di á kok rész le te seb ben meg is -
mer he tik a ze ne iro da lom egye dül ál -
ló kin cse it. Az Evan gé li kus éne kes -
könyv ben ta lál ha tó  ko rál iro da lom
szer ves ré szét ké pe zi az órák nak, az
Új ének, va la mint a Za rán dok ének cí -
mű  ki ad vá nyo kat  pe dig  az  if jú sá gi
éne kek meg is me ré sé re  hasz nál juk.
Igaz ga tónk, dr. Ka li na Ka ta lin el -

kép ze lé se sze rint – a már ed dig is lé -
te ző mű vé sze ti ta go za tunk ke re té ben
– a 2012/2013-as tan év ben el in dult az
ének-ze ne emelt szin tű ok ta tá sa, így
az oda  je lent ke ző fi a ta lok  leg alább
he ti öt órá ban fog lal koz nak ze né vel.
A cé lunk az, hogy eze ket a di á ko kat
kö zép- vagy akár emelt szin tű érett -
sé gi re ké szít sük fel a kö zép is ko lai ta -
nul má nya ik vé gé re.
Jó han gú és jó ké pes sé gű ta nu ló -

ink he ten te négy al ka lom mal ve het -
nek  részt  ének ka ri  fog lal ko zá son;
kó ru sunk kal a hét fői áhí ta to kon és az
ün ne pi is ten tisz te le te ken szol gá lunk.
Emel lett a ta ná rok, a di á kok és a szü -
lők  szá má ra  tan éven ként  há rom
kon cer tet is szer ve zünk is ko lánk ze -
nei éle té nek be mu ta tá sá ra: a ze ne vi -
lág nap ja, majd az ad vent al kal má ból,

ta vasszal pe dig – az is ko la mű vé sze ti
nap ja ke re té ben – a ze ne mel lett ki -
ál lí tás ké szül a ta nu lók mun ká i ból, és
a tan év ben ta nult tán co kat is be mu -
tat ják az osz tá lyok.
Is ko lá in kat a 2011/2012-es tan év

előtt vet te át a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház. A fel sőbb év fo lya mok
di ák jai még a Hu nya di Má tyás Gim -
ná zi um ba  je lent kez tek,  ezért  sok
osz tály ban  van nak  olyan  ta nu lók,
akik el len áll nak a ze ne és az egy há -
zi ze ne meg is me ré sé nek. Elő for dul,
hogy a fi a ta lok annyi ra fá rad tak, fá -
sul tak az órá kon, hogy gyak ran „in -
kább va la mi pör gő set” sze ret né nek
ta nul ni. Ek kor bi zony ne héz hely zet -
ben va gyunk kol lé ga nőm mel, De ák
Gab ri el lá val együtt.
Van nak  azon ban  olyan  fel sőbb

osz tá lyok is, ame lyek szí ve sen szol -
gál nak az áhí ta to kon, is ten tisz te le te -
ken – per sze né mi ju ta lom el le né ben.
Ha ez az ára an nak, hogy ta lál koz za -
nak az Is ten ke gyel mes sé gé vel, sze -
re te té vel az el éne kelt éne ke ken ke -
resz tül, ak kor is meg éri.
Meg in dí tó,  hogy  né ha ma guk  a

gye re kek vágy nak egy más faj ta ér te -
lem ben vett szol gá lat ra. Eb ben az év -
ben ün ne pel tük Weö res Sán dor szü -
le té sé nek szá za dik év for du ló ját. Eb -
ből az al ka lom ból az Ug ró tánc cí mű
ver sét Ka rai Jó zsef dal la má val éne -
kel ve vé gig jár ták az is ko la fo lyo só it
az óra kö zi szü net ben. Ők így ál lí tot -
tak  mél tó  em lé ket  az  evan gé li kus
köl tő nek.
Ter mé sze te sen egy há zunk ének-

ze ne ok ta tá sá nak leg fon to sabb ele me
is he lyet kap az iskolában. A ko rál ta -
ní tá sa nem csak ab ból áll, hogy a –
né ha igen ne héz – dal la mo kat meg -

ta nul juk, ha nem be szél nünk kell  a
szö ve g ről is. Ugyan úgy, mint az iro -
da lom órán a vers ről, hi szen a di á kok -
nak nem egy sze rű meg ér te ni a ré gi -
es so ro kat, sza va kat, a mon da to kat
pe dig le kell for dí ta ni az ő nyel vük -
re. Fon tos, hogy ne csak el éne kel jék
az éne ket, ha nem va ló ban meg ért sék
az üze ne tét. S ha ép pen va la me lyik
ün nep hez kap cso ló dik, ak kor a hoz -
zá tar to zó evan gé li u mi tör té ne tek is
el hang za nak.
Aho gyan az ősi li tur gi kus dal la -

mok, ma ga a ko rál is nagy ha tás sal
volt a ze ne szer zők re. Le gyen az kó -
rus ra vagy or go ná ra kom po nált fel -
dol go zás, eset leg egy szim fó nia té tel,
az is meg szó lal az órán. Az, hogy a
ze ne szer zők – és ezért va ló szí nű leg
az is ten tisz te let be vég re ak tí van be -
kap cso ló dó em be rek is – ked vel ték
a fo lya ma to san szü le tő dal la mo kat,
elég ok ar ra, hogy ápol juk a ha gyo -
má nya in kat,  és  em lé ke ze tünk ben
tart suk eze ket a gyöngy sze me ket. A
kom po nis ták örök sé ge pe dig le he -
tő sé get nyújt ar ra, hogy meg is mer -
tes sük a ko rok mű fa ja it, hang sze re -
it, kom po zí ci ós tech ni ká it.
Hisszük, hogy egy Bach-ze ne mű -

vel, eset leg egy Men dels sohn-szim -
fó nia rész le té vel vagy akár a leg egy -
sze rűbb ko rál dal lam mal a fi a ta lok nak
nem csak a ze nei íz lé sét mű vel jük, ha -
nem a  lel két  is  ápol juk.  Így  igyek -
szünk  az  éle de ző  ka vi csok ból  élő
kö ve ket for mál ni.

g Cser nyik Ba lázs

Éle de ző ka vi csok az élő kö vek mel lett

[Lek tor:] Mennyei Atyánk! Há lát
adunk ne ked egy há za dért. Add, hogy
az élet sű rű jé ben jár va ne ve szít se el
azt az ízt, ame lyet ne ki ad tál. Ne en -
gedd, hogy az erőt len múlt ba ré ve dés
vagy a meg fe le lé si kény szer ve zes se tet -
te it, sza va it, éle tét. Ke gyel me sen té rítsd
vissza új ra és új ra ar ra az út ra, amely -
re te el hív tad és össze gyűj töt ted. Jé zus
Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:] Ké rünk ezért az or szá gért,

amely ben  élünk.  Ne  en gedd,  hogy
egy más nak fe szü lő in du la ta ink tönk -
re te gyék azo kat a le he tő sé ge ket, ame -
lye ket ne künk is meg ad tál. Ké rünk,
se gíts, hogy kö zös sor sunk leg fon to -
sabb kér dé se i ben tud junk őszin tén,
nyi tot tan pár be szé det foly tat ni egy -
más sal. Adj böl cses sé get és jó aka ra -
tot  azok nak,  akik  te het nek  azért,
hogy köz éle tünk ben vissza szo rul jon
a gyű löl kö dés, a ter mé ket len vi tat ko -
zás. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:] Ké rünk sok seb ből vér ző

föl dün kért. Te szabj ha tárt az em be -
ri  fe le lőt len ség nek,  kö zöny nek  és
rom bo lás nak, amellyel tönk re tesszük
te rem tett vi lá go dat. Jé zus Krisz tu sért
ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:]  Ké rünk  té ged  min den

szen ve dő ért. Azo kért, akik te he tet le -
nül ver gőd nek éle tük ter he alatt, aki -
ket el hagy tak, meg csal tak, aki ket kí noz -
nak. Te lá tod, hogy mennyi szen ve dést
tu dunk okoz ni egy más nak. Add, hogy
tud juk sze ret ni a mel let tünk élő em be -
re ket, akik te rem tett sé gük és meg vál -
tott sá guk okán test vé re ink, még ak kor
is, ha oly kor ne héz el vi sel ni őket. Ké -
rünk, te légy a be te gek, a meg ke se re -
det tek, a re mény vesz tet tek lel ké nek or -
vo sa. Szó lítsd meg őket is éle tet adó
sza vad dal. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lel kész:] Vé gül kö nyör günk ön -

ma gun kért.  Ne  en gedd  meg szok -
nunk aján dé ka i dat, me lye ket hi tünk -
ben ad tál ne künk. Tölts el új ra ben -
nün ket  az  el ső  sze re tet me le gé vel,
hogy tet te ink ben, sza va ink ban, gon -
do la ta ink ban té ged di cső ít sünk, és
esz kö zei le gyünk min de ne ket üd vö -
zí te ni aka ró ke gyel med nek. Ámen.

Oratio
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c AntAte

„Vé gül is mét fe je del mi Ke gyel mes sé -
ged hez for du lok, és ar ra ké rem ke gyel -
mes Ura mat, hogy me rész sé ge met te -
kint se ment sé gem nek. Mert tu dom,
hogy fe je del mi Ke gyel mes sé ged na -
pon ta bő ven kap jó ta ná csot és in tést,
de alatt va lói kö te les sé gem és hű sé gem
mel lett ag gó dó lel ki is me re tem és fe -
je del mi Ke gyel mes sé ged del kap cso -
la tos gon do la ta im sem hagy tak nyu -
god ni. En nek oka, hogy azt re mél jük:
a kö zel jö vő ben – mi vel Is ten ke gye -
sen és jól kor má nyoz – Szász or szág
ve ze té se  fe je del mi  Ke gyel mes sé ged
ke zé be ke rül. Ha a kor mány zás jól si -
ke rül, az fel sé ges cse le ke det lesz, de
ve szé lyes és nyo mo rú ság gal  te li, ha
rosszul. Min den ben a le he tő leg job -
bat re mél jük és kér jük, de azért fé lünk
és ag gó dunk a ne héz sé gek mi att is.”

d Lu ther Már ton:Mag ni fi cat 
(Ta kács Já nos és Percze Sán dor 

for dí tá sa)
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Az Úr is ten kü lö nös aján dé ká nak te -
kin tem,  hogy  ép pen  a  re for má ció
kez de te  öt szá za dik  év for du ló já nak
elő ké szí té se ide jén kap ha tok sze re -
pet a vi lág  több mint het ven mil lió
evan gé li ku sát össze fo gó Lu the rá nus
Vi lág szö vet ség (LVSZ) ve ze té sé ben.
Ezek ben az évek ben a más kor ta lán
ru tin sze rű ülé sek is az év for du ló je -
gyé ben zaj la nak. 
Ok tó ber el ső nap ja i ban Hel sin ki ben

ta lál ko zott hu szon négy eu ró pai tag -
egy ház  mint egy  negy ven  kül döt te.
Meg le pő nek tűn het, hogy az evan gé -
li kus több sé gű or szág ban nem „ha zai
pá lyán” ta lál koz tunk, ha nem egy or -
to dox kul tu rá lis ala pít vány So fia ne -
vű kon fe ren cia-köz pont já ban. Ám jó
tud ni, hogy Finn or szág ban – tör té nel -
mi okok ból – az or to dox egy ház is hi -
va ta los nak szá mít. Amb ro si usmet ro -
po li ta pe dig, aki ezt az egész köz pon -
tot meg ál mod ta, ki vá ló kap cso la tot
ápol az evan gé li ku sok kal. 
Sok  részt ve vő per sze nem tud ta

mi re vél ni, hogy mi ket ten egy más -
sal  ma gya rul  tár sal gunk.  A  ti tok
nyit ja,  hogy  ő  a  het ve nes  évek ben
ösz tön dí jas ként a bu da pes ti Evan gé -
li kus  Teo ló gi ai  Aka dé mi án  ta nult.
Igaz, hogy az óta át tért az or to dox hit -
re, de kö szön tő be szé dé ben el ját szott
a gon do lat tal: mi lett vol na Finn or -
szág ból, ha an nak ide jén ott a gö rög -
ke le ti val lás ter jed el? Vá la sza ön kri -
ti kus volt: az or szág sok kal las sab ban
fej lő dött vol na, és a fin nek több sé ge
so ká ig  írás tu dat lan  ma radt  vol na.
Be szé de  vé gén  kü lön  ki tért  ar ra,
hogy  kö zel  negy ven  éve  is mer jük
egy mást, majd mint az ülés le ve ze tő
el nö ké hez hoz zám lé pett, és az or to -

dox püs pö kök ke reszt jét tet te a nya -
kam ba.  Kö szö net tel  nyug táz tam  a
gesz tust, ugyan ak kor tu dom, hogy a
ke let-kö zép-eu ró pai or to do xi á ra még
nem ép pen ez az öku me ni kus nyi -
tott ság jel lem ző. 
Alig ha nem  meg le pe tést  oko zok

az zal a köz lé sem mel is, hogy kon fe -
ren ci ánk el ső elő adá sát a finn ka to li -
ku sok püs pö ke, Te emu Sip po tar tot -
ta. Ő is olyan té má ról szólt, ame lyet
a mi ré gi ónk ró mai püs pö ke i től ke vés -
bé hall ha tunk, hogy tud ni il lik a ka to -
li ku sok  ho gyan  ké szül nek  a  re for -
má ció öt száz éves ju bi le u má ra. Nos,
szí vet me len ge tő mó don: kon fe ren ci -
ák kal,  öku me ni kus  is ten tisz te le tek
ter vé vel és az zal a re ménnyel, hogy
im már vissza for dít ha tat lan az a fo lya -
mat, amely az egy há zak lát ha tó egy -
sé gé hez ve zet. 
Im már több nyel ven is meg je lent az

a fü zet, amely a Va ti kán és a Lu the rá -
nus Vi lág szö vet ség kö zöt ti dia ló gus
újabb ered mé nye it összeg zi. Be szé des
a cí me: Konflik tus ból kö zös ség re.Nö -
ve li a do ku men tum je len tő sé gét az a
tény, hogy a bi zott ság ró mai ka to li kus
társ el nö ke, a né met Ger hard Lud wig
Mül ler püs pök idő köz ben ma gas va -
ti ká ni be osz tást ka pott, és a Hit ta ni
Kong re gá ció pre fek tu sa ként rang ban
és be fo lyás ban a pá pa utá ni har ma dik
em ber nek te kint he tő. (Az evan gé li kus
társ el nök Eero Hu o vi nen nyug dí jas
hel sin ki püs pök volt.) 
E he lyen a ki ad vány konk lú zi ó já nak

szá mí tó öt öku me ni kus im pe ra ti vust
is mer te tem. El ső: a dia ló gus út já ra ne
a sza ka dás, ha nem az egy ség tö rek vés
fe lől lép jünk rá; má so dik: le gyünk ké -
szek ar ra, hogy for mál jon, ala kít son

ben nün ket a má sik egy ház gya kor la -
ta; har ma dik: cé lunk a lát ha tó egy ség
meg va ló su lá sa le gyen; ne gye dik: en -
ged jük, hogy Jé zus Krisz tus evan gé -
li u má nak ere je jár jon át min ket; ötö -
dik: le gyünk együtt je len a sze re tet -
szol gá lat ban. 
A ma gam ré szé ről hoz zá ten nék egy

ha to dik im pe ra ti vust is: ahogy egy kor
Lu ther, úgy mi is szen ve dé lye sen kell,
hogy kér dez zük: „Ho gyan ta lá lok ke -
gyel mes Is tent?” Ha be ér jük en nél ke -
ve seb bel, ak kor csak az egy ház-dip lo -
má cia szint jén ma ra dunk. Ha vi szont
ben nün ket is fe szít ez a kér dés, ak kor
esz kö zei és ré sze sei le he tünk az egy ház
iga zi, lel ki meg úju lá sá nak.
Ám  ne  higgye  az  ol va só,  hogy

együtt lé tünk csu pán az or to dox és a
ka to li kus egy ház zal foly ta tott pár be -
széd je gyé ben telt. El ső szá mú fel ada -
tunk  ter mé sze te sen  sa ját  ügye ink
meg tár gya lá sa  volt.  El ső  he lyen  a
2017-ben ese dé kes LVSZ-nagy gyű lés
té má já nak meg ha tá ro zá sa, amely így
hang zik: „Is ten ke gyel me fel sza ba dít”.
Egy  tel je sít mény-köz pon tú  és  szá -
mos em be ri visszás ság tól ter hes vi lág -
ban iga zán nagy sze rű az ízig-vé rig jé -
zu si-pá li-au gus ti nu si-lu the ri ke gye -
lem ről szól ni. A há rom al té ma „not for
sale” (nem el adó) kez de tű meg fo gal -
ma zá sa pe dig nem csak a mo dern fo -
gyasz tói tár sa da lom kí sér té se i re és a
re for má ci ót  ki rob ban tó  egyik  po -
gány visszás ság ra, a bűn bo csá tó cé du -
lák  áru sí tá sá ra  em lé keztet,  ha nem
mo dern ko runk ve szé lye i re is: az üd -
vös ség nem el adó, az em ber nem el -
adó, a te rem tés nem el adó. 
Az el ső al té ma a re for má ció for rás -

vi dé ké re  ve zet  vissza,  vagy is  hogy

nem em be ri tel je sít mé nyek ben bíz va,
ha nem csak is hit ál tal, ke gye lem ből
áll ha tunk meg Is ten előtt. A má so dik
al té ma ko runk olyan tár sa dal mi ki hí -
vá sa it idé zi fel, mint az em ber ke res -
ke de lem, a pros ti tú ció és a por nog rá -
fia, a mun ka erő ki zsák má nyo lá sa, a
mig rá ció és ha son lók. A har ma dik al -
té ma pe dig az öko ló gi ai szem pon tok
fon tos sá gá ra hív ja fel a fi gyel met.
Az éven ként ese dé kes eu ró pai ta -

lál ko zó min dig le he tő sé get kí nál ar -
ra is, hogy a há rom ré gió kép vi se lői
egy más kö zött be szél jék meg dol ga -
i kat, hi szen nem fel tét le nül ugyan azok
a kér dé sek fog lal koz tat ják az észa ki, a
nyu ga ti  és  a  ke let-kö zép-eu ró pai
evan gé li ku so kat. 
A  ma gunk  bel ső  ta nács ko zá sán

meg ál la pít hat tuk, hogy egy re in kább
mó dunk  van  te ma ti zál ni  az  LVSZ
mun ká ját.  Im már  ki sebb ren dű sé gi
ér zé sek  nél kül  tö re ked he tünk  ar ra,
hogy vé le mé nyünk re oda fi gyel je nek.
Van nak  olyan  sa já tos  ta pasz ta la ta -
ink, ame lye ket má sok gaz da gí tá sá ra is
meg  tu dunk  egy más sal  osz ta ni.  Az
öku me né ben ugyan olyan ár tal mas a
vé le mény ter ror ral együtt já ró im pe ri -
a lisz ti kus ma ga tar tás, mint a má sik tól
el zár kó zó pro vin ci a liz mus. Ne künk a
ket tő kö zött az egyen súly ra kell tö re -
ked nünk. Így ta lán azt is si ke rül el ér -
ni, hogy a vi lág evan gé li kus sá ga ne fog -
lal koz zon  mo no te ma ti ku san  olyan
kér dé sek kel, mint pél dá ul a ho mo sze -
xu a li tás egy há zi meg íté lé se. Azt sem
ta gad hat juk le ugyan ak kor, hogy ép -
pen a mi ré gi ónk ban mu tat koz nak lé -
nye ges kü lönb sé gek egye bek mel lett az
or di ná ció meg íté lé sé ben, hi szen szá -
mos  ke let-kö zép-eu ró pai  evan gé li -

kus  egy ház  nem  szen tel  nő ket  lel -
késszé.
A hel sin ki kon zul tá ci ón vé le ményt

tud tunk cse rél ni olyan kér dé sek ről is,
mint az evan gé li kus fel ső ok ta tá si in -
téz mé nyek terv sze rin ti szo ro sabb, há -
ló zat sze rű együtt mű kö dé se, va la mint
az  egyes  tag egy há zak  re for má ci ói
elő ké szü le tei. Utób bi ke re té ben nagy
ér dek lő dés övez te azt a ve tí tést, ame -
lyen az egy há zunk meg bí zá sá ból ké -
szü lő  Lu ther-rajz film  el ső  el ké szült
epi zód ját mu tat hat tam be, an gol fel -
ira to zás sal. A nagy ér dek lő dést és se -
gí tő szán dé kot lát va jó re mény ség gel
le he tünk az zal kap cso lat ban, hogy a
2017-es ju bi le u mi esz ten dő re meg va -
ló sul ez a rend kí vü li vál lal ko zás.
A kon fe ren cia, mint min dig, is ten -

tisz te le ti ke ret ben zaj lott. Is ten igé -
je fö lé ha jol va új ra és új ra erőt me -
rít het tünk fel ada ta ink el vég zé sé hez
egy há zunk ban és az evan gé li kus ság
nagy csa lád já ban.

Re for má ci ói mű hely mun ka é gtájoló

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

Ter mé sze te sen min den  el lá tott nak
biz to sít ják a lel ki gon do zást is az or -
szá gos egy ház fenn tar tá sá ban mű kö -
dő sze re tet ott hon ban. Az in téz mény
lel ki sé gét  meg ha tá roz za  a  ke resz -
tyén  hit,  mely nek  alap ja  a  Jé zus
Krisz tus sal va ló sze mé lyes élet kö zös -
ség. Így az ott hon ban min den reg gel
van áhí tat, me lyen min den gon do zott
részt vesz a mun ka tár sak kal együtt. 
A  szom ba ti  ün nep  nyi tá nya ként

Bozo rády  Zol tán  nyu gal ma zott  es -
pe res egy fel nőtt fér fit ke resz telt meg,
azután  Pró kai Ár pád nyi tó áhí ta tát
hall gat hat ta  a  temp lo mot  tel je sen
meg töl tő ün nep lő gyü le ke zet. A bold -
vai re for má tus lel ki pász tor a bűn bá nat
és a ke gye lem kap cso la tá ról szólt 1Jn
1,8.9 és Zsolt 130,3.4 alap ján: Is ten nem
el né zi, ha nem meg bo csát ja a vét ket.
Az ebé det a nap sü töt te, zöld fü ves

ud va ron fo gyaszt hat ta el a ven dég se -
reg, majd Ká kay Ist ván ének kel kö -
szön töt te az egy be gyűl te ket. A ju bi -
le u mok ra te kin tet tel elő ad ta Weö res
Sán dor Ün nep cí mű meg ze né sí tett
köl te mé nyét is. 
Nagy ér dek lő dés kí sér te a leg ré -

geb bi  la kó be szá mo ló ját  az ott hon
éle té ről: mi lyen volt az el múlt húsz
év? Hegy me gi Ilo na azt is el mond ta,
he ten te mi lyen órák ra „jár hat nak” az
ér dek lő dők: van itt hit tan-,  tor na-,
ének-, iro da lom óra, és kéz mű ves-fog -
lal ko zá sok is. 
A gyü le ke zet Em mau si Ta nít vá -

nyok ne vű  ze ne ka ra  evan gé li u mi
éne kek kel di cső í tet te az Urat, s meg -
éne kel tet te a hall ga tó sá got is. Bu da
An na má ria, egy há zunk  dia kó ni ai
osz tá lyá nak  ve ze tő je  elő adá sá ban

ar ról szólt, hogy a gon do zot tak és az
ön kén te sek egy más meg aján dé ko zói
eb ben a szol gá lat ban. 
Zá ró áhí ta tá ban a gyü le ke zet, il let -

ve az ott hon lel ké sze, Bozo rády And -
rás ar ról tett bi zony sá got, hogy mi -
lyen ki apad ha tat lan ál dá sok for rá sa
rej lik az idő sek éle té ben, ami ért há -
lát ad ha tunk a mennyei Atyá nak. 
A  va sár na pi  úr va cso rás  ün ne pi

há la adó  is ten tisz te le ten  D.  Sze bik
Im re ki emel te: mi ként a hit és a cse -
le ke de tek, úgy tar to zik össze a temp -
lom és a sze re tet ott hon. Min den rá -
szo ru ló ban Jé zus jön hoz zánk; ez az
iga zi is ten tisz te let. A nyu gal ma zott
püs pök fi gyel mez te tett: Is ten sza vát
csak  a  csend ben  le het meg hal la ni.
A ju bi le u mi ün nep ség – az ara di

vér ta núk ra is em lé kez ve – a Him nusz
el ének lé sé vel zá rult. 
(További információk: ga ra inyh.hu.)

g G. A.

Húszéves az Em maus

b Az aláb bi vil lám in ter jú az Em -
maus Evan gé li kus Sze re tet ott -
hon ban leg hosszabb ide je la kó
hit test vé rünk kel ké szült a hu sza -
dik szü le tés na pi ün nep sé gen.
Hegymegi Ilona ugyan is hu -
szon hat éve él a kö zel száz éves
múlt ra vissza te kin tő sze re tet -
ott hon ban. Ám e rö vid be szél -
ge tés ré gebb ről in dul, az in ter -
jú ké szí tő jé vel va ló el ső, kö zel fél
év szá zad dal ez előt ti ta lál ko zás
fel idé zé sé vel, amely az ő szü lei
há zá ban, Al só pá zsi ton zaj lott…

E so rok író ja, aki ak kor még is ko lás
volt, jól em lék szik: egy va sár nap dél -
után meg lá to gat ta csa lád ját az evan -
gé li kus ta ní tó né ni. Egy nagy, fe ke te,
hor doz ha tó mag ne to font ho zott. De
mi előtt meg szó lalt vol na a sza lag ra
rög zí tett ige hir de tés, gyor san össze -
hív ták a kö ze li ro ko no kat, is me rő sö -
ket és szom szé do kat a nagy szo bá ba;

ak kor ez még új don ság nak szá mí tott
a tir pá kok kö ré ben. Az egy be gyűl tek
nagy fi gye lem mel hall gat ták a ház hoz
jö vő evan gé li kus evan gé li zá ci ót, az
olyan pré di ká ci ó kat, ame lyek temp -
lo mok ban ak kor ta lán nem is han -
goz hat tak el. Töb bek kö zött Gáncs
Ala dár lé lek épí tő gon do la ta i ra Jé zus
meg vál tó mun ká já ról má ig há lá san
em lé ke zik a kér de ző.

– Ez a misszi ós szol gá lat to vább -
ra is meg ada tott Ilus né ni szá má ra?
– Ami kor öt ven öt éve sen be töl -

töt tem a nyug díj kor ha tárt – a vá ros
szé li Kis te le ki sző lő ben vol tam ta ní -
tó –, az igaz ga tó nem akart el en ged -
ni nyug díj ba, de én az zal in do kol tam
a tá vo zá so mat, hogy ne kem az idő -
sek kö zöt ti szol gá lat ra van el hí vá -
som. S foly tat tam a bo kor ta nyák ban
és a la kó kör nye ze tem ben az evan -
gé li ku sok  lá to ga tá sát,  a  lel ki  be -
szél ge té se ket,  mert  az  idő sek nek
leg in kább ar ra van szük sé gük, hogy
va la ki meg hall gas sa őket.

– De ho gyan ke rült Ilus né ni az
ott hon ba hu szon hat év vel ez előtt?
– Ami kor meg hal tak a szü le im,

egye dül ma rad tam a vá ros szé li há -
zuk ban, hat van hat éves vol tam már,
és igei ve ze tést kap tam, hogy köl töz -

zem  be  a  Nagy temp lom mel let ti,
Eöt vös ut cai kis sze re tet ott hon ba.
La kó tár sa im kö zött és a temp lo mi
gyü le ke zet ben is foly tat hat tam szol -
gá la to mat. S ami kor húsz éve el ké -
szült  az új ott hon, nagy öröm mel
vet tük bir tok ba a ké nyel mes, kor sze -
rű szo bá kat, aho va el hoz hat tuk a sa -
ját bú to ra in kat is. 
A lá to ga tás szol gá la tát má ig foly -

ta tom, és mind ad dig, amíg a busz -
ra fel tu dok száll ni. De hoz zám is so -
kan jön nek ki a vá ros ból, csak hogy
ima kö zös ség ben le gyünk, és sze mé -
lyes  lel ki  kér dé sek ről  be szél ges -
sünk. A kül misszió  is  rég től  szív -
ügyem, és a sze re tet szol gá lat má ig
be töl ti az éle te met.

– A ki lenc ven ket te dik élet évét
már be töl töt te. Ilus né ni a leg idő sebb
itt, az ott hon ban?
– Ó,  nem,  van  ki lenc ven ki lenc

éves  la kónk  is,  én  „csak”  a  leg -
hosszabb ide je ott hon la kó va gyok a
hu szon hat  évem mel,  s  elő re ment

„hon fog la ló” tár sa im mal az örök ké -
va ló ság ban ta lál koz ha tom.

– Újabb la kó tár sak kö zött sem tét -
len ke dik. Ho gyan tel nek mos ta ná ban
a hét köz na pok?
– Na gyon sok le ve let ka pok és írok,

így is meg ke res nek kér dé se ik kel ré -
gi is me rős lel ki test vé rek. Né ha a reg -
ge li áhí ta tot is én tart ha tom, és eb ben
a száz fős, sok szí nű és sok fé le ter het
hor do zó test vé ri kö zös ség ben min dig
van mi ért, ki ért imád koz ni, vagy a sú -
lyos be te gek nek akár csak meg le het
fog ni a ke zét, hogy érez zék, nin cse -
nek egye dül utol só órá juk ban sem.

* * *

Ilus né ni nek csak a ta ní tói pá lyá ról
si ke rült  nyug díj ba  men nie,  de  az
öröm hír  to vább adá sát  kor ta la nul
és kor lát la nul foly tat hat ja. Eb ben a
sze re tet szol gá la tá ban áld ja és erő sít -
se meg az Úr is ten az Em maus „leg -
ré gibb” la kó ját!

g Ga rai And rás

f Folytatás az 1. oldalról

Ilus né ni
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b A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke -
rü let ben ta ní tó pe da gó gu sok ha -
gyo má nyos ta lál ko zó já ra idén a
sop ro ni Ber zse nyi Dá ni el Evan gé -
li kus (Lí ce um) Gim ná zi um, Szak -
kép ző Is ko la és Kol lé gi um szer ve -
zé sé ben ke rült sor. Az ok tó ber 4–
5-i kon fe ren cia öku me ni kus is ten -
tisz te le té nek ke re té ben fed ték fel
a ke rü le ti Gyu rátz Fe renc-díj idei
kitüntetettjeinek kilétét.

Pén te ken es te in ter ak tív elő adást hall -
gat hat tak meg a je len lé vők Epo chá lis
ok ta tás – kap cso ló dá si pon tok a mű -
vé sze tek és a teo ló gia kö zött cím mel. A
szom ba ti  na pot  a  több  mint  száz
részt ve vő Fer tő rá ko son és kör nyé kén
töl töt te. Töb bek kö zött meg te kin tet -
ték a pán eu ró pai pik nik nek em lé ket ál -
lí tó par kot, el lá to gat tak a ha tár kö ze -
lé ben ál ló ró mai ko ri Mith ras-szen tély -
hez, majd le he tő sé gük nyílt egy he lyi
bo rász nedűinek meg kós to lá sá ra is.
Ebéd  után  a  fer tő rá ko si  ró mai

ka to li kus temp lom ban gyűl tek össze
a pe da gó gu sok öku me ni kus áhí tat -
ra, me lyen Sze me rei Já nos, a Nyu gati

(Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke
hir det te  Is ten  igé jét. A  li tur gi á ban
Butsy La jos he lyi plé bá nos mű kö dött
köz re.
A püs pök Mt 28,18–20 alap ján tar -

tott  pré di ká ci ó já ban  ar ról  be szélt,
hogy  a  ta ní tás,  a  ta nít vánnyá  té tel
mind annyi unk kül de té se, nem csak
a lel ké sze ké.
Az is ten tisz te let ke re té ben ad ta át

Sze me rei  Já nos  a  ke rü le ti  Gyu rátz
Fe renc-dí jat is, amellyel éven te ál ta lá -
ban két olyan evan gé li kus pe da gó gust
tün tet nek ki, akik hi tük kel, éle tük kel
és szak mai mun ká juk kal pél dát mu tat -
nak  kol lé gá ik  szá má ra.  Idén  Vi kár

Ti bor Mik lós ta nár, hely tör té nész, a za -
la ist ván di gyü le ke zet fel ügye lő je, il let -
ve a győ ri Pé ter fy Sán dor Evan gé li kus
Ok ta tá si  Köz pont  ta ná ra, Mik lós né
Jan csó Han nakap ta meg az el is me rést.
Saj nos  to vább kép zés  mi att  egyi kük
sem tu dott sze mé lye sen je len len ni.
Mik lós né  Jan csó  Han na  em lék pla -
kett jét  édes any ja,  Jan csó Kál mán né
Cser há ti Han na vet te át.
Az ün nep sé g után, a kon fe ren cia

zá rá sa ként Za cher Gá bor to xi ko ló -
gus tar tott  jó han gu la tú elő adást a
fer tő rá ko si ró mai ka to li kus püs pö ki
pa lo ta dísz ter mé ben. 

g AM

Ke rü le ti pe da gó gus ta lál ko zó Nyu ga ton

Az Aszód ra ér ke zők jó né hány sport -
ág ban össze mér het ték ere jü ket és tu -

dá su kat  evan gé li kus  tár sa ik kal:  a
prog ram ban  sze re pelt  lab da rú gás,
ko sár lab da, kö tél hú zás, bün te tő do -
bó  ver seny,  asz ta li te nisz,  cso csó,
sakk, íjá szat, zsong lí ro zás. 
A ba rát sá gos, még is ver seny sze -

rű erő pró bák  tét je az egyé ni dí ja zá -
so kon túl a ván dor ku pa volt, ame -
lyet a leg több do bo gós he lye zet tel
bí ró egy ház me gye vi he tett el. Idén
is mét a Bor sod-He ve si Egy ház me -
gye győ zött, de in kább ne vez het jük
a mis kol ci Kos suth La jos Evan gé li -
kus Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um és
Pe da gó gi ai Szak kö zép is ko lát a ku pa -
tu laj do nos nak, hi szen egye dü li csa -
pat ként  kép vi sel ték  az  egy ház me -
gyét. Az igen nép sze rű – ezért há -
rom  cso port ban,  kör mér kő zé ses
rend szer ben le bo nyo lí tott – fo ci baj -
nok ság ban  szin tén  ők  lép het tek  a
kép ze let be li do bo gó leg fel ső fo ká ra.
(Az el ső he lye zet tek min den sport -
ág ban az egy ház ke rü let pó ló ját kap -
ták aján dék ba.)
A lel ké szek és ta ná rok kö zötti szom -

ba ti öröm fo ci sem ma radt el. A vár va
várt  lel kész győ ze lem  azon ban  igen.
Nem tud juk, mi tör tént, de is mét a ta -
ná rok  vol tak  job bak.  (Gra tu lá lunk
ne kik, és egy ben fel szó lít juk a fo ci ra haj -
la mos lel ké sze ket, hogy töb bet rúg ja nak
lab dá ba a nyá ri tá bo rok ban, hogy

két év múl va job ban meg iz zaszt has suk
a ta nár kol lé gá kat. – HHÁ)

Nem csak  sok  moz gásra,  ha nem
lel ki töl te ke zés re is nyílt al ka lom. Az
áhí ta tok mel lett – ame lye ket Al bert
Gá bor gö döl lői lel kész, Fa bi ny Ta más
püs pök és Csadó Ba lázs irs ai lel kész
tar tott  –  a  sport hí res ség gel  töl tött
pén tek es ti bő egy óra is ide so rol ha tó. 
A ti zen ki lenc éves Adá mi Zsa nett,

a leg ered mé nye sebb ma gyar pa ra o -
lim pi kon úszó – to ló szék ben ér ke zett,
csa lád já val és de rű jé vel. Be szél ge tés
köz ben a ma gán éle té vel kap cso la tos
kér dé sek re is kész sé ge sen vá la szolt, s
bi zony  sok szor  min ket,  fi zi ká li san
nem kor lá to zot ta kat is meg szé gye ní -
tő op ti miz mus sal szólt ter ve i ről és az
előt te ál ló fel ada tok ról. Töb bek kö zött
el mond ta: cél ja, hogy olim pi ai baj nok
le gyen, sze ret ne dip lo mát sze rez ni és
– ter mé sze te sen – sa ját csa lá dot ala -
pí ta ni. A be teg ség gel kap cso lat ban az
a  vé le mé nye,  hogy  az  a  be teg,  aki
gyógy szert szed, és or vos hoz jár. Mi -
vel rá egyik sem igaz, ő ma gát egész -
sé ges nek tart ja, és hi szi, hogy Is ten ok -
kal és cél lal ad ta ne ki ezt a tes tet. 
És ez mind annyi unk ra igaz: Is ten -

nek cél ja van ve lünk. Ah hoz, hogy ezt
meg lás suk és be tel je sít sük, gon doz -
ni  kell  tes tün ket  és  lel kün ket  egy -
aránt. De nem a ma gunk, ha nem Is -
ten di cső sé gé re.

g Horváth-Hegyi Áron

Lu ther-mér föld 
és öröm fo ci

Az Észa ki Egy ház ke rü let 
ne gye dik csa lá di és sport nap ja

b A ter ve zett nél pár hét tel ké sőbb, pár tu cat nyi val ke ve sebb részt ve vő -
vel, két sé rü lés sel, haj na li faggyal, de dé li nap sü tés sel és jó kedv vel ren -
dez ték meg az Észa ki Egy ház ke rü let ne gye dik csa lá di és sport nap ját
az Aszó di Evan gé li kus Pe tő fi Gim ná zi um és Kol lé gi um ban. Az ok tó -
ber 4–5-i al ka lom azért re kor do kat is dön tött: a fo ci baj nok ság ra ne -
ve ző ti zen há rom csa pat tal, a szál lást ké rők szá má val – ép pen száz volt
– vagy ép pen a Lu ther-mér föld 4 perc 40 má sod per ces tel je sí té si ide -
jé vel… A szer ve zés ben szo ro san együtt mű kö dött a gim ná zi um és a püs -
pö ki hi va tal, de név sze rint min den képp ki eme len dő FáczánZoltán
test ne ve lő ta nár, aki szak sze rű en, lel ke sen, a ne ve zé sek kor – és még
a hely szí nen is – je lent ke ző meg le pe té sek ru gal mas ke ze lé sé vel
igye ke zett mind vé gig ura len ni a hely zet nek. 

Pa ró ku si  al kal mas sá gi  vizs gá lat ra
ke rült  sor  a  Nyu ga ti  (Du nán tú li)
Egy ház ke rü let  győ ri  szék há zá ban
ok tó ber 7-én, hét főn. A meg mé ret -
te té sen Pet hő-Ud var di And rea őri -
ma gya rós di, il let ve Nagy Gá bor sú -
ri  be osz tott  lel kész  vizs gá zott  az
egy ház ke rü let ve ze tő i ből, va la mint
es pe re sek ből, a fel ügye lő lel ké szek -
ből és gyü le ke ze ti fel ügye lők ből ál -
ló bi zott sá gok előtt. Mind ket ten bi -
zony sá gát ad ták, hogy teo ló gi ai tu -
dá suk mel lett  a  gyü le ke ze ti  ügyek
gya kor la ti in té zé sé re is al kal ma sak.
Mi vel a vizs gá la ton si ke re sen meg -
fe lel tek,  mos tan tól  meg vá laszt ha -
tók pa ró kus lel ké szi szol gá lat ra. (Ké -
pün kön a kerületi elnökség tagjai –
Sze me rei Já nos püspök és Mészáros
Ta más fel ügye lő – fogják közre a si -
ke re sen vizs gá zott pa ró ku so kat.)

g Adá mi Má ria fel vé te le

Pa ró ku si al kal mas sá gi vizs gá lat

b Mik lós né Jan csó Han na az
in téz mény új ra in du lá sa, 1992
óta tag ja a győ ri Pé ter fy Sán dor
Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont
tan tes tü le té nek.

El kö te le zett, szak ma i lag ki vá ló an fel -
ké szült, szi lárd er köl csű, pél dás élet -
vi te lű, evan gé li kus val lá sú pe da gó gus.
Osz tály fő nö ki  mun ká ját,  majd

2000-től osz tály fő nö ki mun ka kö -
zös ség-ve ze tői  szol gá la tát  nagy
oda adás sal, pél da mu ta tó an vég zi.
Min den meg szó la lá sa, vé le mény for -
má lá sa a gyer me kek, a kol lé gák, il -

let ve a szü lők kö ré ben böl cses sé get,
hig gadt sá got, fel ké szült sé get tük röz.
A  rá bí zott  fel ada to kat  alá zat tal,
sze re tet tel és oda adás sal vég zi.
Ő volt az, aki a leg el ső be szer zé sek -

től a köny vek ka ta lo gi zá lá sá ig el vé gez -
te az is ko lai könyv tár meg szer ve zé -
sé nek  összes  felada tát.  Éve ken  át
volt a ta ní tás mel lett az in téz mény
könyv tá ro sa.  Az  is ko la  pe da gó gi ai
prog ram já nak, há zi rend jé nek ala kí -
tá sá ban bölcs és át gon dolt öt le te i vel
fo lya ma to san részt vesz.
Fér je el vesz té se óta egye dül ne veli

há rom gyer me két. Csa lá di éle te, pél -
da mu ta tó ke resz tyén élet vi te le hi te -
les sé te szi őt kör nye ze te szá má ra. Kü -

lön erős sé ge az el eset tek, rá szo ru lók,
krí zis hely zet ben lé vők irán ti em pá -
ti á ja  és  az  ér tük  vég zett  szol gá lat.
2012-től  a  Sem mel weis  Egye tem
men tál hi gi é nés szak já nak hall ga tó ja.
A gyü le ke zet szá má ra fel aján lot ta

gyász cso port in dí tá sát és ve ze té sét. Ez
irá nyú szak mai és lel ki gon do zói te vé -
keny sé gét  a  gyer mek vé de lem mel
fog lal ko zó szol gá la tok is igény be ve -
szik. Éve ken át az evan gé li kus is ko -
lák or szá gos tan tárgy gon do zó ja volt
ma gyar nyelv és iro da lom szak te rü -
le ten, ké sőbb osz tály fő nö ki tan tárgy -
gon do zó; ezt a fel ada tot egyéb el fog -
lalt sá ga  és  ta nul má nyai mi att  2013
szep tem be ré től le mond ta.

b Vi kár Ti bor Mik lós a ka jár -
pé ci gyü le ke zet ben ne vel ke -
dett, majd miután csa ládot ala -
pí tott, a za la ist ván di gyü le ke -
zet tag ja lett. Fe le sé gé vel há rom
gyer me ket ne vel nek. 

Ta nár,  hely tör té nész,  több  mint
húsz éve pe da gó gus, gyer mek ko ra
óta fog lal ko zik hely tör té ne ti ku ta -
tá sok kal, a né pi ha gyo má nyok ápo -
lá sá val és meg is mer te té sé vel. Pél -
da ké pe, Ko vács Jó zsef ka jár pé ci ta -

ní tó  nyom do ka in  ha lad:  fon tos -
nak  tart ja  a  múlt,  a  tör té nel mi
gyö ke rek  tisz te le tét,  ápo lá sát  és
meg őr zé sét. Gye re kek és fel nőt tek
szá má ra gyak ran tart hon is me reti
fog lal ko zá so kat, elő adá so kat. Az ő
vi lá ga el ső sor ban a Za la völ gyé nek
hely tör té ne ti ku ta tá sá hoz kö tő dik.
Gyak ran ki rán dul gye re kek kel, fel -
nőt tek kel  a  Za lai-domb ság  ap ró
fal va i ba. Kö zö sen fe de zik fel a rej -
tőz kö dő né pi ér té ke ket, ha gyo má -
nyo kat. 
Ku ta tó mun ká já nak ered mé nyét

több mú ze u mi ki ál lí tás, hely tör té -

ne ti ki ad vány út ján is mer te ti meg az
ér dek lő dők kel. Lel kes részt ve vő je,
szer ve ző je a nyá ri hon is me re ti tá -
bo rok nak, ki rán du lá sok nak. Fő te -
vé keny sé gi  te rü le te  Za la ist vánd,
Pó ka sze petk, Ke men dol lár, Za la bér
köz sé gek és szü lő fa lu ja, Ka jár péc.
Mun kál ko dá sá ban  a  hely tör té -

net mel lett ápol ja a len gyel–ma gyar
ba rát sá got. A Za la ist ván di Evan gé -
li kus  Egy ház köz ség nek  2012  óta
fel ügye lő je. Csa lád já val rend sze re -
sen részt vesz a gyü le ke zet al kal ma -
in, a lel kész nek jó mun ka tár sa, szol -
gá la tát alá zat tal  és gon ddal vég zi.

Adá mi Zsa nettet és édesapját a kerület lelkészi vezetője faggatja
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b GabrieleKuby né met szo cio ló -
gus tíz köny vet írt a sze xu á lis
for ra da lom, a fe mi niz mus és a
gen derideo ló gia tár sa dal mat fe -
nye ge tő ha tá sa i ról. Leg újabb
köny ve meg je le né se kap csán a
CatholicWorldReportnak adott
in ter jú ját fog lal juk össze.

Gab ri ele  Kuby  né met  szo cio ló gus
1944-ben szü le tett Kons tanz ban. A
csa lád ból bal ol da li ér té ke ket ho zott,
ám sem a kom mu niz must, sem a fe -
mi niz must, sem a sze xu á lis for ra dal -
mat nem ta lál ta elég gé meg győ ző nek.
1973-ban mély  is ten él ményt  élt  át.

Húsz  évig  az  ezo té ri á ban  és  más
ideo ló gi ai áram la tok ban ke res te Is -
tent, míg vé gül 1997-ben ka to li kus
hit re tért. A sze xu á lis for ra da lom, a
fe mi niz mus  és  a  gen derideo ló gia
tár sa dal mat fe nye ge tő ha tá sa i ról írt
köny vei  ma gya rul  is  meg je len tek.
(Leg újabb mű vé nek ma gyar or szá gi
meg je len te té sét 2013 őszé re ter ve zi a
Ka i rosz Ki adó.)
A glo bá lis sze xu á lis for ra da lom ról

szó ló kö tet Kuby 2006-ban meg je lent,
A ne mek for ra dal ma cí mű köny vé nek
foly ta tá sa. „2012. szep tem ber 30-án
sze mé lye sen  ad hat tam  át  a  kö te tet
XVI. Be ne dek pá pá nak, aki azt mond -
ta: »Kö szö nöm Is ten nek, hogy Ön be -
szél és ír«” – mond ta el a szer ző. 
Az új könyv alap gon do la ta az, hogy

a  sze xu a li tás nor má i nak  fel rú gá sa  a
kul tú ra össze om lá sá hoz ve zet, mert –
mint az 1948-as Em be ri jo gok egye te -
mes nyi lat ko za ta ki mond ja – a tár sa -
da lom alap egy sé ge a csa lád; a csa lád
fel vi rág zá sá hoz pe dig bi zo nyos alap -
ve tő  er köl csi  fel té te lek  szük sé ge sek. 
Ko runk csúcs ér té ke a „sza bad ság”,

és en nek ré sze ként „ad ták el” az em -
be rek nek a sze xu á lis sza ba dos sá got.
Ám ha egy kul tú rá ban el tű nik az ön -
zet len sze re tet, és az em be rek pusz -
tán igé nye ik ki elé gí té sé nek esz kö zét
lát ják egy más ban, ak kor min den té -
ren ál ta lá nos sá vá lik má sok ki hasz ná -
lá sa, amed dig csak ki nek-ki nek a ha -
tal ma en ge di. Mind ez tár sa dal mi ká -
osz hoz ve zet, ame lyet egy re erő sebb
ál la mi kont rol lal le het csak meg fé kez -
ni – mu tat rá az in ter jú ban Kuby.
A vi lág mai tár sa dal mi vál sá gá nak

okát a  szer ző az  1968-as kul tu rá lis
for ra da lom glo ba li zá ló dá sá ban lát ja.
A pol gá ri szár ma zá sú, fi a tal ér tel mi -
sé gi ek  ál tal  el in dí tott  for ra dal mi
áram lat a kom mu niz mus, a ra di ká -
lis fe mi niz mus, a „sze xu á lis fel sza ba -
dí tás” és a frank fur ti is ko la fi lo zó fu -
sa i nak esz mé i ből táp lál ko zott, és azt
hir det te, hogy a sze xu a li tás „fel sza -
ba dí tá sa”, az az az er köl csi kor lá tok le -

dön té se el nyo más tól men tes tár sa -
dal mat ered mé nyez. 
Ami kor  az  ér tel mi sé gi  ak ti vis ták

rá jöt tek, hogy a tö me gek kel nem tud -
ják el fo gad tat ni ezt az ideo ló gi át – foly -
tat ja Kuby –, el in dul tak az in téz mé nyek
fe lé, és ha tal mi po zí ci ó kat fog lal tak el
a po li ti ká ban, a hír köz lés ben, az egye -
te me ken  és  az  igaz ság szol gál ta tás -
ban. Így ma olyan in téz mé nyek va ló -
sít ják meg az 1968-as cél okat, mint az
ENSZ, az Eu ró pai Unió és a bal ol da li
kor má nyok – sőt oly kor egyes „kon -
zer va tí vok” is –, a ve ze tő saj tó or gá nu -
mok hat ha tós tá mo ga tá sá val.
A  glo bá lis  sze xu á lis  for ra dal mat

glo bá lis cé gek (Ama zon, Go og le, Mic -
ro soft),nagy ala pít vá nyok (Ro cke fel ler,

Gug gen heim), dús gaz dag  em be rek
(Bill és Me lin da Ga tes, Ted Turner, So -
ros György, War ren Buf fett) és  ci vil
szer ve ze tek  (pél dá ul  a  nem zet kö zi
Plan ned Pa rent ho od szü le tés sza bá lyo -
zá si szö vet ség és az In ter na ti o nal Les -
bi an and Gay As so ci a ti onnem zet kö -
zi  ho mo sze xu á lis  egye sü let)  tá mo -
gat ják. Va la mennyi en a leg fel ső ha tal -
mi  szin te ken  mű köd nek,  ha tal mas
anya gi erő for rá sok kal. S va la mennyi -
ük egyet len kö zös ér de ke: a föld né pe -
se dé si üte mé nek csök ken té se. Abor -
tusz, fo gam zás gát lás, ho mo sze xu á lis
pro pa gan da, a csa lád le rom bo lá sa –
mind ezt az egyet len célt szol gál ja. 
Gab ri ele  Kuby  hoz zá te szi:  „Az,

hogy ez az elit kör ba bér ko szo rús fi -
lo zó fus nak tart ja a gen derideo ló gus Ju -
dith But lert, aki a fér fi-női iden ti tás el -
tör lé sé nek po li ti kai stra té gi á já val akar -
ja alá ás ni a tár sa dal mat, ta lán az új vi -
lág rend  rej tett  cél ki tű zé se i ről  árul -
ko dik.” A hi va ta los ENSZ-do ku men -
tum ban  elő ször  1994-ben  hasz nált
gen der fo ga lom  ar ra  a  nem re  utal,
amellyel az em ber szub jek tí ve azo no -
sul, s amely nem fel tét le nül egye zik
bio ló gi ai ne mé vel. A gen derideo ló gia
fel szá mol ja  a  fér fi-női  ket tős sé get,
meg szün te ti a he te ro sze xu a li tás nor -
má ját, és szá mos ne mi iden ti tást is mer
el (ho mo sze xu á lis, bi sze xu á lis, transz -
sze xu á lis stb.). A gen der szem lé let az
egész tár sa dal mat át akar ja hat ni, és
ha tal mas lép tek kel ha lad efe lé. 
Az úgy ne ve zett yo gya kar tai el vek -

ről szól va a szer ző fi gyel mez tet: a do -
ku men tu mot – amely ar ról szól, ho -
gyan kell al kal maz ni a nem zet kö zi em -
be ri jo gi tör vényt a sze xu á lis ori en tá -
ció és a gen deri den ti tás vo nat ko zá sá -
ban  –  egy  „em be ri  jo gi  szak ér tői”
cso port ál lí tot ta össze és mu tat ta be,
meg le pő en sok kor mány, párt és szer -
ve zet tá mo ga tá sá val, az ENSZ Em be ri
Jo gi Ta ná csa előtt 2007-ben. Az alap -
el vek ből vi lá go san ki tű nik a ho mo sze -
xu á lis moz ga lom tö rek vé se i nek to ta -
li tá ri us jel le ge. A 29. alap elv pél dá ul

szor gal maz za, hogy ala pít sa nak „füg -
get len,  ha té kony  in téz mé nye ket  és
el já rá so kat, me lyek fi gye lik a sze xu á -
lis ori en tá ció és gen deri den ti tás alap -
ján tör té nő diszk ri mi ná ci ót til tó tör -
vé nyek be ve ze té sét és vég re haj tá sát”.
Vagy is: lét re kell hoz ni egy nem zet ál -
la mok fö löt ti struk tú rát, amely a ho -
mo sze xu á lis moz ga lom cél ki tű zé sek -
nek meg fe le lő en for mál ja át és el len -
őr zi az egész tár sa dal mat. 
A kul tu rá lis for ra dal má rok – mu tat

rá Kuby –  el tor zí tot tak  és  a ma guk
hasz ná ra ma ni pu lál nak olyan ér té ke -
ket, mint a sza bad ság, igaz sá gos ság,
egyen lő ség,  diszk ri mi ná ció men tes -
ség, to le ran cia, mél tó ság, em be ri jo gok.
E fo gal mak lé nye gét ki sza kít va egé szen

új tar tal mak kal töl töt ték meg őket, s
ez zel tö me ge ket ve zet nek fél re. Nem
meg szün te tik te hát a po zi tív fo gal ma -
kat, ha nem tor zít ják. El is me rik, hogy
van lel ki is me ret – és igye kez nek el al -
tat ni. Ezért akar ják már az óvo dá ban
úgy prog ra moz ni, sze xu a li zál ni a gyer -
me ke ket, hogy ne tud ja nak kü lönb sé -
get ten ni jó és rossz kö zött. 
Is ten sze re tet re hív ta az em bert, és

a sze re tet leg ben ső sé ge sebb, leg tel -
je sebb ki fe je zé se a fér fi és a nő új éle -
tet fa kasz tó tes ti egye sü lé se. A mai
kul tú ra tes ti él ve zet té deg ra dál ta ezt
az egye sü lést, s ez zel szét vá lasz tot -
ta a  tes tet és a  lel ket. Test és  lé lek
szét vá lá sa nem más, mint a ha lál; a
sze xu a li tás tes ti szint re ala cso nyí tá -
sá val lét re jött a ha lál kul tú rá ja.
A ki út: új ra meg kell ta nul nunk –

tár sa dal mi szin ten –, hogy a sze xu -
a li tás az ön át adás és az élet adó sze -
re tet ki fe je zé se. Az el kö te le zett ke -
resz tény  em ber nek  elő ször  is  sa ját
sze xu á lis éle tét kell rend be ten nie és
az igaz, hű sé ges, élet adó sze re tet re
szó ló meg hí vás hoz iga zí ta nia – más -
ként nem  fog  tisz tán  lát ni,  és  sem
alap ja, sem ere je nem lesz a ha lál kul -
tú rá ja el le ni harc hoz. 
A küz de lem az em be ri mél tó sá gért,

a csa lá dért, gyer me ke in kért, a jö vő ért,
vég ső so ron  Is ten or szá gá ért  fo lyik.
Küz de ni ér de mes, a vég ső győ ze lem
Is ten ke zé ben van – fo gal maz Gab ri -
ele Kuby, kü lön meg em lít ve, hogy a
glo bá lis  sze xu á lis  for ra da lom mal
szem ben ígé re tes el len ál lás van Fran -
cia or szág ban, Lit vá ni á ban, Orosz or -
szág ban, Nor vé gi á ban, Hor vát or szág -
ban és Ma gyar or szá gon. 

* * *

Gab ri ele  Kuby  köny vei  a  Ka i rosz
Ki adó gon do zá sá ban je len tek meg.
Ma gya rul on-line el ér he tő A ne mek
for ra dal ma. A  szer ző  web ol da la:
www.gab ri ele-kuby.de.

g Mé ne si Krisz ti na
For rás: Ma gyar Ku rír

„Eu ró pa Kasszand rá ja” 
a glo bá lis sze xu á lis for ra da lom ról

nyi lat ko zat a szí ri ai ke resz té nyek ül dö zé se kap csán
A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa (ME ÖT) szo li da ri tást
vál lal a szí ri ai ke resz té nyek kel, akik kü lön fé le el nyo más nak, ül döz te tés -
nek és élet ve szély nek van nak ki té ve. El ítél jük az erő szak min den for má -
ját, és kér jük a szí ri ai kor mányt, te gyen meg min dent an nak ér de ké ben,
hogy a bé ke és a rend hely re áll jon. 
Kér jük Is ten ál dá sát a szí ri ai nép re.

Ste in bach Jó zsef ME ÖT-el nök, dr. Fischl Vil mos ME ÖT-fő tit kár

A nyi tó áhí ta tot dr. Bör zsö nyi Jó zsef -
né lel kész nő, a Ti szá n in ne ni Re for -
má tus Nő szö vet ség el nö ke tar tot ta.
Pál apos tol sza va i ra utal va in tet te az
egy be gyűl te ket,  hogy  szán ják  oda
egész éle tü ket Is ten or szá gá nak szol -
gá la tá ra. (Róm 12,1–8)
Az al kal mon há rom elő adás hang -

zott el. El ső ként dr. Fo dor né dr. Nagy

Sa rol ta, a  Sá ros pa ta ki  Re for má tus
Teo ló gi ai Aka dé mia egye te mi ta ná -
ra szólt ar ról, ho gyan ta lál ja meg a hí -
vő em ber azo kat a szol gá la ti te rü le -
te ket, ahol Is ten őt lát ni és hasz nál -
ni akar ja. Is ten a fel ada ta in kat „be le -
kó dol ta a te rem tés be” – fo gal ma zott
a pro fesszor asszony. Elő adá sá nak el -
ső pont ja ként ar ról be szélt, hogy a
szol gá lat kü lön bö ző sé ge már ab ból
ada tik, hogy az em ber fér fi nak vagy
nő nek szü le tett-e. A két nem el té rő
bio ló gi ai, lel ki adott sá gai meg szab ják
be töl ten dő fel ada ta i kat is. A Te rem -
tő ren de lé se az, hogy fér fi és nő kü -
lön bö ző  le gyen,  mert  így  tud nak
egy más szá má ra, egy mást ki egé szít -
ve, iga zi társ sá vál ni.
Is ten azon ban az em ber sze mé lyes

sor sá ba is be le szö vi ter ve it. Elő adá -
sa má so dik pont já nak ki fej té se kor Fo -
dor né Nagy Sa rol ta az ara di vér ta núk
fe le sé ge i nek  pél dá ját  hoz ta  fel  il -
luszt rá ci ó ként. 
A ta lál ko zót kö ve tő na pon em lé kez -

tek meg szer te ha zánk ban az 1848-as
for ra da lom és sza bad ság harc már tír -
ja i ról.  A  vér ta núk  ará i ról  azon ban
rit kán tesz nek em lí tést, pe dig öz vegy -
ként rá juk há rult gyer me ke ik ne ve lé -
se,  a  csa lád  anya gi  biz ton sá gá nak
fenn tar tá sa. Pél dát ve he tünk Bat thyá -
ny La jos né gróf Zi chy An tó ni á ról, aki
az  övé i ről  va ló  gon dos ko dá son  túl
má sok vi gasz ta lá sá nak szen tel te éle -
tét. Dam ja nich Já nosöz ve gyé vel, Cser -
no vics Emí li á val együtt meg ala pí tot -
ta a Ma gyar Gazd asszo nyok Egye sü -
le tét, amely ben mun kál kod va pénzt
gyűj töt tek a rá szo ru lók nak, és ár va há -
zat nyi tot tak. 
Elő adá sa zá rá sa ként ar ról győz te

meg  hall ga tó sá gát  a  pro fesszor
asszony, hogy Is ten a gyü le ke ze ten

ke resz tül  is  for mál  a  szol gá lat ra.
Nem min dig  azt  a  fel ada tot  bíz za
ránk, amely hez ked vet ka punk, ha -
nem azt, amely re ő lát al kal mas nak,
s  amely nek  vég zé sé re  fel ha tal maz,
kre a tív öt le te ket ad.
A nap szorosan vett té má já ról, a

nők  csa lá don  be lü li  szol gá la tá ról
egy bap tis ta lel ki pász tor-fe le ség, dr.
Mi hály Ilo na dok tor nő szólt. Elő adá -
sá nak ér de kes cí met adott: „Sza vak

nél kü li ige hir de tés”. Ez a gon do lat Pé -
ter apos tol tól szár ma zik, aki egyik le -
ve lé ben ar ról ír, hogy a hí vő asszo -
nyok csen des ma ga vi se le te Is ten hez
vi he ti a hi tet len fér je ket.
A dok tor nő meg döb bent, ami kor

meg vizs gál ta,  hogy  a  Szent írás ban
hol for dul elő a sze líd ség vagy csen -
des ség szó va la ki nek a jel lem zé sé re.
A Bib lia leg erő tel je sebb alak ja i nak –
mint pél dá ul Sá ra, Mó zes vagy De -
bó ra – jel ző je ként sze re pel ez a ki fe -
je zés. Így te hát a sze líd ség töb bet je -
lent a meg szo kott, hét köz na pi ér tel -
me zés nél.  Ar ra  utal,  hogy  a  hí vő
em ber – nő és fér fi – hisz Is ten ha -
tal má ban, és ezért az ő ve ze té sé nek,
„ere jé nek szol gál tat ja ki ma gát”. 
De rült sé get oko zott, ami kor a ta lál -

ko zó meg hí vott evan gé li kus elő adó ját
e ked ves sza vak kal men tet te ki a há zi -
gaz da  lel kész nő: „Szü lői örö mök elé
néz.” Asz ta los Ri chárd to ka ji lel kész nek
és  fe le sé gé nek  a  gyer me ke  ugyanis
épp a ta lál ko zó órá i ban jött a vi lág ra… 
Az  evan gé li ku sok  kép vi se le té ben

dr. Fischl Vil mos lel kész, ME ÖT-fő tit -
kár zár ta hát az elő adá sok so rát. Ő két
kér dést  sze ge zett  a  hall ga tó ság nak:
Mennyi re en ge dik a hí vek, hogy az egy -
ház je len le gyen csa lád juk éle té ben? S
va jon mennyi re hat ösz tön ző leg a hí -
vek szol gá la ta ab ban, hogy csa lád tag -
ja ik részt ve gye nek az egy ház éle té ben?
Ezek re a kér dé sek re ott a  temp -

lom ban nem ad hat tak vá laszt a te rü -
le ti női ta lál ko zó részt ve vői. Ám az
al kal mat zá ró kö zös ét ke zés alatt, a
meg te rí tett asz ta lok mel let ti be szél -
ge té sek ből  nyil ván va ló vá  vált:  az
asszo nyok szí vé ben új el szá nás éb -
redt.  Úgy,  ahogy  reg gel  éne kel ték:
„Küldd út ra hír nö kid csa pat ját…” 

g B. Pin tér Már ta

Régi szolgálatban
újult erővel

f Folytatás az 1. oldalról

mi től le szünk keresztyé nek?
Dr. Pál he gyi Fe renc ke resz tyén pszi cho ló gus, csa lád gon do zó tart elő adást
a Rá day-kol lé gi um (Bu da pest IX. ker., Rá day u. 28.) dísz ter mé ben ok -
tó ber 21-én, hét fő es te 18 órai kez det tel. Téma: Mi től len ne va ló ban ke -
resz tyén a val lá sos em ber?
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g Ke re csé nyi Zol tán

Ősi  lu the rá nus  csa lád já nak  rossz
anya gi kö rül mé nyei, il let ve ap ja erős -
kö dé se mi att – a kés már ki evan gé li -
kus lí ce um el vég zé se után – elő ször
a ka to nai pá lyán edző dik, de va ló já -
ban igen kü lön le ges ér dek lő dés nek
hó dol.  „Ma ri o nett pá lya”  he lyett
(mert  1843-ban  még  így  ne ve zi  a
ka to nai pá lyát) ké mi kus akar len ni.
Más szó val ve gyész, ami re min den
esé lye meg is van; prá gai ta nul má nya -
i nak vé gén az Oszt rák Tu do má nyos
Aka dé mia meg is je len te ti ki vá ló ér -
te ke zé sét. Még meg pá lyáz za a meg -
üre se dő ma gyar mű egye te mi ké mi -
ai tan szé ket, azon ban a pro fesszo ri
szék he lyett ha ma ro san új fent a ka -
to nai nye reg vár rá.
Az ek ko ri ma gyar or szá gi ese mé -

nyek, vál to zá sok rend kí vül iz gat ják,
job ban, mint  a  prá gai  evan gé li kus
temp lom ban meg köt te tett es kü vő je
a szép fran cia Ad é le Au bou in nal.
1848 nya rá hoz kö ze led ve Gör gey úgy

ér zi, nem ma rad hat ki ő sem a nem zet
előtt ál ló nagy dol gok ból, ott akar len -
ni, ahol a leg töb bet te het a jö vő ért. 
Meg hall ja a hírt, hogy a kor mány

tíz hon véd zász ló alj fel ál lí tá sát ter ve -
zi.  Azon nal  fel ajánl ja  szol gá la ta it,
be lép a Győr ben ala ku ló 5. hon véd -
zász ló alj hoz; köz ben vé le mé nyé nek
is han got ad a ra di ká lis fi a ta lok új ság -

já ban, a Mar czi us Ti zen ötö di ké ben:
az  új  hon véd tisz tek nek  ne  dí szes
egyen ru há juk  le gyen,  s  a  sze gény
em be rek ből is le hes sen tiszt. El szánt
ek kor,  s  ro kon szen vez ve  a  ’48-as
esz mé nyek kel, csa lád ne vé ből el hagy -
ja a ne me si „y”-t. 
Ez az „i” be tűs név alig pár hó nap

múl va – már 1848 őszé nek ele jé re –
szé les kör ben is mert té vá lik. A har -
min cas if jú szá za do si rang ban lép be
a had se reg be, de rö vi de sen már őr -
nagy, és Szol nok vá ro sá ban hoz zá lát
a  nem zet őr ség  meg szer ve zé sé hez.
Vi szont elő buk kan be lő le a ve gyész
is, egy gyu tacs- és lő ku pak gyár szer -
ve zé sét  is  el vál lal ja.  Jel ačić –  vagy
aho gyan Pe tő fi ma gya ro sí tot ta: Jel la -
sics – be tö ré sét kö ve tő en a Cse pel-
szi get re  ren de lik  a  dél-du nán túli
nép fel ke lés pa rancs no ká nak.

* * * 

Szep tem ber 29-én Pá kozd és Su ko ró
kö zött a jó részt újon cok ból ál ló se reg
ve re sé get mér a két sze res túl erő ben lé -
vő csá szá ri el len ség re. Más nap Gör gey
ki vé gez te ti az áru ló Zi chy gró fot. Ez -
ál tal ne ki kö szön he tő, hogy a hor vát
bán ki lenc ezer  fős  tar ta lék had tes te
Ozo rá nál fegy ver le té tel re kény sze rül.
Cél tu da tos és kér lel he tet len, vas kéz -

zel irá nyít Gör gey. Kos suth fel is fi gyel
rá, elő lép te ti tá bor nok ká, s egy ben a
fel du nai had se reg fő pa rancs no ki tiszte
is az övé. Ke mény na pok kö vet kez nek;

a „friss” tá bor nok még szé le sebb kör -
ben bon ta koz hat ki, s csil log tat hat ja
meg ka to nai tu do má nyát. Szük ség is
van er re, hi szen ok tó ber 30-án Sch we -
chat nál  szin te  a  pusz tu lás tól menti
meg a ma gyar had se re get. Rá há rul a
fel adat,  hogy  se re get  ko vá csol jon  a
meg ma ra dot tak ból. 

Her mann Ró bert től, a ki vá ló had -
tör té nész től is me re tes, hogy Gör gey
va ló ban ne héz fel ada tot kap, mert mi -
köz ben ha tár vé de lem a dol ga, ez zel
pár hu za mo san iga zi had se reg gé kell
gyúr nia a na gyobb részt ki kép zet len,
fel fegy ver zet len, fel ru há zat lan ka to -
ná kat. Bi zony, ne héz le het ne ki olya -
nok kal, akik szin te azt sem tud ják, ho -
gyan kell meg töl te ni egy pus kát.
Mi u tán 1848. de cem ber ele jén V. Fe -

di nán dot a ka ma ril la le mon dat ja, s he -
lyé be Fe renc Jó zsef ke rül, Alf red Can -
di dus Fer di nand zu Win dischgrätz
her ceg meg in dul a re bel lis ma gya rok
mó res re ta ní tá sá ra. A csá szá ri fő se reg
negy ven négy ezer  sor ka to ná já val
mind össze  hu szon öt ezer  szin te  ki -
kép zet len ma gyar hon véd néz szem -
be Gör gey pa rancs nok sá ga alatt. A túl -
erő ben  lé vő  oszt rák  csa pa tok  elől
kény te len vissza vo nul ni: „Az el len ség
nagy túl ere jé vel az egész vo na lon – ha
nem akar tunk fel mor zso lód ni – csak
rö vid idő re száll hat tunk szem be… A
csa pa tok han gu la ta a fáj dal mas vesz -
te ség mi att igen nyo mott volt. Úgy
lát szott, egyet len ágyú szó is elég, hogy
ki vált a gya log ság el bá tor ta la no dá sa
ne is mer jen töb bé ha tárt…” – ír ja.
Kos suth rossz szem mel né zi Gör -

gey gyors vissza vo nu lá sát: Bu da előtt
csa tát sze re tett vol na lát ni. De Gör gey
nem po li ti kus, ő lát ja re á li san, fe le lős
ka to na ként, hogy ez a se reg kép te len
len ne  meg ál lí ta ni Win dischgrät zet.
Lát ja, hogy nincs más vá lasz tás, a fő -
vá rost fel kell ad ni. Ter vét a ha di ta nács
két el len sza va zat el le né ben el fo gad ja.
Az egyik el len sza va zó ma ga Perczel
Mór, aki pár nap pal az előtt Mór nál
csú nya ve re sé get szen vedett. Ez va ló -
já ban a ma gyar fő vá ros fel adá sá hoz
ve ze tett, és a hon véd had erő leg sú lyo -
sabb vál sá gá nak kez de tét je len tet te. 
Perczel nek egy ál ta lán nincs ka to -

nai elő kép zett sé ge, szá mos konflik tus
ered eb ből, ha mar meg  is  rom lik  a
kap cso la ta Gör gey vel. Ké sőbb „fő fog -
lal ko zás ként” űzi, hogy fel mond ja az
en ge del mes sé get, rá adá sul ka to li kus,
meg  is  jegy zi:  sze rin te  tűr he tet len,
hogy a sza bad ság harc ve ze tői evan gé -
li ku sok – Kos suth és Gör gey is az –;
ki je len ti, hogy a ha di ta nács ban ka to -
li kus több ség van, majd ő, Perczel Mór
ka to li kus ként  al kal ma sabb  fő ve zér
lesz! Még csak az kel le ne…

* * *

Gör gey vá ci prok la má ci ó já val fel pap -
ri káz za Kos sut hot, de 1849 már ci u sá -
tól, ami kor a di cső sé ges ta va szi had já -
rat so rán vissza szo rít ja a csá szá ri fő se -
re get, s ki űzi az or szág nagy ré szé ről,
majd má jus ban, ami kor Bu dát is si ke -
rül vissza fog lal nia, Kos suth már ra di -
ká li san más vé le mény en van ró la: „Ön,
tá bor nok úr, na pon kint új di a dal lal
gaz da gít ja a sza bad ság harc tör té ne té -
nek lap ja it, na ponk int új ba bér szer zés -
re ve ze ti vi téz had se re gün ket. Hat van,
Tá pi ó bics ke, Isa szeg, Vác, Nagy sal ló,
Ko má rom ugyan annyi vi lá gos su gá rai
foly to nos di a da lá nak. E csa ták óta ön
ve zér le te alatt had se re günk nem tud -
ja, mi a vesz tés; a győ zel me ken, mint
ugyan annyi lép cső ze ten a ha za sza -
ba dí tás örök egy há zá ba si et. És ön ed -
di gi had já ra tát az ős Bu da vá rá nak be -
vé te lé vel ko szo rúz ta meg. Fő vá ro sát a
ha zá nak, szék he lyét a nem zet gyű lés nek
és kor mány nak vissza ad ta. Sőt e di a -
dal ál tal si et tet te vagy ép pen esz köz löt -

te, hogy ön ál ló nem ze ti füg get len sé günk
Eu ró pa ál tal el is mer tes sék…”
Bu da be vé te le va ló ban meg ko szo -

rúz za  Gör gey  ed di gi  cse le ke de te it.
Her mann  Ró bert  had tör té nész  egy
ta nul má nyá ban úgy fo gal maz, hogy ez
a sza bad ság harc egyik leg na gyobb di -
a da la, a leg rö vi debb és leg si ke re sebb
ost rom mű ve le te 1848/49-nek. Ti zen -
hét nap ost rom után, má jus 21-én a haj -
na li órák ban in dul meg a dön tő ro ham,
s reg gel 6-kor már ma gyar zász ló lo -
bog a pesti ol da lon, 248 ágyú és több
ezer pus ka jut a ma gya rok ke zé re.
Gör gey az óri á si bu dai si ker után

meg kap ja a had ügy mi nisz te ri tár cát is,
s az orosz in ter ven ció hí ré re sür get ve
lát ne ki újabb ha di ter vé nek ki dol go zá -
sá hoz. Sze ret ne a las san moz gó orosz
fő erők be ér ke zé se előtt ve re sé get mér -
ni  a  csá szá ri  fő se reg re,  azon ban  a
Vág men ti el len tá ma dá si kí sér let ku -
darc ba ful lad. A jú li us ele ji, ko má ro -
mi össze üt kö zés nél – a sza bad ság harc
ta lán leg vé re sebb csa tá já ban – meg -
ve ri Hay naut; a küz de lem be sze mé lye -
sen is be avat ko zik, sú lyo san meg is se -
be sül, fe jét fel re pesz ti egy grá nát re pesz.
Na po kig szol gá lat kép te len. 
He lyet te sí tő je az egyik leg fi a ta labb

tá bor nok, Klap ka György lesz. Az a
Klap ka, aki jól egyen sú lyoz Gör gey és
Kos suth kö zött, aki nek a fe jé ben még
az is meg for dul, hogy akár fő ve zér is
le het ne.  Vár va  várt  ko má ro mi  pa -
rancs no ki ál ma azon ban be tel je sül, si -
ke re sen át tö ri a Du na mind két part -
ján az oszt rák ost rom se reg vo na lát.
Nagy az öröm, ek kor szü le tik meg egy
bi zo nyos Eg res sy Bé ni től – a vé dő se -
reg ze ne ka ri had na gyá tól – a lel ke sí -
tő „Föl, föl vi té zek…”; de nem te lik el
sok idő, új ból „zeng, dörg az ágyú, csat -
tog a kard”, s az öröm nem so ká ig tart.

* * *

A ma gyar sza bad ság harc az orosz be -
avat ko zás sal vég ze te sen el szi ge te lő dik.
A kor mány zat meg kí sér li a le he tet lent,
ál ta lá nos nép föl ke lést, va ló sá gos „ke -
resz tes há bo rút” hir det: „Mi, a nem -
zet aka ra tá ból Ma gyar or szág és hoz -
zá tar to zó ré szek és tar to má nyok kor -
má nya, az örök ké va ló Is ten és a ha za
ne vé ben fel szó lít juk a né pet az ön vé de -
lem re; a re ánk bí zott ha ta lom nál és kö -
te les ség nél fog va pe dig ren del jük és
pa ran csol juk: A ha zánk ba be tört musz -
kák és azo kat be hí vó is ten te len auszt -
ri ai csá szár el len az ál ta lá nos ke resz -
tes nép há bo rú ezen nel meg kez de tik. A
ke resz tes há bo rú nak meg kez dé se a
leg kö ze leb bi hét köz- és va sár na pon
min den temp lo mok ban a lel ké szek ál -
tal, min den köz ség pi a cán az elöl já rók
ál tal ki hir de ten dő, s ha rang zú gás sal az
egész or szág nak tud tul adan dó.”
Szo mo rú, de hi á ba a ma ra dék lő -

fegy ver, a kard, a ka sza és a bal ta, a be -
tö rő erő vé re sen meg to rol min den el -
len ál lást. Vi szont mind eköz ben Gör -
gey  Ar túr,  bra vú ro san  ki játsz va  az
orosz  se re ge ket,  Ko má rom ból  Vá -
con, Lo son con, Ri ma szom ba ton, Mis -
kol con, To ka jon, Nagy vá ra don át jut
el em be re i vel Arad ra. E na pon – 1849.
au gusz tus 9-én – zaj lik le a vég ze tes te -
mes vá ri csa ta is. Gyá szos órák kö vet -
kez nek; két le he tő ség le beg min den -
ki sze me előtt: a tel jes fi zi kai meg sem -
mi sü lés  vagy  a  kény sze rű meg adás.
A par la men ti kor mány zás meg szű -

nik,  Kos suth  és  Sze me re le mond,
Gör ge yé lesz a telj ha ta lom: „A je len
kö rül mé nyek kö zött a nem zet éle té nek
meg men té se s jö vő jé nek biz to sí tá sa kö -
rül csak a had se reg lé vén ké pes si ke -
res lé pé se ket ten ni: ezen nel a mi nisz -
te rek több sé gé nek in dít vá nyá ra is úgy
ma gam, mint a mi nisz té ri um ne vé ben
ki nyi lat koz ta tom, hogy a je len kor -
mány le lép, s ad dig, míg a nem zet ha -

tó sá ga sze rint más kint ne ta lán in téz -
ke dend nék, a nem zet gyű lés meg bí zá -
sá ból ed dig ál ta lunk gya kor lott pol -
gá ri és ka to nai leg főbb kor mány zá si
ha tal mat ezen nel tá bor nok úr ra ru -
há zom. Meg vá rom tá bor nok úr tól, s
azért Is ten, a nem zet és a his tó ria előtt
fe le lős sé te szem, hogy ezen ha tal mat
leg jobb te het sé ge sze rint sze gény ha -
zánk nem ze ti sta tus éle té nek meg -
men té sé re, ja vá ra, s jö vő jé nek biz to -
sí tá sá ra for dí tand ja.” (Kos suth La jos
le mon dó ki ált vá nyá ból)
A fő ha ta lom bir to ká ban Gör gey

fe les le ges nek íté li a to váb bi vér on tást,
en nek el ke rü lé se vé gett au gusz tus 13-
án Vi lá gos nál  le te szi  a  fegy vert  az
oro szok előtt, ez zel fe jez ve ki szim -
bo li ku san,  hogy  nem  a  Habs burg
Bi ro dal mat te kin ti a ma gyar had se -
reg le győ ző jé nek, s je lez ve ez zel azt
is, hogy nem ad fel sem mit a for ra -
da lom és sza bad ság harc esz mé i ből.

* * *

Könyv tár nyi iro da lom gyűlt össze az
el múlt bő száz esz ten dő fo lya mán sza -
bad ság küz del münk  rend kí vü li  hó -
nap ja i ról, Gör gey ről s kü lö nö sen az ő
fe le lős sé gé ről, bűn bak ká, áru ló vá té -
te lé ről. Ezek elem zé sé re, is mer te té sé -
re a hely szű ke mi att itt nin csen le he -
tő sé günk, azon ban jó szív vel ajánl juk
azo kat a mun ká kat, ame lyek pél dá ul
Gör gey és a ’48-as idők el szánt ku ta -
tó ja, a „Gör gey áru ló” mí tosz le bon -
tó ja, a pár hó nap ja el hunyt Ka to na Ta -
más szor gos mun kás sá gá nak kö szön -
he tő en nap vi lá got lát tak. 
Ajánl juk a fen ti idé ze tek for rá sá -

ul szol gá ló, több mint két év ti zed del
ez előtt  nap vi lá got  lá tott  Gör gey-
vissza em lé ke zé se ket  is  (Éle tem és
mű kö dé sem Ma gyar or szá gon 1848-
ban és 1849-ben, Pro Me mo ria so ro -
zat), va la mint a szin tén Ka to na ál tal
össze ál lí tott, Írá sok és be szé dek 1848–
1849-ből cí mű  Kos suth-kö te tet,
amely ből hi te les ké pet kap hat min -
den ol va só, aki be ha tó an ér dek lő dik
múl tunk  e  fe je ze te,  il let ve  ’48-as
nagy ja ink cse le ke de tei iránt.
Gör gey a pol gá ri és ál la mi sza bad -

sá gá ért küz dő nem zet egyik leg na -
gyobb ka to ná ja, sőt – Ka to na Ta más
sza va i val él ve – had ve zé re volt, aki
mél tat lan rá gal mak hosszú so ra után
má ra el fog lal ta mél tó he lyét nem zeti
pél da ké pe ink közt. „Má tyás ki rály és
Beth len Gá bor óta ek ko ra had ve zér
nem nyar galt ma gyar csa ta te re ken”–
mond ta ró la fő „re ha bi li tá ló ja”, Ka to -
na Ta más. És Gör gey di cső sé gét mi
sem jel zi job ban, mint hogy új ra áll -
hat lo vas szob ra a Vár ban – 1998 óta
a Fe hér vá ri ron del lán.

Helytörténész szerzőnket október 4-én
a Magyar Újságírók Országos Szö vet -
sé ge (MÚOSZ) – a Donáth Lász ló
evangélikus lelkészt is soraiban tu dó ku -
ra tó ri um ajánlására – Dr. Sze gő Ta -
más-emlékéremben ré sze sí tet te, mely -
hez ezúton is gra tu lá lunk.

»m á t yá s k i r ály é s betH len gá b or ótA ek ko r A H Ad ve z ér ne m n yAr gAlt m A g yAr csA tA te re k e n«

Em lé ke zés a 195 esz ten de je szü le tett Gör gey Ar túr ra
b Mi u tán 165 esz ten dő vel ez előtt re form tör vé nyek for má já ban for ra -

dal mi alap tör vény szü le tik, s vér on tás nél kül vég be megy a pol gá ri át -
ala ku lás, az el ső füg get len, a par la ment nek fe le lős ma gyar kor mány
ne ki lát a rend és bé ke prog ram já nak, a for ra da lom „kon szo li dá lá sá -
nak”. „Azonkelllennünk,hogyagyeplőkezeinkköztmaradjon;mert
addigalkotmányosútonhaladhatunk…Senkineengedjemagáttúl-
ragadtatniakellővonalon,deezenvonaligmindent” – ek kor így int
Kossuth. Nem vé let le nül, hi szen a pol gá ri át ala ku lás hí vei el söp rő győ -
zel met arat nak, de az új or szág gyű lés re sú lyos gond sza kad, a hon vé -
de le mé; mind eköz ben pe dig a Dél vi dé ken egy mást kö ve tik a vé res
össze csa pá sok a szerb föl ke lők kel. 1848 nya rán ér zik, lát ják: ha la dék -
ta la nul cse le ked ni kell, mert min den ve szély be sod ród hat, a for ra dal -
mi Ma gyar or szág el len össz pon to sí tott tá ma dás ké szül het. Ér zi ezt töb -
bek közt egy ke re ken har minc esz ten dős fi a tal em ber is, aki ko ráb ban
már be le kós tolt a ka to na élet be, de ki lé pett, mert ak kor még nem ép -
pen ezt a pá lyát kép zel te el jö vő jé nek. Nem bi zony, hi szen szí ve in -
kább a tu do mány fe lé húz za, dok to ri ér te ke zést ké szít, s nem is akár -
mi ről: a kó kusz dió il ló ola já ról. Ez a ki vé te les, ku ta ko dó if jú fér fiú, akit
GörgeyArtúrnak hív nak, nem ki sebb dol got tesz, mint fel fe de zi a kó -
kusz dió ola já ban a la u rosz te a rin sa vat…
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A fi át, Im re her ce get el ve szí tő Ist ván
ural ko dá sá nak utol só nap ja i ba nyer -
het be pil lan tást a né ző. Sú lyos kér -
dé sek nyo maszt ják a szí vé ben Vaj kot
is őr ző, ám el ső sor ban Krisz tus ra te -
kin tő ma gyar ki rály lel két és lel ki is -
me re tét. Ki le het mél tó utód ja? Ki az,
aki to vább vi szi azt, amit ő el kez dett?
Ki ért he ti, és ki old hat ja meg ezt a
kép te len hely ze tet? Ho gyan ke rül he -
tő el, hogy test vér test vért öl jön?
Né pe, amely az or szág ba özön lő

ide gen  pa pok  nyel vét  nem  ér ti,  és
amely nek a fék te len „pusz ta lét” után
meg lett pa ran csol va a temp lom épí -
tés és temp lom já rás, ha rag szik rá. El -
árul va,  el ár vul va  ér zi ma gát. Nem
tud ja, ho va tart, nem tud ja, mit ta nít -
hat fi a i nak, nem tud ja, ki is ő va ló já -
ban. Ist ván el len ben tud ja, mit akar:
a ma gyar né pet Krisz tus né pé vé ten -
ni. De kül ső erő még sen kit nem tett
ke resz ténnyé (leg alább is va ló di ke -
resz ténnyé), ez a vál to zás csak be lül -
ről fa kad hat.

Pel ső czy Lász ló, aki egy kor az Ist -
ván, a ki rály cí mű rock ope rá hoz is
ar cát  ad ta,  az  évek múl tá val  ta lán
még „ist vá nibb” lett. Sze re pé ben hi -
te les, ki rá lyi, mél tó sá got, erőt és el -
tö kélt sé get su gár zik. Fáj dal ma is ki -
rá lyi, hisz „aki re so kat bíz tak, at tól
töb bet kér nek szá mon” (Lk 12,48). Ura

a fé lel me i nek, ura a né pé nek. A hely -
zet nek azon ban nem le het ura. Mert
az meg ha lad ja az ere jét. Ezért a min -
de nek Urá ra bíz za ma gát és or szá gát.
A  bi zal mat lan sá got  kép vi se li  „a

pusz ták né pé nek” ha gyo má nyát még
őri ző, az örök lés rend jé nek meg fe le -
lő en egyet len jo gos ma gyar trón örö -
kös, Va zul, akit Lé nárt Lász ló ala kít
a da rab ban szin tén na gyon élet hű en.
Va zul drá má ja is ket tős. Akar ja a sza -
bad sá got, de a ko ro nát is. A ko ro na
el len ben csak ak kor le het övé – szö -
ge zi le Ist ván –, ha fel hagy ed di gi élet -
vi te lé vel, és „ki for dul ön ma gá ból”. Va -
zul gyön gébb, mint Ist ván, és meg -
fu ta mo dik. 
Fe le sé ge, Gyöngy – akit „po gány

mód ra” vett ma ga mel lé – szi laj te -
rem tés. Bá tor apa bá tor le á nya, aki
mer ne met mon da ni és utol só csepp
vé ré ig har col ni a ma gyar ság ügyé ért.
Csak épp ezen mást ért, mint ami ek -
kor a fő ügy. Gyön gyöt Szőcs Eri ka
játssza a da rab ban, jól áll nak ne ki a
po gány ék sze rek, jól áll ne ki a sze rep.
Fi gye lem re mél tó a kont raszt Ist ván
fáj dal mas-kon zer va tív fe le sé gé vel, a
tisz te let re mél tó, ám va la mi ért még -
sem oly von zó Gi zel lá val, az el ső (ba -
jor) ma gyar ki rály né val. 
Mind ket ten fér jük tá ma szai, Gi zel -

la  fi no mab ban,  tá vo labb ról  fi gye li

Ist vánt, és el ső sor ban imád ko zik ér -
te. Gyöngy sok kal ele ve nebb fi gu ra,
a da rab ban úgy tet szik,  ra jong – a
más nők tár sa sá gát sem meg ve tő –
Va zu lért, és ha kell, ló ra pat tan ol da -
lán. 
Gi zel lát a Já szai-dí jas Var ga Éva

ala kít ja. A mél tó sá gos asszony mű -
velt sé gé hez, hi té hez két ség nem fér.
Nagy fáj dal ma – egy szem fi á nak el -
vesz té se  –  azon ban  be ár nyé kol ja
nő i es sé gét,  és  bár  ag gó dik  az  or -
szág jö vő jé ért, azért még is leg szí ve -
seb ben Ba jor hon ba hú zód na vissza.
Gyöngy el len ben foly ton há rom da -
li ás fi á ról be szél, ne kik jó sol nagy jö -
vőt, amit egyéb ként a tör té ne lem iga -
zolt is. Ki éle zett pár be szé dük a pa lo -
tá ban a da rab egyik kulcs je le ne te.
A  ne ga tív  fi gu ra  egy ér tel mű en

Or se o lo Pé ter, az az Pin tér Gá bor. A
drá ma  ta nú sá ga  sze rint  ha ta lom -
éhes csel szö vő, ál ke resz tény lo vag, a
csá szár ku tyá ja, aki az tán ma ga va -
kít tat ja meg – Ist ván tud ta nél kül! –
Va zult. Er ről az eset ről a tör té ne lem -
köny vek  más képp  szá mol nak  be,
bár sok szor, mint tud juk, a meg má -
sí tás nak nyo mós oka van. Min den -
eset re a né ző ben a da ra bot lát va fel -
éled az igény az ere de ti mű el ol va sá -
sá ra,  il let ve  a  ma gyar  ki rá lyok  –
nem gim na zis ta,  in kább Szé ché nyi
könyv tá ras – ku ta tá sá ra. 
Ha „az igaz ság” tu dá sá nak igé nye

meg je le nik a be fo ga dó ban, ak kor az
al ko tás nem csak hogy meg érin tet te,
de érin tet té is tet te az ügy ben, leg -
alább is annyi ra, hogy fe le lő sen kí ván -
jon ró la gon dol kod ni. Hogy az igaz -
ság bi zony több ré te gű do log, azt hí -
ven il luszt rál ja a da rab, bár ér de kes,
hogy mennyi re lep le zet le nül ro kon -

szenv vel áb rá zol ja a ré sze ges, fe le lőt -
len és tu laj don kép pen gyá va Va zult.
Ér de kes az is, hogy épp az Evan gé li -
um Szín ház ad elő egy olyan da ra bot,
il let ve a hit hű ka to li kus Sík Sán dor ír

olyan drá mát, amely ben a ma gyar ság
sors kér dé se, a ke resz tény ség fel vé te -
le  ilyen  ket tős  szín ben  tű nik  fel.
Mint ha len ne va la mi fé le el lent mon -
dás mind eb ben. Most ak kor Va zul
em lé két dé del get jük, vagy Ist ván „a
mi  apánk”?  El ső sor ban  ma gya rok
vagy  el ső sor ban  ke resz té nyek  va -
gyunk?  Föld raj zi  hely ze tünk  vagy
lel ki  el kö te le zett sé günk  ha tá roz za
meg iden ti tá sun kat? 
A bölcs ki rály, aki vé gül az ide gen -

ba rát Or se o lo Pé tert te szi utód já vá,

és  ko ro náz za  meg Ma gyar or szág -
nak és menny or szág nak, egy aránt
er re  is  meg fe lel:  „Ti  nem  ér ti tek,
hogy ez a ket tő nem ket tő, ha nem
egy. Is te nem, egyik tek sem ér ti! De

hi szen nem is ért he ti tek: ti ben ne tek
nem egy. Csak én ben nem, ma gam -
ban. De eggyé kell len nie, ha ma ro san
eggyé kell len nie, az én drá ga né pem
szí vé ben  is,  mert  meg ha lunk,  ha
eggyé nem lesz.”
A mo no lóg az zal zá rul, hogy Ist -

ván ké ri a né pet, ne le gyen ki csiny -
hi tű. Mer je  el hin ni,  hogy  Is ten nek
ter ve van ve le. Ért sük meg te hát, ez
nem ket tős kér dés, ha nem egy ér tel -
mű fel adat! 

g K. A.

Ket tős ki rá lyi drá ma

Ha se dísz let, se jel mez, se hang, se
fény,  mi  ma rad?  Ma rad  a  szö veg.
Hoz zá az ar cok és a ke zek. Hang sú -
lyo sab bá vá lik a mi mi ka, a gesz tu sok.
De a hang já ték is. Ez utób bi val – a
nar rá tor sze re pén túl – Far kas Ta más
ta lán  ta ka ré kos kod ha tott  vol na.
Emelt hangja hi te les volt pél dá ul a
kons tan ti ná po lyi  szín ben,  ami kor
egy „i” mi att pál cát tö rő, fel emelt mu -
ta tó uj jú „ink vi zí tort” ala kí tott, vagy
a pá ri zsi ban, ami kor a min dig má sért
ra jon gó és min dig mást ócsár ló „cső -
cse lé ket” kép vi sel te, de ta lán elég lett
vol na csak né hány szor ér vé nye sí te -
nie.  Ég be  ki ál tó  sza va i nak  ér tel me
ugyan is – a temp lom rossz akusz ti -
ká ja mi att – nem jut ha tott el a hall -
ga tó ság hoz, és el von ta a fi gyel met az
iga zán fon tos gon do la ti tar tal mak tól. 
A fő sze rep lő, Ádám – akit Lé nárt

Lász ló ala kí tott – el len ben oda mon -
dás ban nem je les ke dett, bár ment sé -
gé re  szol gál, hogy épp  föl dön va ló

„po kol já rá sát”,  esen dő sé gét,  „nap -
su gár ból” és „por ból” vé te tett sé gé nek
kül ső-ben ső küz del mét mu tat ja be a
Tra gé dia.Kér dés, több nyi re drá mai
arc ki fe je zé se  ezt  az  ál lan dó  „bíz va
bíz ni” igyek vő küz del met kí ván ja-e
ér zé kel tet ni, vagy csak úgy a ka ma -
ra já ték ked vé ért öl töt te ma gá ra  az
esen dő masz kot. Ádá munk né ha túl
so kat  bí zott  a  hang ra  is,  va la hogy
még sem volt ilyen kor sem elég ha tá -
ro zott  fá raó vagy Dan ton. Ami vi -
szont ar ti ku lá ci ó ját il le ti, ab ban sem -
mi hi ba nem volt, jól ért he tő en és ta -
gol tan be szélt. 

Pel ső czy Lász ló Ist ván nak ki rály(i),
de  a  sá tá ni  szkep szis  nem  sa ját ja.
Szép és ne mes vo ná sa i val csak a jó ol -
da lon  hi te les.  Hi deg  okos ko dást,
ma ró gúnyt csak „szö ve gi leg” kap ha -
tott  tő le  a  kö zön ség,  nem  tu dott
hoz zá gesz tu sa i ban, mi mi ká já val is
kap cso lód ni.  Egy sze rű en  nem  ör -
dö gi fi gu ra – ez ta lán nem is olyan

nagy hi ba. Iga zibb lett vol na ta más -
ko dó Ádám nak, mint da cos, ki hí vó
Lu ci fer nek. 

La borczy Szil via ki csiny-kar csú,
szű zi es alak ja jól be le il lett a temp lo -
mi kép be és az erő tel je sebb test fel épí -
té sű  Lé nárt  Lász ló  öle lő  kar ja i ba.
Báj ban,  nő i es ség ben  nem  volt  hi -
ány, ám va la mi még is hi bá dzott. Ta -
lán  a  tér  volt  „kam ará nyi”  ah hoz,
hogy ki bon ta koz has sék
az a faj ta női böl cses ség,
amely tu laj don kép pen a
da rab vé gén a gyer me ket
be ha ran go zó be je len tés -
sel  egy faj ta  meg ol dást
is ad a  lét drá má nak. A
bo nyo lult  rend sze rek,
fel fog ha tat lan fo lya ma -
tok mö gött  va la mi  na -
gyon  egy sze rű,  va la mi
ma gá tól ér te tő dő, va la -
mi vég te le nül ter mé sze -
tes  az,  amit  a  nő,  Éva
kép vi sel.  Ta lán  ez zel  a
lét mód já val kö ze lebb is
áll Is ten hez, még ha az ő
kí ván csi ke ze nyú lik is ki
az al má ért. Ez a fon tos
moz za nat va la hogy nem
tu dott  meg nyil vá nul ni
a da rab ban. 
A lon do ni szín ben, a

„tá ton gó mély sé get átal -
lé pő” epi zód ban sok kal in kább a pá -
tosz ka pott he lyet, mint a meg je le ní -
tés re kí ván ko zó győ ze del mes, örök.
En nél a je le net nél el kel lett vol na fe -
lej te nie  a  szí nész nő nek,  hogy  ő  „a
nőt” ala kít ja. Itt va ló já ban Éva nem -
te len, itt – a tá ton gó mély sé get át lép -
ve – ön ma gán is túl lép, az em be rit fe -
le di,  és  naggyá,  szin te  át lát szó vá

lesz, al ko tó já hoz ha son ló vá, csu pán
a  bi za lom  ál tal,  mely  a  szí vé ben
meg je le nik.
Ez kulcs je le net, itt fel le he tett vol -

na  ve zet ni  azt  a  nagy sze rű  ké pet,
mely az tán a da rab le zá ró ja (és nyit -
va ha gyó ja): az Is tent ját szó Me lis Gá -
bor – aki ob jek ti vi tá sá val fur csa mód
hi te les Is ten nek tet szik – a Szi lá gyi
De zső  té ri  temp lom  szó szé ké ről

Ádám fe lé nyújt ja kar ját, Ádám pe -
dig lent ről őfe lé. Két össze ér ni vá gyó
kéz, egy se gít sé get ké rő és egy se gít -
ség nyúj tó. A szó szék ma gas sá ga mi -
att e két kéz össze nem ér het, még -
is,  a  kap cso lód ni  vá gyás  kö zöt tük
meg ma rad.
Ha  a  szí né szek  is  szín ről  szín re

tud tak vol na jár ni a Tra gé dia adott

eset ben is ten te len mély sé ge it is vál -
lal va, nem röp ke hat van perc be sű -
rít ve év ez re de ket, ta lán ért he tőbb lett
vol na a drá mai köl te mény ap ró lé ko -
san  ki dol go zott,  faj sú lyos  szö ve ge
is, és pu ri tán esz kö zei nem hát rányt
je len tet tek, ha nem elő nyé ül szol gál -
tak vol na. 
A  pla kát  al ján  ol vas ha tó  és  az

elő adás ele jén Far kas Ta más jó vol -

tá ból hall ha tó mon dat – „És ol vas -
sák el a ma gyar kul tú ra egyik alap -
mű vét” – nem tud ni, pro vo ká ció-e
a ma gu kat „mű velt” ka te gó ri á ba so -
ro lók nak, vagy ko moly fel szó lí tás a
ne héz ke seb ben  mű ve lő dők nek.
Nagy  kér dés,  hogy  a  gim na zis ták
több sé ge ho va húz…

g Ki nyik Ani ta

tra gé dia szín ről szín re – temp lomi tér ben

E v A N G É L i u m  s z í N H á z i  b E m u t A t ó K

b Az Evan gé li um Szín ház új ra elő vet te egy kor ku ri ó zum nak szá mí tó tör -
té nel mi da rab ját, SíkSándor Istvánkirály cí mű mű vét, amely a kul -
tú ra ala kí tó és -gya ra pí tó pi a ris ta szer ze tes, köl tő, ta nár mél tat la nul
el fe le dett al ko tá sa. A da ra bot elő ször 1996-ban még UdvarosBéla ren -
de zé sé ben vit te szín re a tár su lat, szep tem ber 29-én pe dig utód ja, Pa-
takiAndrás új ra ér tel me zé sé ben te kint het te meg a kö zön ség a Bu da -
pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um dísz ter mé ben.

b Rend ha gyó hely szí nen ad ta elő az Evan gé li um Szín ház Azembertra-
gédiájából ké szült ka ma ra da rab ját. A Szi lá gyi De zső té ri re for má tus
temp lom ki csiny ben ső te re nem bi zo nyult túl né ző- és hall ga tó ba rát
vá lasz tás nak. De hisz az alap kon cep ció épp a szín há zas ele mek hi á -
nyá val ope rált: dísz let, jel mez, hang- és fény ha tás nél kül kí ván ták be -
mu tat ni az egyéb ként 2009 és 2011 kö zött szá mos al ka lom mal ját szott
da ra bot. Ez a mos ta ni in terp re tá ció egy részt meg em lé ke zik az ak ko -
ri nagy si ke rű Tra gé dia-já ték ról, más részt új ra is ér tel me zi azt. Az új -
ra ér tel me ző ren de ző a szín ház „ős aty ja”, UdvarosBéla. Ta lán az, hogy
2011-ben át ad ta a sta fé tát, és már nem szín pad kö zel ből fi gye li az evan -
gé li u mi tö rek vé se ket, ne ki és a tra gé di á nak is egy faj ta sza bad sá got adott,
te ret a ki bon ta ko zás hoz, a min den fé le kül ső ség nél kü li őszin te meg -
nyil vá nu lás hoz. De va jon be vált hat ja-e ez a csön des, a dísz elő adás ta -
pasz ta la tai alap ján sok szor lát ha tat lan da rab a hoz zá fű zött re mé nye -
ket, meg szó lít hat ja-e az if jú sá got, ké pes-e a fi gyel met rá irá nyí ta ni Ma-
dáchImre zse ni á lis tör té ne ti-fi lo zó fi ai drá mai köl te mé nyé re?
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A  val lás kö zi  dia ló gus ról  mint  az
egyik  le het sé ges  esz köz ről  sze ret -
nék  szól ni  az  an ti sze mi tiz mus sal
szem be ni küz de lem ben.

kö zös gyö ke rek
Ami kor együtt gon dol ko dunk a pár -
be széd  szük sé ges sé gé ről,  ér de mes
né hány  evi den ci át  új ra  tu da to sí ta -
nunk.  A  ke resz tény  egy ház  tu laj -
don kép pen egy zsi dó szek ta ként ala -
kult ki. Jé zus ma ga is zsi dó volt, kö -
ve tői és az el ső apos to lok is zsi dók
vol tak.  Pál,  a  po gá nyok  apos to la
szin tén  zsi dó  volt,  és  ezt  a  tényt
gyak ran  hang sú lyoz ta  is. Az  ős ke -
resz té nyek nem egy új val lás kö ve tő -
i nek, ha nem a zsi dó sá gon be lü li cso -
port nak te kin tet ték ma gu kat. A hely -
zet csak ak kor vál to zott meg, ami kor
a kö zös ség hez nem zsi dók is csat la -
koz tak.  Az  Új szö vet ség zsi dók ról
szól, és a könyv írói is – Lu kács ki vé -
te lé vel – mind zsi dó szár ma zá sú ak. 
Van nak ke resz té nyek, aki ket gyö ke -

re ik fel fe de zé se ins pi rál, és egy faj ta nyi -
tott sá got éb reszt ben nük, de van nak
olya nok is, aki ket ugyan ez a fel is me -
rés gá tol a kap cso lat te rem tés ben. Saj -
nos  akad nak  olyan  kö zös sé gek  is,
ame lyek a ju da iz mus ban csu pán tör -
té nel mi előz ményt lát nak, és odá ig
is el men nek, hogy az Ószö vet sé get
a leg szí ve seb ben ki ven nék a Szent -
írás ból. Pa ul Cla udel szen ve dé lyes
fi gyel me ze té se ma is ak tu á lis: „Ad -
já tok  vissza  az  Ószö vet sé get  a
nép nek!” 

A val lás kö zi pár be széd 
ne héz sé gei és gyó gyí tó esé lyei
Kö zös ta pasz ta la tunk, hogy a val lá si
pár be széd re ége tő szük ség van, hi szen
a val lá si in to le ran cia, az an ti sze mi tiz -
mus sok em be ri éle tet, kap cso la tot,
kö zös sé get tönk re tett már, és tönk re -
tesz ma is. Be kell val la nunk, hogy a
val lás kö zi pár be széd kap csán oly kor
ké nyel met le nül érez het jük ma gun kat,
hi szen a dia ló gus so ha sem fe szült ség -
men tes. Bár a ke le ti val lá sok kép vi se -
lő i vel  foly ta tott  esz me cse re  ne he -
zebb,  még is  so kan  in kább  ezt  vá -
laszt ják, mert ke vés bé tű nik koc ká za -
tos nak.  Ugyan ak kor  biz tos  va gyok
ben ne,  hogy  az  egy más ra  fi gye lő,
nyílt  és  őszin te  pár be széd  ezen  a
kon fe ren ci án  is po zi tí van hat  ránk.
Mind két val lás, a ju da iz mus és a

ke resz tény ség is meg osz tott. Mind -
két kö zös ség ben van nak, akik nek a
val lá sos gon dol ko dás és élet szem lé -
let csu pán a ha gyo mány és a kul tú -
ra tisz te le tét je len ti. S van nak, akik -
nek hi tük, val lá suk gya kor lá sa szer -
ves  ré sze a min den na pi éle tük nek. 
Van olyan ta pasz ta lat, hogy akik

élő kap cso lat ban áll nak az Örök ké -
va ló val,  akik  „be szé lő  vi szony ban”
van nak  ve le,  azok kal  könnyeb ben
le het pár be szé det foly tat ni. A dia ló -
gus alap ve tő sza bá lya, hogy a pár be -
széd  cél ja  nem  a  má sik  le győ zé se
vagy meg győ zé se, ha nem szel le mi,
lel ki  ér té ke ink  jobb  meg is me ré se,
meg osz tá sa, egy más gaz da gí tá sa!
Szá mos  teo ló gi ai  kap cso ló pont

se gít he ti a pár be széd kö zös nyel vé -
nek meg ta lá lá sát. Alap ve tő en kö zös
a  hit val lá sunk  a  Te rem tő ben,  aki
mű ve lés re  és meg őr zés re  ad ta  ne -
künk  a  vi lá got,  ame lyen  jó  gaz da
mód ján ural kod ha tunk (öko teo ló gi -
ai, te rem tés vé del mi kap cso ló pont).
De so ha nem ural kod ha tunk egy má -
son, hi szen te remt mény tár sak, egy
kö zös mennyei Atya gyer me kei, te -
hát egy más nak test vé rei va gyunk!
Iz gal mas és egy ben szen zi tív kér -

dés, ho gyan ér tel mez zük ezt a ki vált -
sá gun kat, ki vá lasz tott sá gun kat. A vá -

lasz tott né pet ma ga a Te rem tő kü lö -
ní ti el, de nem azért, hogy a töb bi nép
fö lé he lyez ze, ha nem hogy sze re te té -
nek je le ként küld je a vi lág ba. „Most
azért, ha en ge del me sen hall gat tok a
sza vam ra, és meg tart já tok szö vet sé ge -
met, ak kor ti lesz tek az én tu laj do nom
va la mennyi nép kö zül, bár enyém az
egész föld. Pa pok ki rály sá ga és szent
nép lesz tek.” (2Móz 19,5–6) 
Ez a ki vá lasz tott ság- és kül de tés tu -

dat szer ves ré sze a ke resz tény hit nek
is, ahogy ez Jé zus fő pa pi imá já ból is
ki tű nik: „Nem azt ké rem, hogy vedd ki
őket a vi lág ból, ha nem hogy őrizd meg
őket a go nosz tól. Nem a vi lág ból va -
lók, mint ahogy én sem va gyok a vi lág -
ból va ló. Szen teld meg őket az igaz ság -
gal: a te igéd igaz ság. Aho gyan en gem
el küld tél a vi lág ba, én is el küld tem
őket a vi lág ba…” (Jn 17,15–18) 
Szo mo rú tény, hogy a kö zös gyö ke -

rek és kül de tés el le né re már a kö zép -
kor ban meg in dult a zsi dó ság fáj dal mas
ki re kesz té se. El til tot ták őket a föld vá -
sár lás jo gá tól, a má sok kal va ló há zas -
ság kö tés től… Így ala kul tak ki fo ko za -

to san a get tók. Eb ben a tra gé di á ba tor -
kol ló  fo lya mat ban  oly kor  saj nos  a
ma gu kat ke resz tény nek val lók is meg -
fe led kez tek  Já nos  apos tol  in té sé ről:
„Aki gyű lö li a test vé rét, em ber gyil kos;
azt pe dig tud já tok, hogy az em ber gyil -
kos nak nincs örök éle te.” (1Jn 3,15) 
De há la Is ten nek, min dig akad tak

olya nok is, akik szem be for dul tak a
gyű lö let tel, fel is mer ve, hogy az an ti -
sze mi tiz mus egy aránt bűn a Te rem -
tő és a te remt mény társ el len. 

né hány po zi tív pél da 
a konst ruk tív együtt élés ről
Meg ka pó tör té net a 19. szá za di Pest -
ről: 1838 ta va szán pusz tí tó je ges ár -
víz tom bolt a vá ros ban. A fe dél nél -
kül ma radt pes ti zsi dó ság ból so kan
ta lál tak me ne dé ket az In su la Lu the -
ra ná nak ne ve zett De ák té ri evan gé -
li kus temp lom fa lai kö zött, amely szi -
ge tet  je len tett  a  haj lék ta lan ná  vált
em be rek nek. En nek a test vé ri se gít -
ség nyúj tás nak  az  em lékét  őr zi  az
Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um egyik
leg fél tet tebb kin cse, az úgy ne ve zett
„ár ví zi ke hely”. Ezt Löwy Her man zsi -
na gó gai  elöl já ró  há lá juk  je le ként
ado má nyoz ta Mic ha el Lang De ák
té ren szol gá ló evan gé li kus lel kész nek.
A gyö nyö rű öt vös mun kán hé be rül
ol vas ha tó  az  ézsa i á si  ige  Is ten ről,
„aki ol ta lom a zi va tar ban”. (Ézs 25,4)
Jó száz év vel ké sőbb, a má so dik vi -

lág há bo rú  pok lá ban,  a  zsi dó ül dö -
zés zi vat ará ban új ra ol tal ma zó hellyé
vált en nek a temp lom nak a szó szék
alat ti üre ge, ahol egy zsi dó csa lád ta -
lált át me ne ti me ne dék re…
De  bé ké sebb  idők ben  is  akadt

olyan evan gé li kus hely, ahol a zsi dók
ott hon  érez het ték  ma gu kat.  Ilyen
volt a vi lág hí rű tu dó so kat, mű vé sze -
ket ne ve lő fa so ri evan gé li kus gim ná -
zi um, amely nek ta nu lói kö zött ma -
gas arány ban vol tak igen te het sé ges

zsi dó di á kok is. Töb bek kö zött Herzl
Ti va dar, Iz ra el ál lam meg ál mo dó ja.
Hí res  mu zsi ku sok:  Kál mán Im re,
Do rá ti An tal, je les tu dó sok, köz tük
ké sőb bi No bel-dí ja sok is: Neu mann
Já nos, Wig ner Je nő, Har sá nyi Já nos…
Az is ko la élő pél dá ja volt a val lá si to -
le ran ci á nak: a zsi dó ta nu lók fel vol -
tak ment ve a szom ba ti órák alól, és
kü lön val lás ok ta tás ban ré sze sül tek.
Ta lán nem vé let len, hogy eb ben az

is ko lá ban ta nult az a Szteh lo Gá bor
is, aki ké sőbb, már mint evan gé li kus
lel kész, a re for má tus Jó Pász tor Szol -
gá lat mun ká sa ként mint egy ezer öt -
száz zsi dó gyer me ket és öt száz fel nőt -
tet rej tett el és men tett meg a nyi las
ter ror ide jén. A há bo rú után pe dig
cso dá la tos szer ve ző kész ség gel és le -
le mé nyes sze re tet tel to vább ne vel te
őket  az  úgy ne ve zett  Ga u dio po lis
gyer mek vá ros ban,  ame lyet  az tán  a
kom mu nis ta dik ta tú ra zárt be 1950-
ben. 1972 óta Szteh lo Gá bor ne vét fa
őr zi a Jad Vas em kert ben. 2009-től
pe dig a már em lí tett De ák té ri temp -
lom  előtt  az  ő  szob rát  lát hat juk,
amint Lu ther-ka bát ja alá rejt el egy ül -
dö zött  gyer me ket.  Ez  a  nagy sze rű
kom po zí ció  egy  ál ta la meg men tett
gyer mek nek, a szob rásszá lett Vígh

Ta más nak az al ko tá sa. 
Ha már zsi dó szár ma zá sú mű -
vé szek ről esik szó, hadd em lít sem
meg Ámos Im re fes tő ne vét is, aki
1944-ben mun ka tá bor ban ve szí -
tet te  éle tét.  Evan gé li kus  egy há -
zunk köz re mű kö dé sé vel mu tat tuk
be al ko tá sa it 2012 de cem be ré ben
Szent end rén. Az idén Ber lin ben is
ki ál lí tot ták a ké peit, je len leg pe dig,
Marc Cha gall mű ve i vel  együtt,  a
bu da pes ti Ma gyar Nem ze ti Ga lé ri á -
ban lát ha tók. 

Az egy ház fe le lős sé ge 
és kül de té se
Meg kell val la nunk, ami kor gyen gék,
gyá vák és né mák vol tunk, és ha tá ro zot -
tab ban kell szót emel nünk nap ja ink ban
is a gyű lö let tel, így az an ti sze mi tiz mus
min den fé le meg nyil vá nu lá sá val szem -
ben. Ahogy ezt az Egy há zak Vi lág ta -
ná csá nak nyi lat ko za ta tö mö ren sum -
máz za: „Az an ti sze mi tiz mus bűn Is ten
és az em be ri ség el len.”
Kö ve ten dő pél da szá munk ra a már -

tír ha lált is vál la ló né met evan gé li kus lel -
kész, Di et rich Bon hoef fer, aki  már
1940-ben tisz tán meg fo gal maz ta: „Az
egy ház meg vall ja,  hogy  ige hir de té se
(…) nem volt kel lő en nyílt és meg győ -
ző, (…) meg vall ja fé lénk sé gét, a ne héz -
sé gek elő li ki bú vá so kat, ve sze del mes
en ged mé nye it. Gyak ran meg ta gad ta
őr ál lói  és  vi gasz ta lói  fel ada tát,  (…)
né ma ma radt, ami kor ki ál ta nia kel lett
vol na, mert az ár tat la nok vé re az ég -
re ki ál tott. Nem ta lál ta meg az igaz szót
meg fe le lő mó don, a kel lő idő ben.”
Ugyan ak kor fon tos, hogy ne csak

vissza néz ni tud junk együtt, ha nem re -
mény ség gel elő re te kin te ni is. Er re biz -
tat a Le vi ti cus igé je is: „Ne légy bosszú -
ál ló, sem ha rag tar tó… Sze resd fe le ba -
rá to dat, mint ma ga dat.” (3Móz 19,18)
Az egy mást köl csö nö sen meg be csü -

lő  pár be széd  se gít het  drá ga  kö zös
gyö ke re ink új ra fel fe de zé sé ben, ápo lá -
sá ban. Mind ezt te het jük egy kö zös gyü -
möl csö ket ter mő szebb jö vő re mé nyé -
ben, hi szen együtt ol vas hat juk az Ótes -
ta men tum nagy szen ve dő alak já nak,
Jób nak a bi zony ság té te lét: „A fá nak is
van re mény sé ge: ha ki vág ják, új ból ki -
hajt, és nem fogy nak el haj tá sai.” (Jób
14,7) Ez az ige le het kö zös hi tünk és re -
mény sé günk  for rá sa, mely  sze rint  a
meg nye sett fa ki zöl dül, mert: „Erős vár
a mi Is te nünk!”, a mi kö zös Is te nünk!

g Gáncs Pé ter püs pök

A Tom Lan tos In té zet szer ve zé sé ben Zsi dó élet és an ti sze mi tiz mus a mai Eu ró pá ban cím mel két na pos kon fe ren ci -
át tar tot tak ok tó ber el ső két nap ján az Or szág ház fel ső há zi ter mé ben, me lyen – töb bek kö zött – a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke is elő adást tar tott. Az aláb bi ak ban Gáncs Pé ter re fe rá tu mát ol vas hat ják.

A gyö ke rek től a gyü möl csö kig

meg hí vó temp lom szen te lé si év for du ló ra
„Küld jön ne ked se gít sé get szen té lyé ből, erő sít sen a Si on ról!” (Zsolt 20,3)
Is ten irán ti há lá val hív juk ed vei evan gé li kus temp lo munk szen te lé sé nek hu -
sza dik  év for du ló já ra.  A  há la adó  is ten tisz te let  idő pont ja:  ok tó ber  19.,
szom bat, 14 óra. Igét hir det Sze me rei Já nospüs pök. Erős vár a mi Is te nünk!

Ed vei Evan gé li kus Le ány egy ház köz ség ve ze tő sé ge

meg hí vó kül misszi ói est re
Evan gé li ku sok Bra zí li á ban cím mel a kö vet ke ző evan gé li kus kül misszi -
ói est ke re té ben Cse lovsz kyné dr. Tarr Klá ra, a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház Öku me ni kus és Kül ügyi Osz tá lyá nak ve ze tő je tart ve tí tett
ké pes elő adást a kö zel múlt ban, bra zí li ai tar tóz ko dá sa so rán az ot ta ni egy -
ház ban szer zett ta pasz ta la ta i ról, va la mint misszi ós él mé nye i ről. Idő pont:
ok tó ber 21., hét fő, 18 óra. Hely szín: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. (az ut -
ca fel őli elő adó te rem).
Sze re tet tel hí vunk min den ér dek lő dőt gyü le ke ze te ink ből, va la mint a

misszi ói mun ka iránt el kö te le zett test vé re ket, tá mo ga tó in kat is vár juk.
Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let ve ze tő sé ge

A lu ther ki adó 
ok tó be ri könyv vá sá rai

könyv vá sár a teo ló gi án
Idén is meg ren dez zük az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men a ked -
vez mé nyes könyv vá sárt, ame lyen 20–50%-os ked vez ménnyel tud ják meg -
vá sá rol ni a Lu ther Ki adó és a Kál vin Ki adó köny ve it ok tó ber 17-én 9.30
és 17 óra kö zött.
Kér jük, ha van konk rét könyv igé nyük, meg ren de lé sük, azt leg ké sőbb

ok tó ber 15-ig le gye nek ked ve sek el kül de ni. A meg ren de lé sek Lu ther ki -
adós köny vek ese tén a ki ado@lu the ran.hu, Kál vin ki adós, il let ve a Ma -
gyar Bib lia tár su lat ál tal meg je len te tett köny vek ese tén a fo dor.csa ba@kal -
vin ki ado.hu cím re kül den dők.

ka pos vá ri könyv vá sár
A Lu ther Ki adó min den ér dek lő dőt sze re tet tel vár köny ves asz ta la i nál
a so mogy-za lai egy ház me gyei na pon, ok tó ber 19-én 9 és 16 óra kö zött.
Sa ját ki ad vá nya ink ra 15% ked vez ményt adunk.
Sze ret nénk fel aján la ni gyü le ke ze te ink nek, in téz mé nye ink nek és egyé -

ni vá sár ló ink nak az elő ren de lés le he tő sé gét, hogy könyv ren de lé sü ket a hely -
szí nen, pos ta költ ség nél kül át ve hes sék. Kér jük, eh hez meg ren de lé se i ket
leg ké sőbb ok tó ber 15-ig küld jék el a ki ado@lu the ran.hu cím re. Kér jük, szí -
ves ked je nek je lez ni, hogy a ka pos vá ri könyv vá sár ba ké rik a cso ma got, és
hogy kész pénz zel vagy át uta lás sal kí ván nak-e fi zet ni. Át uta lá sos szám la
ese tén 10%, kész pén zes fi ze tés ese tén 15% ked vez ményt adunk.
A könyv vá sár ban csak kész pén zes szám lát áll mó dunk ban ki ál lí ta ni!

szí ve sen se gí te ne?
A Ma gyar Rák el le nes Li ga ön kén tes se gí tő tár sa kat ke res da ga na tos be te -
gek lel ki tá mo ga tá sá hoz. Az ér dek lő dők szá má ra Bu da pes ten ok tó ber vé -
gé től kö rül be lül négy hó na pon ke resz tül, szer da dél utá non ként in gye nes
kép zést in dí tunk. Je lent ke zé sét ok tó ber 25-ig vár juk! El ér he tő sé ge ink: Ma -
gyar Rák el le nes Li ga, 1507 Bu da pest, Pf. 7.; e-mail: lel kis e gely@ra kli ga.hu;
te le fon: 1/225-1621, 20/565-5589.

ta más-mi se az egye te mi gyü le ke zet ben
Ok tó ber 13-án, 18 óra kor Ta más-mi se lesz a bu da pes ti egye te mi gyü le -
ke zet ben (1117 Bu da pest, Ma gyar tu dó sok kör út ja 3.). Té ma: Is ten gyer -
me kei. Ige hir de tő: Mé zes Zsolt Lász ló, li tur gus: Szán tó Eni kő.

„Lás sá tok meg, mi lyen nagy sze re te tet ta nú sí tott irán tunk az Atya: Is -
ten gyer me ke i nek ne vez nek min ket, és azok is va gyunk. Azért nem is mer
min ket a vi lág, mert nem is mer te meg őt. Sze ret te im, most Is ten gyer me -
kei va gyunk, de még nem lett nyil ván va ló, hogy mi vé le szünk. Tud juk, hogy
ami kor ez nyil ván va ló vá lesz, ha -
son ló vá le szünk hoz zá, és olyan nak
fog juk őt lát ni, ami lyen va ló já ban.
Ezért aki ben meg van ez a re mény -
ség, meg tisz tít ja ma gát, mint aho -
gyan ő is tisz ta.” (1Jn 3,1–2)
Tu dat lan  is ten gyer mek ség ben

élünk.  Nem  tud juk  ma gunk ról,
hogy az ő te remt mé nyei va gyunk,
így nem is mer jük őt tel je sen, nem
lát juk olyan nak, ami lyen va ló já ban.
De e tu dat lan ság el le né re az övéi
va gyunk. Ami kor vi szont nyil ván -
va ló vá  vá lik  a  tu dás,  az  is me ret,
hogy Is ten te rem tett en gem, té ged
és min den em bert és min den mást
ezen a vi lá gon – ak kor meg szű nik tu dat lan sá gunk, be tel je se dik ez a tu -
dás, ez a lá tás: fel is mer jük, kik va gyunk va ló já ban. Mint aty ju kat ke re -
ső el ve szett gyer me kek, meg ta lál ják azt, aki től szár maz nak, fel is me rik
he lyü ket a vi lág ban, az élet ben, Is ten rend jé ben.
A kér dés: ho gyan vál hat nyil ván va ló vá ez a tu dás? Ho gyan is mer he -

tem fel a he lye met a vi lág ban, ami ért ide szü let tem? Mi a mód szer, mi
az út, amely ezt fel fe di? Mit le het, mit kell ten nem ma gam nak, ma gam -
mal, hogy a he lye met, sor so mat el fo gad jam, meg ta lál jam?
A pré di ká ció e kér dést jár ja kör be, né hány le he tő sé get pró bál fel mu tat -

ni a ma ke re ső em be ré nek ön ma gá val, sor sá val, hely ze té vel kap cso lat ban.

H i r d e t é s e k
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»Ha ke nye ret adsz az éHe zők nek…«

Várpalotai válasz
Mun ka nél kü li ség és kö zös ség te rem tés

b Társadalmunkegyiklegsúlyosabbproblémájaamunka-
nélküliség.Evangélikusközösségünktagjaiközülisso-
kakmindennaposfélelmeamunkábólvalóelbocsátás,
gondjaamunkaerőpiacravalóvisszakerülés.Akiknekévek
ótanemsikerülvisszatalálniukamunkavilágába,azok
óhatatlanul frusztrálttá, lelki beteggé, elkeseredetté
válnak.Várpalotaigyülekezetünkpályakezdőfiataljai,il-
letveaharminc–ötvenötévközöttiekkörébenisnagyará-
nyúamunkanélküliség,ésezcsaládigondok,nehézsé-
gekforrása.Tudnánk-együlekezetiszinten–helyiközös-
ségek,civilszervezetek,önkormányzatok,vállalkozások
összefogásával–segíteniezenahelyzeten?Elképzelhe-
tő-e,hogyazegyházsegítőkezetnyújtsonafoglalkozta-
tásthelyettesítőtámogatásban(FHT)részesülőemberek-
nek,akikbajbajutottak,reménytelenhelyzetbekerültek,
elvesztettékhitüket?Milenne,haközösségetésaktivi-
tástkínálnánk fel agyakranhátrányoshelyzetbenélő
munkanélkülieknek?…

A Vár pa lo tai Evan gé li kus Egy ház köz ség tag jai és ala pít vá nya,
az Öröm hír Ala pít vány ku ra tó ri u ma a kér dé sek re vá laszt ad -
va egy új misszi ós stra té gi át dol go zott ki az el esett, mun ka nél -
kü li-se gély ből élő em be rek szá má ra. A Nem ze ti Együtt mű kö -
dé si Alap tá mo ga tá sá val lét re jött a TIM-pro jekt: Tár sa dal mi
in teg rá ció és a mun ka erő pi ac ra va ló vissza ke rü lés köz ér de kű ön -
kén te sek kel.

Gyü le ke ze tünk és az Öröm hír Ala pít vány cél ja a se gít ség re
szo ru ló, hát rá nyos hely zet ben lé vő fel nőt tek és fi a ta lok testi-
lel ki re ha bi li tá ci ó ja szak em be rek be vo ná sá val. Szak mai prog -
ra mok se gít sé gé vel e meg je lölt cél cso por tok fel zár kóz ta tá sa és
al kal mas sá té te lük ar ra, hogy vissza ke rül hes se nek vagy be ke -
rül hes se nek a mun ka erő pi ac ra. A re ha bi li tá ci ós prog ram el mé -
leti és gya kor la ti ok ta tás sal jár együtt. 

A TIM-prog ram cél ja, hogy az érin tett cél cso por tok köz ér -
de kű ön kén tes ként az ok ta tá sok el vég zé se és a re ha bi li tá ci ós fog -
lal koz ta tá sok be fe je zé se után al kal mas sá vál ja nak ar ra, hogy akár
sa ját ke zük mun ká já val biz to sít has sák ma guk és csa lád juk meg -
él he té sét, olyan ta pasz ta la tok ra, ver seny ké pes szak tu dás ra te -
gye nek szert, hogy vissza ke rül hes se nek a mun ka erő pi ac ra, eset -
leg sa ját vál lal ko zás ba kezd je nek.

Az egy ház köz ség kül de té sét a prog ram ban az aláb bi ige ha -
tá roz za meg: „Ha ke nye ret adsz az éhe zők nek, és jól tar tod a nyo -
mo rul tat, ak kor föl ra gyog a sö tét ben a vi lá gos sá god, és ho má -
lyod olyan lesz, mint a dé li nap fény.” (Ézs 58,10)

Az egy ház szo ci á lis kül de té se az el eset te ken va ló se gí tés. Eb -
ből ki in dul va se gít az egy ház köz ség a re ha bi li tá ci ó ban részt ve -
vő, baj ba ju tott em be rek nek ab ban, hogy meg él je nek két ke zük
mun ká já ból. A gyü le ke zet az ala pít vánnyal együtt szo ci á lis fog -
lal koz ta tót mű köd tet, mely ben ér ték te rem tő te vé keny sé get –
sza bás, var rás, kéz mű ves mun kák – vé gez nek a re ha bi li tá ci ós
prog ram ban részt ve vők. Vár pa lo tai, pét für dői la ko sok tól öt év -
re föld hasz ná la ti köl csön szer ző dés sel ka pott föl de ket oszt ki az
Öröm hír Ala pít vány, hogy a gya kor lat ban al kal maz has sák a kép -
zés ben ta nul ta kat a rá szo ru lók. 

A gyü le ke ze ti misszi ós pro jekt ben részt ve vők le he tő sé get kap -
nak ar ra, hogy kö zös ség be tar toz za nak, ön ma gu kat meg is mer -
jék, és se gít se nek ma gu kon. Se gít jük a részt ve vő ket, hogy ak tí van
tölt sék az éle tü ket
csa lád juk ja vá ra a
föld mű ve lés, ál lat te -
nyész tés, sza bás-var -
rás ré vén. Aján ló le -
ve let kap nak, mellyel
el he lyez ked het nek
az ala pít vánnyal szer -
ző dést kö tött vál lal -
ko zá sok nál.

A TIM-pro jekt spe ci á lis misszi ós prog ram, az egy ház vá la -
sza a tár sa da lom leg ége tőbb prob lé má já ra, a mun ka nél kü li ség -
re. A részt ve vők nek – gyü le ke ze ti ta gok nak és a vá ros la kó i nak
– kö zös sé get, re ményt és hi tet ad. Hi szem, hogy az éven ként
meg is mét lő dő TIM-pro jekt min ta lesz egy há zak, kö zös sé gek
szá má ra, ame lyek gyü le ke zet épí tés ben gon dol kod va mer nek fog -
lal koz ni a mai em be rek prob lé má i val. 

Az Öröm hír Ala pít vány a Nem ze ti Együtt mű kö dé si Alap ál -
tal ki írt Tár sa dal mi in teg rá ció és mun ka erő pi ac ra va ló vissza -
ke rü lés se gí té se köz ér de kű ön kén te sek kel pro jekt ke re té ben 2,8
mil lió fo rint vissza nem té rí ten dő tá mo ga tást nyert el a Szo ci -
á li san hát rá nyos hely zet ben élő kért ön kén tes te vé keny ség gel el -
ne ve zé sű prog ram já val. (A pá lyá zat ban részt ve vő cél cso port
a fog lal koz ta tást he lyet te sí tő tá mo ga tás ban ré sze sü lő vár pa lo -
tai la ko sok.) 

Az Evan gé li kus Élet egyé ni elő fi ze tő i nek több sé ge azon a na -
pon kap ja kéz hez e mos ta ni lap szá mot, ami kor (ok tó ber 10-én,
csü tör tö kön) vá ro sunk ban or szá gos saj tó tá jé koz ta tót tar tunk
a TIM-pro jekt kül de té sé ről. Kér jük ol va só in kat, imád koz za nak
a si ke ré ért! (To váb bi in for má ci ók: tim nea.blog spot.hu.)

g Tóth At ti la evangélikus lel kész (Vár pa lo ta)

b Szeptember30-ánAVárosMinden-
kié (AVM)csoportáltalszervezett
tüntetésentöbbszázantiltakoztaka
szabálysértésitörvénymódosításael-
len, amely az Alkotmánybíróság
2012.novemberidöntésévelszembe-
menveújrabüntetnéazéletvitelsze-
rűlakhatástközterületen,lehetővé
tennéazönkormányzatokszámára
hajléktalanmentesövezetekkijelö-
lését,ésújelemkéntakunyhóépítést
isszabálysértéssényilvánítaná.

„Mi, haj lék ta lan em be rek szám űzöt tek
let tünk ha zánk ban. Szám űzöt tek, mert
meg bün tet het nek azért, hogy nincs ott -
ho nunk” – mond ta be szé dé ben Fe ke te-
Nagy Mik lós, aki egyi ke a ma Ma gyar or -
szá gon élő har minc ezer haj lék ta lan em -
ber nek. Az AVM ak ti vis tá ján kí vül fel szó -
lalt még Csi zi Zsolt, aki meg fe le lő lak ha -
tá si le he tő ség hí ján kény te len volt kuny -
hót épí te ni, hogy meg te remt se ma gá nak
az ön ál ló élet vi tel le he tő sé gét. Mint
mond ta, a fel ka pasz ko dá sért tett erő fe -
szí té sei „ju tal ma” most haj lé ká nak el -
pusz tí tá sa és a bün te tés le het.

Ben de An na, az AVM szö vet sé ges ak ti -
vis tá ja és ut cai szo ci á lis mun kás em lé kez -
te tett, hogy „ha egy nap az összes ut cán élő
em ber úgy dön te ne, hogy be megy egy
szál ló ra, bi zony nem jut na ne kik hely”. Ar -
ra is fi gyel mez te tett, hogy a tör vény mó do -
sí tás nem csak em ber te len és jog sér tő, de na -
gyon ve szé lyes is, mert a ha tó sá gok elől buj -
ká ló em be re ket a szo ci á lis mun ká sok sem
fog ják könnyen el ér ni, ami kü lö nö sen a tél
kö ze led té vel ve szé lyes. Az ut cán élés és a
kuny hó épí tés til tá sá val és bün te té sé vel az
ál lam bű nö zők ké nyil vá nít ja a már amúgy
is gyak ran zak la tás nak ki tett haj lék ta lan em -
be re ket, fo lya ma tos buj ká lás ra íté li őket, és
a ve lük va ló együtt ér zés he lyett le né zé sük -
re biz tat ja Ma gyar or szág ál lam pol gá ra it.

Bol ba Már ta jó zsef vá ro si evan gé li kus lel -
kész bib li ai pél da be szé det idé zett, amely -
ben Jé zus nem en ged te de hu ma ni zál ni a
be te gen ut cá ra ke rült haj lék ta lan em bert.
(Bolba Márta beszédét lásd az oldal alján.)

A tün te té sen La ka tos né, Jut ka haj lék -
ta lan ak ti vis ta ol vas ta fel Nagy Ban dó
And rás író, hu mo ris ta tá mo ga tó le ve lét,
aki egész ség ügyi okok mi att nem tu dott
a ren dez vé nyen részt ven ni. (…)

A tör vény mó do sí tás el len til ta koz va az

AVM tag jai el mond ták, hogy a cso port nem
azért küzd, hogy mi nél töb ben él je nek az
ut cán vagy kuny hó ban, ha nem hogy a
ma gyar or szá gi lak ha tá si vál ság ra va ló di
meg ol dá sok szü les se nek. A cso port rég óta
szor gal maz za az ön kor mány za ti bér la kás -

rend szer fej lesz té sét, az üre sen ál ló la ká sok
hasz no sí tá sát és a rossz ál la pot ban lé vő in -
gat la nok fel újí tá sát és lak ha tó vá té te lét.

A tör vényt a par la ment a tün te tés után
nagy több ség gel meg sza vaz ta.

d For rás: ava ros min den kie.blog.hu

A haj lék ta lan ság kri mi na li zá ci ó ja el len
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Rad nó ti Zol tán rab bi val, a Szent Egyed Kö -
zös ség tag ja i val és min den ke resz tény em -
ber rel együtt val lom, hogy a sze gé nyek ügye
Is ten ügye. A haj lék ta lan ság a la kás sze gény -
ség szél ső sé ges for má ja. A haj lék ta la nok
nem bű nö zők, ha nem sze gé nyek, aki ket egy
ja vas lat sze rint bör tön be le het majd zár ni
csak azért, mert rossz he lyen sze gé nyek.

Ami kor egy éve elő ször be szél get tem az
AVM ak ti vis tá i val mint lel kész, azt mond -
ták ne kem, hogy a ke resz té nyek nek el
kel le ne mon da ni, hogy mi az a ke resz tény -
ség. Hadd pró bál koz zak most ez zel. El mon -
dok egy tör té ne tet, am elyet Jé zus tól is me -
rek: „Volt egy gaz dag em ber, aki bí bor ba és
pa tyo lat ba öl tö zött, és nap mint nap fé nyes
la ko mát ren de zett. Volt egy Lá zár ne vű kol -
dus is, aki ott fe küdt a gaz dag előtt, fe ké lyek -
kel te le, és azt kí ván ta, hogy bár csak jól lak -
hat na a gaz dag asz ta lá ról le hul ló mor zsák -
kal; de csak a ku tyák jöt tek hoz zá, és nyal -
dos ták a se be it. Tör tént pe dig, hogy meg halt
a kol dus, és fel vit ték az an gya lok Áb ra hám
ke be lé re. Meg halt a gaz dag is, és el te met -
ték. (…) Ő pe dig így szólt: Ar ra kér lek,
atyám, hogy küldd el őt apám há zá hoz;
mert van öt test vé rem, be szél jen a lel kük -
re, ne hogy ők is ide ke rül je nek, a gyöt re lem
he lyé re. Áb ra hám így vá la szolt: Van Mó -
ze sük, és van nak pró fé tá ik, hall gas sa nak
azok ra!” (Lu kács evan gé li u ma, 16. rész)

A kol dus nak ne ve van, ez zel jel zi a tör -

té net az em be ri mél tó sá got. Jé zus nem en -
ge di de hu ma ni zál ni a be te gen ut cá ra ke rült
haj lék ta lant. Ő Lá zár. Ne ve azt je len ti: „Is -
ten meg se gít”. Lá zár nak ma nem hogy nem
ad ná nak en ni, ha gaz dag em ber há za mel -
lett alud na, ha nem még meg is bír sá gol nák,
akár bör tön be is vet nék. Ez nem igaz ság.

A tör té net a pró fé tai út mu ta tás ra irá nyít -
ja a fi gyel mün ket. A pró fé ta Is ten em be re,
aki ar ra hi va tott, hogy tár sa dal mi kér dé sek -
ben is se gít sen el iga zod ni, meg ta lál ni Is ten
út ját. Az el ső ta lál ko zás al kal má val az
AVM ak ti vis tá i nak azt ta lál tam mon da ni:
ti vagy tok ko runk pró fé tái, akik kép vi se li -
tek a tár sa da lom leg gyen gébb, leg ki szol gál -
ta tot tabb ré te gét. Há rí tot tak per sze, de
ma is úgy gon do lom, hogy a pró fé ta nem
at tól pró fé ta, hogy ma gát an nak ne ve zi, ha -
nem at tól, hogy az Élet szol gá la tá ba áll akár
az ak tu á lis ha ta lom mal szem ben is, mert
bel ső kény szer in dít ja ar ra, hogy ki mond -
ja az igaz sá got, ki mond ja Is ten sza vát. (…)

Ér zem a ha tá ra i mat, és na gyon rosszul -
esik, hogy amit én tu dok ten ni, az csepp
a ten ger ben. Emi att is na gyon meg erő sö -
dött ben nem, hogy nem egyé nek re kell át -
tol ni a fe le lős ség tel jes sú lyát, mert az el -
hor doz ha tat lan. Vég te le nül go nosz mon -
dat mind a ket tő: „Se gít sen ma gán, a ma -
ga hi bá já ból ju tott oda, aho va.” De az is:
„Majd a jó em be rek se gí te nek! Majd az el -
va kult ön kén te sek csi nál nak va la mit!”

Hi szem, hogy az ál lam nem tol hat ja át
a fe le lős sé get az egyé nek re, a rend szer -
szin tű lak ha tá si gon do kat és a mun ka nél -
kü li ség kö vet kez mé nye it csak a rend szer -
szin tű vál toz ta tá sok, a fe le lős tár sa da lom -
po li ti ka tud ja or vo sol ni.

Most azért ál lok itt, hogy ki mond jam az
egy sze rű té nye ket: ha bör tön be zár juk az
ott hon ta la no kat, ak kor ez a le he tő leg drá -
gább és leg em ber te le nebb meg ol dás a sze -
gény em be rek lak ha tá si prob lé má i nak meg -
ol dá sá ra. Ma Ma gyar or szá gon nincs ele gen -
dő fé rő hely a haj lék ta lan el lá tás ban, pénzt
von tak ki az el lá tó rend szer ből. Kuny hót épí -
te ni azt je len ti, hogy az em ber le he tő sé gé -
hez mér ten meg pró bál min dent meg ten ni
a lak ha tás meg te rem té sé ért. Kuny hót fi gyel -
mez te tés nél kül – hul la dék ke ze lés cím szó
alatt – el szál lít tat ni ke gyet len ség.

Ha ma el fo gad ják a kép vi se lők ezt a tör -
vény ja vas la tot, ak kor tesz nek egy újabb lé -
pést a rossz irány ba. Mi most azért va -
gyunk itt, hogy fel hív juk a fi gyel met ar ra,
hogy a má sik irány ban van az Is ten út ja,
az em ber ség út ja.

g Ro mán né Bol ba Már ta 
jó zsef vá ro si evan gé li kus lel kész

Az idézett szöveg elhangzott szeptember
30-án a Város Mindenkié csoport által
szer ve zett tüntetésen.

Mi nem így kép zel jük el a ren det!

A ha zai köz be széd ben rend sze re sen fél -
re ve ze tő ál lí tá sok je len nek meg nem -
csak a fagy ha lál ál do za ta i nak szá má ról,
de a haj lék ta lan el lá tó rend szer be fo ga -
dó ka pa ci tá sá val és le ter helt sé gé vel
kap cso lat ban is. (…) 

Az AVM haj lék ta lan ak ti vis tái nap
mint nap a sa ját bő rü kön ta pasz tal ják,
hogy mind ez nem igaz. Messze nincs elég
fé rő hely min den rá szo ru ló szá má ra, és a
ren del ke zés re ál ló he lyek több sé ge sem je -
lent meg fe le lő, em ber hez mél tó el he lye -
zést (nem hogy lak ha tást). Ta pasz ta la ta -
i kat a hi va ta los ada tok is meg erő sí tik.

A Nem ze ti Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á -
lis Hi va tal (NRSZH) 2013. szep tem ber
18-ai tá jé koz ta tá sa alap ján össze sen
6377 egyé ni (de nem egy ágyas!) fé rő hely
van az or szág ban. Eh hez adó dik hoz zá
a csa lá dok szá má ra fenn tar tott 3978
ágy. Ez össze sen 10 355 fé rő hely. Az
NRSZH ada tai alap ján 2012. jú li us és
2013. jú ni us kö zött – a csa lá dos szál ló -
kat nem szá mít va – kö zel 24 ezer em -
ber kény sze rült ar ra, hogy leg alább egy -
szer haj lék ta lan szál lón alud jon. 

Az ada tok ból az is ki de rül, hogy a

haj lék ta lan szál lók or szág szer te kö rül -
be lül száz negy ven szá za lé kos éves ki -
hasz nált ság gal mű köd nek. Eh hez a té li
krí zis idő szak ban ki ala kí tott át me ne ti fé -
rő he lye ket is hoz zá ad va át la go san száz -
ti zen hét szá za lé kos az éves ki hasz -
nált ság. Eb ből adó dik, hogy bi zo nyos
he lye ken té len a fo lyo só kon, az ágyak
alatt és a lép cső for du ló ban is em be rek
al sza nak. Eze ket az ada to kat a haj lék -
ta lan el lá tó rend szer ben dol go zó szak -
em be rek és a haj lék ta lan sá got meg ta -
pasz talt ál lam pol gá rok is meg erő sí tik.

Ami a nem in téz mé nyes ke re tek kö zött
élő ket il le ti, 2012 so rán az ut cai szo ci á lis
mun ká sok csak Bu da pes ten több mint
négy ezer ut cán élő em bert re giszt rál tak,
a 2011-es nép szám lá lás elő ze tes ada tai
alap ján pe dig az or szág ban mi ni mum ti -
zen hét ezer em ber él fe dél nél kül és a la -
kás fo gal má ba nem so rol ha tó la kó egy ség -
ben. Vagy is leg alább ennyi em ber kény -
sze rül ar ra, hogy ma is köz te rü le ten
vagy nem la kás cé lú he lyen él jen. Ne kik
esé lyük sincs, hogy be jus sa nak a már
amúgy is le ter helt el lá tó rend szer be. (…) 

d For rás: ava ros min den kie.blog.hu

Bolba Márta és az érintettek a szeptember 30-i tüntetésen
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„Ember, megmondta neked, hogy
miajó,éshogymitkívántőledaz
Úr!Csakazt,hogyéljtörvénysze-
rint,törekedjszeretetre,éslégyalá-
zatosIsteneddelszemben.”

(Mik 6,8)

Szent há rom ság ün ne pe után a 20.
hé ten az Útmutató reg ge li s he ti igéi Is ten há rom kí ván sá gát tár ják elénk,
és fel szó lí ta nak: jár junk el hí vá sunk hoz mél tó an – meg szen telt élet ben! Lu-
ther ír ja: „Is ten szen tel meg! Gyer me ke it ide gen szent ség te szi szent té –
a Krisz tu sé, ame lyet hi tük ben aján dék ba kap nak, és amely sa ját juk ká vá -
lik; no ha a ma guk sze mé ben nem egye bek kár ho zott bű nö sök nél.” A he -
lyes is ten tisz te let: az Úr igé je sze rin ti élet foly ta tás (lásd 5Móz 10,12)! S ma
is: „Bol do gok, akik nek a szí vük tisz ta, mert ők meg lát ják az Is tent.” (Mt
5,8; LK) Hi szik: „A te or szá god, Is ten, örök ké va ló or szág. Az Úr di csé re -
tét hir de ti aj kam, szent ne vét áld ja min den ki örök kön-örök ké.” (GyLK
775,13) A fa ri ze u sok a mó ze si tör vény re hi vat koz va kér dez ték Jé zust a há -
zas sá gi el vá lás ról; ám ő Is ten ere de ti, te rem tő szán dé ká ra utalt: „Ezértel-
hagyjaazemberapjátésanyját,éslesznekkettenegytestté,úgyhogyők
többémárnemkéttest,hanemegy.AmittehátazIstenegybekötött,em-
berelneválassza.” (Mk 10,7–9) Pál meg szen te lő dés re int: „…Istenaka-
rata,hogymegszentelődjetek:hogytartózkodjatokaparáznaságtól,hogy
mindenkiszentségbenéstisztaságbantudjonélnifeleségével…” (1Thessz 4,3–
4) A mó ze si tör vé nyek a szom bat év, a szom ba ti nyu ga lom nap és a há rom
fő ün nep (pás ka, ara tás és be ta ka rí tás ün ne pe) meg tar tá sát ír ták elő: „Tart-
sátokmegmindazt,amitmondtamnektek!” (2Móz 23,13) Apó sa ta ná csá -
ra Mó zes bí rá kat ál lí tott a nép fö lé, de rék fér fi a kat, akik „anehézügyeket
Mózeselévitték,demindenkisebbdologbanőktettekigazságot”. (2Móz
18,26) Be tú él le á nya fe le sé gül ment Áb ra hám fi á hoz; s ő be ve zet te
„…anyjának,Sáránakasátrába,ésfeleségülvetteRebekát.Izsákmegsze-
retteőt…” (1Móz 24,67) A tör vény adás előtt, a Sí nai-hegy nél, üze net vál -
tás tör tént Mó zes köz ve tí té sé vel. S ez Is ten aján la ta: „Mostazért,haen-
gedelmesenhallgattokszavamra,ésmegtartjátokszövetségemet,akkorti
lesztekazéntulajdonomvalamennyinépközül(…)Papokkirályságaés
szentnéplesztek.” A nép vá la sza: „Megtesszükmindazt,amitazÚrmon-
dott.” (2Móz 19,5.6.8) Mi Já nos evan gé li u má ból tud hat juk, hogy Jé zus ép -
pen ab ban az órá ban halt meg a ke resz ten, ami kor a je ru zsá le mi temp -
lom ban le vág ták a pás ka bá rá nyo kat! „Akikvitték,maguknemmentekbe
ahelytartóságra,hogynelegyenektisztátalanokká,hanemmegehesséka
húsvétivacsorát.” Pi lá tus nak ezt a vá dat mond ták Jé zus el len: „Haeznem
volnagonosztevő,nemadtukvolnaátneked.”(…)„Nekünksenkitsincsjo-
gunkmegölni!” (Jn 18,28.30.31) Ám de: „Nekünktörvényünkvan,ésatör-
vényszerintmegkellhalnia,mertIstenFiávátettemagát.” (Jn 19,7) S a Pré -
di ká tor sze rint „avégsőtanulságez:FéldIstent,éstartsdmegparancso-
latait,mertezmindenembernekkötelessége!” (Préd 12,13) „Ke resz tyé nek
va gyunk,… / De Is tent Urunk nak / Hi á ba ne vez zük, / Ha pa ran cso la tát
/ Egy szer s mind nem tesszük.” (EÉ 440,1) 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

„…napjaimgyorsabbakatakácsve-
télőjénél,ésreménytelenülmúlnakel.
Gondoldmeg,hogycsakszellőazéle-
tem…” (Jób 7,6–7) 

Pál apos tol imád sá ga: „…kérem,
hogyamiUrunkJézusKrisztusIstene
(…)világosítsameg lelki szemeteket,
hogymeglássátok:milyenreménység-
rehívottelminket…” (Ef 1,17–18) 

Pál apos tol val lo má sa: „JézusKrisz-
tusami reménységünk.” (1Tim 1,1) 

A köl tő szo mo rú él mé nyét ve -
lünk együtt a szen ve dő Jób is át él te.
Pál apos tol ar ra biz tat, hogy lel ki sze -
münk kel Jé zust lás suk, aki mu lan dó
éle tünk re mény sé ge.

g Közli:Ma do csai Mik lós

Két száz öt ven éve, 1763-ban 
szü le tett Ba tsá nyi Já nos köl tő

Öt ven éve, 1963-ban halt meg 
Sík Sán dor kato li kus pap köl tő, ta nár

Sík Sándor

Mo soly gó gyer mek
A nyá ri busz ful lasz tó me le gé ben,
Kék-bó bi tás sap ká ja ke re té ben,
Any ja mel lé re bé kén oda búj va,
Szem ben ve lem egy esz ten dős fi úcs ka. 
Sze me azúr ját ke re kí ti tág ra,
Úgy néz a fur csa ide gen vi lág ra,
Ami én va gyok, aki mos tan bol dog
Gyö nyö rű ség gel ar cá ba mo soly gok.
Csak néz rám, néz rám, ko mo lyan so ká ig,
Míg szi rom ar ca göm bö lyű re vá lik,
Ahogy a bim bó fes lik szét a bok rán,
És édes de den vissza mo so lyog rám. 
Egy új em ber ke, ki nem be szél még
Ho gyan ér ti meg a mo soly be szé dét?
Hogy ér zi meg – hisz csak egy éve em ber! 
Hogy a sze re tet szó lít ja sze mem ben!
Ó, mi lyen ti tok, mi lyen cso da szép ez!
Egy csöpp agy, mely még gon dol ni se ké pes,
A sze re te tet már fel tud ja fog ni,
S a mo soly ra vissza tud mo so lyog ni!
Ó, ha le het ne, hogy az, aki Aty ja
Min den mo soly nak, ne kem is meg ad ja
Olyan nak len nem, mint ez a csöpp gyer mek:
Friss an ten ná ja min den sze re tet nek. 
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Ím, a ta vasz vé ge még el sem ér ke zett.
Már is a for ró nyár he ve kö vet ke zett.
El múl tak víg ked vem ke vés szebb órái.
Le hull tak re mé nyem alig nyílt ró zsái.
Itt az ősz, fé lig ért rit ka gyü möl csé vel,
Kö zel get a tél is ha vá val, je gé vel;
S míg fi a tal ko rom nap ja it szám lá lom,
El tű nik éle tem, mint egy rö vid álom!

Má té evan gé lis ta ír ta: „…odamenteka
tanítványokJézushoz,ésmegkérdezték
tőle:»Kianagyobbamennyekorszá-
gában?«Jézusodahívottegykisgyer-
meket,közéjükállította,éseztmond-
ta:»Bizonymondomnéktek,hameg
nem tértek, és olyanok nem lesztek,
mintakisgyermekek,nemmentekbe
amennyekországába.«” (Mt 18,1–4)

A mul ti cég nél, ahol dol go zom, van
egy olyan idő szak, ami kor a mun ka -
tár sak meg te he tik, hogy – en ge -
déllyel – ne a mun ká juk kal fog lal koz -
za nak. Még pe dig ak kor, ami kor – egy
ko ráb ban pon to san ma ga dott idő -
pont tól raj tol va – le he tő sé get kap nak
rá, hogy he lyet fog lal ja nak a cég
üdü lő i be a nyá ri fő sze zon ra és a fő -
sze zo non kí vü li idő pon tok ra.

Fel fo ko zott han gu lat, iz ga lom, a
szo ká sos nál jó val több szá mí tó gép
előtt ülő em ber jel lem zi ezt a reg gelt.
Min den ki nek azo no sak az esé lyei, így
aki ügye sebb, az vá laszt hat elő ször, és
azé lesz a jobb be uta ló. Ez így fair –
szok ták mon da ni a ve ze tők.

Ám a szá mí tó gép lé lek te len pro -
cesszo rai és áram kö rei, úgy lát szik, nem
tud ják, hogy az nap min den kép pen az
igaz sá gos ság je gyé ben kell mű köd ni -
ük, s hi á ba a gon dos elő ké szí tés, tá jé -
koz ta tás, al kal mi ka pa ci tás bő ví tés, ké -
szen lét be ál lí tott szer vi zes-, se gí tő- és
prog ra mo zó ha dak, a rend szer nem bír -
ja a hir te len fel lé pő ter he lést, vagy is azt,
ami kor egyik pil la nat ról a má sik ra
két ezer-öt száz em ber nyit ja (nyit ná)
meg ugyan azt az ol dalt. Így ter mé sze -
te sen – és prog nosz ti zál ha tó an – be is
kö vet ke zik a szá mí tó gép-hasz ná lók
mu mu sa, az úgy ne ve zett le fa gyás.
Vagy is ami kor a szó szo ros ér tel mé ben
se kép, se hang ál la pot áll be, le áll az
adott prog ram mű kö dé se – vagy az
egész szá mí tó gép –, és sem mi lyen
pa rancs nak, uta sí tás nak nem haj lan -
dó en ge del mes ked ni. 

Ám a gon dos elő ké szí tés még -
sem tel je sen hi á ba va ló: a szak em be -
rek azon nal mun ká hoz lát nak, és
ör dön gös gyor sa ság gal dol goz zák
fel a föl di ha lan dók szá má ra fel fog -

ha tat lan, át lát ha tat lan, meg ért he -
tet len hi ba üze ne te ket. En nek az a kö -
vet kez mé nye, hogy né hány perc múl -
va is mét le he tő sé ge nyí lik né hány, né -
hány tu cat, eset leg né hány száz em -
ber nek a be lé pés re, akik is mét el kezd -
he tik a fog la lá si pro ce dú rát. Hogy
kik, azt elő re – de ta lán még utó lag
sem – le het meg mon da ni. Vél he tő -
en azok, akik ép pen ak kor ab ban a
be lé pé si po zí ci ó ban par kol tak, ame -
lyet a meg ja ví tott gép tu dott ér tel -
mez ni, vagy el tu dott fo gad ni.

Vi szont in nen től már fel bo rul a
rend, hi szen már nem az ügyes ség,
a szá mí tó gé pes is me ret vagy a ru -
tin dönt, ha nem ki zá ró lag a sze -
ren cse a meg ha tá ro zó. Sen ki nem
akar le mon da ni dé del ge tett nyá -
ri ter ve i ről, vá gya i ról, vagy is nagy -
já ból to vább ra is két ezer-öt száz
em ber ül vá ra ko zón a gé pek előtt, és
vál ta ko zó si ker rel vég zi új ból és új ból
a be lé pé si mű ve le te ket, míg vég re rá
nem ke rül a sor. Ami előbb vagy
utóbb be kö vet ke zik, hi szen – ha las -
san is, de – el fogy nak az elöl lé vők,
igaz, ve lük együtt csök ken a fog lal ha -
tó he lyek szá ma is.

Nos, eb ben a fel fo ko zott han gu lat -
ban ül tem én is mun ka he lyi szá mí tó -
gé pem előtt azon a bi zo nyos reg ge len,
és se hogy sem tud tam be lép ni a prog -
ram ba. Nem baj, tü re lem! Ta valy sem
volt könnyebb, még is si ke rült – biz -
tat tam, bá to rí tot tam ma gam. S hogy
a re mény még se alud jon ki, né ha si -
ke rült be jut nom. Olyan kor vil lám -

gyor san gé pel tem be az áhí tott üdü -
lés pa ra mé te re it. Hely szín, idő pont,
részt ve vők ne ve, nyi lat ko zat, majd
to vább, to vább, to vább a kö vet ke ző ol -
da lak ra. Szo ba ki vá lasz tá sa, sza bály -
zat el fo ga dá sa, nyi lat ko zat minden nek
az el fo ga dá sá ról, tu do má sul vé te lé -
ről. Leg vé gül jö het a vég le ge sí tés,
vagy is hogy min den rend ben. 

Ám va la hány szor ed dig el ju tot tam,
a foly ta tás va la hogy min dig meg hi -
ú sult. Az át ko zott rend szer hol azt ír -
ta ki, hogy nem si ke res a rög zí tés, hol
azt, hogy túl ter helt ség mi att egy kis
tü rel met kér, hol pe dig egy sze rű en
be zá rult az ab lak, és meg je lent a
köz is mert „er ror”, vagy is „hi ba” ki fe -
je zés, je lez ve, hogy a fog la lás nem volt
si ke res, és azt is, hogy ad di gi fá ra do -
zá som tel je sen hi á ba va ló volt, s örül -
jek, ha új ból pró bál koz ha tok.

Kez det ben lel ke sen ko pog tat tam a
bil len tyű ket, egy fu tó ver seny iz gal mát
él ve át, ami kor ügyes sé gem től, kon -
cent rá ló ké pes sé gem től függ, hogy be
tu dok-e ke rül ni a ki vá lasz tot tak kö zé.
Ám a he lyek ro ha mo san fogy tak… 

Több mint két órás ideg őr lő hu za -
vo na és sok-sok pró bál ko zás után
kez dett ha tal má ba ke rí te ni a mé reg és
az el ke se re dett ség. Le het, hogy idén
nem fo gunk tud ni el men ni a Ba la ton -
ra nya ral ni? Ott hon kell töl te ni a for -
ró nyá ri na po kat, nem le he tünk egy

he tet a meg szo kott és ked velt üdü -
lő ben? „Uram! Mi ért nem aka rod?”
– me rült fel ben nem a kér dés.
Hi szen a nya ra lás csak nem bűn?
S én nem va la mi rongy rá zó lu xust,
ki vé te le zett el bá nást ké rek, csak
egy he tecs két a Ba la ton mel lett. A

tisz ta, ren des, ké nyel mes és – ami
szin tén nem lé nyeg te len – szá munk -

ra is meg fi zet he tő váll alati üdü lő ben.
Hogy pi hen hes sünk, fü röd hes sünk, es -
te ki ül hes sünk az er kély re be szél get -
ni, vagy ép pen sé tál junk a par ton.
Hogy eb ben a sok szor őrült, ki tud ja
mi ért és ho vá ro ha nó vi lág ban egy ki -
csit meg pi hen hes sünk, erőt gyűjt -
hes sünk, s az ott hon min den na pi
gond ja i ból ki sza kad va együtt le hes sen
a csa lád. Uram! Csak ennyit ké rek!
Uram! Mi ért nem le het ezt? Miért?

Ta lán ar com ra volt ír va, hogy in -
du la tok dúl nak ben nem, eset leg szo -
kat la nul in ge rül ten ko pog tat tam a
bil len tyű kön – tény: a mun ka tár sa -
im nem szól tak hoz zám. Még a szo -

ká sos, rö vid, fel ada tok kal kap cso la -
tos in for má ció cse rék is el ma rad tak. 

A pró bál ko zást nem ad tam fel, de
mi köz ben új ra és új ra vissza tér tem az
üdü lő be li szo bák pil la nat nyi fog lalt -
sá gát jel ző táb lá zat hoz, szo mo rú an
kel lett lát nom, hogy au gusz tus el ső
he té re – ami kor ra is sze ret tem vol -
na he lyet fog lal ni – mind el kelt. Ez az
álom te hát szer te fosz lott. De akadt
még egy szal ma szál: ta lán a má so dik
hét re van még né hány hely, s már az
sem baj, ha nem ab ba a szo bá ba,
ame lyi ket ere de ti leg ki vá lasz tot tam.
Már min den mind egy volt, csak
annyit sze ret tem vol na, hogy leg alább
valamilyenhelyet si ke rül jön fog lal -
nom. De nem. Nem so ká ra min den
hely be telt. 

Re mény vesz tet ten ros kad tam szé -
kem be. Leg szí ve seb ben fel üvöl töt tem
vol na a bosszú ság tól, csa ló dott ság tól
és el ke se re dett ség től: „Mi ért? Uram,
mi ért nem en ged ted ezt?”

Min den le he tő ség le zá rult, a he lyek
el kel tek, nem volt ér tel me to vább pró -
bál koz ni. Mi előtt azon ban ki lép tem
vol na a prog ram ból, s vissza tér tem vol -
na jócs kán el ma radt fel ada ta im hoz, rá -
kat tin tot tam – ta lán meg szo kás ból
vagy szó ra ko zott ság ból – az „el fo ga dott
je lent ke zé sek” lis tá ra. S ami kor meg -
lát tam a kép er nyőt, nem akar tam hin -
ni a sze mem nek, azt hit tem, men ten el -
áju lok. A lis ta ele jén, a lap te te jén
ugyan is – tük röt tart va elém, egy -
szer s mind rá vi lá gít va szá nal mas kis hi -
tű sé gem re – ott állt a ne vem, az ál ta -
lam el ső nek meg je lölt idő pont ra szó -
ló, a kí vánt 226-os szo ba igény be vé te -
lé re fel jo go sí tó be uta ló mel lett, alat ta
pe dig a meg jegy zés: „Fog la lás rend ben.” 

g Gyar ma ti Gá bor
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„Gye re, mondd el, mi a baj, bé bi, én
fi gye lek rád, előt tem ne le gyen tit kod,
én nem va gyok az apád…” – dú dol ga -
tom ma gam ban a Tankcsapda da lát.

Né ha el tű nő döm, és szo mo rú le -
szek: de jó lett vol na, ha ka masz ko -
rom ban va la ki ezt ne kem mond ta
vol na! Bár csak lett vol na va la ki mel -
let tem, aki nem az apám, aki vel nem
va gyok füg gő sé gi vi szony ban, nem
kell fél nem a re ak ci ó i tól, még is idő -
sebb és ta pasz tal tabb ná lam! Va la ki,
aki át él te azo kat a vi ha ro kat, ame lye -
ket ne kem ak ko ri ban kel lett át él -
nem, és így ítél ke zés nél kül tu dott
vol na ta ná cso kat ad ni: „Öreg, ne
szé gyelld ma gad ami att, amit ér zel.”
Vagy ép pen: „Fi gyelj, ha ver, ve szé lyes
az út, amin el in dul tál…” De jó lett vol -
na, ha lett vol na va la ki ak kor mel let -
tem, aki így szól hoz zám!

Sen ki fél re ne ért sen: sze ret tem apá -
mat, de tud juk, hogy a szü lő egy idő
után nem tölt he ti be az őszin te idő -
sebb ba rát sze re pét; túl sok a kö tött -
ség, szo ro sak a szá lak… Meg ta nul tam
hát ma gam meg ol da ni a prob lé má i -
mat, jó ba rá ta im se gít sé gé re tá masz -
kod ni, ren ge teg le ve let ír ni tá vo li ba -
rá ta im nak és ren ge te get ol vas ni.

Az tán va la ho gyan fel nőt tem. Mun -
kám lett, fe le sé gem és gyer me ke im,
és meg ta lál tam ma gam az élet ben.
Még is, mennyi vel szebb lett vol na, ha
– a csa lá do mon és a ba rá ta i mon kí -
vül – ott lett vol na va la ki, egy idő sebb
ba rát, aki sze re tet tel és jó za nul se gít
el iga zod ni a vi lág dol ga i ban.

Né ha azon gon dol ko dom, hogy ezt
a vá gyat Is ten is tud ja ró lunk. Hi á ba
tud juk ésszel, hogy sem föl di, sem
mennyei apánk, Atyánk nem olyan,

aki előtt tit ko lóz ni kel le ne, azért
ben nünk van az ide gen ség él mé nye.
Az így tá madt ma gány ban, ma gunk -
ra utalt sá gunk ban oda ál lí tott hát mel -
lénk va la kit, aki tár sunk lett az em be -
ri lét ben, aki vel szem ben vég leg nem
kell tit ko lóz ni, aki biz tat, ha el csüg -
ge dünk, és fi gyel mez tet, ha rossz fe -
lé vet tük az irányt. Erős a gya núm,
hogy Is ten ép pen azért is lett em ber -
ré, hogy Jé zus ban tár sunk ká le hes sen,
hogy mer jünk előt te nem tit ko lóz ni:
ha már mint Atyá tól, fé lünk tő le –
sze rin tem ok nél kül –, ak kor mint Fi -
ú hoz for dul ha tunk hoz zá.

g He ge dűs At ti la
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Aki előtt nem kell 
titkolóznunk

Azoldaltszerkesztette: Vitális Judit

Névjegy:
Hegedűsattila
Szep tem ber 1. óta
a sop ro ni Eöt vös
Jó zsef Evan gé li -
kus Gim ná zi um
és Egész ség ügyi

Szak kö zép is ko la is ko la lel ké sze va -
gyok. Fris sen tér tem vissza a ka ted -
rá ra. Azért vissza, mert bár tíz évig
a Sop ro ni Evan gé li kus Egy ház -
köz ség ben vé gez tem gyü le ke ze ti
szol gá la tot, az előtt a bony há di
gim ná zi um ban dol goz tam is ko la -
lel kész ként és ma gyar ta nár ként.
Még is új ez a hely zet, már csak
azért is, mert mun kám so rán
olyan di á kok kal va gyok kö rül vé ve,
akik egy idő sek négy fi am kö zül a
leg idő seb bel. Ne kik és ta nár tár sa -
im nak sze ret nék úti tár suk len ni –
azt ajánl va iga zi úti társ nak, aki en -
gem is el kí sér.

–Mi jut eszedbe arról a szóról,
hogytolerancia?

– Ma nap ság ke vés bé to le rán sak az
em be rek, és ez ná lunk – Ma gyar or -
szá gon és a szak kol lé gi um ban – is így
van. Min den ki nek na gyon sok a dol -
ga, ro ha nunk, et től tü rel met le nek le -
szünk, és ke vés bé to le rál juk a má si -
kat, ha pél dá ul pont előt tünk állt be
a sor ba, vagy ne ki is ak kor kell va la -
mit el in téz nie, ami kor ne künk. Szó -
val a to le ran cia hi á nya a hét köz na pi,
ap ró dol gok ban is meg je le nik.
–Hogyanlátodatoleranciakér-

désétaromákésnemromákközöt-
tiegyüttélésesetében?

– Nagy az elő íté let, ami ért sze rin -
tem el ső sor ban a mé dia fe le lős. Ha a
ci gá nyok ról van szó, min den ki a leg -
mé lyebb sze gény ség ben élő ket kép -
ze li el, és a köz tu dat ban is az él, hogy
a ci gá nyok bü dö sek, ko szo sak, jobb
el ke rül ni őket.
– Tapasztaltad, tapasztalod az

előítéletességet?
– Ve lem nem vi sel ked tek így, mert

én nem né zek ki ci gány nak, de sok is -
me rő söm van, akit szár ma zá sa mi att
zak lat tak szó ban vagy fi zi ka i lag, és ez
még a fő is ko lán is elő for dul saj nos. A
szak kol lé gi u mi szo bák, ahol la kunk,
a fő is ko lai kol lé gi um egyik szint jé nek
a fe lét fog lal ják el, és elő for dult, hogy
a mi eme le tün kön ci gá nyoz tak, rá adá -
sul pont egy olyan lányt, aki még csak
nem is ci gány, de szak ko lis. Szó val né -
ha már az is ci gány nak szá mít, aki kö -
zös sé get vál lal ve lünk.
–Voltmárolyan,hogyszégyellned

kellettaszármazásod?
– Igen, sok szor, fő ként a su li ban, a

vé dő nő sza kon. An nak el le né re, hogy
ép pen a vé dő nők nek kel le ne be fo ga -
dó nak és nem rasszis tá nak len ni ük,
ben nük is él egy ál ta lá nos, le súj tó kép
a ro mák ról, és a sa ját ne ga tív ta pasz -
ta la ta i kat vo nat koz tat ják min den ci -
gány em ber re. Eze ket nem jó hall gat -
ni. Volt olyan cso port tár sam pél dá ul,
aki azért hagy ta ott a su lit, hogy ne
kell jen ci gány kis ma mák kal fog lal koz -
nia. Per sze van nak ki vé te lek…

Nem ál lí tom, hogy a ro mák nem hi -
bá sak ab ban, hogy ez a kép ala kult ki
ró luk, mi sem va gyunk ár tat la nok, de
az a baj, hogy ál ta lá no sít min den ki, és
azok ról is így vé le ked nek, akik be csü -
let tel dol goz nak. Töb ben ta pasz tal tuk
már a szak ko li sok kö zül, hogy hi á ba
van ugyan az a vég zett sé günk, vagy ta -
nul juk ugyan azt, mint a töb bi ek, tíz -
szer annyit vár nak el tő lünk, mint má -
sok tól. Ne kem pél dá ul, ha be fe je zem
a fő is ko lát, vissza kell men nem a fa -
lum ba négy év re dol goz ni, mert szer -
ző dé sem van, és már most ér zem,
hogy job ban fi gyel nek rám, pe dig
még el sem kezd tem ott a mun kát.

Ne kem egyéb ként ket tős iden ti tá -
som van. Anyu kám ci gány, apu kám
ma gyar szár ma zá sú, szó val mind két
ol dal ról lá tom a prob lé má kat. Én a ci -
gá nyok kö zött nem ci gány, a ma gya -
rok kö zött nem ma gyar vol tam min -
dig is, még is, ha most meg kér dez néd,
in kább ci gány nak val la nám ma gam.
– Ez érdekes, hiszen általában

azokaromák,akikneksikerültkitör-
niük,vagyvanválasztásilehetőségük,
jobban szeretik magukat magyar-
kéntdefiniálni.

– Igen, de én anyu kám mal, in kább
ci gá nyok kö zött ne vel ked tem – igaz,
nem a te le pen, ha nem egy olyan ut -
cá ban, ahol elég ve gyes volt a la kos -
ság. Gye rek ko rom ban nem ta pasz tal -
tam elő íté le tes sé get, de most már
egy re in kább érez ni. A ro ma gyil -
kos sá gok ide jén pél dá ul ná lunk is vol -
tak ijeszt ge té sek, amik ről egész más
je lent meg az tán a mé di á ban. Az is
prob lé ma, hogy min den ki egy re sze -
gé nyebb, nem csak a ro mák, így a
bűn bak kép zés is fel erő sö dik, ami a ci -
gá nyok kal szem be ni elő íté le tes sé -
get is fű ti, és a tü re lem egy re fogy.
– Kinek mivel szemben kellene

türelmesneklennieszerinted?
– Mind két ol dal nak alap ve tő en tü -

rel mes nek kel le ne len nie, és vissza kel -
le ne fog ni a rasszis ta meg nyil vá nu lá so -
kat. A ci gá nyok haj la mo sak min dent
ma guk ra ven ni és fel fúj ni a dol go kat, a
több sé gi tár sa da lom nak pe dig az ál ta -
lá no sí tás sal kel le ne le szá mol nia. Ész re
kel le ne ven ni a po zi tív pél dá kat, ered -
mé nye ket is. Azt ér zem, hogy most
min den ki a rosszat, a prob lé mák for -
rá sát lát ja a má sik ban, pe dig ha vál to -
zást aka runk, min den ki nek ma gá val
kel le ne kez de nie. Eb ben sze rin tem a
mé di á nak le het ne na gyon nagy sze re -
pe, hogy a ro mák ról élő, ál ta lá no sí tó ké -
pet ki csit meg vál toz tas sa, és az egye di
ese tek re te rel je az em be rek fi gyel mét.
–Miaz,amibenatöbbségitársa-

dalomnak, ésmiaz, amibena ro-
máknakkelleneváltoztatni,hogya
helyzetneromoljontovább,ésvaló-
banbékéslegyenazegyüttélés?

– A ro mák ré szé ről sze rin tem na -
gyon fon tos a pél da mu ta tás és az
össze fo gás. Aho gyan mi a szak kol lé -
gi um ban össze fo gunk, és el me gyünk
ön kén tes ked ni pél dá ul az Igaz gyöngy
Ala pít vány hoz Told ra, olyan gye re -
kek kö zé, akik ki lá tás ta lan mély sze -

gény ség ben él nek. Raj tunk ke resz tül
azt lát ják, hogy van nak olyan ro ma
fi a ta lok, akik nek si ke rült le érett sé giz -
ni ük, el jut ni uk a fő is ko lá ig, és emel -
lett még mun ká juk is van. A je len lé -
tünk, sze mé lyes pél dánk már ön ma -
gá ban na gyon so kat se gít het ne kik.
Per sze emel lett konk ré tan is se gí tünk,
ru hát vi szünk, sü tit sü tünk, ját szunk
ve lük, még is a sze mé lyes pél da a leg -
fon to sabb.

Most egy új prog ra munk is kez dő -
dik: olyan nyír egy há zi szak kö zép is ko -
lák ba fo gunk el men ni, ahol sok a ro -
ma di ák, és osz tály fő nö ki órá kat fo gunk
tar ta ni érett sé gi előtt ál ló fi a ta lok nak,
be szél ge tünk ve lük ma gunk ról és a

szak ko li ról, hogy a to vább ta nu lás fe lé
ori en tál juk őket.

És van egy har ma dik pro jekt is,
ami ben részt ve szek. Az Add a Ke zed
Ala pít vány nál hát rá nyos hely ze tű ro -
ma gye re ke ket fo gunk men to rál ni. Én
ti zen egy gye re ket ka pok majd, akik -
nek igyek szem majd se gí te ni, ami ben
csak tu dok. A kor re pe tá lás mel lett a
be szél ge tést tar ta nám a leg fon to -
sabb nak, hogy meg tud ják ve lem osz -
ta ni a prob lé má i kat, de eh hez ki kell
épí te ni a bi zal mat, amit ele in te já té -
kos fog lal ko zá sok kal sze ret nék meg -
ala poz ni. Ha egy mon dat ban kel le ne
össze fog lal ni: sze rin tem a ro ma gye -
re kek ese té ben a ta nu lás a leg fon to -
sabb, mert ha nem ta nul nak, nem fog -
ják több re vin ni a szü le ik nél. Er re sze -
ret nénk őket el ső sor ban mo ti vál ni.
–Adventbenkonfirmálszmajda

nyíregyháza-kertvárosi gyülekezet-
ben.Miértdöntöttélúgy,hogyevan-
gélikusleszel?

– Na gyon tet szik az egész evan gé -
li kus egy ház, és azok a gon do la tok,
ta pasz ta la tok, ami ket a lel ké sze in ken
ke resz tül kap tam, na gyon kö zel áll -
nak a val lá si ér té ke im hez, hit be li
meg győ ző dé sem hez. Mi vel a szak -
kol lé gi um nak há la sok egy há zi ren -
dez vé nyen vet tünk részt, meg is mer -
het tem ál ta lá ban az evan gé li kus lé -
tet, és na gyon meg tet szett.
–Hogyanképzeledelajövődetöt

évmúlva?
– Öt év múl va már, re mé lem, az el -

ső gyer me kün ket fog juk vár ni a ba -
rá tom mal, Gergővel, aki szin tén ro -
ma szak ko lis. Úgy kép ze lem, hogy
ad dig ra be fe je zem a négy éves vé dő -
női mun ká mat Nyír lu go son, Ger gő
is vé gez ni fog, és ott, ahol mun kát ta -
lál, le te lep szünk, össze há za so dunk,
az tán jö het nek a gye re kek.

g La borczi Dó ri
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„Tíz szer annyit vár nak tő lünk”
BeszélgetésSzabóZsanettJúliaromaszakkollégistával

b Nyírlugosonszületett,jelenlegNyíregyházán,aDebreceniEgyetemEgész-
ségügyiKarántanulvédőnőnek,közbenegymagyarcsaládnálbébiszit-
terkéntdolgozik,illetvehétvégenként–hanincsenekszakkollégiumiórák
vagyelfoglaltságok–akenyérgyárbaésakonzervgyárbaiselmegyéj-
szakaiműszakba,hogyatandíjátelőtudjateremteni.Sza bó Zsa nett Jú -
lia, azEvangélikusRomaSzakkollégiumhallgatójaemellettönkéntes-
kéntkétalapítványmunkájábanisrésztvesz:úgygondolja,hogyaro-
mafiatalokszemélyespéldamutatássalsegíthetnekleginkábbahátrá-
nyoshelyzetűgyerekeknek.Areformációéstoleranciaévébenkérdez-
tükőttürelemről,előítéletességrőlésabékésegyüttéléslehetőségeiről.

Október15.alátássérülteknemzetkö-
zinapja,avagyafehérbotnapja.

Rossz a lá tá som. Há la Is ten nek,
nem annyi ra, hogy má sok, té ve sen, vi -
lág ta lan nak mond has sa nak – de ah hoz
ép pen elég gé, hogy szem üveg nél kül in -
kább ne lép jek ki az ut cá ra. Ha nem te -
szem fel a messze lá tó mat, kö nyör te le -
nül ho mály ban ma rad nak a rész le tek.

Ha éj jel fel éb re dek, és a kony ha vagy
a für dő fe lé igyek szem, nem kap cso -
lom fel a lám pát. Az ut cá ról be szű rő -
dő fé nyek elég sé ge sek. S ha ép pen nem
szü rem lik be egy sze mer nyi vi lá gos ság
sem, ak kor sem esek két ség be. Hja,
mert is me rős a te rep…

El kép zel ted már va la ha is, hogy
mi len ne ve led, ha nem ha gyat koz hat -
nál a sze med re? Ha hir te -
len va ló ban tel jes sö tét ség
ven ne kö rül, és úgy kel le -
ne bol do gul nod ide gen
kör nye zet ben? Rá adá sul
az egyet len em ber, aki re
szá mít hat nál, ma ga is lá -
tás sé rült len ne? Rá mer -
néd bíz ni ma gad olyas va la ki re, aki ren -
des kö rül mé nyek kö zött, a te szem szö -
ged ből néz ve, ma ga is se gít ség re szo -
rul, adott eset ben pont a ti éd re?

A láthatatlankiállítás ezt a hely -
ze tet ál lít ja eléd. Ahogy a prog ram
hon lap ja ígé ri: „A lát ha tat lan uta zás
vak ve ze tő kí sé re té ben, spe ci á li san be -

ren de zett és tel je sen be sö té tí tett
hely szí ne ken tör té nik, ahol egye di
hang ha tá sok és hely szín re sza bott il -
la tok se gí tik, hogy iga zán élet sze rű él -
mény ben le gyen ré szed. Kü lön bö ző
élet hely ze te ket mu ta tunk be ne ked,
ahol meg ta pasz tal ha tod, ho gyan kell
köz le ked ned a vá ro si for ga tag ban, ho -
gyan fi zetsz ki egy ká vét a bár ban,
vagy ép pen hon nan tud ha tod, me lyik
fű szer kell az ebé ded hez…”

A kö zel egy órás in ter ak tív rész
mel lett a „mú ze u mi” tér ben meg is -
mer ked hetsz azok kal az esz kö zök kel
és hasz ná la ti tár gyak kal is (Braille-író -
gép, fe hér bot, be szé lő óra, mér leg, vér -
nyo más mé rő és így to vább), me lye ket
a vak em be rek nap mint nap hasz nál -

nak. Ha pe dig egy ext ra prog ram ra is
be ne vez nél, ak kor lát ha tat lan va cso -
ra, lát ha tat lan bor kós to ló és lát ha tat -
lan masszázs kö zül vá laszt hatsz.

A láthatatlankiállításBu da pes ten,
a Mil le ná ris B épü le té ben vár. Bő vebb
in for má ció: www.lathatatlan.hu.
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Lát ha tat lan, 
de nem megfoghatatlan
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Evangélikus Élet 2013. október 13. f »Presbiteri«

Le ve let ho zott a pos ta. A
borítékban a Ma gyar or szá gi
Re for má tus Egy ház Zsi na ta
vi lá gi el nö ké nek, a Du nán túli
Re for má tus Egy ház ke rü let fő -
gond no ká nak, dr.HuszárPál-
nak a köny ve rej tő zött. A fel -
adó pe dig az EvangélikusÉlet
szer kesz tő sé ge volt. 

He ti la punk ér dek lő dé se
nem vé let len, hi szen a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház ban (is) öt-hat éve el kez dő -
dött a pres bi te ri tiszt ség és
szol gá lat új ra gon do lá sa. Úgy
ta pasz ta lom, hogy ez nem egy
stra té gia ré sze ként tör tént,
ha nem több ese mény, tör té nés
mu tat az új ra gon do lás irá -
nyá ba. Egy há zunk né hány éve
ren dez te meg elő ször az evan -
gé li kus pres bi te rek or szá gos
ta lál ko zó ját (EPOT), az Evan -
gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti
Egye sü let (EB BE) elő adás-so -
ro za tot szer ve zett a pres bi te -
ri tiszt ség ről, és Rév fü lö pön,
az egy ház Or dass La jos Ok ta -
tá si Köz pont já ban har ma dik
éve fo lyik pres bi ter kép zés,
ame lyen több mint két száz
pres bi ter vett már részt.

Az egy ház ban a dön té se ket
nem a vál la la ti vagy ban ki
szfé rá hoz ha son ló an, vagy is
azon nal vagy rö vid időn be lül
hoz zák meg, ha nem egy
hosszabb gon dol ko dá si, be -
szél ge té si, elem zé si, éré si fo -
lya mat után. En nek most az
ele jén tar tunk, ami kor re for -
má tus test vé re ink nek a pres -
bi té ri um ról és pres bi te rek ről
szó ló gon do la ta it Hu szár Pál
köny ve ré vén mi is meg is -
mer het jük. 

Nemtúlrózsáshelyzet
„Ho gyan vá laszt ják ki gyü le ke -
ze tük ben a pres bi te re ket?” –
kér dez te a könyv szer ző je
2009-ben né met or szá gi lá to -
ga tá sa so rán egy ot ta ni gyü le -
ke zet vi lá gi ve ze tő jé től. Tö mör,
egy sza vas vá laszt ka pott:
„Lasszó val.” A könyv ele jén
ol da la kon ke resz tül a pres bi -
te ri tiszt ség mai le ér té ke lő dé -
sé ről ol vas ha tunk, mely, úgy
gon do lom, nem csak a né -
me tek nél és nem csak a re for -
má tu sok nál szo mo rú va ló ság. 

A ma gyar or szá gi hely ze tet
a szer ző a kom mu nis ta irá nyí -
tás negy ven évé vel ma gya -
ráz za, ami kor is „a ha gyo má -
nyo san ke resz tyén ala po kon
nyug vó tár sa dal mi struk tú rát
cél tu da to san le rom bol ták,
szán dé ko san szét ver ték”. Bár a
„lé te ző szo ci a liz mus ban” va ló -
ban volt rom bo lás, szét ve rés,
szán dé kos ság és tö mény egy -
ház el le nes ség, még is ez az a
ma gya rá zat, amely től már hi -
deg rá zá som van. A szer ző is
meg em lí ti, hogy Nyu ga ton
sem jobb a hely zet, pe dig ott
nem volt ate is ta dik ta tú ra,
még is a szo ci a liz mus – egyéb -
ként va lós – bű ne i vel ma -
gya ráz za az egy há zi tiszt sé gek
de val vá ló dá sát, így a pres bi -
te ri ét is.

Ha a skan di náv or szá gok -
ban vagy Hol lan di á ban, Né -
met or szág ban, Svájc ban, Ang -
li á ban vizs gál juk az egy há -
zak, gyü le ke ze tek mai ál la -
po tát (tu da to san olyan or szá -
go kat, ré gi ó kat írok, ahol a
pro tes tán sok szá ma meg ha tá -

ro zó volt, és ma is az le het ne),
azt a kö vet kez te tést von hat juk
le, hogy – min den el nyo más
el le né re – Is ten ért he tet len
sze re te te és ir gal ma foly tán
ná lunk ab ban a bi zo nyos
negy ven év ben ke gyel mi ál la -
pot volt. Tu dom, e meg jegy zé -
sem mel a meg hur col tak, a
hát rányt szen ve det tek és hoz -
zá tar to zó ik til ta ko zá sát ví -
vom ki, még is: Ma gyar or szá -
gon azok ban az év ti ze dek ben
olyan mér té kű le épü lés, egy -
ház el ha gyás, teo ló gi ai, eti kai
re la ti vi zá ló dás nem kö vet ke -
zett be, mint Nyu ga ton. Ezek
a fo lya ma tok már ná lunk is el -
in dul tak, de most még mind -
en nek az ele jén tar tunk. 

egyháztörténeti
tanulságok
Nem gyak ran ol vas ha tunk
egy ház tör té ne tet pres bi te ri
szem üve gen ke resz tül. Ezért is
iz gal mas Hu szár Pál köny ve
azok nak, akik e tiszt ség ős egy -
há zi tör té ne té ről, majd re for -
má ció ko ri új ra ér tel me zé sé ről,
a ma gyar or szá gi re for má tus -
sá gon be lü li sze re pé ről akar -
nak töb bet meg tud ni. Mind -
ez re for má tus rész ről min -
den bi zonnyal hi ány pót ló, ná -
lunk, evan gé li ku sok nál pe dig
még fel tá rás ra vár. 

Szá mom ra azért is ér de kes
volt vé gig kö vet ni a presbiteri
szolgálat tisztséggé való de-
formálódását,mert evan gé li -
kus egy há zun kon be lül is
ugyan ezt ta pasz ta lom. Egy -
há za ink ban egy sze rű en tu do -
má sul vesszük, hogy a pres bi -
te ri szol gá lat az ős egy ház ban
el ső sor ban ige hir de tői, misszi -
ói, lé lek men tői és lel ki gon -
do zói volt, most meg azt, hogy
ez ma in kább tiszt ség, és csak
má sod sor ban szol gá lat, még -
pe dig az zal a fel adat tal – ami -
ként egy evan gé li kus fel ügye -
lő fo gal ma zott –, hogy a lel -
kész lel ki mun ká já nak kül ső,
az az mű sza ki, pénz ügyi, jo gi
fel té te leit biz to sít sa.

A könyv ből meg tud hat juk,
hogy az el ső pres bi té ri u mot
Ma gyar or szá gon a re for má -
tus egy ház ban 1617-ben hoz ták
lét re Pá pán, de csak nem száz -
öt ven év be telt, amíg min den -
hol el fo ga dot tá vált. Az evan -
gé li ku sok nál 1610-ben a gö -
mö ri evan gé li kus egy ház me gye
kez de mé nyez te a pres bi té ri u -
mok lét re ho zá sát. Az uni tá ri -
u sok nál vi szont már 1579-ben
dön töt tek a kol lek tív egy ház-,
gyü le ke zet ve ze tés mel lett.

Ta nul sá go sak az egy ház fe -
gye lem ről és eb ben a pres bi té -
ri um sze re pé ről írot tak. Hol
van már mind ez – só haj tunk –,
és nosz tal gi á val gon dol ha tunk a
„ré gi szép idők re”. Más hol meg
is jegy zi a szer ző, hogy ma az
egy ház ta gok fe gyel me zé sé nek
a tö re dé ke sem va ló sít ha tó meg,
mert egy váll rán dí tás sal há tat
for dí ta ná nak gyü le ke zet nek,
egy ház nak.

alkalmas
vagyalkalmatlan
Is ten el hí vá sa a gyü le ke zet
nem lel ké szi ve ze té sé re, akár
tes tü let ben is, alap ve tő en fon -
tos – ol vas hat juk a könyv -
ben. E nél kül nem megy. Is ten -
től eh hez ilyen-olyan ké pes sé -

ge ket, ka riz má kat ka punk. Ezt
jól lát ja fő gond nok test vé rünk
is. Ta pasz ta la ta im sze rint a
mai pres bi ter ín sé ges idők ben
ezt so kan „ta ka ró nak” hasz nál -
ják: „Én nem kap tam sem mi -
lyen ké pes sé get az Is ten től a
pres bi te ri mun ká hoz” – hal -
lot tam nem egy szer. Így az -
után nem is vál lal nak ilyen
szol gá la tot.

Ép pen ezért hi á nyo lom a
könyv ből a „kály hát”, ahon nan
el kell in dul nunk. Azt, hogy az
Is ten sze mé ben min den ki al -
kal mat lan, de ő az, aki al kal -
mas sá tud ten ni. Leg több ször
nem azon nal és nem az in du -
lás kor, ha nem fo ko za to san ér -
le li meg ben nem a pres bi tert,
mint ahogy Mó zes sel, a pró fé -
ták kal és az el ső pres bi te rek -
kel, az apos to lok kal tet te.

Ezért tar tom a könyv be li
ki vá lasz tás egyes szem pont ja it
is rö vid lá tók nak. Mert rö vid -
lá tó az, aki jo gász, mű sza ki és
pénz ügyi szak em be re ket sze -
ret ne a pres bi té ri um ban lát ni,
nem pe dig olya no kat, akik az
öröm hírt vi szik má sok nak,
gyü le ke ze ten be lül és kí vül.
A na gyon fon tos és le nem be -
csült jo gi, mű sza ki, pénz ügyi
stb. „üze mel te té sét” a gyü le ke -
zet nek nem pres bi te rek re kell
bíz ni, ha nem gyü le ke ze ten
be lü li vagy – ha nin cse nek
ilye nek – kül sős (egy ház me -
gyei, -ke rü le ti) szak em be rek re.

Presbiterifeladatok
Ez az egyik fő fe je ze te Hu szár
Pál köny vé nek. Az egy ház -
tör té ne ti fe je ze ten be lül is,
meg azon túl is a szer ző sok -
szor sza lad elő re, majd et től
meg ijed, és két szer annyit fut
vissza. Pél dá ul szól ar ról, hogy
ha fi a tal pres bi te rek is len né -
nek, „na gyobb ha tás fok kal
tud nák meg szó lí ta ni az élet -
kor ban hoz zá juk kö ze lebb ál -
ló kat”, ami misszi ós szol gá lat.
Ugyan ak kor a mai pres bi ter
fel ada tá nak nem el sőd le ge -
sen a lel ki mun kát tart ja. Ha
pe dig nem a lel ki mun ka a
pres bi ter fel ada ta, ak kor
előbb-utóbb el ső sor ban tiszt-
séget tölt be. A szolgálat ész -
re vét le nül tiszt ség be „csú szik
át”. Per sze a tiszt ség mö gött is
le het/van szol gá ló szív, de vi -
lá go san kell lát nunk, hogy a
sok szűk ke reszt met szet kö zül
a leg szű kebb az Is ten ha tal mas
dol ga i ról szó ló be széd, az
evan gé li um vi te le agy tól agyig,
szív től szí vig, lé lek től lé le kig. 

Az Is ten Szent lel ke ál tal al -
kal mat lan ból al kal mas sá ki -
mun kált pres bi te rek nek el ső -
sor ban a lel kész ige hir de tői,
misszi ói, lé lek men tői, lel ki -
gon do zói hang ját és szol gá la -
tát kell meg sok szo roz ni uk.

Nem szó szék ről és nem is ten -
tisz te le ten, ha nem a hét töb bi
száz hat van hét órá já ban és el -
ső sor ban a temp lo mon kí vül.

Tu dom, hogy egy há zunk -
ban a pres bi te ri szol gá lat ról ki -
ala kult vé le mény ma job ban
ha son lít a re for má tus test vé -
re ink nél kö ve tet tek hez, de vé -
le mé nyem sze rint eb ben is
vissza kell tér nünk az ős egy há -
zi gya kor lat hoz.

Ami kor a fe le ke ze tek kö zött
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház ban a leg na gyobb a
szór vá nyo so dás, és egyik év -
ti zed ről a má sik ra vál tak – és
vál nak ma is tu cat já val – a te -
le pü lé sek evan gé li kus je len lét
nél kü li vé, volt anya gyü le ke ze -
tek és szór vá nyok tö me ge sen
nél kü lö zik a rend sze res lel ké -
szi szol gá la tot, ilyen kor ban a
lel ké szi szol gá lat meg több -
szö rö zé se a pres bi te rek szol -
gá la tá val el en ged he tet len az
evan gé li kus meg úju lás és a
misszi ói pa rancs tel je sí té se
érdekében.

Presbiterválasztás
és-képzés
Hasz nos pél dá kat ol vas ha -
tunk Hu szár Pál köny vé ben a
pres bi ter vá lasz tás ról és -kép -
zés ről. 

A vá lasz tás ról szól va nem
rej ti vé ka alá a szer ző, hogy a
„kény szer pres bi ter ség” nem
rit ka a re for má tus gyü le ke ze -
tek ben, el ső sor ban a vi dé ki,
ki csi egy ház köz sé gek ben.
Mint ha az evan gé li kus hely zet -
ről ol vas nánk. A „lasszó val”
fo gott, a rá be szé lés nek en ge dő
pres bi te rek ről. Saj nos nem de -
rül ki a könyv ből, hogy en nek
iga zi oka nem a csök ke nő lét -
szám, ha nem a hí vő el kö te le -
zett ség nagy fo kú hi á nya a gyü -
le ke ze tek ben. Re for má tu sok nál
és evan gé li ku sok nál egy aránt. 

A mai em ber – szok ták
mon da ni – idő hi ány ban szen -
ved. Ezért sem vál lal nak szol -
gá la tot oly so kan a gyü le ke zet -
ben vagy a gyü le ke zet ből ki in -
dul va, an nak ha tá ra in kí vül.
Ha azon ban az időt Is ten ke -
zé ből kér jük el, ak kor meg ta -
pasz tal hat juk, hogy – szél ső -
sé ges ese te ket ki vé ve – a szol -
gá lat nem megy sem mi nek a
ro vá sá ra.

A pres bi ter kép zés te kin te -
té ben re for má tus test vé re ink
elő rébb tar ta nak. Ko ráb ban
kezd ték, és ál dá sait is ha ma -
rabb ta pasz tal ták meg. Gyü le -
ke ze te ink jö vő je szem pont já -
ból na gyon fon tos, hogy pres -
bi te re ink ta nul ja nak, az egy -
ház ké pez ze őket. 

Hu szár Pál köny ve a pres bi -
te ri tiszt ség ről hasz nos és ta -
nul sá gos ol vas mány. Egy egy -
há zi ve ze tő és a tiszt sé get év -
ti ze dek óta be töl tő pres bi ter
ta pasz ta la tai ak kor is fon to sak,
ha a kö tet nek nem min den
meg ál la pí tá sá val, vé le mé nyé -
vel ér tünk egyet. Egy vi szont
ta gad ha tat lan és meg kér dő je -
lez he tet len: a szer ző egy ház -
sze re te te és hű sé ge, mely hi té -
ből fa kad.

g Ga rá di Pé ter 

HuszárPál:Apresbiteritiszt-
ségről. Kálvin Kiadó, Buda-
pest,2013.Ára900Ft.

Tiszt ség, szol gá lat – vagy mindket tő?
GondolatokHuszárPálApresbiteritisztségrőlcíműkönyvealapján

A nap kez de tén WagnerJózsef,
a há zi gaz da gyü le ke zet fel -
ügye lő je kö szön töt te az egy be -
gyűl te ket, majd a né met aj kú
gyü le ke zet temp lo má ban Lá-
zárné Skorka Katalin he lyi
lel kész áhí ta ta ala poz ta meg az
egész na pos ta lál ko zót. A
prog ram a gyü le ke ze ti ház ban
foly ta tó dott, ahol a részt ve vők
elő ször Cser há ti Pé ter he lyet -
tes ál lam tit kár Hitéspolitika
cí mű, ve tí tett ké pes elő adá sát
hall gat hat ták meg. Az evan gé -
li kus elő adó re fe rá tu mát jé zu -
si ala pok ra he lyez te, ami kor
be ve ze tő gon do la ta i ban evan -
gé li u mi idé ze te ket vett ki in du -
ló pont ként.

A dél előtt má sik elő adá sa az
idén száz éves Ma gyar Cser -
kész szö vet ség ről szólt. Bu day

Bar na bás or szá gos el nök nem
csak a múlt ról ej tett szót, de
lel ke sen szá molt be a szö vet -
ség je le né ről is, töb bek kö zött
a fi a ta lok szá má ra oly kor ki hí -
vá sok kal és él mé nyek kel te li
tá bo rok ról és egyéb prog ra -
mok ról. Mon da ni va ló ját az
em lí tett ren dez vé nye ken ké -
szült fo tók kal illusztrálta.

Ebéd után a részt ve vők nek
le he tő sé gük nyílt rö vid lá to ga -
tást ten ni a Me ző be ré nyi Pe -
tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim -
ná zi um és Kol lé gi um, il let ve a
Ka ti ca bo gár Evan gé li kus Né -
met Nem ze ti sé gi Óvo da in téz -
mé nye i be. Az „ide gen ve ze tő”
sze re pét mind két he lyen az in -
téz mé nyek ve ze tője – dr.
RücknéMezőGyörgyi, il let ve
Hoffmann Szilvia – vál lal ta.

A dél után má so dik fe lé ben
az egy ház me gyei fel ügye lők –
Dudla Erzsébet, Madarász
Géza és dr.RückAndrás – be -
szá mo ló it hall gat hat ták meg
az egy be gyűl tek, majd együtt
vo nul tak át a szlo vák temp -
lom ba, ahol a Me ző be rény II.
ke rü le ti fel ügye lő, Lestyán
Ádám kö szön tő je után a gyü -
le ke zet lel ké sze, FejérSándor
úti ál dá sá val ért vé get a nap.

g Bo da Zsu zsa

Dé li re gi o ná lis
felügye lői ta lál ko zó

Me ző be rény ben
b ADéliEgyházkerületbenimmártöbbéveshagyomány,hogy

atavasziországosfelügyelőikonferenciátkövetőenazegy-
házmegyéknekésazokgyülekezeteinekvilágitisztségvi-
selőiősszelregionálisanistalálkoznak.AKelet-békési,a
Nyugat-békésiésaBács-KiskunEgyházmegyevezetőiok-
tóber5-én,szombatonMezőberényI.kerületgyülekeze-
tének vendégszeretetét élvezhették. Ra dos né Len gyel
An na egyházkerületifelügyelőazalkalomradr. Cser há ti
Pé ter egészségpolitikáértfelelőshelyettesállamtitkártés
Bu day Bar na bás borsod-hevesiesperest,aMagyarCser-
készszövetségországoselnökéthívtavendégelőadónak.

Dr.CserhátiPéterelőadása

BudayBarnabás

szabadegyetemaBécsikaputéren
A Bé csi ka pu té ri evan gé li kus temp lom ká pol ná já ban (Bu -
da pest I. ker., Tán csics Mi hály u. 28.) min den hó nap el ső
hét fő jén 19 órai kez det tel sza bad egye te mi elő adá sok han -
goz nak el. A kö vet ke ző al ka lom ok tó ber 14-én lesz (ez al ka -
lom mal a má so dik hét főn). Elő adó: GryllusDánielKos suth-
dí jas ze ne szer ző, elő adó mű vész, ze nész. Té ma: Weöres
Sándorművészete–Szolgacsakegyvan,azIsten.Há zi gaz -
da: dr.FabinyTamás püs pök. A rész vé tel in gye nes. A szer -
ve zők min den ér dek lő dőt szí ve sen lát nak.

meghívó
Ok tó ber 17-én, csü tör tö kön 19 óra kor a Kál vin te rem ben (Bu -
da ke szi, Fő u. 159.) Lutherésazantiszemitizmus cím mel tart
elő adást VéghelyiAntal evan gé li kus lel kész, teo ló gi ai ta nács -
adó, a Lu ther-könyv so ro zat szer kesz tő je és for dí tó ja.

Sze re tet tel vá runk min den ér dek lő dőt. Az elő adás in gye -
nes. Ado má nyo kat a bu da ke szi Pro tes táns Kör te vé keny -
sé gé nek tá mo ga tá sá ra el fo ga dunk.

h i r d e t é s e k
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lá di) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Mezőu.12. de. 10. Donáth Lász -
ló; Óbuda,III.,DévaiBíróM.térde. 10. dr. Lászlóné dr. Agod Anett; Újpest,IV.,Lebs-
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krt.3. du. 6. (úrv., Tamás-mise, nyitó) Mézes Zsolt; Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.
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Kecz kó Szilvia; Angyalföld,XIII.,KassákLajosu.22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló,
XIV.,Lőcseiút32. de. 11. (úrv.) Tamásy Ta más né; XIV.,Gyarmatu.14. de. fél 10. (úrv.)
Ta má sy Tamásné; Pestújhely,XV.,Templomtérde. 10. (úrv.) Szabóné Mátrai Marianna;
Rákospalota,XV.,RégiFótiút73.(nagytemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet; Rá-
kosszentmihály,XVI.,Hősöktere10–11. de. 10. Bö rön te Márta; Cinkota,XVI.,Ró-
zsalevélu.46. de. fél 11. Bátovszky Gá bor; Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24. de. 9.
Bá tovsz ky Gábor; Rákoshegy,XVII.,Tessediktérde. 9. Kovács Áron; Rákoskeresztúr,
XVII.,Pestiút111. de. fél 11. Kovács Áron; Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146. de. 9.
Dar vas Anikó; Rákosliget,XVII.,GózonGy.u. de. 11. Darvas Anikó; Pestszentlőrinc,
XVIII.,Kossuthtér3.de. 10. Hor váth-Csi  tá  ri Boglárka; Pestszentimre,XVIII.,Rákóczi
út83.(reformátustemplom) de. 8. Horváth-Csitári Boglárka; Kispest,XIX.,Temp-
lomtér1. de. 10. Szabó András; XIX.,Hungáriaút37. de. 8. Széll Éva; Pesterzsébet,
XX.,AdyE.u.89. de. 10. (családi) Győ ri János Sámuel; Csepel,XXI.,Deáktér de.
fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok,XXII.,Játéku.16.de. 10. Hokker Zsolt; du. 5. (gyermek-
is ten tisz te let) Hokker Zsolt; Budakeszi,Főút155.(gyülekezetiterem)de. fél 10. (családi)
dr. Lacknerné Puskás Sá ra; Budaörs,Szabadságút75. de. 10. Endreffy Géza; Pilis-
vörösvár(ref.templom) du. 2.
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Összeállította: Balla Mária

Az egy ház köz ség ka pu ján be té rő ket
el ső ként az if jú ság tag jai fo gad ták, és
név táb lá val lát tak el min den kit. A
temp lom ban HeinemannIldikó lel -
kész nő Pé ter apos tol sza va i val kö -
szön töt te az egy be gyűl te ket: „Tima-

gatokis,mint élő kö vek, épüljetekfel
lelkiházzá.” Az in ter ak tív nyi tó áhí -
tat so rán a részt ve vők ma guk gyűj -
töt ték össze, mi kell egy gyü le ke zet
meg ala ku lá sá hoz: lel ke se dés, oda -
adás, egy más irán ti sze re tet, hit. Az
em be ri aka rat vi szont ön ma gá ban
sem mit sem ér, Is ten se gít sé ge nél kül
nem áll hat na fenn ki lenc ven éve a
gyü le ke zet – hang zott el a kö zös gon -
dol ko dás összeg zé se ként. 

Min den kit meg moz ga tó, be szél ge -
tés re kész te tő já té kos is mer ke dés

kö vet ke zett. Az egy be gyűl tek meg -
tud ták, hogy van kö zöt tük olyan,
aki dol go zott már bá nyá ban, aki tud
ká posz tát sa va nyí ta ni, il let ve olyan is,
aki tud ja, hány ha rang ja van a ve csé -
si kis temp lom nak. Ez utób bi ról

min den ki tu do mást sze rez he tett a
gyü le ke zet tör té ne ti elő adás ré vén. A
lel kész nő mu tat ta be a kö zös ség
múlt ját, köz tük a há rom temp lom
tör té ne tét. 

Az el ső temp lo mot 1944-ben a né -
me tek rob ban tot ták fel; a má so di kat,
a Svájc ból ér ke zett fa temp lo mot az
Egy há zak Vi lág ta ná csa aján dé koz ta
a gyü le ke zet nek; a har ma dik, je len -
le gi temp lo mot pe dig 1971-ben szen -
tel te fel KáldyZoltán püs pök. A ve -
tí tett ké pes elő adást nem csak a ve csé -

si ek egy ko ri lel ké szei – Marschalkó
Gyula és RezessyMiklós – egé szí tet -
ték ki sa ját él mé nye ik kel, ha nem a
gyü le ke zet tag jai is ér de kes dol go kat
me sél tek.
Kovács József egy ko ri pres bi ter

be szá molt ró la, hogy az el ső temp lom
alap kö vé ben egy 1932-es új ság ra lel -
tek, amely öröm mel tu dó sí tott ró la,
hogy az 50-es vil la mos ha ma ro san ki -
jön egé szen Ve csé sig. A ki lenc ven -
éves új ság hír mo solyt csalt a hall ga -
tó ság ar cá ra, ugyan is a Pest szent lő -
rin cig köz le ke dő jár mű vet az óta is
vár ják a ve csé si ek… A gyü le ke zet nél
is idő sebb Marschal kó Gyu la el me -
sé lé sé ből ki de rült, hogy a pa ró kia épí -
té se rend kí vü li mó don zaj lott le, hi -
szen a pres bi té ri um sa ját ke zű leg, két
hét alatt húz ta fel a ház fa la it. 

A je len le gi pres bi té ri um sem tét -
len ke dik: a fel ügye lő ál tal ké szí tett
pin ce pör köl tet fo gyaszt hat ták el a
gyü le ke ze ti nap ra egy be gyűl tek
együtt a temp lom ud va ron. 

Dél után já ték ról já ték ra jár hat tak a
részt ve vők. Ve tél ke dőn kre a tí van le -
he tett szá mot ad ni a gyü le ke zet tör té -
ne ti is me re tek ről. Vá rat la nul elő ke rült
pél dá ul a gyü le ke zet szer ve ző HelleFe-
renc esz pe ren te nyel ven kül dött le ve -
le, egy szo mo rú vers a temp lom fel -
rob ban tá sá ról, va la mint a lel kész la kás
épí té sé ről szó ló bal la da is. Cso csó baj -
nok ság és ping pong ver seny zár ta a jó
han gu la tú na pot, ame lyen mint egy
nyolc va nan vet tek részt.

A ki lenc venedik év for du ló hoz
kap cso lód va rajz pá lyá za tot is hir de -
tett a gyü le ke zet. A ju bi le u mi prog -
ram so ro zat kö vet ke ző ál lo má sa no -
vem ber 10. lesz, ami kor a dél előt ti is -
ten tisz te le ten az egy ház ke rü let püs -
pö ké vel együtt ad nak há lát az el múlt
ki lenc ven évért a he lyi evan gé li ku sok.
Ugyan az nap dél után öt óra kor a
Boyzless Voice ka ma ra együt tes ad
majd kon cer tet a ve csé si mű ve lő dé -
si ház ban.

g Ko czor Kin ga

3 temp lom – 90 év
ÉvfordulósünnepnapVecsésen

„A bu da pes ti test vér in téz ménnyel
kö ti össze a leg ré geb bi kap cso lat az
Au gus ta na Hoch schu lét” – mond ta
MarkusMülke, a fő is ko la ta ná ra és
kül ügyi ve ze tő je a kam pusz hall ga tói
bár já ban ren de zett ma gyar es ten.
„Már az 1970-es évek óta is mer jük és
tá mo gat juk egy mást, ez zel a bu da -
pes ti evan gé li kus teo ló gia a leg ré geb -
bi nem zet kö zi part ne rünk.” 

A ma gyar de le gá ció ké pes be mu -
tat ko zá sa a je len le vő húsz-hu szon -
öt ér dek lő dő hall ga tó előtt csak meg -
erő sí tet te mind ezt: a rend szer vál to -
zás óta több mint har minc ma gyar
ösz tön dí jas hall ga tó ta nul ha tott egy-
egy tan évet Ne u en dett el sa u ban. 

Az utób bi évek ben ör ven de te sen
meg nőtt a né met hall ga tók ér dek lő -
dé se is Bu da pest iránt: vissza iga -
zol ta ezt a ma gyar kül dött ség rész vé -
te lé vel tar tott nem zet kö zi áhí tat és a
ma gyar est irán ti hall ga tói ér dek lő -
dés is. A je len le vő Ha us mann Jut ta
ószö vet sé gi pro fesszor is eb ből az in -
téz mény ből jött a ba jor egy ház tá mo -
ga tá sa ke re té ben két év ti zed del ez -
előtt, hogy a ma gyar lel kész- és teo -
ló gi ai kép zést erő sít se.

A ma gyar de le gá ci ót ven dé gül lát -
ta az Au gus ta na ve ze té se is. Gury
Schneider-Ludorff rek tor nő, egy ház -
tör té nész és ChristianStrecker rek tor -
he lyet tes, az Újszövetség pro fesszo ra
be szá molt ró la, hogy a bu da pes ti teo -
ló gi á hoz ha son ló an ba jor ol da lon is
akk re di tá ci ós fo lya mat zaj lik, amely -
ben ko moly erő sí tő té nye zőt je len te -

nek a sta bil nem zet kö zi kap cso la -
tok. Ed dig is a ba jor–ma gyar egy há -
zi part ner szer ző dés és az Eu ró pai
Unió egész éle ten át tar tó ta nu lás
prog ram ja (Erasmus) biz to sí tot ta az
ele ven együtt mű kö dés ke re te it. En nek
meg tar tá sá ban és bő ví té sé ben mind -
két fél ér de kelt a jö vő ben is: a hall ga -
tói ösz tön dí jak mel lett az ok ta tói cse -
rék foly ta tá sá nak és a ku ta tá si együtt -
mű kö dés nek is van táv la ta – ér tett
egyet a két de le gá ció.

Eb ben a tan év ben há rom ma gyar
ösz tön dí jas ta nul Ne u en dett el sa u ban
egy há zi, il let ve Eras mus ösz tön díj jal.
Bu da pes ten egy né met hall ga tó tölt -
het el egy tel jes évet egy há zunk és az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
anya gi tá mo ga tá sá val. Idő köz ben
rend sze res sé vált, hogy a bu da pes ti ok -
ta tók és dok to rand uszok órá kat tar ta -
nak, il let ve ku ta tó ként dol goz nak az
Au gus ta nán, s ki emelt je len tő sé ge le -
het a ma gyar or szá gi teo ló gi ai mun ka
kö rül mé nye i nek ja ví tá sá ban az in -
téz mé nyi könyv tá rak kö zöt ti együtt -
mű kö dés nek is. 

A két test vér in téz mény kö zöt ti ré -
gi együtt mű kö dé si ke re tek ben fo lyó
ele ven mun ka mind két ol da lon vissza -
tük rö zi azt, ami a hét köz na pi mun ká -
ban itt és ott is fe le dés be me rül oly kor:
a lel kész- és teo ló gi ai kép zés erő sí té -
se az evan gé li kus egy há zak jö vő jé nek
igen lé sét je len ti, amely ből mind két in -
téz mény öröm mel ve szi ki – kü lön-kü -
lön és együtt is – a ré szét.

g Ko rá nyi And rás

Ré gi ke ret, ele ven tar ta lom
Látogatásabajorteológiaitestvérintézményben
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„JézusnakSamáriánkellettátmennie,
ésígyjutottelSamáriaegyikvárosá-
hoz,melynekSikárvoltaneve.Ezkö-
zelvoltahhozabirtokhoz,melyetJá-
kóbadottfiának,Józsefnek.Ottvolt
Jákóbforrása.Jézusakkorazúttólel-
fáradvaleültaforrásnál;azidődél-
feléjárt.Egysamáriaiasszonyjöttvi-
zetmeríteni. Jézus így szólt hozzá:
»Adjinnom!«” (Jn 4,4–7)

Bé kés csa bán, ahol fel nőt tem, a
la ká sunk tól olyan két száz-két száz öt -
ven mé ter re, az evan gé li kus Nagy -
temp lom hát só ki já ra tá nál volt egy
kút. Egy szép, ré gi ar té zi kút. Rend -
sze re sen ki jár tunk eh hez a kút hoz a
csa lá dom töb bi tag já val, hogy meg -
tölt sük de mi zson ja in kat. Az is elő for -
dult, hogy az ál ta lá nos is ko lá ból ha -
za fe lé me net osz tály tár sa im mal kis
ki té rőt tet tünk, hogy szom jun kat
olt suk a lágy, lan gyos, foly ton fo lyó
víz zel. Az tán el ke rül tem Bé kés csa bá -
ról, és évek kel ké sőbb fi gyel tem fel ar -
ra a hír re, hogy szá mos ar té zi kút vi -
zé ben ve szé lye sen sok ar zént ta lál tak.
Mint ki de rült, mit sem sejt ve, ön ként
mér gez tük ma gun kat. 

A kút még min dig ott van, bár vi -
zet már nem ad. Még van nak ar té zi
ku tak or szág szer te, me lyek mű köd -
nek, olya nok is, me lyek nek a vi ze iha -
tó – ta lán ki csit na gyobb a man gán -
tar tal muk, de még iha tó –, és van nak
olyan erő sen ar zé ne sek, hogy fi gyel -
mez te tő táb lá kat tet tek ki rá juk, en -
nek el le né re so kan még így is isszák
a vi zü ket. 

Szép em lék le het ne szá mom ra a
csa lá di ar té zi kút hoz já rás, ha el
tud nék vo nat koz tat ni at tól, hogy
mér ge ző volt a víz, ame lyet lel ke sen
it tunk. 

Fi a ta labb ko rom ban so kat jár tunk
Du nán túl ra, az ot ta ni he gyek be nya -
ral ni, ahol egy mást ér ték a for rá sok,
és mi ter mé sze te sen szí ve sen it tuk
hűs vi zü ket. Az tán a ki lenc ve nes
évek ben ki de rült ezek ről a for rá -
sok ról, hogy a vi zük nek olyan ma gas
a nit ro gén tar tal ma, hogy nem aján -
lott a fo gyasz tá suk. 

Az iha tó víz – kincs, még pe dig a
leg na gyobb, er re egyé ni leg is rá jön az
em ber idő vel, de most már az egész
vi lág tisz tá ban van ez zel, po li ti kai és
egy há zi ve ze tők egy aránt, és ha ta lál -
koz nak, ez az egyik fon tos be széd té -
ma. Becs lé sek sze rint húsz év múl -
va a ma is víz hi á nyos or szá gok ban,
mint a Kö zel-Ke let or szá gai, fe le annyi
ivó víz fog jut ni egy fő re, mint ma.
Sok jor dá ni ai vá ros ban ma is csak he -
ten te egy szer fo lyik a csap ból víz.
Ahogy pe dig a né pes ség vi lág szer te
nő, a sze mé lyen kén ti víz fo gyasz tás
húsz éven te meg dup lá zó dik. Mind eb -
ből bár ki ki kö vet kez tet he ti, hogy
mi ért a víz lesz a leg fon to sabb kér -
dés a jö vő ben. A víz hi ány nép ván dor -
lást fog elő idéz ni, és a cél ál lo má sok
a víz ben gaz da gabb te rü le tek lesz nek. 
„Adj innom!” – a Bib li á nak ez a

mon da ta a jö vőt idé zi meg szá -
munk ra. A fel ol va sott, Já nos evan gé -
li u ma-be li sza kasz ban két em ber ta -
lál ko zik egy kút nál, és az egyik vi zet
kér a má sik tól. Most elő ször te kint -
sünk el at tól, hogy ki volt ez a két em -
ber sze mé lye sen. Pusz tán a hely zet
is ér de kes: az egyik em ber vi zet kér
a má sik tól. 

A szom jú ság igen pa ran cso ló szük -
ség. Egy fel nőtt nek át la go san na pi két
li ter vi zet kell in nia. Elég mind össze
két szá za lé kos fo lya dék vesz te ség ah -
hoz, hogy mind a fi zi kai, mind a szel -
le mi tel je sít mé nyünk csök ken jen.

Míg étel nél kül akár hat hé tig is ki -
bír juk, víz nél kül leg fel jebb né hány
na pig!
„Adjinnom!” – és volt, hogy hi á -

ba mond ta va la ki: PrimoLevi le ír ja,
hogy Ausch witz ban nem ad tak a
fog lyok nak ivó vi zet, még a for ró au -
gusz tu si na pok ban sem. Más kor az
es ti le ves és a dél előt ti pót ká vé elég
volt ah hoz, hogy el ve gye a szom jú -
sá gu kat. De a nyá ri me leg kö nyör te -
len szom jú sá got oko zott, és még a tá -
bor iha tat lan mos dó vi ze is ki apadt.
A szom jú ság iszo nyú gyöt re lem volt.
Mert míg az éh ség ad ha la dé kot, a
szom jú ság nem, az nem ke gyel mez
egy pil la nat ra sem. 

Ak kor épp egy épít ke zé sen dol goz -
tat ták őket. „A ká pó egy sa rok ba ren -
delt, hogy ta ka rít sam el a tör me lé ket
– ír ja Pri mo Le vi. – A fal men tén a
mennye zet től a pad ló ig csap ban vég -
ző dő, két co los füg gő le ges cső hú zó -
dott. Csak nem víz ve ze ték? Meg pró -
bál tam ki nyit ni a csa pot, egye dül vol -
tam, nem lát ha tott meg sen ki. Be szo -
rult, de ad dig ka la pál tam egy kő da -
rab bal, amíg egy-két mil li mé ter rel ar -
rébb si ke rült for dí ta nom. Né hány
csepp buggyant ki be lő le. Víz volt
ben ne, nap me le gí tet te pos hadt víz,
de víz. Mennyi víz fér het el egy
más fél mé ter hosszú két co los cső be?
Egy li ter vagy annyi se. Meg te het tem
vol na, hogy nyom ban ki iszom az
egé szet, az lett vol na a leg biz to sabb.
Vagy ha gyok be lő le más nap ra is.
Vagy meg fe le zem a ba rá tom mal, Al -
ber tó val, vagy fel fe dem a tit kot az
egész mun ka csa pat előtt?”

Va jon mi hogy dön töt tünk vol na
a he lyé ben? 

Ő vé gül is úgy dön tött, hogy nem
issza ki egy ma ga, ha nem szól Al ber -
to ba rát já nak, és így együtt it ták ki a
vi zet ap ró kat kor tyol va, egy mást
vál to gat va a csap alatt, ti tok ban. 
„Adjinnom!” – a jö vő ben mil li ók

fog ják mon da ni. 
Máté evangéliuma 25. fe je ze té -

ben ta lál juk Jé zus nak az utol só íté let -
ről el mon dott pél dá za tát, ahol a ki -
rály azt mond ja a jobb ke ze fe lől ál -
lók nak: „Jöjjetek, Atyám áldottai,
örököljétekavilágkezdeteótaszámo-
tokraelkészítettországot.Mertéhez-
tem, és ennem adtatok, szomjaz-
tam,ésinnomadtatok…” És a meg -
szó lí tot tak ér tet len ke dé sé re azt vá -
la szol ja: „…amikormegtettétekeze-
ket akár csak eggyel is a legkisebb
atyámfiaiközül,velemtettétekmeg.”
(Mt 25,34–35,40) 

Jé zus azo no sít ja ma gát a szom ja -
zók kal: az egy ko ri, a je len ben élő és
a jö vő szom jú ho zó i val, akik így szól -
nak: „Adj in nom!” 

Most tér jünk vissza ah hoz a tör -
té net hez, amely ben Jé zus szá já ból
hall juk ezt a ké rést! „Adjinnom!” –

ezt mond ja a sa má ri ai asszony nak.
Fon tos eb ben a tör té net ben, hogy ki
az, aki től vi zet kér: egy sa má ri ai – egy
olyan nép cso port tag ja, amellyel az
iz ra e li ták nem vál lal tak kö zös sé get.
Két fe le ke zet is volt ez egy ben, úgy
is fel fog hat juk őket; Jé zus az egyik fe -
le ke zet ne vé ben tesz az egye sü lés re
aján la tot a má sik fe le ke zet ad hoc
kép vi se lő jé nek. 

A ré gi idők ben a fi a tal fér fi ak a
kút hoz já ró le á nyo kat a kút nál vagy
a kút tól vissza té rő ben szó lí tot ták
meg, és mond ták ne kik: „Adj in nom!”
A mon dat bur kolt le ány ké rés volt, és
ha a le ány adott ne kik in ni, az zal
igent mon dott. Mi lyen szép és több -
je len té sű volt ez a szo kás: a fér fi vá -
gya, szom jú sá ga több je len té sű, és an -
nak meg elé gí té se egy ben az em be ri
faj fenn ma ra dá sát, az utó dok szü le -
té sét is szol gál ja.

Jé zus (Já kób kút já nál) ezt mond ja
egy sa má ri ai asszony nak: „Adj in-
nom!”Per sze ez nem egy konk rét fér fi
ké ré se egy konk rét nő höz, ha nem egy
nép kép vi se lő jé nek ké ré se egy má sik
nép kép vi se lő jé hez. Egy egy sze rű ké -
rés: csak egy po hár víz. De in nen ha -
mar el ér ke zik a be szél ge tés oda, hogy
a szom jú ság egy ma ga sabb szük ség -
let re mu tat, a lel ki szom jú ság ra. 

Mert lé te zik lel ki szom jú ság is,
amely fel szín re tör, és te ret kö ve telt
és kö ve tel ma gá nak dik ta tú rák
egyen ru hái és az egy for ma sá got ki -
kö ve te lő ter ror kö ze pet te is. Ez a lel -
ki szom jú ság azon ban nem va la mi
so ha ki nem elé gü lő vá gyó dás az el -
ér he tet len után. Jé zus eb ben a tör té -
net ben ép pen azt mond ja, hogy a lel -
ki szom jú ság el ér he ti cél ját, el ér he -
ti, ami csil la pí ta ni tud ja, és nem
csak ide ig-órá ig. Ezt mond ja a sa má -
ri ai asszony nak: „…akiabbólavíz-
bőliszik,melyeténadokneki,soha
többémegnemszomjazik,mertörök
életrebuzgóvízforrásáváleszbenne.”

Ez a fi zi kai va ló ság ban nem le het -
sé ges. Le he tet len az, hogy iszom, és
az a víz, ame lyet meg it tam, ben nem
egy fo lya ma to san öm lő for rást fa -
kasszon – de a lel ki vi lág ban igen, ab -
ban le het sé ges. 

Egyet len jó kor, jó idő ben ka pott
im pul zus, né hány szó, egy gesz tus,
egy érin tés, egy öle lés, mely úgy kel -
lett, mint egy po hár víz vagy mint egy
fa lat ke nyér, en gem ak kor meg men -
tett, és a to váb bi ak ban ar ra sar kallt,
hogy ezt ad jam to vább, hogy meg sok -
szo ro zód jon ben nem az ál tal, hogy
egye több em ber rel osz tom meg. 

Jé zus és a sa má ri ai asszony két fe -
le ke zet kép vi se lő je ként áll ott a kút -
nál, a vi zek for rá sá nál, és Jé zus ar ról
be szél, hogy a tes ti szom jú ság hoz
ha son ló an a lel ki szom jú ság is egye -
te mes, és er re csak egye te mes, fe le ke -
ze ti ha tá rok fe lett át íve lő vá lasz ad ha -
tó. Ezért mond ja: nem is itt, a Ga ri -
zim-he gyen, és nem is Je ru zsá lem ben,
a Sio non fog ják majd imád ni az Is tent,
ha nem lé lek ben és igaz ság ban. 

Egy po hár víz em lé kez tes sen ben -
nün ket ar ra, hogy a kö zös szom jú ság
– mind fi zi kai, mind lel ki ér te lem ben
– össze köt ben nün ket, és Te rem -
tőnk szí ne elé ve zet, aki a vi zek adó -
ja és Ura. És aki nem csak tes tünk szá -
má ra gon dos ko dott víz ről, és bíz ta
ránk, hogy tart suk tisz tán, ha nem
gon dos ko dott ar ról is, hogy lel ki
szom jú sá gun kat is ol ta ni tud juk,
nem csu pán al kal mi lag, ha nem egy -
szer és min den kor ra az ő egy szü lött
Fia ál tal. Ámen.

g Réz-Nagy Zol tán
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szítettsegédanyagotateremtésheténekünnepköréhez.Mintlapunkmúlthetiszá-
mábanbeszámoltunkróla,aprogramsorozatnyitóistentiszteleténekhelyszínea
hajdúnánásireformátustemplomvolt,melynekszószékéről–Jn4,4–7alapján
– Réz-Nagy Zol tán evangélikuslelkész,egyházunkArarátmunkacsoportjának
tagjahirdetteIstenigéjét.Azalábbiakbanennekszerkesztettszövegétközöljük.

A te rem tés ünn e pe 2013
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ÜzeNetazararátról

Rovatgazda:Jerabek-CserepesCsilla
ararat@lutheran.hu

Kül föld re utaz ni gya kor nok ként bi zony
jó do log! Ezt a né met ok ta tá si rend szer
irá nyí tói is így lát ják, épp ezért rend -
sze re sen ke re sik a ta pasz ta lat szer ző he -
lye ket fi a tal szak em be re ik ré szé re.
Ma gyar or szág és Ba jor or szág kö zött
im már húsz éve ak tív evan gé li kus
egy há zi kap cso lat mű kö dik, en nek
kö szön he tő en szep tem ber ben há rom
le en dő óvo da pe da gó gus lá to ga tott
Solt vad kert re. 
LisaHofstädter,JanaGroß és Jenni-

ferSchadeössze tett fel adat sor ral ér ke -
zett: ta nul má nyoz ni uk kel lett az evan -
gé li kus óvo dai ne ve lést, az is ko lai né -
met nyelv-ok ta tást és az idős gon do zást. 

Egy he tes itt lé tük so rán be kap cso lód -
tak az óvo da éle té be, az utol só na pon

ze nei fog lal ko zást tar tot tak a gye re kek -
nek min den cso port ban. Az evan gé li -
kus is ko lá ban egy tel jes ta ní tá si na pot
töl töt tek, meg fi gyel ve a né met nem ze -
ti sé gi cso port órá it. A re for má tus idő -
sek ott ho ná ban a szo ci ál pe da gó gia
volt a fő te rü let: itt test ne ve lés-fog lal -
ko zá son vet tek részt.

A mun ka mel lett az ide gen for gal -
mi kí ná lat meg is me ré se sem ma rad -
ha tott ki: a Font Pin cé szet ben ci te -
ra szó mel lett kós tol gat ták a ré gi és
va do nat új bo ro kat, az evan gé li kus
óvó nők kel tó par ti pik ni ket ren dez -
tek, SzekeresImre és tár sai pe dig sár -
kány re pü lők kel vit ték őket az ég be.
Egy ki csit a menny or szág fe lé…

g Ká Posz ta La jos

Fél úton a menny fe lé
NémetóvodaigyakornokokSoltvadkerten

LángZsolt (Fi desz–KDNP) pol gár mes -
ter be szé dé ben el mond ta, hogy el ső -
sor ban a nö vek vő gyer mek lét szám
tet te in do kolt tá az óvo da épü le té nek
fel újí tá sát és bő ví té sét. Az öku me ni kus
jel le get pe dig a ke rü let ben élő csa lá dok
lel ki, hit bé li igé nyé hez iga zí tot ták.
BalogZoltán, az em be ri erő for rá -

sok mi nisz te re azt hang sú lyoz ta,
hogy sze ren csé sen ta lál ko zott az ön -
kor mány zat és az öku me né, hi szen az
egyik a lo ka li tást, a má sik az uni ver -
za li tást kép vi se li.
BöröczIstván, a Mé dia szol gál ta tás-

tá mo ga tó és Va gyon ke ze lő Alap
(MTVA) ve zér igaz ga tó ja el mond ta,
hogy ko ráb ban az épü let a Ma gyar Rá -
dió óvo dá ja volt, most pe dig a II. ke -
rü leti ön kor mány zat bér li az épü le tet. 

A fel újí tás után a Völgy ut cai óvo -
dá ba tíz cso port ban há rom száz gyer -
mek jár majd. 

Az ön kor mány zat sa ját költ ség ve -
té sé ből biz to sí tot ta a fel újí tás össz -
költ sé gét, hat száz mil lió fo rin tot. Az
óvo dá ban je len leg öt cso port ból egy
pro tes táns, négy pe dig ka to li kus.

d Forrás:Evangélikus.hu

Ön kor mány za t tart fenn
öku me ni kus óvo dát 

b Átadtákazországelsőönkormányzatifenntartásúökumenikusóvo-
dájátafővárosII.kerületében,aVölgyutcában.Aháromszázszemé-
lyesóvodaoktóber1-jétőlakatolikus,areformátusésazevangélikus
felekezetfelügyeletévelműködik.

Hibaigazítás.Elő ző he ti szá munk 9. ol da lán, EGOT-móka-tár cí mű össze -
ál lí tá sunk ban ké pet kö zöl tünk a mú ze um pe da gó gi ai di ák szek ció ve ze tő jé -
ről, nevét azonban tévesen tüntettük fel. A fo tón valójában RózsaZoltán ré -
gész-ge o ar cheo ló gus lát ha tó, aki 2001 óta a Szán tó Ko vács Já nos Mú ze um
igaz ga tó ja. Az el írásért az érin tett és ol va só ink el né zé sét kér jük. Aszerk.
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Evan gé li kus ok ta tók 
egye te mi ta ná ri ki ne ve zé se

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem két do cen se, dr.BéresTamás és dr.
KorányiAndrások tó ber 8-án a Szép mű vé sze ti Mú ze um ban ün ne pé lyes ke -
re tek kö zött ve het te át egye te mi ta ná ri ki ne ve zé sét. A do ku men tu mot Áder
János köz tár sa sá gi el nök meg bí zá sá ból BalogZoltán, az em be ri erő for rá -
sok mi nisz te re ad ta át – tá jé koz tat ta az EvangélikusÉlet szer kesz tő sé gét
SzűcsnéPrőhleLívia, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem fő tit ká ra.
Ugyan ez alkalommal kap ta meg a pro fesszo ri ki ne ve zé sé ről szó ló do ku -
men tu mot dr.KampSalamon, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház or -
szá gos egy ház ze nei igaz ga tó ja, a Pé csi Tu do mány egye tem do cen se.



 e 2013. október 13. Evangélikus Élet

evangélikusélet – A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja
E-mail:evelet@lutheran.hu. • EvÉleton-line: www.evangelikuselet.hu. • Hirdetésfelvétel: hirdetes@evelet.hu.
Előfizetés: elofizetes@evelet.hu. • Szerkesztőség: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-1108, 20/824-5519; fax: 1/486-1195.
Szerkesztőségititkár(előfizetési és hirdetési ügyek referense): Balla Mária (maria.balla@lu the ran.hu). 
Főszerkesztő: T. Pin tér Ká roly (ka roly.pin ter@lu the ran.hu). 
Olvasószerkesztő: Dob so nyi Sán dor (san dor.dob so nyi@lu the ran.hu). Korrektor: Fedor Sára (sara.fedor@lutheran.hu). 
Tervezőszerkesztő/EvÉleton-line: Károly György Tamás (evelet@kgyt.hu). 
Munkatárs:Kinyik Anita (kinyik.anita@lutheran.hu).Rovatvezetők: dr. Ecsedi Zsuzsa – Cantate (ezsu@lutheran.hu), Ken deh
K. Pé ter – Oratio oecume ni ca (pe ter.ken deh@lu the ran.hu), Véghe lyi An tal – A va sár nap igé je (antal.veg he lyi@lu the ran.hu).
Szerkesztőbizottság: Adámi Mária, B. Walkó György, dr. Fabiny Tamás, Horváth-Hegyi Áron, Kendeh K. Péter, Kiss
Miklós, Orosz Gábor Viktor, Prőhle Gergely, Radosné Lengyel Anna, T. Pintér Károly.

KiadjaaLutherKiadó (ki ado@lu the ran.hu), 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-5478, 1/486-1228, 20/824-5518; fax: 1/486-
1229. Felelőskiadó: Ken deh K. Pé ter (pe ter.ken deh@lu the ran.hu). Nyomdaielőállítás: Konsilo Kft. (1022 Budapest, Tapolcsányi
u. 6.). Felelős vezető: Nagy Zoltán. Árusítja a ki adó. Terjeszti a Magyar Posta Zrt. Terjesztésiügyekbenreklamáció a Magyar
Posta Zrt. Hírlapüzletág ingyenes telefonszámán: +36-80/444-444 és a Luther Kiadónál. • IN DEX 25 211, ISSN 0133-1302.

Elő fi zet he tő köz vet le nül a ki adó nál vagy pos ta utal vá nyon. Az elő fi ze té si díj bel föl dön (illetve Románia és Szlovákia
területén) ne gyed év re 3575 Ft, fél év re 7150 Ft, egy év re 14 300 Ft, európai országba egy évre 48 100 Ft (172 euró), egyéb
külföldi országba egy évre 56 320 Ft (201 euró). Csak a min den hó nap 15-ig be ér ke ző le mon dá so kat tud juk az azt kö ve tő
hó nap el se jé vel regisztrálni, el len ke ző eset ben még egy hó na pig jár az új ság. Be kül dött kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem
kül dünk vissza. Az adott lap szám ba szánt kéz ira to kat a meg elő ző hét csü tör tö ké ig kér jük le ad ni! A hét fő dél utá ni lap zár ta kor
ki zá ró lag a hét  vé gi ese mé nyek kel össze füg gő (és a szer kesz tő ség gel elő ze te sen egyez te tett) írá so kat tud juk fi gye lem be ven ni.
Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk.

VASÁRNAP

6.00/Bartókrádió
Muzsikálóreggel
Vasárnapi orgonamuzsika
8.30/RégióRádió1485
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)
10.50/M1
Bibliaaképzőművészetben
11.40/M1
Híresevangélikusok
A soproni líceum neves
tanárai és diákjai
14.00/BudaörsRádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(budaorsradio.hu)

HÉTFŐ

12.05/Bartókrádió
29.régizeneinapok2013
A Capella Savaria
hangversenye
20.50/Bartókrádió
Bach-hét2013
Ittzés Gergely (fuvola) 
és Balog Zsolt (csembaló)
hangversenye a Deák téri
evangélikus templomban
21.35/DunaTv
Királyokútja
(izlandivígjáték,2011)
22.50/M1
Aranymetszés
(kulturálismagazin)
23.00/DunaWorld
Magyarországtörténete
(ismeretterjesztősorozat)
A két lovagkirály
23.40/M2
Borvacsora
Villány

KEDD

10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Bach: Erfreut euch, 
ihr Herzen – 66. kantáta
19.35/Bartókrádió
KapcsoljukaBartókBéla
NemzetiHangversenytermet
Az MR Szimfonikusok
hangversenye
20.00/CorvinusRádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
20.30/DunaWorld
Armeloperafesztivál–
gálaműsor
Közvetítés a Szegedi Nemzeti
Színházból
20.35/M2
Gyógyítótermészet
(németdokumentumsorozat)
A sivatag patikája

SZERDA

10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Praetorius: Erhalt uns, Herr,
bei deinem Wort – motetta
13.30/Kossuthrádió
,,Tebennedbíztunk
eleitőlfogva...’’
A református egyház félórája
13.40/M1
Jelfák
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
Nagycenk
21.40/DunaTv
Mosás,vágás,ámítás
(franciaromantikusvígjáték,
2010)
23.20/M1
Angijelenti(dokumentumműsor)
Angi és a lánglovagok
23.40/DunaTv
Beavatás
Czakó Gábor televíziós esszéje

CSÜTÖRTÖK

5.20/M1
Hajnaligondolatok
8.35/DunaTv
Lyukasóra
(irodalmiműsor)
8.35/PaxTv
AndrewWommacktanítása
Megváltás
12.00/Kossuthrádió
Déliharangszó
acsékútievangélikus
templomból
12.30/DunaTv
Táncvarázs
Gizella-kupa
21.40/DunaTv
Boszorkánykör
(magyarjátékfilm,2009)
22.00/Bartókrádió
JazzaMárványteremben
Hárs Viktor együttese
22.25/M1
Nemzetinagyvizit
A Rákóczi-szabadságharc

PÉNTEK

7.35/DunaTv
AziszlámEurópában
(európaidokumentumfilm-
sorozat)
13.10/DunaWorld
ABibliaamagyar
képzőművészetben
14.05/Kossuthrádió
Almaésfája
Gál Tibor borász és édesanyja
18.15/M2
Magyarnépmesék
(magyarrajzfilmsorozat)
19.44/Kossuthrádió
Tisztahangok
Bródy János dalai gyermekek
előadásában
20.55/Bartókrádió
PálhegyiMáté(fuvola)
ésFassangLászló(orgona)
Bach-hangversenye
23.45/M1
Áramlat
(amerikaifilm,2004) (104’)

SZOMBAT

5.20/M1
Hajnaligondolatok
9.30/Kossuthrádió
Korkóstoló
(gasztromagazin)
10.25/DunaWorld
Magyartörténelmi
arcképcsarnok
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
Klebelsberg Kunó
12.35/DunaWorld
ArejtélyesXX.század
Kun Miklós történész
műsora
13.25/DunaTv
CyranodeBergerac
(amerikaijátékfilm,1950) (209’)
16.15/DunaTv
Magdolna
(magyarjátékfilm,1941) (95’)
19.00/Bartókrádió
Verdi:Traviata
(háromfelvonásosopera)

VASÁRNAP

9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
9.45/M1
Evangélikusmagazin
15.00/PaxTv
Amitőlünktelik (koncertfilm)
Pintér Béla és csapata
19.30/DunaWorld
Kerekekéslépések
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
A Bodrogközben
19.30/Kossuthrádió
Vuk
Fekete István regényének
rádióváltozata
21.15/DunaTv
Pacsirta
(magyarjátékfilm,1963) (97’)
23.40/M1
Felperzseltföld
(kanadaifilmdráma,2010) (126’)

VASáRnApTÓL VASáRnApIg
Ajánlóarádióésatelevízióműsoraibóloktóber13-átóloktóber20-áig

Vasárnap(október13.)
Egek,harmatozzatokamagasból,hulljonigazságafellegekből!Táruljonfelaföld,
ésteremjenszabadságot,sarjadjonigazságisvele!Én,azÚr,teremtettemmind-
ezt.Ézs 45,8 (Gal 5,5; Mk 10,2–9/10–16/; 1Thessz 4,1–8; Zsolt 62) Is ten jó sá gá nak
és sze re te té nek sok fé le je le kí sé ri a hí vő em ber éle tét. Egyes nem ze dé kek nek meg -
adat nak azok a kü lön le ges pil la na tok, me lyek ben szin te kéz zel fog ha tó mó don érez -
he tő Is ten jó sá ga. A vá lasz tott nép fog ság ból va ló ha za té ré se ilyen pil la nat volt.
A na pok ban egy temp lom szen te lés al kal má val egy kö zös ség több mint száz éves
ima ké ré se vált va ló ra, ami kor bir tok ba ve het ték im már el ké szült haj lé ku kat. Is -
ten új já te rem tő sze re te te ma is meg ta pasz tal ha tó, har mat ként hull va övé i re.

Hétfő(október14.)
MagapedigamiUrunkJézusKrisztusésazIsten,amiAtyánk,akiszeretett
minket,éskegyelmébőlörökvigasztalássalésjóreménységgelajándékozottmeg,
vigasztaljamegatiszíveteket,éserősítsenmegtiteketmindenjócselekedetben
ésbeszédben. 2Thessz 2,16–17 (Zsolt 94,19; 2Móz 23,10–16; Zsid 13,1–8) A Szent -
írás ban az Atya Is ten sok fé le jel ző jé vel ta lál koz ha tunk, s ta lán ezek kö zül nem
a leg gya ko ribb a vi gasz ta ló. Pál a Római és Másodikkorinthusilevélben is úgy
be szél Is ten ről, mint a vi gasz ta lás Is te né ről. Ilyen Atyánk van, aki hez me he -
tünk éle tünk min den ba já val, aki nél e vi lá gi és örök kér dé sek re is kap ha tunk
re mény sé get adó vá la szo kat. Is ten igé je, Pál apos tol ta pasz ta la ta bá to rít ben -
nün ket ar ra, hogy for dul junk hoz zá bi za lom mal imád sá ga ink ban.

kedd(október15.)
Ésútrakelveafiúelismentazapjához.Mégtávolvolt,amikorapjameglát-
taőt,megszánta,elébefutott,nyakábaborult,ésmegcsókoltaőt. Lk 15,20 (Jer
31,20; 2Móz 18,13–27; Zsid 13,9–14) A té koz ló fiú pél dá za tát el ol vas va min dig
ta lá lok ben ne va la mi olyan rész le tet, olyan üze ne tet, amely re odá ig még nem
fi gyel tem fel. A fiú őszin te sé ge, el ron tott éle té vel va ló szem be né zé se min den
el hi bá zott dön té se el le né re meg ra ga dó szá mom ra. Ak kor le het újat kez de ni,
ha ré gi éle tünk kel szem be néz tünk. S mi lyen cso dá la tos, hogy va la ki így vár vissza
ma gá hoz, a ve le va ló kö zös ség be! Ve le, ál ta la van új kez det, ta lán ép pen ma.

szerda(október16.)
Bizony,javamraváltanagykeserűség.Hiszenmegmentettélazenyészetver-
métől,éshátadmögédobtadmindenvétkemet. Ézs 38,17 (Jn 8,10–11; 1Móz
24,54b–67; Zsid 13,15–25) Sú lyos sza va kat mond ki Ezé ki ás há la éne ké ben, mi -
u tán Is ten meg ke gyel me zett ne ki és foly tat hat ta ural ko dá sát. Nincs em ber,
aki ne fél ne a meg pró bá ló idők től: a tes ti és lel ki szen ve dés től, a nyo mo rú -
ság ide jé től. A Min den ha tó ke zé ben még ezek az idők is le het nek ál dás hor -
do zók, me lyek után ben ne és ál ta la meg erő söd ve foly ta tód hat élet utunk. Is -
ten ad ja, hogy ná la, az ő kö ze lé ben él hes sük meg eze ket a hely ze te ket.

csütörtök(október17.)
DeIsten,gazdaglévénirgalomban,azőnagyszeretetéért,amellyelminketsze-
retett,minketis,akikhalottakvoltunkavétkekmiatt,életrekeltettaKrisz-
tussalegyütt. Ef 2,4–5a (Zsolt 130,8; 2Móz 19,3–9; Lk 12,1–12) Pál apos tol „az
egy ház le ve lé ben”, az Efezusilevélben a gyü le ke ze tet a Krisz tus ban ka pott új -
já szü le tés aján dé ká ra em lé kez te ti. Az apos tol mind vé gig hang sú lyoz ta szol -
gá la ta alatt en nek az ese mény nek a kü lön le ges sé gét. Is ten nem az ér de me -
ink alap ján vá laszt ki ben nün ket, ha nem egye dül az ő ir gal ma és sze re te te nyo -
mán. Könnyen el fe led ke zünk er ről, mert éle tünk ré szé vé vá lik a ve le va ló kö -
zös ség, s egy idő után ta lán ma gá tól ér te tő dő nek hisszük. Ad junk há lát ezért
az Úr nak, kö szön jük meg ne ki, hogy Krisz tus né pé hez tar toz ha tunk. 

Péntek(október18.)
Szemmeltartodjárásomatéspihenésemet,gondodvanmindenutamra.Zsolt
139,3 (Fil 4,6; Jn 18,28–32; Lk 12,13–21) Egy szer re ijesz tő és egy szer re jól eső
az a kö zel ség, amely ről Dá vid szól eb ben a zsol tár ban. Is ten sze me min dent
lát – szok tuk mon da ni, ki csit ta lán fe nye ge tő mó don, így pró bál va ma gun -
kat vagy ép pen má so kat a jó út ra te rel ni. De az a ben ső sé ges ség, amely en -
nek az imád ság nak a sza va it át jár ja, nem ilyen. Ezek a sza vak nem fe nye ge -
tők, sok kal in kább meg nyug ta tók a Krisz tus ban hí vő em ber szá má ra. Bé kes -
ség gel töl te nek el, mert olyan Urunk van, aki szá má ra fon to sak va gyunk, aki
gon dun kat vi se li, sze re te té vel kí sér ben nün ket.

szombat(október19.)
MivelirgalmasIstenazÚr,ateIstened,nemhagycserben,ésnemhagyel-
pusztulni. 5Móz 4,31a (Zsid 2,17; Préd 12,9–14; Lk 12,22–34) Mó zes „lel ki vég -
ren de le té ből” szár maz nak ezek a sza vak. Egy hosszú és ta pasz ta la tok ban gaz -
dag élet út lel ki esszen ci á ja fo gal ma zó dik meg eb ben a mon dat ban. A bölcs
em ber oda fi gyel ezek re a ta ná csok ra, meg fo gad ja őket. Nem hagy cser ben
– mond ja Is ten szol gá ja, aki re kü lö nö sen is nagy fel adat há rult, de aki nek
nagy cso dák is kí sér ték föl di szol gá la tát. Is ten hű sé ge biz tos alap ja éle tünk -
nek, er re le het épí te ni a hét köz na pok ban is.

g Kecz kó Pál

Új nap – új kegyelem
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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.

Híresevangélikusok
amagyartelevízióban

Ok tó ber 13-án, va sár nap a Ma gyar
Te le ví zi ó ban, az M1-en 11.40-kor
Híresevangélikusok cím mel Tölli
Balázs igaz ga tó a sop ro ni evan gé -
li kus lí ce um ne ves ta ná rai és di ák -
jai kö zül mu tat be né há nyat. Szer -
kesz tő: NagyLászló.

meghívógyömrőitemplomszentelésre
„Uram,szeretemházadat,ahollaksz,dicsőségedlakóhelyét.

(…)áldomazUratagyülekezetben.” (Zsolt 26, 8.12)

Sze re tet tel meg hív juk ok tó ber 20-án, va sár nap de. 9 óra kor kez dő dő há -
la adó is ten tisz te le tünk re, ame lyen dr.FabinyTamás, az Észa ki Evan gé -
li kus Egy ház ke rü let püs pö ke fel szen te li meg újí tott temp lo mun kat
(Tán csics M. u. 76.).

AGyömrőiEvangélikusEgyházközségpresbitériuma

meghívómaglóditemplomszentelésre
JézusKrisztusmondja:„…nélkülemsemmitsemtudtokcselekedni.”

(Jn 15,5)

Sze re tet tel meg hív juk az ok tó ber 20-án, va sár nap de. 11 óra kor kez dő -
dő há la adó is ten tisz te le tünk re, ame lyen dr.FabinyTamás, az Észa ki Evan -
gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ke fel szen te li meg újí tott temp lo mun kat és
szó szé kün ket.
Cí münk: 2234 Mag lód, Su gár út 79.

AMaglódiEvangélikusEgyházközségpresbitériuma

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