
A Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő,
kül ügyi  he lyet tes  ál lam tit kár  ál tal
mo de rált ün nep sé gen a ven dég lá tó
in téz mény ne vé ben Kézdy Edit igaz -
ga tó  kö szön töt te  a  meg je len te ket,
majd a nagy je len tő sé gű meg ál la po -

dás alá írá sá nak – nem ke vés bé ün ne -
pé lyes – ak tu sa előtt az el nök-püs pök
és a kor mány fő mon dott be szé det.
(Gáncs Pé ter és Or bán Vik tor be szé -
dé nek szö ve gét la punk 5. ol da lán kö -
zöl jük.)

A  „szü le tés na pi  aján dék nak”
aposzt ro fált együtt mű kö dé si meg ál -
la po dás  cél ja,  hogy  „a  kor mány  az
evan gé li kus egy ház ré szé re a bu da pes -
ti és a győ ri In su la Lu the ra na épü let -
együt te sek fej lesz té se ér de ké ben anya -
gi tá mo ga tást nyújt son, hogy azok a
re for má ció 500. év for du ló já ra meg -
újul has sa nak”. A fe lek kö zött rész le tek -
be  me nő en  ki mun ká lan dó  szer ző -
dés sel össze sen 5 mil li árd fo rint ke rül -
het fel hasz ná lás ra oly mó don, hogy
eb ből  4,7  mil li árd  a  győ ri  épü let -
együt tes, míg 300 mil lió fo rint a De -
ák té ri épü let át ala kí tá sát se gí ti.

Meg ál la po dás ba fog lalt 
kor mány za ti szán dék 

evan gé li kus szi ge tek meg újí tá sá ra
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„Óri á si örö möt je len tett szá mom ra, 
hogy egy há zunk Lu ther Ki adó ja – 
oly kor más ki adók kal kö zö sen – az el múlt
he tek ben sor ra je len te tett meg szín vo na las
ki ad vá nyo kat. Gu ten berg nem ad ja fel.”
Gutenberg fricskái Zuckerbergnek f 3. oldal

Kinyílt Luther levelesládája f 7. oldal
Fókuszban a szolidaritási törvény f 8–9. oldal
Interjú Csorba István karnaggyal f 10. oldal
Időszerű szeretet f 11. oldal
Negyedik presbiterképző tanfolyam f 13. oldal
Egyházi konferencia a klímaváltozásról f 15. oldal

„Kér dé sé ről evan gé li kus ele ink több ször vissza té rő gon -
do la ta jut eszem be, mely a né hai Sar to ris Já nos ne mes csói
lel kész meg fo gal ma zá sá ban így hang zik: »Jobb len ni, mint
lát sza ni.« Re mé lem, a ma gya rul ol vas ha tó Lu ther-le ve lek
in kább lesz nek ré szei lé tünk nek, mint lát sza tunk nak.”

Interjú Csepregi Zoltán professzorral f 7. oldal

„Ha kint te azt mon dod,
hogy Jé zus-hí vő vagy, ak kor
na gyon ne héz be il lesz ked ned.”

„Nem minden zsidó vallásos,
az arabok pedig nem

terroristák” f 12. oldal
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A min dig ele ven Baj za ut ca sar kán az
áhí tatra  Sza bó Zol tán tá ro ga tó mű -
vész játéka hangolta rá a gyüle ke ze tet.
Ste in bach Jó zsefpüs pök 2Kor 1,10 alap -
ján a tes tet öl tött, az írott és a hir de tett
ige hár mas sá gá ról be szélt, hoz zá té ve
ezek hez ne gye dik ként az élet re vál tott

igét, vagyis ami kor min den meg nyil vá -
nu lá sunk ban „ki áb rá zo ló dik ben nünk
a tes tet öl tött Ige, a fel tá madt Jé zus”. Re -
mé nyik Sán dor Az óri ás cí mű ver sét
Gál Ka ro li na fa so ri di ák mond ta el. 

Fasori főhajtás 
a protestáns hónapzárón

b A re for má ció em lék nap ján, ok tó ber 31-én al ko nyat tájt új ra össze gyűl -
tek a pro tes táns em lé ke zők – a re for má ció ha vá ban utol já ra. Gaz dag
ün ne pi so ro zat zá rult le a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta -
ná csa (ME ÖT) szer ve zé sé ben Bu da pes ten, a VII. ke rü le ti Re for má ci ói
em lék park ban. Az al kal mon a Ma gyar or szá gi Me to dis ta Egy ház or szá -
gos la i kus elöl já ró ja, Pásztor Zoltán mon dott ün ne pi be szé det, áhí ta -
tot SteinbachJózsef re for má tus püs pök, a ME ÖT el nö ke tar tott. Egy -
há zunk kép vi se lő je ként Aradi György fa so ri lel kész mon dott ál dást. 

Az idén hár man kap ták meg a Ká roli
Gás pár-dí jat.  Az  el is me rést  Ba log
Zol tán és Höl vé nyi György, az Em be -
ri  Erő for rá sok  Mi nisz té ri u má nak
egy há zi, nem ze ti sé gi, ci vil tár sa dal mi
kap cso la to kért  fe le lős  ál lam tit ká ra
ad ta át Ber ke si Sán dor nak, a Deb re -
ce ni Kol lé gi um Kán tu sa kar na gyá nak,
Csep re gi Zol tán egy ház tör té nész -
nek,  az  Evan gé li kus  Hit tu do má nyi
Egye tem tan szék ve ze tő egye te mi ta -
ná rá nak és A. Mol nár Fe renc nyelv -
tör té nész nek,  a  Mis kol ci  Egye tem
Ma gyar  Nyelv tu do mányi  In té zeti
Tan szék pro fes sor eme ri tu sá nak.
Kö szön té sé ben a mi nisz ter fel hív -

ta a fi gyel met ar ra, hogy a ki tün te tet -
tek a ze ne újí tá sát, az egy ház tör té ne -
tét és a nyel vé sze tet hoz ták a nem zeti
kul tú rá ba. Hang sú lyoz ta: a kul tú ra és
a ke resz tény, il let ve a pro tes táns hit
össze tar to zik, mert nincs pro tes táns
hit kul tú ra nél kül, és a kul tú ra is sze -
gé nyebb len ne, ha nem fog lal ná ma -
gá ban a pro tes táns hi tet. Meg je gyez -
te: iga zi tu do mány és tu do má nyos ság
sincs Is ten be ve tett hit nél kül.
Ba log Zol tán ki tért ar ra, hogy a Ma -

gyar  Tu do má nyos  Aka dé mia  egyik
ko ráb bi, evan gé li kus el nö ké nek, Szent -
ágot hai Já nos nak a mun kás sá ga is bi -
zony sá gát ad ja, hogy a ter mé szet tu -

do má nyok hit tel mű vel ve sok kal több
ins pi rá ci ót ad nak az em ber nek.

Ká ro li Gás párt idéz ve rá mu ta tott:
„Nem csak azt akar ja Is ten, hogy pa pok
ol vas sák a Szent írást, ha nem azt is akar -
ja, hogy az Ó- és az Új tes ta men tum
köny vei min den nem zet ség nek nyel vén
le gye nek, és azo kat ol vas sák (…) min -
de nek,  sze gé nyek,  gaz da gok,  ki csi -
nyek és na gyok, fér fi ak és asszo nyok.”

Bo gár di Sza bó Ist ván re for má tus
püs pök lau dá ci ó já ban Ber ke si Sán dor -
ról, a Deb re ce ni Kol lé gi um Kán tu sá -
nak kar na gyá ról azt mond ta: ab ban,
hogy  a  ma gyar  pro tes táns  ének lés
tény leg a kul tú ra ré szé vé vált, el évül -
he tet len ér de mei van nak. Majd nem öt
év ti ze des mun ká ja so rán „az együtt
ének lés fe lül múl ha tat lan nagy sze rű -
sé gét” ta ní tot ta meg nem ze dé kek ez -
re i nek szer te a vi lá gon.

Átadták a Károli-díjakat 
b Meg ala kult OrbánViktormi nisz ter el nök ve ze té sé vel a re for má ci ói em -

lék bi zott ság, az ál lam és a pro tes táns egy há zak kö zös szer ve ze te – je -
len tet te be az em be ri erő for rá sok mi nisz te re a re for má ció em lék nap -
ján, múlt csü tör tö kön a Ká ro li Gás pár-dí jak át adá sa kor Bu da pes ten.
BalogZoltán el mond ta: a bi zott ság ké szí ti elő a re for má ció kez de té -
nek öt szá za dik év for du ló ja al kal má ból 2017-ben tar tan dó ün ne pi
ren dez vé nye ket. Mint mond ta, a re for má ció ré sze az egye te mes ma gyar -
ság nak és az egye te mes eu ró pai mű ve lő dés tör té net nek. Utalt ar ra is,
hogy Or bán Vik tor ok tó ber 31-én Bu da pes ten szer ző dést kö tött a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház zal az „In su la Lu the ra na ként” em le ge -
tett győ ri, il let ve bu da pest-bel vá ro si épü let együt tes meg újí tá sá ról.

f Folytatás a 3. oldalon

Október 31. – a reformáció emléknapja

f Folytatás a 3. oldalon
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f Folytatás a 3. oldalon

Csepregi Zoltán jobbján A. Molnár
Fe renc, balján Berkesi Sándor

F.
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b A győ ri és a bu da pes ti evan gé li kus szi ge tek (In su la Lu the ra na) épü let -
együt te se i nek inf ra struk tu rá lis fej lesz té se ér de ké ben tör té nő együtt mű -
kö dés ről, il le tő leg az en nek jegyé ben nyúj tan dó kor mány za ti tá mo ga tás -
ról írt alá meg ál la po dást ok tó ber 31-én OrbánViktormi nisz ter el nök és
GáncsPéter, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE) el nök-püs pö -
ke (képünkön).A re for má ció em lék nap já ra idő zí tett fő vá ro si ese mény szín -
he lye a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um dísz ter me volt, ahol ko ra dél -
előtt gyűl tek egy be a meg hí vott világi és egy há zi elöl já rók. 
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Az ir gal mas ság nem cse le ke det. Cse -
le ke det ben nyil vá nul meg, de a szív -
ben la kik. A szív ben la kó cse lek vő ir -
ga lom az, ami di a dal mas ko dik az íté -
le ten. „Bol do gok az ir gal ma sok, mert
ők ir gal mas sá got nyer nek” – mond -
ja Jé zus a He gyi be széd ben (Mt 5,7).
Nincs olyan em ber, aki ne cse le ked -

ne íté le tet ér dem lő dol got. Ezért nincs
olyan em ber, aki az íté let nap ján ir ga -
lom ra ne szo rul na. A kér dés ezért nem
az, hogy ér de me ink el is me ré se ként,
igaz cse le ke de te ink fi zet sé ge ként nyer -
he tünk-e üd vös sé get, vagy csu pán ir -
ga lom ból.  Min den ki  csak  ir ga lom -
ból üd vö zül het. A kér dés az, hogy ki
szá mít hat ir ga lom ra, és ki nem. 
Ja kab apos tol vá la sza er re a kér dés -

re így hang zik: „…az íté let ir gal mat -
lan ah hoz, aki nem cse le ke dett ir gal -
mas sá got, az ir gal mas ság vi szont di -
a dal mas ko dik az íté le ten.” Ja kab  a
cse lek vő ir ga lom ról be szél, de nem
szól an nak for rá sá ról. Nem szól ar -
ról,  hogy  az  ir ga lom  cse lek vé sé re
csak a szí vünk in dít hat. 
Jé zus jól is mert pél dá za tá ban (Lk

10,30–37) a sa ma ri tá nus szí ve meg -
in dul az út szé lén fek vő, fél holt ra vert
em ber  nyo mo rú sá gán,  ezért  se gít
raj ta. A tör vény val lá sán ne vel ke dett,
az üd vös sé get a tör vény be töl té se út -
ján ke re ső pap és lé vi ta azon ban ér -
zé ket le nül  el megy  mel let te.  Az  ő
szí vük nem in dul meg a lá buk előtt
fek vő em ber se be it lát va. No ha a tör -
vény em be rei, mind ket ten vé te nek a
tör vény má so dik táb lá já nak pa ran -
cso la ta it  össze fog la ló  „ki rá lyi  tör -
vény” el len: „Sze resd fe le ba rá to dat,
mint ma ga dat!” (Mk 12,31)
Ja kab apos tol nem szól ar ról sem,

hogy ir ga lom ra in dul ni csak olyan em -
ber ké pes, aki nek a szí vét az ir ga lom

ural ja. Aki nek a szí vét meg hó dí tot ta
az Is ten irán ta ta nú sí tott jó sá ga, sze -
re te te. Aki nem csak el fo gad ta Is ten -
től az ir gal mat, de en ged te, hogy a ka -
pott ir ga lom át for mál ja a szí vét: kő -
szív ből  ér ző  hús szív vé  ala kít sa  (Ez
36,26), és az ir ga lom for rá sá vá te gye. 
Ez nem ma gá tól ér tő dő en tör té nik.

Jé zus nak a go nosz szol gá ról mon dott
pél dá za tá ban (Mt 18,23–35) lát hat juk,
hogy van, aki nek a szí vét az el fo ga -
dott ir ga lom nem ala kít ja az ir ga lom
for rá sá vá. 
A  ki fi zet he tet len  adós sá got  fel -

hal mo zott szol gá nak min den tar to -
zá sát el en ged te ura, mi vel kér lel te őt.
Ezt kö ve tő en azon ban a min den ter -
hé től meg sza ba dult szol ga ir gal mat -
lan nak bi zo nyult szol ga tár sá hoz, aki
vi szony lag cse kély összeg gel tar to zott
ne ki. Foj to gat ni kezd te, és az adó sok
bör tö né be jut tat ta. Lát va ezt, ura fe -
le lős ség re von ta a go nosz szol gát, és
meg bün tet te, ami ért a tő le ka pott ir -
ga lom nem in dí tot ta ar ra, hogy ő is
ir gal mas le gyen tár sá hoz, és el en ged -
je adós sá gát.
Vé gül Ja kab apos tol ar ról sem be -

szél, hogy Is ten mi lyen árat fi ze tett
azért, hogy ir gal ma tény le ge sen el vé -
gez hes se ben nünk a ma ga mű vét, és
kő szí vünk he lyén olyan új szí vet te -
remt sen, amely az ir ga lom for rá sa. Ja -
kab nem mond ja el, hogy ezért Is ten -
nek a ne ki leg drá gáb bat, egy szü lött Fi -
át kel lett em ber ként a föld re kül de nie
és  ha lál ra  ad nia.  Ja kab  nem  be szél

Krisz tus nak Is ten aka ra tá ból és irán -
tunk va ló sze re te té ből ho zott ál do za -
tá ról, meg vál tó ke reszt ha lá lá ról. Lu -
ther ezért jog gal ál la pít ja meg, hogy Ja -
kab le ve le – Pál, Pé ter és Já nos le ve -
le i től el té rő en – nem hir de ti az evan -
gé li u mot, ha nem a tör vény krisz tu si
ér tel me zé sét  tár ja  ol va sói  elé.  Ami
per sze fon tos és meg szív le len dő. De
az evan gé li um is me re te és szí vet át -
ala kí tó, em bert új já te rem tő ere jé nek
meg ta pasz ta lá sa nél kül ha tás ta lan.
Ja kab fi gyel mez te té se – „…az íté let

ir gal mat lan ah hoz, aki nem cse le ke dett
ir gal mas sá got, az ir gal mas ság vi szont
di a dal mas ko dik az íté le ten” –  így a
Krisz tus  ke reszt jé hez  uta sít  mind -
annyi un kat.  Elő ször  azért,  hogy  a
Mes te rü ket  ma gá ra  ha gyó  ta nít vá -
nyok hi tet len sé gé ben és gyá va sá gá ban
a mi szí vünk hi tet len sé gé re és gyá va -
sá gá ra is mer jünk. A ke reszt alatt gú -
nyo ló dó  pa pok,  írás tu dók  ká rom ló
sza vai a mi szí vünk ben rej lő gyű lö le -
tet és kö nyör te len sé get lep lez zék le. Az
íté le tet vég re haj tó ka to nák bru ta li tá -
sá ban és em be ri ésszel meg ma gya ráz -
ha tat lan, gyil kos in du la ta i ban a ma -
gunk in du la ta i nak tük rö ző dé sét lás suk. 
Má sod szor azért, hogy fel is mer jük:

a ke resz ten füg gő Krisz tus tes tét a mi
bű ne ink mi att bo rít ják te tő től tal pig
vé res se bek, és eb ből meg ért sük bű -
ne ink sú lyos sá gát. 
Har mad szor azért, hogy meg fon -

tol juk: azt az íté le tet, ame lyet a ke -
resz ten Krisz tus hor doz, mi ér de mel -
jük bű ne in kért. 
Ne gyed szer pe dig azért, hogy hi -

tünk kel  meg lás suk  Is ten  irán tunk
va ló sze re te té nek nagy sá gát, és meg -
en ged jük, hogy Krisz tus ha lá la az éle -
tünk ben  mun kál kod va  na pon ta
össze tör je kő nél is ke mé nyebb szí -

vün ket, és a ma ga ir gal mas szí vé hez
ha son ló szí vet te remt sen ben nünk.
Olyan új szí vet, amely nem ha rag ra
in dul, és nem meg tor lá sért ki ált, ha
sé re lem éri, ha nem az el le ne vét ke -
ző ben is ké pes meg lát ni a bű ne fog -
sá gá ban  te he tet le nül ver gő dő  test -
vért, aki nek se gít ség re van szük sé ge,
hogy töb bé ne a bűn, ha nem a Krisz -
tus ban fel kí nált sza bad ság tör vé nye
sze rint él hes sen. 
Vé gül pe dig, ha Krisz tus ha lá la va -

ló ban el vég zi ben nünk a ma ga mű vét,
ak kor töb bé a má sok bű né nek ál do za -
tai mel lett sem tu dunk kö zöm bö sen
el men ni, ha nem mint a pél dá zat be li
sa ma ri tá nus, meg tesszük, amit szen -
ve dé sük eny hí té sé re te he tünk. Nem
mert ezt ír ja elő a tör vény, ha nem mert
ir gal mas szí vünk kény sze rít rá. Nem
is szá mí tás ból, hogy Is ten íté lő szé ke
előtt majd mi is ir gal mat nyer jünk, ha -
nem mert  ugyan az  az  in du lat  la kik
ben nünk, amely Krisz tus ban is meg -
volt, ami kor – a Fi lip pi ek hez írt le vél
Krisz tus-him nu sza  sze rint  –  „Is ten
for má já ban lé vén nem te kin tet te zsák -
mány nak, hogy egyen lő Is ten nel, ha -
nem meg üre sí tet te ön ma gát, szol gai
for mát vett fel, em be rek hez ha son ló vá
lett, és ma ga tar tá sá ban is em ber nek bi -
zo nyult; meg aláz ta ma gát, és en ge del -
mes ke dett mind ha lá lig, még pe dig a ke -
reszt ha lá lig” (Fil 2,6–8).
Ha ez a krisz tu si in du lat ural ja az

éle tün ket,  ak kor  Ja kab  apos tol  fi -
gyel mez te té sét hall va, hogy „az íté -
let ir gal mat lan ah hoz, aki nem cse -
le ke dett ir gal mas sá got…”, nem kell,
hogy fé le lem szo rít sa el a szí vün ket,
ha nem az ir ga lom di a da lá ban bíz va,
re mény ség gel te kint he tünk az íté let
nap ja fe lé.

g Vég hE lyi An tal

sZ ent H á rOM ság Ün ne pe U tán U tOL s Ó eLŐt tit Me g e LŐ ZŐ (Íté Let-)  va sár nap – jaK 2,8–13 

Az ir gal mas ság di a dal mas ko dik az íté le ten
a va sárnap ig éje

b Ezen a hé ten – ahogy ígér tük – az
el ső té tel má so dik ré szé vel és a
má so dik té tel lel foly tat juk Hein-
richSchützMusikalischeExequi-
en cí mű mű vé nek be mu ta tá sát.

A ze nei gyász szer tar tás el ső té te le a
múlt kor elem zett há rom ta gú Ky ri é -
vel in dul. Ez után újabb in to ná ció jel -
zi a  foly ta tást, amely tíz bib li ai  ige
(szó lis ták)  és  –  le bi lin cse lő  ze ne -
szer zői le le ménnyel kö rül írt ko rál dal -
la mo kon meg szó la ló – nyolc ko rál -
stró fa (hat szó la mú capel la) vál ta ko -
zá sá ra épül.
Az  alap han got  a  leg is mer tebb

evan gé li u mi vers ad ja meg: „Mert úgy
sze ret te Is ten a vi lá got, hogy egy szü -
lött Fi át ad ta, hogy aki hisz őben ne,
el ne vesszen, ha nem örök éle te le gyen.”
(Jn 3,16) A capel la ezt a gon do la tot
to vább sző ve Lu ther szö ve gét ének li:
„Menj, Fi am, bé telt az idő / – Egy szü -
lött jé hez szó la – / Légy a ve szély ben
se gí tő / S a be te gek gyá mo la. / Én szí -
vem nek ékes sé ge, / Ve led le száll az
üdv s bé ke, / A bűnt s ha lált tö röld el.”
Ez a Jer, ör vend jünk, ke resz tyé nek (EÉ
318)  egyik  vers sza ka  a  Du nán túli
éne kes könyv ből (Dt 351,5). A ze ne vi -
szont az utol só íté le tet fel idé ző Bi -
zony, be te lik az idő (EÉ 502) dal la ma.

„Jé zus nak, az ő Fi á nak vé re meg -
tisz tít min ket min den bűn től” (1Jn
1,7b) – hang zik a szop rán és a te nor
du ett jén. A ko rál stró fa Lud wig Helm -
bold tól va ló: „Élet és bűn bo csá nat /
Ránk Krisz tu sért  így árad.  / Ál ta la
menny ben né künk / Bol dog ság lesz
a  ré szünk.”  (Ad junk há lát az Úr -
nak, EÉ 336,6)

A kö vet ke ző episz to lá ban a menny
és föld el len té te már az zal is ér zék -
le tes sé vá lik, hogy a szop rán ma gas -
sá gá ban és  a basszus mély sé gé ben
szó lal meg: „Ne künk pe dig a menny -
ben van pol gár jo gunk, ahon nan az Úr
Jé zus Krisz tust is vár juk üd vö zí tő ül,
aki az ő di cső sé ges tes té hez ha son ló -
vá vál toz tat ja a mi gyar ló tes tün ket,
az zal az erő vel, amellyel ma ga alá
vet het min de ne ket.” (Fil 3,20–21)
A  két  te nor  egy más ba  fo nó dó

hang ján a pró fé ta vi gasz ta lá sát hall -
juk: „Ha vét ke i tek skar lát pi ro sak is,
hó fe hé rek ké vál hat tok, ha vö rö sek
is, mint a bí bor, fe hé rek ké le het tek,
mint a gyap jú.” (Ézs 1,18b)
A  Fi lip pi-  és  az  Ézsa i ás-tex tus

egy aránt az Is ten ke gyel mé ből va ló
át vál to zás ra  utal.  Mind két  du ett
meg ha tá ro zó  ele me  az  ap ró  ér té -
kek ből épí tett, vir tu óz szek ven cia sor;
a szó la mok hol egy mást ker ge tik, hol
pár hu za mos  moz gás ban  egye sül -
nek. A két sza kaszt el vá lasz tó ko rál -
fel dol go zás szö ve ge – Jo hann Le on
ver se – az e vi lá gi élet nyo mo rú sá ga it
ecse te li,  mint egy  meg erő sít ve  a
„mennyei pol gár jog” és a meg tisz tu -
lás utá ni vá gyat, amely ről a kör nye -
ző bib li ai sza ka szok szól tak.
A te nor du et tet Helm bold éne ké -

nek má sik stró fá ja kö ve ti: „Igé je s két
szent sé ge / Szí vünk nek me ne dé ke, /
És  a  Szent lé lek  ál tal  /  Egye sít  az
Atyá val.” (EÉ 336,5)
Ezen a pon ton, egy össze tett szó -

ló rész ele jén újabb pél dát ta lá lunk a
szö veg áb rá zo lás ra. A rö vid alt szó ló -
ban egy má sod perc nyi  tel jes csend
nyer  kü lö nös  je len tő sé get.  „Eredj,
né pem, menj be szo bád ba, és zárd
ma gad ra az aj tót! Rej tőzz el egy rö vid

pil la nat ra, míg el mú lik az Úr ha rag -
ja.” (Ézs 26,20) „Egy rö vid pil la nat ra”
– ez az oka a hir te len el hall ga tás nak.
A két szop rán és a basszus ter cett -

je új ra vi gasz ta ló han gon szó lal meg.
„Az iga zak lel kei azon ban Is ten ke zé -
ben van nak, s a ha lál kín ja nem éri
őket. Úgy lát szott a bal gák sze mé ben,
hogy meg hal tak, tá vo zá su kat bal sors -
nak vél ték, és vég ső rom lás nak, hogy
el men tek tő lünk, ők azon ban bé kes -
ség ben van nak.” (Bölcs 3,1–3; Kál di-
Ne o vul ga ta)
A sza kaszt egy te nor szó ló val in du -

ló  kvar tett  ko ro náz za  meg:  „Nincs
sen kim raj tad kí vül a menny ben, a föl -
dön sem gyö nyör kö döm más ban. Ha
el enyé szik is tes tem és szí vem, szí vem -
nek kő szik lá ja és örök sé gem te ma -
radsz, Is te nem, örök ké!” (Zsolt 73,25–
26) Ez után is mét Lu ther-ko rál kö vet -
ke zik,  a  Nunc  dimit tis-pa ra frá zis
(er re a can ti cum ra épül a mű har ma -
dik té te le): „Őt ad tad vi lá gos sá gul / A
vi lág nak, / Hogy ő le gyen jó pász to -
ra / Mind a nyáj nak, / És meg vál tott
né ped nek / Víg sá ga, di cső sé ge!” (Már
me gyek bé kén, öröm mel, EÉ 500,4)
Ön ma gá ban is szö veg fes tés, hogy

basszus du et ten szó lal meg a kö vet -
ke ző ige: „Éle tünk ide je het ven esz ten -
dő, vagy ha több, nyolc van esz ten dő,
és na gyobb ré szük hi á ba va ló fá rad -
ság.” (Zsolt  90,10a) Ezt  kö ve tő en  a
capel la Jo han nes Gi gas ver sét ének li
az em be ri ki lá tás ta lan ság ról.

A te nor szó ló emel ki ben nün ket a
re mény te len ség ből; ezt jel zi a hár mas
met rum ba va ló át té rés is. „Mert én
tu dom, hogy az én meg vál tóm él, és
utol já ra meg áll a por fö lött, s ha ez
a bő röm le fosz lik is, tes tem ben lá tom
meg az Is tent.” (Jób 19,25–26) Ni ko -
laus Her man ko rál ver se  foly tat ja a
nagy sze rű gon do la tot.
Az utol só szó ló sza kasz kro ma ti -

kus basszus ra épü lő ze né vel, a két
ter cett kü lön vá lá sá val és egye sü lé sé -
vel ér zé kel te ti Já kób iz gal mát: „Nem
bo csát lak el, amíg meg nem ál dasz
en gem.” (1Móz 32,27b) Ezt tel je sí ti be
a té t el kez dő Lu ther-ének má sik vers -
sza ka,  ke re tet  ad va  a nagy sza bá sú
for má nak: „S így szól hoz zám: Tarts
én ve lem, / Ne félj, baj már nem ér -
het; / Meg véd az én erős ke zem, /
Majd küz dök én te ér ted. / Ti ed va -
gyok, s te az enyém, / Bíz zál, majd
meg se gít lek én, / Ki árt hat na te né -
ked?” (Dt 351,7)
A kom po zí ció má so dik té te le im -

po záns  nyolc szó la mú,  két kó ru sos
mo tet ta Zsolt 73,25–26-ra, a te me -
té si pré di ká ció alap igé jé re (ezt a te -
nor hang ján már hal lot tuk). E té tel
lét re jöt té ben meg ha tá ro zó a sze re -
pe Schütz ve len cei ta nul mány út ja i -
nak: a ze ne szer ző – Gi o van ni Gab -
ri eli ta nít vá nya ként  –  itt  is mer te
meg a ve len cei is ko la con cer táló stí -
lu sát  (ami kor  több  kó rus  ver seng
egy más sal).
A múlt kor be mu ta tott har ma dik

té tel vi gasz ta lá sa mél tó mó don zár -
ja a ko ra ba rokk leg je len tő sebb gyász -
ze né jét (ér de mes a két cik ket össze -
füg gő en  el ol vas ni).  Is mer jük  meg
mi nél töb ben e kü lön le ges mu zsi kát!

g Dr. EcsE di Zsu zsa

„Ne künk pe dig a menny ben van pol gár jo gunk”
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Is te nünk! Sze ret nénk most csönd ben
eléd lép ni. Te jól lá tod, mi lyen uta -
kon jöt tünk ma hoz zád, mi lyen gon -
do la tok,  gon dok,  örö mök,  mi lyen
kér dé sek la koz nak szí vünk ben. Hoz -
zád for du lunk most, aki úti tár sunk -
ká sze gőd tél, és azt ígér ted, ve lünk
ma radsz min den na pon a vi lág vé ge -
ze té ig. Ké rünk, hadd érez zük meg je -
len lé ted ere jét ma és a hét köz na pi pil -
la na tok ban egy aránt.
Se gíts, hogy né ped tag ja i ként sze -

re te ted ta nú i vá  le gyünk ott, aho vá
kül desz, és ahol he lyün ket ki je lö löd.
Add, hogy aján dé ka i dat, ál dá sa i dat,
ame lyek ben ré szünk le het, szí ve sen
meg osszuk, to vább ad juk em ber tár -
sa ink nak. Tégy min ket kö ve te id dé,
akik evan gé li u mo dat hir de tik szó val
és tet tek kel – ott hon, mun ka he lyen,
is ko lá ban, és amer re csak jár nak.
Kö nyör günk hoz zád a szen ve dő -

kért. Azo kért, akik ne héz ter he ket ci -
pel nek,  aki ket gon dok nyo masz ta -
nak, be teg sé gek tör nek le. Azo kért,
akik ki lá tás ta lan nak lát ják a jö vőt, és
azo kért is, akik szá má ra csak a föl di
élet va ló sá ga lé te zik. 
Kö nyör günk hoz zád azo kért, akik

ter mé sze ti csa pá sok, há bo rúk ál do -
za ta i vá  vál tak  és  vál nak,  akik  el -
vesz tik sze ret te i ket. Kö nyör günk a
ha lál ré vén ál ló kért, hogy bé kes sé get
ta lál ja nak  te ben ned.  Kö nyör günk
ezért  a  fel seb zett  föld go lyón kért,
ahol annyi em be ri ön zés és gyű lö let
ural ko dik, ahol sok em ber tár sun kat
té vesz te nek meg ha mis cé lok, esz -
mék, és nem is mer nek föl té ged: az
Élet  for rá sát, a Me ne dé ket, a Célt.
Kö nyör günk  sze ret te in kért:  kö -

szön jük, hogy egy más mel lett áll ha -
tunk, hogy aján dék ká, tá masszá, rád
mu ta tó jel lé le he tünk egy más szá má -
ra.  Se gíts,  hogy  min den  dol gunk
sze re tet ben men jen vég be.
Kö nyör günk hoz zád sa ját ma gun -

kért: erő síts min ket a jó ért, iga zért
va ló küz del me ink ben, állj mel lénk a
szen ve dés ben és a meg pró bál ta tá sok
kö zött. Ta níts, hogy egye dül hoz zád
me ne kül jünk, ke resz ted re néz zünk,
és be le ka pasz kod junk ir gal mas sze -
re te ted be.  Se gíts,  hogy  ko mo lyan
ve gyük  íté le ted  va ló sá gát,  de  ké -
rünk, légy mel let tünk, és sza ba díts
meg a két ség be esés től.
Ké rünk té ged, Is te nünk, tel je sítsd

be raj tunk ígé re te i det! Add, hogy már
most át él jük a te egy szer re je len lé -
vő  és  maj dan  el jö ven dő  or szá god
örö mét, ami kor a  te ne ved ben va -
gyunk együtt, a te aka ra to dat cse le -
ked jük, és ne ked adunk há lát sok fé -
le aján dé ko dért. Légy ve lünk, ve zess
min ket, hogy Jé zus láb nyo má ba il -
lesz ked jen az éle tünk. 
Bé kes sé ge det és ál dá so dat kér jük

csa lá dunk ra, ott ho na ink ra, sze ret te -
ink re, or szá gunk ra és az egész vi lág -
ra. Egye dül rád van szük sé günk. Jöjj
el, jöjj új ra el – sza ba dí tá so dat hoz -
va! Ámen.
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Gu ten berg  vagy  Zuc ker berg? A  15.
szá zad ban élt Jo han nes Gu ten berg a
ma ga zse ni á lis ta lál má nyá val, a könyv -
nyom ta tás sal dön tő mér ték ben meg -
ha tá roz ta bő fél év ez red kul tu rá lis ar -
cu la tát. A 21. szá zad ele jé nek szel le -
mi sé gét pe dig egy Mark Zuc ker berg
ne vű fi a tal em ber fej lesz té se, a Fa ce -
book kö zös sé gi ol dal fe je zi ki ta lán a
leg job ban. So kan azt mond ják, hogy
utób bi je len ség ide jét múlt tá te szi a ha -
gyo má nyos érint ke zé si for má kat, és az
em be ri kap cso la tok is egy re vir tu á li -
sab bak lesz nek. A di gi tá lis vi lág ban
pe dig fö lös le ges sé vál nak a kéz be ve -
he tő, la poz ha tó köny vek. 
Tény és va ló, hogy a tech no ló gi ai

rob ba nás min den ko ráb bi nál gyor -
sab bá és nem utol só sor ban ol csób -
bá te szi a szel le mi ter mé kek elő ál lí -
tá sát és for gal ma zá sát. A de rék Gu -
ten berg mind több nyom dá já nak és
könyv ke res ke dé sé nek re dő nyét ezért
le kell, hogy húz za, Zuc ker berg pe -
dig pusz tán egy-egy kat tin tás sal új vi -
lá go kat ké pes meg hó dí ta ni. 
Ter mé sze te sen az egy há zi gya kor -

lat is al kal maz ko dik ezek hez a vál to -
zá sok hoz. Mind több gyü le ke zet – fő -
leg an nak if jú sá ga – is me ri fel pél dá -
ul a Fa ce book ban rej lő le he tő sé ge ket
a szer ve zés ben és moz gó sí tás ban, va -
la mint az él mé nyek meg osz tá sá ban. Jó
hon lap nél kül em be ri leg ke vés jö vő -
je van egy gyü le ke zet nek. Az egy há -
zi saj tót is mind in kább meg ha tá roz za
az in ter ne tes for ma. A re for má ci ói em -
lék bi zott ság di gi ta li zá lá si prog ram ja
kö vet kez té ben sok-sok ré gi mű vá lik
szé les kör ben hoz zá fér he tő vé.
E szé dí tő se bes sé gű vál to zás azon -

ban fáj dal mas vesz te sé ge ket is okoz.
Nem  sze ret nék  be le tö rőd ni  ab ba,
hogy el fe lej tőd nek a ha gyo má nyos
érint ke zé si for mák. Pél dá ul az, hogy
em be rek a szó fi zi kai va ló já ban le ül -
nek  egy más sal,  a  má sik  sze mé be

néz nek – vagy ép pen ké nyel me sen
hát ra dől nek egy fo tel ban, és la poz gat -
nak egy köny vet.
Ezért  is  je len tett  óri á si  örö möt

szá mom ra, hogy egy há zunk Lu ther
Ki adó ja – oly kor más ki adók kal kö -
zö sen – az el múlt he tek ben sor ra je -
len te tett  meg  szín vo na las  ki ad vá -
nyo kat.  Gu ten berg  nem  ad ja  fel.
Nem csak a meg si mo gat ha tó könyv -
bo rí tók nak és zi ze gő la pok nak örül -
he tünk, ha nem azok nak a ha gyo má -
nyos kö zös sé gi for mák nak is, ame -
lyek  ke re té ben  eze ket  a  kö te te ket
nyil vá no san be mu tat hat tuk.
A  kö vet ke zők ben  hadd  idéz zek

öt egy mást kö ve tő be mu ta tót, fel hí -
va  a  fi gyel met  öt  szín vo na las  új
könyv re.
Au gusz tus kö ze pén iga zán sze mé -

lyes re si ke rült az Íz le lő – (egy)ház táji
íze ink cí mű kö tet be mu ta tá sa. Ahogy
il lik, te rí tett asz ta lok mel lett ül tünk,
és  meg  is  kós tol hat tuk  azo kat  az
éte le ket, ame lyek a lel kész fe le sé gek
re cept je i ből ké szül tek. Köz ben gyer -
me ke i vel az ugyan csak pap né  Joób
Eme se éne kelt, a min den te rü le ten hi -
te les Döb ren tey Il di kó pe dig kul túr -
tör té ne ti táv la tok ba he lyez te a ki ad -
ványt. A mun ka orosz lán ré szét el vég -
ző Bu day-Ma lik Ad ri enn pe dig bol -
do gan nyug táz ta, hogy mi lyen so kan
meg moz dul tak  azon  pap né-kon fe -
ren ci ák nyo mán, ame lyek nek ép pen
a ba la ton szár szói misszi ói köz pont
adott ott hont.
Ren ge teg ér dek lő dő vel, még is na -

gyon ben ső sé ge sen zaj lott az a be mu -
ta tó is, amely nek hely szí ne Bu da pes -
ten a Kék Go lyó ut cai evan gé li kus
temp lom volt. Ott ve het tük kéz be a
Ben czúr Lász ló épí té sze te cí mű igé -
nyes  al bu mot.  A  be mu ta tón  még
csak pil lan tá so kat tud tunk vet ni a lé -
leg zet el ál lí tó  fo tók ra  és  szak sze rű
elem zé sek re, mert iga zán fon tos nak

a sze mé lyes ta lál ko zá so kat tar tot tuk.
Hogy meg ölel jük az épí tész fel ügye -
lőt  és  csa lád tag ja it,  meg szo rít suk
kol lé gá i nak  a  ke zét,  meg is mer jük
más gyü le ke ze tek tag ja it. Pa zár Bé -
la épí tész kol lé ga sze mé lyes sé ge, Mó -
ré Irén fu vo la já té ka és a kö zös ének -
lés mind el kép zel he tet len lett vol na
Mark Zuc ker berg vir tu á lis vi lá gá ban. 
Har ma dik ként egy pré di ká ci ós kö -

tet ről kell szól nom, amely a Tú róczy-
ha gya ték Ala pít vány és a Lu ther Ki adó
együtt mű kö dé sé ben je lent meg Itt zés
Já nos szer kesz té sé ben. Az  Idő sze rű
sze re tet cí mű könyv az ál dott em lé ke -
ze tű Tú róczy Zol tánpüs pök ige hir de -
té se it tar tal maz za. (Elő sza vát lásd e
lap szá munk 11. ol da lán. – A szerk.)
Tud juk, „hab ent sua fa ta li bel li”, vagyis
meg van a köny vek nek a ma guk sor -
sa. (Va jon van-e ér tel me Zuc ker berg
vi lá gá ban en nek a mon dás nak?) Több -
sé gé ben ab ból az 1953/54-es egy há zi
esz ten dő ből va lók az im már nyom ta -
tott ige hir de té sek, ami kor a püs pö köt
ép pen fél re ál lí tot ta a ha ta lom. Vagyis
ezek nek az ige hir de té sek nek jó ré sze
nem han goz ha tott el. 
Egy né ma ság ra ítélt evan gé li zá tor

az író asz tal fi ók nak ír ta pré di ká ci ó it?
Nem hin ném. Ige hir de tés re nem le -
het  ez zel  a  tu dat tal  ké szül ni.  Tú -
róczy  Zol tán  tud ta,  hogy  „a be tű
meg öl, a Lé lek pe dig meg ele ve nít”. És
a Lé lek fúj, aho va akar. Ha Is ten nek
úgy tet szik, ak kor most ta lál ja szí ven
az ol va sót az élő és ha tó ige. Eb ben
az eset ben is kö zös ség épí tők le het -
nek azok a könyv be mu ta tók, ame -
lyek re  Nyír egy há zán,  Győr ben  és
Bu da vár ban ke rül sor, vagy is azok ban
a gyü le ke ze tek ben, ame lyek – más-
más idő szak ban – Tú róczy szol gá la -
tá ban  püs pö ki  szék he lyek  vol tak.
Gu ten berg úr, ugye jó így? 
Kö zös  ki adás ban  je lent  meg  az

Ámos Im re és a 20. szá zad cí mű

igé nyes kö tet is, amely a kon cent rá -
ci ós tá bor ban el pusz tult zsi dó fes tő -
nek ál lít em lé ket. A Ga lam bos Ádám
ál tal ve ze tett Asz ta li Be szél ge té sek
Kul tu rá lis Ala pít vány és evan gé li kus
egy há zunk  kö zös  ren de zé sé ben
Szent end rén, Du na szer da he lyen, Pé -
csett, majd Ber lin ben volt lát ha tó az
a ki ál lí tás, amely ben Ámos Im re ké -
pe i re kor társ kép ző mű vé szek, írók és
ze ne szer zők  reflek tál tak  a  ma guk
esz kö ze i vel. 
Az összes sé gé ben har minc öt ezer

né zőt von zó tár lat utol só hely szí ne
Bu da pes ten  a Rum bach  Se bes tyén
ut cai zsi na gó ga volt. Itt mu tat tuk be
óri á si ér dek lő dés mel lett és szín vo -
na las kul tu rá lis prog ram ke re té ben
a Lu ther és a Cor vi na Ki adó kö zös ki -
ad vá nya ként azt a kö te tet, amely –
meg győ ző dé sem – nem csak a tár sa -
dal mi pár be széd hez já rul hat hoz zá,
ha nem egy há zunk hoz is kö zel hoz -
hat so ka kat. Egy alap ve tő en mű vé sze -
ti tar tal mú könyv nek is le het misszi -
ói kül de té se.
A zsi na gó gai be mu ta tó más nap ján

az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
te men  mu tat ha tott  –  zsú folt  ház
előtt – Gu ten berg ötöd ször is frics -
kát  Zuc ker berg nek.  Itt  ve het tük
ugyan is kéz be a re for má ci ói em lék -
bi zott ság  tá mo ga tá sá val  el ké szült
újabb  Lu ther-kö te tet,  amely ben  a
re for má tor le ve le it ol vas hat juk kö zel
nyolc száz ol da lon. 
Nem le het elég gé ér té kel ni azt a

ha tal mas  tel je sít ményt,  ame lyet  a
szer kesz tő Csep re gi Zol tán vég zett.
Ő nem csak a szer ve zést tar tot ta kéz -
ben, ha nem a szö ve gek na gyobb ré -
szét is ma ga for dí tot ta, il let ve a be -
ve ze tő ta nul mányt is ír ta. (A tu dós
pro fesszor aka dé mi ai dok to ri ér te ke -
zé sét a Ba las si Ki adó ad ta ki A re for -
má ció nyel ve cí men. Öröm, hogy e
köny vet is az egye tem Gu ten berg-ün -

ne pén ve het tük elő ször kéz be.) Ter -
mé sze te sen e könyv- és film be mu ta -
tó  is  iga zi  kö zös sé gi  ün nep  volt,
egye bek  mel lett  teo ló gus hall ga tók
szol gá la tá val.
Re mé lem,  át süt  so ra i mon  az  az

öröm, amely a kö zel múlt öt rend kí -
vü li ki ad vá nya lát tán el tölt. Au gus ti -
nus hí res sza va i val mon dom: „tolle,
lege”,  „vedd  és  ol vasd”.  Meg lá tod,
ked ves ol va só, hogy gyö nyö rű sé ge -
det le led a ki vé tel nél kül ke mény fe -
de lű, igé nyes ki ad vá nyok ban. Ka rá -
cso nyi  aján dé ko zás ra  is  gon dol va
ke res sék eze ket a köny ve ket! Kér ve
ké rem a gyü le ke ze te ket, hogy temp -
lo mi irat ter jesz tés ben for gal maz zák
eze ket a kö te te ket. In téz mé nye ink fi -
gyel mét is fel hí vom rá juk.
És most, hogy el kép ze lem Zuc ker -

berg úr fan csa li áb rá za tát, azt ja vas -
lom, hogy őt is pró bál juk meg vi gasz -
tal ni.  Hogy  mi ként?  Pél dá ul  úgy,
hogy  a  Fa ce boo kon is  ter jeszt jük,
mi lyen szép köny ve ket adott ki a Lu -
ther  Ki adó  2013  őszén.  Így  ta lán
Zuc ker berg  is  jól la kik,  és  Gu ten -
berg is meg ma rad.

Gu ten berg frics kái Zuc ker berg nek é gtájOLÓ

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

Ka la páccsal a ke zé ben ér ke zett Pász -
tor Zol tán, a Ma gyar or szá gi Me to dis -
ta Egy ház or szá gos la i kus elöl já ró ja,
a  gesz tus sal  Lu ther Már ton té tel -
sze ge ző  tör té nel mi  tet té re  utal va.
De en nél több re is: nem hang za tos
be széd re van szük ség, ha nem lel ki -
is me ret-vizs gá lat ra  –
hang sú lyoz ta.  Lu ther
fel lé pé se ugyan is nem -
csak az egy ház ra volt
ha tás sal  –  ál lí tot ta –,
ha nem  a  tár sa da lom
egé szé re. A me to dis ta
ve ze tő gon do lat me ne -
tét  to vább fűz ve  a  ke -
resz tény ma gyar  em -
ber ak tu á lis és sür ge tő
fel ada ta it so rol ta, több
prob le ma ti kus  tár sa -
dal mi je len sé get is em -
lít ve, így a sze gény sé -
get,  a  csa lá don  be lüli
erő sza kot, a ro ma kér -
dést,  az  egyen lőt len
köz te her vi se lést…
A tag egy há zak ve ze tői ez után ál -

dást mond tak, és el he lyez ték az „em -
lé ke zés vi rá ga it” az em lék park óri ás
kő osz lo pa i nál, ame lyek be – a Re mé -
nyik-vers ta nú sá ga sze rint is – be le
le het ka pasz kod ni. 
A meg em lé ke zés a fa so ri evan gé -

li kus temp lom ban – ahogy az or szág
meg annyi  pro tes táns  gyü le ke ze té -
ben – úr va cso rás ün ne pi is ten tisz te -
let tel  foly ta tó dott.  A  hat  bel vá ro si

gyü le ke zet ál tal kö zö sen szer ve zett re -
for má ci ói es ték zá ró al kal ma is volt e
fa so ri is ten tisz te let. Ok tó ber utol só
he té ben a sa má ri ai asszony tör té ne -
té ről pré di kál tak egy más kö zös sé ge -
i ben a bap tis ta, evan gé li kus, me to dis -
ta és re for má tus lel ké szek.
A fa so ri evan gé li kus haj lék ban ez

al ka lom mal a Wes se lé nyi ut cai bap -

tis ta gyü le ke zet pász to ra, Paf kó Ta -
más pré di kált (képünkön) Jn 4,28–
30.39–42 alap ján. A sa má ri ai asszony
ko ra be li tár sa dal mi hely ze tét és a Jé -
zus nak kö szön he tő tel jes át vál to zá -
sát ér zék le te sen  fel tá ró  ige hir de tés
öröm hí re volt, hogy ha egy szer va la -
ki meg ta pasz tal ja vagy csak meg sejti
Is ten ere jét, „fa kad ni fog nak ab ból az
élő víz for rá sai”. 

g Ki nyik Ani ta
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f Folytatás az 1. oldalról
Fa bi ny Ti bor, a Ká ro li Gás pár Re for -
má tus Egye tem ta ná ra mél ta tá sá ban
el mond ta: Csep re gi Zol tán 1988-ban
vég zett la tin–ógö rög sza kos böl csész -
ként, 1991-től ta ní tott óra adó ként gö -
rög nyel vet, majd 1995-ben ta nár se géd
lett  az  Evan gé li kus  Hit tu do má nyi
Egye tem Egy ház tör té neti Tan szé kén.
1999-től  egye te mi  do cens,  2000-től
tan szék ve ze tő.  2004-ben  ve het te  át
egye te mi ta ná ri ki ne ve zé sét, 2006-tól
2010-ig pe dig az egye tem rek to ra volt.
Az  in téz mény  dok to ri  is ko lá já nak
törzs tag ja, ed dig két dok to ran du sza
szer zett tu do má nyos fo ko za tot. Csep -
re gi Zol tán ku ta tá si te rü le te a 16–18.
szá zad eu ró pai esz me tör té ne te és ha -
zai egy ház tör té ne te, kü lö nö sen a fi lo -
ló gi ai esz kö zök kel meg kö ze lít he tő té -
mák. Ko ra új ko ri la tin és né met szö -
ve gek nek nem csak ki adá sá val, ha nem
for dí tá sá val is fog lal ko zik. 1998-ban a
Sze ge di Tu do mány egye te men véd te
meg  a  ma gyar  pi e tiz mus ról  szó ló
disszer tá ci ó ját.  2001-ben  a  Ká ro li-
egye te men ha bi li tált, 2011-ben nyer -
te el az MTA dok to ra cí met. (Csep re -
gi Zol tán nal in ter júnk a 7. oldalon.)

Kiss Je nő nyel vész pro fesszor  A.
Mol nár Fe renc nyelv tör té nész, fi lo -
ló gus mun ká ját mél tat va el mond ta:
a  dí ja zott  a  ma gyar  nyelv tör té net
ku ta tó ja. 1999-ben meg je lent köny -
vé nek cí me Anya nyelv, val lás, mű ve -
lő dés, de más pub li ká ci ó i ban is fog -
lal ko zott az egy há zi nyelv kér dé se i -
vel,  il let ve mun kás sá gá nak  ré sze  a
mo dern  éne kes köny vek  zsol tá ra i -
nak össze ál lí tá sa is.

d MTI

Károli-díjak

A kor mány zat kép vi se lői kö zött ter mé -
sze te sen részt vett az ese mé nyen Ba -
log Zol tán re for má tus lel kész, az Em -
be ri  Erő for rá sok  Mi nisz té ri u má nak
ve ze tő je és Höl vé nyi György egy há zi,
nem ze ti sé gi és ci vil tár sa dal mi kap cso -

la to kért fe le lős ál lam tit kár, a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház ré szé ről pe -
dig – má sok mel lett – mind há rom egy -
ház ke rü le tünk püs pö ke és fel ügye lő je,
il let ve tisz te let be li fel ügye lő je, az MEE
zsi na tá nak ve ze tő sé ge és az or szá gos
iro da szá mos ve ze tő mun ka társa. 

d EvÉ let-össze fog la ló

Meg ál la po dás ba fog lalt 
kor mány za ti szán dék

f Folytatás az 1. oldalról
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A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ban év szá za dos ha gyo má nya van
a kul tú ra, a köz mű ve lő dés, a sze re tet szol gá la ti mun ka és az ok ta tás-ne -
ve lés tá mo ga tá sá nak. Ki emelt mű em lé ki jel leg gel bí ró épü let együt te se -
ink – győ ri és Bu da pest-De ák té ri evan gé li kus köz pont ja ink, úgy ne ve -
zett lu the rá nus szi ge te ink (In su la Lu the ra na) – fej lesz té sé vel nem csak
egy há zi éle tünk ke rül het mi nő sé gi leg ma ga sabb szint re, ha nem köz szol -
gá la tun kat, tár sa dal mi sze rep vál la lá sun kat is ní vó sab ban vé gez het jük.
A fej lesz té si ter vek ér tel mé ben Győ rött meg újul na a Győ ri Evan gé li kus

Egy ház köz ség szer ves ré szét ké pe ző ok ta tá si köz pont, amely ben je len leg
nyolc száz, kü lön bö ző fe le ke ze tű di ák ta nul. Új óvo da épül, kor sze rű tor -
na te rem ké szül ne, va la mint lét re hoz ná nak egy kol lé gi u mot is. Meg újul -
na az Evan gé li kus Sze re tet ház, amely ben így öt ven nel több, az az össze sen
im má ron száz öt ven idős em ber szá má ra len ne biz to sít va a bent la ká sos szo -
ci á lis el lá tás. Kor sze rű söd ne egy, a kár pót lás sal vissza ka pott épü let, a le -
vél tár, va la mint az evan gé li kus Öreg temp lom és a hoz zá tar to zó kert és a
ke rí tés is. (A győ ri ter vek ről bő veb ben la punk 6. ol da lán.)
A Bu da pest szí vé ben ál ló De ák té ri épü let együt tes mint egy két száz éve

a ma gyar or szá gi evan gé li kus ság egyik leg je len tő sebb kul tu rá lis és lel ki köz -
pont já nak szá mít. A mú ze um nak is ott hont adó épü let egyik ol da lán a hí -
res – „az or szág temp lo má nak” is ne ve zett –, klasszi cis ta stí lus ban épült temp -
lom (Pol lack Mi hályel ső köz épü le te), a má sik ol da lán pe dig a De ák Té ri Evan -
gé li kus Gim ná zi um im po záns épü le te he lyez ke dik el.
A De ák té ri épü let együt tes ben a fel újí tás sal és bő ví tés sel, a kü lön fé le kul -

tu rá lis te vé keny sé gek (mú ze um, köny ves bolt, mú ze u mi bolt, elő adó tér stb.)
kö zös ar cu la tá nak ki ala kí tá sá val és össze han golt üze mel te té sé vel le he tő ség
nyí lik ar ra, hogy ele ven, az evan gé li kus ság ér té ke it a szé les kö zön ség nek kor -
sze rű for má ban köz ve tí te ni tu dó kul tu rá lis köz pont jöj jön lét re. 

d Forrás: evangelikus.hu
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A bu da pes ti Rum bach Se bes tyén ut -
cai zsi na gó gá ban mu tat ták be ok tó ber
27-én a Cor vi na és a Lu ther Ki adó gon -
do zá sá ban meg je lent, Ámos Im re és a
20. szá zad cí mű  al bu mot,  mely  az
azo nos cí mű ki ál lí tás al ko tá sa i ból ké -
szült.  A  be mu ta tón  Fa bi ny Ta más
evan gé li kus püs pök mon dott be szé det,
és el hang zott a ki ál lí tás ra írt ze ne mű
is Dés Lász ló és a Bub nó Ta más ve zet -
te Szent Ef rém fér fi kar elő adá sá ban.
Fabiny püs pök Ámos Im re és Rad -

nó ti Mik lós élet pá lyá já nak ro kon sá gá -
ról így fo gal ma zott: „Két zsi dó megy
az  úton.  Eről te tett  me net ben.  Az
egyik így ír: »Ne menj to vább, ba rá tom,
ki álts rám! s föl ke lek!« A má sik be kö -
tött sze mű em ber nem a lét ra fo ká ra,
ha nem a tűz be lép. Az egyik sí ró an -
gyalt fest, a má sik pe dig így ír: »Hol az -

előtt az an gyal állt a kard dal, – / ta lán
most sen ki sincs.« Egy har ma dik al ko -
tó ide, a Rum bach Se bes tyén ut cai zsi -
na gó gá ba gyö nyö rű an gyal fest ményt
hoz. Egy ne gye dik mű vész pe dig a két
mun ka szol gá la tos ra em lé kez ve a Me -
re dek út cí mű szob rát ajánl ja fel.” 
A ki ál lí tás – mely ezt meg elő ző en

Szent end rén, Du na szer da he lyen, Pé -
csett és Ber lin ben volt lát ha tó – és az
al bum negy ven há rom kor társ al ko tó
és a véd nö kök (Sch we i tzer Jó zsef, Fa -
bi ny Ta más és Vár sze gi Asz trik) kö zös
em lé ke zet ki ál lí tása ként is ér tel mez he -
tő. Az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá -
lis  Ala pít vány  és  a  Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus  Egy ház  szer ve zé sé ben
meg va ló sult ki ál lí tást ok tó ber vé gé ig
több mint har minc ez ren lát ták.

g Ga lam bos Ádám 
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Al bu mbemutató
a zsinagógában

Konferencia az antiszemitizmusról
A Nor vég Egy há zi Szol gá lat Iz ra e lért és a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház tisz te let tel hív ja az ér dek lő dő ket: Az an ti sze mi tiz mus mint teo ló gi -
ai és tár sa dal mi prob lé ma cí mű kon fe ren ci á já ra, me lyet no vem ber 18-
án, hét főn (9.30-tól 17.30-ig) tart az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te -
men (1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3.). Véd nök dr. Fa bi ny Ta más evan -
gé li kus püs pök, a Ke resz tény–Zsi dó Tár sa ság ügy ve ze tő el nö ke.

prog ram
9.30: Ér ke zés, re giszt rá ció
9.50: Kö szön tés: Fa bi ny Ta más, Rolf Gun nar Heit mann

• El ső szek ció: 10.00–11.30 – el nök: Fa bi ny Ta más
10.00–10.30: Az an ti sze mi tiz mus zsi dó szem mel – Kö ves Slomó
10.30–11.00: An ti sze mi tiz mus teo ló gi ai meg kö ze lí tés ben – 

Rolf Gun nar Heit mann
11.00–11.15: Hoz zá szó lá sok
11.15–11.30: Ká vé szü net

• Má so dik szek ció: 11.30–13.00 – el nök: Fa bi ny Ti bor
11.30–12.00: Az an ti sze mi tiz mus és ke resz tény fe le lős ség – 

bib li kus meg kö ze lí tés – Ta tai Ist ván
12.00–12.30: An ti sze mi tiz mus Arany szá jú Szent Já nos nál – 

Vat ta mány Gyu la
12.30–13.00: Hoz zá szó lá sok
13.00–14.00: Ebéd

• Har ma dik szek ció: 14.00–15.30 – el nök: Endre ffy Gé za
14.00–14.30: An ti sze mi tiz mus Lu ther nél – Csep re gi Zol tán
14.30–15.00: An ti sze mi tiz mus a mai ma gyar tár sa da lom ban – 

Do náth Lász ló
15.00–15.30: Hoz zá szó lá sok
15.30–16.00: Ká vé szü net
16.00–17.30: Ke rek asz tal: an ti sze mi tiz mus és ki en gesz te lő dés – 

Jut ta Ha us mann, Avi Sny der, Si mo nyi And rea, Gom bocz Esz ter,
Má tis Lil la, Rolf Gun nar Heit mann; mo de rá tor: Fa bi ny Ti bor

17.30: Zár szó: Rolf Gun nar Heit mann, Endre ffy Gé za
18.30: Em lék táb la-ava tás – Gyar mat ut ca 14.

A kon fe ren cia in gye nes, de elő ze tes re giszt rá ció – az ebéd mi att is (igény
sze rint kó ser, ve ge tá ri á nus stb.) – szük sé ges.

Je lent ke zé si ha tár idő: no vem ber 12. Je lent ke zni Endre ffy Gé zá nál lehet
(tel.: 20/928-9955; e-mail: effy ga@hot mail.com).

b KarlFriderichStellbrink evan -
gé li kus lel ki pász tor 1894. ok tó -
ber 28-án szü le tett Müns ter -
ben, és 1943. no vem ber 10-én
halt meg Ham burg ban. Mint a
lü bec ki már tí rok egyi két vé -
gez ték ki.

Karl Stell brink egy fő vám hi va ta li tit -
kár  má so dik  gyer me ke ként  kap ta
édes ap ja  ne vét  (édes any ja  He le ne
Kirch hoff volt). 1904-től a det mol di
Li pót hu mán gim ná zi u mot lá to gat -
ta, majd Span da u ban ta nult, 1913-ban
tett kö zép fo kú érett sé gi vizs -
gát. Mi u tán a düs sel dor fi Mű -
vé sze ti Aka dé mi á ra nem vet -
ték fel, ér dek lő dé se a teo ló gia
fe lé for dult. 1913-ban So est -
ben be lé pett a po rosz egy ház
di asz pó ra sze mi ná ri u má ba,
amely kül föl di szol gá lat ra ké -
szí tet te fel.
Az el ső vi lág há bo rú kés lel -

tet te ta nul má nyai be fe je zé sét.
1915  feb ru ár já ban  be hív ták
ka to ná nak, a nyu ga ti front ra
vit ték. 1916. ja nu ár 14-én sú -
lyo san meg se be sült, bal ke ze
sé rült meg. Mint öt ven szá za -
lé kos ha di sé rül tet 1917. ok tó -
ber 1-jén le sze rel ték. Ber lin -
be ment. Itt egy há zi szo ci á lis
mun kát vég zett egy gyer mek -
men tő  egye sü let ben,  majd
egy fér fi- és if jú sá gi egye sü le -
tet  ve ze tett,  mi köz ben  ké -
szült ma ga sabb fo kú érett sé -
gi vizs gá já ra. Ezt 1919. már ci -
us 31-én tet te le. Egy év vel ké sőbb zá -
ró vizs gát tett a so es ti pré di ká tor sze -
mi ná ri um ban is. Majd nem egy évig
dol go zott he lyet tes ként Bark ha us en -
ben, a min de ni zsi na ti kör zet ben. 
1921.  már ci us  5-én  meg há za so -

dott, fe le sé ge Hil de gard Di eck meyer
ta ní tó nő. Nem sok kal ez után Wit ten -
ben fel szen tel ték ten ge ren tú li lel ké -
szi szol gá lat ra. 
Egy hó nap pal ké sőbb fe le sé gé vel

Bra zí li á ba  ka pott  ki kül de tést.  Rio
Gran de do Sul ban az ot ta ni né met te -
le pe sek pász to ra lett. Ő és fe le sé ge
nyolc évig szol gált itt, köz ben há rom
gyer me kük szü le tett. Eb ben az idő -
ben  Stell brink  már  több  nem zeti
szer ve zet tag ja lett, töb bek kö zött az
All deu tsc hen Ver ban dé is.
1929 nya rán el ha tá roz ta, hogy sza -

bad sá ga után nem tér vissza Bra zí li -
á ba,  ha nem  Né met or szág ban  pá -
lyá zik  lel ké szi  ál lás ra.  Egy  vizs ga
után (ez már tel jes teo ló gi ai vizs gá -
nak szá mí tott) 1930-ban a tü rin gi ai
Ste in s dorf ban lett lel kész. Ek kor már
nyíl tan vál lal ta a Nem ze ti szo ci a lis ta
Né met  Mun kás pár tot  (NS DAP,  a
ná ci párt), és a Né met Ke resz tyé nek
(Deu tsche  Ch ris ten)  hí ve ként  –
Hans jörg Buss sze rint  –  „nem zeti
rasszis ta vi lág ké pet” kép vi selt.
Stell brink az erő sen nem ze ti irá -

nyult sá gú Né met Egy há zak Szö vet -
sé gé hez (Bund für Deu tsche Kirche)

tar to zott, amely „az evan gé li kus test -
vé ri sé get kép vi sel te erő sen nem zeti
ka rak ter rel” (El se Pel ke: Der Lü be cker
Ch ris ten pro zeß 1943, Matthi as-Grü -
ne wald-Ver lag, Ma inz, 1961, 187. o.).
Egy élet rajz író ja így jel lem zi: „na ci -
o na lis ta gon dol ko zá sú és tár sa da lom -
po li ti ka i lag el fo gult”. 
Stell brink Bra zí li á ból va ló vissza -

té ré se után erő sen szim pa ti zált Hit -
ler rel és  az  NS DAP-vel  (Hans jörg
Buss: Ein Märty rer der evan gelis c hen
Kirche – An mer kun gen zu dem Lü -
be c ker Pas tor Karl Fried rich Stell -
brink. In: Zeitsch rift für Ge schichts -
wis senschaft 55 [2007], 626–628. o.).

1934  jú ni u sá ban  si ke re sen  örö -
köl te Mil dens tein fő pász tor ál lá sát a
Lü bec ki  Evan gé li kus-Lu the rá nus
Egy ház ban. Ez a lu the rá nus egy ház
eb ben az idő ben a Né met Ke resz tyé -
nek köz pont já nak szá mí tott Burg stal -
ler lel kész és NS DAP-sze ná tor ve ze -
té sé vel,  aki hez  azon ban  Stell brink
nem kö tő dött szo ro san. 
1934-ben Stell brink meg vált párt -

tiszt sé gé től. Eb ben bi zo nyá ra mo ti -
vál ta őt a párt és az ál lam egy ház el -
le nes sé ge, il let ve az ál lan dó össze üt -
kö zés a Hit ler ju gend és az evan gé li -
kus if jú ság kö zött. 
1936-ban  Stell brink  fia  ki lé pett  a

Hit ler ju gend ből, 1937-ben pe dig a lel -
készt  ki zár ták  a  nem ze ti szo ci a lis ta
párt ból. De már ezt meg elő ző leg ma -
ga lé pett ki a Né met Egy há zak Szö vet -
sé gé ből. Egy ne velt fia 1940-ben el esett
a há bo rú ban, nyil ván ez is erő sí tet te el -
len ál lá sát a re zsim mel szem ben. 
Az úgy ne ve zett eu ta ná zi át, amely -

ről 1941 óta volt tu do má sa, egy re erő -
seb ben el uta sí tot ta. 
1941-től ápolt ba rá ti kap cso la tot a

ró mai  ka to li kus  Jo han nes Pras sek
káp lán nal, aki vel köny ve ket és in for -
má ci ót  is  cse rélt.  Stell brink  nem
csat la ko zott a nem ze ti szo cia liz mus -
sal szem ben ál ló Hit val ló Egy ház hoz,
egy há zá ban el szi ge telt ma radt, in kább
a Jé zus Szí ve-temp lom ró mai ka to li -
kus pap ja i val ke res te a kap cso la tot. 

A  lü bec ki  nagy  bom ba tá ma dás
után,  amely  1942. már ci us  28-áról 
29-ére vir ra dó éj sza ka tör tént, a vi -
rág va sár na pi kon fir má ci ós is ten tisz -
te le ten úgy pré di kált, hogy „Is ten erős
nyel ven szólt” hoz zá juk. Ezt a Ges -
ta po is je len tet te, és a pré di ká ció hí -
re  fu tó tűz ként  ter jedt el úgy, hogy
Stell brink Is ten íté le té nek tar tot ta a
bom bá zást…
Áp ri lis 7-én Stell brin ket el fog ták.

A ró mai ka to li kus pa pok kal – Edu -
ard Mül ler rel, Jo han nes Pras sek kel és
Her mann Lan gé vel –  együtt  1943
jú ni u sá ban a Né pi Bí ró sá gon „ha za -
áru ló ként és az el len ség gel szim pa -

ti zá ló ként” fog ták per be. Ha -
lál ra ítél ték, és no vem ber 10-
én Ham burg ban nyak ti ló val
ki vé gez ték őket. 

* * *

Stellb rink kez det ben va ló ban
a na ci o na liz mus emb le ma ti -
kus né met alak ja volt. Úgy jel -
le mez ték, mint aki „val lá so san
ala po zott túl zó na ci o na lis ta”.
Kor tár sai ezen fe lül „az igaz -
ság  fa na ti ku sá nak”  és  „el fo -
gad ha tat lan sze mé lyi ség nek”
lát ták. 
1945 után az egy ház bi zo -

nyos el lá tás ban, nyug díj ban
ré sze sí tet te  Stell brink  csa -
lád ját, és sem mis sé nyil vá ní -
tot ta az egy ház ból va ló el bo -
csá tá sá ról szó ló ha tá ro za tot.
A lü bec ki már tí rok ki vég zé -
sé nek má so dik év for du ló ján
Pa ut ke es pe res,  ve ze tő  lü -
bec ki  lel kész  is  úgy  vé le ke -

dett, hogy a ki vég zett lü bec ki pa pok
vér ta núk vol tak. Ezt az ál lás pon tot
azon ban nem osz tot ta min den ki. A
Hit val ló  Egy ház  kép vi se lői  sze rint
Stell brink erős sza vak kal szi dal maz -
ta az Ószö vet sé get, és nem az evan -
gé li u mért  va ló  harc ban,  ha nem  a
Har ma dik Bi ro da lom el le ni po li ti kai
harc ban vesz tet te éle tét… 
Ez  a  meg nyi lat ko zás  új ra  vi tát

vál tott ki. 1959-ben a lü bec ki egy ház -
ta nács el ren del te, hogy éven két meg
kell em lé kez ni mind a négy vér ta nú -
ról. 1993-ban az ak ko ri lü bec ki püs -
pök az ál la mi szer vek kel együtt meg -
sem mi sí tet te a ha lá los íté le tet.
A négy vér ta nú ha lá lá nak öku me -

ni kus je len tő sé ge is van. Stell brink
ne vét ham bur gi és lü bec ki ut cák is vi -
se lik, hi szen a ná ciz mus va ló ban ül -
döz te. A ka to li kus egy ház a há rom ki -
vég zett  pa pot  bol dog gá  avat ta.  S
igaz,  hogy  Stell brink nek  „ka nyar -
gós” út ja volt, ám vé gül még is csak a
hit le ri re zsim vé gez tet te ki. Még hoz -
zá  szo kat la nul  ke gyet len  mó don,
„fej vesz tés sel”. Ezért még is ér de mes
het ven év vel ez előt ti ke gyet len ha lá -
luk ra és vér ta nú sá guk ra em lé kez ni.
Az  em lé ke zés  pe dig  krisz tu si  hi -
tünk ben erő sít sen ben nün ket, akik
ol va sunk  ró luk, hogy min den  „ka -
nyar tól”  men te sen  kö vet hes sük  a
krisz tu si utat! 

g D. KE vE há zi Lász ló

Het ven é ve vé g eZ téK K i a LÜ be C K i vé r ta nÚ K at

Karl Fried rich Stell brink em lé ke ze te

Könyv be mu ta tó 
a Lite á ban

A Litea köny ves bolt (Bu da pest I.,
Hess And rás tér 4.) meg hív ja Önt
és ked ves is me rő se it Feny ve si Fé -
lix La jos új kö te té nek be mu ta tó já -
ra no vem ber 12-én, ked den 17.30-
ra. Be ve ze tőt mond dr. Ke nye res
Zol tán iro da lom tör té nész.  Köz -
re mű kö dik  Ha vas Ju dit elő adó -
mű vész  és Gryl lus Dá ni el ze ne -
szer ző, éne kes.

Út mu ta tó 
a Ma gyar te le ví zi ó ban

No vem ber  10-én,  va sár nap  az M1-en
11.05-kor az Út mu ta tó cí mű mű sor ban
Hol ger Man ke sop ro ni evan gé li kus lel -
kész hez lá to ga tunk el. Az adást a Du na
World csa tor nán no vem ber 11-én, hét -
főn 12.45-kor meg is mét lik. Szer kesz tő:
Nagy Lász ló, ren de ző: Hor váth Ta más.
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Tisz telt Mi nisz ter el nök Úr, Mi nisz -
ter Úr, Ál lam tit kár Úr, Tit kár Úr, ün -
nep lő Gyü le ke zet!
Éle tünk egyik tit ka, hogy jó kor le -

gyünk jó he lyen. Hi szem, hogy most
a leg jobb kor, a leg jobb he lyen ke rült
sor er re a ta lál ko zás ra, és ke rül sor a
meg ál la po dás ün ne pé lyes alá írá sá ra.
A leg jobb kor, mert a re for má ció

ün ne pén, az evan gé li kus egy ház szü -
le tés nap ján va gyunk együtt. Mi a re -
for má ció ma is ak tu á lis öröm üze ne -
te?  Rö vi den  fo gal maz va:  vissza ta -
lál ha tunk az él te tő, táp lá ló gyö ke rek -
hez, a tel jes, bol dog élet for rá sá hoz!
En nek ér de ké ben lé pett fel 1517. ok -
tó ber  31-én Wit ten berg ben Lu ther
Már ton, akit  Mar got Käß mann, a
2017-es re for má ci ói ju bi le um jó szol -
gá la ti  nagy kö ve te  szel le me sen  „re -
form ka to li kus nak” ne vez. 
Mit adott vissza az em be rek nek

ez az egész Eu ró pát át já ró és meg -
újí tó lel ki for ra da lom? Töb bek kö -
zött a mun ka, a csa lád, az anya nyelv,
az ok ta tás, a kul tú ra, a sza bad ság ér -
té két és be csü le tét. S min de nek előtt:
új ra  fel fe dez te a ma is élő és ha tó
igét,  az  evan gé li um,  az  öröm hír

élet újí tó ere jét. Is ten nek Jé zus Krisz -
tus ban  em ber ré  lett  sze re te tét,
amely egy szer re for dít bi za lom mal
a mennyei Atya és a má sik em ber
mint test vér fe lé.
A re for má ció egy há zai ezek ről az

ér té kek ről  sze ret né nek  ta nús kod ni
min den ki nek  és  min -
den ki ért.  Ez  a  pro tes -
tan tiz mus  kül de té se,
ahogy er ről Ba log Zol -
tánmi nisz ter úr is szólt
az idei re for má ci ói kul -
tu rá lis  gá lán:  „A  pro -
tes tán sok nak meg  kell
mu tat ni uk,  hogy  nem
sa ját ma gu kért, nem sa -
ját  ér dek ből  cse le ked -
nek, ha nem a töb bi e kért
küz de nek… A ma gyar -
ság jö vő je és si ke re, il let -
ve az, hogy lesz-e ál dás
a jö vő Ma gyar or szá gán,
azon mú lik, hogy min -
den ki, aki ér té ket hor doz, hoz zá tud -
ja-e ad ni az ér té két a kö zös höz… Ah -
hoz, hogy össze adód ja nak az ér té kek
eb ben az or szág ban, kell egy kö zép,
va la mi faj ta  köz meg egye zés  ar ról,

hogy mi az ér ték a múl tunk ban, és
mi lyen jö vőt sze ret nénk en nek az or -
szág nak.”
Ezek ről a kö zös ér té kek ről és fel -

ada tok ról foly tat hat tunk tár gya lást az
elő ző  órá ban  őszin te,  konst ruk tív
lég kör ben a kor mány zat je len lé vő fe -

le lős ve ze tő i vel. Nem csak jó kor, de jó
he lyen is, szim bo li kus he lyen, a De -
ák té ri is ko la egyik tan ter mé ben ta -
nács koz hat tunk, mint akik egy más -
ra fi gye lő, egy más tól is ta nul ni kész

ta nít vá nyok va gyunk, és azok is sze -
ret nénk ma rad ni.
Az ezen a he lyen ha ma ro san alá -

íran dó meg ál la po dás cél ja, hogy „az
ál lam és egy ház el vá lasz tá sá nak el vét
meg va ló sít va, de azt meg ha lad va a kö -
zös sé gi  cé lok  ér de ké ben  tör té nő

együtt mű kö dés  út ját”
vá lasszuk. En nek konk -
rét gyü möl cse ként a re -
for má ció  öt száz  éves
ju bi le u má ra  je len tős
kor mány za ti  tá mo ga -
tás sal meg va ló sul hat a
győ ri  és  a  bu da pesti
„In su la Lu the ra na” épü -
let együt te sek  inf ra -
struk tu rá lis fej lesz té se.
Ez  Győ rött  –  töb bek
kö zött – új óvo da, kol -
lé gi um és tor na csar nok
épí té sét és a sze re tet ház
bő ví té sét je len ti, te hát a
kis gyer me kek től az idő -

se kig min den nem ze dék nyer te se le -
het en nek a nagy ívű pro jekt nek.
A De ák té ri lu the rá nus szi ge ten

pe dig komp lex evan gé li kus kul tu rá -
lis köz pont ke rül ki ala kí tás ra kor sze -

rű ki ál lí tó- és elő adó ter mek kel, az
Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um,  a
Hu szár Gál könyv ke res ke dés, va la -
mint a Ka lá ka ze ne mű bolt együtt -
mű kö dé sé vel.  Így  le het  a  tér ből
hely,  ahogy  a  ket tő  kü lönb sé gét
Ham vas Bé la meg vi lá gít ja: „A tér és
a hely kö zött az a kü lönb ség, hogy
a tér nek szá ma, a hely nek ar ca van.”
Jó eséllyel a De ák té ri In su la Lu the -
ra na a bel vá ros egy szer re ré gi és új,
tu risz ti ka i lag is von zó ar ca, lá to ga -
tó he lye lesz.
Kö szön jük ezt a szü le tés na pi aján -

dé kot,  amely  hi tünk  és  re mény sé -
günk sze rint nem csak az evan gé li kus
egy há zat gya ra pít ja majd. A lu the rá -
nus  szi ge tek,  kö zös sé gek  ugyan is
olyan nyi tott ki kö tők, ahol bár ki part -
ra száll hat, he lyet ta lál hat, aki lel ki leg,
szel le mi leg töl tőd ni, gaz da god ni kí ván.
En nek szel le mé ben for má lom hit -

val ló  evan gé li kus  kö szön té sün ket:
Erős vár a mi Is te nünk: nyi tott ka -
puk kal, kö zös sé gek kel, temp lo mok -
kal, ok ta tá si, szo ci á lis és kul tu rá lis in -
téz mé nyek kel! Nem csak Győ rött és
a De ák té ren, ha nem szer te a ma gyar
ha zá ban.

Gáncs Péter elnök-püspök be széde a kor mány és a Ma gyar or szá gi
evangéli kus egy ház kö zöt ti meg ál la po dás alá írá sa előtt 
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Jó  reg gelt  kí vá nok  min den ki nek!
Tisz te let tel kö szön töm önö ket, fő tisz -
te le tű püs pök ura kat, az is ko la ve ze -
tő it, itt most je len nem lé vő di ák ja it is!
Örü lök, hogy itt le he tek önök kö -

zött. Az én mon dan dóm egyet len in -
do ka  az,  hogy  mi u tán  egy  fon tos
meg ál la po dást fo gunk alá ír ni ha ma -
ro san, úgy he lyes, hogy ha az ál lam ré -
szé ről  né hány  kí sé rő gon do lat  is  el -
hang zik. 
Elő ször  is:  a  püs pök  urat  ha  az

előbb jól ér tet tem, mint ha azt mond -
ta vol na, hogy ezt egy faj ta szü le tés na -
pi aján dék nak is te kint het jük a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház né ző -
pont já ból. Én csak annyit vá la szo lok
er re, hogy könnyen le het, hogy is mét
Pál  apos tol nak  lesz  iga za,  aki  azt
mond ta, hogy jobb ad ni, mint kap ni.
Ezért is írom alá öröm mel ezt a meg -
ál la po dást. En nek a mon dat nak az ér -
tel mét ta lán az vi lá gít ja meg leg in kább,
hogy ha föl idéz zük, hogy az egy há zak -
nak  jut ta tott min den  tá mo ga tás  az
utol só  fil lé rig  va ló já ban  a  ma gyar
em be rek nek jut ta tott pénz és tá mo -
ga tás, mert min den ki tud ja azt, hogy
eb ből a pénz ből az egy há zi is ko lák ban
tu dás lesz, a szo ci á lis in téz mé nyek ben
pe dig gon dos ko dó  sze re tet. Ezért  a
ma gyar ál lam ré szé ről nem csak mint
az egy ház nak jut ta tott tá mo ga tás ról,
ha nem mint a ma gyar em be rek nek,
min den ma gyar em ber nek jut ta tott tá -
mo ga tás ról  szó ló  szer ző dést  fo gok
majd itt alá ír ni a püs pök úr ral.
A  má so dik  gon do lat,  amit  sze -

ret nék föl idéz ni, át ve zet ben nün ket
a re for má ció szü le té sé nek pil la na tá -
tól a mai nap hoz. Min den ilyen faj ta
tör té nel mi  ol va sat  ter mé sze te sen
ve szé lyes,  amely  ak tu a li tás  né ző -
pont já ból  pró bál  ér tel mez ni  ré gi
ese mé nye ket, még is ta lán meg koc -
káz tat ha tom azt, hogy ami kor 1517.
ok tó ber 31-én Lu ther Már ton ki szö -
gez te a 95 té te lét a ka pu ra, ak kor Eu -
ró pa rend kí vül mély vál ság tól szen -
ve dett. Pénz ügyi, gaz da sá gi és mo rá -
lis vál ság tól egy szer re. Nem túl zás, ha
azt mond juk, hogy a kon ti nens ak kor
a de for má ció út já ra lé pett, és ha jól

ért jük Lu ther gesz tu sát, ak kor azt val -
lot ta meg, hogy kész vi tá ba száll ni az -
zal a vi lág gal, amely őt ak kor kö rül -
vet te.  Ta lán  azt  is  üzen te  tet té vel,
hogy a ke resz tény ség és Eu ró pa csak
ak kor ment he tő meg, ha vissza tud
tér ni a gyö ke re i hez, ami azt je len ti,
hogy fel is me ri, hogy nem pénz, nem
anya gi ja vak, ha nem egye dül hit ál -
tal és Is ten ke gyel mé ből üd vö zül het.
Ezt Lu ther ma is meg te het te vol -

na. Ha kö zöt tünk len ne, le het, hogy
ma is ki sze gez né 95 pont ból ál ló té -
te lét a wit ten ber gi vár temp lom ka pu -
já ra, mert hogy Eu ró pa ma is de for -
má ci ó tól szen ved, és ezek a de for má -
ci ós tü ne tek kí sér te ti e sen ha son lí ta -
nak  mind ar ra,  amit  ol vas mány él -
mé nye ink alap ján az 1517-es eu ró pai
ál la po tok ban is mer he tünk föl.
Tisz telt Höl gye im és Ura im!
A püs pök úr is em lí tet te, hogy öt -

száz év vel ez előtt fon -
tos pil la na tá hoz ér ke -
zett az eu ró pai kon ti -
nens. A meg úju lás pil -
la na tá hoz. Meg győ ző -
dé sem, hogy a mai Eu -
ró pa, már mint Eu ró pá -
nak a még meg lé vő vi -
lág ha tal mi és vi lág gaz -
da sá gi  po zí ci ói  leg in -
kább an nak kö szön he -
tők,  hogy  Eu ró pa  az
ak ko ri  meg úju lás ból
fa ka dó ér ték rend szer -
re épült, vagy is az ak -
ko ri meg úju lás nak kö -
szön he ti, hogy ma még min dig a vi -
lág  leg si ke re sebb  kon ti nen sei  kö -
zött  je gyez he tik,  és  ben nün ket  is
így tart hat nak szá mon más kon ti nen -
sek pol gá rai.
Ha jól ér tem mind azt, ami ak kor

tör tént, ak kor tá gabb össze füg gés ben
azt mond hat juk, hogy Eu ró pa ak kor
in dult el a di a dal út ján, ami kor Lu -
ther től meg ta nul ta, hogy a mun ká -
ra úgy te kint sen, mint Is ten től ka pott
hi va tás ra. És sze rin tem ak kor ke rült
min dig vál ság ba – és ezért va gyunk
ma is vál ság ban Eu ró pá ban –, mert
van nak idő sza kok, ami kor meg fe led -

ke zünk  er ről  a  lu the ri  ta ní tás ról,
vagy is hogy a mun ká ra úgy ké ne te -
kin te nünk, mint Is ten től ka pott hi -
va tás ra, és ezért mun ka nél kül kép -
zel jük el az éle tün ket meg az egész
kon ti nens  éle tét.  Ez  a  mai  ba jok
vég ső oka és gyö ke re.
Ez a meg em lé ke zés, a re for má ció

öt száz  éves  év for du ló já ról  szó ló,
előt tünk ál ló meg em lé ke zés  re mé -
nye ink  sze rint  majd  em lé kez tet ni
fog ja a kon ti nenst és ben nün ket is az
itt fel idé zett igaz ság ra.
Tisz telt Höl gye im és Ura im!
A  har ma dik  gon do lat,  amit  a

mos ta ni alá írás mel lé sze ret nék csa -
tol ni, úgy össze gez he tő, hogy ha a
ma gyar  –  te hát  nem  az  eu ró pai,
ha nem a ma gyar – tör té nel met néz -
zük, ak kor a ma gyar nem zet ak kor
volt erős és büsz ke, ami kor az ál lam
és  az  egy ház  kö zött  jó  kap cso lat

állt fönn. Nem em lék szünk olyan si -
ke res ma gyar tör té nel mi kor szak ra,
ami kor az egy ház és az ál lam kap -
cso la ta rossz lett vol na. Min den si -
ke res kor szak ban ez az együtt mű kö -
dés, ez a kap cso lat vi rág zott és erős
volt.  Va ló szí nű leg  azért,  mert  az
ál lam ezek ben a kor sza kok ban el is -
mer te az egy há zak nak azt a hi va tá -
sát, hogy túl azon, hogy a val lá si éle -
tet szer ve zik, egy út tal ők azok, akik
fon tos sze re pet ját sza nak – meg ke -
rül he tet le nül fon tos sze re pet – a kul -
tú ra ter jesz té sé ben, az if jú ság ne ve -
lé sé ben, a sze gé nyek és az el eset tek

meg se gí té sé ben és a be te gek gyó gyí -
tá sá ban. Már pe dig egy nem zet ak -
kor erős, ha ezek ről a fel ada tok ról
nem fe led ke zik el.
Ta lán az sem túl zás, ha ki je lent jük,

hogy va ló szí nű leg a vi lá gon az egy -
há zak  ren del kez nek  a  leg na gyobb
tu dás sal ar ról, ho gyan kell va ló di és
erős kö zös sé get föl épí te ni. Mi is így
gon dol juk ezt. Ezért il lő, hogy föl idéz -
zem né mi büsz ke ség gel, hogy Ma -
gyar or szág  Alap tör vé nye ma  már
úgy kez dő dik, hogy „Is ten, áldd meg
a ma gyart!”. Al kot má nyunk el is me -
ri a ke resz tény ség nem zet meg tar tó
sze re pét, és el is me ri ke resz tény kul -
tu rá lis gyö ke re in ket.
Eb ből az kö vet ke zik, hogy a min -

den ko ri ma gyar ál lam nak, ha az al -
kot má nyos kö te le zett sé gé nek meg kí -
ván fe lel ni, ak kor azon kell dol goz nia,
hogy mi köz ben tisz te let ben tart ja az

ál lam és az egy ház el -
vá lasz tá sát, il let ve kü -
lön vá lasz tá sát,  aköz -
ben  a  köz jó  és  a  kö -
zös sé gi cé lok ér de ké -
ben  erő sí ti  az  ál lam
és  az  egy ház  együtt -
mű kö dé sét.
Tisz telt  Höl gye im

és Ura im!
A  mai  meg ál la po -

dás sal – ez vol na a ne -
gye dik kí sé rő gon do la -
tom – a ma gyar ál lam
el is me ri a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy -

ház nem ze tünk tör té nel mé ben, sza -
bad ság küz del me i ben,  a  ma gyar or -
szá gi nem ze ti sé gek nyel vé nek és kul -
tú rá já nak  fenn tar tá sá ban,  va la mint
nem ze ti iden ti tá sunk meg őr zé sé ben
be töl tött sze re pét. A nyil vá nos ság nak
mon dom – hi szen az evan gé li ku sok
ezt nél kü lem is tud ják –, hogy az evan -
gé li ku sok ma össze sen het ven két ok -
ta tá si in téz ményt tar ta nak fenn. Az -
zal já rul nak hoz zá a köz jó hoz, hogy
ezek ben az in téz mé nyek ben ti zen hét -
ezer fi a talt ne vel nek, har minc öt szo -
ci á lis  in téz ményt  mű köd tet nek,  és
eze ken az in téz mé nye ken ke resz tül öt -

ezer em ber nek se gí te nek ma ha zánk -
ban. Kö szö net ér te!
Ez a meg ál la po dás, ami ről már itt

az előbb hall hat tunk, ar ról szól, hogy
az evan gé li kus egy ház kö zös sé gi szol -
gá la tá ban ki emel ke dő sze re pet be töl -
tő épü le tek 2017-re, az öt szá za dik év -
for du ló ra meg újul ja nak. A meg ál la -
po dás tar tal mát a püs pök úr nagy já -
ból is mer tet te. Itt ne kem most kü lön
kö szö ne tet  kell  mon da nom  Ka ra
Ákos kép vi se lő tár sam nak,  aki nek
dön tő sze re pe volt ab ban, hogy ami -
kor ke res tük azt a nagy sza bá sú, az év -
for du ló hoz  mél tó,  az  evan gé li kus
kö zös ség szá má ra fon tos le he tő sé get,
fej lesz tést, elő re lé pést, ak kor se gít sé -
günk re volt, és azt a bi zo nyos egy szá -
za lék nyi esélyt – mert hát ál ta lá ban
egy  gon do lat,  egy  be ru há zás,  egy
terv meg fo gal ma zá sa kor az esély kö -
rül be lül egy szá za lék a meg va ló su lás -
ra –, szó val ne ki nagy sze re pe van ab -
ban, hogy az egy szá za lék nyi esélyt vé -
gül is száz szá za lék ra si ke rült föl hiz -
lal nia. Gra tu lá lok, Ákos, és kö szö nöm
szé pen a mun ká dat!
Egy út tal sze ret ném a püs pök úr ál -

tal már ide idé zett, a mos ta ni alá írást
meg elő ző tár gya lá sunk egy gon do la -
tát itt most fel hoz ni. Ez a meg ál la po -
dás – az én szán dé kom sze rint – nem
le zár va la mit, ha nem meg nyit egy so -
ro za tot.  Önök  eb ből  a  mon dat ból
per sze jó fül lel – ze né szek is van nak
kö zöt tünk – ki hall hat ják a rész re haj -
lást. Így is van ez, de hogy ha a Jó is -
ten meg se gít ben nün ket, ak kor ez egy
hosszabb so ro zat el ső lé pé se, és én
min den négy év ben szí ve sen ál lok az
evan gé li ku sok  ren del ke zé sé re  ha -
son ló  nagy sza bá sú,  kö zös  ter vek
meg va ló sí tá sa ér de ké ben. Bíz zunk te -
hát ab ban, hogy nem le zá runk, ha -
nem meg nyi tunk most egy na gyobb
so ro za tot!
Vé ge ze tül  hi szem,  hogy  a  mai

meg ál la po dás hoz zá já rul ah hoz, hogy
ke resz tény ha gyo má nya ink alap ján
önök kel és a töb bi tör té nel mi egy ház -
zal együtt mű köd ve meg újít suk Ma -
gyar or szá got és Eu ró pát.
So li Deo glo ria!
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Győr ben a komp lex gyü le ke ze ti köz -
pont a temp lom, a lel kész la kás, a le -
vél tár és a hi va ta li he lyi sé gek mel lett
óvo dát, is ko lát és idő sek ott ho nát is
ma gá ban fog lal. Így min den kor osz -
tály szá má ra fon tos szol gá la tot tölt be. 
– Azért is fon tos ez a be ru há zás,

mert egy ház ke rü le tünk köz pont ja, és
egy há zunk leg kon cent rál tabb, Eu ró -
pá ban  is  egye dül ál ló  in téz mény -
együt te se is Győ rött van – hang sú -
lyoz za Sze me rei Já nos püs pök.
A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke -

rü let lel ké szi ve ze tő je sze rint az álom,
a terv az In su la Lu the ra na re no vá lá -
sá ra rég óta lé te zett, de ab ban, hogy ez
meg is va ló sul hat, csak re mény ked ni
tu dott. Az egy ház köz ség több ször in -
dult már kü lön fé le pá lyá za to kon, hi -
szen a ha tal mas épü let ál lo mány min -
den kép pen fel újí tás ra szo rul.
– Is mer ve a mi egy há zunk épí té -

si ke re te it, ez sze rin tem száz évig az
összes  épí tés re  szánt  pénz esz közt
le kö töt te vol na – fo gal maz Sze me rei
Já nos.  – An nak,  hogy  ez  a  kér dés
most meg ol dó dott, tu laj don kép pen
mind annyi an nyer te sei va gyunk.
A püs pök fon tos nak tart ja azt a szol -

gá la tot, ame lyet az épü let együt tes a
tár sa da lom szá má ra vé gez. Az em be ri
élet tel jes spekt ru mán olyan aján dé ko -
kat kí nál evan gé li ku sok és nem evan -
gé li ku sok szá má ra is, ame lyek re az éle -
tünk kü lön bö ző sza ka sza i ban
nagy szük sé günk van – mond -
ja. Majd hoz zá te szi:
– Ter mé sze te sen az épü let -

együt tes  kö ze pén  –  mint  az
egész nek a szí ve – ott van az
Öreg temp lom, amely nem csak
ki emelt  ékes sé ge,  mű em lé ki
cso dá ja en nek a komp le xum -
nak,  ha nem  kul tu rá lis  kincs
is. És nyil ván va ló an lel ki bá zis
a szi get kö ze pén, ahol Is ten igé -
je kö ré gyűl het a kö zös ség – a
gyü le ke zet épp úgy, mint az is -
ko lá sok vagy az in téz mé nyek -
ben hi va tá sos szol gá la tot vég ző pe da -
gó gu sok, gon do zók. Mert iga zá ból a
mi több le tünk az, amit mi is úgy ka -
punk Is ten től. Az egy há zi  in téz mé -
nyek is ez zel a kinccsel szol gál hat ják
a na gyobb kö zös sé get.
A  meg ál la po dás  meg kö té sé nek

ün ne pé lyes  per ce i re  vissza utal va  a
püs pök így fo gal maz: 

– Nem vé let len, hogy re for má ció
ün ne pén tör tént meg az alá írás. Két -
ség kí vül az épü le tek nek is szük sé gük
van a meg úju lás ra, de az egész egy -
ház nak  is,  fo lya ma to san,  il let ve  a
tár sa da lom nak is. Ha az egy ház va -
la mit ad hat a kör nye ze té nek, az pon -
to san az a kincs le het, ame lyet a re -
for má ci ó ban Lu the ren ke resz tül fel -
fe de zett: az Is ten igé je.

* * *

Já no sa At ti la, a  győ ri  gyü le ke zet
igaz ga tó  lel ké sze  meg le pő dött  és
vég te len örö möt ér zett, ami kor az zal
szem be sült, hogy mi lyen gyor san és
po zi tí van bí rál ta el a kor mány a pá -
lyá za tu kat. 
– Ere de ti leg ar ról volt szó – mond -

ja –, hogy csak 2014 után fo gad ja el
és ír ja alá a kor mány ezt a pá lyá za -
tot. Ilyen ér te lem ben ab szo lút meg -
le pe tés volt szá mom ra, hogy ez a po -
zi tív  dön tés  már  most  meg szü le -
tett. Sze me rei Já nos püs pök úr ké ső
es te hí vott a jó hír rel. Ép pen egyik

gyü le ke ze ti ta gunk nál vol tam, így ve -
lük együtt örül het tem en nek a nagy -
sze rű fej le mény nek.
Ez az egész nagy pro jekt egy na -

gyon hosszú fo lya mat ered mé nye. Ti -
zen nyolc éve va gyok győ ri lel kész, de
ami kor ide jöt tem, már ter ve zé si fá -
zis ban volt az In su la Lu the ra na fel -
újí tá sa. Ter mé sze te sen az óta több -
ször mó do sí tot ták, ak tu a li zál ták az
el ső ter ve ket, de ma ga a ter ve zés na -
gyon ré gi. 
A pro jekt nek az adott dön tő lö kést,

ami kor Ka ra Ákos or szág gyű lé si kép -
vi se lőnk egyik al ka lom mal szem be sült
a kon vent és a töb bi épü le tünk ál la po -
tá val. Azt mond ta, hogy bár ki csi az
esé lye egy ilyen gi ga pro jekt si ke ré nek,
még is meg kel le ne pró bál ni. Ak kor
Rás kai Pé ter épí tész ter ve ző le po rol -
ta az egyéb ként ál ta la ké szí tett ré gi ter -
ve ket,  hoz zá tet te  a  ké sőbb  meg ál -
mo dott, ak tu a li zált el kép ze lé se it, majd
az  egé szet  össze fé sül te,  és  a  kész
anya got be ad tuk.
A si ker hez több té nye ző is hoz zá -

já rult – me sé li to vább Já no sa At ti la.
– Az egyik Ka ra Ákos ki tar tó lob bi -
zá sa és áll ha ta tos sá ga. Emel lett fon -
tos volt még az or szá gos egy ház nak és
püs pö ke ink nek a ki ál lá sa, a győ ri vá -
ros ve ze tés tá mo ga tá sa, no és ter mé -
sze te sen  kel lett  az  is,  hogy  olyan
komp lett, kész pá lyá za ti anya got tud -
tunk  le ten ni  a  kor mány  asz ta lá ra,
amely nem ha gyott kí ván ni va lót ma -
ga után. A mun ká la tok an nak függ vé -
nyé ben  kez dőd nek,  il let ve  zaj la nak
majd, ami lyen üte me zés ben a pénzt
kap juk. Leg jobb tu do má som sze rint
egy ki sebb összeg már idén meg ér ke -
zik. A tel jes fel újí tás be fe je zé se pe dig
a re for má ció el in du lá sá nak öt szá za -
dik év for du ló já ra, 2017-re vár ha tó.
Ami kor meg tud tam, hogy pá lyá -

za tunk nyert, olyan ér zés fo gott el,
mint ami kor a pro tes tán sok vég re fel -

épít het tek  egy  temp lo mot.  Va la mi
ilyen hord ere jű do log ez is, nem csak
a mi gyü le ke ze tünk re, de egy há zunk
egé szé re néz ve is. Iga zá ból már szé -
gyell ni va ló volt, ahogy az In su la Lu -

the ra na itt, a vá ros szí vé ben
ki né zett. Pe dig ezek az épü le -
te ink kí vül-be lül  igen  im po -
zán sak. A fel újí tás után vá ros -
ké pi szem pont ból is büsz kék
le he tünk majd lu the rá nus szi -
ge tünk re. A mun ká la tok, hi -
szem, a gyü le ke zet éle té re is
po zi tív  ha tás sal  lesz nek. Ha
minden nek mél tó he lyet ta lá -
lunk a fel újí tott épü le tek ben,
olyat, amely a funk ci ó nak tö -
ké le te sen meg fe lel,  az  óri á si
vonz erőt  je lent  majd  mind -
azok  szá má ra,  akik  ná lunk

meg for dul nak  –  fo gal maz za  meg
re mé nye it a lel kész.

* * *

Az ál la mi tá mo ga tás meg szer zé sé ben
meg ha tá ro zó sze re pe volt Ka ra Ákos
or szág gyű lé si kép vi se lő nek, aki már
egy  év vel  ez előtt  el kezd te  ki tar tó
tár gya lá sa it an nak ér de ké ben, hogy
a ki emelt mű em lé ki épü let együt tes
mél tó mó don meg újul has son. Mun -
ká ját  se gí tet te  Bor kai Zsolt győ ri
pol gár mes ter is. 
– Nagy nyi tott ság gal  fo gad ták  a

Par la ment ben meg ke re sé sün ket, szö -
vet sé ge se ket ta lál tunk a kor mány ta -
gok és az ál lam tit ká rok kö zött is. Ru -
gal ma san és gyor san ment min den,
ah hoz ké pest, hogy egyéb ként a ki -
emelt  be ru há zá sok  kér dé sé ben
hosszú éve kig el szo kott hú zód ni a
dön tés – mond ta el a kép vi se lő, aki -
nek gyer me ke egyéb ként a győ ri Pé -
ter fy  Sán dor  Evan gé li kus Ok ta tá si
Köz pont di ák ja.
Ka ra Ákos be szélt ar ról is, hogy az

1700. szá mú kor mány ren de let meg -
je le né se óta már el kezd ték az elő ké -
szü le te ket az épí tés re. Úgy ér zi, ed -
di gi te vé keny sé ge so rán ez a leg na -
gyobb  si ke re,  hi szen  ez  vég re  egy
olyan pro jekt, amely nek a se gít sé gé -
vel egy épü let komp le xum tel jes egé -
szé ben meg újul.

* * *

A pro jekt meg va ló sí tá sa so rán a jö -
vő év ben el ső lép cső ben az óvo da -
épü le tet bont ják le, és é pí te nek újat.
A bon tás sal nyert te rü le ten épül het
fel az 1992-ben új ra in dult, óvo dát, is -
ko lát és gim ná zi u mot ma gá ban fog -
la ló Pé ter fy Sán dor Evan gé li kus Ok -
ta tá si Köz pont kor sze rű tor na ter me.

Hall ga tó né Haj nal Ju dit nem csak
is ko la igaz ga tó ként,  de  gyü le ke ze ti
tag ként és győr-új vá ro si la kos ként is

na gyon örül a ter ve zett fel újí tás nak,
amely ne ki is rég óta szív ügye. 
– Most ér zem azt, hogy amit ele -

ink a tü rel mi ren de let után a temp lo -
mért tet tek, ah hoz egy ki csit kez dünk
mél tó vá vál ni – fo gal maz. Ugyan ak -
kor az igaz ga tó nő a fe le lős ség nek is tu -
da tá ban van:
– A sa ját erőn ket, tu dá sun kat, szel -

le mi  és fi zi kai  ener gi án kat oda kell
ten ni,  hogy mél tó vá  vál has sunk  az
ölünk be hul lott aján dék hoz és elő de -
ink hez is… Azt gon do lom, hogy az
Úr is ten most fi gyelt ránk, és ér de mes -
nek tar tot ta a kö zös sé gün ket a meg -
se gí tés re.

* * *

A ter vek sze rint az óvo da új já épí té se,
il let ve az is ko la bő ví té se után kö vet -
ke zik az Öreg temp lom rend be té te le,
a  Rát  Má tyás  Evan gé li kus  Gyűj te -
mény épü le té nek re no vá lá sa, va la mint
a gyü le ke ze ti te rem nek, a lel ké szi hi -
va tal nak és a lel kész la ká sok nak ott -
hont adó kon vent épü let hely re ál lí tá -
sa. Vé gül a sze re tet ház új szárnnyal
bő ví té se te szi fel az i-re a pon tot. A
mun ká la tok  ki ter jed nek  mind ezek
mel lett az épü let együt tes tel jes aka -
dály men te sí té sé re, va la mint az ener -
ge ti kai kor sze rű sí tés re is.
A ter ve zést kez det től fog va a győ -

ri evan gé li kus gyü le ke zet ak tív tag ja,
Rás kai Pé ter épí tész vég zi. Az ere de -
ti, ti zen ki lenc éve lét re jött kon cep ci -
ót fo lya ma to san ala kí tot ta az elő írá -
sok nak  meg fe le lő en.  Sze mé lyé ben
olyan mér nök ke zé ben van a pro jekt,
aki be lül ről, a hi té ből fa ka dó an ér zi át
az  épü let együt tes  funk ci o na li tá sát.

* * *

A ter vek sze rint a re for má ció kez de -
té nek öt szá za dik év for du ló já ra ké -
szül ve,  2017-ben  tör tén het  meg  a
meg újult győ ri In su la Lu the ra na ün -
ne pé lyes  át adá sa.  Sze me rei  Já nos
püs pök – Győr vá ros szlo gen jét mó -
do sít va – így összeg zi a pro jekt cél -
ját: „Győr ben a jö vő épül”.
Mi lesz ez a jö vő?
–  Re mél jük,  hogy  ez  az  épü let -

együt tes egy fe lől na gyon jól ki fog ja
szol gál ni a he lyi igé nye ket, más fe lől pe -
dig az egész egy ház nak a ta lál ko zó he -
lye  le het; olyan, nagy  ren dez vé nyek
meg tar tá sá ra al kal mas hely, ami je len
pil la nat ban még hi ány zik az evan gé -
li kus egy ház pa let tá já ról – fo gal maz a
Nyu gati (Du nán tú li) Egy ház ke rü let lel -
ké szi ve ze tő je. A kül ső fel újí tás egy ben
al kal mat nyújt hat a he lyi gyü le ke zet
bel ső meg erő sö dé sé re. Mert ki tar tá -
suk ra és össze fo gá suk ra nagy szük ség
lesz a pro jekt meg va ló sí tá sá ban.
g Adá mi Má ria és Kiss Mik lós

„Győr ben a jö vő épül” 
2017-re meg újulhat a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület székhelyének evan gé li kus szi gete

b A re for má ció em lék nap ján je len tős aján dé kot ka pott a ma gyar ál lam -
tól a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház. Ok tó ber 31-én ke rült sor
ugyan is an nak a meg ál la po dás nak az alá írá sá ra, amely alap ján le he -
tő ség nyí lik a győ ri, va la mint a bu da pes ti De ák té ri In su la Lu the ra -
na meg úju lá sá ra. A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um dísz ter mé ben
tar tott ese mé nyen OrbánViktor mi nisz ter el nök így fo gal ma zott: „Az
egy há zak nak jut ta tott min den tá mo ga tás az utol só fil lé rig va ló já ban
a ma gyar em be rek nek jut ta tott pénz és tá mo ga tás, mert min den ki tud -
ja azt, hogy eb ből a pénz ből az egy há zi is ko lák ban tu dás lesz, a szo -
ci á lis in téz mé nyek ben pe dig gon dos ko dó sze re tet.” A szer ző dést, amely
össze sen öt mil li árd fo rint tá mo ga tást jut tat az evan gé li kus egy ház -
nak, a kor mány fő mel lett GáncsPéter el nök-püs pök ír ta alá. El mon -
dá sa sze rint azt re mé li, hogy a ka pott aján dék nem csak egy há zun -
kat gya ra pít ja majd. „A lu the rá nus szi ge tek, kö zös sé gek ugyan is olyan
nyi tott ki kö tők, ahol bár ki part ra száll hat, he lyet ta lál hat, aki lel ki -
leg, szel le mi leg töl tőd ni, gaz da god ni kí ván.” A kor mány tá mo ga tás na -
gyobb ré szét, mint egy 4,7 mil li árd fo rin tot a győ ri evan gé li kus szi get
fel újí tá sá ra le het for dí ta ni. A
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Orbán Viktor miniszterelnök a győri lutheránus sziget fotóját tanulmányozza

Balog Zoltán miniszter Hallgatóné Hajnal Judit
igazgató és Szemerei János püspök társaságában
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Az Insula Lutherana
meglévő épületeinek 
és fejlesztési
elképzeléseinek
áttekintő képe
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– Tény, hogy na gyon nagy len dü -
let tel kezd tem a le for dí tan dó le ve lek
ki vá lo ga tá sá ba és for dí tá sá ba négy és
fél  éve,  2009  ta va szán,  és  a mun ka
csak  egy re  iz gal ma sabb  lett,  ahogy
újabb és újabb össze füg gé sek tá rul tak
fel előt tem a re for má tor élet raj zá ban
és élet mű vé ben. Rá éb red tem, hogy a
le ve lek Lu ther jemég az asz ta li be szél -
ge té sek nép sze rű me se mon dó já nál is
köz vet le nebb és hi te le sebb. Az ere de -
ti leg össze ál lí tott lis tát az után egy re-
más ra ki egé szí tet tem, gon dol ván, „ez
a szö veg sem ma rad hat ki, meg an nak
is fel tét le nül he lye van a ma gyar vá -
lo ga tás ban”. Ta valy ra vi szont eb ből a
lel ke se dés ből  job bá ra  csak  a  nyo -
masz tó  fe le lős ség  és  a  be le fá ra dás
ma radt. Be lát tam, hogy a kö tet mé re -
te kez di át lép ni az el vi sel he tő ség ha -
tá rát, le kell áll nom a bő ví tés sel.
A ma ra dék, már  ki vá lo ga tott,  de

még le for dí tat lan anya got több ször is
meg ros tál tam,  ter je del mi  kor lá tot
tűz tem ki, és be fe je zé si ha tár időt ál lí -

tot tam föl a ma gam szá má ra. A füg -
ge lék össze ál lí tá sa kor hely ta ka ré kos -
ság ra szo rí tot tam ma gam. A könyv így
is  kö vé rebb  lett  két  éve  meg je lent
tár sá nál. Va ló ban, ez az utol só év volt
a leg szo mo rúbb az egész fo lya mat ban.
– A Lu ther vá lo ga tott mű vei so ro -

zat ban má so dik ként meg je lent kö tet
kap csán két fé le fel adat kör ről be szél -
he tünk. A for dí tói vagy a szer kesz tői
mun ka áll Ön höz kö ze lebb?
– Ahogy az előb bi vá la szom ból is ki -

de rült, jó val na gyobb él ve zet for dí ta -
ni, mint szer kesz te ni. A for dí tót nem
kö tik ma ga sabb szem pon tok: a ki adó
igé nyei, az egy sé ges ség re va ló tö rek vés,
a so ro zat egyéb kö te te i vel meg va ló sí -
tan dó  össz hang;  nem kell  egy szer re
min den  ilyen  kö ve tel mény re  te kin -
tet tel len nie, elég ar ra kon cent rál nia,
hogy az ép pen előt te lé vő fel ada tot kre -
a tí van meg old ja, mi nél töb bet át ment -
sen az ere de ti üze net ből, a meg fo gal -
ma zás egye di sé gé ből és nyel vi ere jé ből.
– Mi dön töt te el, hogy az egyes le -

ve lek for dí tá sa ki re jut? Mi kor kez dő -
dött a nagy sza bá sú mű hely mun ka, és
ho gyan tör tént az üte me zé se?
– Ez zel a fél re ér tés sel már a be mu -

ta tón  is  ta lál koz tam.  A  va ló ság  az,
hogy a bel ső cím la pon fel so rolt sok for -
dí tó kö zül ki lenc már nem él, a leg több -
jük az 1917-ig meg je lent Masz nyik-ki -
adás ba  for dí tott  Lu ther-le ve le ket. A
kor társ Bart hel-Rú zsa Zsolt for dí tá sai

a Ma gyar Lu ther Fü ze tek ben je len tek
meg az 1990-es évek ben. Az új for dí -
tá sok fel ada ta te hát ne kem ju tott, míg
a nyom ta tás ban már meg je lent Lu ther-
le ve le ket for dí tot ták ko ráb ban tí zen. Ez
az új ra kö zölt anyag te szi ki a mos ta ni
kö tet nek mint egy har ma dát.
– A könyv be mu ta tón is szám ta lan -

szor uta lás tör tént ar ra, hogy Ön sincs
hí ján a lu the ri hu mor ér zék nek. A vá lo -
ga tás Lu ther le ve le i nek nem egé szen húsz
szá za lé kát tar tal maz za. Le het sé ges,
hogy va la mi kép pen a kö tet vá lo ga tá sa
so rán is szem pont lett, hogy több de rűt
fa kasz tó lu the ri le vél is he lyet kap jon –
adott eset ben olyan is, amely eset leg nem
vet jó fényt a nagy re for má tor ra?
– Még  ha  tu da to san  tö re ked tem

vol na is rá, hogy vic ces vagy meg hök -

ken tő vagy na gyon is hét köz na pi le ve -
le ket vá lo gas sak ki, a gyűj te mény ak -
kor  is  meg őriz te  vol na  egész sé ges
egyen sú lyát,  hi szen  a  Masz nyik-ki -
adás ban ed dig kö zölt több mint száz
le vél ép pen elég ko moly, ve re tes, mély
teo ló gi ai mű. De a kér dé se még is rá -
ta pint va la mi alap ve tő össze füg gés re.
Tu da to san tö re ked tem Lu ther csa lá -
di le ve le zé sét szin te hi ány ta la nul fel -
ven ni a kö tet be. És ép pen a fe le sé gé -
hez és fi á hoz írott le ve lek re áll, hogy
hu mo ro sak, de rű sek, csip -csup hét -
köz na pi gon dok kal ter hel tek, és nem
min dig von ják gló ri á ba a re for má tort.
– Ha azt kér ném Ön től, hogy emel -

jen ki há rom le ve let a lu the ri le vél ten -
ger ből, me lyek len né nek azok, és mi ért?
– Hár mat ne he zen, in kább ti zen -

hár mat vagy hu szon hár mat emel nék
ki. De ha még is ma ra dunk a há rom -
nál, ak kor  igyek szem a mos ta ni dá -
tum hoz al kal maz kod ni: 1517. no vem -
ber ele jén ír elő ször Lu ther Bölcs Fri -
gyes vá lasz tó fe je de lem nek,  és  nem
ar ról, hogy „ki sze gez tem ám a 95 té -
telt”, ha nem egy új szer ze te si csu hát kér
tő le (51. sz.). Tíz év vel ké sőbb, 1527-ben
ugyan eb ben az idő szak ban a wit ten -
ber gi pes tis ről szá mol be, mely az ő
csa lád ját is el ér te, tisz tá ban van az élet -
ve széllyel, de az zal zár ja so ra it, hogy
most ké szül koc cin ta ni a bú csú föld -
re  tip rá sá nak  ti ze dik  év for du ló já ra
(1164. sz.). 1534 őszén pe dig a wit ten -
ber gi ma da rak ne vé ben ír fik tív le ve -
let ön ma gá hoz és a ván dor ma da rak -
ra va dá szó szol gá já hoz (2138. sz.).
– A le vél ta lán az egyik leg ben ső sé -

ge sebb mű faj. Lu ther tel jes fenn ma radt
le ve le zé sé nek is me rő je ként és a vá lo -
ga tás for dí tó ja ként mos tan ra mennyi -
ben ér zi kö ze lebb ma gá hoz a pen na
for ga tó ját?

– A ben ső sé ges le vél mű faj ban Lu -
ther ugyan olyan ex cent ri kus, ext ro -
ver tált, mint a szó szé ken vagy a ka ted -
rán. Szá má ra a köz ügy ma gán ügy, és
a  ma gán ügy  köz ügy.  A  bi ro dal mi
egy ház po li ti ka az ő szá má ra bel ső lel -
ki is me re ti kér dés, sze mé lyes kí sér té -
sei pe dig ré szei az egye te mes üdv tör -
té net nek. A be mu ta tón Mar gócsy Ist -
ván iro da lom tör té nész ar ról is be szélt,
mi lyen ki mon dat lan el len té tek, ki be -
szé let len konflik tu sok fe szül nek ezek -
ben a szö ve gek ben. Ez zel a be nyo más -
sal is tel je sen azo no sul ni tu dok. 
– El hang zott olyan vé le ke dés, hogy

ezt a kö te tet min den bi zonnyal „ron -
gyos ra ol vas sák” majd egy há zunk -
ban. Pro fesszor úr mit gon dol, a le ve -
lek be fo ga dá sa mennyi ben já rul hat
hoz zá ah hoz, hogy – a kö zel múlt ban
köz zé tett fel hí vás sze rint – „lát ha -
tó(bb)an evan gé li ku sok” le gyünk?
– Biz to san nem at tól le szünk „lát -

ha tó(bb)an evan gé li ku sok”, hogy mi -
lyen ma gas Lu ther-szob rot eme lünk
– a zug lói szo bor há rom eme let ma -
gas,  még is  el ta kar ja  a  Bos nyák  téri
Cart ho gra phia-to rony ház. Ugyan így
nem a vas tag Lu ther-kö te tek – bár két -
ség kí vül gyö nyö rű en mu tat nak a pol -
con és a bolt ki ra ka tá ban – tesz nek
min ket  lát ha tó vá. Ép pen az ott ho ni
ma gá nyos ol va sás, mely a köny ve ket
ron gyol ja, tesz min ket töb bé, job bá,
meg ér tőb bé, ér zé ke nyeb bé, mint lát -
ha tób bá. Kér dé sé ről evan gé li kus ele -
ink több ször vissza té rő gon do la ta jut
eszem be, mely a né hai Sar to ris Já nos
ne mes csói lel kész meg fo gal ma zá sá ban
így hang zik: „Jobb len ni, mint lát sza -
ni.” Re mé lem, a ma gya rul ol vas ha tó
Lu ther-le ve lek in kább lesz nek ré szei lé -
tünk nek, mint lát sza tunk nak.

g Ki nyik Ani ta

Tu dós de rű, avagy lé nyeg lá tó le vél bon to ga tás
In ter jú a fris sen meg je lent „Lu ther-le ve les könyv” szer kesz tő jé vel, a Károli Gáspár-díjas Csep re gi Zol tán pro fesszor ral

b Dr.CsepregiZoltán egy ház tör té nész szel le mi tel je sít mé nyé ről min den -
ki el is me rő en nyi lat ko zott az ok tó ber 28-ai könyv be mu ta tón, ami kor
is Areformációnyelve cí met vi se lő leg újabb köny vét, va la mint az ál ta -
la szer kesz tett, il let ve rész ben ál ta la is for dí tott és a Lu ther Ki adó gon -
do zá sá ban meg je lent re for má to ri le vél gyűj te ményt (LutherMártonvá-
logatottművei7.–Levelek) tár ták a kö zön ség elé. Ar ról azon ban, hogy
mi fé le mun ka egy ilyen le vél vá lo ga tás, hogy mely szem pon to kat kell
fi gye lem be ven ni össze ál lí tá sa kor, il let ve mi lyen ne héz sé gek be üt köz -
het a for dí tó egy re for má ció ko ra be li szer ző szö ve ge i nek ma gya rí tá sa -
kor, vaj mi ke ve set tud hat, aki a kész kö te tet ta nul má nyoz za. Az ol va só
szin te sor ve ze tőt kap a sok jegy zet tel, rész le tes mel lék let tel, a cím zet -
tek rö vid élet raj zá val, bib li ai ige helyek mu ta tó já val, an no tált sze mély -
név-, hely név- és több szin tű tárgy mu ta tó val, szá má ra ily mó don csak
az él ve zet, a szel le mi öröm ma rad. De va jon mun ká já nak gyü möl csét ke -
zé ben tart va Csep re gi Zol tán kö tet szer kesz tő nek, az Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi Egye tem pro fesszo rá nak ked vé ből mi ma radt?

b Az egy ko ri Ágos ton-ren di szer ze -
tes, majd wit ten ber gi dok tor, az
ör dög gel is vi as ko dó LutherMár-
tonnem csak a 95 té tel bá tor ki sze -
ge ző je, a ko ra be li egy há zi rend
kri ti ku sa és – ko ránt sem kon -
cep ci ó zu san! – az evan gé li kus ság
„ős aty ja” volt. A nagy re for má tor
egy iga zán ere de ti sze mé lyi ség a
16. szá zad ból – he gye ket (és ke -
gye ket) meg moz ga tó hit tel,
ugyan ak kor szám ta lan na gyon is
em be ri vo nás sal. Ké te lyek kel,
nya va lyák kal, oly kor düh vel és
rest ség gel küsz kö dő út tö rő volt ő,
aki ezen út tö rő sé gét rend re „ki ké -
ri ma gá nak”. Bi zo nyá ra vol na pár
ke re set len sza va az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem (EHE)
ud va rán ma ga so dó má sá val szem -
be sül ve is. A ne ve zett szo bor lá -
ba i nál gyü le kez tek ok tó ber 28-án
a re for má tor „ke re set len sza va i -
nak” nyo má ba ere dők. Aka dé -
mi ku sok, pro fesszo rok, Lu ther-
ra jon gó la i ku sok, ka to li ku sok,
re for má tu sok és per sze evan gé li -
ku sok, hogy részt ve gye nek a re -
for má tor ne vét vi se lő ki adó gon -
doz ta Lu ther-so ro zat leg újabb
kö te té nek be mu ta tó ján.

Csep re gi Zol tán egy ház tör té nész  a
2017-es  ju bi le u mi  év for du ló ra  ké -
szül vén egy há zunk egyik leg na gyobb
vál lal ko zá sát vet te a szár nyai alá: Lu -
ther Már ton vá lo ga tott mű ve i nek új,
tu do má nyos igé nyű kri ti kai ki adá sát
szer kesz ti. A ti zen két te ma ti kus kö -
tet re ter ve zett, ele gáns, kék vá szon kö -
tés ben meg je le nő gyűj te mény má so -
dik ként nap vi lá got lá tott (a so ro zat -
nak egyéb ként a he te dik) da rab ja új -
sze rű vá lo ga tást ad köz re Lu ther ki -
ter jedt és sok szí nű le ve le zé sé ből. 
A majd nyolc száz ol da las könyv iga -

zi  ta lál ko zás sal  ke cseg tet:  Lu ther
Már ton gyer tyá val meg vi lá gí tott asz -
ta la, pen ná val se ré nyen a so ro kat ro -
vó ke ze fö lé ha jol ha tunk, és be pil lan -
tást nyer he tünk a 16. szá zad hit vi ták -
tól  pa rázs ló  Eu ró pá já nak  vi lá gá ba,
mind ab ba, ami ma már tör té ne lem –
a  re for má tor  le ve le zé sén  ke resz tül. 
A re for má ci ói em lék bi zott ság el nö -

ke ként  dr. Fa bi ny Ta más
kö szön töt te az EHE kol lé gi -
u má nak ká pol ná ját zsú fo lá -
sig meg töl tő hall ga tó sá got. A
püs pök fon tos ál lo más nak,
ered mény nek ne vez te, hogy
hosszas elő ké szü le tek után,
egyé ni és csa pat mun ka gyü -
möl cse ként a könyv im már
kéz be  fog ha tó.  Az  Észa ki
Egy ház ke rü let lel ké szi ve ze -
tő je kö szön töt te a Lu ther-
könyv so ro zat véd nö ki kö ré -
nek új tag ját, dr. Mes ter há -
zy Ákos ag rár mér nö köt, aki tu do má -
nyos és egy há zi el kö te le ző dé sé ről be -
szélt. A bú za ne me sí tő mér nök evan -
gé li kus mag ve tő ro kon ság gal di cse ked -
het. Édes ap ja, Mes ter há zy Fe renc egy -
kor keszt he lyi  lel kész,  apó sa, Scholz
Lász ló az EHE-vel szom szé dos zug lói
temp lom  épí té sé nek  meg szer ve ző je
és el ső lel ké sze volt, ő ma ga pe dig – sa -
ját sza va i val: „me zít lá bas gyü le ke zeti
tag ként” – je len leg a Sze ge di Evan gé -
li kus Egy ház köz ség má sod fel ügye lő je.
Az est há zi gaz dá ja a Lu ther Ki adó

igaz ga tó ja, Ken deh K. Pé ter volt (ké -
pün kön).
El ső ként Csep re gi Zol tán nak a Ba -

las si Ki adó gon do zá sá ban meg je lent,
A re for má ció nyel ve cí mű  köny vét

mu tat ta be Ba lázs Mi hály iro da lom -
tör té nész. A köny vet fi zi ka i lag és szel -
le mi ér te lem ben egy aránt „sú lyos nak”
ne vez te. A re for má ció nyel ve a ma gyar
re for má ció el ső év ti ze de i vel fog lal ko -
zik, amely kor szak ku ta tá sa ed dig hát -
tér be szo rult. Ha tal mas for rás fel tá ró
mun ka  ered mé nye  ez  a  do ku men -
tum gyűj te mény, amely a ma gyar ol va -

só kö zön ség szá má ra ed dig még nem
ol vas ha tó írá so kat is el ér he tő vé tesz.
Ba lázs Mi hály sze rint egé szen új sze rű
al ter na tí va bon ta ko zik ki a kö tet anya -
gát meg is mer ve. Amel lett, hogy gon -
dos és tárgy sze rű a szö veg, rend kí vül
szó ra koz ta tó, ka lan dos élet raj zok dú -
sít ják, így nem csak a szak ma bé li ek szá -
má ra le het ér de kes – hang sú lyoz ta az
iro da lom tör té nész.
Az es tet ze nei be té tek tet ték még

ün ne pib bé.  Fel e gyi Má ria nép dal -
éne kes, EHE-hall ga tó és Kun Ág nes
An naope ra éne kes, re for má tus lel kész
szol gá la tá t Kincz ler Zsu zsan na egy -
ház ze nész kí sérte zon go rán. 
Az ere de ti leg – re for má ció ko ra beli

szleng gel él ve – „pá pis ta”, ám mos tan -

ra már a kez det ben szá má ra új sze rű
pro tes táns kö ze get is ke dé lye sen kri ti -
zá ló Lack fi Já nos köl tő mon dott be ve -
ze tő gon do la to kat a Lu ther-rajz film so -
ro zat el ké szült har ma dik epi zód já nak
ve tí té se előtt. Richly Zsolt rajz film jé vel
el ső sor ban a hét köz na pi Lu ther Már -
tont  sze ret nék  be mu tat ni  a  kö zön -
ség nek  –  hang sú lyoz ta.  A  szö veg -

könyv szer ző je, amint mond -
ta,  jól  meg ba rát ko zott  Lu -
ther rel, és a kap cso lat el mé lye -
dé sé vel fel me rült ben ne a kér -
dés, va jon „a nagy re for má tor”
is ilyen for má ban kí ván ná-e,
hogy „gyúr junk 2017-re”. 
A  fé nyek  ki alud tak  a  te -

rem ben, fel hang zott a Gryl lus
test vé rek ál tal még rit mu so -
sab bá hang sze relt Erős vár a
mi Is te nünk. A kö zön ség lé -
leg zet-vissza fojt va fi gyel te a
kép er nyőn fel tű nő Ágos ton-

ren di ek rend re együtt lé pő cso port ját,
Lu ther Már ton meg raj zolt és át lel ke -
sí tett fi gu rá já nak film bé li gesz tu sa it –
szá já ban Lack fi Já nos „re for má ci ós ra”
gyúrt mon da ta i val. Az epi zód Lu ther
Sta u pitz rend fő nök ál ta li ki kül de té sét
mu tat ta be, és az zal zá rult, hogy a láng -
lel kű csu hás Wit ten berg föld jé re ér ke -
zett.  A  kép so rok  hall ha tó an  fel csi -
gáz ták a ke dé lye ket, de nem sok idő ju -
tott az él mé nyek fel dol go zá sá ra, mert
köz ben ki nyílt Lu ther le ve les lá dá ja is. 
A Lu ther Már ton vá lo ga tott mű vei

7. – Le ve lek cí mű  kö te tet  el ső ként
Mar gócsy Ist ván iro da lom tör té nész
mu tat ta be. Nem csak egy ház tör té neti
meg kö ze lí tés ben, ha nem kul túr tör té -
ne ti leg is fon tos ez a ki ad vány – szö -

gez te le. Úgy ol vas ta a köny vet, akár
egy nagy sza bá sú, egy be füg gő mű vet.
Vé le mé nye sze rint a vá lo ga tás mél tó
ar ra, hogy egy ség ként ke zel jük, an nál
is in kább, mert a kor ban a le vél mű faj
nem kü lö nült el éle sen más mű fa jok -
tól. A le vél vá lo ga tás mu tat ja, hogy a lu -
the ri  gon do lat  szám ta lan  for má ban
meg tu dott nyi lat koz ni.  
Két tel je sen kü lön bö ző sze rep bon -

ta ko zik ki a  le ve lek ből – ál la pí tot ta
meg Mar gócsy Ist ván. Lu ther egy részt
ren dít he tet len, sok szor szö vet sé ge seit
is – pél dá ul Phi lipp Me lancht hont –
fed dő apos to li fi gu ra ként je le nik meg,
más részt fo lya ma to san je len van en -
nek a sze rep nek a de konst ruk ci ó ja is,
amely ön ma ga gya ko ri le ala cso nyí tá -
sá ban mu tat ko zik meg. 
Az egy ház tör té nész sze mé vel te kin -

tett a kö tet re, és aján lot ta a hall ga tó -
ság fi gyel mé be dr. Ko rá nyi And rás, aki
a kor ban álta lá nos „Jé zus!” meg szó lí -
tás sal kezd te mon dan dó ját, ugyan is
Lu ther Már ton 1522-ig min den le ve -
lét így kezd te. 
A so ro zat he te dik kö te te – a kö zép -

kort  be ha tóan  is me rő  egy ház tör té -
nész-pro fesszor sze rint – ve zér fo nál le -
het, az összes kö tet össze tar tó ja, kö -
tő anya ga. Teo ló gi ai, egy há zi, köz- és
ma gán éle ti le nyo mat egy aránt. Kí sé -
rő kö te tek ki adá sa is iz gal mas vál lal ko -
zás vol na – vél te Ko rá nyi And rás –,
pél dá ul meg néz ni azt, ho gyan tom pí -
tot ták a re for má to ri ha rag tól tar tók a
lu the ri „üté se ket”. A kö tet új don sá ga
töb bek kö zött ab ban áll, hogy nem ke -
rü li meg a kor társ ku ta tás szá má ra ké -
nyes kér dé se ket, to váb bá a ha zai re for -
má ci ó ra  tör té nő  szám ta lan konk rét
uta lást. En nek a kö tet nek van a so ro -
zat ban  meg je le nők  kö zül  a  leg na -
gyobb esé lye ar ra, hogy gyü le ke ze te -
ink ben  majd  „ron gyos ra  ol vas sák”,
hi szen olyan, mint egy ka land re gény.

g K. A.
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F ó K u S Z b A N  A  S Z O L i  
Szo li da ri tá si tör vény

2004, 2007, 2013, 2014…
b Szo kás jog, el avult sza bá lyo zás, vá lasz ra vá ró új kér dé sek, meg ol dás -

ra vá ró új hely ze tek. Emi att van na pi ren den egy há zunk min den köz -
éle ti fó ru mán és dön tés ho zó tes tü le té ben a Szo li da ri tá si Alap lét re -
ho zá sá ról és mű kö dé sé ről szó ló tör vény. (A jog sza bály el ne ve zé sé ről
ké sőbb szü le tik dön tés.) A 2004-ben el in dult fo lya mat az előt tünk ál -
ló év ben tíz éves „ju bi le u má hoz” ér ke zik. Az ér vény ben lé vő tör vény
2014. ja nu ár 1-jét ír ja elő a be ve ze tés nap já ul. Re á lis-e en nek a fel adat -
nak a vég re haj tá sa? A tör vény kö te lez. De va jon élet be lép het-e ez a
tör vény a meg fe le lő dön té sek, a meg fe le lő is me re tek és a szük sé ges
kon szen zus nél kül? Lét re jö het-e az ere de ti tör vény meg újult vál to -
za ta, amely élet sze rűb ben, a va lós hely ze tünk kel re á li sab ban szá mo -
ló nor ma szö veg gel va ló ban se gí ti egy há zunk, ben ne gyü le ke ze te ink
és szol gá lat te vő ink éle tét? Er re a kér dés re min den gyü le ke zet nek, min -
den lel kész nek, min den dön tés ho zó tes tü let nek vá la szol nia kell. Még
ezen az őszön. A ha lo ga tás út ja to vább nem jár ha tó. A-t vagy B-t kell
mon da nunk. Eh hez sze ret nénk se gít sé get ad ni ol va só ink nak az zal,
hogy a té má ban jár tas egy há zi ve ze tők és szak em be rek köz zé te szik
is me re te i ket, vé le mé nyü ket, aján lá su kat.

Re for má ció ün ne pé nek fé nyé ben jó
len ne új ra együtt rá cso dál koz nunk az
anya szent egy ház, ben ne az evan gé -
li kus egy ház lé té nek, éle té nek, szol -
gá la tá nak  és  kül de té sé nek  tit ká ra.
Ahogy er ről Pál apos tol vall a re vi de -
ált  Ká ro li-for dí tás  sze rint:  „Fe let te
nagy ti tok ez, én pe dig ezt Krisz tus ról
és az egy ház ról mon dom.” (Ef 5,32)
Az egy ház Krisz tus élő tes te, ame -

lyet vé tek ré szek re szag gat nunk, fel -
da ra bol nunk. Már a ko rinthu si gyü -
le ke zet ben meg kel lett küz de ni ez zel
a kí sér tés sel. „Hát ré szek re van-e oszt -
va a Krisz tus?” – csat tan fel az apos -
tol (Kor 1,13). Hi szem: nem vé let len,
hogy ép pen ez lesz az igei mot tó ja az
öku me ni kus ima hét nek 2014 ja nu ár -
já ban, ami kor hosszú va jú dás után re -
mény ség  sze rint  vég re  be ve zet te tik
egy há zunk szo li da ri tá si tör vé nye.
Ta lán nem  iga zán  sze ren csés,  de

leg alább is fél re ért he tő a szo li da ri tás
és a tör vény szó össze kap cso lá sa. A
szo li da ri tás  nem  ránk  kény sze rí tett
kül ső tör vény, ha nem sok kal in kább Is -
ten től ka pott aján dék, le he tő ség, te hát
jó hír, öröm hír, az az evan gé li um. Tör -
vény nek csak ab ban az ér te lem ben ne -
vez het jük, aho gyan er ről ugyan csak
Pál apos tol ta nít: „Egy más ter hét hor -
doz zá tok, és úgy tölt sé tek be Krisz tus
tör vé nyét.” (Gal  6,2)  En nél  a  so kat
idé zett, klasszi kus igé nél is ér de mes fi -
gyel ni  a  pa ti nás  Ká ro li-for dí tás ra,
amely ben a tör vény be töl té sé ről ol va -
sunk. Ez, leg alábbis szá mom ra, jobb
ízű ki fe je zés, mint a tel je sí tés. Ma ga Jé -
zus is úgy fo gal maz a He gyi be széd ben,
hogy ő be töl te ni jött a tör vényt (Mt
5,17).  Be töl te ni  sze re tet tel,  amely  a
Krisz tus tes té nek él te tő vér ke rin gé se.
Ha  egy há zunk  szü le tés nap já nak

kö ze lé ben őszin te ön vizs gá la tot tar -
tunk, ki kell mon da nunk, hogy sze -
re tett evan gé li kus egy há zunk sú lyos
ke rin gé si za va rok kal küsz kö dik. Bi -
zony, van nak en nek a test nek igen -
csak vér sze gény, sor va dó, ha ló dó ré -
szei, míg más hol a túl zott „vér bő ség”
je lent het ko moly egész ség ügyi koc -
ká za tot. Ne künk az egész test re kell
fe le lős,  szo li dá ris  sze re tet tel oda fi -
gyel nünk!  Csak  ez  se gít het,  hogy
egész sé ges vagy leg alábbis egész sé -
ge sebb egy ház ban él hes sünk.
De mi ve ze tett oda, hogy nap ja ink -

ban ke rin gé si za va rok ve szé lyez te tik

egy há zunk éle tét? Akár csak bio ló gi -
ai lé tün ket, úgy spi ri tu á lis éle tün ket
is ko mo lyan be fo lyá sol ják a kül ső kö -
rül mé nyek,  az  egész ség te len  kör -
nye zet és táp lál ko zás. Ha be le gon do -
lok  im már  négy  év ti ze des  lel ké szi
szol gá la tom ba, el mond ha tom, hogy
el ső fe lé ben, ab ban a bi zo nyos pu ha
dik ta tú rá ban a moz gás sza bad ság hi -
á nya sor vasz tott min ket. Már azért
is  fel je len tet tek, ha két gyü le ke zeti
cso port ki me rész ke dett az egy há zi
épü le tek get tó já ból, és ko moly „ál -
lam biz ton sá gi koc ká za tot” je lent ve
kö zös ki rán du lást szer ve zett. Eb ben
a ki szol gál ta tott hely zet ben tör vény -
sze rű en el szi ge te lőd tünk, bi zal mat -
la nok ká vál tunk egy más iránt is. Be -
fe lé for dul tunk, min den ki pró bál ta
vé de ni a ma ga kis ro zo ga vá rát… 
Az után, im már las san ne gyed év -

szá za da,  ránk  vir radt  a  sza bad ság
hőn áhí tott nap ja. Ki jö het tünk a fe de -
zé kek mö gül, már nem kell fél ni sen -
ki től  és  sem mi től.  De  va jon  mi re
hasz nál tuk, hasz nál juk az aján dék ba
ka pott sza bad sá got? Bi za lom mal el -
in dul tunk egy más fe lé, hogy vég re át -
él jük a Krisz tus tes té ben va ló össze -
tar to zás örö mét? Igen, ezt is át él het -
jük bi zo nyos je les na po kon: or szá gos
ta lál ko zók, misszi ói  na pok,  Szél ró -
zsa… De mi van a hét köz na pok ban?!
Saj nos bűn bá nat tal kell meg val la -

nunk,  hogy  most  már  nem  kül ső
kény szer ből,  ha nem  egy faj ta  bel ső
meg kö tö zött ség ből  sok  te rü le ten
meg ma rad tunk  ön ma gunk ba  zár -
kó zó, csak ma gunk kö rül for gó, ön -
ző kis csa pa tok nak, ame lyek ki sebb-
na gyobb vá ra i kat őr zik, s vaj mi ke -
vés sé tö rőd nek az zal, hogy mi van,
vagy ép pen mi nincs, mi hi ány zik a
kö ze leb bi-tá vo lab bi szom szé dok nál.
Ré gi, egész ség te len be ideg ző dés ből
a se gít sé get ma is több nyi re kí vül ről,
kül föld ről vagy ép pen ál la mi tá mo -
ga tá sok ból, EU-s pá lyá za tok ból vár -
juk, és gyak ran meg fe led ke zünk a jó -
ked vű ada ko zás, a fe le lős szo li da ri -
tás le he tő sé gé nek örö mé ről.
Őszin tén re mé lem, a be ve ze ten dő

szo li da ri tá si tör vény is se gít he ti a kö -
zös gyó gyu lást egy há zon be lü li ke rin -
gé si za va ra ink ból. Le het, hogy ez a te -
rá pia nem lesz fáj da lom men tes, de
egész sé gün ket szol gál ja majd.

g Gáncs Pé tEr el nök-püs pök

Te rá pia – 
ke rin gé si za va rok ra

g SzE mE rEi Já nos

Évek óta ké szen van, még is vissza té -
rő en új ra és új ra ha lo gat ta a be ve ze -
té sét a zsi nat. No vem ber ben új ra na -
pi rend re ke rül. Van, aki egye ne sen
ku darc tör té net ről be szél, ami kor a
szo li da ri tá si tör vény szó ba ke rül. 
Az el múlt évek va jú dá sá ban – a

tör vénnyel kap cso la tos elő ké szí tés hi -
bái és ügyet len ke dé sei el le né re – én
egy há zunk élet je le it is lá tom eb ben
a tör té net ben. 
Élet jel,  hogy  2007-ben  a  zsi nat

dön tő több sé ge azt mond ta ki, hogy
a szo li da ri tá si tör vény re szük sé günk
van. 
Élet jel nek te kin tem azt is, hogy a

lel ké szek  a ma guk meg nö ve ke dett
ter he it meg ér tet ték, tu do má sul vet -
ték és el fo gad ták. Évek óta fi ze tik az
öt ven szá za lék kal ma ga sabb nyug díj -
já ru lé ko kat, ugyan ak kor a gyü le ke -
ze tek re ne he ze dő, ere jü ket meg ha la -
dó  ter he ket  lát va  meg nyom ták  a
vész csen gőt. 
Élet jel nek te kin tem azt is, hogy a

zsi nat és az egy ház ve ze tés is vet te a
ko moly jel zést, és a be ve ze tés el ha -
lasz tá sa mel lett dön tött, és mun ka -
cso por tot ho zott lét re a prob lé ma or -
vos lá sá ra.
Ar ról  itt most nem írok, hogy a

szo li da ri tá si  tör vény  mi ért  len ne
fon tos és óri á si elő re lé pés. Pár szó -
ban csak annyit, hogy Jé zus Krisz tus
kö ve tő i ként az ige egy há zá ban kö te -
les sé günk igaz sá gos, mél tá nyos, min -
den ki re egy for mán vo nat ko zó fel té -
te le ket te rem te ni az ese ti meg ol dá -
sok  he lyett.  Azért  nem  írok  ró la
töb bet,  mert  eb ben  a  terv ben  és
vágy ban ed dig is szin te tel jes volt a
kon szen zus. 
Mi ért nem si ke rült ak kor még sem

be ve zet ni? 

Azért,  mert  –  ahogy  mon da ni
szok ták – az ör dög a rész le tek ben rej -
tő zik. Mi ben rej lett a hi ba? 
A tör vény elő ké szí tő i nek el vi leg és

szak ma i lag véd he tő el gon do lá sa az
volt, hogy az egy há zi al kal ma zot tak
szo ci á lis tá mo ga tá sát és a nyug el lá -
tá si költ sé gek biz to sí tá sát  két láb ra
kell ál lí ta ni, és ön já ró vá kell ten ni. A
cél lal és az elv vel egyet ér tett a zsi nati
ta gok túl nyo mó több sé ge, ugyan ak -
kor nem vol tak tisz tá ban a gya kor lati
kö vet kez mé nyek kel. A szo li da ri tá si
tör vény „a két láb ra ál lí tás” el vé vel a
har ma dik lá bat (az or szá gos egy ház
te her vál la lá sát) ki von ta vol na a szo -
ci á lis há lót és nyug el lá tást biz to sí tó
egy há zi te rü let ről. Ez a fi nom „ap ró -
ság”, és nem a szük sé ges plusz szol gál -
ta tá sok okoz ták, hogy a gyü le ke ze -
tek re ne he ze dő ter hek a több szö rö -
sük re nö ve ked tek vol na.
Őszin tén  és  ön kri ti ku san  el  kell

mon da ni azt is, hogy a tör vény ké szí -
té se kor az elő ter jesz tők és a dön tés -
ho zók is hi báz tak. Az elő ter jesz tők
ab ban, hogy a zsi na ton er re a koc ká -
zat ra vagy nem gon dol tak, vagy va -
la mi ért nem akar ták nyo ma té ko san
fel hív ni rá a fi gyel met. Nem ké szí tet -
tek ha tás ta nul mányt, és nem vol tak
mo del le zett min ták a vár ha tó ter hek -
ről. Hal lot tam ar ról, hogy volt terv
va la mi lyen kom pen zá ci ó ra, de en nek
kom mu ni ká ci ó ja  el ma radt.  A  zsi -
na ti tag ság ab ban hi bá zott, hogy –
meg elé ged ve az  elő ter jesz té sek ben
vá zolt szép cé lok kal – nem szá molt
utá na a vár ha tó kö vet kez mé nyek nek.
A no vem ber vé gi zsi na ton új ra na -

pi ren den lesz a szo li da ri tá si tör vény. 
Öröm mel jel zem, hogy új hely zet

van. Új hely zet, mert meg szü le tett az
a fon tos dön tés, hogy vissza ke rül a
rend szer be a hi ány zó har ma dik lá bat
je len tő  or szá gos  egy há zi  tá mo ga -
tás. Még pe dig tel jes egé szé ben. Ez azt

je len ti,  hogy  gyü le ke ze te ink  ter he
összes sé gé ben nem fog nő ni. 
Éve ken  ke resz tül  dol go zott  egy

mun ka cso port (mely nek ma gam is a
tag ja le het tem), hogy a gyü le ke ze tek
meg se gí té sé re  egy  olyan  igaz sá gos
és egy ben ösz tön ző tá mo ga tá si rend -
szer jöj jön lét re, amely az egyik ol da -
lon az ége tő en szük sé ges szo li da ri tá -
si tör vény be ve ze té sét le he tő vé te szi,
a má sik ol da lon pe dig el len sú lyoz za a
gyü le ke ze tek re ne he ze dő több let ter -
he ket. Ez a rend szer el ké szült.
Öröm mel írom, hogy ez zel a tá mo -

ga tá si rend szer rel a gyü le ke ze tek mű -
kö dé sé nek ve szé lyez te té se nél kül be -
ve zet he tő a szo li da ri tá si tör vény. 
Bí zom ab ban, hogy a  zsi nat no -

vem ber vé gén újabb élet je let mu tat.
Élet jel len ne, ha a szo li da ri tá si tör -
vénnyel  kap cso la tos  rossz  ér zé se -
ken, fé lel me ken és bi zal mat lan sá gon
is fe lül tud nánk emel ked ni. 
Az egy há zi éle tet az te szi szép pé,

hogy Is ten még a hi bá kat is fel tud -
ja hasz nál ni a ja vunk ra. Az egy ház -
ban a küz del mes vi ták ból akár a kö -
zös ne ve ző re ju tás és a kö zös cél ba
ér ke zés  cso dá ja  is  meg tör tén het.
Mert a vi ta part ne rek re mény ség sze -
rint nem egy más el len, ha nem kö zös
cé lo kért, egy há zunk épü lé sé ért és a
ránk bí zot tak ja vá ért har col nak. Is -
ten így tud ben nün ket, kü lön bö ző lá -
tá sú em be re ket egy más és a kö zös -
ség  épü lé sé re  hasz nál ni.  A  kö zös
ne ve ző re ta lá lás is élet jel. 
No vem ber  vé gén  a  gyü le ke ze tek

ve szé lyez te té se nél kül be ve ze tés re ke -
rül het a szo li da ri tá si tör vény, ami re egy -
há zunk nak tény leg nagy szük sége van. 
Bí zom ben ne, hogy lesz szo li da ri tás!

A szer ző ko ráb ban lel kész ként, majd
nyu ga ti (du nán tú li) egy ház ke rü leti püs -
pök ként volt a 150-es bi zott ság tag ja

Lesz-e szo li da ri tás?
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Most a ket tő kö zött va gyunk. Fon tos
ál lo más, re mény te li ál la pot ez, meg -
szív le len dő kül de tés.
2007-ben egy há zunk zsi na ta (ki -

len ce dik zsi nat) lét re hoz ta azt a tör -
vényt, amely ugyan nem kis vi tát vál -
tott ki, de szán dé ka egy ér tel mű volt:
jö vőt  meg ha tá ro zó,  mű kö dő ké pes
rend szert  te rem tő  tör vényt  akart
lét re hoz ni,  hogy  meg szün tet ve  az
ed di gi  sza bá lyo zat lan sá got,  il let ve
csu pán a szo kás jo gon ala pu ló gya kor -
la tot, az egy há zi szol gá lat nak jó hát -
te ret ad jon. 
A tör vény cél ja az volt, hogy ará -

nyo sabb te her vi se lés sel, a gyü le ke ze -
tek va lós anya gi hely ze té nek fel tá rá -
sá val  olyan  gya kor lat  ala kul jon  ki,
amely le he tő vé te szi az egy há zi sze -
mé lyek il let mé nyé nek igaz sá go sabb
meg ál la pí tá sát, a meg vál to zott élet -
hely zet ben a meg fe le lő gon dos ko dást
és a szol gá la tu kat le te vők szá má ra a

tisz tes sé ges és mél tó nyug díj biz to -
sí tá sát. 
A tör vény el ké szült. Be ve ze té sé hez

azon ban szük ség volt to váb bi elő ké -
szü le tek re, és az in for má ci ók hí ján ér -
tet len ke dők el len ál lása mi att fon tos
volt, hogy szé les kör höz jus sa nak el
az ér de mi tud ni va lók.
Az után be in dul tak a fé ke ző erők,

ame lyek le las sí tot ták, majd fél re te tet -
ték a mun kát. Má ig ért he tet len mó -
don azok, akik a meg va ló sí tá sért fe -
lel tek vol na, ér dem ben nem lép tek.
A gyü le ke ze tek is – mi vel nem volt
elég is me re tük, és nem áll tak ren del -
ke zés re pon tos mo dell szá mí tá sok –
ösz tö nö sen el len kez tek, hi szen úgy
érez ték, ez után na gyobb te her há rul
rá juk. Bi zo nyos uta lá sok tör tén tek is
az el ső idők ben ar ra, hogy az or szá -
gos  egy ház,  ki lép ve  a  rend szer ből,
nem  tá mo gat ná  ezt  a  gaz da sá gi
konst ruk ci ót, így az egy ház köz sé gek -

nek és a lel ké szek nek kel le ne egy más
kö zött meg osz ta ni uk a ter het. 
Időre volt szükség, amíg nyil ván -

va ló vá vált, hogy a rend szer „há rom -
lá bú”, amely ben az egy ház köz pon ti -
lag biz to sít ja nem csak a „har ma dik
lá bat”, ha nem a sta bi li tást és a biz ton -
sá got  is.  Biz ton sá got  azért,  hogy
egyet len gyü le ke zet se ke rül hes sen
ne héz hely zet be. A tör vény a szo li da -
ri tás ról szólt te hát – nem csak cí mé -
ben, de kon cep ci ó já ban is.
A be ve ze té se azon ban el ma radt,

pon to sab ban év ről év re a kö vet ke ző
esz ten dő ja nu ár 1-jé re tol ták. „Csak
ne idén…” Min dig majd csak jö vő re…
Az  ope ra tív  dön té se kért  fe le lős

or szá gos pres bi té ri um ké sőbb a 150.
szá mú ha tá ro za tá val lét re ho zott egy
olyan bi zott sá got, amely új ra fog lal -
ko zott  a  té má val,  ko mo lyan  meg -
vizs gál va a kér dé se ket, ame lyek kri -
ti ka ként  vagy  egy sze rű  vé le mény -

Volt egy szer egy tör vény,      

g HK



ként idő köz ben meg fo gal ma zód tak –
el ső sor ban a gyü le ke ze tek és a lel ké -
szek anya gi biz ton sá gá val, a jö vő ki -
szá mít ha tó  ter vez he tő sé gé vel  kap -
cso lat ban. Az  élet re hí vó ha tá ro zat
szá ma nyo mán egy sze rű en 150-es bi -
zott ság nak ne ve zett cso port ar ra volt
ren del ve, hogy ak tu a li zál ja a szö ve get,
és a be ér ke zett ja vas la tok alap ján csi -
szol ja a tör vényt, ugyan ak kor se gít se
elő a mo dell szá mí tá sok el ké szí té sét.
A mun ka jól in dult, az után meg -

tor pant. A hó na po kig szü ne te lő bi -
zott sá gi te vé keny ség után ez év el ső
fe lé ben  is mét  mun ká hoz  lá tott  a
csa pat, hogy az új zsi na ti ve ze tés ké -
ré sé re tisz táz za: be ve zet he tő-e a je -
len leg ér vé nyes dön tés sze rint 2014.
ja nu ár 1-jé vel az egy há zi nyug dí ja kat
és szo ci á lis kér dé se ket ren de ző tör -
vény, vagy sem. A zsi nat el nök sé ge
ugyan is úgy ha tá ro zott, hogy hat év
to lo ga tás után vagy be ve ze tés re ke -

rül a jog sza bály, vagy vég leg le ve szik
a na pi rend ről.
Az el múlt nyá ron a Mun tag And -

rás ve zet te bi zott ság so kat dol go zott
azon, hogy ak tu a li zál ja és vég le ge sít -
se az anya got. De to vább ra is hi á nyoz -
tak a gyü le ke ze tek re le bon tott szá mí -
tá sok ab ban a te kin tet ben, hogy mit
is je len te ne a tör vény élet be lép te té -
se és mű kö dé se. Saj nos az adat szol gál -
ta tás  rész le ges sé ge  és  az  or szá gos
iro dá ra sok szo ro san be gyűj tött in for -
má ci ók  nem  ko he rens  vol ta  most
sem könnyí tet te meg a hely ze tet. Fo -
lya ma to san  ké szül  az  a  ki mu ta tás,
amely ből  nyil ván va ló  lesz,  hogy  a
kö vet ke ző idő szak ban mi vel szá mol -
hat nak a gyü le ke ze tek, il let ve hogy há -
rom  át me ne ti  év  után  mi ként  fog
mű köd ni a szo li da ri tás rend sze re.
Van, aki úgy fo gal maz: el jön az igaz -

ság pil la na ta… Az ada tok tisz ta ké pet
mu tat nak. A té nyek pe dig ko nok dol -

gok. El jön az idő, ami kor nem koz me -
ti ká zott, nem is be csült ada tok alap ján,
ha nem va lós ada tok kal meg ala po zott
mó don ren dez het jük el az evan gé li kus
egy ház ban a kö zös te her vi se lést.
Az  előt tünk  ál ló  he tek ben  nagy

fel adat vár a gyü le ke ze tek re, bi zott sá -
gok ra,  az  or szá gos  pres bi té ri um ra,
majd vé gül a zsi nat ra. Őszin tén, hit -
be li meg győ ző dé sünk alap ján, a jö vőt
épít ve  el  kell  dön te nünk,  hogy  az
egy há zi sze mé lyek nyug dí já nak ügyé -
ben  tu dunk-e  szo li da ri tást  vál lal va
él ni és el jár ni. Az össze fo gás nagy le -
he tő sé ge ez, és ha a tör vény va ló ban
meg szü le tik, ak kor sen ki nem ke rül -
het el vi sel he tet len, ne héz hely zet be –
hi szen nem csak egy más mel lett élünk,
de egy má sért va gyunk.
„Ren dez ni vég re kö zös dol ga in kat”

– vissz hang zik ben nem a köl tő mon -
da ta…

A szer ző egy há zunk zsi na tá nak lel ké -
szi el nö ke
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A  nyug díj rend szer  sza bá lyo zá sá ra
az igényt az or szá gos el nök ség fo gal -
maz ta  meg.  Mi vel  ko ráb ban  csak
szó be li ha gyo mány alap ján mű kö dött
a lel kész nyug dí jak ki fi ze té se, lo gi kus -
nak tűnt, hogy át kell gon dol ni, mi -
lyen is a rend szer, s le het-e job ban,
gaz da sá go sab ban csi nál ni.
A meg bí zást an nak meg vizs gá lá -

sá ra, ér de mes-e más (eset leg ál la mi)
nyug díj biz to sí tó ra  bíz ni  a  kér dést,
vagy in kább sa ját nyug díj in té zet lét -
re ho zá sán kell  gon dol koz nunk,  ifj.
Zász ka licz ky Pál kap ta (aki mun ká -
já nál fog va szak ér tő je a té má nak). A
dön tést a zsi nat hoz ta meg: le gyen
ön ál ló  nyug díj ala punk.  Más  eset -
ben ugyan is vagy el vész sok lel kész -
nek az évek so rán össze gyűj tött jo -
go sult sá ga, vagy hosszú ide ig pár hu -
za mo san két nyug díj fo lyó sí tó rend -
szert kell mű köd tet nünk. A nyug díj -
osz tály tő ké je és az or szá gos költ ség -
ve tés tá mo ga tá sa azon ban meg bíz ha -
tó ala pot je lent az egy há zi nyug díj -
rend szer fenn tar tá sá ra. 
A lel ké szi kor fa el osz lá sa (az az az

a  tény,  hogy  hosszabb  ide ig  több
ak tív, be fi ze tő lel ké szünk van, mint
nyug dí ja sunk,  akik nek  rend sze res
jö ve del mét a be fi ze té sekből biz to sí -
ta ni kell) ked ve ző hely ze tet te remt az
alap lét re ho zá sá ra.
A  tör vény ja vas lat  el ső  for má ja

2005-ben ala kult ki, és az alap el vek
az óta  vál to zat la nok.  Egy rész ről  az
alap a tag jai után nyug díj já ru lé kot fi -
zet az ál lam nak. Ez az alap ja an nak,
hogy  az  ál lam  a mi ni mál nyug dí jat
biz to sít sa  lel ké sze ink  szá má ra.  Az
alap úgy ne ve zett nyug díj-ki egé szí tést

fi zet, amely a nyug díj össze gét annyi -
ra eme li meg, hogy a vi lá gi nyug díj -
szá mí tás nak meg fe le lő összeg jus son
a szol gá la tot le tett lel ké sze ink nek. Ezt
a nyug díj-ki egé szí tést az alap ab ból
a já ru lék ból tud ja biz to sí ta ni, ame lyet
az ak tív tag jai be fi zet nek. A já ru lék
alap ja a lel ké szi il let mény, és a be fi -
ze tés a lel készt, a szol gá lat ba ál lí tót
és  az  or szá gos  egy há zat  egy for ma
mér ték ben ter he li. 
A ja vas lat fog lal ko zik a töb bi ki fi -

ze tés sel is (öz ve gyi nyug díj-ki egé szí -
tés, ár va el lá tás, gyer mek ál dás ide jé -
re szó ló el lá tás stb.). 
Az alap mű köd te té sé nek irá nyí tó -

ját (ve ze tő jét) az or szá gos pres bi té -
ri um vá laszt ja, fe let te a fel ügye le tet
a  gaz da sá gi  bi zott ság  lát ja  el.  Az
alap  ve ze tő jé nek  mun ká ját  az  or -
szá gos iro da egyik dol go zó ja se gí ti.
A gyü le ke ze te ink ál tal ed dig fi ze -

tett  or szá gos  já ru lék  sze re pét  az
alap ba be fi ze ten dő já ru lék ve szi át.
Az  egy ház köz sé get  ter he lő  já ru lék
sok kal na gyobb len ne, mint az ed di -
gi  be fi ze té si  kö te le zett ség.  Ezt  –
nyil ván va ló an –  sok  egy ház köz ség
nem ké pes vál lal ni. Mind ezért a sza -
bá lyo zás egyik lé nye ges ele me az a tá -
mo ga tá si rend szer, amely nek se gít -
sé gé vel az or szá gos költ ség ve tés át -
vál lal ja a ter hek na gyob bik ré szét. 
A ja vas lat sze rint ez a tá mo ga tás

két pil lé ren nyug szik: az egyik az az
elv, hogy a gyü le ke ze tek össz ter he lé -
se nem le het na gyobb, mint a je len -
le gi  or szá gos  já ru lék  össz mér té ke.
En nek az a kö vet kez mé nye, hogy a
gyü le ke ze tek  be fi ze té se  nem  az
összes já ru lék egy har ma da, ha nem
csak 8%-a, így az or szá gos egy ház 33%
he lyett 59%-ot vál lal. A má sik pil lér,
hogy egy há rom éves át me ne ti idő sza -

kot fo gal maz meg: ez idő alatt a be -
fi ze ten dő já ru lék nem vál to zik.
Fon tos, hogy van ez a há rom éves

át me ne ti  idő szak.  Ez alatt  sem mi
nem vál to zik a be fi ze té si ol da lon. Eb -
ben az idő ben a gyü le ke ze tek fel ada -
ta nem az, hogy töb bet fi zes se nek,
ha nem hogy a be val lá so kat (nép moz -
gal mi és gaz da sá gi ada to kat) fe gyel -
me zet ten és ha tár idő re szol gál tas sák.
Ezek lesz nek azok az ada tok, ame lyek
alap ján 2017-től a gyü le ke ze ten kénti
tá mo ga tás szá mít ha tó. Ez alatt a há -
rom év alatt lesz fo ko za to san egy re
tisz tább a kép: mer re fe lé moz dul el
a(z or szá gos) já ru lék össze ge 2017-től.
Ter mé sze te sen egy há zunk nak idő -

köz ben az zal is kell majd fog lal koz -
nia, mit te he tünk an nak ér de ké ben,
hogy gyü le ke ze te ink ne a meg él he tő -
ség ha tá rán ten gőd je nek, de ez nem
en nek a tör vény nek a té má ja. Azon -
ban a tör vény al ko tó ol da lá ról néz ve
nem ke rül he tő ki az a kér dés, hogy
min den el fo ga dott tör vény nek olyan
kö vet kez mé nyei is van nak, ame lyek
kí vül es nek a tör vény tár gyán. Ez vi -
szont már stra té gi ai kér dés.
2010 óta sok ap ró lé pés sel mun ká -

ló dott ki a szö veg, amely em be ri le he -
tő sé ge ink sze rint ap ró lé ko san vet te vé -
gig a nagy vo na lú pénz ügyi ter ve zés -
től a szá mí tá si vagy el já rá si rész le te -
kig a kér dés sok ve tü le tét. Egy há zunk
köz- és gyü le ke ze ti éle té ben ak tí van
szol gá ló, va la mint szak ér tő sze mé lyek
vé le mé nyét és ki dol go zott ja vas la ta it
tar tal maz za ez a tör vény ja vas lat. 
Kö szö net tel tar to zom mun ka tár -

sa im nak, akik kel együtt ez a ja vas lat
el ké szült. 

A szer ző a 150-es bi zott ság el nö ke

Mi ről is szól a Szo li da ri tá si Ala pot
lét re ho zó tör vény?

g Bár dossy Ta más

– Egy az egy ház? 
– Úgy bi zony! Egy kö zös ség. De mi -

lyen szer te ága zó, és mi lyen sok fé le…!
– Ho gyan él he tő meg az egy ség, a

kö zös ség? 
– Ha tu dunk egy más ról. Ha is mer -

jük a má si kat, s va lós is me re tünk van
egy más ról. 

– Hon nan tud ha tunk egy más ról? 
– Ha kö zöl jük ma gunk ról, ami

fon tos, ami szük sé ges, ha utá na já runk
a má sik hely ze té nek, ál la po tá nak, tö -
rek vé se i nek, ér zé se i nek. 

– Mit kezd he tünk ez zel a tu dás sal? 
– Át él het jük egy más örö mét, bá na -

tát, tá ma szai le he tünk egy más nak.
Ké pe sek le he tünk meg él ni az együ vé
tar to zást, a fe le lős el fo ga dást.

– Tud ha tunk a kö zös ség min den
tag já ról? Le he tünk egy szer re fe le lő sek
min den ki ért?

– Ál ta lá nos ság ban igen, a gya kor -
lat ban nem. Nem ér he tünk el min -
den ki hez. Per sze ez nem ment fel az
el ér he tők el éré sé nek kö te le zett sé ge
alól.

– Ho gyan le het sé ges még is az
egésszel va ló egy ség?

– Ha amel lett, hogy egyé ni leg meg -
tesszük, ami le het sé ges, kö zös ség ként,
nagy egy ség ként is va ló ban lé te zünk.
A kö zös ség el is ér he ti s össze is fog hat -
ja min den tag ját. 

– Ki az a kö zös ség? 
– A kö zös ség mi va gyunk, de az

em lí tett sze rep be töl té sé hez a kö zös -
ség nek meg kell je len nie kü lön for má -
ban is. Olyan köz pont ként, amely erő -
sí ti tag ja i nak te vé keny sé gét, s amely
a kö zös ség sok fel ada tát tag ja i nál
ered mé nye seb ben tud ja el lát ni.

* * *

A fentiekhez ha son ló alap gon do la tok
(is) ve zet ték a lel ké szi nyug díj rend -
szer ki ala kí tá sá nak mun ká it. Az egy -
más hoz tar to zás és az egy más sal –
most el ső sor ban a ko ruk vagy más
kö rül mény mi att tá mo ga tás ra szo ru -
ló lel ké szek kel – va ló tö rő dés volt az
alap, eh hez kap cso ló dott még né hány
ki egé szí tő elem.
Nem kér dés: rá szo ru ló lel ké sze ink

se gí té sét  meg  kell  tud nia  ol da ni
egy há zunk kö zös sé gé nek. Egyé ni leg
azon ban nem tud juk ezt biz to sí ta ni,
de még gyü le ke zet ként sem. Szük ség
van a na gyobb kö zös ség: egy há zunk
egé szé nek  be kap cso ló dá sá ra.  Ah -
hoz, hogy a kö zös ség át fo gó an meg
tud ja ol da ni ezt a prob lé mát, min -
den ki ről el kell, hogy jus son az in for -
má ció a meg fe le lő hely re, hi szen a
se gít ség nem le het eset le ges, min -
den ki hez el kell, hogy ér jen. S az ada -
tok meg ér ke zé se még nem ele gen dő
– a kö zös ség köz pont já ban ér tel mez -
ni, tá rol ni, fel dol goz ni s fel hasz nál -
ni kell tud ni őket a cél be töl té sé hez. 
Min den  elem  el en ged he tet len.

Nem vé let len, hogy eze ket az ada to -
kat  ide jé ben,  az  adott  for má tum -
ban és pon to san ké ri az or szá gos iro -
da. Ha nem va ló sak vagy nem ér tel -
mez he tők az ada tok, sé rül a cél, sé -
rül a kö zös ség, sé rül a kö zös fe le lős -
ség vál la lás, a szo li da ri tás.
A Szo li da ri tá si Alap pal kap cso la -

to san  több fé le  ada tot  hasz ná lunk.
Ér te lem sze rű en a lel ké szek szol gá -
la tá nak  pon tos  do ku men tá lá sá ra
szük ség van, ha son ló kép pen az ak -
tu á lis  jö ve de lem is me re té re, mi vel
ezek a nyug díj szá mí tás alap jai. Az
alap gon do lat hoz hoz zá tar to zik, hogy
a lel készt kö rül ve vő ki sebb kö zös ség
– a gyü le ke zet – hor doz el sőd le ge -
sen  fe le lős sé get  a  se gít ség nyúj tá -
sért, így te vé keny ré sze se a nyug díj -
fi ze tés hez szük sé ges for rá sok meg -
te rem té sé nek. De a szo li da ri tás nak
a gyü le ke ze tek iránt is meg kell je -
len nie,  hi szen  te her bí ró  ké pes sé -
gü ket te kint ve je len tős kü lönb sé gek
van nak kö zöt tük – leg több jük ma -
ga is tá mo ga tás ra szo rul hat. 
A tá mo ga tás mér té ké nek meg ha -

tá ro zá sa kor  a  ter ve zet  több  szem -
pon tot  vesz  fi gye lem be:  mi lyen
arány ban ter he li a lel kész fi ze té se a
gyü le ke ze ti  költ ség ve tést;  mi lyen
jö ve del met biz to sít a gyü le ke zet a lel -
ké szé nek; mi lyen mér ték ben vesz nek
részt a gyü le ke ze ti ta gok a te her vi -
se lés ben; s mek ko ra a gyü le ke zet ben
a fe le lős sé get anya gi lag is hor do zók
ará nya. 
Ezek a szá mí tá sok to váb bi, a gyü -

le ke zet hez, il let ve a lel kész hez kap -
cso ló dó ada to kat hasz nál nak. A szo -
li da ri tás szem pont ján kí vül a gyü le -
ke zet  sa ját  ér de ke  is  lesz  a  pon tos
adat köz lés, hogy meg fe le lő tá mo ga -
tás ban ré sze sül hes sen a nyug díj já ru -
lék be fi ze té sé vel kap cso lat ban.
Ta lán  kü lö nö sen  hang zik,  de  a

szo li da ri tá so mat,  a  kö zös ség vál la -
lá so mat nem csak az zal fe jez he tem ki,
hogy  le ülök va la ki mel lé, ha nem a
pon tos,  őszin te  adat köz lés sel,  ad -
mi niszt rá ci ó val is – hi szen ez meg -
könnyí ti a to váb bi fel dol go zást vég -
ző mun ka tár sak te vé keny sé gét, s ez
a se gít ség gel meg cél zot tak ér de ke is.
Ha son ló a je len tő sé ge és a fe le lős sé -
ge  a  kö zös sé get  eb ben  az  eset ben
meg je le ní tő köz pont nak is az ada tok
ke ze lé sé ben.  Sőt:  ez  nem  csak  a
nyug dí jak kér dé sé ben van így…
Sok az adat. Sok em ber sok te vé -

keny sé gé hez  sok  adat  tar to zik.  A
sok em ber nek, sok te vé keny ség nek
örü lünk – a  sok adat nak ál ta lá ban
nem, fő leg, ha ten nünk kell ve le va -
la mit. Ta lán ha ezt is kö zös ség vál la -
lá sunk ré sze ként tud juk ér tel mez ni,
tu dunk  va la mennyi re  örül ni  a  sok
adat nak is – hi szen ad dig ma ra dunk
fenn, amíg van mi ről ada tot kö zöl ni.

A szer ző egy há zunk or szá gos iro dá -
já nak gyü le ke ze ti re fe ren se

Adat – kö zös ség     , lesz egy szer egy tör vény
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Ol dal pá runk té má já hoz a
kis kő rö si evan gé li kus ál ta -
lá nos  is ko la  di ák jai  ál tal
ké szí tett temp lom ma ket -
tek  fel vé te le i ből  vá lo gat -
tunk. A be szé des al ko tá -
sok az in téz mény ok tó ber
25-i  őszi  csen des nap ján
szü let tek, me lyet Élő kö vek
cím mel hir det tek meg. A
fo tó kat Szűcs Má ria is ko -
la lel kész  küld te  el  szer -
kesz tő sé günk nek.
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Ré ti Jó zsef 1925. jú li us 8-án szü le tett
a ro má ni ai Plo eşti -ben a Rédl csa lád
el ső gyer me ke ként. Né me tes hang -
zá sú  ne vét  Csur gón,  a  re for má tus
gim ná zi um ban  töl tött  öt  év  alatt
ma gya ro sí tot ta (kar éne kes ként Ko -
dály kórusművével, a Mát rai ké pek -
kel va ló ta lál ko zá sa, a „Ré ten, ré ten,
sej a ta ri ré ten” sor ih let te meg). A
gim ná zi um ban  ma te ma ti ka ta ná ra
irá nyí tot ta fi gyel mét a ze né re. 
Az öt ta gú csa lád ha ma ro san, 1942-

ben Bu da pest re köl tö zött. A Mű sza -
ki Fő is ko lán el töl tött más fél év alatt
vég leg  el dőlt,  hogy  a  ze ne  lesz  az

éle te. Így a Ze ne aka dé mi á ra irat ko zott
át, ahol 1953-ban ki tün te tés sel vég zett. 
Ze ne aka dé mi ai évei alatt a Hon -

véd Mű vész együt tes kó ru sá ban, majd
szó lis tá ja ként éne kelt; 1953-tól a Ma -
gyar Ál la mi Ope ra ház tag ja ként ope -
rák ban ját szott, Mo zart tólmajd min -
den sze re pet meg ka pott. Mi vel azon -
ban nem volt ki bé kül ve a ve ze tés sel,
ha ma ro san fel mon dott, és csak egy-
egy da rab ra szer ző dött új ra. Ak ko ri -
ban még mű vé szek nél sem volt ma -
gá tól ér te tő dő, hogy a nagy vi lá got jár -
ják, de Ré ti utaz ga tá sa it meg tűr ték –
alig ha nem  is mer ték  annyi ra,  hogy
tud ják, min dig vissza jön: sok kül föl -
di kon cert meg hí vást fo ga dott el.
Sze ret te a vál to za tos sá got, így nem

szí ve sen vál lal ta ugyan azt az ope ra sze -
re pet sem több ször. Rend kí vü li stí lus -
ér zé ke és mu zi ka li tá sa le he tő vé tet te,
hogy a ze ne tör té net kü lön bö ző kor -
sza ka i nak (a ba rokk tól a 20. szá za dig)
leg kü lön fé lébb stí lu sú re mek mű ve it is
utá noz ha tat lan egye di ség gel éne kel -
hes se.  Bá mu la tos  ön kont roll ja,  fi -

nom íz lé se s ezért vissza fo gott, még -
is ér ze lem gaz dag elő adá sa ne vét hal -
ha tat lan ná tet te.
Há rom szor je löl ték Kos suth-díj ra,

de a ha ta lom mind annyi szor tö röl te
a  lis tá ról. Ha bár meg te het te vol na,
hogy  csa lád já val  kül föl dön  ma rad,
mér he tet len em ber sé gé vel csak a ze -
né re fi gyelt, az él tet te. Be teg sé ge – egy
ti zen négy éves ko ri fer tő ző máj gyul -
la dás szö vőd mé nye – 1968-tól egy re
job ban el ha tal ma so dott raj ta, azon -
ban ezt még csa lád ja előtt is tit kol ta.
De né ha vá rat la nul össze esett a szín -
pa don, s igen fá ra dé kony volt. Még
be te gen sem mond ta  le  fel lé pé se it,
csak köz vet le nül a ha lá la előtt egy Ka -
rá cso nyi ora tó ri u mot.A kór ház ban is
meg őriz te élet vi dám sá gát, s messze
hang zó  ka ca já ról  összes  be teg tár sa
tud ta, me lyik kór te rem ben fek szik. 
Több fe lé hív ták zsű riz ni, így a bra -

zí li ai Rio de Ja nei ró ba is, ahol 1973. no -
vem ber 5-én, negy ven nyolc éves ko rá -
ban ér te a ha lál. Így so ha sem vál ha tott
va ló ra ál ma, hogy sze re tett és félt ve őr -
zött lá nya le hes sen a zon go ra kí sé rő je.

Bar tókmély em ber sé gét ő is ma gá -
é nak tud hat ta, ta lán ezért volt a Can -
ta ta pro fa na egyik leg hűbb tol má cso -
ló ja (fel vé te le Do rá ti An tal és Fe ren -
csik Já nos ve zény le té vel is fenn ma radt).
Sír fel ira tát is a Can ta ta pro fa ná ból, lá -
nya em lé ke zé se sze rint ked venc mű -
vé ből me rí tet ték: „Csak tisz ta for rás -
ból”. Sír ját a ki lenc cso da szar vas őr zi
a Far kas ré ti te me tő ben.
Ha bár  nem  Csur gón  érett sé gi -

zett,  szü le té sé nek  nyolc van ötö dik
év for du ló ján  volt  di ák tár sai  meg -
em lé ke zést szer vez tek tisz te le té re, s
itt hang zott el Ró nay György ver se, a
Gyász ének Ré ti Jó zsef ha lá lá ra. A
gyász el ső fáj dal má ban pa pír ra ve tett,
mély sé ge sen igaz so rai mél tó össze -
fog la lá sát ad hat ják Ré ti ars po e ti cá -
já nak. „Én is, aki lát tam e pá lya di a -
dal mas  föl szár nya lá sát,  /  s  lát tam
annyi csel szö vény, rossz in du lat, gúny,
alat to mos  / gáncs ve tés közt  ível ni,
mind fény lőb ben föl fe lé (mert nem
/ a si ker nek élt, ha nem a mú ló pil la -
nat va rá zsá ban az / ál lan dó nak, ami
lé vén igaz ság, meg ma rad).”
g Ha lász-Tá borsz ky Györ gyi

em lé kek a negy ven éve
el hunyt Ré ti jó zsef ről

b A fe led he tet le nül pu ha, bár so nyos han gú, ér zé ke nyen s mi több, bá mu -
la to san jó szö veg mon dás sal ének lő te nor a Lutheránia ének ar ral is több -
ször fel lé pett a ve le ba rá ti kap cso lat ban ál ló WeltlerJenő kar nagy sá ga
alatt, az idő sebb ge ne rá ció em lé kei sze rint a János-passió el ső, 1955-ös
fel csen dü lé sé től egé szen 1961-ig. BachJános-passiójának evan gé lis tá -
ja ként és egy ben te nor szó lis tá ja ként – aki a leg ne he zebb, so kak ál tal
ret te gett 32-es ári át is ját szi könnyed ség gel szó lal tat ta meg – az 1971-
es, LehelGyörgy ve zé nyel te Hun ga ro ton-le mez fel vé tel ről vagy e le mez
har minc há rom év vel ké sőb bi CD-ki adá sá ról is is mer het jük.

– Kar nagy úr, hon nan ho vá ve zet a
ze ne híd, ki ket hív meg az al ko tó, hogy
át sé tál ja nak ve le ezen a hí don?
– A ze ne híd, aho gyan a könyv elő -

sza vá ban írom, ér de kes szó össze té tel,
hi szen így együtt – ze ne és híd – szán -
dé kom sze rint egy kü lön le ges vi lág ba
ve zet. Aho gyan a híd össze köt par to -
kat,  egy más tól  el vá lasz tott  tá ja kat
kap csol össze, én el ső sor ban az em beri
kap cso la tok ra  gon dol va  sze ret tem
vol na össze köt te tést te rem te ni. En nek
cso dá la tos esz kö ze a ze ne, köz ve tett és
köz vet len mó don, és en nek írott mű -
fa ja ként a szo net tet vá lasz tot tam.

– Mi ért pont a szo net tet? Hi szen az
az egyik leg kö töt tebb rö vid vers for ma.
– Na gyon sze re tem ezt a mű fajt,

kül föl di és ma gyar köl tők ha son ló stí -
lu sú ver se it egy aránt szí ve sen ol vas -
tam és ol va som min dig. A szo nett for -
ma ter je del mé nél  fog va meg kö ti az
em bert, nem le het ben ne „szó szá tyár -
kod ni”. A lé nye get kell be le sű rí te ni ab -
ba a ti zen négy sor ba. Ezért ma rad tam
en nél a meg ol dás nál. 

– A té mák vál to za to sak: az is ten sze -
re tet, a hit, a hi va tás, a ha za sze re tet,
az em be ri sors, a nagy mu zsi kus elő -
dök, a ter mé szet szép sé ge, a hu mor. Ké -
rem, en ged jen be pil lan tást az al ko tás
fo lya ma tá ba: ho gyan szü le tik az ih let -
ből a vers?
– So kan azt hi szik, ez egy „hi he tet -

len ti tok”, és annyi ban va ló ban az, ha
nem ar ra gon do lunk, hogy ke gye lem
min den, ami ve lünk tör té nik. Én ezt
hi szem és val lom ezek kel a ver sek kel
is. A ze ne a ma ga konk rét és át vitt ér -
tel mé ben is át szö vi egész vi lá gun kat.
Nem csak a ko moly- vagy könnyű ze -
né re gon do lok. A ter mé szet hang ja -
i ban is ott a ze ne. Az egész éle tünk -
ben  olyan  cso dá la tos  csen gés  van,
amit én ze ne ként tu dok meg él ni. A té -
mák azért kü lön bö zők, mert min de -
nütt meg ta lál tam a kap cso ló dást.

– Dal lam is tar to zik ezek hez a
szo net tek hez?
– Egy-ket tő höz igen. A sze re tet ről

szó ló szo net tem pél dá ul dal lá for má -
ló dott. Van olyan a ver sek kö zött, amit
az evan gé li kus gim ná zi u mok szá má -
ra ír tam, és amely kó rus mű ként ad -
ha tó elő. 

– Hány év ter mé se ez a könyv?
Már kez det től fog va kö tet szá má ra
gyűj tö get te a ver se it?
–  Kö rül be lül  nyolc  év  alatt  állt

össze. Je len ki adás száz har minc négy
szo net tet tar tal maz. Mint egy het ven
szá za lé kuk egy há zi érin tett sé gű. Az el -
ső vers 2005-ös kel te zé sű. Hogy mi
kész te tett en gem ar ra, hogy egy ál ta -
lán össze gyűjt sem? Mot tóm az le het -
ne, hogy „sok bel ső ví vó dás, két ség,
vissza ko zás és új ra kez dés, kö nyör gő
imád sá gok re mény vá ró so ra, majd egy
vég ső, öröm te li rá szá nás, fe lül ről jö -
vő és né hány ba rát tól, test vér től ka -
pott biz ta tás – ez előz te meg e kö tet
lét re jöt tét. Is ten ke gyel mé ből aján dék -
ba ka pott sza vak, rí mek, rit mu sok, lá -
tá sok az ih le tett csen des pil la na tok -
ban, dal la mok, har mó ni ák ál dott bű -
vö le te: ez in dí tot ta el e szo net tek szi -
go rú mű fa ji ke ret be zárt, sű rí tett, ki -
mon da ni vá gyott gon do la ta i nak so rát.”

– Ho gyan vál ha tunk mi, ol va sók ré -
sze sé vé en nek a kó rus nak, amely Is tent
di csé ri? Ho gyan, mi kor ol vas suk – a
szer ző szán dé ka sze rint – a kö te tet?
– Az ed di gi éle tem iga zol ta ezt a jel -

mon da tom má lett gon do la tot, mi sze -
rint „hang szer le he tek az Úr is ten ke -
zé ben”. Min den ki ke re si a föl dön a ma -
ga hi va tá sát, azt, ho gyan hasz nál hat
szű kebb-tá gabb  kör nye ze té nek.  Én
úgy ér zem, a ze ne adott le he tő sé get ar -

ra, hogy azt a ta len tu mot, ame lyet az
Úr is ten adott, má sok hasz ná ra for dít -
has sam. A ta ní tás ál tal, a ze ne sze re tet
át adá sa  ál tal  a  ze ne  meg sze re té sén
kí vül fel is mer tet ni azt, hogy a ze ne Is -
ten aján dé ka, tud evan gé li zál ni, le het
misszi ós sze re pe. Ha eb ben egy pi cit
tu dok  ad ni  va la mi  több le tet,  ak kor
ér zem: hang szer le he tek az Úr is ten ke -
zé ben.  A  könyv  olyan  for má tu mú,
hogy bár ho va el le het vin ni, könnyen
ke zel he tő. Sok ré tű en hasz nál ha tó. Aki
sze re ti a ver se ket, a szo nett mű fa ját, ol -
vas gat hat ja sa ját szó ra koz ta tá sá ra, de
fel hasz nál ha tó az egy há zi szol gá lat ban
is, ze nés áhí ta ton, sze re tet ven dég sé gen,
pré di ká ci ó ba be le szőtt idé zet ként vagy
misszi ós fel adat köz ben. 

– Mi lesz a kö vet ke ző mun ká ja?
– Ne héz és könnyű is egy szer s mind

er re jól fe lel ni: az Úr is ten ke gyel mé ből
élünk, ki tud ja, med dig jár ha tunk a föl -
dön. Ő ad ja az ér tel met, a tes ti-lel ki,
szel le mi fris ses sé get, az egész sé get és
a ked vet is a mun ká hoz. A most meg -
je lent  Ze ne híd a  ha to dik  szel le mi
gyer me kem. To váb bi ter vem egy olyan
ki ad vány össze ál lí tá sa, amely ben sa ját
ver se im re és szö ve ge im re vagy for dí -
tá sok ra kom po nált szó ló- és kö zös sé -
gi éne ke im len né nek össze gyűjt ve. A
ter ve zett ide ig le nes cím: „Min den dal
ró la  vall!”  Ar ra  tö rek szem,  hogy
könnyen meg ta nul ha tók le gye nek, és
ez ál tal  szé les  kör ben  el ter jed je nek,
szol gál va Is ten szent ügyét. A mot tóm
most  is  ugyan az:  Az  Úr  meg tar tó
sze re te té ről és ke gyel mé ről val la ni.

g Kő há ti Do rottya

Az egy há zi tá mo ga tás sal ké szült kö -
tet meg vá sá rol ha tó az Ül lői úti evan -
gé li kus köny ves bolt ban (VI II. ke rü let,
Ül lői út 24.) és a Hu szár Gál köny ves -
bolt ban (V. ke rü let, De ák Fe renc tér
4.). Ára 1980 fo rint.

Meg épült a Ze ne híd
Meg je lent Csor ba Ist ván Ze ne híd – Szo nett könyv cí mű kö te te

b „Hang szer le hetsz az Úr is ten ke zé ben – vall ja a szer ző, aki ről is me rői
jól tud ják, hogy egész éle tét ki mond va-ki mon dat la nul ez a gon do lat fon -
ja kö rül, jár ja át. Is ten és a ze ne sze re te te kap cso ló dik össze Csor ba Ist -
ván szak mai pá lya fu tá sán és ke resz tény em be ri út ke re sé sé ben. A bu -
da vá ri evan gé li kus gyü le ke zet ben vég zett kán to ri szol gá la tok, a Schütz
kó rus ve ze té se, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men a ze ne irán ti
oda adás nak a teo ló gus hall ga tók lel ké be cse peg te té se kül ső, kí vül ről is
jól lát ha tó ál lo má sai minden nek. Je len ver ses kö tet tel új sze rű mó don
en ged be pil lan tást ne künk Pis ta bá csi lel ké nek al ko tó mű he lyé be. 
A ze ne nyel ve után a lí ra esz kö zé vel igyek szik be von ni min ket ab ba
a gon do lat kör be és ér ték szem lé let be, amely őt ízig-vé rig meg ha tá roz -
za és él te ti.” CsorbaIstvánZenehíd–Szonettkönyv cí mű kö te té nek fül -
szö ve gé ből va lók ezek a so rok, ame lyek kel dr.FabinyTamás püs pök
ajánl ja a ki ad ványt. A na pok ban meg je lent könyv ap ro pó ján ül tünk
le be szél get ni a szer ző vel, Csor ba Ist ván kar naggyal.

A szo nett (ola szul: rö vid dal) kö zép ko ri ere de tű, a re ne szánsz tól egész
Eu ró pá ban el ter jedt, kö tött for má jú vers szer ke zet. A re ne szánsz ko rá -
ban az olasz Pet rar ca ne vé hez kap cso ló dik, má sik leg na gyobb, mes te -
ri mű ve lő je pe dig Shakes peare volt. A leg kö töt tebb vers for mák egyi ke,
ezért a leg in ten zí vebb, am bi va lens lí rai tar tal mak ki fe je zé sé re a leg ha -
tá so sabb. Ti zen négy sor ból áll, ál ta lá ban két qu ar ti ná ra (10-11 szó ta gos,
négy so ros sza kasz) és két ter zi ná ra (ugyan olyan szó tag szá mú há romso -
ros sza kasz) ta gol va. (For rás: Wi ki pé dia)

Koncert
köszöntötte

a kilencvenéves
kántort

75 év – egy or go na pad cím mel
egy ház ze nei  hang ver seny  volt
ok tó ber  20-án  a  pest er zsé beti
evan gé li kus temp lom ban. A ki -
lenc ven éves Ben c ze Ist vánt 1938.
ok tó ber 2-án, ti zen öt éve sen vá -
lasz tot ták meg kán tor nak. Az óta
öt ször annyi esz ten dőt szol gál ha -
tott, mint az ak ko ri élet ko ra volt.
A  gyü le ke zet  több  mu zsi ku sa
mel lett a „ta nár úr” Jo hann Se bas -
ti an Bach, Jo hann Pachel bel és
Cé sar Franck mű ve i ből adott elő.
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ta más-mi se a bu da pes ti egye te mi gyü le ke zet ben
A kö vet ke ző Ta más-mi se no vem ber 10-én, 18 óra kor lesz a bu da pesti
Egye te mi és Fő is ko lai Gyü le ke zet ben (1117 Bu da pest, Ma gyar Tu dó sok
kör út ja 3.). Ige hir de tő: Dar vas Ani kó. Li -
tur gus: Ben kó czy Pé ter. Az al ka lom há -
zi gaz dái: Sze li No é mi és Za lán Esz ter.

* * *

Íme, most van a ke gye lem ide je! Íme, most
van az üd vös ség nap ja! (2Kor 6,2)
„Jó va gyok így? Sze ret he tő és el fo gad -

ha tó?” Ar ra gon dolsz, ah hoz, hogy Is ten
el fo gad jon té ged, meg kel le ne vál toz nod?
Ak kor tu ti csak va la hol a jö vő ben tu dod
el kép zel ni, hogy Is ten ma gá hoz ölel és
el fo gad. Ak kor jö vő ide jű ese mény ként,
ál la pot ként gon dolsz a ke gye lem re. De
Is ten azt mond ja, most van itt a ke gye lem ide je. Most. Éb resz tő, ne ál -
mo dozz, ne csak a jö vő ben élj, tes sék a most ra fó kusz ál ni! Car pe di em?
Most ezt a kér dést fog juk kö rül jár ni.

H i r d e t é S e K
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„Íme, most van a ke gye lem ide je!
Íme, most van az üd vös ség nap ja!”
(2Kor 6,2)

Szent há rom ság ün ne pe után, az utol -
só előt tit meg elő ző hé ten az Út mu ta -
tó reg ge li és he ti igéi fi gyel mez te tik az
Úr – íté let előtt, ke gye lem alatt élő –
né pét: oda kell áll nunk Is ten íté lő szé ke elé an nak tu da tá ban, hogy üd vös sé -
günk is az ő in gyen ke gyel mi aján dé ka. „Mind nyá junk nak meg kell je len nünk
a Krisz tus íté lő szé ke előtt, hogy min den ki el ve gye ju tal mát asze rint, amit a test -
ben cse le ke dett: vagy jót, vagy rosszat.” (2Kor 5,10; LK) Az Úr is ten a Fi át élők
s hol tak bí rá já vá tet te, és az íté le tet is át ad ta ne ki (lásd Jn 5,22), aki elő re ki -
je len tet te: „Bi zony, bi zony, mon dom ti nék tek: mind, aki meg tart ja az én be -
szé de met, az ha lált nem lát örök ké.” (GyLK 702; lásd Jn 5,24.29) Is ten gyer -
me kei an nak tu da tá ban, hogy „mind nyá jan oda fo gunk áll ni Is ten íté lő szé ke
elé”, Pál lal és a ma öt száz har minc éve szü le tett re for má tor ral vall ják: „…akár
élünk, akár meg ha lunk, az Úréi va gyunk. Mert Krisz tus azért halt meg, és azért
kelt élet re, hogy mind a hol ta kon, mind az élő kön ural kod jék.” (Róm 14,10.8–
9) Dr. Lu ther Már ton ír ja: „Igen, az Úréi va gyunk! Ha Krisz tus ban hi szünk, ben -
ne és ál ta la ma gunk is urai le szünk ör dög nek, bűn nek, ha lál nak, mert ő átok -
ká lett ér tünk!” Ben ne: „…az Is ten or szá ga kö zöt te tek van!” Krisz tus vissza jö -
ve te le min den ki szá má ra nyil ván va ló vá lesz: „Mert aho gyan a vil lám ci ká zik,
és az ég al já tól az ég al já ig egy szer re vil lan fel és fény lik, úgy jön el az Em ber -
fia is az ő nap ján.” (Lk 17,21.24) Már ton nap ján azért adunk há lát Is ten nek, mert
fel hasz nál ta mag ve tő jé ül Krisz tus ta nú ja ként. „Nek tek meg ada tott az Is ten or -
szá gá nak tit ka… Aki nek van fü le a hal lás ra, hall ja!” (Mk 4,11.9) Pél dá za tá ban
Jé zus Is ten igé jé nek sor sá ról ta nít. Akik be fo gad ták és meg cse le ked ték: ter -
mik a hit gyü möl cse it. Is ten te szi késszé a ben ne hí vő ket: lás sák meg, hall ják
meg, ért sék meg, Jé zus ban kö zel jött az ő or szá ga (lásd Mk 1,15). Urunk elő -
re tu dat ta: „Előbb… min den nép kö zött hir det ni kell az evan gé li u mot.” Ez után
a nagy meg pró bál ta tás ide je jön el: „…mert azok ban a na pok ban olyan nyo -
mo rú ság lesz, ami lyen az Is ten ál tal te rem tett vi lág kez de te óta… nem volt, és
nem is lesz… de aki mind vé gig ki tart, az üd vö zül.” (Mk 13,10.19.13) Ám ad dig
hang zik a buz dí tás: „A test vé ri sze re tet le gyen ma ra dan dó. (…) Ne fe led kez ze -
tek meg ve ze tő i tek ről, akik az Is ten igé jét hir det ték nek tek… Jé zus Krisz tus teg -
nap, ma és mind örök ké ugyan az.” (Zsid 13,1.7–8) Já nos óv sze re tet tel, mert az
utol só idők ben sok ha zug an ti krisz tus tá mad, „aki ta gad ja, hogy Jé zus a Krisz -
tus… Aki ta gad ja a Fi út, azé nem le het az Atya sem.” (1Jn 2,22–23) Jé zus örök
éle tet ígér mind azok nak, akik meg ma rad nak őben ne. S a Ge cse má né-kert ben
min den ko ri ta nít vá nya i tól ké ri: „Vir rassza tok, és imád koz za tok, hogy kí sér tés -
be ne es se tek…” (Mt 26,41) Az ő, az Em ber fia el jö ve te lé nek ide jét csak az Atya
tud ja, ezért mond ja há rom szor is Jé zus: „Vi gyáz za tok, le gye tek éb ren, mert nem
tud já tok, mi kor jön el az az idő!” (Mk 13,33) „Bi zony be te lik az idő, / És Is ten
Fia el jő, / A vi lág bí ró, a di cső, / Az íté lő s meg men tő.” (EÉ 502,1) Vá rod?!

g Ga rai And rás

He Ti ÚT RA VA Ló

„Ha egyik em ber a má si kért sem mit
sem tesz, ha nem a fe le ba rát ját cser -
ben hagy ja, és elő le el me ne kül, az Is -
ten előtt gyil kos, amint azt Já nos el -
ső le ve le mond ja: »Aki gyű lö li a test -
vé rét, az em ber gyil kos…« (1Jn 3,15)
Más fe lől: »Aki pe dig vi lá gi ja vak kal
ren del ke zik, de el né zi, hogy a test vé -

re szük sé get szen ved, és be zár ja előt te a szí vét, ab ban ho gyan le het ne az Is -
ten sze re te te?« (1Jn 3,17) Mert ez is egy a bű nök kö zül, amit az Is ten So do -
má nak fel rótt. Amint azt Ezé ki el pró fé ta ál tal mond ja: »Az volt a bű ne a hú -
god nak, So do má nak, hogy bár fen ség ben, ke nyér bő ség ben és za var ta lan bé -
kes ség ben volt ré sze ne ki és lá nya i nak, de a nyo mo rul tat és a sze gényt még -
sem tá mo gat ta.« (Ez 16,49) Jé zus is az utol só na pok ban gyil kos nak íté li őket,
ami kor majd ezt mond ja: »…jö ve vény vol tam, és nem fo gad ta tok be, me zí -
te len vol tam, és nem ru ház ta tok fel, be teg vol tam, bör tön ben vol tam, és nem
lá to gat ta tok meg.« (Mt 25,43) Ha így fog nak meg ítél tet ni azok, akik a sze -
gé nyek hez és a be te gek hez nem men tek oda, és nem kí nál ták föl ne kik a se -
gít sé gü ket, mi lesz ak kor azok kal, akik el sza lad tak, és cser ben hagy ták őket,
mint a ku tyák vagy a disz nók? Mi lesz ak kor azok kal, akik a sze gé nyek től nem -
csak hogy el ve szik, ami jük van, ha nem min den fé le csa pás sal is sújt ják őket,
mint mos tan ság a zsar no kok azok kal a sze gé nyek kel te szik, akik az evan gé -
li u mot be fo gad ták? Ne is fog lal koz za tok ez zel, meg kap ják bün te té sü ket.” 

d Lu ther Már ton: El me ne kül he tünk-e a ha lál elől? 
(Ko vács Áron for dí tá sa)

s e M p e r  r e f O r M a n d a

Is ten irán ti há lá val és nagy öröm mel
tesszük le egy há zunk asz ta lá ra Tú -
róczy  Zol tán  püs pök  (1893–1971)
ige hir de té se i nek leg újabb kö te tét. A
2007-ben lét re ho zott Tú róczy-ha gya -
ték Ala pít vány ala pí tó ok irat ban is
rög zí tett  cél ki tű zé se,  hogy  egy ko ri
püs pö künk „ige hir de tő szol gá la tát el -
ér he tő vé  [te gye]  az  egy ház
mai  nem ze dé ke  szá má ra,
hogy ily mó don hoz zá já rul jon
az  egy ház  meg úju lá sá hoz”.
Tú róczy Zol tán nem csak az -
ál tal kü lön le ges sze mély egy -
ház tör té ne tünk ben, hogy há -
rom szor  vá lasz tot ták  püs -
pök ké, és a párt ál la mi ha ta -
lom há rom szor ál lí tot ta fél re,
ha nem az ál tal is, hogy mint
ige hir de tő nek,  evan ge li zá -
tor nak pá rat la nul ha tá sos és
ha té kony volt szol gá la ta. 
Hogy az ige hir de tő, a „szó -

nok” ha tá so san vég zi mun ká -
ját, ez min den hall ga tó ja szá -
má ra  fel is mer he tő. Szó no ki
adott ság, nyel vi le le mé nyes -
ség, ha kell, az ab la ko kat, de
az em be ri ér zel me ket is meg -
rá zó  hang  olyan  esz kö zök,
ame lyek nem hi á nyoz tak Tú -
róczy  Zol tán  „fegy ver tá rá -
ból” sem. Ha ezek az adott sá -
gok hasz nos nak tűn nek is a szó nok
szá má ra, nem ezek te szik iga zi ige -
hir de tő vé  az  Is ten  em be rét.  Nem
et től lesz ha té kony a szol gá la ta. Az
ke gyel mi aján dék. Nem a szug gesz -
tív egyé ni ség  tö me ge ket  ra bul ej tő
ha tá sa, ha nem egye dül a Szent lé lek
Úr is ten mun ká ja, hogy a két élű kard
(Zsid  4,12–13)  ho gyan  mun kál ko -
dik  az  ige hall ga tók  éle té ben.  Is ten
em be re ket ke re ső sze re te te so ka kat
ért el és hó dí tott meg Tú róczy Zol -
tán pré di ká ci ó i val. 
Kö te tünk cí mé vel két sze re sen  is

ta nú sá got  sze ret nénk  ten ni.  Egy -
részt – meg szó lí tott ige hall ga tó ként
– ar ról, hogy Tú róczy Zol tán pré di -
ká ci ói ma is kor sze rű ek, idő sze rű ek.
Le het, hogy egy-két szó, ki fe je zés hat -
van év tá vo lá ból szo kat lan nak, ré gi -
es nek  tű nik  –  de  az  üze net,  a  hír,
amellyel szí vün kön ko pog tat! Mu ta -
tis mu tan dis ezek re az ige hir de té sek -
re is áll, amit a Szent írás ról mond az
ad vent 1. va sár na pi pré di ká ci ó ban: „A
Bib lia  azon ban  nem csak  meg ma -
rad, ha nem él is. Nincs do hos ré gi -
ség sza ga. Min dig mo dern. Min den
idő ben Is ten mai be szé de a ma élő
em ber hez.”
Más részt e kö tet pré di ká ci ói – de

le gye nek bár ki éi is az egy ház gaz dag
kin cses tá rá ból, akár Arany szá jú Szent
Já no sé vagy Lu the ré – azért ma rad -
nak, ma rad hat nak kor sze rű ek, idő -
sze rű ek, mert a té má juk idő sze rű: Is -
ten örök sze re te te, amely meg je lent
a mi Urunk ban, Jé zus Krisz tus ban. Ez
az  örök  ér vé nyű, min dig  idő sze rű,

min den ko rok em be re szá má ra lét -
fon tos sá gú üze net! En nek kell hir det -
tet nie! Az apos to li és az evan gé li u mi
ige hir de tés nek ezért a kö zép pont ja a
ke reszt ről szó ló be széd (1Kor 1,17–
18). Ezt az örök ké idő sze rű üze ne tet
je le ní ti meg a cím lap ra ke rült kép is,
amely Kis-Tóth Fe renc fes tő mű vész
al ko tá sá ról ké szült. Há lá san kö szön -
jük az al ko tó nak, hogy nagy vo na lú -
an en ge dé lyez te e kép fel hasz ná lá sát.
Egy út tal  a  kö szö net  sza vá val  kell
for dul nunk Te rei Gá bor né fe lé is, aki
a szö ve gek di gi ta li zá lá sát vé gez te.
Ami kor e könyv anya gát ter vez tük,

szin te ma gá tól adó dott a gon do lat,
hogy az 1989-ben meg je lent Posz til -
lás könyv „foly ta tá sát” kel le ne ki ad -
ni. Ab ban ugyan is az 1952/53-as egy -
há zi év re elő írt ige rend alap ján a ma -
gyar pe rikó pa rend evan gé li u mi so -
ro za tá ról  írt  ige hir de té sek  je len tek
meg. A kö vet ke ző, 1953/54-es év ben
pe dig az epis to lai (le vél be li) igék ke -
rül tek sor ra. Elő ször úgy tűnt, hogy
a győ ri gyü le ke zet le vél tá rá ban őr zött
anyag ban  ez  is  meg van.  Ké sőbb
azon ban ki de rült, hogy né hány pon -
ton hi á nyos a so ro zat, ezért eze ket
pó tol tuk. Bár ez ál tal a so ro zat egy -
sé ge eze ken a he lye ken csor bát szen -

ve dett, még is  jobb nak  lát tuk  ezt  a
meg ol dást, amely ről a füg ge lék ben
ta lál ha tó táb lá zat és az előt te ol vas -
ha tó be ve ze tés ad tá jé koz ta tást.
Te kin tet tel ar ra, hogy az ige hir de -

té sek  szö ve gé ben  idé zett  igék  az
1937-es ki adá sú, re vi de ált Ká ro li-for -
dí tás ból va lók, ame lyet bi zo nyít ha tó -

an Tú róczy Zol tán is hasz nált,
az alap igé ket is eb ből a ki adás -
ból  vet tük  át.  Igaz  ugyan,
hogy ez zel vál lal nunk kel lett a
né me lyek szá má ra ta lán ne -
héz sé ge ket is je len tő ré gi e sebb
nyelv hasz ná la tát, de csak így
volt  biz to sít ha tó,  hogy  az
egyes ige hir de té sek előtt kö -
zölt tex tu sok és az adott pré -
di ká ci ó ban ol vas ha tó idé ze tek
szer ves kap cso la ta vi lá go san
fel is mer he tő le gyen az ol va sók
szá má ra.
Kü lön kér dés, hogy a kö te -

tünk ben kö zölt ige hir de té sek
kö zül me lyek hang zot tak el, és
me lyek azok, ame lye ket a fél -
re ál lí tott és a szol gá la ti le he -
tő ség ben is kor lá to zott püs pök
„az  író asz tal  fi ók já nak  írt”.
Ahol  a  kéz irat  egy ér tel mű
uta lást tesz az el hang zás ra, a
füg ge lék ben ta lál ha tó táb lá zat -
ban  kö zöl jük.  Azt  azon ban

nagy bi zo nyos ság gal tud hat juk, hogy
a „szü le té sük” évé ben, az 1953/54-es
egy há zi esz ten dő fo lya mán az ige hir -
de té sek túl nyo mó több sé ge nem ju -
tott el élő szó ban az igé re vá gyó dó lel -
kek hez. 
Az a re mény sé günk, hogy a Lé lek

a holt be tű ket is meg ele ve ní ti, és az
ol va sott pré di ká ci ók is élő igé vé, vi -
va vox evan ge li i vé lesz nek a mai ol -
va sók szá má ra is – ahol és ami kor Is -
ten nek tet szik. S ha ez meg tör té nik,
ak kor ré sze sei le szünk az ige hir de tés
cso dá já nak, amely ál tal Ura aka ra ta
sze rint  él  az  egy ház  nem ze dék ről
nem ze dék re. En nél töb bet nem vár -
ha tunk, en nél ke ve seb bet nem re -
mé lünk, ami kor Tú róczy Zol tán szü -
le té sé nek 120. év for du ló ján út já ra bo -
csát juk ezt a köny vet. 
Győr–Bu da pest, 2013 ok tó be ré ben

g Itt zés Já nos 
nyu gal ma zott püs pök, 

a Tú róczy-ha gya ték Ala pít vány 
ku ra tó ri u má nak el nö ke

Tú róczy Zol tán: Idő sze rű sze re tet.
Lu ther Ki adó, 2013. 368 ol dal, 145 ×
200 mm, ke mény táb lás. Ára (5% áfá -
val): 1900 fo rint.

La punk múlt he ti szá má ban ugyan be szá mol tunk már ar ról, hogy Nyír egy há zán be mu tat ták a né hai Tú róczy Zol -
tán püs pök ige hir de té se i ből össze ál lí tott leg újabb kö te tet, ám az is mer te té sé re ün ne pi szá munk ha sáb ja in már nem
fu tot ta… Az aláb bi ak ban az elő szó val ajánl juk ol va só ink fi gyel mé be a Lu ther Ki adó köz re mű kö dé sé vel nap vi lá got
lá tott prédikációsköny vet.

idő sze rű sze re tet

Szom bat reg gel fel öl töz tem, el kö szön -
tem az elő szo bá ban a gye re kek től.
Ábel fi am meg kér dez te: „Ho vá mégy,
édes anya?” Vi dá man fe lel tem: „Élet -
men tő-, he gyi men tő-tan fo lyam ra!”
Nem akar tam meg mon da ni a gye re -
kek nek ezt a nagy el ha tá ro zá so mat,
mert tud ják, hogy a leg ke ve sebb vér
lát tán el áju lok, és ha ve lük va la mi baj
tör tént, ed dig csak apá nak ki a bál tam
se gít sé gért. Meg ölel get tem őket, és
meg ígér tem, hogy min dent el me sé lek
majd, ha ha za ér tem, és iga zá ból őér -
tük is me gyek, hogy ezen a té ren vál -
toz ni tud jak: hoz zá ál lás ban és lé lek -
je len lét ben. Meg tu dom csi nál ni!!!

Az el ső ta lál ko zás után ki de rült,
hogy nem biz tos… 

Har minc órás a tan fo lyam. Már
az el ső órán új ra élesz tet tünk egy mű -
anyag em bert, és meg ta nul tuk a de -

fib ril lá tor hasz ná la tát. A men tős pa -
rancs nok meg kér dez te, hogy mi ért
va gyok itt tu laj don kép pen. El ma gya -
ráz tam ne ki: van, aki az egy ről in dul;
van, aki a ket tő ről; van, aki a nul lá -
ról – de én a mí nu szok ból, és a fej lő -
dé sem majd on nan lesz ér tel mez he -
tő és lát vá nyos. Le het, hogy csak a nul -
lá ig ju tok, de ad dig is elő re lép ke dek! 

Mi jö het még? A má so dik órá ban
el mé le ti rész kö vet ke zett. Mi ért fon tos
az élet men tés? Az ok ta tó sze rint azért,
mert az élet után nincs sem mi. A tu -
do mány bi zo nyí tot ta, hogy nincs túl -
vi lág, és az élet a leg főbb ér ték, ame -
lyet men te ni kell min den áron. 

A tan fo lyam el ső ré szét nem tud -
tam meg csi nál ni, a má so dik kal meg
nem ér tet tem egyet. Imád koz tam a
„bel ső szo bám ban”: „Ne ha ra gudj,
Uram, ha rossz kor va gyok rossz he -

lyen, te gyél ren det ben nem és kö rü löt -
tem.” Rend lett! 

Jöt tek az iz gal mas men tős tör té ne -
tek, anek do ták olyan szó for du la tok -
kal, ame lyek egy ate is ta szá já ból is is -
ten di csé rő sza vak ká let tek az én szí -
vem ben: „vá rat la nul”, „sze ren csé sen”,
„hi he tet len”, „nem is ér tem”, „meg -
me ne kül tünk”, „pont oda ér tünk”…
Fü lig ért a szám az öröm től, és de fi -
ni ál tam: ez a ke gye lem! Tö ré keny
éle tünk egyet len túl élé si le he tő sé ge
és me ne dé ke. 

Ha za ér tem. Ro hant a négy fi ó -
kám elém: mit ta nul tam? Meg mu tat -
tam. Le fek tet tem őket a föld re. Se gít -
ség ké rés. Lég zés fi gye lés. Hom lok pu szi.
Pum pá lás. Csi ki zés. Há la adás, hogy
ölel he tem őket! Pum pá lás. Csi ki zés.
Orr be fú jás. Na, ne e e e e ee! 

g Papp And rEa

Élet men tő, he gyi men tő
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Vá gyó dás
vi lá gos ság ra
Már jó pár nap ja be kö szön tött a no -
vem ber.  Nem  sze re tem  kü lö nö seb -
ben, so ha sem sze ret tem. Olyan rö vi dek
a nap pa lok… Sö tét van, ami kor el in du -
lok az is ko lá ba, és ami kor ha za ér ke zem,
kap csol ha tom fel a lám pát, mert megy
le a nap. El tűnt már az a szép őszi lát -
kép, amely re ed dig min den nap rá cso -
dál koz hat tam. Ami kor  több nyi re  jól
kez dő dött a na pom, mo so lyog va in dul -
tam el, és es tén ként is volt még ked vem
prog ra mot szer vez ni.
Ez most kezd meg vál toz ni. Le han -

gol a sö tét ség, és  lá tom, ez zel so kan
mások is így van nak. Nem a tél a ked -
venc év sza kom, de azért már vá rom,
hogy le es sen az el ső hó, ami vi lá gos sá -
got hoz új ra az em be rek éle té be.
Van va la mi ab ban, ami kor őszi fá -

radt ság ról be szél nek az em be rek. Tény -
leg szük sé günk van ilyen kor pi he nés -
re, nyu ga lom ra, csend re. És ta lán a no -
vem be ri bo ron gós ság ar ra is rá éb reszt
ben nün ket, hogy nem csak a sze münk -
nek, de a szí vünk nek is szük sé ge van vi -
lá gos ság ra!  Ta lán  jut  időnk  ar ra  is,
hogy nagy ta ka rí tást vé gez zünk a lel -
künk ben. Nem tu dom, ki hogy van ve -
le, de ab ban biz tos va gyok, hogy ne kem
most nagy szük sé gem van er re.
„Sö tét ség ből vá gyó dom a vi lá gos ság -

ra. / Halld meg, Uram, han go mat!” –
egy re csak en nek az if jú sá gi ének nek a
so rai jár nak a fe jem ben. Te hát va la mi
hi ány zik. De ta lán nem is a nyári nap -
sü tés vagy a hó pely hek ra gyo gá sa, ha -
nem a szí vem ből a fény.
Itt az ide je el csen de sed ni és meg ér -

te ni, hogy mit is je lent az, amit Lu kács
evan gé li u má nak 11.  fe je ze té ben  ol -
vas ha tunk: „Vi gyázz te hát, hogy a ben -
ned le vő vi lá gos ság sö tét ség gé ne le gyen!”
Nem a ko rai be sö té te dés az, ami től

le han golt nak érez zük ma gun kat így ősz
vé gén, ha nem ta lán az, hogy ke vés időt
szá nunk ar ra, aki szá munk ra az iga zi
vi lá gos sá got je len ti: Jé zus Krisz tus ra.
Hi szen a sok ro ha nás kö ze pet te na gyon
könnyen el fe lej tünk há lát ad ni mennyei
Atyánk nak. El fe led ke zünk ró la, így az
a fény, amely a lel künk ben ra gyo gott,
szür kül, és las san el sö té te dik.
Jé zus Krisz tus fé nye min den kor ra -

gyog ben nünk, hi szen ha tal mas sze re -
tet tel vesz min ket kö rül nap mint nap.
Mi va gyunk azok, akik a hi bá ink és
meg ke mé nyí tett szí vünk ál tal rá húz -
zuk a sö tét ség fó li á ját.
Ke resz tény em ber ként ra gyog nunk

kell a krisz tu si fény ben, hogy a sö tét
min den na pok ban fel ra gyog jon az em -
be rek nek  Meg vál tónk  vi lá gos sá ga.
„Úgy ra gyog jon a ti vi lá gos sá go tok az
em be rek előtt, hogy lás sák jó cse le ke de -
te i te ket, és di cső ít sék a ti mennyei
Atyá to kat.” (Mt 5,16)

g Ha lász AlE xand ra

Az oldalt szerkesztette:
Vitális Judit

név jegy: 
Ha lász 
ale xand ra
A bé kés csa bai ok -
ta tá si komp le xum
is ko la lel ké sze va -
gyok.  Is ko la lel -

kész ként ki hí vást je lent, hogy sok -
szor a di á kok tő lünk vár ják a meg -
ol dást az éle tük ne héz hely ze te i re.
Szol gá la tunk szép sé ge eb ben rej lik,
hogy  Jé zus Krisz tus  vi lá gos sá gát
mu tas suk  meg  szá muk ra,  hogy
tud ják: a szí vük ben lé vő sö tét sé get
Meg vál tónk sze re te té nek fé nyes sé -
ge ra gyog hat ja be.

– A szü le im Bu da pes ten is mer ked -
tek meg a nyolc va nas évek kö ze pén.
Apu kám pes ti volt, anyu kám Ku bá ból
jött ide egye tem re. Azért men tek Iz -
ra el be, mert apám ott ka pott mun kát.
Kint há za sod tak össze, és a test vé re -
im mel mi ott szü let tünk. Négy éves
ko rom ban egy szer már vissza jöt tünk
Ma gyar or szág ra, de csak más fél évig
ma rad tunk, mert anyu kám nem érez -
te itt jól ma gát.
A ku ba i ak na gyon to le rán sak má -

sok kal,  nem  fog lal koz nak  az zal,  ki
mi lyen  szár ma zá sú.  Itt hon  vi szont
anyu kám azt ta pasz tal ta, hogy nem fo -
gad ják el őt az em be rek; ne ki Iz ra el ben
könnyebb volt be il lesz ked nie. Ott még
min dig él az a ge ne rá ció, ame lyik az ál -
lam meg ala pí tá sa (1948) után a vi lág
min den  tá já ról  ér kez ve  né pe sí tet te
be az or szá got. Ma már több ség ben
van nak a „tős gyö ke res” iz ra e li ek, de a
hat van-het ven év nél  idő sebb zsi dók
kö zül ke ve sen mond hat ják el ma guk -
ról, hogy a Szent föl dön szü let tek.

– Te pon to san hol lát tad meg a
nap vi lá got?
–  Ti be ri as ban  szü let tem.  Kis ko -

rom ban a Kin ne ret-tó – más né ven:
Ga li le ai-ten ger vagy Ge ne zá re ti-tó –
leg dé leb bi csücs ké nél él tünk; ha ki néz -
tem az ab la kon, lát tam a vi zet. Öt ki -
lo mé ter re lak tunk a jor dán ha tár tól. Ha
csend volt a fa lu ban, ak kor le he tett hal -
la ni a me cse tek ből ki szű rő dő imá kat.
Kis gye rek ként na gyon sok ri asz tást

él tem át. Iz ra el ben szin te min den te -
le pü lést ke rí tés vesz kö rül, és ha an -
nak men tén moz gást ér zé kel nek, ak -
kor  meg szó lal  a  ri asz tás.  Az  őrök
hang szó ró kon be mond ják a ri asz tás
kód ját, és ak kor min den ki le kap csol -
ja a fé nye ket a la ká sá ban, és be zár kó -
zik. Utó lag min dig az de rült ki, hogy
a vad disz nók mi att volt a fi gyel mez -
te tés, egy szer sem volt éles a hely zet.
Az  évek  so rán  több ször  köl töz -

tünk, de min dig ki bu cok ban él tünk,
még pe dig nem val lá sos zsi dók kö zött.
A ki buc utó pi kus el kép ze lé sek re épü -
lő szo ci a lis ta te le pü lés tí pus: min den
a kö zös ség tu laj do ná ban van, és min -
den ki egyen lő en ré sze se dik a ja vak ból.
Az em be rek ke mé nyen dol goz nak, de
a mun ká ju kért nem kap nak fi ze tést.
Nincs sa ját jö ve del mük, de nem is kell
köl te ni ük sem mi re.
Em lék szem,  kis ko rom ban  a  Bet-

Zera  ki buc ban  a  gye re kek  szá ma
alap ján ad ták az élel mi szert; in gye nes
volt az is ko la, az uszo da, a kon di te rem,
az üzem anyag, kö zö sek vol tak a gép -
jár mű vek, és a ru ha rak tár ból ru ház -
kod tunk. Mi re na gyobb let tem, ez a
for ma meg szűnt. Utol já ra a Deg ania
Alef ne vű, kö rül be lül há rom száz lel -
kes ki buc ban lak tunk, ame lyet 1910-
ben el ső ként hoz tak lét re. Ak kor már
az sem mű kö dött így.

– Azt mond tad, nem val lá sos zsi -
dók kö zött él te tek. Ez mit je len tett?
– A te le pü lé sek Iz ra el ben na gyon

ho mo gé nek: vagy csak zsi dók, vagy
csak  ara bok  lak ják  őket.  Per sze  a

nagy vá ro sok ban,  mint  Je ru zsá lem
vagy  Tel-Aviv,  elő for dul hat,  hogy
akár  egy ut cá ban  lak nak zsi dók és
mu zul má nok is, de a fal vak ban, kis -
vá ro sok ban ez na gyon nem jel lem ző.
Bár az egye te mek min den ki szá má -
ra egy for mán nyi tot tak, az ál ta lá nos
és kö zép is ko lák ha son ló kép pen osz -
tot tak, kü lön a zsi dók nak, kü lön az
ara bok nak.
De  a  zsi dók  lak ta  te le pü lé sek

sem egy for mák. Azo kon a te le pü -
lé se ken,  ahol  mi  lak tunk,  olyan
zsi dók él tek, akik a val lá su kat egy -
ál ta lán nem gya ko rol ják.  Esz nek
disz nó húst, nem tart ják a szom ba -
tot, és  így  to vább. Na gyon rit ka,
csak el vét ve van rá pél da, hogy egy
ate is ta zsi dó és egy val lá sos zsi dó
össze ba rát koz na.
A val lá sos zsi dók is több cso -

port ba so rol ha tók. A „ha gyo má -
nyos” zsi dók – ez az ere de ti hé ber
ki fe je zés szó sze rin ti for dí tá sa –
pél dá ul  nem  vi sel nek  ki pát,  és
csak a nagy ün ne pe ken jár nak zsi na -
gó gá ba, de szom ba ton nem rak nak tü -
zet, nem hasz nál nak vil lanyt, és kó ser
éte le ket  esz nek.  Ma  ők  al kot ják  a
több sé get.
Egy má sik cso port ba tar to zók min -

den nap imád koz nak, és zsi na gó gá ba
is jár nak. A fér fi ak ki pát hor da nak, a
nők szok nyá ban jár nak. Az úgy ne ve -
zett fe ke te ki pá sok még in kább kö ve -
tik az elő írá so kat; a leg val lá so sab bak
az ult ra or to do xok.

– Ha nem val lá sos zsi dók kö zött él -
te tek, ak kor, gon do lom, a zsi dó hit té -
te le ket, tör vé nye ket, a ti pi kus zsi dó szo -
ká so kat csak érin tő le ge sen is me red…
– Két ok ból is jól is me rem őket. Egy -

részt az ál la mi is ko lák ban kö te le ző a hit -
ok ta tás, sőt az érett sé gi vizs ga is. Más -
részt a zsi dó val lás elő írá sai azok nak az
éle té re is ha tás sal van nak, aki ket egyéb -
ként nem ér de kel a val lás, vagy más val -
lás hoz tar toz nak. Pél dá ul szom ba ton
ko ra es tig nem jár nak a bu szok, a bol -
tok ban nem kap ni disz nó húst, pén te -
ken nem le het ügye ket in téz ni. Ahol én
lak tam, ott ez nem volt prob lé ma, de
pél dá ul  ha  egy  nagy vá ros ban  va la ki
szom ba ton gril le zik kint az ud va rá ban,
ak kor rossz szem mel néz nek rá.

– Mit ta pasz tal tál a zsi dók és az
ara bok kö zöt ti fe szült ség ből?
– Kis ko rom ban – mint a gye re kek

ál ta lá ban – nem iga zán ér tet tem, mi
is a konflik tus oka. Ne héz is át lát ni ezt,
hi szen a nép cso por tok kö zöt ti el len -
tét egy ben val lá si el len tét is, és for dít -
va. Te té zi a prob lé mát, hogy egy át la -
gos zsi dó csa lád két-há rom gyer me ket
vál lal, míg  az  arab  csa lá dok ban  öt-
nyolc gyer mek is van. Ha ez a ten den -
cia foly ta tó dik, né hány ge ne rá ció múl -
va ők lesz nek több ség ben…
Ide á lis eset ben a kul tú rák egy más

mel lett élé sé nek szám ta lan elő nye is
le het, le het ne. Akár Szent Ist ván nak
a fi á hoz, Im re her ceg hez írt In tel me -
i ből is idéz het nénk… 
– Van nak-e olyan tév hi tek, elő íté -

le tek Iz ra el lel, a zsi dók kal vagy az ara -
bok kal kap cso lat ban, ame lye ket szí ve -
sen meg cá fol nál, el osz lat nál?
– Ter mé sze te sen van nak tév hi tek.

Ami kor itt Ma gyar or szá gon meg hall -
ják az em be rek, hogy Iz ra el ből jöt tem,
a  leg töb ben  el ső ként  a  ter ro riz must
em lí tik, és né ha vic ce sen még azt  is
hoz zá te szik, hogy ne rob bant sam fel
őket. Pe dig amennyi re én tu dom, nincs
iz ra e li zsi dó ter ror cso port. Ugyan így
azt is sze ret ném hang sú lyoz ni: té ves azt
gon dol ni, hogy az ara bok ter ro ris ták!
Az át lag ma gyar ne he zen azo no sít -

ja be a Kö zel-Ke let ről jö vő em bert. Hi -
á ba tud ja a szó ban for gó sze mély ről,
hogy  iz ra e li  ál lam pol gár,  vagy más
arab or szág la kó ja, hogy zsi dó vagy
mu zul mán, össze ke ve ri a val lá si, kul -
tu rá lis szo ká so kat.
Pél dá ul azt is rend sze re sen meg kér -

de zik tő lem: „Ná la tok a nők csa dor -

ban jár nak?” Er re azt szok tam fe lel ni,
hogy nem, mert ná lunk a leg nép sze -
rűbb egy ház a ró mai ka to li kus. Hi szen
ne kem a „ná lunk” Ma gyar or szá got je -
len ti, nem pe dig Iz ra elt. De még ha Iz -
ra elt je len te né is, ak kor is fur csa kér -
dés len ne ez, hi szen ben ne van az or -
szág ne vé ben, hogy zsi dó ál lam, a zsi -
dók pe dig nem jár nak csa dor ban.

– Kö vet ke ze te sen Ma gyar or szá got
ne ve zed a ha zád nak.
– Ma gyar nak tar tom ma gam. Pa -

pí ron ket tős ál lam pol gár va gyok: szü -
le té si he lyem ré vén iz ra e li, apám ré -
vén ma gyar. Az iz ra e li ál lam pol gár sá -
got egyéb ként két mó don sze rez he ti
meg az em ber, ha nem ott szü le tett:
vagy tel je sí ti a ka to nai szol gá la tot – ez
az érett sé git kö ve tő en min den ki nek
kö te le ző, a fér fi ak nak há rom év, a nők -
nek más fél –, vagy pa pí rok kal bi zo -
nyít ja, hogy zsi dó szár ma zá sú.

– Azt, hogy vissza jöt tök Ma gyar or -
szág ra, ki dön töt te el?
– A terv, hogy egy szer új ra ha za köl -

tö zünk, fo lya ma to san je len volt az éle -
tünk ben, de min dig volt va la mi, ami mi -
att ké sőbb re tet tük az idő pon tot. Édes -
apám mal vé gül 2010. au gusz tus 5-én
jöt tünk Bu da pest re. A szü le im ak kor
már négy éve el vál tak, a bá tyám négy
nap pal ko ráb ban vo nult be a had se reg -
be, és a hú gom sem ve lünk élt. Elő ször
a nagy ma mám nál lak tunk, majd egy év
múl va Kecs ke mét re köl töz tünk.

– Ho gyan fo gad tak itt hon a kor tár -
sa id? Kí ván csi ak vol tak rád, vagy in kább
tar tot ták a há rom lé pés tá vol sá got?
– Mind a ket tő jel lem ző volt. Ami -

kor ide ke rül tem, egy évig csak azt me -
sél tem, hon nan  jöt tem. Igye kez tem
min den  kér dés re  tü rel me sen  vá la -
szol ni, de egy idő után elég unal mas
volt új ra és új ra el is mé tel ni a tör té ne -
te met. A kez de ti idő sza kot az is meg -
ne he zí tet te, hogy egy szót sem tud tam
ma gya rul;  spa nyol ból  ak kor  sok kal
jobb  vol tam. Kint  több nyi re még  a
szü le ink kel is hé be rül vagy an go lul be -

szél get tünk;  emel lett  az  is ko lá ban
alap fo kon ta nul tam ara bul.
Itt hon az is ko lá ban, me net köz ben

ta nul tam meg ma gya rul. Alap ve tő en
tü rel me sek vol tak ve lem, min dig se -
gí tet tek, ha nem tud tam ki fe je zi ma -
gam, de ar ra is volt pél da, hogy va la -
ki mon dat köz ben for dí tott há tat ne -
kem. Má ra a be széd del nincs gon dom,
de az ol va sás, az írott szö veg meg ér -
té se időn ként még most is ne he zen
megy. A Bib li át ezért pél dá ul most is
hé be rül ol va som.
Pes ten több hely re is je lent kez tem

kö zép is ko lá ba, de csak a zsi dó fenn -
tar tá sú Sche i ber Sán dor Gim ná zi um
és Ál ta lá nos Is ko lá ban fo gad tak. Min -
den hol más hol kü lön bö ze ti vizs gá kat
kel lett vol na ten nem, de eh hez tud nom
kel lett vol na ma gya rul, il let ve az is gon -
dot oko zott, hogy Iz ra el ben pél dá ul
ter mé szet tu do má nyos tár gya kat – fi -

zi kát, ké mi át, bio ló gi át – csak a fa -
kul tá ci ó ra já rók ta nul nak…
Kecs ke mét re ke rü lé sem után,

ami kor már a nyel vet is job ban be -
szél tem, kezd tem el ko mo lyan ta -
nul ni és be hoz ni a le ma ra dá so mat.
Idén érett sé giz tem a Ka to na Jó zsef
Gim ná zi um ban.

– Ezt meg elő ző en azon ban még
egy je len tős vál to zás tör tént az
éle ted ben: evan gé li kus let tél. Édes -
apád dal egy szer re ke resz tel ked -
tél meg és kon fir mál tál a De ák té -
ri gyü le ke zet ben.
–  Iz ra el ben  a  val lás  egy ál ta lán

nem volt je len az éle tünk ben. Kint
csak annyi ra ol vas tam a Tórát, ameny-
nyi re a hit tan óra mi att kö te le ző volt; sa -
ját aka ra tom ból nem. Ami kor apám -
mal Ma gyar or szág ra jöt tünk, hir te len
fon tos sá vált szá munk ra a hit. Azért 
az  evan gé li kus  egy há zat  vá lasz tot -
tuk, mert úgy ta lál tuk, ez a leg igaz sá -
go sabb a ke resz tény fe le ke ze tek kö zött,
en nek a ta ní tá sa van leg in kább össz -
hang ban a Szent írás sal. Más fe le ke ze -
tek ese té ben több ször azt kér dez tük
ma gunk tól: ho gyan le het sé ges ez és ez,
hi szen el len té tes az zal, amit a Bib li á ban,
az alap tör vé nyek ben ol vas ha tunk.

– A kin ti ba rá ta id ho gyan fo gad ták
a hírt, hogy ke resz tény let tél?
– Van, aki nek nem is me sél tem el,

van,  aki nek  ugyan  el mond tam,  de
nem hit te el. Mi vel ők ate is ták, el ső sor -
ban nem  is  azt ne héz meg ér te ni ük,
hogy ke resz tény  let tem, ha nem azt,
hogy hí vő em ber. Ha val lá sos zsi dó len -
nék, azt is ne he zen emész te nék meg.
Az át lag iz ra e li egyéb ként na gyon el -

len sé ges a ke resz té nyek kel szem ben. Ha
pél dá ul  ma  va la ki  Ma gyar or szá gon
fel vál lal ja, hogy zsi dó, ak kor ez nem
aka dá lyoz za  a  hét köz na pi  élet ben.
Meg jegy zem, a ma gyar or szá gi és az iz -
ra e li zsi dók kö zött ha tal mas kü lönb sé -
gek  van nak,  mind  kul tu rá lis  té ren,
mind  vi sel ke dés ben.  Ha  kint  te  azt
mon dod, hogy Jé zus-hí vő vagy, ak kor
na gyon ne héz be il lesz ked ned. Jé zus ról
és a ta ní tá sa i ról a hit tan órá kon sem mit
nem ta ní tot tak ne künk; ha vé let le nül
szó ba ke rült a sze mé lye, ak kor min dig
rossz fény ben, ne ga tív kon tex tus ban.
Itt hon  en gem  sok szor  zsi dó nak

tar ta nak.  Meg szok tam,  oly annyi ra,
hogy né ha már nem is ma gya ráz ko -
dom. Csak ak kor za var, ha an ti sze mi -
ta össze füg gés ben ke rül szó ba. De az
el len sé ges, fe nye ge tő meg nyil vá nu lá -
sok ak kor is fel há bo rí ta nak, ha más
nép cso port el len irá nyul nak. Sze rin -
tem az ide gen gyű lö let egyet len for má -
ját sem le het to le rál ni.

g Vi tá lis Ju dit

re fOr M á C iÓ é s tO Le r an C i a

„Nem min den zsi dó val lá sos, 
az ara bok pe dig nem ter ro ris ták”

In ter jú a gyer mek ko rát Iz ra el ben töl tő Ba logh Dá ni el lel

b Ku bai és ma gyar szü lők gyer me ke ként Iz ra el ben szü le tett és nőtt fel
Balogh Dániel. A most húsz éves fi a tal em ber négy éve köl tö zött
édes ap já val Bu da pest re, majd egy év vel ké sőbb Kecs ke mét re. Csa lád -
já nak éle té ben nem ját szott fon tos sze re pet a val lás, no ha a Szent föl -
dön vég zett ál ta lá nos és kö zép is ko lai ta nul má nyai alatt – a kö te le ző
hit tan órák ré vén – zsi dó ne ve lés ben ré sze sült. Itt hon a De ák té ri evan -
gé li kus gyü le ke zet ben kon fir mált; most a hír ös vá ros lu the rá nus kö -
zös sé gé nek al kal ma it lá to gat ja. A je len leg ad mi niszt ra tív mun ka kör -
ben dol go zó, de ter vei sze rint ka to nai pá lyá ra ké szü lő Da ni val a re-
formációéstolerancia te ma ti kus év ap ro pó já ból be szél get tünk.
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Egy-egy könyv vagy könyv tár tör té -
ne té nek fel tá rá sa so rán gyak ran ta lál -
ko zunk a kö vet ke ző idé zet tel: „Ha -
bent sua fa ta li bel li.” Ér de mes azon -
ban Ter en ti anus Ma u rus tan köl te mé -
nyé nek (A szó ta gok ról) egész vers so -
rá ra fi gyel nünk: „Pro cap tu lec to ris
ha bent  sua  fa ta  li bel li”  (sza ba don
for dít va: A köny vek nek a sor sát az ol -
va só fel fo gó-, il let ve meg ér tő ké pes -
sé ge ha tá roz za meg – 1286. sor). 

A köny vek te hát nem csak meg őr -
zen dő  holt  tár gyak.  Fon tos,  hogy
ol vas sák őket. Sőt a könyv tu laj do no -
sa le gyen egy ben a szö veg ér tő be fo -
ga dó ja is.
A kö zel múlt ban két olyan 16. szá -

za di könyv ke rült elő, amely nek sor -
sa a 2–3. szá zad for du ló ján élt la tin
gram ma ti kus he xa me te rét jut tat hat -
ja eszünk be. Mind ket tő holt tárgy ként
rej tő zött  az  el múlt  év szá zad ban.
Mind ket tő erő sen meg vi selt és cson -
ka – haj da nán va ló szí nű leg so kat ol -
vas ták, hasz nál ták őket, er ről a lap szé li
be jegy zé sek is ta nús kod nak. Mind ket -
tőt res ta u rál tat nunk kel lett, hogy új -
ra kéz be ve hes sük, és hogy evan gé li -
kus múl tunk e két ér té kes em lé két to -
vább örö kít hes sük utó da ink szá má ra.
Mind két könyv nek lé te zik ma már ha -
son más ki adá sa, így a tel jes mű el ol -
va sá sa sem okoz gon dot.

Kul csár György al só lend vai
pré di ká tor 1574-ben ki adott nép -
sze rű pos til lás köny vé nek tö re dé -
ke – Pos til la, az az, evan gé li o -
mok nak, me lye ket esz ten dő ál tal
a ke resz tyé nek gyö le kö ze ti ben
szok tak ol vas ni és hir det ni, pré -
di ká ció sze rint va ló ma gya rá -
zat ja – egyik du nán tú li pa ró ki -
ánk szek ré nyé nek mé lyé ről ke rült
elő. Kul csár pré di ká ci ói ol vas má -
nyo sak, a bi zony ság te vő ke resz -
tény élet gya kor lá sá ról szól nak.
A má sik könyv éne kes könyv-

tö re dék  (Éne kek há rom rend be,
Det rekő, 1582), ame lyet az egyik
leg hí re sebb 16. szá za di evan gé li kus
lel kész-író, Bor nem isza Pé ter szer -
kesz tett. Gé mes Ist ván egy pad lás ról
men tet te ki, és aján dé koz ta az Evan -
gé li kus  Or szá gos  Könyv tár nak.  A
kö tet gyü le ke ze ti éne kei kö zül ma is
töb bet ének lünk. Mint a fo tó mu tat -
ja – me lyen a könyv res ta u rá lás előtt
lát ha tó –, ép pen Lu ther zsol tár pa ra -
frá zi sá val kez dő dik a tö re dék (Erős
vá runk ne künk az Is ten).A 19. szá zad

ele ji tu laj do nos az egyik lap szél re fel -
je gyez te: „Jó köll Rá ja vi gyáz ni hogy
el ne vész ön ez kön[yv] [Mert] igön

hasz nos  tu do má nyok
vagy nak [ben ne].”
A ma nap ság so kat em -

le ge tett fenn tart ha tó ság -
ban,  az  evan gé li kus ha -
gyo má nyok őr zé sé ben ki -
tün te tett sze re pet ját sza -
nak ezek az írott (nyom -
ta tott) em lé kek, ame lyek
élő vé te he tők is ten tisz te -
le te ken,  gyü le ke ze ti  al -
kal ma kon vagy ki ál lí tá so -
kon. Eh hez azon ban leg -
elő ször is gon do san őriz -
ni kell őket. 
A fen ti pél dák mel lett

a ma gyar or szá gi szlo vá -
kok csa lá di és is ten tisz te -
le ti  éle té ben  1636-tól
kezd ve nél kü löz he tet len
sze re pet ját szó, úgy ne ve -

zett Tra nos ci us-éne kes könyv emel he -
tő ki. A csa lá di be jegy zé se ket őr ző,
réz ve re tes vagy si ma bőr kö té ses Tra -
nos ci u sok nem csak könyv tör té neti
re lik vi ák, ha nem ér té kes egy ház- és
kul túr tör té ne ti for rá sok is. Az is ten -
tisz te le ti  hasz ná la ton  kí vül  ke rült
pél dá nyok nak ott a he lyük vagy a csa -
lá di, vagy az egy ház köz sé gi köny ves -
pol con vagy va la me lyik köz gyűj te -
mény ben.
Az  MEE  Gyűj te mé nyi  Ta ná csa

szá mon tart ja az egy ház köz sé gi ér té -
ke ket.  Út mu ta tó az egy ház köz sé gi
gyűj te mé nyek ke ze lé sé hez cí mű ki ad -
vá nya olyan elő írá so kat és aján lá so -
kat tar tal maz, ame lyek se gí te nek az
evan gé li kus ira tok, köny vek, mű tár -
gyak, fo tók és épü le tek meg őr zé sé -
ben. Ez a fü zet 2009-ben va la mennyi
egy ház köz ség be el ju tott, és az in ter -
ne ten is el ér he tő (goo.gl/4Oxe3d).

Va jon  az Út mu ta tó ol va sat la nul
he ver  a  pa ro ki á lis  könyv tá rak ban,
vagy pe dig mind azok, akik fe le lő sek
írott em lé ke ink és tár gya ink meg őr -
zé sé ért, ha szon nal for gat ják? Hi szen
rend ra kás  köz ben  ér té ke ket  ta lál -
ha tunk a szek ré nyek mé lyén, pin cé -
ben vagy pad lá son…

g H. Hu bErt Gab ri El la,
az Evan gé li kus Or szá gos Könyv tár

tu do má nyos mun ka tár sa

e van g é Li KUs g y ű j te Mé n yi sZ e M Le

Szek rény mé lyén, 
pin cé ben vagy pad lá son

b Ro va tunk je len írá sa két olyan eset tel is mer tet meg, amely jól pél dáz -
za a rej tőz kö dő kin csek sor sát. Az is ki de rül azon ban, hogy e le le tek
nem holt tár gyak, ha nem meg annyi ér de kes ség gel szol gál nak az utó -
kor szá má ra, s nem csak múl tunk is mer he tő meg be lő lük, de a je len
szá má ra is élet re kelt he tők.

tHe saUrUs

Rovatgazda: Kovács Eleonóra

Az  egy ház mű vé sze ti  ér té kek  és  az
épü le tek  meg is me ré sé hez  ke vés  a
ve tí tés. Sok kal fon to sabb a hely szí nen
lát ni az em lé ke ket. Ez tör tént ok tó -
ber 19-én, ami kor az egy ház mű vé sze -
ti  elő adá sok hoz  kap cso ló dó an  az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
hall ga tói ta nul má nyi ki rán du lást tet -
tek,  és  meg te kin tet tek  né hány  ki -
emel ke dő en  fon tos  dél-ma gyar or -
szá gi temp lo mot. 
A  prog ra mot  úgy  ál lí tot ta  össze

Har ma ti Bé la Lász lóok ta tó, hogy a di -
á kok meg is mer ked hes se nek új épí té -
sű,  mo dern  temp lom mal  (Du na új -
vá ros),  a  tü rel mi  ren de let  ko rá ban

épült, jó ál la pot ban lé vő temp lom mal
(Bi kács),  ha son ló  ko rú,  de pusz tu ló
mű em lék kel (Var sád – képünkön) és
a his to riz mus stí lus je gye it ma gán vi -
se lő, a 19. szá zad vé gén épült, sa já tos
han gu la tú  temp lom mal  (Gy önk)  is. 

Ster mecz ki And rás du na új vá ro si és

Beke Má tyás gy ön ki lel kész temp lo -
muk tör té ne té nek szak sze rű és ala -
pos be mu ta tá sán túl a mai ál la po to -
kat, az élő gyü le ke ze tek ál tal rend sze -
re sen hasz nált épü le tek prob lé má it is
a hall ga tók elé tár ták. 

g HBL

Teo ló gu sok ta nul má nyi ki rán du lá son
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b Új tan fo lyam mal vet te kez de tét
ok tó ber 25–27-én a négy éve in -
dult pres bi ter kép zés. A ne gye dik
or szá gos pres bi ter kép ző tan fo -
lyam épít az ed di gi gya kor lat ra,
de új ele me ket is tar tal maz. Is -
mét lel kes csa pat gyűlt össze
Rév fü lö pön, hogy össze sen há -
rom tel jes hét vé gét szán jon ta -
nu lás ra.

Az, akit Jé zus ta nít vá nyá nak ne vez -
nek, egy éle ten át ta nu lás ra kö te le -
zett. Ez azon ban so ha sem ke se rű kö -
te les ség, ha nem élet re szó ló le he tő -
ség.  S  ha  az  em ber  el kez di,  nem
tud ja ab ba hagy ni, hi szen rá cso dál ko -
zik hi tünk tit ka i nak gaz dag sá gá ra, ki -
me rít he tet len kút já ra.
A  „csa pat”  rend kí vül  szí nes.  A

most  in du ló  tan fo lya mon  min den
kor osz tály  kép vi sel te ti  ma gát,  s  a
kö zép ge ne rá ció  mel lett  ará nyo san
sok a fi a tal és az idős test vér is. Ez kü -
lön öröm a szer ve zők nek.
Az or szág min den ré szé ből ér kez -

tek test vé rek. Ne ve gye unal mas fel so -
ro lás nak a ked ves ol va só, ha le írom a
kül dő gyü le ke ze tek ne vét.  In kább a
szín gaz dag sá got  lás suk meg  ab ban,
hogy ha zánk ke le ti, nyu ga ti, észa ki és
dé li ré szé ből egy aránt ér kez tek részt -
ve vők:  Ba kony cser nye,  Bu da ke szi
(Páty), Bu da fok, Bu da vár, Bu da pest-
Ke len föld, Bu da pest-De ák tér, Bu da -
pest-Rá kos ke reszt úr, Cell dö mölk, Cin -
ko ta, Csá nig, Csö mör, Da bas–Gyón,
Dom bó vár, Eger, Fót, Kon do ros, Ne -
mes kol ta,  Nyír egy há za-Nagy temp -
lom, Nyír egy há za-Kert vá ros, Őri ma -
gya rósd, Ős agárd, Rép ce lak, Sió fok,
Szol nok, Veszp rém, Ura i új fa lu. 
Leg alább ilyen szí nes a fog lal ko zá -

si hát tér. Me ző gaz da ság ban dol go -
zók, mér nö kök, idén vi szony lag sok
ta nár, ügy véd, egész ség ügy ben dol -
go zók, vas út nál ál lás ban lé vők, üz let -
em be rek, ak tív nyug dí ja sok… 

„De  hát  ez  egy  kis  egye tem”  –
mond ta  az  el ső  elő adás szü net ben
az egyik résztve vő. Igen, a tan fo lyam
ko moly kon cent rá ci ót, in ten zív ta nu -
lást,  össze sze dett  szel le mi mun kát
igé nyel. Az elő adók ma gas ra te szik a
mér cét, hogy az után a ta va szi vizs -
gát kö ve tő en „jól meg tal palt” szol gá -
lat te vők in dul ja nak vissza a gyü le ke -
ze ti mun ká ba.
Most is gaz dag lel ki mun ka zaj lott

a ta nu lás mel lett: a nyi tó áhí ta ton az
az na pi igé vel in dul tunk: „Ar ról fog -
ja meg tud ni min den ki, hogy az én ta -
nít vá nya im vagy tok, ha sze re ti tek
egy mást.” (Jn 13,35) 
Reg gel, dél ben, es te kö zös ima órák

al kot ták az együtt lét ge rin cét – kü -
lön bö ző áhí tat for mák kal. Ezek kö zül
kü lön le ges  volt  a  szom bat  reg ge li

el csen de se dé sünk, ame lyet a rév fü -
lö pi  13.  szá za di  rom temp lom ban
tar tot tunk nap fel kel te kor, át él ve az
ősi ke resz tény jel ké pet: a nap fel kel -
te – Krisz tus ra mu tat. Ő a vi lág vi lá -
gos sá ga, a mi vi lá gos sá gunk, aki nap
mint nap fel ra gyog éle tünk ben.
Az  elő adók  olyan  szol gá lat te vői

egy há zunk nak,  akik  a  gyü le ke zeti
mel lett  a  teo ló gia  vagy  az  egy há zi
mun ka egy-egy te rü le tén kü lö nö sen
mély re ás tak, és is me re te i ket szí ve sen

meg oszt ják a rá juk bí zot tak kal: dr. Ga -
rá di Pé ter (képünkön), dr. Fa bi ny Ti -
bor, Gre ger sen-La bos sa György, Isó Do -
rottya, Sza kács Ta más, Tu bán Jó -
zsef, Ve tő Ist ván és e so rok író ja.
A szel le mi és lel ki mun ka mel lett

nagy hang súlyt kap a kö zös ség épí tés.
Nem úgy, aho gyan ezt egy-egy vál -
la la ti  tré nin gen  te szik.  Hisszük  és
vall juk – mi ként ez az egyik elő adás -
ban el is hang zott –, hogy nem mi
épít jük az egy há zat, ha nem az egy -
ház Is ten Szent lel ke ál tal épül. A tan -
fo lyam részt ve vői ezt kér ték a kez dő
Ve ni sanc té ban: „Is ten  ma ga  for -
mál jon min ket kö zös ség gé. A tan fo -
lya mon ép pen úgy, mint az ott ho ni
szol gá la ti he lyün kön.” 
Át is él tük ezt a cso dát: a pén tek

es te egy más szá má ra több nyi re még
is me ret len részt ve vők va sár nap test -
vér ként,  ba rát ként,  csa lád tag ként
bú csúz tak el egy más tól a mi előb bi
vi szont lá tás re mé nyé ben. Ha Is ten
en ge di, és élünk, ak kor ez már ci us -
ban meg is tör té nik, hogy a nap fel -
kel tét, Krisz tus fel ra gyo gó sze re te -
tét is mét együtt él hes sük át a Ba la -
ton part ján.
S hogy a há ló za tos gon dol ko dást

nem ma ta lál ták fel, ha nem a ke resz -
tény ség, a misszió ter mé sze tes ve le -
já ró ja, azt lát juk, ta pasz tal juk a pres -
bi ter kép zés fo lya mán. A ter mé sze tes
mó don „csak” a sa ját gyü le ke ze tük -
kel  fog lal ko zó  pres bi te rek  meg is -
me rik a má sik gyü le ke zet gond ja it,
örö me it. Kap cso la tok épül nek ki és
mű köd nek, s az em ber ész re vét le nül
meg ta nul szűk, pro vin ci á lis gon dol -
ko dás he lyett egész egy ház ban gon -
dol kod ni. Hi szen az a jel szó, ame lyet
a 20. szá zad ban vél tek fel fe dez ni –
„Gon dol kodj  glo bá li san,  cse le kedj
lo ká li san!”  –,  a  ke resz tény ség ben
már év ez re des gya kor lat.
Is ten nek há la, a ta nu lás foly ta tó -

dik, el kez dő dött a ne gye dik or szá gos
pres bi ter kép ző tan fo lyam!

g Dr. Ha fEn schEr Ká roly 

„Ar ról is me ri meg a vi lág…”
El in dult a ne gye dik országos pres bi ter kép ző tan fo lyam

ta izé-ima és ének együtt lét
A rá kos szent mi hály–sas hal mi evan gé li kus gyü le ke zet ben (1161 Budapest, Hő -
sök te re 10–11.) min den hó nap má so dik kedd jén, leg kö ze lebb no vem ber 12-
én, 19 órá tól Ta izé-ima és ének együtt lét. Min den al ka lom mal van ige hir de -
tés is. In for má ció: gyer tya feny.lu the ran.hu.
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Szentháromság ünnepe után utosó előttit megelőző (ítélet-) vasárnap. 
Liturgikus szín: zöld. 
Lekció: Mt 24,15–28; Jób 14,1–6. Textus: Jak 2,8–13. Énekek: 495., 499.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német) Johannes Erlb -
ruch; de. 11. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; du. 6. Balicza Iván; Fébé, II., Hű vös völ -
gyi út 193. de. fél 10.; Sarepta, II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics And rás; Pest -
hi deg kút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Sztojanovics András; du. 5. (úrv., családi)
Fo dor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. Donáth László;
Óbu da, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. dr. Lászlóné dr. Agod Anett; Újpest, IV., Lebs -
tück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; De ák tér, V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.)
Gáncs Péter; de. 11. (úrv.) Gáncs Péter; du. 6. (asztali beszélgetések) dr. Fabiny Tamás;
Fa sor, VII., Városligeti fasor 17. de. fél 10. (angol, úrv.) Pángyánszky Ágnes; de. 11.
(úrv.) Aradi György; Józsefváros, VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Románné Bol ba Márta;
VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák, kétnyelvű családi) Gu lácsiné Fa bu lya Hilda;
VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. (úrv.) Románné Bolba Márta; Fe renc vá ros, IX.,
Gát u. 2. (katolikus templom) de. 11. (úrv., énekes liturgia) Ko czor Tamás, liturgus:
Mun tag Lőrinc; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. Ben kó czy Péter; Kelenföld, XI.,
Bocs kai út 10. de. 8. (úrv.) Gáncs Tamás; de. fél 11. (úrv.) Gáncs Tamás; du. 6. (vespera)
Schu lek Mátyás; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Missura Tibor; XI., Egyetemi és
fő is ko lai gyülekezet, Magyar tu dó sok krt. 3. du. 6. (úrv., Tamás-mise) Darvas Anikó;
Bu da gyön gye, XII., Szi lá gyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; Bu da -
hegy vi dék, XII., Kék Go lyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Szilvia; Angyalföld, XIII.,
Kas sák Lajos u. 22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.)
dr. Bácskai Ká roly; XIV., Gyarmat u. 14. de. fél 10. (úrv.) dr. Bácskai Károly; Pestújhely,
XV., Temp lom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Régi Fóti út
73. (nagytemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök te -
re 10–11. de. 10. Börönte Márta; Cinkota, XVI., Rózsalevél u. 46. de. fél 11. Ve tő
Ist ván; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Vető István; Rákoshegy, XVII., Tes -
se dik tér de. 9. Kovács Áron; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Kovács
Áron; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákosliget, XVII.,
Gó zon Gy. u. de. 11. Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3.
de. 10. Győri Gábor; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom)
de. 8. Győri Gábor; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX., Hungária
út 37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (családi) Győri János
Sá mu el; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék
u. 16. de. 10. Hokker Zsolt; du. 5. (gyermek-istentisztelet) Hokker Zsolt; Budakeszi,
Fő út 155. (gyülekezeti te rem) de. fél 10. (családi) dr. Lacknerné Puskás Sára; Budaörs,
Sza bad ság út 75. de. 10. Endreffy Géza; Pilisvörösvár (ref. templom) du. 2. Donáth
László. Összeállította: Balla Mária

„Ha el ju tott hoz zám igéd, én él vez tem,
igéd vi dám sá got szer zett ne kem és szív -
be li örö möt…” (Jer 15,16) Bib lia va sár na -
pon hang zott az ige hir de tés evan gé li -
kus temp lo ma ink ban er ről a je re mi ási
mon dat ról.  Kő sze gen  jó  fel ké szí tést
kap tunk eh hez az igé hez, ugyan is az
elő ző hét vé gén egy finn gos pel kó rus
ven dé ges ke dett gyü le ke ze tünk ben. 
A kó rus har minc éve ala kult Mik -

ke li ben. Az ala pí tó ta gok több ször is el -
mond ták ma guk ról, hogy if jú sá gi kó -
rus ként kezd ték – a fi a ta los len dü let
má ra  is meg ma radt  az  amúgy  több
nyug dí jast is meg moz ga tó kö zös ség -
ben. Sa ját be val lá suk sze rint azért is
tud ták meg őriz ni a fi a ta los len dü le tet,
mert a hu szon hét fős cso port ból so kan
jár tak va la mi lyen kül misszi ói szol gá -
lat ban – leg töb ben Af ri ká ban –, és on -
nan hoz ták a lel ke se dést, az is ten di csé -
ret szív bé li örö möt adó jó ízét. 
Per sze  jó ve ze tő  is  szük sé ges egy

ilyen kó rus össze tar tá sá hoz. Őt Jo han -
na Tähkäpää sze mé lyé ben  ta lál ta
meg a kó rus. Jo han na pe dig fér jét, Arit
hoz ta ma gá val a kő sze gi út ra, aki egé -
szen  pro fesszi o ná lis  mű sor ve ze tő -
ként  szó lí tot ta meg a hall ga tó sá got,
olyan  han gu la tot  te remt ve,  amely -
ben va ló ban át él het tük a fen ti je re mi -
á si mon dat va ló sá gát.
A Fer ma at ti volt az el ső test vér gyü -

le ke ze ti  cso port  Kő sze gen,  ami óta
Mik ke li ben  lét re jött  a  nagy mik ke li
dóm temp lo mi  egy ház köz ség  a  há -
rom vá ro si és há rom vá ros kör nyé ki
gyü le ke zet össze vo ná sá val. Így je len -
leg ugyan az a finn test vér gyü le ke ze -
tük a bé kés csa bai evan gé li ku sok nak,
mint a kő sze gi gyü le ke zet nek. Az új –
46 ezer lel ket szám lá ló – „meg a gyü -

le ke zet” szá má ra, úgy tű nik, nem je -
lent  prob lé mát  a  kap cso lat tar tás  a
ré gi bé kés csa bai (Mik ke li és Bé kés csa -
ba  test vér vá ro sok  is  egy ben)  és  az
újabb, Al pok al ján élő kő sze gi test vé -

rek kel,  akik kel  a  kap cso lat  csu pán
nyolc éves múlt ra te kint vissza.
A mos ta ni út leg alább is er ről ta nús -

ko dott, hi szen az ének kart el kí sér te az
össze vont gyü le ke zet ve ze tő lel ké sze,
Ju ha Palmdóm pré post is. Ő ige hir de -
tés sel  szol gált  a  kő sze gi  temp lom -
ban, ahol a kó rus a li tur gi á ban, va la -
mint az úr va cso ra vé tel alatt éne kelt. 
A négy na pos kő sze gi tar tóz ko dás

ide jén hét szol gá la tot vál lalt a kó rus,
il let ve an nak ki sebb for má ci ói. Éne kel -
tek a vá ros fő te rén fel ál lí tott szín pa don
az Or so lya-na pi vá sár for ga ta gá ban,
ke resz te lői-csa lá di is ten tisz te le ten, az
evan gé li kus  szak kö zép is ko la  reg ge li
áhí ta tán,  a  kő sze gi  sze re tet ott hon -

ban, sőt még a sop ro ni kol lé gis ták is
él vez het ték az „if jú sá gi kó rus” len dü -
le tes éne két esti áhí ta tuk ke re té ben.
Kisz si dány ban – Kő szeg fi li á já ban –
ke vés lett vol na a hely a ki csiny ima -

ház ban, így a hor vát zsi dá nyi ka to li kus
temp lom ban adott kon cer tet a kó rus. 
A hor vát ka to li ku sok és nyi tott szí -

vű plé bá no suk igen nagy sze re tet tel fo -
gad ták az ének kart és a né pes hall ga -
tó sá got Kő szeg ről, Kisz si dány ból és a
kör nyék ről. Az Is tent di csé rő éne kek
és a kó rus fel sza ba dult, öröm te li elő -
adás mód ja va ló ban meg vi dá mí tot ta
szí vün ket, és újabb bi zony sá gát kap -
tuk an nak, hogy a hű vös nek gon dolt
fin nek től so kat kap ha tunk. Aján dék
nem csu pán az egé szen ta va szi as őszi
idő já rás volt ezen a hét vé gén, ha nem
a  ta lál ko zás  örö me,  Is ten  igé jé nek
kö zös hall ga tá sa is. 
g Ba ra nyay Csa ba lelkész (Kőszeg)

»ig éd vi dá M sá g Ot sZ e r Z et t ne K e M é s sZ Ív be Li  örö M öt«

A Fer ma at ti gos pel kó rus Kő sze gen
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Sze re tet tel  vár juk  a  ze ne ked ve lő -
ket no vem ber 17-én, va sár nap 18 órá -
ra  a  bu da hegy vi dé ki  evan gé li kus
temp lom ba (XII., Kék Go lyó u. 17.)

Dó bisz Áron (or go na) és Var ga Má -
tyás (trom bi ta) hang ver se nyé re. A
sze ge di mű vé szek mű so rán J. Clarke,
B. Mar cel lo, T. Al bi no ni, J. S. Bach,

Gár do nyi Zol tán, F. Men dels sohn-
Bart holdy és Ch.-M. Wi dor mű vei
sze re pel nek.  A  be lé pés  díj ta lan.
Ado má nya i kat kö szö net tel fo gad juk.

A re for má ció ha va so ro zat vé gén a
sok ese mény kö zött je les al ka lom volt
a deb re ce ni re for má tus Nagy temp -
lom ban tar tott öku me ni kus is ten tisz -
te let. Eb ben az  esz ten dő ben  is mét
evan gé li kus ige hir de tő állt a szó szé -
ken: egy há zunk zsi na tá nak lel ké szi el -
nö ke. Dr. Ha fen scher Ká roly ige hir -
de té sé ben Mt 21,33–45 alap ján a re -
for má ció ün ne pé nek evan gé li u mát
szó lal tat ta meg. A deb re ce ni evan gé -
li kus gyü le ke zet szá mos tag ja is je len
volt  az  al kal mon.  Lel ké szük,  Réz-

Nagy Zol tán pe dig imád ság gal szol -
gált. Az ün ne pi  is ten tisz te le ten dr.
Die nes Dé nes egye te mi ta nár tar tott
elő adást Deb re ce ni ká té író lel ki pász -
to rok cím mel. Az is ten tisz te let vé gez -
té vel  a  re for má tus,  evan gé li kus  és
bap tis ta lel ké szek meg ko szo rúz ták a
gá lya rab pré di ká to rok temp lom kert -
ben ta lál ha tó em lék mű vét. Ko szo rút
he lye zett  el  –  töb bek  kö zött  –  a
Hol land  Ki rály ság  ma gyar or szá gi
nagy kö ve te, Ga jus Schel te ma is.

g Bar cza Já nos fel vé te le

Lu the rá nus lelkész  hir de tte az igét 
a „kál vi nis ta Ró ma” 

Nagy temp lo má nak szó szé kéről

Egye te mes egyezmény
Tize dik szü le tés nap ját ün ne pel te a Mis kol ci Egye tem Öku me ni kus Lel kész -
sé ge. Eb ből az al ka lom ból ok tó ber 29-én az érin tett egy há zak kép vi se lői és
az egye tem ve ze tő sé ge – az egy ko ri és je len le gi mun ka tár sak je len lé té ben
– meg erő sí tet ték a 2003-ban kö tött meg ál la po dást. A szer ző dést Fáb ri György,
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Észa ki Egy ház ke rü le té nek fel ügye lő -
je, Pa lán ki Fe renc ró mai ka to li kus eg ri se géd püs pök, Cso mós Jó zsef ti szá n -
in ne ni re for má tus püs pök és Orosz Ata náz, a gö rög ka to li kus Mis kol ci Apos -
to li Exar chá tus püs pök exar chá ja, il let ve az egye tem ré szé ről Tor ma And -
rás rek tor ír ta alá az in téz mény sze ná tus ter mé ben.

g – Bu day – 

Hang ver seny bu da hegy vi dé ken



b Egy na pos sze mi ná ri u mot szer -
ve zett Brüsszel ben ok tó ber 17-
én az Eu ró pai Egy há zak Kon fe -
ren ci á já nak Egy ház és Tár sa da -
lom Bi zott sá ga, az Eu ró pai Püs -
pö ki Kon fe ren ci ák Ta ná csa, va la -
mint az Eu ró pai Bi zott ság Szak -
po li ti kai Ta nács adó Iro dá ja Kör-
nyezetvédelemésaklímaváltozás
kihívásai–azetika,azéletvitel,
aszolidaritásésaglobálisigazsá-
gosság szerepe cím mel. A ren -
dez vé nyen – mely re az Eu ró pai
Egy há zak Kon fe ren ci á ja az Eu ró -
pai Ke resz tény Kör nye zet vé del mi
Há ló zat (ecen.org)el nök sé gét hív -
ta meg – a há ló zat el nök sé gi tag -
ja ként e so rok író ja is részt vett.

Az Ég haj lat-vál to zá si Kor mány kö zi
Tes tü let (IPCC) ötö dik je len té sé nek
rész ered mé nyei és a 2013. no vem be -
ri var sói klí ma kon fe ren cia adott ak -
tu a li tást a pár be szé det hang sú lyo zó
sze mi ná ri um nak, ame lyen egy há zi és
vi lá gi szak ér tők, po li ti ku sok és tu dó -
sok egy aránt részt vet tek.
Az IPCC-be szá mo ló tu do má nyos

ered mé nyei alap ján Hu gues Go o se, a
Le u ve ni  Ka to li kus  Egye tem  pro -
fesszo ra mu ta tott rá ar ra, hogy a klí -
ma vál to zás okai kö zött egy ér tel mű -
en ki mu tat ha tó az em be ri té nye ző. Ez
a két ség be von ha tat lan tény szol gált
az egész na pos pár be széd alap já ul,
amely a to váb bi ak ban an nak a kér -
dés nek  a  fe szült sé gé ben  telt,  hogy
elég-e,  ha  mind ezt  fel is mer jük  és
el is mer jük, vagy ten nünk is kell va -
la mit a jö vőnk ér de ké ben.

Jan na Schön feld ti zen hét na gyobb,
kör nye zet vé del mi  és  hu ma ni tá ri us
cé lo kat  szol gá ló  eu ró pai  szer ve zet
kül döt te ként azt hang sú lyoz ta, hogy
mi vel az Eu ró pai Unió a má so dik leg -
na gyobb  szén-di o xid-ki bo csá tó  az
Egye sült Ál la mok után, emel lett a vi -
lág egyik leg gaz da gabb ré gi ó ja, ezért
nyil ván va ló er köl csi fe le lős sé get vi -
sel a gya kor la ti meg ol dá sok ke re sé -
sé ért. Ezt hang sú lyoz ta Bernd Nil les
is,  aki  ti zen hat  eu ró pai  és  észak-
ame ri kai ka to li kus szer ve ze tet kép -
vi selt.  Elő adá sá ban  azt  emel te  ki,
hogy „a kő olaj szár ma zé kok fo lya ma -
tos fel élé se, a nö ve ke dés ala pú gaz da -
ság, va la mint az, hogy nincs szán dék
az  anya gi  ér de kelt ség  mér té ké nek
csök ken té sé re, a sé rü lé ke nyebb kö -
zös sé ge ket  kri ti kus  hely zet be  so -
dor hat ja”.

Theo to ni us Go mes dak kai (Bang -
la des) se géd püs pök vi de ó üze ne té ben
meg erő sí tet te,  hogy  a  klí ma vál to -
zást leg in kább meg szen ve dő kö zös -
sé gek a sze gé nyebb or szá gok lesz nek.
A gaz da gabb or szá gok nak már rég -
óta csök ken te ni ük kel le ne eze ken a

ter he ken, nem pe dig még na gyobb
prob lé mák kal súj ta ni a sze gé nyebb
or szá go kat.  Ugyan  az  ét ke zés hez,
ru ház ko dás hoz, lak ha tás hoz szük sé -
ges for rá sok ma még ele gen dők len -
né nek min den em ber szá má ra, ám
ezek a ja vak egyen lőt le nül van nak el -
oszt va – s ezt csak sú lyos bít ja a po -
li ti kai ha tá rok meg lé te és a kü lön fé -
le ér de kek. A fej lett or szá gok ál tal fel -
kí nált meg ol dá si le he tő sé gek a se géd -
püs pök sze rint má ra már elég sé ges -
nek is alig te kint he tők.

Hans Di e fen ba cher, a Hei del ber gi
Egye tem köz gaz dász pro fesszo ra sze -
rint még min dig ha tal mas a sza ka dék
a rö vid tá vú gaz da sá gi elő nyök és a
hosszú tá vú fenn tart ha tó sá got meg -
cél zó in téz ke dé sek kö zött, pe dig ez
utób bi ak ra len ne szük ség, ha a klí -
mánk fo lya ma tos rom lá sá ra mél tá -
nyos és igaz sá gos meg ol dást pró bá -
lunk ke res ni.

Mar tin Sche ele, az  Eu ró pai  Bi -
zott ság Me ző gaz da sá gi és Vi dék fej -

lesz té si Fő igaz ga tó sá gá nak szak em -
be re sze rint a leg fon to sabb fel adat a
for rá sok ha té kony sá gá nak nö ve lé se,
va la mint az, hogy a ter me lői mel lett
a fo gyasz tói vi sel ke dé se ket is át gon -
dol juk. Ha a klí ma vál to zás em be ri té -
nye ző jé nek ha tá sát sze ret nénk csök -
ken te ni,  ak kor  azt  kell  el ér nünk,
hogy az em be rek más hogy gon dol -
kod ja nak a  sze mé lyes  fe le lős ség ről
vagy az „elég” fo gal má ról, s haj lan -
dók  le gye nek  vál toz tat ni  az  élet -
mód ju kon. Sche ele sze rint az egy há -
zak nak ki emelt sze re pük le het ezen
cé lok el éré sé ben.
Vé ge ze tül  dr. Run ge-Metz ger, az

Eu ró pai Bi zott ság Klí ma ügyi Igaz ga -
tó sá gá nak ve ze tő je elő adá sá ban el is -
mer te,  hogy  most  azon nal  bá tor,
nagy ívű és kö te le ző ér vé nyű cé lok ki -
tű zé sé re len ne szük ség, majd eze ket
el is kel le ne ér ni 2050-ig és az azt kö -
ve tő idő szak ban. Run ge-Metz ger el -

mond ta, hogy bár mek ko ra le gyen is
a költ sé ge a klí ma vál to zást meg ál lí -
tó in téz ke dé se ink nek, az még min -
dig  csak  tö re dé ke  an nak  az  ár nak,
ame lyet ily mó don a jö vő nem ze dé -
ke i nek fi ze tünk kár pót lás ként a tő lük
el vett le he tő sé ge kért.
A sze mi ná ri um zá rá sa ként az egy -

há zak kép vi se lői le szö gez ték: ké szek
lé pé se ket ten ni a klí ma vál to zás ha -
tá sa i nak  mér sék lé se  ér de ké ben.  A
tech ni kai meg ol dá sok meg ta lá lá sá -
nak  elő moz dí tá sa mel lett  azon ban
alap ve tő  fon tos sá gú nak  tar tot ták
azt, hogy a jól ér tel me zett sá fár ság

spi ri tu á lis szem pont ja i nak ér vé nye -
sí té sé re is ugyan olyan hang súly ke -
rül jön. 

Jo se Ig na cio Gar cia SJ je zsu i ta
szer ze tes elő adá sá ban ar ról be szélt,
hogy meg ala po zott az ag go dal munk,
ha a jö vő re gon do lunk, de ar ra is fel -
hív ta a fi gyel met, hogy a túl zott fé -
le lem meg bé nít hat, azon ban „a tel -
jes sze re tet ki űzi a fé lel met” (1Jn
4,18). Hen rik Grape svéd evan gé li kus
lel kész en nek a gon do lat nak a foly -
ta tá sa ként az zal fe jez te be a pár be szé -
det, hogy az a sze re tet, amellyel Is -
ten sze ret min ket, s ame lyet mi a te -
rem tett vi lág – s ben ne min den em -
ber –  iránt ér zünk,  cse le ke de tek re
kell, hogy kész tes sen min ket.
(A  cikk  alap já ul  szol gá ló,  an gol

nyel vű  hi va ta los  saj tó nyi lat ko zat  a
kon fe ren cia hon lap ján – ce ce urope. org
– is ol vas ha tó.)
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Szo li da ri tás és sze mé lyes fe le lős ség
Egy há zi kon fe ren cia a klí ma vál to zás ról
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szól nom kell…
Nem vi tá ba szál lok a le ír tak kal, és nem is a gon do la tok lé nye gi tar tal mát aka -
rom bí rál ni A vi lág leg szebb vá ro sa cí mű cik kel kap cso lat ban (Evan gé li kus
Élet, ok tó ber 20., 3. o.). Szól nom kell vi szont a cikk ben ol vas ha tó, sze rin tem
ci ni kus és a rend őri mun kát sér tő ki je len tés el len.
Har minc éve vég zek lel ké szi szol gá la tot, il let ve – a szük sé ges kép zett ség bir -

to ká ban – lel ki gon do zást szük ség hely ze tek ben, va la mint im már húsz éve az
úgy ne ve zett „kék fé nyes” tes tü le tek nél. A fel ső őri krí zis in ter ven ció me gyei ve -
ze tő sé gé hez tar to zom, és tíz éve a Bur gen lan di Rend őr-fő ka pi tány sá gon be -
lül, ez re de si rang ban, a tar to má nyi rend őri lel ki gon do zói szol gá lat ve ze tő je va -
gyok. Mind ezen szol gá la to kat egy há zi meg bí zás alap ján vég zem.
A cikk ben em lí tett és más bűn cse lek mé nyek ről mi nem a mé di á ból szer -

zünk tu do mást. Saj nos a men tő, tűz ol tó, rend őri szol gá la tot vég zők test kö -
zel ből ta pasz tal ják meg – és ve lük együtt gyak ran mi is – eze ket a bor zal -
ma kat. Kol lé gá im düh től, pil la nat nyi te he tet len ség től ököl be szo rult ke zét,
könny be lá badt sze mét lát va tu dom, hogy a ke gyet len ség lát vá nya örök re be -
lé jük vé ső dik – még is to vább szol gál nak, szol gá lunk hi va tá sunk nak meg fe -
le lő en, az em be rek irán ti kö te les ség tu dat tól ve zé rel ve.
Mun kánk ered mé nyé nek egyik köz lé si mód ja pe dig a sta tisz ti ka. 
A cikk ben em lí tett Bu da pes ti Rend őr-fő ka pi tány ság a sta tisz ti ká kat nem

a rész vét nyil vá ní tás és a meg nyug ta tás szán dé ká val köz li. Ered ményt kö zöl!
Az idé zett sta tisz ti kai adat – tud ni il lik hogy egy eset ki vé te lé vel, amely alig
pár nap pal a köz le mény ki adá sát meg elő ző en tör tént, a fő vá ros ban idén is -
mert té vált min den em ber ölés el kö ve tő jét si ke rült fel de rí te ni – szin te hi he -
tet len si ker ről tu dó sít.
Ho gyan le het te hát ezt a köz le ményt, amely nyil ván va ló an té nye ken ala pul,

és ki vá ló mun ká ból fa ka dó rend kí vü li ered ményt ad hí rül, rit ka nagy bu ta ság -
nak és ne ve tés re mél tó nak ne vez ni az zal az in dok kal, hogy ez nem se gít sen kin?
Ilyen mun ká ért és ilyen ered mé nye kért va ló já ban két do log jár: el is me -

rés és kö szö net.
Tu dom, hogy ha lot ta in kat sen ki és sem mi nem tud ja vissza ad ni. Sem Kar dos

Krisz ti nát, sem Bándy Ka tát, sem Ke néz Im rét, sem azo kat a rend őrö ket és men -
tő ket, akik nek az éle tét alig pár he te Auszt ri á ban ol tot ták ki em be ri mi vol tuk -
ból ki vet kő zött egyé nek. De szol gá la tom ból fa ka dó an azt is tu dom és ga ran tá -
lom, hogy a tet te sek kéz re ke rü lé sé nek tu da ta ha tal mas mér föld kő min den érin -
tett szá má ra azon az úton, hogy fel tud ja dol goz ni a ke gyet len va ló sá got.
Egyet ér tek az zal, hogy az Is ten től va ló el tá vo lo dás a bűn struk tú rá ja. Igen,

hi szen az is ten ké pű ség el ha gyá sa odá ig ve zet het, hogy az em ber ség utol só
szik rá ját is le pat tint juk ma gunk ról. De a ká i ni in du la tot nem tud ták/tud ják
meg fé kez ni sem Is ten pa ran csai, sem az em be ri tör vény ke zés. Utób bi még
ott sem, ahol az el ve te mült tet te kért akár ha lál bün te tés vár az el kö ve tők re.
Tel jes szív ből kí vá nom én is min den ki nek – és ma gam nak is – azt a va -

ló sá got, ahol „a kö zös ség vissza tar tó ere je, a rend őr ség je len lé te és ha té kony -
sá ga” meg gá tol majd min den bűn cse lek ményt. Eh hez vi szont két dol got lá -
tok szük sé ges nek azok ré szé ről, akik a tör vény ho zá sért fe le lő sek.
Az egyik: olyan tör vé nyek al ko tá sa, ame lyek vé dik, erő sí tik a rend őrei szol -

gá la tá nak ere jét és ha té kony sá gát. Ne le hes sen szin te bün tet le nül az in téz -
ke dő rend őr ar cá ba rö hög ni, le köp ni, anyáz ni. Ne le hes sen meg tá mad ni, éle -
tét ve szé lyez tet ni vagy akár ki ol ta ni. Ne le hes sen meg hur col ni azért, mert
az épp el fo gott gyil ko son in téz ke dés köz ben egy pár kék fol tot ej tett. Le gyen
új ból mél tó sá ga, (ha tó)ere je en nek a szol gá lat nak – és zár ja nak ki be lő le sür -
gő sen min den kit, aki ez zel az erő vel vissza él.
A má sik do log a bű nö zés oka i nak fel de rí té se, meg lá tá sa és eb ből ki fo lyó lag

olyan tár sa dal mi struk tú rák lét re ho zá sa, ahol a meg elé ge dett ség ből és a fe le ba -
rá ti sze re tet ből fa ka dó an fel sem me rül a bű nö zés gon do la ta. „Van egy ál mom…”

MEs mEr Ot to evan gé li kus lel kész (Őri szi get, Auszt ria)

tel je sült az ál munk
Mint egy kép alá írás ere jé ig az Evan gé li kus Élet már hírt adott ró la, ok tó ber
20-án ke rült sor so mogy szo bi temp lo munk ban a fel újí tást kö ve tő há la adó
is ten tisz te let re. 
Het ven két éves temp lo mun kat 1941. szep tem ber 14-én szen tel te fel dr. Ka -

pi Bé la püs pök. Ak kor So mogy szob Barccsal és Nagy atád dal misszi ói kör -
ze tet al ko tott, és Mol nár La jos Barcs ról lát ta el a szol gá la to kat. Ma a gyü -
le ke zet a Por rog szent ki rá lyi Evan gé li kus Egy ház köz ség le ány gyü le ke ze te, lel -
ké sze Sik ter Já nos. Ko mo lyabb fel újí tás a
temp lo mon – a mos ta nit meg elő ző en –
1992-ben tör tént.
A mos ta ni fel újí tás pá lyá za ti pénz ből (a

Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té ri -
um tól  há rom mil lió  fo rint),  egy há zi  tá -
mo ga tás ból (a So mogy-Za lai Egy ház me -
gyé től egy mil lió fo rint), a he lyi ön kor mány -
zat tól (két száz öt ven ezer fo rint), va la mint
gyü le ke ze ti ta gok tól ka pott ado má nyok ból
(két száz het ven ezer  fo rint)  va ló sul ha tott
meg. Meg kell em lí te ni, hogy nem csak
evan gé li kus test vé rek ada koz tak. So mogy -
szo bon év ti ze dek óta ki emel ke dő en jó az
öku me ni kus össze fo gás. Így si ke rült a te -
tőt tel je sen le cse rél ni, kí vül-be lül a temp -
lo mot ta ta roz ni. Kü lön ki kell emel ni azo -
kat  a  vál lal ko zó kat,  akik  a  fel újí tás ban
részt vet tek, mert je len tős ked vez ménnyel
vé gez ték el a mun ká kat.
A fel újí tás kö rül mé nye it is mer ve Sze me -

rei Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ke, aki az
ün ne pi is ten tisz te le ten az ige hir de tés szol gá la tát vé gez te, „álom uta zás ra vitt
el min ket”. Ige hir de té se alap já ul a 126. zsol tár el ső há rom ver sét vá lasz tot ta. 
…és va ló ban olya nok vol tunk, ami kor a fel újí tást ter vez tük, mint az ál mo -

dók… Az ál munk tel je sült. En nek a ma rok nyi le ány gyü le ke zet nek – hi szen
alig va gyunk hú szan – a temp lo ma meg újul ha tott. Ahogy éne kel tük a há -
la adó is ten tisz te le ten: „Áll az Úr Is ten temp lo ma…”– im már kí vül-be lül meg -
szé pül ve, és az ő se gít sé gé vel él het ez a ki csiny nyáj.

Pál fi Ist ván né gond nok, pénz tá ros (So mogy szob)

Kö szö net az 1%-os 
fel aján lá so kért

A Csik ván di Evan gé li kus Gyü le -
ke ze tért Ala pít vány kö szö ni tá mo -
ga tó i nak adó juk 1%-át! A be folyt
összeg ből  lá to ga tást  tet tünk  a
pest hi deg kú ti gyü le ke zet be.

Há lá san kö szön jük azok nak, akik
a 2012. évi sze mé lyi jö ve de lem -
adó juk  be val lá sa  so rán  1%-os
fel aján lást  tet tek  a  Ke len föl di
Evan gé li kus Temp lom épí tő Ala -
pít vány ré szé re, me lyek alap ján
a Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal
313 314 fo rin tot utalt át. Ezt az
össze get a hát rá nyos hely ze tű ek
se gí té sé re, egy há zi épü le tek kar -
ban tar tá sá ra hasz nál tuk.

to vább kép zés gyü le ke ze ti mun ka társ-kép ző 
tan fo lya mot vég zet tek nek

A  gyü le ke ze ti mun ka társ-kép ző  tan fo lya mon  vég zett  test vé re ink nek
to vább kép ző al kal mat szer ve zünk Pi lis csa bán no vem ber 29-től de cem -
ber 1-jé ig. Az al ka lom költ ség té rí tés-men tes. Prog ra mot a ké sőb bi ek ben
kül dünk. Je lent ke zé sét a ka ta.po lyak@lu the ran.hu e-mail cím re kér jük
meg kül de ni no vem ber 15-ig.

észa ki ke rü le ti köz gyű lés
Az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let a köz gyű lé sét a 2005. évi iv. tv. 84. §
alap ján no vem ber 15-én, pén te ken 14 óra kor az Észa ki Egy ház ke rü let Püs -
pö ki Hi va ta lá ban (1125 Bu da pest, Szi lá gyi Er zsé bet fa sor 24.) tart ja. Min -
den kit sze re tet tel vá runk.
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VASÁRNAP

7.10 / Duna Tv
Világ-Nézet
Kereszt és toll
9.30 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)
9.30 / ZDF (német)
Evangélikus istentisztelet
közvetítése Eislebenből
9.30 / Mezzo Tv
Händel: Messiás – oratórium
10.15 / M1
A Biblia a magyar költészetben
12.00 / Kossuth rádió
Déli harangszó a galgagutai
evangélikus templomból
14.00 / Budaörs Rádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(budaorsradio.hu)

HÉTFŐ

5.20 / M1
Hajnali gondolatok
Szent Márton
5.55 / M1
Ma reggel (közéleti műsor)
10.00 / Pax Tv
Ez az a nap 2013
(magyar zenés film)
10.00 / Duna Tv
Élő egyház (vallási híradó)
11.00 / National
Geographic Channel
A Nazca-vonalak rejtélye
13.15 / Duna World
Mai hitvallások
21.10 / Duna World
Emberek a havason
(magyar játékfilm, 1942) (88’)
23.05 / M1
Aranymetszés
(kulturális magazinműsor)
23.35 / M2
Borvacsora

KEDD

13.25 / M1
Kerékpártúra (biciklismagazin)
18.15 / M2
Magyar népmesék
(magyar rajzfilmsorozat)
19.00 / Bartók rádió
Verdi: Attila
(háromfelvonásos opera
előjátékkal)
20.00 / Pax Tv
Kút (élő interaktív műsor)
Műsorvezető: Deák László
evangélikus lelkész
21.00 / Duna World
Önök kérték (kívánságműsor)
21.30 / Duna Tv
Még egy év
(angol vígjáték, 2010)
23.35 / M1
Az igazság soha nem késő
(magyar dokumentumfilm-
sorozat, 2013)
1. rész

SZERDA

10.00 / Duna Tv
Virágzó Magyarország
12.50 / Duna World
Református magazin
13.30 / Kossuth rádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
A református egyház félórája
19.00 / Bartók rádió
Sebő
21.00 / Duna World
Rocklexikon
Szörényi Levente
21.20 / M1
Bábel (magyar riportműsor)
21.35 / Duna Tv
Barbarossa
(olasz történelmi filmdráma,
2009)
1. rész
23.35 / M2
Noé barátai
Minden, ami állat

CSÜTÖRTÖK

1.05 / Lánchíd Rádió
(Budapest)
Hittel és gitárral
Keresztény könnyűzene
5.20 / M1
Hajnali gondolatok
12.50 / Duna World
Magyarország kincsei –
Templomok
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
20.25 / Duna World
Talentum
Kocsis Zoltán
21.45 / Duna Tv
A legényanya
(magyar filmvígjáték, 1989)
21.55 / M2
A következő
(kvízműsor)
23.50 / M1
II. Erzsébet
gyémántjubileuma
(portréfilm)

PÉNTEK

5.20 / M1
Hajnali gondolatok
7.35 / Duna TV
Az emlékezet helyszínei
(európai dokumentumfilm-
sorozat)
Kréta
10.00 / Bartók rádió
Hang-fogó
Simon Preston orgonál
12.25 / Duna Tv
Építészet XXI. (magazinműsor)
12.50 / Duna World
A Biblia a magyar
képzőművészetben
15.10 / Kossuth rádió
Prémium hely
Különleges helyek, 
váratlan helyzetek
21.31 / Bartók rádió
Bach-hét 2013
Ábrahám Márta hegedül 
a Deák téri evangélikus
templomban

SZOMBAT

8.20 / Duna Tv
Élő egyház (vallási híradó)
8.50 / Duna Tv
Isten kezében
12.35 / Duna World
A rejtélyes XX. század
Kun Miklós történész műsora
13.05 / Duna World
Lyukasóra (irodalmi műsor)
15.04 / Magyar Katolikus
Rádió
Zeneközelben
Advent előtti vendégségben
Placid atyánál
15.50 / Tv2
Két testvér
(francia–angol kalandfilm,
2004) (96’)
17.06 / Kossuth rádió
Jelenlét – Romák és közélet
17.45 / Mária Rádió
(Budapest)
Mégis szeretni
Gyökössy Endre tanítása

VASÁRNAP

6.50 / Mária Rádió (Budapest)
Ökumenikus lapszemle
8.30 / Régió Rádió 1485
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
9.30 / M1
Evangélikus magazin
9.30 / ZDF (német)
Evangélikus istentisztelet
9.30 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
20.30 / Duna World
Erkel, mert kell!
(magyar dokumentumfilm)
20.55 / Duna Tv
Ének a búzamezőkről
(magyar játékfilm, 1947) (80’)
22.45 / M1
Az út
(amerikai filmdráma, 2009)
(107’)

VASáRNAPTóL VASáRNAPiG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból november 10-étől november 17-éig

va sár nap (no vem ber 10.)
Tisz teld apá dat és anyá dat! 2Móz 20,12a (1Tim 5,1–2a; Lk 17,20–24/25–30/;
Róm 14,7–9; Zsolt 21) A tíz pa ran cso lat kö zül ez az egyet len, amely hez ígé -
ret is fű ző dik („hogy hosszú ide ig él hess azon a föl dön, ame lyet Is te ned, az
Úr ad ne ked” – 12b). Ezt Pál apos tol is meg erő sí ti (Ef 6,2–3). A hí vő em ber
éle té ben na gyon fon tos a tisz te let. Tisz te let Is ten iránt, fel sőbb ség, szü lők,
gyü le ke ze tek, nem ze ti sé gek, általában az em be rek iránt. Tisz tel ni azért, mert
Is ten től kap tam őket (1Jn 4,7–21). Még ak kor is, ha ter helt egy-egy kap cso -
lat, ha ne he zem re esik. Tisz tel ni, sze ret ni a má si kat, mert Is ten előbb sze -
re tett min ket (1Jn 4,19), mert ben ne vált va ló ra a ne kem szánt ígé ret.

Hét fő (no vem ber 11.)
Bol do gok vagy tok, akik most sír tok, mert ne vet ni fog tok. Lk 6,21b (Zsolt 56,9b;
Mk  4,1–9/10–12/;  Lk  17,1–10)  Az  élet  te le  van  fáj da lom mal.  Ren ge teg
könnyet ejt ez a vi lág, ezek a fáj da lom, a szo mo rú ság, a bá nat, a gyász, a te -
her, a bé két len ség könnyei. Az ige sze rint ab ból, ami ezen a föl dön könny re
fa kaszt, sem mi nem lesz oda át („…és le tö röl min den könnyet a sze mük ről, és
ha lál sem lesz töb bé, sem gyász, sem jaj ki ál tás, sem fáj da lom nem lesz töb bé…”
– Jel 21,4). Min den em ber a szí vé ben er re vá gyik. Vá gyik ar ra, hogy va la ki le -
tö röl je a könnye ket, és bé kes sé get, örö möt, bol dog sá got ad jon. Ám tudjuk:
„…az Isten sze rint való szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az
üdvösségre, a világ sze rint való szomorúság pedig halált szerez.” (2Kor 7,10).
Isten ál tal vál hat iga zán bol dog gá az em ber, ejt het iga zi öröm könnye ket az Úr -
ban, Isten  ál tal vál to zik a sí rás ne ve tés sé.

Kedd (no vem ber 12.)
Bi zony, nem hagy lak el, amíg nem tel je sí tem, amit meg ígér tem ne ked. 1Móz
28,15b (Ap Csel 1,8a; Mk 13,9–20; Lk 17,11–19) Ne künk olyan Urunk van, aki -
nek a sza vá ra le het épí te ni. Ha ő azt mond ja: „nem hagy lak el”, „tel je sí tem”,
„meg ígér tem”, ak kor az úgy is van. Ő olyan Is ten, aki nek a sza vai és a tet tei
össz hang ban van nak. Egye dül Krisz tust hagy ta el ér tünk egy pil la nat ra (Mt
27,46), aki tel je sí tet te az Atya aka ra tát a ke resz ten (Fil 2,8). Is ten meg ígér te,
hogy el jön, és ma gá hoz ve szi az övé it (Jn 14,3). Az ő sza vá ért le het ben ne bíz -
ni, egy éle tet rá épí te ni, mert ne ki min den sza va igaz, és ez a mi ga ran ci ánk!

szer da (no vem ber 13.)
Áld jad, lel kem, az Urat! Ő meg bo csát ja min den bű nö det, meg gyó gyít ja min -
den be teg sé ge det. Zsolt 103,2a–3 (Róm 6,4; Zsid 13,1–9b; Lk 17,20–37) Ő nem
azt né zi, hon nan jöt tem, mi lyen hosszú a „bűn lis tám”, nem a bű ne im ben ku -
ta ko dik, váj kál, ha nem csak: „meg bo csát ja min den bű nö det”, annyit mond:
„elég né ked az én ke gyel mem”. És ez elég ah hoz, hogy min dent le te gyek, min -
dent, ami kár és sze mét (Fil 3,8), oda ad jak ne ki, min dent, ami ter he li a szí -
ve met,  amit  már  évek,  év ti ze dek  óta  ci pe lek,  hur co lok,  meg vall ha tok,
mert ő kész min dent meg bo csá ta ni. Ő csak a meg val lott bű nöm mel tud mit
kez de ni (Ézs 38,17), és ez elég, ezért van okom őt ál da ni. „Ma még le het, ma
még sza bad, bo rulj le a ke reszt alatt!” (Fü le La jos)

Csü tör tök (no vem ber 14.)
Le gye tek ké szen min den kor szá mot ad ni min den ki nek, aki szá mon ké ri tő -
le tek a ben ne tek élő re mény sé get. 1Pt 3,15b (Zsolt 119,116; 1Jn 2,18–26/27–29/;
Lk 18,1–8) Az el ső kér dés az, hogy van-e ben nem élő re mény ség. Van-e élő,
min den na pi kap cso la tom az ér tem meg halt és fel tá madt, ma is élő Jé zus Krisz -
tus sal? Ha ezek re a kér dé sek re őszin tén igen nel tu dok vá la szol ni, ak kor jö -
het a kö vet ke ző: ke re sem-e „min den kor” a pil la na to kat, hogy be szél jek az
éle tem ben mun kál ko dó, éle tem nek ér tel met adó Jé zus ról? Vé gül pe dig: ke -
re sem-e a „min den ki nek” le he tő sé get, hogy a ben nem túl ára dó ke gye lem sza -
vak ká for má lód jon a má sik em ber szá má ra. Ha van mi ről be szél ni, ak kor Is -
ten gon dos ko dik ar ról, hogy le gyen ki nek be szél ni.

pén tek (no vem ber 15.)
Is ten egy ma ga fe szí tet te ki az eget, lép del a ten ger hul lám he gye in. Ő al kot -
ta a Nagy Med vét és a Ka szás csil la got, a Fi as tyú kot és Dél csil la ga it. Jób 9,8–
9 (Ap Csel 14,15; Mt 26,36–41; Lk 18,9–17) Mi te rem tett vi lág ról be szél he tünk,
nem pe dig vé let le nek so ka sá gá ról, mely egy adott pil la nat ban adott he lyen
ki ala kí tot ta az élet fel té te le it. A te rem tő Is ten ha tal má ról árul ko dik az egész
uni ver zum, s min den, ami ben ne van. A cse cse mő meg szü le té sé től az ezer -
nyi fény év re lé vő csil la go kig, a Nap rend szer, a boly gók ke rin gé se mind-mind
az ő te rem tő mun ká já ról tesz bi zony sá got. Ő te rem tett. A sem mi ből éle tet.
Ez a te rem tő Is ten lett em ber ré, és vet te ma gá ra en nek a vi lág nak min den
ter hét, s te rem tett a ha lál ból éle tet, a bűn ből bűn bo csá na tot, a kár ho zat ból
üd vös sé get. Ilyen ha tal mas Is te nünk van.

szom bat (no vem ber 16.)
Ha tal mas dol go kat mű vel, ki ku tat ha tat la nul, cso dás dol go kat, meg szám lál -
ha tat la nul. Jób 9,10 (2Kor 1,3; Mk 13,30–37; Lk 18,18–30) Mi lyen sok időt,
pénzt, ener gi át fek tet az em ber ab ba, hogy ki ku tas sa a vi lág mély sé ge it – s
szem be sül het az zal, hogy mi nél töb bet ku tat, an nál ke ve seb bet tud. Mert az
Is ten dol gai ki ku tat ha tat la nok. Az élet mély sé gei csak Is te nen ke resz tül kö -
ze lít he tők meg és fog ha tók fel. Is ten ha tal mas mű ve meg mu tat ko zott a te -
rem tés pil la na tá ban, majd pe dig a gol go tai ke resz ten. Ezek a cso dás dol gok
csak hit tel ra gad ha tók meg.

g Zsar nai Krisz ti án

Új nap – új kegyelem
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nyílt nap az evan gé li kus Hit tu do má nyi egye te men
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem sze re tet tel meg hív min den ér -
dek lő dő kö zép is ko lást és gyü le ke ze ti ta got a no vem ber 13-án, szer da reg -
gel 8.30-kor kez dő dő nyílt nap ra.
Je lent ke zés és in for má ció a rek to ri hi va tal ban: 1141 Bu da pest, Ró zsa -

völ gyi köz 3.; tel.: 469-1051, 20/824-9263; fax: 363-7454; e-mail: te o lo gia -
@lu the ran.hu

szív től szí vig dobókoc ka
A Csil lag gyer tya fény Ala pít vány és a
Rá kos szent mi há lyi Evan gé li kus Egy ház -
köz ség tá mo ga tá sá val kap ha tó a „szív -
től szí vig” fa do bó koc ka ma gyar és an -
gol nyel vű vál to za ta (le írás sal együtt) a
Lu ther Ki adó nál és a Hu szár Gál köny -
ves bolt ban. Hasz ná la tá ról se gí tő fil mek
lát ha tók a csil lag gyer tya feny.huhon la -
pon.  A  do bó koc ka  se gí ti  a  sze re tet
nyel ve it meg él ni csa lá dok ban, gyü le ke -
ze tek ben, óvo dák ban, is ko lák ban.

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.

GyÁSZ JE LEN TÉS
„Szí ve met hoz zád eme lem. Út ja i dat, Uram, is mer tesd meg ve lem,
ös vé nye id re ta níts meg en gem. Ve zess en gem, mert te vagy az én sza -
ba dí tó Is te nem, min den nap vár lak té ged!” (Zsolt 25)
Szo mo rú szív vel, Is ten aka ra tá ban meg nyu god va tu dat juk mind -

azok kal, akik is mer ték, tisz tel ték és sze ret ték, hogy Vi tá lis Sán dor -
né Ko vács Mar git nyu gal ma zott pos ta hi va tal-ve ze tő, or go nis ta-kán -
tor éle té nek 89. évé ben, sok szen ve dés után ok tó ber 26-án ha za -
tért Urá hoz. Drá ga ha lot tunk tól ham vasz tás után no vem ber 8-án,
pén te ken 11 óra kor a kis új szál lá si re for má tus temp lom ban, majd azt
kö ve tő en a Nyu ga ti te me tő ben ve szünk vég ső bú csút. Gyá szol ják:
fér je, lá nyai csa lád ja ik kal, kö ze li és tá vo li ro ko nok, is me rő sök, gyü -
le ke ze tei, ame lyek ben szol gált. A gyá szo ló csa lád ké ri, hogy a ke -
gye let vi rá ga i ra szánt össze get a temp lom per se lyé be he lyez zék.

„A sze re tet so ha el nem fogy.” (1Kor 13,8)


