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„A vá lasz tás ki me ne te lét vég ső so ron azok dön tik el, akik
elmen nek, és ér vé nyes sza va za tot ad nak le. Aki nem gya ko rol ja
vá lasz tó jo gát, au to ma ti ku san má sok nak en ge di át a dön tés
lehe tő sé gét. Ez a fe le lős ség el há rí tá sát je len ti, amit sem mi -
képpen nem ne vez he tünk ön tu da tos, eré nyes vi sel ke dés nek.”

Április 6. kérdései f 8–9. oldal

Téged kereslek, Uram f 2. oldal
Közösség a felelősségben f 3. oldal
Már megint autizmus? f 5. oldal
Nostra ætate f 10. oldal
Ahogy a gyengébbekkel bánsz… f 11. oldal
Beszélgetés dr. Bálint Zoltánnal f 13. oldal

„A lel kész ér ték rend jé ben a gyü le ke zet
na gyon elő ke lő he lyet fog lal el.
Mint most új ra szem be sül tünk ve le,
gyak ran ve tek szik 
a csa lád fon tos sá gá val.”
Huszonnégy óra önmagunkról f 3. oldal

„Az em be ri sze re tet is szép pé te szi 
azt, akit sze ret: »még a csúf ar con is 
a szép ség csil lo gá sát hív ja elő, 
mert örö möt kelt«.”
Színpadra állított és megváltott testek

f 7. oldal

g Fül ler Tí mea

Gye rek ko rom  egyik  ked ves  te vé -
keny sé ge volt a Vi dám Park ban a gör -
be tük rök né ze ge té se. Az em ber be -
le pil lan tott egy-egy ilyen kü lön le ges
tü kör be, és döb be ne tes ké pe ket lát -
ha tott meg ma gá ról. Kö vér lett, mint
egy hor dó, vagy hosszú és vé kony,
mint a sep rű nye le. Hul lám zott ide-
oda a kép, és mi vel tud tuk, hogy csak
já ték, jó kat ne vet tünk raj ta. 
Fel nőtt ként  is  ta lál koz tam  már

egy-két rossz tü kör rel. El tor zult vagy
el ho má lyo sult,  fol tos  lett  az  évek
so rán, vagy nem elég egyen le te sen
volt raj ta a fon csor. A cél nak, ame -
lyért ké szí tet ték, nem igen fe lelt meg
egyik sem. Min den eset re igye kez tem
nem ilyen ir re á lis tük rök kel fel sze rel -
ni a für dő szo bán kat, mert az, hogy
iga zán  ob jek tí ven  lás sam  ma gam,
ne kem fon tos. 
Az  em ber  reg gel  a  tü kör  előtt

kez di a nap ját, meg mo sak szik, fo gat
mos, és be le pil lant a tü kör be. Hop -
pá, a fé sül kö dés el ma radt, vagy a fog -
krém kis fe hér folt ja ék te len ke dik ott
a szám sar ká ban. Gyor san hely re ho -
zom a dol go kat, és már in dul hat is a
nap. Az aj tó nál, mi előtt ki lép nék az
em be rek kö zé, is mét ve tek egy pil lan -
tást a tü kör ké pem re. Ó, a pul csim ki -
lóg a ka bá tom alól. A sá lam is meg -
iga zí tom, most jó, me he tünk. 
Bi zony, szük sé gem van a tü kör re,

mert ma gam tól sok szor nem fi gye -
lek elég gé. Kis ma ma ko rom ban nem
lát tam a po ca kom tól a  lá ba mat, és
elő for dult,  hogy  –  di ák ja im  nagy
de rü lé sé re – fe le más ci pő ben men -
tem el ta ní ta ni. Az óta biz tos va gyok
ben ne, hogy ne kem  jobb, ha ve tek
egy pil lan tást ma gam ra, és rend be te -
szem a ren det len dol ga i mat. 
A tü kör kont roll. Meg mu tat ja, ki

va gyok, és mi lyen va gyok adott pil -
la nat ban. Kí mé let le nül iga zat mu tat.
Né ha fáj dal ma san is. De nem vág po -
fon, nem gú nyol ki, nem kény sze rít
vál to zás ra. Csak le he tő sé get ad, hogy
be le pil lant va szem be néz zek ön ma -
gam mal. Ilyen va gyok. És vá laszt ha -
tok: ilyen aka rok len ni? Vagy eset leg
vál toz ta tok va la min? 
Ma sok ha mis tü kör rel ta lál koz ha -

tunk. Ren ge teg az ön ként je lent ke ző,
aki  le oszt  vagy  szem be di csér.  Sőt
he ten te új meg új di va tok kal pró bál -
nak „se gí te ni” is raj tam, hi szen csak
így, ön ma gam ban szá nal mas és esen -
dő va gyok. Hát meg mu tat ják, mit kell
ten nem –  ven nem –,  hogy  tren di,
me nő, ez ál tal sze re tett, nép sze rű le -
hes sek. Egy új au tó len dü le tet ad na
ne kem és az éle tem nek. Ez a rúzs,
haj fes ték, ci pő stb. fe lém irá nyí ta ná
az em be rek – oly na gyon nél kü lö zött
és áhí tott – fi gyel mét. Ha ide vagy
oda sza vaz nék, mo soly gó sabb len ne
a csa lá dom, és elé ge det tebb len nék.
Sőt ha most azon nal vissza kül döm
ezt a szel vényt, már is nyer tem egy
au tót, mi több, egy pom pás könyv -
so ro zat  is  éke sí ti  majd  a  la ká som
köny ves pol ca it, je lez ve a be lé pők nek,

mi lyen mű velt és jó íz lé sű em ber va -
gyok. 
Így le ír va azért elég könnyű mind -

ezek ben ész re ven ni a csúsz ta tást, az
em ber még is gyak ran be le sod ró dik
a  gör be  tük rök  csap dá já ba.  Igaz -
gat juk, igaz gat juk a ró lunk al ko tott
ké pet, tö rek szünk, igyek szünk, csak
köz ben  né ha  fé lel me te sen  vissz -
hang zik ben sőnk ben a kér dés: ki is
va gyok én tu laj don kép pen, és ho va
in dul tam el?

Je an-Pa ul Sart re egyik drá má já ban
a po kol ról úgy ír, mint olyan hely ről,
ahol nincs tü kör. Nincs kon toll, nincs
iga zi,  őszin te  vissza jel zés  ró lunk.
Vagy is  meg szűnt  a  vál toz ta tás,  a
hely re iga zí tás  le he tő sé ge.  Ijesz tő
gon do lat.  Nem  lát ha tom már, mit
kel le ne  ten nem,  hogy  rend ben  le -
gyek, és nincs töb bé mó dom sem rá,
hogy más sá, töb bé, job bá, iga zab bá
vál jak. Köz ben a töb bi ek lát ják mind -
ezt. Aho gyan én is lá tom, mi az, ami
raj tuk nincs a he lyén. 
A  böjt  a  tü kör be  né zés  ide je. A

meg ál lá sé, ami kor be le pil lant ha tunk
az ige tük ré be, és vál toz tat ha tunk. Ha
el szok tunk az ilyen szem be né zé sek -
től,  bi zony  fé lel me te sen  hang zik,
ítél ke ző nek, zord nak, túl ke mény nek.
Jó  hír,  hogy  még  az  aj tó  előtt  va -
gyunk. Most még le het vál toz tat ni.
Sőt Jé zus ép pen ezért mu tat ja meg a
fol to kat, hi bá kat, el csú szá so kat, hogy
le he tő sé get  kap junk  ren det  ten ni.
Ő meg ad min dent, ami szük sé ges a
hely re iga zí tás hoz. Már csak mi ma -
gunk kel lünk hoz zá. 
Ter mé sze te sen  le het  úgy  is  to -

vább men ni, hogy nem né zünk tü kör -
be. Egy éle tet le le het él ni kó co san,
bor za san,  fol to san  –  más  kér dés,
hogy ezt akar juk-e. Azt hi szem, a szí -
vünk mé lyén nem. Néz zünk hát tü -
kör be: ve gyük szem ügy re Is ten ró -
lunk al ko tott ké pét, iga zít suk Jé zus
se gít sé gé vel  hely re,  amennyi re  le -
het.  Ha  na pon ta  így  in du lunk  el,
már nem  is  érez zük ne héz nek,  in -
kább  ter mé sze tes sé  vá lik,  le he tő -
ség gé – fé lel me tes kény szer he lyett. 
És ak kor  las san-las san  lát ha tó vá

lesz raj tunk, hogy Is ten a sa ját ké pé -
re  és  ha son la tos sá gá ra  te rem tett
ben nün ket. Ugye meg éri?

A szer ző ze ne ta nár, hit ok ta tó

A tü kör

„A böjt 
a tü kör be né zés ide je. 
A meg ál lá sé, 
ami kor be le pil lant ha tunk
az ige tük ré be, 
és vál toz tat ha tunk. 
Ha el szok tunk az ilyen
szem be né zé sek től, 
bi zony fé lel me te sen 
hang zik, 
ítél ke ző nek, 
zord nak, 
túl ke mény nek. 
Jó hír, hogy még 
az aj tó előtt va gyunk. 
Most még le het vál toz tat ni.

Az együtt mű kö dést rög zí tő meg ál la -
po dást saj tó tá jé koz ta tó ke re té ben ír -
ta alá dr. Fa bi ny Ta más evan gé li kus
püs pök és Le hel Lász ló, a se gély szer -
ve zet  el nök-igaz ga tó ja  (ké pün kön),
és egy út tal is mer tet ték is az együtt mű -
kö dés rész le te it és to váb bi te rü le te it.
A saj tó tá jé koz ta tón részt vett, és az
Ön kén tes ség mint élet for ma cím mel
sa ját ön kén tes él mé nye in ala pu ló elő -
adást tar tott Lé vai Ani kó, a se gély szer -
ve zet jó szol gá la ti nagy kö ve te.
Le hel Lász ló kö szön tő jé ben ar ról

szólt, hogy nem új don sá got fe dez tek
most föl a szer ve zet egyik ala pí tó já -

val, az evan gé li kus egy ház zal, ha nem
az együtt mű kö dés szo ro sabb ra fű zé -
se sok kal in kább an nak fel is me ré se,
hogy mi lyen sok tar ta lék, le he tő ség
rej lik  még  a  kö zös  mun ká ban.  A
sok éves együtt mun kál ko dás nak és
együtt  gon dol ko dás nak  tu laj don -
kép pen a ko ro ná ja ez a meg ál la po dás.
A se gély szer ve zet ön kén tes ség te rén
gyűj tött és a  jö vő ben át adan dó ta -
pasz ta la tai pe dig új né ző pontból vi -
lá gít ják meg a gyü le ke ze te ken be lü li
ön kén tes te vé keny sé get is. 
Fa bi ny Ta más püs pök a se gély szer -

ve ze tet  ala pí tók  ne vé ben  is  szólt,

vissza em lé kez ve a több mint két év -
ti ze de meg kez dett mun ká val kap cso -
la tos él mé nye i re is. El mond ta, hogy
az egy há zon be lül min dig is volt se -
gí tő mun ka, az egy ház lét alap ja a baj -
ba ju tot tak ki nyúj tott ke zé nek meg -
fo gá sa. Az ön kén tes sé get mint  fel -
adat vál la lá si le he tő sé get, kö zös sé gi
sze rep vál la lást  tu da to san  kí ván ják
meg erő sí te ni a gyü le ke ze tekben. 
Ezt a szán dé kot töb bek kö zött az

egy ház ban a kö zel múlt ban vég zett
szo cio ló gi ai  fel mé rés  is  in du kál ja,
amely  egy ér tel mű  igényt  jel zett  a
gyü le ke ze ti  ta gok  ré szé ről  az  ön -
kén tes mun ká ra. A püs pök azt is ki -
emel te,  hogy  a  kö zös  mun ká ban
ugyan olyan ér té kes min den fel aján -
lás. Egy ha son lat tal él ve: a temp lo mot
reg gel fel mo só szol gá ló lány ugyan úgy
szol gá la tot vé gez, mint az is ten tisz -
te le ten for go ló dó ér sek.

Kö zös ön kén teshá ló za tot szer vez 
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház

és az Öku me ni kus Se gély szer ve zet 

b Stra té gi ai együtt mű kö dést je len tett be már ci us 22-én Bu da pes ten az Öku -
me ni kus Se gély szer ve zet és a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház. A meg -
ál la po dás cél ja a fe lek kö zöt ti ko ope rá ció erő sí té se. Az együtt mű kö dés
el ső lé pé se a gyü le ke ze tek kép vi se lő i ből szer ve ző dő ön kén tes há ló zat fel -
ál lí tá sa, mely a jö vő ben a se gély szer ve zet ado mány gyűj té si és se gély ak -
ci ó in túl az egy ház dia kó ni ai, sze re tet szol gá la ti mun ká ját is se gí ti. 
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b Az alap szol gál ta tá sok és a bent la kás le he tő vé té te -
le után új, spe ci á lis szol gá la ti ág gal bő vült a Tót kom -
ló si Evan gé li kus Sze re tet szol gá lat (TESZ) te vé -
keny sé ge. A Dél-alföldiregionálisoperatívprogram
ke re té ben be nyúj tott, Tenniakarunk! – A Tótkom-
lósiEvangélikusEgyházközségaszenvedélybetege-
kért cí mű pá lyá zat jó vol tá ból el ké szült a szen ve dély -
be te gek nap pa li el lá tá sá nak he lyet adó Lu ther Ház.
Az új lé te sít ményt már ci us 19-én ad ták át. A DA OP-
4.1.3./A-11-2012-020-as azo no sí tó szá mú pá lyá zati
pro jekt ré vén a be ru há zást az Eu ró pai Unió és a ma -
gyar kor mány öt ven mil lió fo rint tal tá mo gat ta.

A  Lu ther  Ház  meg nyi tó ün nep sé ge  előtt  a  szom szé dos
evan gé li kus temp lom ban két nyel vű há la adó is ten tisz te le tet
tar tot tak. Ka rá cso ny óta ez volt az el ső temp lo mi al kal ma
a gyü le ke zet nek, hi szen a té li is ten tisz te le tek – hús vé tig –
az új ká pol ná ban foly nak. Az ige hir de tés szol gá la tát Lá zár
Zsolt es pe res vé gez te Mt 7,12 alap ján: „Amit te hát sze ret né -
tek, hogy az em be rek ve le tek cse le ked je nek, ti is ugyan azt cse -
le ked jé tek ve lük.”A Nyu gat-bé ké si Egy ház me gye lel ké szi ve -
ze tő je pré di ká ci ó já ban hang sú lyoz ta: min den ki kap hat egy
má so dik esélyt, még ha az éle tét meg ha tá roz ta is va la mi lyen
sors dön tő té ve dés, hi szen Is ten meg mu tat ta ne künk, hogy
a mi bű nünk nem le het na gyobb, mint az ő sze re te te.

Ahol „nagy szám” a Lu ther ut ca 1.
Új szol gál ta tás sal bő vült a Tót kom ló si Evan gé li kus Sze re tet szol gá lat 
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Azt  mon dom:  ke nyér.  Még  csak
mon dom, s  te ér zed az  il la tát. Ke -
nyér il la ta van. Még csak mon dom, s
te már  az  ízét  is  ér zed  a  szád ban.
Sem mi más hoz  nem  ha son lít ha tó.
Iga zi ke nyér íz. 
Azt mon dom: ke nyér. Rég ről ta -

nult mon da tok és sza vak to lul nak
elő: ke nyér ke re set; ke nye res paj tás;
meg dob nak kő vel, dobd vissza ke -
nyér rel; ke nyér mind az, ami a test
fenn tar tá sá hoz szük sé ges; ma dár lát -
ta ke nyér.
Azt mon dom: ke nyér. Ki rán du lás

jut  eszem be.  Hosszú,  fá rasz tó  út.
Ke mény kap ta tók, rö gös ös vény, ki -
té rők és var ga be tűk. Biz tos a cél, de
va jon ki tar tunk-e odá ig? S a há ti zsák -
ból elő ke rül a ke nyér. Jól la kunk, és
meg erő söd ve  in du lunk  to vább.  A
ke nyér erőt ad. Ha nem vol na mit en -
ni, le rogy nék er re a ki dőlt fa törzs re.
Ki dőlt fa törzs vol nék ma gam is. 
Azt  mon dom:  ke nyér.  Az  élet -

utunk ra gon do lok. Ki nek hosszabb,
ki nek rö vi debb. Egy szer na pos, más -
kor hi deg szél lel met szett. Jé zus azt
mond ja:  aki  a  mennyei  ke nyér ből
eszik, bír ni fog ja az utat. Ő ma ga a
mennyei ke nyér. Mó zes is adott ke -
nye ret – de nem men tet te meg a né -
pet. A tör vény, bár mennyi re tisz ta
be széd,  csak  éh sé gün ket  erő sí ti,
gyön ge sé gün ket te szi nyil ván va ló vá.
Jé zus azt mond ja: ő ma ga a mennyei
ke nyér, amely éle tet ad a vi lág nak. 

Azt  mon dom:  Jé zus.  Még  csak
mon dom, s te hal lod a He gyi be szé -
det, a té koz ló fiú pél dá za tát, és hal -
lod a ki ál tást is a ke reszt ről: „Bo csáss
meg ne kik, mert nem tud ják, mit
cse lek sze nek.”
Azt  mon dom:  Jé zus.  Még  csak

mon dom,  s  elő to lul nak  a  cso dák,
ir gal má nak cse le ke de tei. Nem csak a
ré gi ek,  ha nem  azok  is,  ame lye ket
nap ról nap ra át élünk: gyó gyu lá sok és
meg bé ké lé sek; is me ret len em be rek,
akik  Jé zus  ha tal má val  kö ze li ek ké
vál tak; kö zös sé gek, ame lye ket Jé zus
tart egy ben. 
Azt mon dom:  Jé zus. Há lát adok

azo kért,  akik től  hal lot tam  drá ga
evan gé li u mát. Meg kö szö nöm, hogy
most is hang zik az ige – szó szé ken,
a mé di á ban és csa lá di, ba rá ti kö rök -
ben egy aránt. Kö szö nöm, hogy ol vas -
ha tom a Bib li át, az Út mu ta tót, ige -
hir de tés-gyűj te ményt.  Kö szö nöm,
hogy együtt ku tat hat juk a gyü le ke zet
tag ja i val,  egy sze rű  em be rek kel  és
kép zett teo ló gu sok kal az igét. Há lás
va gyok azért, mert van nak, akik le -
fes tet ték, szo bor ba fa rag ták, vers ben
meg szó lal tat ták. 
Azt mon dom: Jé zus. Az élő ke nyér.

Aki meg erő sít, hogy bír juk az utat. Aki
lel ke sít, ami kor jó  fe lé in du lok. Aki
nap ként ra gyog rám, ha má sok vagy
a ma gam könnyei el áz tat ták in ge met.
Aki bot ként tá ma szom, ami kor ros -
ka do zom, és hor doz, ami kor el es tem
gyön ge sé gem mi att. 
Azt mon dom: Jé zus. Ma an nak ör -

ven de zünk, hogy az  evan gé li u mot
nem csak hall hat juk és lát hat juk, ha -
nem íz lel het jük is. An nak ör ven de -
zünk, hogy Jé zus tes té ből s vé ré ből
te rí tett asz talt. Ma an nak ör ven de -

zünk, hogy az élő ke nyér nem el vont
va ló ság, hi tünk től füg gő ha tás, ha -
nem amit meg rá gunk, ami nek az ízét
érez zük.  Ma  an nak  ör ven de zünk,
hogy Jé zus tes te és vé re iga zi étel és
ital. Az evan gé li um a lát ha tó igé ben,
az úr va cso rá ban va ló sá go san táp lál
és  üdít.  Ma  an nak  ör ven de zünk,
hogy van ke nye rünk és ita lunk az út -
ra, éle tünk út já ra, amely nek ere jé vel
bi zo nyo san cél ba ér he tünk. 
Azt mon dom: ke nyér. Szép, ro po -

gós ra sült ke nyér. Il la tos, és a szem -
nek is kel le mes. Vit ték a gye re kek ha -
za a bolt ból, s már út köz ben le tép ték
a  gyür ké jét,  el maj szol ták.  Ott hon
az apu ka rá tet te ké sét, ke resz tet raj -
zolt a há tá ra, az tán meg szeg te a ke -
nye ret. Ta lán még az nap es te meg et -
te a csa lád. Sok éhes száj vár ta a ke -
nye ret. Ez a ke nyér sor sa. Meg sze gik
és meg eszik. 
Azt mon dom: Jé zus. Élő ke nyér. A

dur va  ge ren da  ke resz tet  raj zolt  a
há tá ra. Tes te meg tö re tett. Így osz tot -
ta szét ma gát ele de lül. Ez Jé zus sor -
sa. Meg halt, hogy be lő le éle tet nyer -
jünk. Így lett va ló ban ke nye rünk ké.
Nem kép le te sen, ha nem va ló sá go san. 
Azt mon dom: Jé zus. Élő ke nyér. S

eszem be jut, aho gyan Jé zus meg ven -
dé gel te az öt ezer em bert, és össze -
szed ték a ma ra dé kot, ti zen két te le ko -
sár ral. És tu dom, hogy bár meg tö re -
tett  a  ke nyér,  Jé zus  tes te,  tu dom,
hogy bár szét osz tot ta ma gát ele de lül,
so ha nem fogy el. Ez az örö münk: a
min dig  meg sza po ro dó,  a  min den
éhes szá jat meg elé gí tő ke nyér. 
Azt mon dom: ke nyér. Az élet ke -

nye re.  Meg osz tom  fé lel me met  is:
hogy sok szor csak be szé lünk Jé zus -
ról,  de  nem  élünk  ve le. Hall gat juk

ugyan, de nem jut el vé rün kig. Em -
lé ke zünk rá, de hi ány zik a je len lé te.
És ki dő lünk az úton. Nem érünk cél -
ba, mert nem et tük az élet ke nye rét.
Azt mon dom: ke nyér. Az élet ke -

nye re.  Az  út ra  gon do lok,  éle tünk
út já ra s azok ra, akik ve lem ván do rol -
nak.  Az  út ra  gon do lok.  Ke mény
kap ta tók ra, meg fá ra dá sok ra, ar ra az
alig el vi sel he tő ér zés re, hogy nincs is
cél, nem tu dom, ho vá tar tunk. Gon -
do lok azok ra, akik kel együtt in dul -
tunk, és el ma rad tak. Gon do lok azok -
ra, akik nek há ti zsák ját leg szí ve seb ben
át ven ném, de min den ki a ma ga ter -
hét hor doz za. 
Azt mon dom: ke nyér. Azt mon -

dom: Jé zus. Azt mon dom: úr va cso -
ra.  Jöj je tek,  mert  ez  az  a  ke nyér,
amely a menny ből szállt le, amely éle -
tet ad a vi lág nak! Jöj je tek, íz lel jé tek
az evan gé li u mot, ame lyet hal lot ta tok,
ame lyet át is él te tek! Ve gyé tek, egyé -
tek, mert aki eszi ezt a ke nye ret, an -
nak örök éle te van. Ámen. 

g Ben c ze And rás

Imád koz zunk! Te, Uram, ma gad
vagy a mennyei ke nyér, ho gyan éhez -
het ne hát a lel kem? Te ma gad vagy
az élet for rá sa, ho gyan szom jaz hat -
nék hát? Ha Te ve lem vagy, ki le het
el le nem? Bi zo nyos va gyok ab ban,
hogy sem mi sem sza kít hat el Is ten
sze re te té től, amely Ben ned van. (Ma
így  imád koz za tok!  Vá lo ga tás  egy
mo dern svéd ima könyv ből. Szerk.
Karl  Gus taf  Hil debrand,  Britt  G.
Hall quist, Ragn ar Holte. Ford. Ha -
fen scher  Ká roly.  Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház Saj tó osz tá lya,
Bu da pest, 1974, 58. o.)
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„Té ged ke res lek, Uram, min den reg -
gel, és vá gyom a te fé nyed re, amely el -
in dít ja na po mat. Min den dél ben té -
ged ke res lek, az után meg mu ta tod, ho -
gyan tud hat lak ma gam mel lett a fény -
ben és az ár nyék ban is. Ami kor pe dig
el jön az es te, té ged ke res lek, hogy ve -
zess en gem a sö tét sé gen és fé lel men
át.” (Ch. Trap pe, Út mu ta tó, feb ru ár 8.)
Té ged ke res lek a csend ben, a ma -

gány ban,  ami kor  ké pes  va gyok,  és
ami kor erőt len va gyok imád koz ni. De
jó, hogy tud ha tom, te már le ha jol tál
hoz zám, és rám ta lál tál.
Én még is ke res lek, mert sok szor

ve szí te lek szem elől, ami kor a zaj, a
lár ma, a min den na pok ag go dal ma,
ten ni va ló ja  kö zött  el fe lej tek  ve led
len ni, Uram.
Szük sé gem  van  a  csen ded re,

amely ben nem csak én szó lok, mind -
in kább te szó lí tasz meg és ve zetsz en -
gem.  Szük sé gem  van  a  csen ded re,
amely nem sü ket, ha nem át hat ja a
meg hal lott szó. Az a szó, ame lyet ne -
kem  üzensz;  en gedd  fel is mer nem
és meg hal la nom. 

* * *

Szá mom ra ezt je len ti az imád ko zás. El -
csen de sed ni az ő je len lé té ben és kér -
ni – egy jól is mert if jú sá gi éne künk so -

ra i val –: „A bel ső szo bám ba lépj be,
Uram, és jöjj egész kö zel… tölts fel,
védj meg és ol tal mazz.”
A bel ső szo ba csend jé ben, Is ten je -

len lé té ben át él he tem és meg ta pasz tal -
ha tom, mi lyen cso dá la tos aján dék és
mek ko ra le he tő ség, hogy úgy le he tek
előt te, ahogy va gyok. Mi lyen cso dá -
la tos az az élő kap cso lat, ame lyet a
Szent lé lek  ele ve nít  meg,  amely ben
nem szük sé ges ki mon da ni a sza va kat,
mert anél kül is ért jük egy mást.
Az imád ság szá mom ra azt a ki apad -

ha tat lan  for rást  je len ti,  amely  ál tal
Is ten hez for dul va új ra és új ra bo csá -
na tot nyer he tek, erőt me rít he tek, újat
kezd he tek. Mert a ve le va ló élő kap -
cso lat ban ezt aján dé koz za a leg ne he -
zebb  és  leg bol do gabb  órák ban  is.
Szent lel ke ere jé vel ak kor is ott van és
mun kál ko dik  az  éle tem ben,  a  szí -
vem ben, ami kor fá sult sá gom ban, el -
ke se re dé sem ben,  erőt len sé gem ben
kép te len va gyok hoz zá ki ál ta ni, ami -
kor ta lán csak só ha jok hagy ják el szá -
mat. Vol tak ilyen idő sza kok az éle tem -
ben, mert azt érez tem, nem hall gat
meg, nem vá la szol a kér dé se im re. 
De  ezek ben  a  pil la na tok ban  is

min dig meg szó lí tott, va la hogy más -
ho gyan. Em be rek ál tal, akik el mond -
ták: imád ság ban hor doz nak en gem

és tá mo gat nak; egy vers ál tal, amely
ak kor  so kat  je len tett,  vagy  ép pen
él mé nyek  ál tal,  ame lye ket  meg ta -
pasz tal va új ra meg él het tem a ve le va -
ló ta lál ko zás cso dá ját. 
Egy ilyen még sok év vel ez előtt tör -

tént. A vi lág több or szá gá ból va ló fi -
a ta lok kal együtt kö zös áhí ta ton vet -
tünk részt, ahol töb bek kö zött ezt az
éne ket is éne kel tük. Ott ak kor va la mi
egé szen meg vál to zott ben nem: meg -
érez tem, mit je lent Is ten elé áll ni Jé -
zus Krisz tus ál tal. Az óta iga zán ér zem
és meg élem, hogy a leg ne he zebb pró -
bák ban is ke res he tem őt, és meg áll ha -
tok előt te. Nem kell ki mon da nom, ha
nem tu dom, elég csu pán a bel ső szo -
ba csend jé ben je len len ni ve le, mert ez
is kap cso lat, be szél ge tés éle tem Urá -
val. Ké sőbb ezt az éne ket ma gya rul egy
ProCh rist-evan gé li zá ci ón éne kel tem.
Ez az ének az, ame lyet az óta is imád -
ság ként ének lek. Így szól: 
„Jé zus, amint va gyok, úgy jö he tek

hoz zád, te mond tad azt, hogy min -
den ki jö het. Ne kem nem szük sé ges
fo gad koz nom, min den más képp lesz,
hisz  te  ott  a  ke resz ten  ke gyel met
aján dé koz tál. Lá tod nyo mo rú sá gom,
fe lém nyúj tod a ke zed, és én, amint
va gyok, jö he tek hoz zád.
Jé zus, amint va gyok, úgy adom át

ma gam, üres ke zem, el ron tott éle tem.
Ne kem nem szük sé ges el tit kol nom,
mi ről úgy is tudsz. Tu dod vá gyó dá so -
mat s a fa lat is, mi el vá laszt. Vé ge rej -
tő zé sem nek, eléd tá rom éle tem, és
én, amint va gyok, adom át ma gam.
Jé zus, tu dom, te meg vál toz tat hatsz

en gem.  Vedd  el  be lő lem  azt,  ami
rom bol! Te remts új em ber ré, sze re tet -
tel töltsd meg szí ve met, min den em -
ber meg lát has sa mo so lyod az ar co -
mon! Te már ré gen el hív tál, a ne ve -

men szó lí tot tál, Uram, szólj hát, és én
a ti ed va gyok!” (Né met if jú sá gi ének.)
Ezt  az Urat  ke re sem na pon ként

bel ső szo bám csend jé ben a ki mon -
dott és csak gon do lat ban meg fo gal -
ma zott  mon da ta im mal;  ak kor  is,
ami kor kö rü löt tem ta lán ha tal mas a
zaj;  ak kor  is,  ami kor  úgy  ér zem,
kép te len va gyok a ve le va ló be szél ge -
tés re. Szent lel ke ál tal ő még ezek ben
a ne héz órák ban is le ha jol hoz zám,
ne ve men szó lít. Ő ad erőt a szol gá -
la tom ban,  az  éle tem ben,  a  csa lá -
dom éle té ben.
Ezért ke re sem a csen det, ke re sem

éle tem  Urát  na pon ként,  mert  ér -
zem a hi á nyát, ami kor nem si ke rül el -
csen de sed nem.  Ke re sem,  ami kor
fel éb re dek,  elő ször  is,  hogy  há lát
ad jak  min den  aján dé ká ért,  leg fő -
kép pen  a  csa lá do mért.  Ke re sem,
ami kor erőt ké rek az újabb nap hoz.
Ke re sem, ami kor te he tet le nül ál lok
az  éle tem  meg vál to zott  pil la na tai
előtt.  Ke re sem,  ami kor  fáj da lom
gyö tör, és el mond ha tom, ami a szí -
ve met  nyom ja.  Ke re sem,  ami kor
meg kö szön he tem, hogy cso dá la tos
dol go kat él he tek át.
Té ged ke res lek, Uram, hogy há lát

ad jak min den aján dé ko dért. Té ged
ke res lek, mert  tu dom,  te meg hall -
gatsz, tu dom, te meg vál toz tat hatsz,
tu dom,  te  meg bo csá tasz  ne kem.
Légy ve lem, és jöjj, aján dé kozz meg
csen ded del, amely ben meg szó lí tasz,
amely ben meg hall ha tom han go dat.

g Tor ma-Ha sza Mó ni ka

Té ged ke res lek, Uram

[Lel kész:] Sze re tő Urunk, Jé zus Krisz -
tus! Aki örö münk ke nye re vagy, hall -
gasd meg,  és  fo gadd  ke gyel med be
kö nyör gé sün ket! 
[Lek tor:] Kö nyör günk mind azo -

kért, akik va la mi lyen szol ga ság ter -
hét hord ják, és hí ján van nak a sza -
bad ság  ke nye ré nek.  Te  adj  ne kik
erőt  és  ki tar tást,  hogy meg lel jék  a
sza ba du lás út ját, de ne csu pán olyan
mó don, aho gyan a vi lág ad ja, ha nem
aho gyan azt te ren del ted a mi szá -
munk ra. Ké rünk té ged…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:] Kö nyör günk mind azo -

kért, akik a min den na pi ke nyér gond -
já val  küz de nek.  Tud juk,  hogy  te
gon dot vi selsz ró lunk, és nem ta szí -
tod el a hoz zád me ne kü lőt. Se gítsd
őket, és küldj olyan em be re ket, akik
nyo mo rú ság he lyett le he tő sé get hoz -
hat nak! Ké rünk té ged…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:]  Kö nyör günk  mind azo -

kért, akik úgy ér zik, fogy tán van éle tük
ke nye re. Eny hítsd a fáj dal ma kat, erő -
sítsd a lel ke ket, vi gasz tald a szí ve ket!
Urunk, olyan so kan van nak vi gasz ta -
lás nél kül! Add, hogy le gye nek kül döt -
tek, akik te ben ned bí zó re ményt tud -
nak  ad ni!  Légy  kö zel mind azok hoz,
akik nek seb zett a szí vük! Ne en gedd el
a  be te gek,  szen ve dők,  hal dok lók  és
hoz zá tar to zó ik ke zét! Ké rünk té ged…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:] Kö nyör günk mind azo -

kért, akik ke nye ret ad nak ne künk. Te
adj böl cses sé get és be lá tást azok nak,
akik nek a ke zé be a ha tal mat ad tad,
szol gál ja nak,  és  ne  ural kod ja nak!
Lát tasd meg ve lük, mi az, ami jó, és
a  te  tet szé sed re  van, hogy bé ke  és
nyu ga lom ve gyen kö rül ben nün ket!
Ké rünk té ged…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:]  Kö nyör günk  a  ke nye -

red  ál tal  táp lált  gyü le ke ze tért.  Te
újítsd meg a szí vün ket, hogy meg lás -
suk egy más ban a  test vért,  akik nek
ugyan azon ke nyér je len ti az éle tet!
Vi seld gond ját a nyáj nak és a pász to -
rok nak, hogy va ló ban be lő led él jen
a lel künk! Ké rünk té ged…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lel kész:] Urunk, te adj szí vünk -

nek  örö met,  bé kes sé get!  Kí sér jen
ál dá sod egész éle tünk ben, s ve zes sen
or szá god tel jes sé ge fe lé, ahol te vagy
min den min de nek ben.

[Gyü le ke zet:] Ámen.

Oratio
œcumenica
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b Az imád ság ról szó ló Régi-újliturgikussarok ma gya rá zó, ta ní tó írá -
sai kö zé be le szőt tünk szá mos olyan írást, amely nem egy sze rű en sze -
mé lyes val lo más ként, ha nem együtt mond ha tó imád ság ként ke rül het
elénk. S bár min den em ber imád sá ga más, hi szen a leg ben sőbb Is ten-
em ber kap cso lat nyil vá nul meg ben ne, még is azt ta pasz tal juk az egy -
ház tör té ne té nek el ső pil la na tai óta, hogy az Is ten nel va ló sze mé lyes
be szél ge tés nemcsak min ta a má sik em ber és a kö zös ség szá má ra, ha -
nem le he tő ség, hogy a hit ben tár sunk sza vá val for dul has sunk mi is
a mennyei Atya fe lé. (HK)

A Bet há nia CE 
Szö vet ség 

or szá gos csen des nap ja
Sze re tet tel meg hív juk a Bet há nia
CE Szö vet ség or szá gos csen des -
nap já ra, amely Az Úr nak szol gál -
ja tok össze fog la ló cím mel áp ri -
lis 5-én, 10 óra kor kez dő dik a Bu -
da pest VI II.,  Sa lét rom u.  5.  sz.
alat ti  re for má tus  temp lom ban.
Al kal munk – mely éves ren des
köz gyű lé sünk és egy ben vá lasz -
tá si köz gyű lé sünk is – 16 órá ig
tart.  Ebéd szü net ben  szend vi -
csek kel és te á val tu dunk szol gál -
ni a részt ve vők nek. Bővebb in for -
má ció a ce-union.hu címen.

h i r D e t é s
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Evan gé li kus  egy há zunk  be ren dez -
ke dé sé nek fon tos pil lé re a pa ri tás elv.
En nek ér tel mé ben min den egy ház -
kor mány za ti szint nek – a gyü le ke zet -
től az or szá gos egy há zig – ket tős el -
nök sé ge,  egy  lel ké szi  és  egy  nem
lel ké szi ve ze tő je van. 
Gyö nyö rű en szól ez ar ról, hogy az

egy há zi élet ben  fon tos  több szem -
pont ból is lát ni. Aho gyan a te rem tő
Is ten ér zék szer ve ink meg al ko tá sa kor
két sze met, két fü let is aján dé ko zott
ne künk. Nem pusz tán azért, hogy a
hosszú és ve szé lyes élet úton le gyen
egy tar ta lék is, hát ha baj éri va la me -
lyi ket… 
A  dup la  ér zék szer vek  együt tes,

össze han golt mű kö dé se sok kal tel je -
sebb lá tást és hal lást, tér lá tást és tér -
hal lást ered mé nyez. En nek az az oka,
hogy a két szem, a két fül mást-mást
ér zé kel. A két szem egy más tól né hány
cen ti mé ter nyi re ül a ko po nyá ban, a
két fül a fe jünk két ol da lán he lyez ke -
dik el. Is ten azért he lyez te el szer ve -
in ket így, hogy ne pon to san ugyan azt
lás sa a két szem, és ne ugyan azt hall -
ja a két fül. Ezek nek az ap ró kü lönb -
sé gek nek  na gyon  fon tos  sze re pük

van ab ban, hogy ér zé kel jük a mély sé -
ge ket, és hall juk a han gok irá nyát! 
Az egy há zi élet ben akár er re gon -

dol va is fel fe dez het jük a kü lön bö ző -
sé günk ben lé vő óri á si aján dé kot. Is -
ten ha tal má nak je le, gaz dag sá gá nak
és  böl cses sé gé nek  aján dé ka,  hogy
kü lön bö ző ek va gyunk. 
A min den na pi ta pasz ta lat az, hogy

az em be rek ezt nem min dig ér té ke lik.
Sőt sok eset ben in kább meg üt köz nek
azon, hogy a má sik em ber nem pont
ugyan úgy  lát ja  vagy  ér ti  a  vi lá got
vagy akár a bib li ai igé ket, mint ők. Ez
az egy ház ban és a tár sa da lom ban is
rend kí vül ko moly prob lé mák for rá sa.
An nál in kább fon tos fel fe dez nünk a
kü lön bö ző sé günk ben lé vő ál dá so kat! 
Ugyan ak kor ar ra is ko mo lyan fel

kell fi gyel nünk, hogy Is ten rend jé ben
is csak ak kor lesz a más né ző pont ból
lá tott két kép ből há rom di men zi ós, ha
a két szem ál tal kül dött je let az agy
szink ro ni zál ja, össze han gol ja. E nél -
kül  a  szink ro ni zá lás  nél kül  a  két
szem ál tal lá tott kü lön bö ző ké pek ből
csak egy mást za va ró, ho má lyos ket -
tős kép len ne. A sze mek ál tal adott
két  kép ből,  a  fü lek  ál tal  fel fo gott

han gok ból a szink ro ni zá ció ál tal lesz
egy sé ges in for má ció. 
A múlt hét vé gén ilyen szink ro ni -

zá ci ós együtt lé tet tar tot tunk Rév fü -
lö pön a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház -
ke rü let szer ve zé sé ben. Ke rü le tünk -
ben szép ha gyo mány, hogy a gyü le -
ke ze ti el nök sé ge ket éven te kon fe ren -
ci á ra hív juk össze. Az egy há zi prog -
ra mok kö zött vi szony lag ke vés olyan
al ka lom van, ahol a lel ké szi és nem
lel ké szi ve ze tők együt te sen ve het nek
részt, és együtt te kin tik át, be szél he -
tik meg kö zös ügye i ket. 
A részt ve vők nagy ér dek lő dé se, a

telt ház is azt iga zol ta vissza, hogy a
gyü le ke ze ti el nök sé gek fon tos nak és
szük sé ges nek  tart ják,  hogy  kö zös
fel ada ta ink ról  kö zö sen  is  gon dol -
kod junk. Eb ben az év ben Is ten ke -
gyel mé nek jó sá fá rai cím mel tar tott
al kal mun kon há rom fon tos té má ról
gon dol kod tunk kö zö sen: az egy ház
köz éle ti  fe le lős sé gé ről,  be ve ze tés
alatt lé vő szo li da ri tá si ala punk mű -
kö dé sé ről  és  az  is ko lai  hit ok ta tás
gyü le ke ze ti ak tu a li tá sa i ról. 
A jó lég kö rű be szél ge té sek alatt is

meg fi gyel he tő  volt,  hogy  tény leg

nem egy for mán lá tunk min dent. Bi -
zo nyos  té mák a  lel ké sze ket hoz ták
láz ba, más te rü le tek tár gya lá sá nál a
fel ügye lők  vol tak  ak tí vab bak.  Kü -
lön bö ző né ző pon tú, el té rő ta pasz ta -
la tok kal  ren del ke ző  mun ka tár sak -
ként gyűl tünk össze, még is na gyon jó
volt be szél get ni, oda fi gyel ni egy más
ér ve i re. Jó volt el gon dol kod ni azon,
hogy  olyan  ol da la  is  van  egy-egy
egy há zi te rü let nek, amely re ed dig ta -
lán nem is gon dol tunk. Egy más hi -
te,  ta pasz ta la ta  ál tal,  az  egy más sal
meg osz tott fon tos in for má ci ók se gít -
sé gé vel tény leg gaz da god hat tunk.
Ami pe dig mind annyi unk szá má -

ra lel ki út ra va lót, erőt adott, azok az
igei  al kal mak vol tak, hi szen  az  ige
egy há zunk leg drá gább kin cse. 
Mint a ket tős el nök ség tag jai fel -

ügye lők ként és lel ké szek ként is fe le -
lős sé get  hor do zunk.  Ter mé sze tes,
hogy  más ként  lát juk  a  dol go kat,
mert más hon nan néz zük, mint aho -
gyan a fel ada ta ink is kü lön böz nek.
Ha azon ban a kü lön bö ző lá tá sunk és
a kü lön bö ző fel ada ta ink Is ten nel és
egy más sal is szink ron ba ke rül nek, ha
egy mást se gít ve, ki egé szít ve vé gez zük

szol gá la tun kat, az ál dás lesz kö zös -
sé ge ink szá má ra. 
Is ten ál dá sa kí sér je el nök sé ge ink

kö zös szol gá la tát, hogy ve le és egy -
más sal  szink ron ban vé gez hes sük a
ránk bí zott fel ada to kat. Ő tett min -
ket sá fá rok ká. Ki tün te tett a fi gyel mé -
vel, ránk bí zott ko moly kin cse ket és
ér té ke ket, hogy él jünk ve lük egy más
ja vá ra és üd vös sé gé re.

Kö zös ség a fe le lős ség ben é gtáJoló

Szemerei János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

Öt éven ként ennyit töl te nek együtt a
dé li ke rü let lel ké szei az zal a cél lal, hogy
új ra fel idéz zék: a lel ké szi szol gá lat ra
Is ten hív ta el őket. Ami kor a teo ló gi -
ai fel vé te li re ké szül az em ber, fé nye -
sen ra gyog a lel ké ben (és a sza va i ban
is) az a meg győ ző dés, hogy ő nem „pá -
lyát vá lasz tott”, mint az osz tály tár sai,
ha nem egy el len áll ha tat lan hí vás nak
en ge dett. Krisz tus hív ta szol gá la tá ba,
pon to san ugyan úgy, mint haj da nán
Pé tert vagy Má tét. Ez az el hí vás el tö -
röl he tet len és vissza von ha tat lan. Van
azon ban  egy  sa já tos  vo ná sa,  egy
„gyen ge sé ge”: nem áll el len a por nak,
be le pik a hét köz na pi szennye ző dé sek.
Időn ként te hát kéz be kell ven ni, meg -
sza ba dí ta ni a rá te le pe dett por tól.
A Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let

hu szon há rom  lel ké sze Vas s né Ba ki
Ilo na re for má tus lel kész se gít sé gé vel
gon dol ta vé gig már ci us 21–22-én a pi -
lis csa bai Bé thel Evan gé li kus Missziói
Ott hon ban, mi az a fi nom por, amely
el ta kar hat ja sze münk elől sa ját el hí -
vá sunk cso dá ját, hogy fé nyes kincs he -
lyett  po ros,  ne héz  nyűg ként  él jük
meg lel ké szi hi va tá sun kat. 
Gon do lat ban  vé gig jár tuk  a  pá -

lyát,  szám ba  vé ve  azo kat  a  ti pi kus
hely ze te ket, ame lyek krí zist okoz hat -
nak egy lel kész éle té ben. A ta pasz talt
lel kész nő  csak  sza vak ba  ön töt te
mind azt, amit va la mennyi en is me -
rünk, ami ve szély ként je lent ke zik a
pá lyán kon, és ami vel vív tunk már né -
hány csa tát ed di gi szol gá la tunk so rán.
Csak két  ilyen hely ze tet  eme lek ki
most, mert ma gam is rá cso dál koz -
tam, ami kor hal lot tam, és igen csak
el töp reng tem raj tuk, és azt gon do -
lom,  ugyan ezt  te he tik  a  fe le lő sen
gon dol ko dó gyü le ke ze ti ta gok is.
Az egyik az el vá rá sok nak az a hir -

te len, gyö ke res meg vál to zá sa, amely-

lyel a fi a tal, pá lya kez dő lel kész ta lál -
ko zik. Teg nap még az egész egy ház
gye rek nek te kin tet te. Pon to san úgy
bí rál ták cse le ke de te it, meg nyil vá nu -
lá sa it, mint a szü lő szok ta ten ni ka -
ma szo dó gyer me ké vel. Pont ugyan -
úgy pró bál nak min dent elő ír ni szá -
má ra, ahogy ezt gye rek ko rá ban ma -
gá ba fojt va vagy han go san til ta koz va,
bosszan kod va  át él te.  Az tán  kéz be
kap ja  a  dip lo má ját,  és  a  kö vet ke ző
perc ben,  min den  át me net  nél kül,
mint egy va rázs ütés re azt vár ják tő le,
hogy fel nőtt, pro fesszi o ná lis ve ze tő le -
gyen. Az el vá rá so kat te kint ve nincs
át me net a ket tő kö zött. Olyan sza ka -
dék ez, ame lyet le he tet len át ug ra ni.
Egy má sik el gon dol kod ta tó, krí zist

oko zó fe szült sé get a ta nul má nyok és
a va ló ság kö zött ta pasz tal meg a lel -
kész, füg get le nül a szol gá la ti évei szá -
má tól. Az egy ház a szen tek kö zös sé -
ge – vall juk a hit val lá si irat tal. A lel -
kész  ér ték rend jé ben  a  gyü le ke zet
na gyon elő ke lő he lyet fog lal el. Mint
most új ra szem be sül tünk ve le, gyak -
ran ve tek szik a csa lád fon tos sá gá val.
Meg ren dí tő azon ban az zal szem be -

sül ni, hogy sok gyü le ke ze ti tag szá má -
ra a ke resz tény ség nem éle tet meg ha -
tá ro zó tar ta lom, ha nem csak ün ne pi
tu dás, amely egy ál ta lán nem be fo lyá -
sol ja  a  hét köz na po kat.  Még  olyan
em ber is, aki min den va sár nap vé gig -
hall gat ja az ige hir de tést, gon dol kod -
hat hom lok egye nest más képp, és az
ige nem vég zi el lel ké ben azt az át ala -
kí tást, ame lyet hi tünk sze rint ké pes el -
vé gez ni. En nek az el lent mon dás nak az
át élé se meg ren dí tő él mény egy rend -
sze re sen igét hir de tő lel kész szá má ra,
és sú lyos lel ki konflik tust okoz.
Per sze nem a krí zi se in ket szám ba

ven ni jöt tünk Pi lis csa bá ra, sok kal in -
kább meg erő söd ni, új len dü le tet ven -

ni. Így az tán el mé lyed tünk a Bib li á ban,
ren ge te get be szél get tünk egy más sal, és
sok fé le já té kos, vi dám for má ban mér -
le gel tük, mi lyen jó is lel kész nek len ni.
Es te pél dá ul hét po hár kö zül egy re ad -
tuk a vok sun kat, hét kö zül egy po hár -
ba  dob hat tuk  a  sza va za tun kat  ar ra
néz ve, hogy hol van a hang sú lya eb ben
a perc ben a lel ké szi szol gá la tunk nak.
1. Va jon si mo ga tó lel ké szek va gyunk,
akik sze re tik és vi gasz tal ják az em be -
re ket? 2. Vagy dik ta tó ri ku sak, akik erős
kéz zel ve ze tik a kö zös sé get? 3. Na gyot
ál mo dók, akik fej lesz te ni, elő re vin ni
akar ják a gyü le ke ze tet, és hosszú tá -
vú  stra té gi á ban  gon dol kod nak?  4.
Nyi tot tak  va gyunk min den  új ra?  5.
Vagy szin te be te ge sen zár tak, és fé lünk
min den től, ami el tér az ed di gi gya kor -
lat tól? 6. Amo lyan biz nisz pász to rok
vol nánk, akik nek job ban áll a ke zé ben
az okos te le fon és a táb la gép, mint egy
cég ve ze tő nek? 7. Vagy sza bály ta lan lel -
ké szek, aki ket a püs pök sem tud sem -
mi fé le ka te gó ri á ba be le kény sze rí te ni? 
Re mé lem, az ol va sók meg nyug ta -

tá sá ra szol gál a vég ered mény: győz -
tek a si mo ga tók, nyo muk ban a nyi -
tot tak kal…
A dé li ke rü let ne gyed szer ren dez te

meg hi va tás gon do zó kon fe ren ci á ját. Ju -
bi láns  lel ké szek  kap nak  meg hí vást
ilyen össze jö ve tel re, azok, akik ép pen
5,  10,  15…  éve  áll nak  szol gá lat ban.
Idén hu szon hár man jöt tünk össze Pi -
lis csa bán. Ket ten ün ne pel ték öt éves lel -
ké szi ju bi le u mu kat, és hár man áll tak a
vo nal túl só vé gén, a negy ve nes ki lo mé -
ter kő nél: a mo há csi lel kész nő, a ke rü -
let  püs pö ke  és  püs pök he lyet te se…
Kü lön fé le szol gá la ti he lyek re, kü lön bö -
ző táv la tok ra, de együtt vit tük ha za szí -
vünk ben a meg erő sí tő tu da tot: szol gá -
la tunk nem hi á ba va ló az Úr ban.
g Sza bó né Mát rai Ma ri an na

Hu szon négy óra ön ma gunk ról

A jó han gu la tú együtt lét pén te ken es -
te va cso rá val és be mu tat ko zás sal in -
dult. Ezt kö ve tő en Tóth Ká roly ta ká -
csi lel kész adott elő az egy ház köz éle ti
fe le lős sé gé ről. Tar tal mas össze fog la -
ló já ban be mu tat ta az egy ház és az ál -
lam vi szo nyá ra uta ló bib li ai alap el ve -
ket,  il let ve  ki fej tet te  Lu ther nek a
két fé le kor mány zás ról szó ló ta ní tá -
sát. Vé gül ki tért a 20. szá za di teo ló -
gu sok vé le mé nyé re is a té má val kap -
cso lat ban.  Tóth  Ká roly  zá rás ként
fel ve tet te a kér dést: az új szö vet sé gi
idők óta gya ko rolt en ge del mes ség és
a kor mány za tért va ló imád ság mel -
lett meg je le nik-e ma a köz élet ben az
egy ház pró fé tai szol gá la ta?
Az elő adás ra re a gál va pa rázs be -

szél ge tés ala kult ki az zal kap cso lat -
ban, hogy egy há zunk nak mely tár sa -
dal mi kér dé sek ben kel le ne fel emel -
nie  a  sza vát,  és me lyek ben  in kább
hall gat nia.
A nap zá rá sa ként Sze me rei Já nos

püs pök  tar tott  es ti  áhí ta tot  1Kor 
4,1–2 alap ján. Az egy ház ke rü let lel ké -
szi ve ze tő je hang sú lyoz ta: az az iga zán
fon tos, ami az Is ten nel va ló kap cso la -
tunk ban tör té nik. Is ten tit ka i nak sá fá -
ra i ként fon tos meg ta nul nunk a vi lá gos
ön ér té ke lést és egy más ér té ke lé sét.
A  szom ba ti  nap  Ri bársz ki Ákos

pusz ta vá mi lel kész áhí ta tá val in dult.
Az ige hir de tő a ta len tu mok pél dá za -
ta (Mt 25,14–30) alap ján ar ra biz tat -
ta a hall ga tó sá got, hogy ne rejt sék el
a kin cse ket, ame lye ket az Úr tól kap -
tak, ha nem ad ják to vább.
Dél előtt  ke rült  sor  a  leg ége tőbb

köz egy há zi té mák ban va ló in for má ló -
dás ra és be szél ge tés re. Mun tag And -
rás zsi na ti tag a szo li da ri tá si tör vény
lé nye gét és a tá mo ga tá si rend szer ki -
ala kí tá sát is mer tet te, majd dr. Ko dá -
csy-Si mon Esz ter, az Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi Egye tem ad junk tu sa szá -
molt be a hit ok ta tá si stra té gi á ról.
Ebéd  után  fó rum  kö vet ke zett,

ame lyen a ke rü let ve ze tői, Sze me rei
Já nos  püs pök  és  Mé szá ros Ta más
egy ház ke rü le ti fel ügye lő vá la szolt a
fel ve tő dő kér dé sek re. A ta lál ko zót úr -
va cso rai is ten tisz te let zár ta Kiss Mik -
lós győr-mo so ni es pe res ige hir de té -
si szol gá la tá val. Az es pe res a mot tót
adó ige sza kasz (1Pt 4,8–11) alap ján
mint egy össze fog lal ta az együtt lét lé -
nye gét, ami kor így fo gal ma zott: „Sá -
fá rok  vagy tok:  ez  azt  je len ti,  hogy
meg bí zott, és bí zik ben ne tek az Is ten.
Sá fár nak len ni annyit tesz, hogy úgy
vég zem a szol gá la to mat, hogy sem -
mi nem az enyém; min den az Úré.”

g Adá mi Má ria

Is ten sá fá rai
Gyü le ke ze ti el nök sé gek kon fe ren ci á ja

b Kö zel száz fő rész vé te lé vel zaj lott a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let
gyü le ke ze ti el nök sé ge i nek ta lál ko zó ja már ci us 21–22-én a rév fü lö pi Or -
dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ban. A meg je lent lel ké szek, fel -
ügye lők és más tiszt ség vi se lők az ak tu á lis prob lé mák ról és fel ada tok ról
cse rél tek esz mét. A kon fe ren cia mot tó já ul a szer ve zők a kö vet ke ző igét
vá lasz tot ták: „…mintIstensokfélekegyelménekjósáfárai” (1Pt 4,10).

Szlo vé ni ai szol gá la ti út ja ke re té ben
már ci us  22-én,  Ocu li va sár nap ján
dr. Fa bi ny Ta más, az Észa ki Evan gé -
li kus Egy ház ke rü let püs pö ke a mu -
ra vi dé ki Ho došon hir det te Is ten igé -
jét. Az is ten tisz te le tet rög zí tet te és
már ci us  30-án  su gá roz za  a  Du na
Te le ví zió. A li tur gi á ban részt vett Le -
on No vak mu ra szom ba ti lel kész, va -
la mint  a  lel kész je lölt  há zas pár  –

Mit ja And re jek és And re jek-Györ fi Ju -
dit –, to váb bá a gyü le ke zet ének ka -
ra és szá mos tag ja. Eb ben a túl nyo -
mó több sé gé ben ma gyar aj kú egy -
ház köz ség ben 1977 óta nem szol gál
ma gya rul tu dó lel kész, ám a jö vő ben
re mény ség  sze rint  is mét  rend sze -
res sé vál hat nak majd a ma gyar nyel -
vű is ten tisz te le tek.

g Ko vács Ist ván fel vé te le

Szlo vé ni ai szol gá lat
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Ócsán, az egy ház egyik nagy múl tú
gyü le ke ze té ben a már ci us 16-i saj tó -
va sár na pon ün ne pi elő adás ra kér ték
fel Ma ro si Nagy La jos szer kesz tőt, a
Prúsz egyik ala pí tó tag ját. Jó al ka lom
volt ez ar ra, hogy a saj tó hiva tá sá nak
mél ta tá sán túl egy rö vid saj tó tör té net
fel vá zo lá sá val  meg is mer tes se  hall -
ga tó i val, fő ként a fi a ta labb nem ze dék
tag ja i val a ha zánk ban 1846 óta je len
le vő  evan gé li u mi  szel le mű  bap tis -
ták gaz dag saj tó éle tét. Az elő adó úgy
mu tat ta be a saj tót, mint amely nem -
csak a po li ti kát, nem csak a bul várt ké -
pes szol gál ni, ha nem – mint ke resz -
tyén saj tó – be áll hat az evan gé li um -
hir de tés nek és a krisz tu si ta ní tá sok
ter jesz té sé nek sok fé le esz kö ze kö zé.
Né hány  fon tos  szem pont  is  el -

hang zott ar ról, hogy mi lyen is le gyen
egy ke resz tyén saj tó ter mék. Nem zeti
köl tőnk, Pe tő fi Sán dor sza va it idéz -

ve – „Nagy mun kát vál lal az ma gá -
ra, ki most ke zé be lan tot vesz” – az
elő adó utalt az új ság író, a cikk író, az
írá sos bi zony ság té telt köz lő sze mély
fe le lős sé gé re min den szó ért, min den
be tű ért. Hang sú lyoz ta, hogy amíg a
ki mon dott szó, amely egy adott pil -
la nat hoz kap cso ló dik, el száll, a nyom -
ta tott  saj tó ban  kö zölt  írá sok  rög -
zül nek, meg ma rad nak. Nem csak az
épí tő gon do la tok, ha nem az eset le -
ge sen  rosszul  si ke rült  for du la tok
vagy ép pen a ké sőbb kor ri gá lás ra szo -
ru ló gon do la tok is.
A nem ze ti ün ne pünk höz is kap cso -

lód va  meg tar tott  saj tó va sár na pon
ter mé sze te sen szó esett a cen zú rá ról
is. A mai egy há zi új sá gok sza ba dok,
de egy cen zo ruk ma is van: ez pe dig
az  Is ten  igé je.  Egy há zi  lap ja ink ban
min den olyan írás meg je len het, amely
a Bib lia ta ní tá sá nak nem mond el lent

sem teo ló gi ai szem pont ból, sem pe -
dig lel kü le té ben, stí lu sá ban. 
A hí vő em ber leg főbb táp lá lé ka az

ige, de a ke resz tyén saj tó nak is lel ki táp -
lá lék nak kell len nie. A bap tis ta la pok -
ban olyan írá so kat kell kö zöl ni, ame -
lyek se gít sé get ad nak az ol va sók nak
a lel ki nö ve ke dés ben, össz hang ban
van nak a Szent írás szel le mi sé gé vel.
Az el iga zí tó és meg vi lá gí tó cik kek
nyújt sa nak se gít sé get az ol va só -
nak. Óv ja nak, bá to rít sa nak a hit -
élet gö rön gyös út ja in. Mu tas sa nak
a cél ra, ami ért ér de mes dol goz ni,
sőt ál do za tot is hoz ni. Le gye nek al -
kal mas  esz kö zök  a  kap cso lat te -
rem tés re test vér től test vé rig, szív -
től szí vig. 
Fon tos  szem pont  az  is,  hogy

meg fe le lő arány ban  le gye nek az
egy há zi saj tó ban a hí rek, az in for -
má ci ók,  ame lyek  a  kap cso lat te -
rem tést mun kál ják, a kul tu rá lis té -
mák, ame lyek az ol va sók szük sé -
ges  tá jé ko zott sá gát  gya ra pít ják,
és a hit buz gal mi írá sok, ame lyek
a lel ki nö ve ke dést se gí tik elő. 
A rö vid saj tó tör té ne ti át te kin tés -

ben szó ba ke rült az 1892-ben meg ala -
pí tott Múlt, je len, jö vő ke resz tyén szel -
le mű nap tár (ma Bap tis ta ka len dá ri -
um), az 1895-ben meg ala pí tott Igaz ság
Ta nú ja és  a Bé ke hír nök, az Ol vasd!
evan gé li u mi röp irat, A Kürt, a bap tis -
ta if jú ság lap ja, a Haj nal csil lag cí mű
gyer mek lap, az 1945-től meg je lent Lel -
ki Élet,majd a rend szer vál tást kö ve tő
je len tő sebb gyü le ke ze ti la pok, a Nap

ut cai Si on Őre és az új pes ti Új Lant, a
deb re ce ni Mé cses és a pé csi Üze net.Az
Élet jel cí mű if jú sá gi lap, a Va sár na pi Is -
ko lai Hír adó, a Szol ga társ, a lel ké szek
tá jé koz ta tó ja és a Bap tis ta Ma ga zin
vagy a Lel ki Éle tünk né ven meg je lent

egy ház ke rü le ti új ság, né hány bap tis ta
ala pít vá nyi lap, köz tük a Bap tis ta Sze -
re tet szol gá lat lap ja, a Fe le ba rát.
Ma ro si Nagy La josmeg em lé ke zett

a ha tá ron tú li ma gyar bap tis ták saj tó -
te vé keny sé gé ről is, az er dé lyi Sze re tet
és Az Üdv Üze ne te cí mű la pok ról, il -
let ve az észak-ame ri kai Evan gé li u mi
Hír nök ről is. Szó ke rült az 1910–1927
kö zött a Bu da pest VII. ke rü let, Hárs -

fa  ut ca  33.-ban  mű kö dő  Bap tis ta
Nyom dá ról is, amely nem csak la po -
kat, ha nem köny ve ket, kó rus gyűj te -
mé nye ket is nyom ta tott. 
Az elő adás az zal is fog lal ko zott, mi -

lyen az ér dek lő dés ma az egy há zi új -
sá gok iránt. Mi ta ga dás, át ala ku -
ló ban van az egész vi lág. Fo lya ma -
tos át ren de ző dés nek va gyunk a ta -
núi. Gon dol juk  csak  vé gig  a  21.
szá zad em be ré nek szo ká sa it. Ki ol -
vas ma iga zán? Nem csak a köny -
vek,  új sá gok  bor sos  ára  tart ja
vissza az em be re ket. Meg vál toz -
tak az ol va sá si szo ká sa ink is. Saj -
nos, azt kell ta pasz tal nunk, hogy
ez a meg vál to zott ol va sá si kedv ki -
hat az egy há zi saj tó ra is. A bap tis -
ta egy ház lap ja, a Bé ke hír nök egy -
re  ki sebb  pél dány szám ban  ta lál
gaz dá ra. Leg in kább csak az idő -
sebb kor osz tály ban. De jaj, ha így
van ez a szá munk ra leg fon to sabb
és  leg ma ga sabb  ren dű  saj tó ter -
mék kel, a Bib li á val is! 
Mi lyen jö vő je van a ke resz tyén

saj tó nak? – tet te fel a kér dést vé -
gül  az  ün ne pi  dél után  elő adó ja.

Azt gon do lom, at tól függ a bap tis ta
saj tó jö vő je – mond ta –, hogy meny-
nyi re érez zük szük sé gét an nak, hogy
a na pon kén ti ro ha nás után – akár té -
vé zés he lyett is – ol vas sunk igét, ige -
ma gya rá za tot, ke resz tyén köny ve ket,
köz tük a kö zel más fél év szá za da el in -
dult bap tis ta saj tó ter mé ke it, tá mo gat -
va ez zel sa ját lap ki adá sun kat.

g E. É.

A bap tis ta saj tó nap ja
b A Pro tes táns Új ság írók Szö vet sé ge (Prúsz) négy ala pí tó já nak egyi ke

a Magyarországi Bap tis ta Egy ház. Gyü le ke ze te i ben min den esz ten dő
már ci u sá ban saj tó va sár na pot tar ta nak. En nek a va sár nap nak a te ma -
ti zá lá sa jó val meg előz te az or szá go san is már ci us 15-én tar tott magyar
sajtónapját. A bap tis ták egy ko ri ki emel ke dő iro dal má ra és saj tó mun -
ká sa, dr.SomogyiImre (1894–1951) már a negy ve nes évek ben meg hir -
det te abaptistasajtónapját, ar ra em lé kez ve, hogy 1895. már ci us 15-én
je lent meg az egy ház hi va ta los lap já nak, a Békehírnöknek az el ső szá -
ma. A saj tó va sár nap cél ja nem csak az, hogy or szá go san is meg em lé -
kez ze nek a nagy múl tú bap tis ta saj tó ról, ha nem hogy em lé kez tes sék
a gyü le ke ze tek tag ja it a média fon tos sá gá ra, biz tas sák a test vé ri sé get
a saj tó mun ka tá mo ga tá sá ra. Ezen a va sár na pon or szág szer te imád ság -
ban vi szik Is ten elé mind azo kat, akik a médiá ban mun kál kod nak. 

Lé vai Ani kó ti zen hat év ön kén tes ta -
pasz ta la ta it, a sok szí nű, ha tá ro kon in -
nen és ha tá ro kon túl vég zett, fo lya -
ma to san meg úju ló, a fel ada tok szab -
ta igé nyek re re a gá ló, fej lő dő, szer te -
ága zó  te vé keny sé get  fog lal ta  össze
ins pi rá ló be szé dé ben. Ki emel te töb -
bek kö zött, hogy nem ne héz jó, jobb
em ber nek  len ni.  Az  ön kén tes ség -
hez nem is kell kü lön le ges nek len ni,
csak  min den ki nek  a  ma ga  he lyén 
a ma ga ké pes sé ge i nek, le he tő sé ge i -

nek a fel aján lá sá val kell fo gad nia és
el vé gez nie az adó dó fel ada to kat. A 
jó szol gá la ti  nagy kö vet  az  alá zat tal
vég zett ön kén tes mun ká ra hív ta fel
a fi gyel met. Hoz zá fűz te: a prob lé mát
a rá szo ru ló „gond szem üve gén” ke -
resz tül szük sé ges meg vizs gál ni, hogy
hi te les le gyen a fel mé rés, amely után
azon ban meg kell ma rad ni a se gí tő
sze re pé ben, az az hig gad tan és nyu -
god tan a tá mo ga tás ra kell kon cent -
rál ni. 
Lé vai Ani kó el mond ta azt is, hogy

az ön kén tes te vé keny ség so rán nem -
csak a se gé lye zett, ha nem a se gí tő is
gaz da go dik,  pél dá ul  a  tá mo ga tott

örö mé ből,  bi za ko dá sá ból,  ked ves -
sé gé ből me rít ve. A jó szol gá la ti nagy -
kö vet be szé dé ben szá mos to váb bi ta -
pasz ta la tot osz tott meg a je len lé vő
evan gé li kus gyü le ke ze ti kép vi se lők -
kel, ki emel ve, hogy sok a ten ni va ló,
s min den ön kén tes fel aján lás, se gí te -
ni aka ró kéz ta lál fel ada tot, amely ben
ha té ko nyan se gít het.
A beszédet kö ve tő en a ta lál ko zó

részt ve vői szá má ra az Öku me ni kus
Se gély szer ve zet mun ka tár sai, il let ve
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
Or szá gos Iro dá ja Dia kó ni ai Osz tá lyá -

nak kép vi se lői mu tat ták be a szer ve -
ze tek  mun ká ját,  súlyt  he lyez ve  az
együtt mű kö dés le he tő sé ge i re. 
A prog ram in dí tó ta lál ko zó után a

két szer ve zet együtt kez di meg az ön -
kén te sek kép zé sét a vár ha tó fel ada -
tok ra Vas, Bé kés és Pest me gyé ben.
A kép zé sen va ló rész vé tel té rí tés men -
tes, a je lent ke zés fo lya ma tos. 

g Kis Bo áz

A prog ram ról to váb bi in for má ció az
Evan gé li kus.hu hon la pon ol vas ha tó,
vagy a zi ta.pe lok@lu the ran.hu e-mail
cí men kér he tő.

Kö zös ön kén teshá ló za t
f Folytatás az 1. oldalról

A re for má tor ról el ne ve zett ut ca el -
ső szá ma alatt ta lál ha tó Lu ther Ház
meg nyi tó ün nep sé gén részt ve vő ven -
dég se reg ben a ma gyar or szá gi, cseh -
or szá gi, szlo vá ki ai és nad laci (Ro má -
nia) evan gé li kus dia kó ni ai szol gá la -
tok kép vi se lői mel lett je len vol tak az
en ge dé lyez te té si pro ce dú rá ban il le -
té kes ha tó sá gok kép vi se lői  is. Kül -
dött ség gel vett részt az ün ne pi ese -
mé nyen a Szer bi ai Szlo vák Evan gé -
li kus Egy ház is. 
A meg nyi tó után a fenn tar tó Tót -

kom ló si Evan gé li kus Egy ház köz ség
aga pé ra hív ta az ün nep lő ven dé ge -
ket és gyü le ke ze tet. A fi nom ebéd el -
köl té sét  kö ve tő en,  a  ko ra dél utá ni
órák ban  ke rült  sor  a  nem zet kö zi
dia kó ni ai  kon fe ren cia  szláv  plat -
form já nak har ma dik ülé sé re, mely -
nek té ma cí me ez út tal így szólt: Szen -

ve dély be te gek gon do zá sa ke resz tyén
kör nye zet ben.
Elő adást tar tot tak a dia kó ni ai part -

ner szol gá la tok kép vi se lői, kö zöt tük
a Nagy szom ba ti Egye tem Szo ciá lis
Mun ka  Tan szé ké nek  pro fesszora,
dr. Li buša Rad ko vá. A kon fe ren cia
elő adói szin te egy ön te tű en hang sú -
lyoz ták, hogy a szen ve dély be teg ség
gyó gyít ha tó. En nek ho gyan já ra ugyan
sok fé le re cept lé te zik, ám csak egyet -
len olyan mo dell bi zo nyult mű kö dő -
ké pes nek, amely az el ső gyó gyu lás
utá ni vissza esést is ké pes meg aka dá -
lyoz ni: ha Jé zus hoz ve zet jük az em -
bert. Meg té ré se után az ilyen em ber
el hí va tott és sza ba dult ke resz tyén -
ként éli to vább az éle tét, több nyi re
va la me lyik be fo ga dó, élő gyü le ke ze ti
kö zös ség ben.
A tót kom ló si In su la Lu the ra na – a

Lu ther ud var – szin te tel je sen be épült.
Az új, száz het ven négy négy zet mé ter

alap te rü le tű Lu ther Há zon kí vül a tel -
ken ta lál ha tó egy lel kész la kás, a kéz -
mű ves- és klub fog lal ko zá sok nak ott -
hont  adó  úgy ne ve zett  Nap ra for gó
Ház és  a  ré gi Kop pány-pa ró kia. Ez
utób bi ban a TESZ alap szol gál ta tá sa
mű kö dik,  ezért  szük sé ges  volt  az
épü let el ne ve zé se ket pon to sí ta ni. Né -
hai Kop pány Já nos lel kész szol gá la tá -
ra va ló em lé ke zés ként a ré gi Kop pány-
pa ró ki át – a jobb he lyi tá jé ko zó dás re -
mé nyé ben – az ün nep pel egy idő ben
Kop pány Já nos Ház nak ne vez ték el.
Az aka dály men te sí tett Lu ther Ház

elő re lát ha tó an má jus ele jén kezd heti
meg – re mény ség sze rint ál dá sos –
mű kö dé sét. Egy elő re ti zen öt szen ve -
dély be teg nap pa li el lá tá sát ter ve zik,
még pe dig  há rom  gon do zá si  cso -
port ban,  fi gye lem mel  az  el lá tot tak
spe ci á lis  igé nye i re,  szen ve dély be -
teg sé gük jel le gé re.

g Szpi sák At ti la

Új szol gál ta tás sal bő vült a TESZ
f Folytatás az 1. oldalról
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Igen, már megint. Il let ve még min -
dig. Az au tiz mus ugyan is nem tart
szü ne tet. Míg a mun ka a sa ját ün ne -
pén  szé pen  meg hú zó dik  a  sa rok -
ban, ki vár ja, hogy az em ber bé ké sen
meg ün ne pel je őt, és csak utá na foly -
tas sa, ad dig az au tiz mus min dig je -
len van. Egy éve tu dunk a je len lé té -
ről. Hogy ott van min den nap, min -
den órá ban a kis fi unk, Mi su éle té ben.
Né ha ke vés bé, né ha bi zony majd nem
túl sá go san is. Oly kor el fá ra dunk be -
le. Más kor meg so kat ne ve tünk. 
Mi su nak el du gult az or ra, és csak

nagy ne he zen si ke rült fel sza ba dí ta -
ni a lég zé sét. Egye dül még nem ké -
pes  er re,  a  por szí vó meg  ször nyű,
mert züm mög, és az ő hi per ér zé keny
ideg rend sze rét  úgy  bánt ja, mint ha
gyan táz nák. Mi kor hő si es küz del mek
árán a vé gé re érünk a mű ve let nek,
ön fe led ten fel só haj tok:
– Lá tod, Mi su, mi lyen  jó? Most

kapsz le ve gőt.
Ő csil lo gó sze mek kel tart ja fe lém

a két kis te nye rét a ju ta lom ra vár va: 
– Ka pok le ve gőt!
– Ööö, nem, ki csim, kapsz le ve gőt

az or ro don. – Mu ta tom, hogy gon -
dol tam. 
De nem tá gít.
– Ka pok le ve gőt  ide, a ke zem be.
Hi á ba, ők ju ta lom mal mű köd nek.

Gu mi cu ko rért  mo sak sza nak,  vil -
lany kap cso lá sért  tö röl köz nek,  egy
kis  hát masszí ro zá sért  el rak ják  a
szennyest. Ked venc ze né jü kért ki bír -
ják még a be vá sár lást is, amely pe dig
ször nyű,  mert  sok  em ber  van,  és
azok tar ka bar kák, sza guk van, nyü -
zsög nek,  egy szer re  be szél nek.  A
bolt ban zúg a hű tő, kat tog a pénz tár -
gép, vil log nak a ne on fé nyek, a hang -
szó rón át rek lám öm lik a fü lünk be.
Szó val ren ge teg a bor za lom, de a kis
eső ma nó mind ezt va la hogy még is –
csu kott szem mel és be szo rí tott fül -
lel – túl éli, ha tud ja, hogy a vé gén ott
vár ja őt kinn az au tó ban a ked venc
ze né je. Mint most az orr szí vás vé gén
is ott a ju ta lom: a le ve gő. Je lent sen az
bár mit is. Csak ad ná már anya. 
– Ka pom a le ve gőt – is mét li meg

ha tá ro zot tan. 
Na, most mi le gyen? Va la mit kap -

nia kell, kü lön ben hi te lem vesz tem.
De mit? Le ve gőt nem tu dok a ke zé -
be  ten ni.  Vé gül  két  pil le cu kor ral
meg al ku szunk. Hát… nincs jobb öt -
le tem, na. 
Mi su bol dog. Bá mul ja el ra gad ta -

tott kép pel az édes sé get. Sza gol gat -
ja, ta po gat ja, ész le li, de nem eszi meg. 
– Ügyes vol tam. Kap tam le ve gőt.

A re pü lő gép megy a le ve gő ben. 
Hop pá! Né zi, ke re si ben ne a re pü -

lő gé pet. Khm. Na, most ho gyan to -
vább, édes anyám?!
– Mi su, ez nem le ve gő, ha nem le -

ve gős cu kor ka. Nézd, mi lyen könnyű!
Na, meg ehe ted. A re pü lő gép fenn a
ma gas ban, a le ve gő ben megy. Nem
a cu kor ban. 
Né mi csend.
– Jó, meg eszem. – Só haj. – A le -

ve gőt a cu kor ban – hagy ja rám vé gül. 
Hát így tel nek a hét köz na pok. 

* * *

Az  es te  kü lö nö sen  ne héz  idő szak.
Mi su ré me sen ke ve set al szik. Ez ne -
ki  nem  gond,  vi dá man  kur jon gat,
szem mel lát ha tó an nem fá radt. Ve -
lem el len tét ben, aki ere de ti leg mor -
mo tá nak ké szül tem, csak az utol só
pil la nat ban  let tem  va la hogy még is
em ber.  Ne kem  a  nyolc  óra  al vás
szent  do log.  Sen ki  ne  boly gas sa,
enél kül nem mű kö döm. 
Mi ó ta  Mi su  se gít  be osz ta ni  az

idő met, ne he zeb ben tu dom ki hoz ni
a na pi ada go mat a hu szon négy órá -

ból. Míg rá nem jöt tünk, hogy ő más -
kép pen  mű kö dik,  még  ne he zebb
volt. Ak ko ri ban há rom-négy órá kat
aludt. És még csak négy és fél éves,
vagy is na gyon so ká nő fel. 
Pró bál koz tunk min den nel: fá rasz -

tot tuk,  ígér get tünk  ne ki,  bün ti  is
volt, de ő csak ka ca gott. Nem ér tet -
te, hogy anya fe je mi ért vö rös, és mi -
ért be szél han go san, vagy mi ért fo -
lyik a sze mé ből víz. Iga zá ból mu lat -
sá gos volt szá má ra, hogy ő egy kis
fut ko sás sal  és  si kí to zás sal  ek ko ra
nagy  vál to zá so kat  ké pes  elő idéz ni.
Az,  hogy  mind ez  ne kem  nem  jó,
eszé be sem ju tott. 

Az tán más au tis ta gye re kek szü lei
ad tak egé szen el ké pesz tő  tip pe ket.
„Cse rélj  öb lí tőt,  vi gyél  ki  min den
erős  il la tú dol got  a  szo bá já ból. Ne
egy szer re mosd ki az ágy ne mű jét, ha -
nem min dig csak egy-egy da ra bot be -
lő le, hogy az is me rős sza gok ve gyék
kö rül, ame lyek meg nyug tat ják.” 
Ne kem,  aki  élek-ha lok  a  fris sen

mo sott  ru hák  il la tá ért,  hi he tet len
volt, hogy ilyen lé te zik, de bi zony, iga -
zuk volt. Mi su a ma ga kis fé szek sza -
gú ágyá ban az óta jó val nyu god tab ban
ma rad meg. De azért most sem esik
túl zá sok ba. 
Es te – mit es te, éj jel! – ti zen egy -

kor már lám pát ol ta nék, de ő még
nem vég zett. Az ágyát be bo rít ják a
hat-hét fé le puzzle össze ke vert da rab -
jai. A hi deg fut kos a há ta mon a lát -
vány tól  is,  ő  el len ben  el mé lyül ten
ren dez ge ti a ki ra kó da ra bo kat. Bá mu -
la to san biz tos kéz zel rak ja tö ké le tes
rend be ezt a ka o ti kus rom hal mazt.
Mi kor vé gez, gon do san a he lyé re te -
szi a já té ko kat. A két tel je sen egy for -
ma do boz kö zül a meg fe le lő be, an -
nak is a szo ká sos sar ká ba, a jól be -
vált  szög ben,  pon to san  ugyan úgy,
ahogy volt. 
– Na, Mi su kám, most már al vás

van – mon dom. 
– Es te van, hold van, alu dás van –

mo tyog ja, hogy lás sam, ő fi gyelt, és
tud ja,  mit  aka rok  mon da ni.  Csak
alud ni nem akar. Újabb au tó kat ke -
res, ame lye ket szét szed het ne és ak -
ku rá tu san össze rak hat na – ma úgy
szá zad szor – nagy öröm mel. 
– Nem. Most már al szunk – ve -

szem ki az au tó kat a ke zé ből. 
Mi su ül, mo so lyog. Még pu szit is

ad. Vár ja, hogy meg mond jam a kö -
vet ke ző lé pést, ame lyet sze ret nék, ha
meg ten ne. 
– Tedd le a kis fe je det a pár ná ra –

biz ta tom. 
Ha tal mas si kí tás és két ség be esett

ha do ná szás a vá lasz. 
– Nem, nem, nem! Nem te szem le

a kis fe je met a pár ná ra! Kell ne kem
a kis fe jem! Nem aka rom le ten ni! 
Se gít ség!  Mit  hi het  ró lam  ez  a

gye rek! Hogy el aka rom ven ni a fe jét?! 
– Na jó, ak kor csak fe küdj le szé -

pen! 
Azon nal csend lesz és szép fek vés.

Ké sőbb né mi al vás is. Né hány kis au -
tó val a fe je alatt. 

* * *

Mert ő min dent, min dent szó sze rint
ért. Már amit egy ál ta lán ért. Évek óta
nyüs töl jük re mény te le nül: 
– Mi su kám, kö szönj!
Néz nagy sze mek kel ár tat la nul –

és nem kö szön. Fo gal ma sincs, mit
aka runk tő le. Ta lál koz tunk egy em -
ber rel: na és? Mi ért kel le ne ah hoz fel -
tét le nül szól nunk is?
– In te gess leg alább! – ké rem. 
És lám, in te get. Bár ki nek. Le gyen

az il le tő ló, tyúk, au tó vagy em ber. Eb -
ben  nem  sze mély vá lo ga tó.  Ezek  a
dol gok ne ki elég egy for má nak tűn -
nek. Mond ta is, hogy job ban sze re ti
az au tót, mint a lo vat, mert az csak
elő re és hát ra megy, de a ló „sza na -
széj jel”. Per sze egy in te ge tést azért le -
het  ne ki  jut tat ni.  De  kö szön ni?
Ugyan!
Az tán egy szer va la ki azt mond ta

ne ki: 
– Mi su, mondd a né ni nek: Csó ko -

lom!
– Csó ko lom! – vág ta rá vi gyo rog -

va. 
Min den ki él jen zett, eső ma nó meg

vi rult. Nem tud ta, mi ért olyan fon -
tos do log ez, de a re ak ció tet szett ne -
ki.  Az óta  tud juk,  hogy mi lyen  ve -
zény szó ra fog kö szön ni a fi unk. 

* * *

Na, igen: kom mu ni ká ció. Sok tu da -
tos ta ní tás, irány zott fej lesz tés után
kez di a sza va kat új ra ren dez ni. Fel -
szip pan tott mon da tai után üdí tő en
hat egy-egy ön ál ló gon do la ta: 
– Anya, az ab lak ban van az au tós

do bo zom. Ké rem az ágyam ba, tedd
be!
Tu dom,  hogy  nem  tö ké le tes,  de

ne kem gyö nyö rű! A sok Dsi da-vers,
Gryl lus-dal, Bo gyó és Ba bó ca-me se -
rész let  után  di cső sé ge sen  egye di,
kész kis mű al ko tás. Mi több, ért he -
tő is. El len tét ben az ele in te le gyár tott
sza va i val: „esző”, „iszó”, „láb zó”, „kéz -
ző”,  „hop ped ling”.  Las san  va ló ban
szó kincs ről be szél he tünk. 
Szó és kincs. Mi lyen igaz! De né -

hány gyöngy sze met még is meg ha -
gyok ki gyom lá lat la nul. Bé kés ze ne -
hall ga tá sa im köz ben né ha el fe led ke -
zem ar ról, hogy Mi su szi va csa gya so -

ha sem pi hen, min dent be szip pant, és
to vább ke rin get a ki csi ben. Va la mi
egé szen el szo mo rí tó nép dal szö ve gét
hal lom  is egy szer csak vissza a kis
eső ma nó tól:  „Ha  te  tud nád,  amit
én, te is sír nál, nem csak én…” De az
ő vál to za ta gye rek ba rá tabb: „Ha te
tud nád, fa vi téz!” 
Be val lom,  ha gyo mány  ide  vagy

oda, ná lunk ez a dal fa vi té zes ma radt.
Leg alább ad dig, míg meg nem ér ti ő
ma ga, hogy mi ről van itt szó. 

* * *

Né ha  egyébként  még  irigy lem  is.
En gem a hi deg víz től va ló be te ges ir -
tó zá som  vissza tart  egy-egy  hű vö -
sebb na pon a stran do lás tól. Mi su nak
azon ban nincs ilyen gond ja. Az ép -
pen fel ol vadt hó lé vel te li kád ba bol -
do gan bor zong va me rül  el  nya kig.
Ott gub baszt ben ne gyö nyö rű sé ge -
sen va cog va. A sze me ra gyog, ezen
a te rü le ten nem hi per-, ha nem hi po -
ér zé keny.  Ke re si,  kí ván ja  a  hi deg
érin té sét, meg ta pasz ta lá sát. 
Hogy be le nyal a jég be, hó ba, azt

még csak-csak ér tem, de ez a fa kír -
ság a je ges víz zel nem az ese tem. Pró -
bá lom ki csa lo gat ni. Ne he zen si ke rül.
Vég re, vég re ott áll a kád mel lett csu -
rom vi ze sen, te le él mé nyek kel. A kar -
ja i val  ön fe led ten  rep des.  Az tán  a
pil la nat tört ré sze alatt for dul át ben -
ne az öröm iszo nyat ba.
– Jaj, vi zes let tem! – ször nyed el.

Csak most tűnt fel ne ki. – Le cse rél jük!
És már kap kod ja  is  le ma gá ról a

ned ves hol mit. Ott, ahol ép pen van.
Az ud var kö ze pén, az ut ca kö ze pén.
Bár mit, csak ezt a ször nyű vi zes ru -
hát ne! Kép te len egy per cet is tü re -
lem mel  vár ni. Mu száj  sza ba dul nia
eb ből a szo rí tó, rá ta pa dó ször nyű ség -
től. Be csa va rom a sá lam ba vagy ami
ép pen kéz nél van. 
Hogy  a  két  do log  hogy  fér meg

ben ne egy szer re, ti tok.
Per sze sok min den vál to zott az el -

múlt egy év alatt. A moz gá sa ki egyen -
sú lyo zot tabb, töb bet ké pes gya lo gol -
ni, gör kor cso lyá zik, las san a bi cik li -
re is föl me rész ke dik. Egye ne sen vé -
gig tud már men ni egy pal lón, és ál -
ta lá ban a lép csőn sem gu rul le. Mi -
vel job ban ért jük, ke vés bé mé reg zsák. 
És az az igaz ság, hogy mi is so kat

vál toz tunk mind annyi an kö rü löt te.
Van nak  dol gok,  ame lye ket  el  kell
fo gad ni,  sőt  van,  ami ben  ne künk
kell hoz zá al kal maz kod ni. Vi gyáz ni
kell a sza va ink ra, és ren ge te get kell
gya ko rol ni  ve le  tü re lem mel,  hogy
el ér hes se és meg va ló sít has sa a tő le
tel he tő leg job bat. 

* * *

Né ha be le fe led ke zem az esé lyek la -
tol ga tá sá ba. Mi lesz be lő le? Mi lesz
ve le ti zen öt, húsz év múl va? Ké pes
lesz-e el lát ni ön ma gát? Lesz-e mun -
ká ja, csa lád ja? Egy do log  miatt azon -
ban nem kell ag gód nom: Mi su nak és
sé rült tár sa i nak az Úr is ten va la mi kü -
lön le ges utat szánt. Tő le nem vár ha -
tó, hogy fel fog ja a meg vál tás teo ló gi -
ai lé nye gét, a bűn fo gal mát és ha son -
ló  el vont  dol go kat.  Ő  nem  ké pes
meg érez ni sem, amit mi sok szor kö -
zel ség nek vagy is te ni érin tés nek ne -
ve zünk.  Ép pen  ezért  va ló szí nű leg
in gyen, min den bo nyo da lom nél kül
kap ke gyel met. Ne ki üd vös sé ge van. 
Bi zony, ő az, aki nem az Is ten től je -

lölt út já nak meg ta lá lá sa, ha nem a mi
utunk csen des mó do sít ga tá sa mi att
van itt. Hogy szeb bé, iga zab bá te gye
a  vi lá got  je len lé té vel.  Hogy  meg -
érint sen,  meg ál lít son,  el iga zít son
gyen ge sé gé vel, se bez he tő sé gé vel en -
gem, min ket. Há la ér te. 

g Fül ler Tí mea

áp ri li S 2.  – Az Au tiz MuS vi l ág nAp JA

Már megint au tiz mus?
A misszió:

alap kül de tés
Or szá gos misszi ói

kon zul tá ció

b Misszi ói kon zul tá ci ó ra hív ta
össze – a ko ráb bi évek hez ha -
son ló an – egy há zunk e te rü le ten
szol gá ló mun ka tár sa it Szeveré-
nyiJános or szá gos misszi ói lel -
kész. A kon zul tá ci ón el ső ként a
kór há zi lel ki gon do zás, a bör -
tön misszió, a női, a fér fi-, a ci -
gány misszió, az al ko hol be teg-
men tő misszió, to váb bá a vak -
misszió, a re pü lő té ri lel kész ség
és a rá dió misszió mun ka tár sai
szól tak mun ká juk ról. A már ci -
us 18–19-i pi lis csa bai együtt lét
cél ja a to vább kép zés és a lel ki
meg erő sö dés volt, emel lett a
szo ro sabb kap cso la tok ki ala kí -
tá sa a szol gá la tok kö zött.

A har minc öt-negy ven részt ve vő va -
ló di test vé ri kö zös sé get al kot va osz -
tot ta meg egy más sal  szol gá la ta  ta -
pasz ta la ta it. Őszin te ér dek lő dés sel,
konst ruk tív mó don tet tek fel kér dé -
se ket,  ad tak  ja vas la to kat  egy más -
nak az el té rő te rü le te ken az or szág
kü lön bö ző  pont ja in  mun kál ko dó
misszi ó sok. 

A be szá mo ló kat kö ve tő fó rum be -
szél ge té sen a misszi ói bi zott ság ál tal
ki dol go zan dó misszi ói stra té gia is te -
rí ték re ke rült. Sze me rei Já nos püs pök,
Lup ták György bi zott sá gi  el nök  és
Sze ve ré nyi Já nos elő ter jesz té sei nyo -
mán élénk és tar tal mas be szél ge tés
ala kult ki. A bi zott ság a kon zul tá ció
le zá rá sa után tar tot ta ülé sét. 
A stra té gi á ról el hang zott, hogy a

misszi ót mint az egy ház alap kül de -
té sét he lye zi fó kusz ba; a misszió ki -
emelt  fon tos sá gá val  a  kon zul tá ció
részt ve vői is egyet ér tet tek. Fel ve tő -
dött, hogy mint egy „mi nő ség biz to -
sí tá si”  alap kér dés ként  kel le ne  fel -
ten ni min den egyes egy há zi szol gá -
lat,  meg szó la lás,  lé pés,  terv  kap -
csán: „Mi en nek a hasz na a misszió
szem pont já ból?  Ho gyan  szol gál ta
ez az egy ház alap fel ada tát, az evan -
gé li um hir de té sét?”
Mert  ugye  Krisz tus  el ső  hí ve it,

majd az egy há zat ez zel in dí tot ta út -
nak: „Men je tek el te hát, te gye tek ta -
nít vánnyá min den né pet…”

g Er dész né Kár pá ti Ju dit

A vakmisszió vezetője, Hack János (ké -
pün kön balra)
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Dis pu tá ju kon a transz cen dens mű vé -
sze ten ke resz tül tör té nő meg fo gal ma -
zá sá nak kí sér le tei ke rül tek fó kusz ba. 
A mű vész nő meg lá tá sa sze rint az al -

ko tói fo lya mat nem ön ma gá ban a mű -
vész hez köt he tő ak tus, sok kal in kább
kér dé sek és utak, tu da tos és tu dat alatti
dön té sek so ro za ta, mely nek egyik ré -
sze csu pán az al ko tó. Var ga Má tyás a
ma gyar or szá gi  szak rá lis mű vé szet tel
kap cso lat ban Gra ham Howesan gol val -
lás szo cio ló gus ra  utalt,  aki  sze rint  a
szak ra li tás mint fo ga lom mi ni mum öt -
ven évig nem kel le ne, hogy hasz ná lat -
ban le gyen, hogy is mét meg tisz tul has -
son a rá ra kó dott fél re ér té sek től. 
A ben cés szer ze tes utalt ar ra a ki -

ál lí tás ra, amely a bé kás me gye ri evan -
gé li kus temp lom ban Voj nich Er zsé bet
és Szüts Mik lós al ko tá sa in ke resz tül a
böj ti idő szak ban a ke reszt utat ál lít ja a
kö zép pont ba  (áp ri lis  13-ig  lát ha tó).

Voj nich Er zsé bet Eu ró pa cí mű al ko -
tá sa egy ausch wi tzi gáz kam ra rész le -
te.  A  kép  je len leg  a  bé kás me gyeri
gyü le ke zet ol tár ké pe ként sze re pel. 
Ez a ki ál lí tás is jel zi, hogy az egy -

ház nak szük sé ges sa ját kér dé se i vel, a
múlt tal és a kor társ mű vé szet ál tal fel -
ve tett kér dé sek kel pár be széd ben áll -
nia,  hogy  az  egy ház  ál tal  hir de tett
örök tar ta lom – még ha né ha pro vo -
ka tí van is, de teo ló gi a i lag tisz tán –
túl mu tas son az áb rá zo lá son.
A Kor társ és szak rá lis so ro zat kö -

vet ke ző al kal ma áp ri lis 10-én lesz a
Lud wig Mú ze um ban. Nagy Ta más
épí tész, Su lyok Mik lós mű vé szet tör -
té nész és Ha fen scher Ká roly evan gé -
li kus  lel kész  ül nek  egy  asz tal hoz,
hogy az épí té szet, a kép ző mű vé szet
és a li tur gia kap csán vi tas sák meg a
szak ra li tás hoz va ló vi szonyt.

g Ga lam bos Ádám

Kor társ és szak rá lis?
Fes tő mű vész és szer ze tes asz ta li be szél ge té se

b Az egy há zon be lül meg je le nő giccs és az egy ház esz té ti ká já nak hi á -
nya mint a szak rá lis mű vé szet től va ló el for du lás oka fo gal ma zó dott
meg a Kortársésszakrális cí mű so ro zat har ma dik al kal mán. A Lud -
wig Mú ze um és az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis Ala pít vány ál tal
szer ve zett, már ci us 13-i ren dez vény ven dé ge VargaMátyás köl tő, ben -
cés szer ze tes és VojnichErzsébet Mun ká csy-dí jas fes tő mű vész volt. 

rat kó-em lék nap 
a kos suth-gim ná zi um ban
Je les di ák já ra, a Jó zsef At ti la- és Ma -
gyar Örök ség dí jas Rat kó Jó zsef köl -
tő re em lé ke zett a Nyír egy há zi Evan -
gé li kus  Kos suth  La jos  Gim ná zi um
kö zös sé ge  már ci us  19-én.  A  Sza -
bolcs-Szat már-Be reg  Me gyei  Köz -
gyű lés  el nö ke,  a  Nagy kál lói  Já rá si
Hi va tal  ve ze tő je,  va la mint  a Rat kó
csa lád tá mo ga tá sá val meg ren de zett
egész na pos prog ram ban dél előtt öt
me gye be li kö zép is ko la di ák jai ve tél -
ked tek, majd az em lék ülést kö ve tő -
en már vány táb lát avat tak a 20. szá zad
má so dik  fe lé nek  egyik  leg na gyobb
köl tő je, drá ma író ja tisz te le té re a gim -
ná zi um hom lok za tán. 
A „Fo ga dott föl dem fö lött tün dök -

lik szár nyam nyo ma” mot tó val ren de -
zett  ve tél ke dőn  köz meg elé ge dés re
Rat kó Jó zsef vá ro sá nak is ko lái, a két
nagy kál lói kö zép is ko la csa pa ta i nak di -
ák jai  vé gez tek  az  élen.  Ju tal muk  –
egye bek mel lett –, hogy ré sze sei le het -
nek  an nak  a  szín há zi  él mény nek,
me lyet  a  nyír egy há zi Mó ricz  Zsig -
mond Szín ház és a szat már né me ti tár -
su lat kö zös pro duk ci ó ja kí nál a Se gítsd
a ki rályt! cí mű drá ma szín re vi te lé vel.
Az elő adás ugyan úgy a köl tő ha lá lá -
nak hu szon ötö dik év for du ló ja al kal -
má ból szer ve zett em lék év ré sze, ahogy
az al ma ma ter ren dez vé nye is.
A dél utá ni kon fe ren cia elő adá sai ár -

nyalt ké pet raj zol tak a fő vá ro si szü le -
té sű, de éle té ben a Nyír ség hez kö tő dő
köl tő ről. A há nya tott, ál la mi gon dos -
ko dás ban töl tött gyer mek kor után a
Kos suth-gim ná zi um meg be csült di ák -
ja lett. It te ni ta ná rai fel is mer ték te het -
sé gét,  tá mo gat ták  am bí ci ó it.  1956-
ban  az  ak kor  száz öt ven  éves  is ko la
egyik ren dez vé nyén ta ná ra, Hor váth
Mik lós sza val ta el há rom ver sét is –
em lé kez te tett kö szön tő jé ben Tar Já -
nos né igaz ga tó. 1954-ben a Túl a Ti szán
cí mű an to ló gi á ban is meg je lent – ezt
már Ba bo si Lász lókönyv tá ros em lí tet -
te,  ér zé kel tet ve  a  rend kí vül  si ke res
in du lást. Az tán Jó zsef At ti la és Nagy
Lász ló nyom vo na lán  ha lad va  olyan
köl tői sze re pet vál lalt, amely ál tal be -
avat ko zott a tár sa dal mi fo lya ma tok ba,
rá mu ta tott a szo ci a liz mus vál sá gá ra.
Az ak ko ri ha ta lom oly annyi ra nem

ked vel te, hogy száj ról száj ra ter jed tek
ver sei. Rat kó lí rá já nak, majd az 1984–
88 kö zött szü le tett há rom drá má já nak,
a nem zet ben gon dol ko dó bá tor férfi
élet mű vé nek elem zé sét dr. Já no si Zol -
tán iro da lom tör té nész, a Nyír egy há -
zi Fő is ko la rek to ra vál lal ta, hang sú lyoz -
va, hogy Rat kó Jó zsef köl té sze te, iro -
dal mi mun kás sá ga elő ké szí tő je volt a
rend szer vál tás nak. 
A He tek al ko tói kö zös sé gé hez tar -

to zó Rat kó fon tos sze re pet vitt az ol -
va só tá bo ri moz ga lom ban – er ről a jó
ba rát, Zom bo ri Ot tó csil la gász me -
sélt; az in téz mény igaz ga tó he lyet te -
se, Má té Zol tán pe dig  a  Kos suth-
gim ná zi um ban  össze gyűj tött  Rat -
kó-re lik vi á kat  –  bi zo nyít vá nyo kat,
tab ló kat, fo tó kat – pre zen tál ta. 
Az  em lék táb la  fel ava tá sán  Já szai

Meny hért,Nyír egy há za al pol gár mes -
te re szólt ar ról, hogy a ju bi le um al kal -
má ból  a me gye  szá mos  te le pü lé sén
meg em lé kez nek Rat kó Jó zsef ről, és kö -
szö ne tet mon dott mind azok nak, akik
nem hagy ják fe le dés be me rül ni, ver -
se it a fi a ta lok ke zé be ad ják. Az em lék -
táb lát, Pet ró At ti la al ko tá sát Bozo rády
Zol tánnyu gal ma zott evan gé li kus es -
pe res ál dot ta meg, há lát ad va Is ten nek
azo kért az em be re kért, akik nek er köl -
csi tar tá sa pél dát ad hat. A táb lát el ső -
ként Rat kó Jó zsef öz ve gye és csa lád -
tag jai ko szo rúz ták meg.
A ve tél ke dő ered mény hir de té sé re

ezt kö ve tő en ke rült sor. A ju tal ma kat
Sesz ták Osz kár, a me gyei köz gyű lés
el nö ke ad ta át.

Ame ri kaiak az ErSzk-ban
Nem egé szen egy év után, már ci us 20-
án is mét Nyír egy há zá ra, az Evan gé li -
kus Ro ma Szak kol lé gi um ba (ERSZK)
lá to ga tott az Ame ri kai Egye sült Ál la -
mok  Evan gé li kus  Egy há zá nak  (EL -
CA) kép vi se le té ben Ste ve Nel son,a chi -
ca gói szék he lyű egy ház glo bá lis szol gá -
la tá nak igaz ga tó ja, va la mint az EL CA
eu ró pai kép vi se lő je, Mart ina Hel mer.

A „ré gi” ked ves is me rő sö ket Mol nár
Er zsé bet, a  szak kol lé gi um  ve ze tő je,
La borczi Gé za, az in téz mény igaz ga tó -
ta ná csá nak el nö ke – mind ket ten evan -
gé li kus lel ké szek –, va la mint a hall ga -
tók kép vi se lői fo gad ták. A ven dé gek Or -
go ván Lil lát, a Nyír egy há zi Fő is ko la ta -
ní tó sza kos, va la mint Oláh Ró ber tet, a
Deb re ce ni Egye tem Köz gaz da ság- és
Gaz da ság tu do má nyi Ka rá nak mes ter -
kép zés ben részt ve vő hall ga tó ját fő leg
a ta nu lás sal kap cso la tos mo ti vá ci ó ik -
ról, sze mé lyes sor suk ról kér dez ték, de
kí ván csi ak vol tak ar ra is, ho gyan vi se -
lik az elő íté le te ket, il let ve hogy mi ként
íté lik meg a ha zai ci gány ság hely ze tét.
Az  ame ri kai  egy ház  kép vi se lői  az

alul ról épít ke zés hí vei, ezért a tá mo ga -
tá sok  oda íté lé sé nél  a  meg ala po zott
dön tés ér de ké ben fon tos nak tart ják a
sze mé lyes kap cso la to kat, ta pasz ta la tot.
Ezért ke res ték fel is mét a nyír te lek–gö -
rög szál lá si ro ma kö zös sé get is, va la mint
a sár szent lő rin ci ro ma misszi ót. 

rend ha gyó tár lat ve ze tés 
a Ben czúr-ki ál lí tá son
Mint lapunk ban ko ráb ban be szá mol -
tunk  ró la,  ja nu ár  vé gén  ran gos  ese -
mény sor ral em lé kez tek Ben czúr Gyu -
la szü le té sé nek száz het ve ne dik év for -
du ló já ra a fes tő fe je de lem szü lő vá ro sá -
ban, Nyír egy há zán. Az ez al ka lom ból
meg nyílt ki ál lí tá son pén te ken dr. Fa bi -
ny Ta más, a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus  Egy ház  Észa ki  Egy ház ke rü le té -
nek püs pö ke tar tott nagy ér dek lő dés -
sel öve zett rend ha gyó tár lat ve ze tést.
A me gye szék hely fej lő dé sé ért, kul -

tú rá já ért so kat tett tir pák ság ér de me -
i nek fel ele ve ní té se után Ben czúr Gyu -
lá ról szól va a püs pök em lé kez te tett rá,
hogy a fes tő fel me női közt több evan -
gé li kus lel kész is volt, majd a bu da pesti
fa so ri evan gé li kus temp lom ol tár ké pét
idéz te meg a nyír egy há zi ak nak, sze mé -
lyes kö tő dé sét sem tit kol va: e temp lom -
ban szen tel ték lel késszé. Az ol tár ké pen
a Jé zus előtt hó do ló nap ke le ti böl csek
leg öre geb bi ké ben ön arc ké pét fes tet te
meg Ben czúr, a sze ren csen ki rály hoz
pe dig a VI II. ke rü let ből ke rí tett mo dellt
egy ci gány fiú sze mé lyé ben.

Fa bi ny Ta más szólt a Jó sa And rás
Mú ze um ban ar ról is, hogy az evan gé -
li kus egy ház ban 2014 a re for má ció és
kul tú ra éve, meg idéz ve, hogy Lu ther
nem egy sze rű en hit újí tó volt, de mű -
vé szet ér tő, sőt al ko tó em ber – ze ne -
szer ző és szö veg író – is, aki a fes té sze -
tet is tá mo gat ta. A kul tú ra nem más,
mint az em ber mű ve lé se. Is tent jó ként,
igaz sá gos ként,  ir gal mas ként  em le -

get jük leg gyak rab ban. Rit kán mond -
juk, hogy Is ten szép, pe dig ő tük rö ző -
dik a mű vé szet ben – hang sú lyoz ta.
Gon do lat éb resz tő be ve ze tő je után a
püs pök  ti zen egy  fest mény  és  több
mint egy tu cat rajz kö zött in vi tál ta va -
ló di  tár lat ve ze tés re  kö zön sé gét,  az
al ko tá sok előtt meg-meg áll va.

Di ák ren dez vé nyek
A mú ze u mi ese mé nyen a vá ros mű vé -
szet pár to ló kö zön sé ge kö zött ott ta lál -
hat tuk  a  Kos suth-gim ná zi um  di ák -
jait és az ő ven dé ge i ket: az is ko la ezen
a  na pon  ren dez te  a  nyolc osz tá lyos
gim ná zi u mok ta nul má nyi és kul tu rá -
lis ver se nyét. Négy nyír egy há zi in téz -
mé nyen kí vül Fe hér gyar mat ról, Haj dú -
ná nás ról,  Nyír bá tor ból,  Ti sza fü red -
ről – össze sen nyolc ál la mi és egy há -
zi in téz mény ből – mint egy öt száz di -
ák ér ke zett pén te ken a ve tél ke dés re.
Gya kor la ti lag min den is ko lai tan tárgy -
ból, va la mint szö veg ér tés ből, he lyes -

írás ból, szép ma gyar be széd ből, de bib -
lia is me ret ből is össze mér ték tu dá su kat. 
A dél előt ti írás be li ket kö ve tő en a fi -

a ta lok fa kul ta tív prog ra mo kon vet tek
részt. A mú ze u mon kí vül az or szág -
ban egye dül ál ló Ál lat park ba, il let ve a
Ret ró Rá di ó ba is szer vez tek szá muk -
ra el fog lalt sá got, amíg a meg hí vott ta -
ná rok kal is meg erő sí tett tan tes tü let
vég zett  az  írás be lik  ja ví tá sá val.  (A
nyolc osz tá lyos gim ná zi u mok éven te
meg ren de zett  se reg szem lé jé nek  if -
jú sá gát  egyéb ként  Fa bi ny  Ta más  a
Nagy temp lom ban kö szön töt te még a
tár lat ve ze tés előtt.) 
A mú ze u mi prog ram után az Észa -

ki Egy ház ke rü let lel ké szi ve ze tő je az
Evan gé li kus Ro ma Szak kol lé gi um hall -
ga tó i val ta lál ko zott. A kö tet len együtt -
lé ten a har ma dik éve mű kö dő fel ső ok -
ta tá si mű hely ak tu á lis hely ze té ről tá -
jé ko zó dott Fa bi ny Ta más, aki el kö te -
le zet ten mun kál ko dik az esély egyen -
lő ség ügyén. Fon tos nak tar tot ta, hogy
sze mély sze rint is meg is mer je azo kat
az új hall ga tó kat, akik eb ben a sze mesz -
ter ben let tek a szak kol lé gi um tag jai.

g Veszp ré mi Er zsé bet

Há rom nap kró ni ká ja Nyír egy há zá ról

Az an ti rasszis ta vi lág na pon, már ci -
us 21-én ad ták át a 2014. évi Rad nó ti
Mik lós An ti rasszis ta Dí ja kat. Idén –
má sok mel lett – dí jaz ták Aczél End -
re új ság írót, Al föl di Ró bert szí nész-
ren de zőt, Hel ler Ág nes fi lo zó fust és
D. dr. Har ma ti Bé la nyu gal ma zott
evan gé li kus püs pö köt. 
Az  aláb bi ak ban  áll jon  itt  né hány

mon dat a Ma gyar El len ál lók és An ti -
fa sisz ták Szö vet sé ge (ME ASZ) Bajcsy-
Zsi linsz ky  Em lék bi zott sá gá nak  az
evan gé li kus  egy ház ve ze tőt  mél ta tó
so ra i ból: „Har ma ti püs pök egész pá -
lya fu tá sa alatt az em ber és em ber, va -
la mint a fe le ke ze tek köz ti bé ké ért s az

öku me né ügyé ért mun kál ko dott. Kü -
lö nö sen a ke resz tény–zsi dó pár be szé -
dért  vég zett  mun ká ja  ki emel ke dő.
Hosszú ide ig – tíz évig – ő töl töt te be
a Ke resz tény–Zsi dó Tár sa ság ügy ve -
ze tő el nö ki tisz tét is. Bajcsy-Zsi linsz -
ky End re evan gé li kus már tír po li ti kus-
új ság író  em lé ké nek  fenn tar tá sát  is
hosszú ide je szív ügyé nek te kin ti, ezért
vál lalt  sze re pet  a  2012-ben  ala kult
ME ASZ Bajcsy-Zsi linsz ky Em lék bi -
zott ság te vé keny sé gé ben is, mely az
egy ko ri Bajcsy-Zsi linsz ky End re Ba rá ti
Tár sa ság utód ja ként vál lal ta a ha zai an -
ti fa siz mus  ki emel ke dő  tör té nel mi
ikon ja kul tu szá nak fenn tar tá sát.”

Evan gé li kus püs pök 
a Rad nó ti-dí ja sok kö zött

D. dr. Har ma ti Bé la nyu gal ma zott evan gé li kus püs pök Ke re csé nyi Zol tán Az
utol só nyár – Bajcsy-Zsi linsz ky End re éle té nek utol só sza ka sza i ról, va la mint
a ma gyar an ti fa sisz ta el len ál lás ról cí mű Bajcsy-Zsi linsz ky-em lék kö te té nek
bu da pes ti be mu ta tó ján, 2013 má ju sá ban

g Fo tó: ME ASZ Bajcsy-Zsi linsz ky Em lék bi zott ság
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Fabiny Tamás püspök tárlatvezetést tart a Jósa András Múzeumban…
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g Orosz Gá bor Vik tor

A ne ves né met teo ló gus, Jür -
gen Molt mann a  2010-ben
Ethik der Hoff nung (A re -
mény ség eti ká ja) cím mel
meg je lent mun ká já nak egyik
fe je ze té ben a test plasz ti kus -
sá gát hang sú lyoz za, ame lyet
ta pasz ta la tok, élet tör té ne tek
ala kí ta nak.  A  test al kat nak
nem  csu pán  „túl élé si  ér té -
ke”  (Über le bens wert),  ha -
nem „ki fe je ző ér té ke” (Dars -
tel lungs wert)  is van, hi szen
ar ra a kér dés re ad vá laszt: ki
va gyok  én?  Mi lyen  aka rok
len ni? Ezért ne vez he ti Nietz -
sché vel együtt  az  em bert
„szü le tett szí nész nek”, mert az
em ber ön ma gát el akar ja rej te ni, de
meg is akar nyi lat koz ni.
Eb ben a te kin tet ben bír nagy je len -

tő ség gel a test  insz ce ná lá sa (szín re
ho zá sa)  és  kül sőnk  gon do zá sa.  A
test be  „rak tá ro zód nak”  a  szer zett
ta pasz ta la tok: „be teg sé gek, lel ki be -
nyo má sok,  dön tő  él mé nyek  hát ra -
hagy ják nyo ma i kat”. A tes ti jel leg ze -
tes sé gek ki fe je ződ nek a gesz tu sok -
ban, nem csu pán egyé ni, de szo ci á -
lis ka rak ter rel is bír nak, hi szen bi zo -
nyos po zí ci ók hoz, fog lal ko zá sok hoz
rá juk  jel lem ző  ma ga tar tás for mák
kap cso lód nak. 
Molt mann négy jel leg ze tes tes ti ki -

fe je zés mód ra mu tat rá. 
Az el ső az asz ke ti kus tes ti vi sel ke -

dés, amely re jel lem ző az imád ko zás,
a böjt, a vissza fo gott ság, az ön sa nyar -
ga tás és a ma gány. Az asz ke ti kus ma -
ga tar tás for ma  va ló já ban  két  vi lág
tu da to su lá sá nak a ki fe je ző je. A mu -
lan dó  vi lág  go nosz  ha tal mai  ál tal
uralt test és az el jö ven dő vi lág üd vös -
sé ge sze rint meg di cső ült test konflik -
tu sa. En nek kö vet kez mé nye a test-lé -
lek du a liz mu sa: a tes tet meg kell öl -
dö köl ni,  hogy  a  lé lek  ki sza ba dul -
has son bör tö né ből. Az asz ké ták az
im it atio Ch ris tin ke resz tül ha son ló
ala kú vá kí ván tak for má lód ni Krisz -
tus hoz. 
Molt mann  má so dik  pél dá ja  az

úgy ne ve zett „ka to nai test” (Mi litär -
kör per), amely ben a ka to na jel leg ze -
tes ma ga tar tá sa, vi sel ke dé se nyil vá -
nul meg, és leg in kább a po rosz ka to -
nai dísz fel vo nu lás szem lél te ti, ami az -
óta vi lág szer te el ter jedt: „A ka to nai
test cél ja az ön ura lom tól az ön fel ál -
do zá sig ter jedt.”
A  har ma dik  ma ga tar tás for ma  a

mo dern kort jel lem zi, ahol a tes ti ki -
fe je ző dé sé nek elő fel té te le az asz ke -
ti kus és ka to nai test, de már nem az
azok  ál tal  meg je le nő  ma ga tar tás -
min ta hat ja át, ha nem a „kell”-nek
egy má sik min tá ja: „fit for work, fit for
fun”. Ezért a tes tet edze ni kell, meg
kell  job bí ta ni  – ma  ezt  „en hance -
ment”-nek ne ve zik –, hogy al kal mas
le gyen be töl te ni a mun ka he lyi  igé -
nye ket, de ké pes le gyen a szó ra ko zás -
ra is, bol dog sá got és elé ge dett sé get
su gá roz ni. „A mo dern sport a mo -
dern  tár sa da lom  szín pa dá vá  lett”,
mert a ver seny sport min tá ja a mun -
ka  te rü le tén  ér vé nye sü lő  tel je sít -
mény kény szer nek,  így  a  ver seny -
spor to lók  „li festy le-iko nok”.  Molt -
mann sze rint ez ah hoz ve zet, hogy a
sport  te rü le tén  meg je le nő  el vá rá -
sok az élet egyéb te rü le te in is mű köd -
ni fog nak. Nem csak mint az ér vé nye -
sü lés for mái, de a fel hasz nált bio tech -
no ló gi ai esz kö zök re is igény és ke res -
let je lent ke zik. 
Az „in di vi du á li san mu lan dó test -

nek” min dig az ide á lis hoz kell ha so -

nul nia, ami test kul tusszá vagy ér te -
lem adó „val lás sá” vá lik so kak éle té -
ben. A bir tok lás és a lé te zés meg kü -
lön böz te té sét hasz nál va Molt mann
rá mu tat a test bir tok lá sá ra: a szép ség -
se bé szet ál tal az em ber olyan test tel
bír hat, ami lyen nel sze ret ne. Ám ez a
sza bad ság csu pán lát szat, hi szen ép -
pen azt mu tat ja, mennyi re ki szol gál -
ta tott az em ber a mo dern tár sa da lom
el vá rá sa i nak.
Jog gal  ál la pít ja  meg  Molt mann,

hogy rend szer szin tű kény szer ről van
szó ak kor is, ami kor a ver seny ar ra
kény sze rí ti a spor to lót, hogy dop pin -
gol ja ma gát, mert ön ma gá tól nem ké -
pes  még  na gyobb  tel je sít mény re,
hol ott ez ve le szem ben el vá rás ként je -
lent ke zik.  A  szép ség re  is  ugyan ez
igaz: a szép pé vá lás le he tő sé gé ből a
szép pé vá lás kény sze re lett. Ezért ál -
la pít ja meg Molt mann, hogy a szé pek
sok szor gör csö sek és öröm te le nek: „a
test sze re te tük nem kü lön böz tet he tő
meg a test gyű lö le té től”. A meg szé pí -
ten dő  és  az  ide á lis ra  for má lan dó
test sok te kin tet ben meg fe lel a „ka -
to nai test nek”, és kö ve tő je a „tes ti asz -
ké zis nek”. Max We ber rel szól va „e vi -
lá gi asz ké zis” e vi lá gi cé lok el éré se ér -
de ké ben.
A ne gye dik pél da „az au ten ti kus

ke resz tény test ta pasz ta lat” (Kör pe rer -
fah rung), ame lyet „Is ten sze re te té nek
hit be li  ta pasz ta la ta”  ha tá roz  meg.
Akit el fo gad nak, az sa ját tes tét is ké -
pes el fo gad ni olyan nak, ami lyen. Ez
az ál lí tás az zal tá maszt ha tó alá, hogy
„Is ten sze re te te nem csu pán igaz zá,
ha nem szép pé is te szi a hí vőt”. En nek
ana ló gi á já ra  meg ál la pít ha tó,  hogy
az em be ri sze re tet is szép pé te szi azt,
akit  sze ret:  „még a  csúf  ar con  is  a
szép ség  csil lo gá sát  hív ja  elő,  mert
örö möt kelt”. 
Meg ál la pí tá sa i nak  tel jes sé ge  a

test té l étel és a fel tá ma dás fel ől ért -
he tő meg. Is ten em ber ré lé te „el len -
ké pe” (Ge gen bild) a mo dern „gép -
em ber nek” (Mas chi e nen mensc hen).
A szép ség és tel je sít mény mes ter kélt
igé nyé nek. Minden nek ki fe je zet ten
szó tér io ló gi ai kö vet kez mé nyei van -
nak a mo dern em ber élet hely ze té -
re néz ve, amely így fog lal ha tó össze:
„Is ten  em ber ré  lett,  hogy  ez ál tal
mi  büsz ke  és  sze ren csét len  is te -
nek ből  iga zi  em ber ré  vál has sunk,
olyan em be rek ké, akik fi a tal sá gu kat
és öreg sé gü ket is ké pe sek el fo gad -
ni, és tes tük mu lan dó sá gá val egyet -
ér te nek.  Em be rek ké,  akik  tud ják,
hogy az élet több mint tel je sít mény,
és a sze re tet az, ami az em bert szép -
pé te szi.”

A szerző az Evangélikus Hittudomá -
nyi Egyetem Rendszeres Teológiai
Tan székének docense

Szín pad ra ál lí tott 
és meg vál tott tes tek

– A bony há di szel le mi zsen dü lés év -
ről év re nép sze rűbb. Ez nagy öröm le -
het, hisz a he lyi pe da gó gu sok öt le te i ből
szü le tett az or szá gos ver seny. 
– A zsen dü lés hat éves, ám már ti -

zen ket te dik al ka lom mal ke rült sor az
Or dass La jos or szá gos re to ri ka ver -
seny re, mely nek  há zi gaz dá ja  Kut -
nyánsz kyné Bacs kai Esz ter, zsű ri el nö -
ke T. Pin tér Ká roly, az Evan gé li kus Élet
fő szer kesz tő je. A Lotz Já nos szö veg ér -
té si és he lyes írá si ver senythe te dik al ka -
lom mal ren dez tük meg, zsű ri el nö ke dr.
Ohn macht Mag dol nael mé le ti nyel vész
a Sze ge di Tu do mány egye tem ről, öt let -
gaz dá ja ma gam vol tam. A prog ram mal
egy idős az Ésszel já rom be a Föl det! el -
ne ve zé sű föld rajz ver seny; zsű ri jé nek dr.
Nagy Ba lázs Pro  Geo gra phia  dí jas
egye te mi do cens, A Föld gömb ma ga -
zin fő szer kesz tő je volt az el nö ke, az öt -
let- és há zi gaz da Gru ber Lász ló.
Az  öt éves  Glas per len spi el né met

nyel vi, kul túr tör té ne ti és or szág is me reti
ver senyt Hohl né Pr obszt Éva ta lál ta ki,
szer vez te meg, és egy ben há zi gaz dá -
ja is volt. Zsű ri jé ben el nök ként idén dr.
Manz Ad el he iddo cens, a ba jai Eöt vös
Jó zsef Fő is ko la Nem ze ti sé gi és Ide gen
Nyel vi In té ze té nek ve ze tő je, dr. Ka to -
na Tün de, a Sze ge di Tu do mány egye -
tem  Ger mán  Fi lo ló gi ai  In té ze té nek
do cen se és Gál Már ta,az Eöt vös Jó zsef
Fő is ko la Nem ze ti sé gi és Ide gen Nyel -
vi  In té ze té nek  lek to ra  fog lalt he lyet.
Még új don ság nak szá mít az evan gé -

li kus is ko lák tör té ne lem ver se nye a ma -
ga má so dik al kal má val; Ta kács né Ver -

cse Er zsé bet kol lé ga nőm volt az öt let -
adó,  a  zsű ri  el nö ké nek  tisz tét  pe dig
Stróbl Te ré zia, a tol nai Sztá rai Mi hály
Gim ná zi um tör té ne lem ta ná ra lát ta el.

– Szép pél dá ja a ren dez vény a ha -
gyo mány ápo lás nak és az in no va tív
szel lem nek. Szá mok ban mér he tő-e a
köz ked velt ség?

– Ter mé sze te sen. Min den me gyé -
ből és Bu da pest ről  is  jöt tek di á kok,
több mint száz is ko lá ból, hoz zá ve tő -
leg két száz öt ve nen. Ta ná rok és szü lők
is el kí sér ték őket. 

– Már a meg nyi tón ki vi lág lott, hogy
ran gos ese mény kezdődik…
–  Stargl Szil via kar nagy  ve zet te,

arany mi nő sí té ses if jú sá gi ve gyes ka -
runk te rem tett emel ke dett han gu la tot,
majd Sza bó Vil mos Bé la es pe res (ké -
pünk jobb szé lén) gon do lat in dí tó ün -

ne pi be szé de kö vet ke zett. Igaz ga tónk,
An dor ka Gá bor kö szön tő jé ben szin -
tén ki emel te a ren dez vény fon tos sá gát.
El is me rés nek te kint jük, hogy meg hí -
vá sun kat el fo gad va a zsű ri ben egye te -
mi ok ta tók, ne ves szak em be rek fog lal -
tak he lyet, és ad tak a ver seny zők nek
ér té kes  út ra va lót.  A meg mé ret te tés
iga zi rang ját to vább ra is a re me kül fel -
ké szült di á kok ad ják. Öröm mel ta pasz -
tal tuk, hogy a zsen dü lés re egy re több
evan gé li kus is ko la kül di el a ta nu ló it.

– A ver se nyek mel lett min dig igye -
kez nek va la mi pluszt is nyúj ta ni a meg -
je len tek nek.
– Gim ná zi u munk nem csu pán ok -

ta tá si in téz mény, ha nem he ti hat na -

pon,  na pi  hu szon négy  órában  iga zi
szel le mi  mű hely,  amely  a  kol lé gi u -
munk kal együtt al kot egy sé ges egé szet.
Utób bi ban szál lá sol tuk el a di á ko kat és
kí sé rő i ket, itt pi hen het ték ki ma gu kat
a ver se nyek után pél dá ul cso csó zás sal,
ka ra ok éval, ping pon go zás sal. A tánc -
te rem ben nagy si kert ara tott az Égi és
föl di, vagy amit akar tok cí mű da rab
szín ját szó ink elő adá sá ban. A gim ná zi -
um ter me i ben ma gyar sza kos kol lé gák -
nak és szü lők nek tar tot tunk elő adást,
s boly gónk leg ma ga sabb tűz há nyó já -
ról néz het tek dia ké pes él mény be szá -
mo lót az ex pe dí ció tag ja i val. Szép szá -
mú ér dek lő dő tett „tú rát” az is ko la kö -
zel öt hek tá ros te rü le tén An tal Má ria
könyv tá ro sunk ka la u zo lá sá val.

– Ké rem, fog lal ja össze né hány mon -
dat ban az idei ver seny ta pasz ta la ta it!
– Ta kács né Ver cse Er zsé bet kol lé -

ga nőm sza va it  sze ret ném  idéz ni. A
tör té ne lem ver seny ről  tett  meg ál la -
pí tá sai – a vissza jel zé sek alap ján – a
töb bi  ver seny szám ra  is  iga zak:  „A
zsű ri  meg elé ge dé sé re  a  vál to za tos,
sok szí nű, a gye re kek élet ko ri sa já tos -
sá ga it fi gye lem be ve vő fel ada to kat a
ta nu lók rend kí vül ügye sen ol dot ták
meg.  Összes sé gé ben  el mond ha tó,
hogy  a  ver seny zők  komp lex  lá tás -
mód ról, ki vá ló tény anyag tu dás ról tet -
tek ta nú bi zony sá got. Egy ön te tű vé le -
mény ként hang zott el, hogy a jó han -
gu la tú, az ál ta lá nos és kö zép is ko lás
kor osz tályt meg moz ga tó ver seny so -
ro za tot a kö vet ke ző évek ben is foly -
tat ni kell a bony há di szel le mi zsen dü -
lés ke re tei kö zött.”

g V. Gänsz ler Be á ta

Ésszel, szív vel, lé lek kel
Va ló di szel le mi köz pont a bony há di gim ná zi um

A ver seny ek első helyezettjei
Tör té ne lem ver seny: De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um, Bu da pest – Bó -
di Lő rinc, Czic ka Ben ja min, Ge rák Zol tán • Fel ké szí tő ta nár: Gu óth Emil

Lotz Já nos szö veg ér té si és he lyes írá si ver seny: 4. év fo lyam: Die nes
Va lé ria Ál ta lá nos Is ko la, Szek szárd – Trapp Mar ga ré ta • Fel ké szí tő ta nár:
Pó czá né Zsá ko vics Csil la ◆ 7. év fo lyam: Kál vin Té ri Re for má tus Ál ta lá -
nos Is ko la, Ma kó – Pi pis Pan na • Fel ké szí tő ta nár: Ko vács né Bo dzsár Zsu -
zsan na ◆ 8. év fo lyam: Nóg rá di Ál ta lá nos Is ko la, Nóg rád – Krá lik Pet ra
La u ra • Fel ké szí tő ta nár: Ko vács Ág nes

Ésszel já rom be a Föl det! föld rajz ver seny: Ár pád Gim ná zi um (Bu da -
pest) csa pa ta és fel ké szí tő ta ná ra. (Egy ben a fő dí jat, a két he tes tö rök or szá -
gi utat is el nyer ték.) 

Glas per len spi el (Üveg gyöngy já ték) né met nyel vi, kul túr tör té ne ti és
or szág is me re ti ver seny: I. ka te gó ria (7–8. osz tá lyo sok): Kiss Ta ma ra (Ber -
zse nyi Dá ni el Evan gé li kus [Lí ce um] Gim ná zi um, Szak kép ző Is ko la és Kol -
lé gi um, Sop ron, fel ké szí tő ta ná ra: Dro b i na And rea)◆ II. ka te gó ria (9–10.
osz tá lyo sok): Mol nár Pet ra (Kis fa lu dy Ká roly Gim ná zi um, Mo hács, fel ké -
szí tő ta ná ra: Acél né Gön döcs Szil via)◆ III. ka te gó ria (11–12. osz tá lyo sok):
Né meth Ré ka (Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus [Lí ce um] Gim ná zi um, Szak -
kép ző Is ko la és Kol lé gi um, Sop ron, fel ké szí tő ta ná ra: Lang Krisz ti na)

Ordass Lajos országos re to ri ka ver seny: Pri mer ka te gó ria: De ák Té ri
Evan gé li kus Gim ná zi um, Bu da pest – Már kus Má té • Fel ké szí tő ta nár: Őze
Sán dor né ◆Ma gisz ter ka te gó ria: Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim -
ná zi um és Kol lé gi um – Pé csi Ben ce • Fel ké szí tő ta nár: Bo zó Zsu zsan na 
(A legsikerültebb szónoklatokból összeállítás lapunk következő számában.)

„Föl most, én lel kem, raj ta hát! / Szó -
lal tasd meg szí vem sza vát! / Szen ve -
dő Uram em lé két / Hir des se han gom
szer te szét!” – hall hat ták  az  egy be -
gyűl tek Kis te le ki Zol tán elő adá sá ban
emel lett  Hall grím ur Pét urs son iz -
lan di  köl tő  pas sió éne ke i nek  több
más rész le tét is már ci us 20-án Bu da -
ke szin, a Pro tes táns Kör ben.
Ez al ka lom mal Zász ka licz ky Ta -

más or go na mű vész, ze ne tu dós tar -
tott elő adást Bach pas si ói és a társ -

mű vé sze tek cím mel. A ve tí tő vász non
lát ha tó  volt  a  lő csei  Szent  Ja kab-
temp lom utol só va cso ra szo bor cso -
port ja, Lő csei Pál mes ter  al ko tá sa.
Fel vé tel ről Bach Má té- és Já nos-pas -
si ó já nak rész le tei  szó lal tak  meg.
Köz ben pe dig szin te a hát tér ből ve -
zet te a je len lé vők lá tá sát, hal lá sát, fi -
gyel mét Zász ka licz ky Ta más – Jé zus
ke reszt je fe lé. Ez a csön des „ve ze tés”
még is – az egyik hall ga tó sza va i val –
„meg ren dí tő en szép” bi zony ság té tel -

lé fon ta össze a ze ne, a vers és a kép -
ző mű vé szet üze ne tét. 
A  vá lo ga tás  szem pont ja  az  volt,

hogy ezek a mű vek nem en ged nek
pusz tán né ző ként, hall ga tó ként hát -
ra dől ni a szé kün kön, ha nem meg szó -
lí ta nak,  s  vá lasz adás ra  kész tet nek.
Ezen az es tén úgy kap tunk új is me -
re te ket, hogy köz ben szem be ta lál koz -
tunk  hi tünk,  lel ki is me re tünk  kér -
dé se i vel és Jé zus sze líd te kin te té vel. 

g LPS

Pas si ók a Pro tes táns Kör ben

b Im már ha to dik al ka lom mal gyűl tek össze az or szág min den tá já ról a
bonyhádiszellemizsendülés ver seny zői. Az összes me gye és a fő vá -
ros is szép szám mal kép vi sel tet te ma gát a Bony há di Pe tő fi Sán dor
Evan gé li kus Gim ná zi um és Kol lé gi um ren dez vé nyén már ci us 21–22-
én. A más fél na pos prog ram so ro zat ról LencznéVrbovszkiJudit igaz -
ga tó he lyet tes, fő szer ve ző adott tá jé koz ta tást.
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b A kö zel gő or szág gyű lé si vá lasz tás -
sal kap cso la to san la punk ban már
kö zöl tük egy há zunk el nök sé gé -
nek köz le mé nyét, amely a vá lasz -
tó jog fe le lős gya kor lá sá ra buz dít
az áp ri lis 6-i vok so lá son. Az en nek
szel le mé ben ké szí tett in ter jú ban
a Lu ther Ott hon – Szak kol lé gi u -
mot is igaz ga tó Barthel-Rúzsa
Zsolt lel kész vál lal ko zott ar ra,
hogy meg vá la szol ja kér dé se in -
ket, tisz tázan dó az ak tu ál po li ti kai
kam pány zaj ban leg több ször át
sem gon dolt alap fo gal ma kat. 

– Mi a sze re pe, funk ci ó ja a de mok -
rá ci á ban a vá lasz tás nak, a sza va zás -
nak? Kér dez het ném azt is: mi től de -
mok rá cia a de mok rá cia?
– A de mok rá cia szó – amely ben az

ógö rög dé mosz, „nép” je len té sű szót
ta lál juk – azt je len ti: a nép vagy a pol -
gá rok  ural ma.  A  de mok rá cia  leg -
alap ve tőbb,  leg ősibb  ér ték tar tal ma
en nek meg fe le lő en nem más, mint
hogy egy – po li ti kai ter mé sze tű – kö -
zös ség tag jai ma guk dön te nek a kö -
zös sé get érin tő lé nye ges kér dé sek ben. 
Fon tos azon ban meg je gyez ni, hogy

a de mok rá cia so ha, egyet len kor ban
és  sem mi lyen  ál la mi  kö zös ség ben
sem je len tet te azt, hogy a dön té sek
min den érin tett egyen lő be le szó lá sá -
val  szü let nek,  azt  pe dig  vég képp
nem,  hogy  min den  eset ben  kon -
szen zu sos, az az tel jes egyet ér tés sel
meg ho zott  in téz ke dé sek ről be szél -
het nénk.  Szá mom ra  a  de mok rá cia
ön ma gá ban a kö zös sé get al ko tó sze -
rep lők le he tő leg szé le sebb kö ré nek
rész vé te lét  je len ti  az  őket  érin tő
dön té sek meg ho za ta lá ban.
A de mok rá cia fo gal mát az el múlt

év szá za dok-év ez re dek so rán kü lön -
fé le jel zők kel pon to sí tot tuk, pél dá ul
an nak függ vé nyé ben, hogy egyes ko -
rok ban ki ket te kin tet tek a kö zös ség
tag jai  kö zé  tar to zó nak,  il let ve  kik
vol tak  ki zár va  be lő le  –  pél dá ul  a
rab szol gák,  a  hely ben  tar tóz ko dó
ide ge nek és így to vább –, il let ve hogy
a kö zös ség tag jai mi lyen for má ban és
tech ni ká val gya ko rol ják a dön tés ho -
za talt. Le het köz vet le nül – er re pél -
da az óko ri Athén ben a cse rép sza va -
zás –, és le het vá lasz tott kép vi se lők
út ján, ez utób bi jel lem ző a mo dern
par la men tá ris de mok rá ci ák ra. 
A mai nyu ga ti tö meg de mok rá ci -

ák alap ja az egyen lő, ál ta lá nos és tit -
kos vá lasz tó jog, va la mint az ezen ala -
pu ló kü lön bö ző kép vi se le ti mo del lek,
az az  par la men tá ris  rend sze rek.  A
kép vi se le ti de mok rá ci át ki egé szí tik –
hol ki sebb, hol na gyobb je len tő ség -
gel, lo ká li san-re gi o ná li san, de akár or -
szá go san, sőt eu ró pai szin ten is – a
köz vet len de mok rá cia in téz mé nyei.
Ezek kö zül a leg is mer tebb a nép sza -
va zás és az úgy ne ve zett né pi vagy ál -
lam pol gá ri kez de mé nye zés. 
Fon tos fo ga lom to váb bá a rész vé -

te li de mok rá cia. Ez azt je len ti, hogy
nagy sze re pük van a kép vi se le ten és
a köz vet len be le szó lá son túl el ér he -
tő esz kö zök nek és tech ni kák nak is,
ame lyek se gít sé gé vel a pol gá rok to -
váb bi  ha tás sal  le het nek  a  po li ti kai
dön tés ho za tal ra.  Ilyen  pél dá ul  az
ál lam pol gá rok kal vagy ci vil szer ve ze -
tek kel foly ta tott kon zul tá ció, ér dek -
kép vi se le tek kel foly ta tott ér dek egyez -
te tés és így to vább.

– Ho gyan „fej lő dött” a vá lasz tó jog?
Ho gyan ha tá roz zák meg, hogy ki ket
il let meg?
– Fon tos, hogy a vá lasz tás ra – be -

le szó lás ra – jo go sul tak kö ré nek meg -
ha tá ro zá sa min dig a kö zös ség dön té -
se, és nem kül ső kény szer ered mé nye.

Elő ször is két fé le vá lasz tó jo got kü lön -
böz te tünk meg; az ak tí vat: va la ki vá -
laszt, és a passzí vat: va la ki vá laszt ha -
tó. A passzív vá lasz tó jog gal ren del ke -
zők kö re min den kor ban és kö zös ség -
ben szű kebb, mint az ak tív vá lasz tó -
jog gal bí ró ké. Ez rö vi den annyit je lent,
hogy sok kal szi go rúbb fel té te lek nek
kell meg fe lel nie an nak, aki vá lasz tott
kép vi se le ti tiszt ség vi se lő sze ret ne len -
ni, mint an nak, aki „csak” vá lasz ta ni
sze ret ne ilyen tiszt ség vi se lő ket.
A vá laszt ha tó ság kri té ri u ma it az an -

tik vi tás tól kezd ve egé szen az Egye sült
Ál la mok de mok rá ci á já nak ko rai idő -
sza ká ig és az eu ró pai tö meg de mok rá -
ci ák haj na lá ig bi zo nyos fo kú va gyo ni
vagy jö ve del mi cen zus hoz – mi ni má -
lis kü szöb ér ték hez –, va la mint ál ta lá -
ban ma ga sabb élet kor hoz kö töt ték, sőt
jel lem ző volt az is, hogy csak fér fi a kat
le he tett meg vá lasz ta ni. Mind az an -
tik vi tás ban, mind a mo dern fel fo gá -
sok több sé gé ben erő sen tart ja ma gát
az a vé le ke dés, hogy a kö zös ség kép -
vi se le té re és an nak ne vé ben dön tés -
ho za tal ra sza bad és rá ter mett em be -
rek al kal ma sak. Sza ba dok, mert ren -
del kez nek  az  eg zisz ten ci á lis  mi ni -
mum kö ve tel mé nyek kel: van fe dél a fe -
jük fe lett, tud nak en ni ad ni a csa lád -
juk nak,  biz tos  a  meg él he té sük.  És
rá ter met tek, mert meg fe le lő élet ta -
pasz ta lat tal és mű velt ség gel bír nak:
ele get lát tak, csa lád juk van – is mer -
jük a Bib li á ból a püs pök kel szem ben
tá masz tott egyik kö ve tel ményt: „egy -
fe le sé gű fér fi” (1Tim 3,2) –, el vé gez ték
a szük sé ges is ko lá kat.
Az ak tív vá lasz tó jog gal ren del ke zők

kö re en nél ter mé sze te sen min dig is
sok kal ki ter jed tebb volt, azon ban az
ál ta lá nos és egyen lő vá lasz tó jog meg -
le pő en ké sei, zö mé ben 20. szá za di in -
téz mény. A kez de tek ben sok fé le kri -
té ri um szab ta meg, kik vá laszt hat tak
akár or szá go san, akár a he lyi kö zös -
sé gek ben,  el ső sor ban  vá ro sok ban.
Min den kor  meg fi gyel he tő  egy  ko -
moly élet ko ri cen zus. Ez az év szá za -
dok so rán egy re lej jebb kú szott, és ma
nagy já ból min den jog ál lam ban egy -
be esik a jo gi nagy ko rú ság kor ha tá rá -
val.  Mint  tud juk,  Ma gyar or szá gon
ez a ti zen nyol ca dik élet év. De ér de kes,
hogy  pél dá ul  Auszt ri á ban  ti zen hat
éves kor tól vá laszt hat nak. 
Fon tos kri té ri um volt és ma radt a

kö zös ség hez tar to zás erős sé ge és tar -
tós sá ga: a hu za mos hely be li tar tóz ko -
dás – la kó hely – és/vagy a kö zös ség -
hez tar to zás vér sé gi, nyel vi, kul tu rá lis
as pek tu sai. To váb bi, má ra ja va részt el -
tűnt kor lá to kat je len tet tek a tár sa dal -
mi rang ra – ne mes vagy pol gár –, va -
gyon ra vagy jö ve de lem re és mű velt -
ség re, is ko lá zott ság ra vo nat ko zó kri -
té ri u mok. Rész ben az elő ző ek ből is
kö vet ke zett,  hogy  a  vá lasz tó jo got
csak  igen  ké sőn  ter jesz tet ték  ki  a
nők re:  a  nyu ga ti  de mok rá cia  egyik
min ta ál la má nak  szá mí tó  Svájc ban
mind ez csak  1971-ben  tör tént meg!
Vol tak és van nak  to váb bá egyéb

kor lá tok ab ban a te kin tet ben, hogy ki
ho gyan tud él ni a ne ki biz to sí tott vá -
lasz tó jog gal.  Kül föl di  tar tóz ko dás
ne he zít he ti a rész vé telt, kö te le ző en
elő írt rész vé tel is lé te zik a vi lá gon, il -
let ve kü lön bö ző re giszt rá ci ós, össze -
írá si el já rá sok – pél dá ul az Egye sült
Ál la mok ban – igye kez nek biz to sí ta -
ni, hogy a vá lasz tá so kon el ső sor ban
azok ve gye nek részt, akik szí vü kön
vi se lik a kö zös ség dol ga it.
A vá lasz tó jog ki ter jesz té se a tör té -

ne lem so rán meg fi gyel he tő en együtt
járt  a  mély re ha tó  gaz da sá gi-tár sa -
dal mi vál to zá sok kal. Míg a mo der ni -
tás előt ti idők ben a kü lön bö ző, nem
sza bad jog ál lá sú, a va gyo ni/jö ve del mi
cen zust el nem érő tár sa dal mi cso por -

tok ki sebb mér ték ben já rul tak hoz zá
az ál lam ter he i hez – hi szen köz ter he -
i ket  ja va részt  hely ben  rót ták  le  a 
föl des úr, vá ros, me gye, egy ház ré szé -
re –, ad dig a 19. szá zad tól, az ipa ri ál -
la mok lét re jöt té nek ko rá tól kezd ve a
kis- és kö zép pol gár ság, a kis bir to ko -
sok  és  a  mun kás ság  is  je len tő sen
hoz zá já rult az ál la mi fel ada tok el lá tá -
sá hoz. Eb ben a te kin tet ben helyt ál ló
te hát  az  észak-ame ri kai  gyar ma tok
egy ko ri  kö ve te lé sé re  hi vat koz ni
(„Nincs adó zás kép vi se let nél kül!”), va -
la mint meg kell em lí te nünk ezen cso -
por tok ha té kony ön szer ve ző dé sé nek,
ér dek kép vi se le té nek sze re pét is a vá -
lasz tó jog ki ter jesz té sé ben.

– Van-e fe le lős sé ge, és ha igen,
mi lyen te kin tet ben a vá lasz tó nak?
Mit je lent fe le lő sen vá lasz ta ni?
– A vá lasz tó fe le lős sé ge a de mok -

rá cia ma gá tól ér te tő dő kulcs ele me.
Ugyan egy kép vi se le ti tö meg de mok -
rá ci á ban gyak ran tűn het úgy, hogy az
egyé ni sza va zat sú lya mi ni má lis, sú -
lyos hi ba er re hi vat koz va nem él ni a
kö zös ügyek be va ló be le szó lás nak a
vá lasz tó jog  kí nál ta  le he tő sé gé vel.
Akár lé te zik ér vé nyes sé gi kü szöb egy
vá lasz tá si rend szer ben, akár nem, a
vá lasz tás  ki me ne te lét  vég ső  so ron
azok dön tik el, akik el men nek, és ér -
vé nyes  sza va za tot  ad nak  le.  Min -
den ki más, aki nem gya ko rol ja vá lasz -
tó jo gát,  au to ma ti ku san  má sok nak
en ge di át a dön tés le he tő sé gét. Ez a
fe le lős ség  el há rí tá sát  je len ti,  amit
sem mi kép pen nem ne vez he tünk ön -
tu da tos, eré nyes vi sel ke dés nek. 
Ami a fe le lős vá lasz tás kér dé sét il -

le ti: fe le lő sen vá lasz ta ni annyit tesz,
mint a le he tő sé gek hez mér ten elő ze -
te sen és ala po san tá jé ko zód ni a dön -
té sünk le het sé ges kö vet kez mé nye i ről
– „ha őket tá mo ga tom, er re szá mít -
ha tok” –, az egyéb kö rül mé nyek ről –
„en nek a párt nak van esé lye be jut ni,
an nak nincs” –, és a meg szer zett in -
for má ci ók bir to ká ban, ér ték- és ér -
dek vá lasz tá sunk  tu da tá ban  leg jobb
lel ki is me re tünk sze rint dön te ni.

Áp ri lis 6.   
Aki vá la szol: Bart hel-Rú zsa Zsolt evan gé li kus lel kész, a S                    

Meg hí vó a lep ra misszió ün nep sé gé re
A Lep ra misszió negy ven éves szol gá la tá ért va ló há la adó ün nep ség áp ri lis 6-
án, va sár nap 4 óra kor lesz a Bu da pest VI. ker., Vö rös mar ty u. 51. szám alatti
Skót Misszió temp lo má ban (a kis föld alat ti Vö rös mar ty ut cai meg ál ló já tól pár
lé pés re). Sze re tet tel vár ják a mun ka tár sa kat, tá mo ga tó kat, ér dek lő dő ket!

Jó té kony sá gi hang ver seny gö döl lőn
A Tes se dik Sá mu el Ala pít vány jó té kony sá gi hang ver senyt ren dez áp ri -
lis 4-én (pén te ken) 18 óra kor a Tes se dik Ga lé ri á ban (Gö döl lő, Lum ni -
czer S. u. 4.) a Tes se dik Sá mu el Csa lá dok Át me ne ti Ott ho ná nak tá mo -
ga tá sá ra. A kon cert re sze re tet tel hív juk és vár juk Önt is.
Ven dé günk lesz Ko vács Ani kó he ge dű mű vész, a Ka ta ri szim fo ni kus ze -

ne kar tag ja. A kon cert mű so rán: Massa net: Thaïs Me di ta ti on; Bee tho -
ven: F-dúr  ro mánc;  Hu bay: Zep hir;  Bar tók: Ro mán  né pi  tán cok;
Brahms: Ma gyar tán cok; Vi val di: a-moll ket tős ver seny. Zon go rán kí sér
Fe ren czy Be á ta. Köz re mű kö dik Ro szík Csen ge.
Be lé pő jegy árak: fel nőt tek nek 1800 fo rint, di á kok nak, nyug dí ja sok nak

1000 fo rint. Je gyek vált ha tók nap köz ben a Tes se dik Ga lé ri á ban, a ze ne -
is ko la könyv tá rá ban, il let ve meg ren del he tők a 20/824-7621-es te le fon -
szá mon vagy a tes se dik ga le ria@gmail.com e-mail cí men.

zug lói ze nés es ték
Min den kit sze re tet tel vá runk a zug lói ze nés es ték ta va szi kon cert so ro -
za tá nak má so dik al kal má ra áp ri lis 6-án, va sár nap 18 óra kor a zug lói evan -
gé li kus temp lom ba (Bu da pest XIV. ker., Lő csei út 32.). Fel lép Ká ko nyi
Ár pád.
Ká ko nyi Ár pád 2008-ban dip lo má zott a Ze ne aka dé mia ze ne szer zés

sza kán, emel lett zon go ris ta ként Ma gyar or szág és Eu ró pa szá mos kon -
cert ter mé ben fel lé pett már, töb bek kö zött a bel ga ki rá lyi csa lád előtt az
Ac cord Qu ar tet tel. Kom po zí ci ói fel csen dül nek szín há zak ban, kó rus ver -
se nye ken, fesz ti vá lo kon, köz tük a bu da pes ti őszi fesz ti vá lon. 
A ze nés áhí ta ton a böj ti el mé lyü lést se gí tő da ra bot hall ha tunk, me -

lyet a ze ne szer ző ki fe je zet ten er re az al ka lom ra kom po nált. A Füg ge lék
Bach Já nos-pas si ó já hoz cí mű al ko tás lel ki és ze nei to vább gon do lá sa a ba -
rokk mes ter jól is mert ora tó ri u má nak. 
A be lé pés in gye nes.

Meg úju ló ener gia for rás sal kom bi nált 
épü let ener ge ti kai kor sze rű sí tés kör men den

A Kör men di Evan gé li kus Egy ház köz ség több mint 8 mil lió fo rin tot nyert
az Új Szé che nyi terv Kör nye zet és ener gia ope ra tív prog ram já ban (KE -
OP). Az összes sé gé ben 14 mil li ós pro jekt le he tő sé get adott a Kör men -
di Evan gé li kus Egy ház köz ség lel ké szi hi va ta lá ban a fű tés, a hi deg- és me -
leg víz-el lá tás rend sze ré nek kor sze rű sí té sé re, nap kol lek to ros rend szer ki -
ala kí tá sá ra, nap ele mek fel sze re lé sé re. 
Az épü let ener ge ti kai té nye zői már nem vol tak meg fe le lő ek, a fű té -

si, il let ve a hi deg- és me leg víz-el lá tá si rend sze re nem tett ele get a kor el -
vá rá sa i nak, nyí lás zá rói és fény for rá sai má ra el avult tá vál tak.
A pro jekt ke re té ben nap ele mes rend szert épí tet tek ki, a fű té si, a hi -

deg- és me leg víz-el lá tá si rend szert tel je sen fel újí tot ták, nap kol lek to rok -
kal se gít ve mű kö dé sü ket. Sor ke rült a fö dém és a lá ba zat utó la gos szi -
ge te lé sé re, va la mint a nyí lás zá rók cse ré jé re is. A ré gi vi lá gí tó tes te ket új,
ener gia ta ka ré kos da ra bok ra cse rél ték.
A pro jekt el sőd le ges cél cso port ját a Kör men di Evan gé li kus Egy ház -

köz ség dol go zói és gyü le ke ze ti tag jai al kot ják. A pro jekt kör nye ze ti ha -
tás te rü le te azon ban nem csak az érin tett in gat lan ra ter jed ki, ha nem az
el ér ni kí vánt in di ká tor ér té kek kel köz vet ve az egész or szág ener gia el lá -
tá sá nak biz ton sá gát és ver seny ké pes sé gét ja vít ja, a kör nye ze ti ál la pot meg -
őr zé sét ér dem ben szol gál ja.

A pro jekt az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val, az Eu ró pai Re gi o -
ná lis Fej lesz té si Alap társ fi nan szí ro zá sá val va ló sult meg.

Kör men di Evan gé li kus Egy ház köz ség • 9900 Kör mend, Thö kö ly I. u. 21.

kor mend@lu the ran.hu
kor mend.lu the ran.hu • ujsz ec he nyi terv.gov.hu

Asz ta li be szél ge té sek a lud wig Mú ze um ban
Sze re tet tel hív juk a Lud wig Mú ze um és az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu -
rá lis Ala pít vány kö zös ren dez vé nyé nek, a mű vé szet és szak ra li tás kap -
cso la tát vizs gá ló be szél ge tés so ro zat nak kö vet ke ző al kal má ra áp ri lis 10-
én, csü tör tö kön 18 órá ra a Lud wig Mú ze um ba. Nagy Ta más Ybl-dí jas
épí tész, Su lyok Mik lós mű vé szet tör té nész és Ha fen scher Ká roly evan gé -
li kus lel kész ül egy asz tal hoz, hogy a kor társ mű vé szet, il let ve a li tur gia
ki in du ló pont já ból a szak ra li tást ér tel mez zék. 
Mit ne ve zünk szak rá lis nak? Ho gyan je le nik meg az épí té szet ben és a

kép ző mű vé szet ben? A temp lom kü lön bö ző ré szei, va la mint kép ző- és
ipar mű vé sze ti al ko tá sok ho gyan vál nak a li tur gia esz kö zé vé? A ma gyar -
or szá gi kor társ temp lom épí té szet egyik ki ma gas ló épí té szé nek al ko tá -
sa in ke resz tül ezek re a kér dé sek re is ke res sük a vá la szo kat. A be szél ge -
tés mo de rá to ra Ga lam bos Ádám evan gé li kus teo ló gus. 
Be lé pő díj fel nőt tek nek 600 Ft, nyug dí ja sok nak és di á kok nak 300 Ft.

A be lé pő vel a Lud wig Mú ze u mot tá mo gat ja.
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Ezt  az  em lé ke zést már  ré gen meg
akar tam  ír ni,  de min dig  za vart  az
egy sze rű kér dés: va jon mit szólt vol -
na Hra bal uram ah hoz, hogy én az
ola jo san sű rű, tü zes vö rös bort sze re -
tem, ar ra es kü szöm (fő leg be te ges ke -
dő szí vem mi att), ő pe dig az arany -
ló, tej szí nes hab bal ko ro ná zott sört
is te ní ti! A csa polt pil se nit. Nem  is
akár ho gyan; mond ják, ha tik kad tan
le te le pe dett ba rá tai mel lé, hu szon hat
má sod perc alatt be szip pan tott egy
kor só italt. Mint azt is tud juk, hét-
nyolc per cen ként fű zött be új pa pír -
la pot öreg író gé pé be…
Ül tünk a prá gai Arany Tig ris ben.

Kö zel  Hra bal  törzs asz ta lá hoz,  ahol
kedd  dél utá no kon  rend sze re sen
össze jött  a  dí szes  tár sa ság.  Kés ve
meg ér ke zett  a  mes ter  is.  Ámul va
néz tem, ez az ala csony, ko pasz, rán -
cos fér fi len ne az egyik leg ked ve sebb
íróm? Egy szer re két kor sót is ma ga elé
tett, rá gyúj tott jó erős ci ga ret tá já ra, és
fúj ta a sű rű füs töt, mint a gyár ké mény. 
Ke ve set szólt, aho gyan min dig is.

De ap ró sze me i vel min dent le fény ké -
pe zett, és böl csen hall ga tott. Oly kor
tü rel met le nül, hogy me hes sen kerskói
tanya ott ho ná ba,  és  le ül hes sen  ko -
pott gé pe elé. Be lém vil lant: öt ven éve
írt,  vagy  ré geb ben  is,  gyöt rőd ve  és
öröm mel, új mi nő ség gé gyúr va egy -
sze rű,  szép-szo mo rú  tör té ne te it…
Nem cso da hogy el fá radt, és 1997. feb -
ru ár 3-án egy ötö dik eme le ti kór há zi
szo ba ab la kán ga lamb ete tés köz ben
ki lé pett a min den ség be. Nem is ki lé -
pett, in kább re pül ni vá gyott, mint sör -
gyá ri hő sei, akik föl mász tak a ma gas
ké mény  szél ör vé nyes  te te jé re.  Kö -
röt tük ott kö röz tek a vi rá gos ta vasz -
ban a ma da rak. Ta lán kö zé jük kí ván -
ko zott  rég óta  mint  tit ko kat  őr ző,
könnyen se bez he tő gye rek. 
Bo hu mil Hra bal 1914. már ci us 28-

án szü le tett Mor va or szág ban. Ap ját
nem is mer te; any ja 1920-ban ment
férj hez  Fran ti šek Hra bal sör gyá ri
köny ve lő höz. Az is ko lá nál job ban ér -
de kel te a gyár vi lá ga, az egy sze rű em -
be rek  tör té ne tei.  A  prá gai  Ká roly
Egye te men jo got vég zett; a há bo rú
alatt vas úti for gal mis ta ként dol go zott.
Ji ří Men zel Os car-dí jas  ren de ző vel
sok kö zös fil met ké szí tet tek. 1963-tól
csak az iro da lom nak élt; egy da ra big
sza miz da tok ban pub li kált. Ja ros lav
Hašek kel és Karel Ča pek kel együtt a
20. szá za di cseh iro da lom (kü lö nö -
sen a sza tí ra) ve zér alak ja.
Ezek  a  szá raz  le xi kon ada tok,  a

fon to sabb  ál lo más he lyek.  A  töb bi
egy kü lö nös  em ber kí sér le te, hogy
meg aján dé koz zon ben nün ket a nyelv
va rá zsá val,  a  sza vak ban  buj dok ló
öröm mel,  a  ve szen dő  re ménnyel.
Me sél itt min den. A meg állt idő ben
szu nyó ká ló kis vá ro sok föl ra gyog nak
az arany nap sü tés ben, tün dö köl nek
a fák, az er dők, a sze lí den ka nyar gó
kes keny  utak,  az  om ló  te me tő fal
mel lett  be szél ge tő  fér fi ak.  Idilli en
nyu gal mas és em ber sé ges vi lág.
Le sze dem a zsú folt polc ról a köny -

ve it. Te le tűz del ve vé kony pa pír la pok -
kal,  ce ru zás  alá hú zá sok kal.  Van  itt
né hány le ve le ző lap is, cseh nyel ven. Re -
gé nyek és el be szé lé sek: Gyön géd bar -
bá rok, Har le kin mil li ói, Őfel sé ge pin -
cé re vol tam, Ró zsa lo vag, Szi go rú an
el len őr zött vo na tok, Sör gyá ri cap ric cio,
Tánc órák idő seb bek nek és ha la dók nak,
Tük rök áru lá sa, Hó vi rág ün nep…
Szán dé ko san  hagy tam  a  vé gé re

két köny vét. Ezek in kább be szél ge té -
sek  az  író val,  pom pás  val lo má sok.
Ap ril Clif ford, a nem szép, ki csit sú -
lyos, de an nál ked ve sebb if jú hölgy
Hra bal mi att re pül te át öt ki lós cseh
szó tár ral az óce ánt. Jó ét vá gya, sze -
rény sé ge föl ráz ta a de presszi ós írót,
aki kacs ka rin gó zó mon da tok ban (ti -
zen egy le vél ben) üzen te meg vé le mé -

nyét. A sze re lem ről, po li ti ká ról, uta -
zá sok ról, fi lo zó fi á ról, mű vé sze tek ről,
a füs tös kis kocs mák le be gő alak ja i -
ról küld te el lí rai val lo má sát. 
A Zseb cse lek in ter jú re gény. (A cím

kü lön ben  az  arany csa pat  csa tá rá ra,
Hi deg ku ti ra utal, aki nek zseb ken dő -
nyi te rü le ten be mu ta tott cse le i től a né -
zők lé leg ze te is el állt.) A Du na szer da -
hely–Prá ga kö zöt ti pár be széd ből so -
kat meg tu dunk az író min den nap ja -
i ról.  Út ke re sé sé ről  és  zsák ut cá i ról.
Hrap ka Ti bor re mek fo tói jól ki egé szí -
tik a szö ve get, sőt be pil lan tást ad nak
Hra bal ma gá nyos éle té be is. 
Vé ge ze tül né hány mon dat a ne kem

leg ked ve sebb ről: a Sör gyá ri cap ric ció -
ról. A vi lág hí rű ren de ző, Ji ří Men zel
ké szí tett be lő le el ra ga dó filmet. Egy
sör gyár hét köz nap ja it mu tat ja be, az
1920-as évek cseh kis vá ro sá nak las sú
fo lyá sú éle tét, de rűs-szo mo rú va ló sá -
gát. Az  ese mé nyek  kö zép pont já ban
há rom em ber áll: Fran cin (Ji ří Sch mi -
tzer), a gyár ve ze tő je, arany zu ha tag-ha -
jú, gyö nyö rű fe le sé ge, Ma ryška (Mag -
da Vášá ryo vá) és a min dig han go san
be szé lő só gor, a susz ter Pe pin bá csi
(Jaro mír Hanz lík)…A fi nom rit mu sú
film foj tott ero ti ká já val mu tat ja be a vi -
dék ful dok ló éle tét. Kis sze rű vi sel ke -
dé sét és meg al ku vá sa it. Kü lön elem -
zést  ér de mel ne  a  re mek  ope ra tőri
mun ka, az aján dé ko zás szer tar tá sai, az
ízes disz nó sül tek, il la tos sü te mé nyek,
a fris sen csa polt, so ha ki nem fo gyó sö -
rös kor sók… Az es ti me zí te len für dés
csil lo gó  víz gyön gyei,  az  ol dal ko csis
mo tor füs töl gé se és csat to gá sa, a fod -
rász mű vé szi haj vá gá sa, a gyer mek ál -
dás va rá zsos sza vá nak ki mon dá sa a ta -
va szi domb ol da lá ban…
Hra bal-sze re te te met mi sem bi zo -

nyít ja job ban, mint hogy a Hrap ka Ti -
bor fo tó i ból ren de zett bu da pes ti ki -
ál lí tá son már ko ra haj nal ban ott vol -
tam. A bel vá ro si Eöt vös Klub hát só
be já ra tá nál hú zód tam meg, hogy el -
ső le hes sek a nyi tás kor. Kö zel ről fi -
gyel jem,  hall gas sam  ko runk  egyik
leg na gyobb író ját, aki sze ré nyen csak
kró ni kás nak  ne vez te  ma gát.  Kap -
tam is a lel kes di csé re tért, hogy No -
bel-díj ra ér de mes nek ítél tem, s a bí -
rá ló bi zott sá got  di let tán sok  gyü le -
ke ze té nek ne vez tem. No bel nem em -
lí tet te vég ren de le té ben, hogy a ját -
szók, a vi dám sá got osz to ga tók nem
le het nek ott a leg job bak kö zött.
Nem baj. A hű sé ges ol va sók nak ez

nem fon tos. Hra bal éle te a min den -
ről  szól.  Az  örök ké va ló ság ról.  Az
egy sze rű cso dá ról, hogy kis vá ro sok
csend jé ből, a kis em be rek tisz ta sza -
va i ból is le het na gyot al kot ni. Sőt az
időt is meg tud juk ál lí ta ni vagy las -
sí ta ni leg alább, ha pár kor só sört ön -
tünk a rozs dás fo gas ke re kek re. 
Hra bal ré gi, egy sze rű, le tűnt vi lá -

gok ról írt, olyan szép sé gek ről, mu lan -
dó ér té kek ről, ame lyek már nin cse nek.
De ott él nek a cseh író köny ve i ben.
Nem mú ló, fá jó va ló ság ként. Íme az
em ber, a min den ség mo zsár tö rő jé ben.
A ve szen dő em ber, aki a lét el vi sel he -
tet len, küsz kö dő nap ja i ban is ke re si és
meg ta lál ja a re ményt.
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Hra bal-tö re dé kek
– Mit fe jez het ki a rész vé tel vagy a

tá vol ma ra dás, az ér vé nyes vagy az ér -
vény te len sza va zat?
– A rész vé tel a fe le lős ség vál la lást

fe je zi ki, a tö rek vést ar ra, hogy a pol -
gár ak tí van be fo lyá sol ja azt, ami a kö -
zös ség éle té ben an nak sza bá lya i val
tör té nik. A tá vol ma ra dás azt je len ti,
„nem  vá lasz tok,  el fo ga dom,  hogy
má sok vá lasz ta nak he lyet tem”. Az ér -
vé nyes sza va za tot fe les le ges rész le tez -
ni, míg a tu da to san le adott ér vény te -
len sza va zat ki fe jez het egy faj ta po li -
ti kai vé le ményt: „ezek kö zül nincs kit
vá lasz ta nom, de  a  be le szó lás  jo gát
fenn tar tom”. A gya kor lat ban azon ban
a tu da to san le adott ér vény te len sza -

va zat pon to san annyit ér, mint a vé -
let le nül hi bá san ki töl tött sza va zó lap,
vagy is annyit, mint a tá vol ma ra dás.
Az én ta ná csom: le he tő ség sze rint

részt kell ven ni és ér vé nye sen sza vaz -
ni. Ha nem tet szik a vá lasz ték, és van
jobb öt le tem, ener gi ám, időm: po li -
ti kai vál lal ko zás ba kell kez de ni vagy
a lé te ző ket ak tí van, be lül ről for mál -
ni;  ha  nincs,  ak kor  a  „ki seb bik
rosszat” vá lasz ta ni. 

– Ho gyan le het ne meg fo gal maz ni
a kü lön fé le po li ti kai ideo ló gi ák –
kon zer va ti viz mus, szo ci a liz mus, li be -
ra liz mus – lé nye gét né hány mon -
dat ban? Mennyi re ér vé nye sül nek
ezek nap ja ink ban – a tö meg pár tok
ko rá ban – „tisz ta”, ere de ti for má -
juk ban?
–  A  vé gé ről  kezd ve:  egy ál ta lán

nem ér vé nye sül nek tisz ta for má ban.
Sőt to vább me gyek: so ha nem is ér -
vé nye sül het tek tisz ta for má ban. Az
„iz mu sok”  el mé le ti,  mo dell sze rű
konst ruk ci ók. A tan köny vek ből meg -
ta nul ha tó rö vid össze fog la lók csu pán
el kép zelt, ide ál ti pi kus gon do la to kat,
ér té ke ket  igye kez nek  be le sű rí te ni
egy-egy  fo ga lom ba,  mint egy  az
esszen ci á ju kat ad ni. 
Fon tos  ugyan ak kor  lát ni,  hogy

mind ezen fi lo zó fi ai ka te gó ri ák, ideo -
ló gi ák mö gött po li ti kai gon dol ko dók,
fi lo zó fu sok egész so ra áll, akik ön ál -

ló szel le mi mű ve ket hoz tak lét re –
sok szor egy más sal köl csön ha tás ban
–,  és  az  ide-  vagy  oda tar to zó nak
tar tott gon dol ko dók élet mű ve va ló -
já ban ki vé tel nél kül min dig el tér va -
la mennyi re az „iz mu sok” le egy sze rű -
sí tett  fo gal ma i tól.  A  gon dol ko dó
em ber nek te hát ér de mes vissza ka -
nya rod ni a for rá sok hoz: össze fog la -
ló szö veg gyűj te mé nyek kel kez de ni,
majd  az  is mer ke dés  után  ere de ti
szer ző ket  ol vas ni  az  an tik vi tás tól
nap ja in kig.
A nagy po li ti kai ideo ló gi ák ra tér -

ve: a kon zer va ti viz mus nem csu pán
po li ti kai fi lo zó fia, ha nem élet fel fo gás
is. A kon zer va tív ahe lyett, hogy ar -
ról áb rán doz na, mi min den le het ne,
ab ból in dul ki, hogy mi van. Fon tos -
nak tart ja meg vizs gál ni „a dol gok ter -
mé sze tét”, vagy is azt, hogy a lé te ző in -
téz mé nyek, szo ká sok szer ves fej lő dés
ered mé nye kép pen jöt tek-e lét re, és
ki áll ták-e az idők pró bá ját. A kon zer -
va tív az em bert nem el ső sor ban in -
di vi du um ként,  ha nem  tár sas,  kö -
zös sé gi lény ként fog ja fel, aki az ős -
idők től fog va cso por to su lá so kat al -
ko tott, me lyek lét re hoz ták sa ját bel -
ső  sza bály sze rű sé ge i ket  –  és  ezek
alap ja az em be ri ter mé szet. Az em -
be ri  ter mé szet, mely se nem  jó,  se
nem rossz: olyan, ami lyen. Em be ri,
köz tes, tö ké let len.
Mind egy, mek ko rát ál mo dunk, a

kon zer va tív min dig azt lát ja, hogy ál -
ma ink in téz mé nyei is em be ri ek lesz -
nek,  vagy is  vég ső  so ron  olya nok,
mint  a  ter mé sze tünk,  amely  nem
vá laszt ha tó el a te rem tett vi lág ter mé -
sze té től, en nek pe dig alap ve tő moz -
za na ta a rend. Az em ber ter mé sze -
té nél fog va kö zös ség ben él, és csak a
ter mé sze té nek meg fe le lő, or ga ni ku -
san  ki ala kult,  ha gyo má nyok ra  tá -
masz ko dó, tar tós nak bi zo nyu ló rend
– „tu dom a he lyem a vi lág ban” – ad
ne ki mél tó sá got, és te szi iga zán sza -
bad dá. Ez egy po zi tív töl te tű sza bad -
ság fo ga lom.
Li be ra liz mus, szo ci a liz mus: mo -

der nis ta fel fo gá sok, a ra di ká lis vál to -
zá sok, az em be ri el me el mé le ti konst -
ruk ci ó i nak nagy sze rű sé gét ün nep lő,
azo kat a jö vő va ló sá gá vá vál toz tat ni
szán dé ko zó  fi lo zó fi ák.  Alap ve tő en
ko ruk fenn ál ló gaz da sá gi és tár sa dal -
mi rend jé nek an ti té zi se ként, azok ta -
ga dá sá ra jöt tek lét re. A kö zép pont -
ba az in di vi du u mot ál lít ják. Mi vel a
li be ra liz mus el sőd le ges po li ti kai cél -
jai a nyu ga ti vi lág ban dön tő en tel je -
sül tek, a to váb bi harc te re pe az egye -
te mes em be ri jo gok egy re par ti ku lá -
ri sabb ki ter jesz té se a leg ap róbb ki -
sebb sé gek re is. 

– Mi lyen szem pon to kat gon dol jon
át a vá lasz tó, hon nan tá jé ko zód jon,
hogy vá laszt kap jon a kér dé se i re?
–  Az  em be ri  ter mé szet  ve lünk

élő ket tős sé ge – tes ti és lel ki, ma te -
ri á lis és spi ri tu á lis mi vol tunk – sa já -
tos  hely zet be  hoz za  mind azo kat,
akik tu da to san for mált vé le mé nyü -
ket sze ret nék a vá lasz tá so kon ér vé -
nye sí te ni. Úgy  gon do lom,  a  le he tő
leg jobb dön tés tit ka is eb ben a ket -
tős ség ben rej lik: az egyik ol da lon meg
kell  vizs gál nunk, mi lyen  ér té ke ket
val lunk, mit tar tunk fon tos nak az élet
spi ri tu á lis, lel ki ol da lán: val lás, nem -
zet, kö zös ség, élet, mél tó ság stb. Ez
nem pusz tán a ke resz tény em be rek
kö te les sé ge: hogy a meg ho zott dön -
té sek, el kö te le ző dé sek a sa ját ér ték -
rend jé vel har mo ni zál ja nak, az hosszú
tá von min den em ber szá má ra el en -
ged he tet len a lel ki bé ké hez. 
Más rész ről azon ban két láb bal a

föl dön  já ró,  fi zi kai  táp lá lék kal  élő,
csa lád ról, sze ret te ink ről gon dos ko -
dó lény ként nem hagy hat juk fi gyel -

men kí vül azt sem, hogy mi te szi a
szű kebb  kör nye ze tünk,  csa lá dunk
jö vő jét  biz to sab bá,  élet mi nő sé gét
job bá. Ez egy szer re ér ték- és ér dek -
vá lasz tás. A két di men zió men tén ér -
de mes  fel vá zol ni  az  el vá rá sa in kat,
majd meg vizs gál ni, mely sze rep lők
kép vi se lik hi te le sen az ezek hez leg -
kö ze lebb ál ló prog ram pon to kat. 
To váb bi mér le ge lés tár gyát ké pe -

zi, hogy a vá lasz tá si rend szer re és az
egyéb kö rül mé nyek re va ló te kin tet -
tel  re á li san  szá mít ha tunk-e  ar ra,
hogy a vá lasz tott prog ram or szág gyű -
lé si vagy leg alább par la men ten kí vü -
li, de or szá go san lé te ző kép vi se le tet
nyer. Min dent össze vet ve a mér le ge -
lés ko moly lel ki gya kor lat és in tel lek -
tu á lis ki hí vás egy szer re.

– Mi től függ, és mi ként ala kul ki az
em ber po li ti kai meg győ ző dé se? „Örök -
lő dik”? És in kább va la ki mel lett vagy
va la ki el len sza vaz nak az em be rek?
– A po li ti kai vi sel ke dés nek, a meg -

győ ző dés sel,  ér ték vá lasz tás sal  kap -
cso la tos vizs gá la tok nak sok könyv tár -
nyi  szak iro dal ma  lé te zik,  eb ben  a
kér dés ben csak rend kí vül óva tos ál -
lí tá so kat ér de mes meg fo gal maz ni.
Ab ban az eset ben, ami kor egy ál ta -

lán be szél he tünk ak tív po li ti kai meg -
győ ző dés ről – és nem elit el le nes vagy
ni hi lis ta  be ál lí tó dás ról,  ér dek te len -
ség ről, eset leg ki re kesz tett hely zet ről
van  szó  –,  az  ott ho ni,  fő leg  ko rai
szo ci a li zá ció ha tá sa meg kér dő je lez he -
tet len.  Fon tos  ezen kí vül  a  kor társ
cso por tok, kö zös sé gek ha tá sa, a tár -
sa dal mi stá tus és jö ve del mi hely zet, il -
let ve az egyén adott élet sza ka sza. 
Az, hogy a po zi tív vagy a ne ga tív

ér zel mek do mi nál nak-e egy konk rét
pre fe ren cia vá lasz tás ban,  össze tett,
az adott vá lasz tá si szi tu á ci ó tól füg -
gő kér dés, nem sze ret nék rá egy sze -
rű vá laszt ad ni. 

– Mi től függ egy tár sa da lom po li -
ti kai kul tú rá ja? És mit mond ha tunk
a mai ma gyar tár sa da lom, il let ve a
po li ti kai élet po li ti kai kul tú rá já ról?
– A po li ti kai kul tú ra – mint pél -

dá ul a vi sel ke dés kul tú ra is – kö zép-
és hosszú tá vú fo lya ma tok ered mé -
nye ként, tar tó san ala kul ki, és las san
vál toz tat ha tó.  Kö vet ke zés kép pen,
bár mennyi re  sze ret nénk  is  en nek
el len ke ző jét  lát ni,  a  je len le gi  ma -
gyar  po li ti kai  kul tú ra  ke vés bé  te -
kint he tő az 1848–49-es, az 1867–1914
vagy az 1945–1947 kö zöt ti po li ti kai
kul tú rák örö kö sé nek. 
Bár egyes ele mek időt len nek tűn -

nek,  a  je len le gi  vá lasz tó pol gá rok 
po li ti kai  szo ci a li zá ci ó já ra  sok kal 
in kább az 1948 és 1989 kö zöt ti kom -
mu nis ta dik ta tú ra nyom ja rá a bé lye -
gét. Igen rö vid, ide a lis ta, vá ra ko zá -
sok kal te li idő szak ban mu tat ko zott
csak re mény a tar tós vál to zás ra: az
1990-es el ső sza bad vá lasz tá sok ide -
jén, majd az el kö vet ke ző né hány hó -
nap ban. 
Az  el múlt  évek  so rán  azon ban

úgy ér zé ke lem, fon tos – és akár tar -
tós nak is bi zo nyu ló – vál to zás in dult
el a ha zai po li ti kai kul tú rá ban: az ed -
dig ta pasz talt, min dent el söp rő ma -
te ri a lis ta  ígér ge té sek kel szem ben a
vá lasz tók na gyobb cso port ja mu tat -
ko zik  haj lan dó nak  ar ra,  hogy  in -
kább ér té kek, ví zi ók, kö zös sé gi cé lok,
nem ze ti sors kér dé sek mel lett te gye
le a vok sát a ki zá ró lag a sa ját pénz -
tár cát fi gye lő ma ga tar tás sal szem ben.
Ezt pe dig hosszabb tá von ked ve ző fo -
lya mat nak tar tom, hi szen a ma gyar -
ság tör té ne te so rán az iga zán fel eme -
lő pil la na tok min dig a ki ál lás hoz, az
egye nes ge rinc hez, a fon tos kér dé sek -
ben mu ta tott nem ze ti össze tar tás hoz
kap cso lód tak. 

g Vi tá lis Ju dit
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b Pár be széd re van szük ség, be szél -
get ni kell, mert a hall ga tás nál,
az el hall ga tás nál nincs rosszabb –
mond ta BalogZoltán, az em be ri
erő for rá sok mi nisz te re múlt csü -
tör tö kön Ti hany ban a szak tár ca és
az UNES CO Ma gyar Nem ze ti Bi -
zott sá ga szer ve zé sé ben, Közösjö-
vőnk–közösfelességünk cím mel
a ma gyar or szá gi zsi dó és ke resz -
tény kö zös sé gek együtt élé sé ről
az apát sá gi lá to ga tó köz pont ban
meg ren de zett kon fe ren ci án.

Ba log Zol tán hang sú lyoz ta: szól ni kell,
be szél get ni kell, mert a hall ga tás nál, az
el hall ga tás nál nincs rosszabb. Hoz zá -
tet te, ak kor és ott kez dő dik a baj, ha
van nak, akik el hall gat nak, akik nem
akar nak be szél ni egy más sal, mert azok
előbb-utóbb el is for dul nak egy más tól,
és el len sé gek ké is tud nak vál ni.
Olyan gon dol ko dást kell in dí ta ni a ma -

gyar ság és a zsi dó ság kap cso la tá ról a fi -
a tal ja ink ban, hogy a jö vő ben sok kal na -
gyobb meg ér tés sel tud junk egy más felé
for dul ni – hang sú lyoz ta. Őszin tén kell be -
szél nünk egy más sal, mert ma gunk ban
min den fé lét gon do lunk a má sik ról, mi -
köz ben nem is mer jük jól a má sik fe let.
Ma gyar or szá gon a több ség ki van éhez -
ve az őszin te, tisz ta be széd re – mond ta
a mi nisz ter. 
A II. va ti ká ni zsi nat ál tal 1965-ben ki -

adott, a ka to li kus egy ház és a nem ke -
resz tény val lá sok kap cso la tá ról szó ló,
Nost ra æta tekez de tű nyi lat ko zat ból ki -
emel te: „nem kí ván ja a zsi dók kal va ló
pár be szé det a ho lo kauszt tra gé di á já ra
le szű kí te ni”. Ezt a „nagy, meg ke rül he -
tet len feladatot mi sem akar juk meg -
ke rül ni, ha nem szem be aka runk néz -
ni ve le” – szö gez te le. A Bib lia ta nul -
má nyo zá sá val,  teo ló gi ai  és  test véri
pár be szé dek kel le het el ér ni egy mást.
Úgy vél te, hogy így le het kö ze lí te ni a
tra gé di á hoz, a bű nök höz is, ame lye ket
va ló ban ne héz meg bo csá ta ni.
A mi nisz ter be szélt ar ról, hogy a zsi -

dó ok ta tá si ke rek asz tal lal két éve pár -
be szé det  foly tat  a  tár ca  a  Nem zeti
alap tan terv ről, s meg ál la pod tak olyan
meg fo gal ma zá sok ban,  szö ve gek ben,
ame lye ket mind két fél el tud fo gad ni.

„Az összes né pek kö zös sé get 
al kot nak, egy az ered etük is”
Kor zensz ky Ri chárd ti ha nyi  ben cés
per jel sze rint a II. va ti ká ni zsi nat a ka -
to li ku sok szá má ra nagy ere jű össze ge -
zés volt, ugyan ak kor fel ada tok meg fo -
gal ma zá sa is. A Nost ra æta te kez de -
tű do ku men tum hang sú lyo san fi gyel -
mez te tett: „Az összes né pek kö zös sé -

get al kot nak, egy az ere de tük is, hi szen
Is ten te le pí tet te be az em be ri faj jal az
egész föl det” – idéz te.
Mi, akik ha zánk nak vall juk ezt az

or szá got, kü lön bö ző sé ge ink el fo ga dá -
sá val tud juk gaz da gí ta ni egy mást és
nem ze ti kö zös sé gün ket – je len tet te ki
a per jel. Tör té nel mi bű ne in ket meg kell
val la nunk, bo csá nat ké rés nél kül nincs
bűn bo csá nat. Raj tunk áll, hogy meg -
épül jön egy olyan or szág, amely ben va -
ló ban  test vér ként  tud  él ni  min den
em ber.

„Sze resd fe le ba rá to dat – 
ő is olyan, mint te!”
Bölcs kei Gusz táv, a  Ma gyar or szá gi
Re for má tus Egy ház Zsi na tá nak lel ké -
szi el nö ke Jó zsef nek és test vé re i nek a

bib li ai tör té ne tét idéz te a hall ga tó ság
elé. Hang sú lyoz ta: volt olyan het ven
év vel ez előtt, hogy va la kik azt hit ték,
test vé re ik meg vé dik őket, ve lük nem
for dul hat elő Jó zsef tör té ne te, az tán
még is meg tör tént. „Ma azért ül tünk le
itt, mert nem sze ret nénk, ha kö zü lünk
bár ki vel meg tör tén ne az, ami Jó zsef -
fel” – je len tet te ki a püs pök. 
Ki emel te,  hogy  a  kon fe ren ci á nak

en nek szel le mé ben olyan gon do la to -
kat kell meg fo gal maz nia, ame lyek ki
tud nak su gá roz ni „a fa la kon túl ra” is.
Vé gül a kon fe ren cia zá ró nyi lat ko za tá -
ból idé zett: „Sze resd fe le ba rá to dat –
ő is olyan, mint te!”

„Hol van is ten?”
Kö ves Slomó, az Egy sé ges Ma gyar or -
szá gi Iz ra e li ta Hit köz ség ve ze tő rab bi -
ja egy ausch wi tzi tör té net tel kezd te be -
szé dét: Elie Wi esel egyik köny vé ben a
ha lál tá bor  la kói  azt fi gye lik, hogyan
szen ved ki las san egy fel akasz tott fi a -
tal em ber. Egyi kük meg kér di: „Hol van
Is ten?” A má si kuk azt fe le li: „Ott van
a fán!” A rab bi hang sú lyoz ta: a hí vők -
nek min dig kér dés, hol van Is ten, de

ugyan úgy kér dés az is, hol van az em -
ber a min den na pi kér dé sek ben, ami -
kor vá lasz ta ni kell jó és rossz kö zött.
Het ven év vel a ho lo kauszt bor zal -

mai után nem az  a  cél,  hogy  fel éb -
resszük  egy más ban  a  lel ki is me ret-
fur da lást, ha nem az, hogy a múlt tra -
gé di á i ból,  rossz  dön té se i ből  kö zös
gon do la tot fo gal maz zunk meg, amely
kö zös jö vőn ket meg ala poz za – fo gal -
ma zott  Kö ves  Slomó.  Hoz zá tet te:
ilyen kö zös gon do lat le het, hogy a jót
és rosszat a hí vők nem tár sa dal mi, em -
be ri, ha nem is te ni ala pok ra he lye zik.
Lát juk, mi lyen gyor san rom lott meg az
em ber, és ve szí tet te el íté lő ké pes sé gét
jó és rossz kö zött, mert az tár sa dal mi
szer ző dé sen ala pult – utalt a má so dik
vi lág há bo rú tör té né se i re.

Ki fej tet te: a má so dik vi lág há bo rú
vég én  olyan  bor zal mak  tör tén tek
Ma gyar or szá gon, ame lyek el bi zony -
ta la ní tot ták a ma gyar zsi dó kat, ma -
rad hat nak-e  eb ben  az  or szág ban.
Még is szá mot te vő kö zös ség ma radt,
mert úgy gon dol ta, van itt kö zös jö -
vő. Kö ves Slomó úgy vél te, min den
né zet el té rés da cá ra kö zös a fe le lős sé -
günk ab ban, hogy ne csak a múl tunk -
ról be szél jünk, ha nem kö zö sen ala kít -
suk ki kö zös jö vőn ket.
„A  pár be szé det  csak  őszin tén  és

erős bel ső meg győ ző dés sel le het el kez -
de ni  és  foly tat ni”  – mond ta Heis ler
And rás, a Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit -
köz sé gek Szö vet sé gé nek (Ma zsi hisz) el -
nö ke. Ki emel te: már a kö zép kor ban
vol tak hit vi ták, de eze ket ne héz len ne
a mai pár be széd hez ha son lí ta ni, mert
eze ket „a ko ra be li tár sa dal mak igé nye -
i hez  iga zod va  a  zsi dók  fe le lős ség re
vo ná sa jel le mez te”. A ho lo kauszt óta
egé szen má sok a cé lok: el is me rik az ön -
ál ló val lá si en ti tá so kat, ke re sik a bé kés
fej lő dést, va la mint a kü lön bö ző né pek
és val lá sok együtt élé sét – fűz te hoz zá.
Úgy  vél te,  hogy  a  ke resz tény ség

nem fér össze az an ti sze mi tiz mus sal,
még is „az an ti sze mi tiz mus el le ni fel -
lé pés ho mo ge ni tá sa nem be vett gya -
kor lat az egy há zak nál sem”.

„kö te les sé günk és is ten től 
ka pott el hí vá sunk az, hogy 
tö re ked jünk a nö vek vő 
ba rát ság ra, kö zös ta nú ság té tel re”
Sem jén Zsoltmi nisz ter el nök-he lyet tes
üze net ben kö szön töt te a kon fe ren cia
részt ve vő it. Ki emel te, hogy a ma gyar
kor mány  az  el múlt  évek ben  ki állt
„zsi dó hon fi tár sa ink mel lett, ami kor
tá ma dá sok ér ték őket, és fe jet haj tott
az  ál do za tok  em lé ke  előtt,  mél tón
em lé kez ve nem ze tünk kö zös tra gé di -
á já ra”. Ki je len tet te: „kö te les sé günk és
Is ten től ka pott el hí vá sunk az, hogy tö -
re ked jünk a nö vek vő ba rát ság ra, kö -
zös ta nú ság té tel re”. Eb ben a kül de tés -
ben je len tős lé pés le het a ti ha nyi kon -
fe ren cia – tet te hoz zá.

„Meg ren dült ko moly ság gal 
em lé ke zünk a múlt ra”
Er dő Pé ter bí bo ros,  prí más,  esz ter -
gom–bu da pes ti ér sek a het ven év vel
ez előtt kez dő dött ma gyar or szá gi de -
por tá lá sok ra utal va ki je len tet te: „meg -
ren dült ko moly ság gal em lé ke zünk a
múlt ra, és szi lárd op ti miz mus sal te kin -
tünk a jö vő be”.

„Fel men tet te a zsi dó né pet 
a Jé zus ha lá la mi at ti kol lek tív
bű nös ség vád ja alól”
Ilan Mor, Iz ra el ma gyar or szá gi nagy -
kö ve te  hang sú lyoz ta,  hogy  a  kö zel
öt ven éve össze hí vott II. va ti ká ni zsi -
nat egye dül ál ló, át tö rő mo men tum a
ka to li kus egy ház tör té ne té ben, és iga -
zi  for ra dal mat  ho zott  a  ka to li kus–
zsi dó kap cso la tok ala ku lá sá ban. 
Mint mond ta, a zsi nat ered mé nyei

kö zött  volt  az  1965-ben  ki hir de tett
Nost ra æta tenyi lat ko zat, amely „át for -
mál ta a ka to li kus egy ház zsi dók ra és
ju da iz mus ra vo nat ko zó ta ní tá sát, fel -
ment ve a zsi dó né pet a Jé zus ha lá la mi -
at ti kol lek tív bű nös ség vád ja alól”. To -
váb bá po zi tí van erő sí tet te meg Is ten
és a zsi dó nép meg bont ha tat lan szö -
vet sé gét – tet te hoz zá a nagy kö vet. Je -
lez te, hogy a do ku men tum ka te go ri -
ku san el íté li az an ti sze mi tiz must, és
„test vé ri pár be széd re és bib lia ta nul má -
nyo zás ra szó lít ja fel a ke resz té nye ket
és a zsi dó kat”. 
A nagy kö vet sze rint csak az ok ta tá -

son ke resz tül  tud ják  foly tat ni kö zös
kül de té sü ket:  „el vet ni  a  to le ran cia
mag va it és gyö ke re sen ki ir ta ni a fa na -
tiz mus  vad haj tá sa it”.  A  kon fe ren cia
fon tos lé pés a he lyes irány ba.

d Forrás: MTI
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Zsi dó–ke resz tény val lás kö zi kon fe ren ci át tar tot tak Ti hany ban
Hosszú  és  gon dos  elő ké szí tés
után, jól ki vá lasz tott he lyen, ál do -
zat kész  há zi gaz da  ven dé ge ként
egy mást ke re ső és el fo ga dó, hi tü -
ket  meg val ló,  kü lön bö ző  val lá -
sok hoz és fe le ke ze tek hez tar to zó
részt ve vők töl töt tek együtt más -
fél na pot, hogy egy mást és egy más
hi té nek hor go nya it job ban meg -
is mer jék. Így le het ne egy hosszú
mon dat ban  össze fog lal ni  azt  a
val lás kö zi  kon fe ren ci át,  amely,
kap cso lód va  a  Soá  het ve ne dik
év for du ló já hoz, Kö zös jö vőnk – kö -
zös fe le lős sé günk cím mel a ben cés
apát ság  és  Kor zensz ky Ri chárd
per jel ven dé ge i ként már ci us 19–
20-án  ülé se zett  Ti hany ban.  A
kon fe ren cia ki in du lópont ja a  II.
va ti ká ni zsi nat Nost ra aeta te kez -
de tű do ku men tu ma, amely az an -
ti ju da iz mus té te le i nek a fel tá rá sá -
val és ezek fel szá mo lá sá nak pa ran -
csá val új kor sza kot nyi tott a ka to -
li ku sok és zsi dók kap cso la tá ban.
Az elő ké szí tést és a kon fe ren cia

szer ve zé sét az UNES CO Ma gyar
Nem ze ti  Bi zott sá gá nak  és  az
Embe ri Erő for rá sok Mi nisz té ri u -
má nak mun ka tár sai vé gez ték. A
szép sé ges Ti hany és a bé kes sé get
szim bo li zá ló apát ság je len tet te a
tör té nel mi és lel ki hát te ret a pár -
be széd hez. A meg hí vást ke resz -
tény és zsi dó egy há zi kö zös sé gek,
lel ké szek, rab bik, val lás tör té né szek
mint egy ki lenc ven kép vi se lő je fo -
gad ta el, je len volt és elő adást tar -
tott – töb bek kö zött – Ba log Zol -
tán, az em be ri erő for rá sok mi nisz -
te re  és  Ilan Mor, Iz ra el  Ál lam
ma gyar or szá gi nagy kö ve te is.
Az  elő adá sok ban  is mé tel ten

meg fo gal ma zó dott a zsi dó ság és a
ke resz tény ség kö zös gyö ke re, is -
mé tel ten hal lot tunk a kö zös ala -
pok ról és ar ról, hogy a kü lönb sé -
ge ket ér ték nek kell te kin te nünk.
Az  elő adók  szor gal maz ták  az
egyet ér tés dek la rá lá sát kö ve tő en a
gya kor lat ban is meg je le nő, a tár -
sa da lom mi nél szé le sebb cso port -
ja i hoz el ju tó együtt mű kö dést.
A kon fe ren cia idő zí té se le he -

tő sé get adott ar ra, hogy Ma gyar -
or szág ná ci meg szál lá sá nak het -
ve ne dik  év for du ló ján  kö zö sen
em lé kez zünk meg a vész kor szak
ál do za ta i ról.
A kon fe ren cia részt ve vői nyi lat -

ko za tot fo gad tak el, és szor gal maz -
ták a ha son ló ta lál ko zók rend sze -
res meg is mét lé sét. 

g Rét he lyi Mik lós, 
az UNES CO Ma gyar Nem ze ti

Bi zott sá gá nak el nö ke

Az evan gé li kus egy ház ban re for má -
to ri hit val lá sa ink, a „so la Scrip tu ra”
szel le mé ben evi den cia az Ó- és Új -
szö vet ség együt tes hasz ná la ta. A lel -
kész szen te lé si  li tur gi á ban  a  tel jes
Szent írás hir de té sé re te szünk es küt,
mely nek két har ma da az Ótes ta men -
tum. Evan gé li kus szó szé ke ken rend -
sze re sen pré di ká lunk ótes ta men tu -
mi tex tu sok alap ján is. Hús vét ün ne -
pén pél dá ul Jó nás pró fé ta imá ja lesz
a ki je lölt alap ige. Az Új szö vet ség nek
az  Ószö vet ség től füg get len,  ön ál ló
hasz ná la ta teo ló gi a i lag meg kér dő je -
lez he tő.
A rend sze res evan gé li kus bib lia ol -

va sás ban hasz ná la tos Út mu ta tómin -
den nap ra kí nál egy ószö vet sé gi igét
(Lo sung), ame lyet össze kap csol egy
új szö vet sé gi  mon dat tal  (Lehr text).
Így a na pon kén ti bib lia ol va só gya kor -
la tunk ban is egy szer re táp lál koz ha -
tunk mind két for rás ból.

Kö zös ta pasz ta la tunk, hogy a val lási
pár be széd re ége tő szük ség van, hi szen
a val lá si in to le ran cia, az an ti sze mi tiz -
mus sok em be ri éle tet, kap cso la tot, kö -
zös sé get mér gez meg ma is. Az egy -
más ra fi gye lő, nyílt és őszin te pár be -
széd vi szont po zi tí van erő sí ti a köl csö -
nös bi zal mat, és a test vé ri együtt mű -
kö dés gyü möl cse it ter mi. 
Ugyan ak kor nyil ván va ló, hogy mind -

két val lás, a ju da iz mus és a ke resz tény -
ség is sok szí nű, bi zo nyos kér dé sek ben
meg osz tott. Mind két kö zös ség ben van -
nak, akik nek a val lá sos gon dol ko dás és
élet szem lé let csu pán a ha gyo mány és a
kul tú ra  tisz te le tét  je len ti.  S  van nak,
akik nek hi tük, val lá suk gya kor lá sa szer -
ves ré sze min den na pi éle tük nek. 
Gyak ran úgy ta pasz tal juk, hogy akik

élő kap cso lat ban áll nak az Örök ké va -
ló val, akik „be szé lő vi szony ban” van nak

ve le, azok kal könnyeb ben le het pár be -
szé det  foly tat ni,  sőt  akár  együtt  is
imád koz ni kö zös Te rem tőnk höz. En -
nek  szép pél dá ja,  az  együtt mű kö dés
friss gyü möl cse, hogy XVI. Be ne dekpá -
pa fel hí vá sá ra im már har ma dik esz ten -
de je  tar tunk  zsi dó–ke resz tény  ima -
órát az öku me ni kus ima hét zá ró es té -
jén a bu da pest-te réz vá ro si plé bá nia -
temp lom ban, ahol nem csak a zsi dó és
ke resz tény  kö zös sé gek  ve ze tői  szol -
gál nak együtt, ha nem a gyü le ke ze tek
tag jai is nö vek vő szám ban ta lál koz nak.
Ezt  a  fej lő dést  pár  év vel  ez előtt

még alig ha mer tük vol na el kép zel ni.
A dia ló gus alap ve tő sza bá lya, hogy

a pár be széd cél ja nem a má sik le győ -
zé se vagy meg győ zé se, ha nem szel le -
mi, lel ki ér té ke ink jobb meg is me ré se,
meg osz tá sa, egy más gaz da gí tá sa.
Szá mos teo ló gi ai kap cso ló pont se gít -

he ti a pár be széd kö zös nyel vé nek meg -
ta lá lá sát. Alap ve tő en kö zös a hit val lá -
sunk a Te rem tő ben, aki mű ve lés re és
meg őr zés re  ad ta  ne künk  a  vi lá got,
ame lyen jó gaz da mód ján ural kod ha -
tunk. Ez az öko teo ló gi ai, te rem tés vé del -
mi kap cso ló pont nap ja ink ban igen ak -
tu á lis. Az úgy ne ve zett „kul túr pa rancs”
(1Móz 1,28) fél re ér té se ve szély be so dor -
hat ja a te rem tett vi lá got és az egész em -
be ri sé get.  So ha  nem  ural kod ha tunk
egy má son, hi szen te remt mény tár sak,
egy kö zös mennyei Atya gyer me kei, te -
hát egy más nak test vé rei va gyunk!
To váb bi iz gal mas és egy ben szen -

zi tív teo ló gi ai kér dés, ho gyan ér tel mez -
zük ezt a gyer mek sé gün ket, „ro kon sá -
gun kat”,  Is ten-ké pű sé gün ket,  ki vá -
lasz tott sá gun kat. Iz rá el né pét ma ga a
Te rem tő  kü lö ní ti  el,  de  nem  azért,
hogy a töb bi nép fö lé he lyez ze, ha nem

hogy sze re te té nek je le ként küld je a vi -
lág ba. „Most azért, ha en ge del me sen
hall gat tok sza vam ra, és meg tart já -
tok szö vet sé ge met, ak kor ti lesz tek az én
tu laj do nom va la mennyi nép kö zül, bár
enyém az egész föld. Pa pok ki rály sá ga
és szent nép lesz tek.” (2Móz 19,5–6)
(…) Az egy mást köl csö nö sen meg -

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

Rész le tek Gáncs Pé ter evan gé li kus el nök-püs pök ex po zé já ból
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„Ha a bú za szem nem esik a föld be, 
és nem hal meg, egy ma ga ma rad; 
de ha meg hal, sok szo ros ter mést hoz.”
(Jn 12,24)

Böjt 4. he té ben az Út mu ta tó reg ge li
és he ti igéi böj ti örö münk for rá sá ról,
Krisz tus ál do za tá ról szól nak. A bú za szem sor sú Jé zus az élet ke nye re (lásd
Jn 6,35.48). Ő sze re tett és vé re ál tal meg sza ba dí tott bű ne ink től min ket. „Ar -
ról is mer tük meg a sze re te tet, hogy Jé zus az ő éle tét ad ta ér tünk.” (1Jn 3,16;
LK) Az élet ke nye re hit ál tal le het a mi énk; de ho gyan is mer het jük meg? Jé -
zus ma is ezt vá la szol ja: „Ha va la ki ne kem szol gál, en gem kö ves sen; és ahol
én va gyok, ott lesz az én szol gám is… aki pe dig gyű lö li az éle tét e vi lá gon, örök
élet re őr zi meg azt.” (Jn 12,26.25) Így lát hat juk örök ké. La eta re – „Örül je tek
Je ru zsá lem mel!” (Ézs 66,10) Pál a pró ba té tel ben is a min den vi gasz ta lás Is -
te nét di cső í ti: „Mert ami lyen bő ség gel ré szünk van a Krisz tus szen ve dé se i ben,
Krisz tus ál tal olyan bő sé ges a mi vi gasz ta lá sunk is.” (2Kor 1,5) Az Is ten jó -
sá gá ra em lé kez te ti né pét Mó zes a pusz tá ban: „…man ná val táp lált… Így ad -
ta tud tod ra, hogy nem csak ke nyér rel él az em ber, ha nem mind az zal…, ami
az Úr szá já ból szár ma zik. (…) Mert jó föld re visz be…, ahol nem kell szű kö -
sen en ned a ke nye ret, és nem szű köl kö döl sem mi ben sem…” (5Móz 8,3.7.9) „Az
Úr az én pász to rom, nem szű köl kö döm.” (GyLK 683) És ez nem csak Dá vid
meg ta pasz ta lá sa. Is ten nek min dig iga za van; szen ve dé sei kö ze pet te ju tott er -
re a fel is me rés re Jób: „Igaz, tu dom, hogy így van: hogy is le het ne iga za az em -
ber nek Is ten nel szem ben? (…) Mert ő nem em ber, mint én… Nincs is köz tünk
dön tő bí ró…” (Jób 9,2.32–33) Jé zus ba rá tai en ge del mes ked nek pa ran cso la tá -
nak: „úgy sze res sé tek egy mást, aho gyan én sze ret te lek ti te ket” – ez az iga zi ta -
nít vány ság pró ba kö ve. Aki Krisz tus ban ma rad, az a sze re tet ben ma rad: „Eze -
ket azért mon dom nek tek, hogy az én örö möm le gyen ben ne tek, és örö mö tök
tel jes sé le gyen.” (Jn 15,12.11) Lu ther sze rint „Az öröm tit ka ez: Tart sa ma gát
az em ber tel jes szív vel az igé hez, vi gasz tal ván ma gát Krisz tus drá ga ígé re -
té vel, hogy ő az Atyá val együtt ve lünk ma rad, meg ol tal maz. A mi örö münk
örök ké meg ma rad, mert örök a fun da men tu ma is!” Pál örö mé nek oka: „…mi
is hi szünk, és azért szó lunk!” S tud ja, hogy Is ten „Jé zus sal együtt min ket is
fel tá maszt, és ma ga elé ál lít ve le tek együtt”. Vég ső cél ja Is ten di cső í té se; ő hi -
té vel lát ja a lát ha tat lant, „a lát ha tat la nok pe dig örök ké va lók”. (2Kor 4,13.14.18)
Jé zus misszi ó ja a he ti igénk ben kö zölt bú za szem sors: „Azért sze ret en gem az
Atya, mert én oda adom az éle te met, hogy az tán új ra vissza ve gyem. …ma -
gam tól adom oda… ezt a kül de tést kap tam az én Atyám tól.” (Jn 10,17–18) Ő
Is ten, ve le egy lé nye gű. A ben ne hí vő, őt sze re tő és pa ran csa it meg tar tó kö -
ve tő i nek ígé ri a Szent lel ket és a ta lál ko zást: „…ti meg lát tok, mert én élek, és
ti is él ni fog tok. Azon a na pon meg tud já tok, hogy én az Atyám ban va gyok,
ti én ben nem, én pe dig ti ben ne tek.” (Jn 14,19–20) Ó, „Jé zu som, Krisz tu som,
/ Én sze rel me sem! // Eggyé len ni kí ván / A szí vem ve led, // Hogy így mind -
örök ké / Te ve led le gyek…” (EÉ 381) 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

La eta re va sár nap já ra
Ör vendj, Is ten né pe! (Zsolt 84,3)

Egy sze rű út szé li fe szü le tek és nagy mű vé szek meg rá zó tö vis ko ro nás Krisz -
tus-áb rá zo lá sai mé lyen a szí vünk be vés ték a szen ve dő Jé zus ar cát. Ézsa -
i ás pró fé ta is így szólt ró la: Ő „a fáj dal mak fér fia”.
Kár, hogy hi tünk ben meg fe led ke zünk Jé zus örö mé ről. Jé zus nem vi -

lág fáj dal mas meg vál tó volt, nem már tír arc cal járt Ga li lea gyö nyö rű tá -
ja in. Volt örö me, ame lyet örö kül ha gyott ta nít vá nya i nak. A Krisz tus-öröm
nem „eu fo ri kus le be gés”, nem má mor, nem kül ső kö rül mé nyek ere dő -
je. Ezt az örö möt Jé zus a menny ből, az atyai ház ból hoz ta ma gá val, hogy
meg ossza ve lünk, akik lel künk mé lyén ezt az örö möt szom jaz zuk. Az öröm
a sze re tet ter mé se. Jé zus nagy sze re te té nek nagy az örö me. 

g Ma do csai Mik lós

* * *

Ked ves Uram! Adj ne kem bát ran ör ven de ző ked vet, jó ke délyt és örö -
möt. Mert mind ez a te aján dé kod; ha te nem adod, ma gam tól nem te -
lik. Ezért most a Krisz tu sért kér lek, adj ne kem bát ran vi dám ked vet, tisz -
ta örö möt és jó ke délyt. Ámen. 

g Lu ther Már ton 
(Dr. Ha fen scher Ká roly for dí tá sa)

Azt gon dol tam, hogy a gyak ran is -
mé telt új szö vet sé gi pél da be szé de ket
annyi ra is me rem, hogy azok kap csán
már alig ha le het ne kem újat mon da -
ni. Ilyen a té koz ló fiú tör té ne te is (Lk
15,11–32).  Rosszul  gon dol tam.  A
kö zel múlt ban ugyan is is mét a té koz -
ló fi ú ról szó ló pél da be széd volt a fel -
ol va sott evan gé li um. 
En nek hall ga tá sa so rán fel fi gyel -

tem egy olyan rész re, amely ed dig el -
ke rül te  a  fi gyel mem.  A  fi a ta labb
fiú már min de nét el té ko zol ta, őriz -
te a ser té se ket, de még az ő ele de lük -
ből  sem  ehe tett.  „Ak kor ma gá ba
száll va így bán kó dott: »Hány bé res
dús kál en ni va ló ban atyám há zá ban,
én pe dig éhen ve szek. Föl ke lek, és
atyám hoz me gyek. Atyám, mon -
dom ne ki, vét kez tem az ég el len és te -
el le ned. Ar ra már nem va gyok mél -
tó, hogy fi ad nak ne vezz, csak bé re -
se id kö zé fo gadj be.«” A fi út  te hát
nem  az  atya  irán ta  va ló  sze re te te
von zot ta vissza az atyai ház ba, ha -
nem az em lék, hogy az aty ja mi lyen
jól bánt még a bé re sek kel is.
Kez dő ve ze tő ként haj la mos vol -

tam azt hin ni, hogy egy-egy mun -
ka tár sam el ső sor ban an nak alap ján
ítél meg, mi lyen kap cso lat ban va -
gyok ve le. Az az óta szer zett sze mé -
lyes  ve ze tői  ta pasz ta la tom  és  az
idé zett pél da be széd is azt mu tat ja,
hogy  ez  nincs  fel tét le nül  így.  Az
egyes mun ka tár sa im mal va ló kap -
cso lat ban ugyan is rend kí vül sok a

szub jek tív elem és az eset le ges ség.
Pél dá ul  szim pa ti ku sak  va gyunk-e
egy más nak, azo nos-e a mun ka rit -
mu sunk, struk tú ra- vagy sze mély -
köz pon tú ak  va gyunk-e,  van nak-e
kö zös él mé nye ink, si ke re ink. Ezek
függ vé nyé ben az egyik sze ret ve lem
dol goz ni, a má sik jobb fő nök re vá -
gyik. (A té koz ló fiú is el hagy ja – őt
sze re tő  –  ap ját.)  Töb bet  szá mít
azon ban az, ahogyan a töb bi ek kel
bá nok. 
Jó  múlt ko rá ban  egy  volt  kol lé -

gám mal sze re pel tem együtt egy rá -
dió mű sor ban.  Ko ráb bi  kap cso la -
tunk ból a mű sor ban azt emel te ki,
hogy én mi lyen ked ve sen kö szön tem
a ta ka rí tó nők nek. Ez meg le pett, hi -
szen szá mom ra ez volt a ter mé sze -
tes, és sem mi rend kí vü lit nem ta lál -
tam ben ne. Az tán né hány hó nap ja
a je len le gi mun ka he lye men az el ső
eme let ről a har ma dik ra kel lett köl -
töz nöm, és az el ső eme let ta ka rí tó -
nő je sír va bú csú zott el tő lem. Ez is
meg le pett. Ugyan ak kor meg vi lá gí -
tot ta an nak a fon tos sá gát, amit ad -
dig csak spon tán mó don csi nál tam.
Min den ve ze tő nek na gyon kell vi -

gyáz nia,  mert  ez  a  köl csön ha tás
ne ga tív irány ban is mű kö dik. A ve -
ze tő an ti hu má nus ma ga tar tá sa ak -
kor is ki vált ja a mun ka tár sak el len -
szen vét,  ha  a  konk rét  in téz ke dés
köz vet le nül nem őket érin ti. Pél dá -
ul a mun ka tár sak így gon dol kod nak:
„A fő nök ve lem ren des, de Fe ri nek,

aki a fe le sé ge be teg sé ge mi att gyen -
géb ben tel je sí tett, nem hosszab bí tot -
ta meg a szer ző dé sét.” És meg van a
fő nök ről a vé le mé nyük. 
A  ve ze tő  ref lek tor fény ben  van:

min den tet tét fi gye lik a mun ka tár -
sai,  akár  jót  tesz,  akár  rosszat,  a
mun ka tár sak jog gal gon dol ják azt,
hogy ha son ló hely zet ben a ve ze tő -
jük ve lük is így fog (el)bán ni.
A  mun ka tár sak ban  kü lö nö sen

éle sen ma rad meg az, hogy ve ze tő -
jük mi ként bá nik a leg gyen géb bek -
kel (pél dá ul a be te gek kel, a gyer me -
ket vá ró kis ma mák kal), va la mint a
leg ala cso nyabb  be osz tá sú ak kal.
Oda fi gyel-e a prob lé má ik ra, meg vé -
di-e őket at tól, hogy a gúny cél táb -
lá ivá vál ja nak, vagy ma ga is a gú nyo -
ló dók kó ru sá hoz csat la ko zik?
A mai éles, glo bá lis ver seny ben a

ve ze tők kel szem ben fon tos kö ve tel -
mény ként fo gal ma zó dik meg a te -
het sé gek  meg be csü lé se,  spe ci á lis
igé nye ik ki elé gí té se és meg tar tá suk
a szer ve zet ben. Na gyon jó, hogy ez
a fel adat elő tér be ke rült, és a ve ze -
tők von zóbb mun ka kö rül mé nye ket
pró bál nak te rem te ni a kö tött sé ge ket
ke vés bé ked ve lő, na gyobb ön ál ló ság -
ra tö rek vő, te het sé ges mun ka tár sak
szá má ra. A té koz ló fi ú ról szó ló pél -
da be széd azon ban ar ra fi gyel mez tet,
hogy ak kor le szek von zó atya a fi am
szá má ra,  ha  tisz tes sé ge sen  bá nok
min den bé res sel.

g Dr. Pu lay Gyu la

Ahogy a gyen géb bek kel bánsz, 
an nak alap ján ítél nek meg

Te gyük fel, hogy hasz nos in for má ci -
ód van va la ki más szá má ra. Pél dá ul
tu do má sod van egy olyan szá mí tó gé -
pes prog ram ról, amely sok kal köny-
nyeb bé  ten né  mun ka tár sa id  min -
den na pi mun ká ját. Vagy van olyan
meg lá tá sod, amellyel egy kol lé gád be -
biz to sít hat na  egy  fon tos  el adást.
Szól nál-e  ne ki  eb ben  az  eset ben?
Vagy sze ret néd-e, ha ne ked szól ná -
nak for dí tott eset ben? És bár le het,
hogy nincs er re jo gi vagy eti kai kö -
te le zett sé günk, még is ez len ne a he -
lyes ma ga tar tás, a jó és ked ves cse -
le ke det. 
Azt vi szont fe let tébb ér de kes nek

tar tom, hogy ami kor a lé lek dol ga i -
ról van szó, úgy érez zük, hogy hi tünk
meg osz tá sá val bi zo nyo san csak ne -
héz  hely ze te ket  te rem tünk.  Igen,
tisz te let ben  kell  tar ta nunk  má sok
hi tét, akár egye zik a mi énk kel, akár
nem. De ha hisszük, hogy a hit kér -

dé se fon tos mind a ma gán éle tünk -
ben,  mind  a  mun kánk ban,  mi ért
tar tunk  at tól,  hogy  be szél ges sünk
ró la má sok kal?
A 19. szá zad ban Charles H. Spur -

geon brit  pré di ká tor  a  kö vet ke ző
erő tel jes ki je len tést tet te: „Ha min -
den képp  el kár hoz nak  a  bű nö sök,
ak kor a tes tün kön át tud ja nak csak a
po kol ba jut ni. Ha el kár hoz nak, kár -
hoz za nak tér dük kö ré csa vart kar ja -
ink kal. Sen ki nek ne kell jen fi gyel mez -
te tés és ima nél kül oda jut nia.” Ez a
gon do lat  ki hí vás  szá munk ra  még
ma is. Bá tor sza vak ezek, ame lye ket
egy szen ve dé lyes és bi zo nyos ság gal
telt szív mon dott.
Jé zus nak  az  Új tes ta men tum ban

ol vas ha tó sza va it még va ló szí nű leg a
ta nít vá nyai is me rész nek, sőt in to le -
ráns nak tar tot ták: „Én va gyok az út, az
igaz ság és az élet; sen ki sem me het az
Atyá hoz, csak is énál ta lam.” (Jn 14,6)

Min den nap ta lál ko zunk olyan em be -
rek kel, akik azt hi szik, hogy több út
is ve zet  Is ten hez, és olya nok kal  is,
akik úgy gon dol ják, hogy nincs több
en nél az élet nél. Azon ban ha hisszük,
hogy  van menny,  és  van  po kol,  és
hogy  Jé zu son  ke resz tül  ve zet  az
egye dü li út Is ten hez és az örök ké va -
ló ság hoz, mi ért is len ne hely te len ezt
meg osz ta ni má sok kal?
A ko los sé i ak nak kül dött le ve lé ben

Pál apos tol ezt ír ta (1,28–29): „Mi őt
hir det jük, mi köz ben min den em bert
tel jes böl cses ség gel in tünk és ta ní tunk,
hogy min den em bert tö ké le tes sé te -
gyünk a Krisz tus ban. Ezért fá ra do -
zom én is, és küz dök az ő ere je ál tal,
amely ha tal ma san mű kö dik ben -
nem.”
Kér dez lek te hát: ha lát nád, hogy a

po kol fe lé tar tok – szól nál?
g Ken Kor kow

For rás: Mon day Man na

Te szól nál?

„Ezért a leg jobb dol guk azok nak van,
akik re a ha lál és az ör dög kí sért ve tá -
mad szün te len, s ne kik ada tik a leg -
ké nyel me sebb mó don, hogy erős hit -
tel higgye nek, és sem mi se árt has son
ne kik,  mert  az  van  a  bir to kuk ban,
amit sem ha lál, sem ör dög, sem bűn
meg  nem  csor bít hat:  tör jön  rá juk

bár ha lál, ör dög és bűn, kárt ben nük nem te het nek. Ugyan így tett Krisz tus is
a ma gas sá gos szent ség sze rez te té sé nél. Rá ijesz tett ott bő szen ta nít vá nya i ra,
és meg ren dí tet te a szí vü ket, mi dőn azt mond ta, hogy el kí ván ja őket hagy ni,
ami ne kik igen fáj dal mas volt (Mt 26,2), és így szólt: »Egy kö zü le tek árul el en -
gem.« (Mt 26,21) Avagy úgy vé li tek, hogy nem vet ték ezt a szí vük re? E sza -
va kat biz to san nagy is ten fé le lem mel hall gat ták, és úgy ül tek ők, akár ha mind -
nyá jan Is ten áru lói let tek vol na. És csak is mi u tán mind egyi kő jü ket bel ső re -
me gés sel és mély szo mo rú ság gal töl töt te el, amit mon dott, sze rez tet te a ma -
gas sá gos ol tá ri szent sé get az ő vi ga szuk ra, és az zal bá to rí tot ta őket, hogy e ke -
nyér a meg szo mo ro dot tak vi ga sza, a be teg or vos sá ga, a hal dok ló nak pe dig élet,
min den éhe ző ét ke, min den sze gény és nél kü lö ző va ló di kin cse.” 

d Lu ther Már ton: Nyolc böj ti pré di ká ció 
(Sze bik Zsó fia for dí tá sa)
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Hit tan se géd anya gok a nagy he ti és pün kös di ün nep kör höz
A nagy he ti és a pün kös di ün nep kör höz kí nál hit tan se géd anya -
go kat a Bol di Ma ci Kft. A Vi rág va sár nap tól pün kös dig cí mű szí -
ne ző, va la mint a Nagy he ti ke rék el ne ve zé sű fog lal koz ta tó la pok
a ki sebb kor osz tály nak ké szül tek. A már ír ni-ol vas ni tu dók a
Nagy he ti szó ke re ső rejt vény fü zet cí mű ki ad vánnyal ele ve nít he -
tik fel is me re te i ket. Hit ok ta tók, óvó nők fi gyel mé be az A3-as mé -
re tű re össze csuk ha tó, fá ból ké szült, hor doz ha tó asz ta li szín há -
zat  ajánl juk,  amely hez  a  nagy he ti-menny be me ne te li-pün -
kös di ese mé nye ket meg je le ní tő szem lél te tő cso mag tar to zik.
Bő vebb in for má ció a bol di ma ci.hu hon la pon ta lál ha tó. A ki -
ad vá nyok meg ren del he tők Bo da Zsu zsá nál a 20/824-8283-as
te le fon szá mon vagy a zsu zsa.bo da@lu the ran.hu e-mail cí men.

b Fejt sé tek meg az aláb bi ke reszt rejt -
vényt! Ha he lye sen ol dot tá tok
meg, a sár ga négy ze tek be tű i ből
egy bib li ai ne vet ol vas hat tok össze.

víz szin tes
3.  Egyip to mi  ural ko dó.  4.  Jé zus sal
együtt ő is ven dég volt Ká ná ban. 5.
Az álomfejtő. 7. Az ő fia volt Ja kab és
Já nos. 8. Itt te le pe dett le csa lád já val
Lót nagy báty ja.

Füg gő le ges
1. Ez fo gyott el Ká ná ban. 2. Jé zus ví zi
köz le ke dé si esz kö ze. 3. Ez volt a ta nít -
vá nyok szí vé ben a vi har ide jén. 5. Lót
en nek a fo lyó nak a kör nyé kén te le pe -
dett le. 6. Si mon Pé ter fog lal ko zá sa.

Sze mély ke re ső

 e 2014. március 30. Evangélikus Életgyermekoldal

A ro va rok vi lá ga cso dá la tos, és na -
gyon sok ér de kes sé get kí nál. Azok a
gye re kek,  akik  ki rán dul ni  szok tak,
biz to san  lát tak  már  han gya bolyt.
Ki seb bet, na gyob bat – az oszt rák Al -
pok ban az er dei vö rös han gyák egy
mé ter ma gas és két mé ter szé les vá -
ra kat is épí te nek.
A boly kö rül csak úgy nyü zsög a ren -

ge teg dol go zó, de a leg fon to sabb mégis
a ki rály nő. Ő min dig oda bent ma rad,
és csak egyet len dol ga van: pe té zik. Az
iva dé kot már a dol go zók ápol ják.
Ha a ki rán du lás so rán han gya boly

ke rül elé tek, ne bánt sá tok, ne rúg ja -
tok be le, ha nem fi gyel jé tek egy ki csit
a vár kö rül nyüzs gő tö me get. A be -
já ra tok nál őrök áll nak, min dig ké szen
ar ra, hogy az el len sé get – pél dá ul egy
ide gen boly ból oda té vedt han gyát –
meg tá mad ják. A töb bi ek, a dol go zók
haj nal tól es tig úton van nak. A na -
gyobb bo lyok ból meg ha tá ro zott utak

ve zet nek, eze ken köz le ked nek. Olyan
ez, mint ha egy zsú folt ut ca for ga ta -
gát néz nénk va la hon nan fe lül ről. 
A han gyák egy ré sze ép pen ki fe lé

in dul, má sok ha za fe lé igye kez nek, és
a boly nö ve lé sé re, erő sí té sé re szol gá -
ló ap ró ágacs ká kat, fe nyő tű ket vagy
táp lá lé kot  ci pel nek.  Ezek  gyak ran
jó val sú lyo sab bak és per sze na gyob -
bak, mint a szor gal mas kis dol go zó,
aki rá gó i val meg ra gad va húz za, von -
ja, rán ci gál ja ter hét a boly fe lé. Ha na -
gyon ne he zen bol do gul, a töb bi ek se -
gí te nek, és akár hár man, né gyen is ci -
pe lik a be cses zsák mányt a vár bel -
se jé be.
A han gyák té len der med ten pi hen -

nek a boly mé lyén, de né ha kel le met -
len lá to ga tó juk akad. A zöld kül lő, ez
a  pi ros  sap kás,  szép  zöld  har kály
egész év ben fő leg han gyák kal táp lál -
ko zik,  és  erős  cső ré vel  a  fa gyott

bolyt is meg lé ke li, hogy hosszú nyel -
vé vel ki szed je a der medt ro va ro kat. 
A  már ci u si  nap su ga rak  lan gyos

érin té sé re a han gyák fel éb red nek, és
fe ke te tö meg ben süt ké rez nek a boly
te te jén.  Fi gyel jé tek  meg,  amint  a
már  fel me le ge dett  ál la tok,  egyik  a

má sik után, el tűn nek a be já ró nyí lá -
sok egyi ké ben. Ilyen kor hőt visz nek
le a vár mé lyé re, egy ide ig ott van nak,
le ad ják, az tán új ra a fel szín re jön nek. 
A han gyák na gyon hasz nos ál la -

tok, so ha ne bánt sá tok őket!
g Sch midt Egon

kér dé sek
1. Mit  gon dolsz,  hány  han gya  él  a
boly ban?
2. Mind egyik faj ké szít bolyt?
3. Hány évig él egy han gya?

Han gyák

Szerkesztette: Boda Zsuzsa

ME SélnEk Az áll Atok

Vá la szok: 1. Több száz ezer, de akár
egy mil lió is. 2. Nem, a tró pu so kon
van nak pél dá ul örök ké ma sí ro zó
ván dor han gyák. 3. A dol go zók leg fel -
jebb há rom, az er dei vö rös han gya ki -
rály nő je 15-21 évig.
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A ke re sett szó:

Az egy be gyűl te ket a na pot ren de ző
óvo da  ve ze tő je,  La ka tos né Hach -
bold Éva kö szön töt te. A zsű ri el nö -
ki tisz tét Va lent ínyi Eri ka, a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos
Iro dá ja Ne ve lé si és Ok ta tá si Osz tá -
lyá nak óvo dai re fe ren se töl töt te be. 
He lye zé sek és kü lön dí jak is szü let -

tek (ter mé sze te sen igen nagy öröm,

hogy az óvo dások na gyon ered mé nye -
sen  sze re pel tek),  de  egy  gyer mek -
ren dez vé nyen  fo ko zot tan  ér vé nyes,
hogy a rész vé tel leg alább olyan fon tos,
mint a díj. Hi szen min den egyes el -
mon dott me se mö gött ko moly gyer -
me ki,  óvo da pe da gó gu si  és  szü lői
mun ka van. És azt se fe led jük: öt-hat
éve sen a né zők kel te li te rem elé ki áll -

ni és egy hosszú me sét fej ből, be le élés -
sel,  jól  hang sú lyoz va  el mon da ni  –
nem kis tel je sít mény!
A hét köz na pok ban egy ilyen ren -

dez vény a fel nőt tek nek lé lek eme lő él -
ményt  je lent, a gyer me ke ket pe dig
büsz ke ség gel  tölt he ti  el.  Vár juk  a
jö vő évi me se na pot!

g Le hocz ki Fe renc

Me se nap Solt vad ker ten
b Már ha gyo mány nak mond ha tó, hogy a

Solt vad ker ti Evan gé li kus Óvo da év ről
év re meg ren de zi a me se na pot. Idén a
ré gió – Bó csa, Kis kő rös, Kis kun ha las,
Szank, Táz lár és Solt vad kert – ti zen egy
óvo dá já ból össze sen har minc két (hét
kö zép ső és hu szon öt nagy cso por tos)
kis gyer mek ér ke zett már ci us 14-én,
hogy a kö zön ség és a zsű ri előtt el -
mond has son egy-egy me sét. 

1

2   3

4

5

6

7

8
(Meg fej té sek: víz szin tes: 3. fá raó; 4.
Má ria; 5. Jó zsef; 7. Ze be de us; 8. Ká -
na án. Füg gő le ges: 1. bor; 2. ha jó; 3. fé -
le lem; 5. Jor dán; 6. ha lász.)
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– El ső ként azt a tényt szük sé ges meg -
osz ta nom ol va só ink kal, hogy az is me -
ret sé günk ép pen fél év szá za dos, ez
ma gya ráz za, hogy in ter jú alany és in -

ter jú ké szí tő ez út tal ki vé te le sen te ge ző -
dik. Em lék szem, hogy a meg kon fir mált
fi a ta lok szá má ra Gáncs Ala dár tar tott
va sár nap dél után if jú sá gi órá kat, s test -
vé re id del együtt te is oda jár tál, majd
Joób Oli vér nyá ri ta nya si ige hir de té -
se it hall gat hat tuk a zöld pá zsi ton
több szá zan, akik ki bi cik liz tünk a bo -
kor ta nyák ra va sár nap dél utá non ként.
És ké sőbb Csiz ma zia Sán dor pa ró ki á -
ján is együtt ve het tünk részt a fi a tal fel -
nőt tek bib lia órá in s a ki rán du lá so kon.
Ar ra is em lék szem, ami kor csa lá dod -
dal együtt áll tál a Nagy temp lom ol tá -
ra előtt egy vi rág va sár na pon, s a ke rü -
let püs pö ke, D. Sze bik Im re ki bo csá tott
ben ne te ket az af ri kai misszi ó ba. Mi kor
is volt ez, és ho vá ve ze tett az uta tok?
–  Ez  a  ki bo csá tás  1996  ta va szán

tör tént, ami kor is fe le sé gem mel és két
kis ko rú gyer me künk kel el in dul tunk a
vi lág egyik tő lünk leg tá vo lab bi és leg -
el ma ra dot tabb or szá gá ba, Pá pua Új-
Gui ne á ba. A ki kül dő a Ba jor Evan gé -
li kus  Egy ház  misszi ói  in té ze te  volt.
Ek kor már ta pasz talt mér nök-misszi -
o ná ri us ként in dul tam, hi szen 1985 és
1991 kö zött a Lu the rá nus Vi lág szö vet -
ség el ső ke let-eu ró pai mér nök mun ka -
tár sa ként  Zim bab wé ben  szol gál tam
hat évig. 

A kül de té sünk har ma dik ré sze ké -
sőbb, 2005-ben kez dő dött, ami kor én
– ki csit más for má ban – az ENSZ Me -
ző gaz da sá gi és Élel me zé si Vi lág szer ve -
ze te,  a  FAO  al kal ma zott ja ként  dol -
goz tam Szo má li á ban, míg Bea, a fe le -
sé gem a Nai ro bi Evan gé li kus Egy ház
ke re te in be lül ön kén tes ként az egyik
nyo mor ne gyed ben  ár vák,  öz ve gyek
és ut ca gye re kek kö zött  vég zett  élet -
men tő mun kát.

– Má ig a fü lem be cseng el hí vá si igéd,
mellyel a kül föl di szol gá la ta i dat „in -
do kol tad”: „Mert éhez tem, és en nem
ad ta tok, szom jaz tam, és in nom ad ta -
tok, jö ve vény vol tam, és be fo gad ta tok.”
(Mt 25,35) Ho gyan si ke rült e kül de tést
„ap ró pénz re vál ta no tok”, ta lál ta tok-e
vi zet, az utób bit mind fi zi kai, mind lel -
ki vo nat ko zás ban ért ve?
–  Fi zi ka i lag,  szá mok kal  könnyű

len ne iga zol ni mun kám ered mé nyes -
sé gét:  hány  ku tat,  hány  víz tá ro zót,
hány ön tö ző rend szert, hány füg gő hi -
dat épí tet tünk, amely sok-sok em bert
men tett meg az éh ha lál tól, és se gí tett
túl éle tük né hány nagy prob lé má ján.
Amit mi lát tunk min den sta tisz ti kai
adat mö gött, az az em be rek há lás pil -
lan tá sa a csap ból fo lyó friss ví zért, a
mély ség be zu ha nás tól meg vé dő füg gő -
hí dért, a füst men tes kony ha kuny hó ért.
De min de nekfe lett az élő víz for rá sá -
ért,  Jé zus  Krisz tu sért,  aki  a  fé le lem
meg kö tö ző ha tal ma he lyett a sze re tet
sza bad sá gát,  az  ön zés  és  a  bosszú
bék lyó ja he lyett a gon dos ko dás örö mét
és a sír sö tét tor ká ba tor kol ló má gia he -
lyett az Is tent di cső í tő örök élet bi zo -
nyos sá gát ad ja az őt sze re tők nek.

– Ti zen nyolc év af ri kai kül szol gá lat
alap ján bi zo nyá ra szé les kö rű ta pasz -
ta la ta id van nak a ha zán kon kívüli
evan gé li kus ság hely ze té ről is. Ho gyan
lá tod, mik a leg fá jóbb prob lé mái ma
a lu the rá nu sok nagy csa lád já nak?
– Ta lán in kább csak a fej lő dő vi lág

evan gé li kus sá gá nak prob lé má i ról szól -
nék, mert eze ket ta pasz tal tam sze mé -
lye sen. A leg na gyobb gond a la kos ság
nagy  ré sze  szá má ra  a  min den na pi
túl élés. Ha son ló an nagy prob lé ma a
tör zsi hit, a tör zsi szo ká sok ke ve re dé -
se a ke resz tyén ség ben. A har ma dik ki -
hí vás a „ki nek higgyünk?” kér dé se, a
szám ta lan val lá si irány zat be áram lá -
sa az or szá gok ba. 

– E há rom misszi ós szol gá la ti ál lo -
má son szer zett ta pasz ta la ta id ból mi -
ket tudsz, il let ve sze ret nél hasz no sí ta -
ni most, a má so dik gyü le ke ze ti fel ügye -
lői szol gá la tod ban?
– Töb bek kö zött azt, hogy szük ség

van a szó be li bi zony ság té te lek cse le -
ke de tek kel va ló „hi te le sí té sé re”. Azt,
hogy nem sza bad ket tős mér cét al kal -
maz nunk, egyet ma gunk ra, egy má si -
kat pe dig má sok ra. Azt, hogy Is ten a
kö vek ből is tá maszt hat fi a kat, és lel ke
leg mé lyén min den em ber vá gyik az Is -
ten nel va ló kap cso la tá nak hely re ál lí -
tá sá ra. Ezért nem sza bad sen kit ki zár -
ni, nem sza bad az Is ten hez va ló kö ze -
le dé sét ne he zí te ni a mi ál ta lunk meg -
szo kott el vá rá sok kal. Azt, hogy nem
sza bad kul tu rá lis szo ká sa in kat össze -

ke ver ni a hit kér dé se i vel; Is tent di csér -
ni nem csak úgy le het, ahogy mi itt,
Kö zép-Eu ró pá ban meg szok tuk.

– A nagy temp lo mi be ik ta tá son csak
rö vi den szól tál ar ról a há rom pil lér ről,
ame lyek re épí te ni sze ret néd fel ügye lői
szol gá la to dat. E há rom köz is mert igé -
nek – 1Kor 3,11; Jn 3,16 és Mt 28,18–20
– szá mod ra mi a mai kö zös üze ne te,
ame lyet ér vé nye sí te ni sze ret nél a gyü -
le ke ze ti kö zös ség ben?
– A mai ke resz té nyek nek na gyon

ko moly misszi ói fel ada ta ik van nak, a
te rem tett vi lág „só vá rog va vár ja” meg -
je le né sü ket. Jé zus a misszi ói pa ranccsal
küld eb be a szol gá lat ba, az ő sze re te -
tét  ad ja,  ami kor  a  mi  sze re te tünk
nem elég, és éle tün ket és te vé keny sé -
gün ket  ar ra  az  alap ra  épít het jük,
amely ő ma ga. 

– A teg na pi el ső kö zös kép vi se lő- tes -
tü le ti és pres bi te ri ülés egyet len fő té má -
ját így ha tá roz tad meg a meg hí vón:
„Ho gyan to vább, nyír egy há zi evan gé -
li ku sok?” Az ott el hang zott ész re vé te -
lek ből, ja vas la tok ból mi ket tud nál ol -
va só ink szá má ra is ál ta lá nos gya kor -
la ti ta nács ként meg fo gal maz ni, és mik
vol tak az ülés konk rét ered mé nyei?
– A leg fon to sabb üze net az, hogy a

gyü le ke zet épí té se nem egy sze mé lyes
fel adat.  A  pres bi té ri um ra,  az  ak tív
gyü le ke ze ti ta gok mind egyi ké re nagy
szük ség van, ha el akar juk ér ni cél ja in -

kat. Öröm mel ál la pí tom meg, hogy a
teg nap es ti meg be szé lé sen nyil ván va -
ló volt a tes tü le ti ta gok el kö te le zett sé -
ge, amely re mél he tő leg a meg va ló sí tás
küz del mei kö zött is meg ma rad.

– A kö vet ke ző vá lasz tá si cik lu sig
szól a man dá tu mod. Az előt tünk ál ló
ke re ken négy esz ten dő ben a gyü le ke ze -
tet il le tő en mik a leg fon to sabb cél ja id?
Ez nem új kér dés, a vá lasz tás előt ti fó -
rum be szél ge té sen mind há rom je lölt nek
fel tet ték. 
– Hadd ad jam er re a kér dés re a fó -

rum be szél ge té sen  el hang zott  vá la -
sza im lé nye gét. Elő ször is: hir det ni és
meg él ni Jé zus Krisz tus evan gé li u mát
Nyír egy há zán a tel jes éle tünk kel. Az -
tán to vább ad ni Is ten sze re te tét min -
den for má ban. A hir de tett igét „hi te -

le sít sük” a rá szo ru lók irá nyá ban ki fej -
tett szol gá la tok kal, a ke resz tyén szel -
le mű,  ma gas  szín vo na lú  ok ta tás sal.
Har ma dik ként nyit ni más ke resz tyé -
nek és a kí vül ál lók fe lé Nyír egy há zán
a „be szél ge tő egy ház” szel le mé ben. Jó
len ne meg szün tet ni a ke resz tyén kö -
zös sé gek vi szony la gos be zárt sá gát és
misszi ói lel kü let tel nyit ni más, el ső sor -
ban pro tes táns egy há zak és a „vi lág” fe -
lé. Ak kor is, ha ez új ki hí vá so kat je lent.

– Vé gül en gedj meg egy sze mé lyes
kér dést. Ar ról a hír adá sok ból is ér te sül -
het tünk, hogy egy éve, mi ó ta ha za jöt -
te tek, jár já tok az or szá got, és aho vá csak
hív nak, be szá mol tok misszi ói mun -
ká tok ról, ta pasz ta la ta i tok ról. A nyá ri
misszi ói kon fe ren ci án is ta lál koz ha tunk
majd ve led, ol vas tam a Híd ma ga zin
prog ram aján ló já ban. És eze ken túl me -
nő en mi lyen cé lo kat tűz te tek ma ga tok
elé – fe le sé ged del együtt – hosszabb táv -
ra, mit sze ret né tek meg va ló sí ta ni?
– Ter mé sze te sen ci vil fog lal ko zá sun -

kat is foly tat juk. Én mér nö ki szak ér tő -
ként te vé keny ke dem, Bea an golt ta nít.
Foly tat juk a Nai ro bi ban el kez dett mun -
kát az ár va gye re kek és öz vegy asszo -
nyok kö zött, és mind ket ten ak tí van sze -
ret nénk dol goz ni az újon nan ala ku ló
nyír egy há zi mun ka cso por tok ban. És
öröm mel  ké szü lünk  el ső,  má jus ban
szü le ten dő uno kánk fo ga dá sá ra.

g Ga rai And rás

Ho gyan to vább, nyír egy há zi evan gé li ku sok?
Be szél ge tés dr. Bá lint Zol tán nal, a nyír egy há zi gyü le ke zet ré gi-új fel ügye lő jé vel

b Egy év vel az után, hogy leg utób bi af ri kai szol gá la tá nak vé gez té vel 
a Bálint há zas pár vissza ér ke zett szü lő vá ro sá ba, Nyír egy há zá ra, a Nyír -
egy há zi Evan gé li kus Egy ház köz ség fel ügye lő jé vé vá lasz tot ták 
dr.BálintZoltán víz épí tő mér nö köt. Az idő kö zi vá lasz tá son nagy több -
ség gel tiszt sé get nyert fel ügye lőt böjt 2. va sár nap ján, a dél előt ti  
is ten tisz te let zá ró ol tá ri szol gá la ta ke re té ben ik tat ta be dr.Kovács
LászlóAttila igaz ga tó lel kész. Az új tiszt ség vi se lő vel GaraiAndrás,
az egy ház köz ség pres bi te re – la punk Hetiútravaló ro va tá nak gaz dá -
ja – be szél ge tett az ik ta tást kö ve tő el ső kép vi se lő-tes tü le ti és pres -
bi te ri ülés más nap ján.

Fel hí vás 
ál lás he lyek be töl té sé re
A  Ma gyar or szá gi  Evan gé li kus
Egy ház Or szá gos Pres bi té ri u ma
ki fe jez te szán dé kát ar ra, hogy pe -
da gó gi ai szak mai szol gál ta tó köz -
ne ve lé si in téz ményt ala pít.
Az  Evan gé li kus  Pe da gó gi ai

Szak mai Szol gál ta tó Köz pont elő -
re lát ha tó lag 2014. szep tem ber 1-
jén kez di meg mű kö dé sét. 

Pe da gó gi ai elő adó, pe da gó gi ai
szak ér tő mun ka kö rök be (el ső sor -
ban  tel jes mun ka idő ben)  vár juk
azok nak a le en dő mun ka tár sak nak
a  je lent ke zé sét, akik  leg alább tíz
éven át ki emel ke dő, ered mé nyes
szak mai mun kát vé gez tek, és ki fe -
je zet ten  jó  együtt mű kö dé si  és
kom mu ni ká ci ós kész ség gel, szo ci -
á lis kom pe ten ci ák kal ren del kez -
nek. A pe da gó gus-szak vizs ga elő -
fel té te le az al kal ma zás nak. Előnyt
je lent evan gé li kus köz ne ve lé si vagy
szak mai  szol gál ta tó  in téz mény -
ben szer zett ta pasz ta lat.
Je lent kez ni le het Var ga Már tá -

nál, az or szá gos iro da ne ve lé si és
ok ta tá si osz tá lyá nak ve ze tő jé nél
ön élet rajz  és  mo ti vá ci ós  le vél
elekt ro ni kus úton tör té nő meg kül -
dé sé vel. Le ve le zé si cím: 1085 Bu -
da pest, Ül lői út 24. E-mail cím:
mar ta.var ga@lu the ran.hu. Je lent -
ke zé si ha tár idő: áp ri lis 17.

Jo gi asszisz tens – 
MEE Jo gi és tes tü le ti

osz tá lya
A  Ma gyar or szá gi  Evan gé li kus
Egy ház Jo gi és Tes tü le ti Osz tá lya
fel vé telt hir det jo gi asszisz tens ál -
lás hely be töl té sé re.

Fel ada tok: jo gá szok mun ká já -
nak tá mo ga tá sa, se gí té se • le ve lek,
sab lon szer ző dé sek,  nyom tat vá -
nyok meg írá sa • köz re mű kö dés a
tes tü le ti mun ká ban, jegy ző köny vek
ké szí té se • a jo gi és tes tü le ti osz tály
szer ző dé se i nek nyo mon kö ve té se
• Ta kar netés egyéb ál la mi nyil ván -
tar tá si rend sze rek hasz ná la ta 

El vá rá sok: jo gi asszisz ten si vizs -
ga • gép írás (10 uj jas va kon gé pe -
lés) • ma gas szin tű szö veg szer kesz -
té si is me re tek • jó kap cso lat te rem -
tő és szer ve ző kész ség • pre ci zi tás

Elő nyök: azon na li kez dé si le -
he tő ség • egy ház is me ret

Je lent ke zés: dr. Ben kő Ing rid nél,
a jo gi és tes tü le ti osz tály ve ze tő -
jé nél  ön élet rajz  és  mo ti vá ci ós
le vél meg kül dé sé vel és a fi ze té si
igény meg je lö lé sé vel e-mail ben:
ing rid.ben ko@lu the ran.hu 

Je lent ke zé si ha tár idő: áp ri lis 10.

Jo gi elő adó – 
MEE Jo gi és tes tü le ti

osz tá lya
A  Ma gyar or szá gi  Evan gé li kus
Egy ház Jo gi és Tes tü le ti Osz tá lya
fel vé telt hir det jo gi elő adó ál lás -
hely be töl té sé re.

Fel ada tok: rész vé tel az egy ház
jog al ko tá sá ban, tes tü le ti mun ká já -
ban • egy há zi jo gi sze mé lyek ta ná -
cso lá sa  •  be ad vá nyok,  ok ira tok
szer kesz té se, szer ző dés-elő ké szí té si
fel ada tok el vég zé se

El vá rá sok: jo gi dip lo ma • leg alább
két év szak mai gya kor lat • jó kap -
cso lat te rem tő kész ség • ered mény -
ori en tált  gon dol ko dás  •  ma gas
szin tű szö veg szer kesz té si is me re tek

Elő nyök: azon na li kez dé si le he -
tő ség • egy ház is me ret

Je lent ke zés: dr. Ben kő Ing rid nél,
a jo gi és tes tü le ti osz tály ve ze tő -
jé nél ön élet rajz és mo ti vá ci ós le -
vél  meg kül dé sé vel  és  a  fi ze té si
igény meg je lö lé sé vel e-mail ben:
ing rid.ben ko@lu the ran.hu 

Je lent ke zé si ha tár idő: áp ri lis 10.

á l l á s h i r D e t é s e k

b Már vány táb lát ka pott szü lő vá ro -
sá ban Balczó András há rom -
szo ros olim pi ai és tíz sze res vi -
lág baj nok öt tu sá zó. A het ven öt
éves spor to ló ma is pél da kép nek
szá mít Kon do ro son. 

Bal czó And rás evan gé li kus lel kész csa -
lád ban szü le tett a Bé kés me gyei Kon -
do ro son.  Más fél  éves  volt,  ami kor
édes ap ját  Nyír egy há zá ra  he lyez ték.
„Nem tu dok el sza kad ni, akár hogy is,
más fél éves vol tam, ami kor in nen el -
ke rül tem. Sem mi em lé kem nin csen, de
Kon do ros ugyan olyan kö zel van hoz -

zám,  mint  az  a  Nyír egy há za,
ahol ti zen hat és fél évet él tem,
egé szen ’56-ig, úgy hogy ne kem
óri á si meg tisz tel te tés, hogy egy
már vány táb lát  avat nak,  amin
raj ta va gyok” – je len tet te ki a há -
rom szo ros olim pi ai baj nok öt -
tu sá zó.
El ső olim pi ai arany ér mét csa -

pat ban sze rez te 1960-ban Ró má -
ban. A má so di kat szin tén csa pat -
ban 1968-ban Me xi kó vá ros ban.
Négy év múl va meg lett az egyé -
ni olim pi ai baj no ki cím is Mün chen ben.
Kon do ros leg hí re sebb szü löt te 2008-
ban dísz pol gá ri cí met ka pott.
„Val lot ta fo lya ma to san, egész éle te

so rán, és vall ja a mai na pig, és vál lal -
ja, hogy ő itt szü le tett, Kon do ro son.
Ezért  min den fé le kép pen  kö tőd nek,
kü lö nö sen kö tőd nek a kon do ro si ak az

ő sze mé lyé hez. Né hány év vel ez -
előtt dísz pol gár rá is avat tuk, és
na gyon-na gyon fon tos volt ez a
mai nap azért, mert sze mé lye sen
is ta lál koz hat tak ve le a kon do ro -
si ak, most már nem elő ször, és
hall hat ták azt az em bert, aki a si -
ke rei  el le né re  hi he tet len  sze -
rény ség gel,  alá zat tal áll  a  sa ját
élet út já hoz” – mond ta a ki vá ló -
ság ról Dan kó Bé lapol gár mes ter.
Kon do ro son Bal czó And rás

ma is pél da kép. A né hány éve
el in dí tott  vá ro si  ví vó szak osz tály ba
vál to zat la nul sok a je lent ke ző.

g RÁ
For rás: mno.hu

Már vány táb lát ka pott Bal czó, aki ma is pél da kép
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Megy a szai Lász ló Kál mán lel kész
1943. má jus 30-án szü le tett a Bé kés
me gyei Csor vá son föld mű ve lő csa -
lád ban.  Az  oros há zi  gim ná zi u mi
évek után 1966-ban vé gez te el az
Evan gé li kus Teo ló giai Akadémi át. 
Elő ször Oros há zán volt négy évig

se géd lel kész. Itt kö tött há zas sá got
1968-ban Ze len ka Irén Évá val, és itt
szü le tett el ső gyer me ke, Lász ló is.
Ez után  két  évig  he lyet tes
lel kész Oros há zán és Szen -
te tor nyán. Elő ször Szen te -
tor nyán lett egy évig pa ró -
kus lel kész, itt szü le tett meg
má so dik gyer me ke, Eni kő.
Az után  ti zen hat  éven  át
Amb róz fal ván vé gez te lel ké -
szi  szol gá la tát. Vé gül  1989
jú li u sá tól 2010 jú li u sá ig, hu -
szon egy éven ke resz tül volt
a Luc fal vi Evan gé li kus Egy -
ház köz ség lel ké sze. Össze -
sen negy ven négy évig szol -
gált  lel kész ként,  hir det ve
Is ten  igé jét  min den ki nek,
míg  vé gül  het ven  év  után
ah hoz az Úr hoz köl tö zött,
aki ről min dig bi zony sá got
tett.  Ennyi  egy  lel kész élet
szá mok ban ki fe jez ve.
Én azon ban a szá mok ra

nem em lé ke zem, azo kat úgy kel lett
össze gyűj te nem. Én csak egy em -
ber re em lé ke zem, aki ről má sok tól
is so kat hal lot tam, és akit ma gam is
meg is mer het tem. Igaz, csak 1990-
ben, ami kor le á nyá val, fe le sé gem -
mel együtt jár tunk a teo ló gi á ra. 
Min dig  si e tett  va la ho vá.  Ta lán

szol gál ni, mert  szá má ra ez volt  a
leg fon to sabb. Nem csak ige hir de tés -
sel, ha nem, ha kel lett, két ke zi mun -
ká val is. Hol itt, hol ott se gí tett fát
rak ni,  sze net  la pá tol ni  vagy  más
szük sé ge set vé gez ni má sok nak; az -

után pe dig a szol gá la tok ra ké szült.
Szol gá la ti he lye in ezért min den hol
sze ret ték,  nem csak  a  gyü le ke ze ti
ta gok, ha nem a fal vak egész kö zös -
sé ge. A párt ál la mi idők ben még a
más né ze te ket val lók is el is mer ték
és  be csül ték  em ber sé gét,  se gí tő -
kész sé gét, hi tét. Min dig örült, ha
va la ki az zal a ké rés sel ke res te meg,
hogy va la mi lyen egy há zi vagy ép -

pen vi lá gi té má ban írt dol go za tá hoz
se gít sé get,  iro dal mat,  út mu ta tást
ad jon. 
Utol só szol gá la ti évé ben ki de rült,

hogy  be teg sé get  hor doz.  Nyug -
díjas ként él he tett 2010 au gusz tu sá -
tól sa ját há zá ban gyü le ke ze te szór -
vány fa lu já ban,  Nagy ke reszt úron
fe le sé gé vel  és  fi á val. A  be teg ség-
 re ag gód va gon dolt,  ami kor  fe le -
ségé ről volt szó. Mi lesz ve le, ho -
gyan se gít het ne? De fe le sé ge ha lá -
la után sa ját be teg sé gét tü re lem mel
vi selte. 

Nem igen pa nasz ko dott. In kább
az fog lal koz tat ta, hogy mi lesz majd
az itt ma ra dot tak kal, ha ne ki el kell
men nie. Igye ke zett min dent el ren -
dez ni: pénz ügye ket vagy ép pen a la -
kás dol ga it. Nagy se gít sé gé re vol tak
eb ben a luc fal vi gyü le ke zet tag jai és
lel ké sze, a szom szé dok és fa lu be li -
ek, akik min den ben mel let te áll tak.
Há rom száz ki lo mé ter re la kó hoz zá -

tar to zó ként nem le het elég -
gé meg kö szön nünk azt a se -
gít sé get, ame lyet ők ad tak a
min den na pos  dol gok  és  a
be teg ség  egy re  ne he ze dő
ter hé nek  hor do zá sá ban.  A
hét köz na po kat pe dig – kü -
lö nö sen az utol só fél év ben
–  fia  je len lé te  és  se gít sé ge
tet te el hor doz ha tó vá. Ve je -
ként így em lé ke zem mind az -
zal a sok tör té net tel együtt,
ame lye ket  szí ve sen  me sélt
éle té ből, szol gá la tá ból.
De ha va ló ban em lé kez ni

aka runk, ak kor tesszük ezt
he lye sen,  ha  nem  az  em -
ber re  gon do lunk  csu pán,
ha nem sok kal  in kább ar ra,
akit ő is hir de tett, aki be ma -
ga  is  ka pasz ko dott. Ar ra  a
Krisz tus ra, aki ne ki is pél dát

adott a má sok irán ti sze re tet ben, és
akit hir de tett min den szol gá la ti he -
lyén vagy ép pen az or szág sok te rü -
le tét be jár va kü lön bö ző nyá ri vagy
egyéb szol gá la ti al kal ma kon. Azt a
Krisz tust, aki ről min den be szél ge -
tés  so rán  szólt.  Azt  a  Krisz tust,
aki ben mennyei Atyánk a bű nö ket
meg íté li, de a bű nös em bert ma gá -
hoz eme li. „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)

g Rác Dé nes lel kész

 e 2014. március 30. Evangélikus Életkrónika

istentiszteleti rend • 2014. március 30.
Böjt 4. vasárnapja (Lætare). Liturgikus szín: lila. 
Lekció: Gal 4,21–31; Ézs 54,7–10. Textus: Jn 6,48–59. Énekek: 360/357., 365.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német) Johannes Erlbruch;
de. 11. (úrv., szuplikáció) Koch Szilvia ötöd éves teológushallgató; du. 6. (szuplikáció)
Koch Szilvia ötöd éves teológushallgató; Fébé, II., Hűvösvölgyi út 193. de. fél 10. (úrv.);
Sa rep ta, II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ör -
dög árok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező
u. 12. de. 10. Fülöp Attila; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. dr. Lászlóné dr. Agod
Anett; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; Deák tér,
V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.) Cselovszky Ferenc;
du. 6. (orgonazenés áhítat) Smidéliusz Gábor; Fasor, VII., Városligeti fasor 17. de.
11. (úrv.) Aradi György; du. 6. (ifjúsági zenés istentisztelet) Pelikán András; Jó zsef -
vá ros, VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Románné Bolba Márta; VIII., Rákóczi út 57/a
de. 10. (szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Románné
Bol ba Márta; Ferencváros, IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de. 11. (úrv.) Koczor
Ta más; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai
út 10. de. 8. (úrv.) Gáncs Tamás; de. fél 11. (úrv.) Gáncs Tamás; du. 6. (vespera) Schulek
Má tyás; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) Missura Tibor; XI., Egyetemi és fő -
is ko lai gyülekezet, Magyar tudósok krt. 3. du. 6. (Taizé-ima) Szántó Enikő; Bu -
da gyön gye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv., szuplikáció) Koch Szilvia ötöd -
éves teo ló gus hall ga tó; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Molnár
Lil la; An gyal föld, XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló, XIV.,
Lő  csei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné; du. 6. (úrv.) Tamásy Tamásné; Pest újhely,
XV., Temp lom tér de. 10. (úrv., szuplikáció) Pápai Attila; Rákospalota, XV., Juhos
u. 28. (kis temp lom) de. 10. Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök
te re 10–11. de. 10. Börönte Márta; Cinkota, XVI., Rózsalevél u. 46. de. fél 11. Vető
Ist ván; Má tyás föld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Vető István; Árpádföld, XVI., Meny -
hért u. 42. (református templom) du. 3. Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik
tér de. 9. Kovács Áron; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Kovács Áron;
Rá  kos  csa ba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákosliget, XVII., Gózon
Gy. u. de. 11. Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.)
dr. Korányi András; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom)
de. 8. dr. Korányi András; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX.,
Hun  gá ria út 37. de. 8. Széll Éva; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János
Sá mu el; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék
u. 16. de. 10. Hokker Zsolt; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. dr.
Lack ner Pál; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza.

Összeállította: Balla Mária

h i r D e t é s

A te rem tett vi lág „mű kö dé sé nek” alap -
fel té te le a H2O ké mi ai kép let tel le írt ve -
gyü let,  a  víz  je len lé te.  Boly gón kon
meg ta lál juk fo lyó- és ál ló vi zek for má -
já ban, jég be fagy va, lég ne mű hal maz -
ál la pot ban, va la mint az élő or ga niz mu -
sok, így sa ját tes tünk össze te vő je ként. 
A Nap rend szer élet te len égi test je -

in is rá buk kan ha tunk. Szi lárd for má -
ban a Hold pó lus kö ze li, örök ké hi deg
krá te re i nek mé lyén, a Mars jég sap ká -
i ban, az üs tö kö sök mag já ban. Fo lyé -
kony ál la pot ban – az Ant ark tisz Vosz -
tok-ta vá hoz  ha son ló an  –  a  Ju pi ter
hold já nak, az Eu ró pá nak a vas tag jég -
ta ka ró ja alatt, to váb bá gej zí rek ál tal ki -
lö vell ve  a  Sza tur nusz  Enc el adu sán.
Ugyan ak kor fel szí ni fo lya dék – a Föl -
dön kí vül – ki zá ró lag a gyű rűs boly -
gó vas tag fel hő zet tel fe dett Ti tán hold -
ján hul lám zik: szá munk ra oly ide gen
me tán ta vak és ten ge rek for má já ban. 
Ha  a  föl di  ál ló vi zek  te kin te té ben

vizs gá ló dá sunk tár gyát föld raj zi ér te -
lem ben szű kít jük, tör té nel mi ha tá rok -
ba üt kö zünk: Tri a non nal el vesz tet tük
ten ge ri kap cso ló dá sun kat. Ha vi szont
kro no ló gi ai  ér te lem ben  tá gít juk,  a

mai Ma gyar or szág te rü le tén is ten ger -
nyo mok ra  buk ka nunk.  A  Ba la ton-
fel vi dé ki Ká li-me den ce több te le pü lé -
se is az egy kor itt hul lám zó Pan non-
ten ger le nyo ma tát őr zi. 
A  leg lát vá nyo sabb  a  fes tői  Szent -

békk ál la ha tá rá ban el te rü lő kő ten ger:
ha tal mas szik lák egy más he gyén-há -
tán,  akár hosszú  sé tát  is  te he tünk a
„ten ge ren”. Alap ját az egy ko ri ten ge ri
ho mok- és ka vics üle dék, ho mok tur zá -
sok ké pez ték. Ezt az tán újabb több mil -
lió éves fo lya mat ré sze ként úgy ne ve -
zett ko vás ol da tok jár ták át, és „kő ke -
ménnyé” ce men tál ták. Mind eköz ben
a meg ma radt, la zább ho mo kos össze -
te vők az eró zió mar ta lé ká vá vál tak. 
Az óri ás szik la töm bök kö zül ér de -

kes sé gé vel is ki emel ke dik a Ke le men-
kő, mely az úgy ne ve zett in gó kö vek kö -
zé tar to zik. Ne héz meg ítél ni, hogy raj -
ta hin táz va vagy alat ta áll va ér zi ma -
gát  kel le met le neb bül  az  em ber,  bár
két ség te le nül ér de kes él mény ki pró bál -
ni a ha tal mas „mér leg hin tát”: a több -
ton nás kő lap ját szó té ri mó don mo zog
az alat ta fek vő töm bön.

g Re zsa bek Nán dor

A szent békk ál lai kő ten ger Megy a szai Lász ló Kál mán ra 
em lé ke zem

(1943–2014)

nyug dí jas lel kész csa lá dok ta lál ko zó ja
A nyug dí jas lel kész csa lá dok kö re áp ri lis 4-én dél előtt fél tíz kor tart ja össze -
jö ve te lét a De ák té ri gyü le ke zet ter mé ben. Ko vács né Tóth Már ta tart be -
szá mo lót az Egy há zak Vi lág ta ná csá nak ko re ai nagy gyű lé sé ről, ame lyen
ma ga is részt vett.
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A Ba se campne vű cso port mun ka-tá -
mo ga tó al kal ma zás egyik  fej lesz tő je
nyi lat koz ta ré geb ben: le het, hogy az
em be ri ség  egy  ko ráb bi  kor sza ka  a
ma i nál él he tőbb, er köl csö sebb vagy va -
la mi lyen más szem pont ból jobb volt,
min den eset re a je len le gi in ter net mel -
lett kép zel he tő csak el, hogy bár ki egy
egy sze rű öt let re ala poz va vi lág szin ten
si ke res vál lal ko zást in dít son, mi köz ben
nem is kell eh hez nagy tő ké vel ren del -
kez ni. Így bár mennyi re von zó is le het
egy más idő ben el töl tött élet, ő bi zony
nem utaz na vissza az idő ben. 
És iga za is van, egy we bes tech no -

ló gi ák ra épü lő pro jekt hez mind össze
egy szá mí tó gép, in ter net kap cso lat és
meg fe le lő tár hely kell, vagy is a be lé -
pé si kü szöb va ló já ban igen ala csony.
A Ba se camp a mai vi lág egyik si ker -
ter mé ke,  mil li ók  hasz nál ják  vi lág -
szer te, és mil li o mos sá is tet te a fej lesz -
tő it – de per sze sok cél ja le het egy em -
ber nek, ami kor in ter ne tes pro jek tet
in dít, nem csak a meg gaz da go dás.
Azt mond ják, hogy a tö meg ter me -

lés ko ra le járt. Per sze ez így nem igaz:
lát juk a sok iP ho ne-nal vagy Sam sung
tab let tel ro han gá lót. A ked velt már kák
ese tén ugyan is az ér té ke sí tett ké szü lé -
kek mennyi sé ge in kább a száz mil li ós
tar to mány ba esik. Ugyan ak kor ezek a
ter mé kek ren ge teg ki egé szí tő ter mék pi -
a cá nak az alap ját ve tik meg. El vég re ha
va la ki vá sá rol egy te le font, ak kor ál ta -
lá ban to kot is vesz hoz zá, ha sze ret né
meg óv ni a kar co lá sok tól vagy a tö rés -
től. A nagy gyár tók pe dig ez zel a szeg -

mens sel ál ta lá ban már nem fog lal koz -
nak, il let ve eset leg mi, fo gyasz tók sok -
kal in kább lát nánk a ké szü lé ket egy ipar -
mű vész ál tal  ter ve zett zsá kocs ká ban,
mint gyá ri „egyen ru há ban”. 
Ezek ből ugyan ak kor ál ta lá ban nem

le het mil li ós da rab szá mot el ad ni – vi -
szont ha a pi a cunk az egész vi lág, ak -
kor a long ta il le he tő vé te szi, hogy egy
kéz mű ves mes ter még is meg ta lál ja a
szá mí tá sát. A long ta il, az az a „hosszú
fa rok” el mé le te az zal fog lal ko zik, hogy
a nagy mennyi ség ben el ad ha tó, egy -
for ma ter mé kek mel lett lé te zik a kis
da rab szám ban ér té ke sít he tő és egye -
di  ter mé kek pi a ca  is. E  ter mé kek  is
hoz nak ak ko ra be vé telt, hogy si ke res
üz le tet le het épí te ni rá juk. Per sze job -
bá ra csak az in ter ne ten, hi szen csak az
elekt ro ni kus web áru há zak pol ca i nak
ka pa ci tá sa vég te len.
Ezt az üz le ti mo dellt pe dig nem a tö -

meg mé dia fog ja ki szol gál ni – a vá sár -
lás, il let ve már ma ga a ter mé kek meg -
is me ré se is jó részt az is me rő sök ál tali
hír ve rés ré vén tör tén het meg. Ter mé -
sze tes és lo gi kus ugyan is, hogy ha ki -
ta lá lunk egy ter mé ket, ak kor elő ször
az  is me rő se ink  kö ré ben  pró bá lunk
meg ve vő ket ta lál ni rá, és így a hír ve -
rés nem ak ko ra gond, mint a meg fe -
le lő fi ze té si le he tő ség ki vá lasz tá sa.
Nem is olyan ré gen a Moly.huköny -

ves kö zös sé gi ol dal két tag ja el ha tá roz -
ta, hogy az ol dal kre a tív tag ja i nak írá -
sa i ból ki ad nak egy kö te tet, úgy hogy pá -
lyá za tot ír tak ki rá. Mi vel egyi kük nek
sem volt eh hez meg fe le lő tő ké je, azt ta -

lál ták ki, hogy a kö tet szer zői dob ják
össze az elő ké szí té si és a nyom da költ -
sé get, és majd az ér té ke sí tés be vé te le -
i ből vissza kap ják. Vé gül kül ső ta nács -
ra a nem zet kö zi In di e go go ol da lon in -
dí tot tak kam pányt (goo.gl/IxAp1q).
Ez a crowd fund ing– vagy is a kö zös -

sé gi fi nan szí ro zást se gí tő – ol dal le he -
tő sé get ad ar ra, hogy az öt le tek meg -
hir de tői tá mo ga tó kat sze rez ze nek, és
az  így  ösze gyűlt  pénz ből  va ló sít sák
meg pro jekt jü ket. A kam pány si ker rel
is járt, a cél ként ki tű zött 500 dol lár he -
lyett 824 dol lár folyt be, így a Te to vált
me men tó cí mű kö tet a ter ve zett két -
száz pél dány he lyett négy száz ban fog
meg je len ni. Mind ez a kö zös sé gi fi nan -
szí ro zás bő ré be búj ta tott elő ren de lé -
sek nek kö szön he tő en. A Moly pe dig
nem csak a meg fe le lő szer ző ket szál -
lí tot ta a pro jekt hez, ha nem a kel lő hír -
ve ré si fe lü le tet is biz to sí tot ta.
Per sze a négy száz da rab egy elő re

még  jó val  el ma rad  a  si ker köny vek
pél dány szá mai mö gött, ugyan ak kor
az  öt let től  a  kész ter mé kig  szin te
csak el szánt ság ra, kö zös aka rat ra és
te vé keny ma ga tar tás ra volt szük ség,
no meg a min den ki ál tal el ér he tő le -
he tő sé gek kre a tív hasz ná la tá ra. Ha
va la ki nek tá mad egy jó öt le te, ér de -
mes el gon dol kod ni azon, hogy ez az
út szá má ra is jár ha tó-e.

g N. B.

Ala csony kü szöb
E g yH áz é S vil ág H áló

Rovatgazda: Nagy Bence

E vé l&lE vé l

uk raj na kap csán – új ra
Iga zán nem igé nyel túl nagy lé lek ta ni is me re tet és be le ér ző ké pes sé get, hogy
sok  baj jal,  ne héz ség gel  küz dő,  szel le mi  zűr za var ban  ver gő dő  tár sa dal -
munk ban fel is mer jük azo kat az em be re ket (a mé di án ke resz tül is), akik hi -
bák kal te le, de még is – el ső sor ban nem a sa ját hasz nu kat ke res ve – fá rad -
ha tat la nul küz de nek az or szág fel emel ke dé sé ért (úgy, hogy szin te előt tünk
öreg sze nek meg). Úgy gon do lom, egy há zi té ren ilye nek a püs pö ke ink is. És
mind ezt mér ték adó stí lus ban te szik.
Na gyon fá jó, hogy Fa bi ny Ta más, aki az EvÉlet már ci us 9-i számá ban Kö -

nyör gés Uk raj ná ért cím mel a püs pö ki ro vat ban fel vál lal ta ezt a min den kit
érin tő, ak tu á lis té mát, és mély sé ges ag go dal mát fe jez te ki az or szág, de el -
ső sor ban a kár pát al jai ma gya rok sor sa iránt, le súj tó kri ti kát ka pott. A kri -
ti ka sze rint az egész írás ból csak né hány sor ér demes a köz lés re.
Na gyon saj ná lom, hogy az a bi zo nyos né hány sor nem a kár pát al jai ma -

gya rok ra vo nat ko zik!
Nem csak „Do na nob is pacem”, de „Mi se re re nob is” is! Kö nyö rülj raj tunk,

Urunk!
Kincz ler Irén kár pát al jai ma gyar

kon cert Bé kás me gye ren
Áp ri lis 6-án, va sár nap 17 óra kor kon cert lesz a bé kás me gye ri evan gé li -
kus temp lom ban (1038 Bu da pest, Me ző u. 12.). Mű so ron Sa la mo ne Ros -
si: Hé ber zsol tá rok, him nu szok, éne kek (1622). Éne kel az A:N:S Cho rus:
Ga vo di Zol tán, Opicz Jó zsef, Czi er Zol tán, Új há zy Már ton, Kér in ger Lász -
ló, Mi zsei Zol tán, Koncz And rás, Ben kő Pál. Ve zé nyel: Ba li Já nos. Köz -
re mű kö dik: Bor sos Ág nes, Var ga Fe renc – he ge dű, Kol tai Ka ta lin – lant,
Pé tery Dó ra – or go na.

b Leg alább húsz-, de akár negy ven ezer ma -
gyar ál do za ta is le he tett an nak a vé reng zés -
nek, ame lyet 1944–45 fo lya mán a Dél vi dé -
ken a ki vo nu ló ma gyar hon véd ség nyo má -
ban Tito pa ran csá ra haj tott vég re a ju go szláv
par ti zán ha ta lom. Év ti ze de kig még be szél -
ni sem volt sza bad a tör tén tek ről, nem hogy
meg em lé kez ni. A het ve ne dik év for du ló al -
kal má ból már ci us 21. és 23. kö zött a Ke resz -
tény Ér tel mi sé gi ek Szö vet sé ge (KÉSZ) he -
lyi part ne ré vel, a Ke resz tény Ér tel mi sé gi
Kör rel (KÉK) szer ve zett kör utat az em lék -
he lyek hez és a tö meg sí rok hoz.

Em be ri cson tok a ku tyák szá já ban
„Ha lál a fa sisz ták ra, sza bad ság a nép nek” – e szó -
lam je gyé ben lá tott a há bo rús bű nös nek ki ki ál -
tott, va ló já ban ár tat lan ma gya rok és né me tek le -
gyil ko lá sá hoz  a  Ti to  ve zet te  par ti zán ha ta lom.
Hogy va ló já ban mi ről volt szó, azt a ki vég zé se -
ket vég re haj tó kom mu nis ta bel biz ton sá gi erő, az
Oz na (nép vé del mi osz tály) ve ze tő je vi lá gos sá tet -
te, ami kor egy le vél tá ri do ku men tum ta nú sá ga
sze rint ar ról írt, hogy a te rü let dél szláv jel le gé nek
meg őr zé se a cél. 
„Elő re el ter ve zett nép ir tás folyt itt” – szö ge zte

le For ró La jos, aki nagy ap ja ré vén ma ga is érin tett
a szo mo rú ese mé nyek ben. A té mát ku ta tó  tör té -
nész  fel me nő jé nek  mar to no si  há zát  vá sá rol ta
vissza , hogy az ál do za tok nak em lé ket ál lí tó mú -
ze u mot ren dez zen be fe ke té re fes tett szo bá i ban. 
Az össze sze dett fér fi a kat – de oly kor nő ket és

gye re ke ket is – na po kon, he te ken át a vá ros- és

a köz ség há zák pin cé i ben tar tot ták fog va, kín zá -
sok nak té ve ki őket. Üveg cse re pek re kel lett fe -
küd ni ük,  szö ges  ba kanccsal  ta pod tak  raj tuk,
szí jat ha sí tot tak a há tuk ból, szö get ver tek a kör -
mük alá, vagy sztá link esz tyű be – a has tá ji há jon
vá gott se bek be – dug ták a pap ri ká val, só val hin -
tett ke zü ket. A lel ké sze ket, pa po kat sem kí mél -
ték: par ti zán nők pro vo kál ták őket, a mar to nosi
plé bá nos  hím tag ját pedig fo gó val mar can gol ták.
Az egy há zi sze mé lyek leg na gyobb bű ne több -

nyi re az volt, hogy pár év vel ko ráb -
ban  há la adó  is ten tisz te le te ket  és
mi sé ket tar tot tak a Dél vi dék Ma -
gyar or szág hoz va ló vissza csa to lá sa -
kor. De a töb bi ek sem kö vet tek el en -
nél sú lyo sabbakat: a par ti zá nok vé -
res te vé keny sé gé nek jog sze rű sé gét
iga zol ni  hi va tott  do ku men tu mok
több sé ge csak a gyil kos sá gok után,
ko holt vá dak alap ján, kon cep ci ós el -
já rá sok ke re té ben szü le tett. Ha szü -
le tett egy ál ta lán ilyen. A meg kín zott
em be re ket csak ki haj tot ták a Du na-
vagy a Ti sza-part ra, a falu melletti
er dő be, dög te me tő be vagy a vá ro si
sze mét domb ra, és ott ha lom ra lőt -
ték őket. Aki ket nem a fo lyó vitt el,
azo kat nem túl mély tö meg sí rok ba
hány ták, így ké sőbb elő for dult, hogy vég tag ja i kat,
csont ja i kat kó bor ku tyák vit ték vissza a fa lu ba.

Fe le más szem be né zés
For ró La jos sze rint az el huny tak re ha bi li tá ci ó ja
bár  nem  zök ke nő men te sen,  de  szé pen  ha lad.
„Most a tö meg sí rok fel tá rá sá ért és a hol tak mél -
tó el te me té sé ért küz dünk. És ha a szerb ál lam er -
re nem lesz haj lan dó, ak kor mi fog juk meg ad ni
ne kik a vég ső tisz tes sé get, Belg rád szé gye né re”
– hang sú lyoz ta a tör té nész, aki nem csak a le gyil -
kolt tíz ez rek re, ha nem az ár ván ma radtakra és az
öz ve gyek re is a par ti zán ok ál do za ta i ként te kint.
Csu rog ról azon a föld úton dö cö gött ki a bu -

szunk az egy ko ri dög te me tő buc ká i hoz, ame lyen
an nak ide jén nem zet tár sa in kat is ki vit ték, hogy
ott  le mé szá rol ják  őket.  A  ke reszt re  fe szí tett
Krisz tus sal meg je le nő apát és ár ván ma radt fi -
át áb rá zo ló, ta valy a ma gyar és a szerb ál lam fő
je len lé té ben fel ava tott em lék mű kör nye ze té ben
gaz nő és te he nek le gel nek. 
Ha vissza né zünk a te le pü lés re, csak a pra vo -

szláv temp lom há rom tor nyát lát juk, az egy kor há -

rom ezer nél is több ma gyar nak ott hont adó te le -
pü lés ka to li kus temp lo mát ugyan is le rom bol ták,
meg ma radt hí ve it el űz ték. Ma csak kö rül be lül száz
hon fi tár sunk él a hely ség ben. Utunk so rán a he -
lyi ek  kö zül  töb ben  is  ne hez mé nyez ték,  hogy
míg a ma gyar ál lam fő igen, szerb kol lé gá ja a ta -
va lyi csu ro gi meg em lé ke zé sen sem kért bo csá na -
tot a má sik nép pel szem ben el kö ve tett bű nö kért.
A fe le más szerb szem be né zés re hív ta fel a fi gyel -

met Ma tus ka Már tonpub li cis ta is, aki az új vi dé -

ki em lék he lyen szó vá tet te: bár a vá ros kép vi se lői
ma már el jön nek a meg em lé ke zé se ik re, a pra vo -
szláv egy ház elő ször és az óta is csu pán a ta va lyi
csu ro gi em lék mű ava tá son volt je len. A té ma ku -
ta tó ja el mond ta: ma gán kez de mé nye zés ként több -
ször is száz fe hér fa ke resz tet he lyez tek el az ál do -
za tok em lé ké re az egy ko ri, má ra gaz zal be nőtt csá -
szá ri-ki rá lyi ka to na te me tő te rü le tén, de azok az
éj sza ka lep le alatt min dig el tűn tek. Az új vi dé ki -
ek most Ma ko vecz Im re ter vei alap ján mo nu men -
tá lis em lék osz lo pot sze ret né nek ál lí ta ni Du ná ba
lőtt elő de ik szá má ra, de a ha tó sá gok fo lya ma to -
san aka dá lyo kat gör dí te nek kez de mé nye zé sük elé. 

Szen tek és hő sök a vi lág nak
A ma gyar ál lam ré szé ről a ke resz tény ér tel mi sé -
gi ek em lék út já nak sza bad kai ál lo má sán Rét vá ri
Ben ce szó lalt meg. A Köz igaz ga tá si Mi nisz té ri um
ál lam tit ká ra a Zen tai úti te me tő vá ro si sze mét te -
lep pel köz vet le nül szom szé dos tö meg sír ja fö lött
el mond ta: az em be ri go nosz ság min dig is je len volt
a vi lág ban, ám nem mind egy, hogy egy rend szer
az em be rek ben élő rossz ra vagy jó ra épí ti-e fel ha -

tal mát.  Sze rinte  a  kom mu niz mus  az  előb bi re
ala po zott, már pe dig fon tos, hogy az ál lam az alap -
ve tő mo rá lis, ha úgy tet szik, ke resz tény ér té kek -
re és ne azok ta ga dá sá ra épül jön. Rét vá ri Ben ce úgy
lát ja, a hit a nem ze tek meg bé ké lé sét is se gít he ti,
mert ha a keresztény test vért lát juk egy más ban,
nem is mét lőd het nek meg a het ven év e tör tén tek.

Osz tie Zol tán a  Nem ze ti  Együtt mű kö dési
Alap tá mo ga tá sá val meg va ló sult em lék út dél vi -
dé ki és anya or szá gi részt ve vő it a bú csú zás kor –
a tör té né szek és az érin tett csa lád ta gok meg annyi -
szor el hang zott ké ré sét is mé tel ve – ar ra szó lí tot -
ta fel, hogy ad ják to vább kör nye ze tük ben az itt

szer zett is me re te ket és ér zé se ket, hi -
szen az több tár gyi tu dás nál – ta nú -
ság té tel is. A KÉSZ el nö ke sze rint a
tragédia má ig hat , nyo ma ki tö röl he -
tet le nül ott van a szí vek ben és a lel -
kek ben, olyan se bet okoz ott, ame lyet
ma is gyó gyí ta ni kell. A ka to li kus pap
vé gül ar ra fi gyel mez te tett: a tra gé di -
á val szem be sül ve ma gyar ként ne a ke -
se rű ség és az ab ból fa ka dó ön fel adás
le gyen úr rá raj tunk, ha nem erő söd -
jön az ön be csü lé sünk, hi szen szen te -
ket és hő sö ket ad tunk a vi lág nak.
A ke gye le tét ler óvó cso port tag ja

volt Két he lyi Má tyás, a Bu da pest-Fa -
so ri Evan gé li kus Gim ná zi um  ta ná ra
is,  aki  az  Evan gé li kus Életnek el -
mond ta:  meg lá tá sa  sze rint  fon tos,

hogy a tra gé dia sok év ti ze des szer bi ai és anya or -
szá gi el hall ga tá sa után vég re fel tár juk és ki be szél -
jük a tör tén te ket, mél tó kép pen meg em lé kez ve az
ál do za tok ról. 
„Ezek az em be rek vér ta nú ha lált hal tak a hi tü -

kért és a ma gyar sá gu kért, hi szen azért mé szá rol -
ták le őket, mert nem kom mu nis ták és nem dél -
szlá vok vol tak. A már tí rok lé lek ben se gí te nek ne -
künk, hogy meg őriz hes sük azo kat az ér té ke ket,
azt az ön azo nos sá got, ame lyért ők az éle tü ket ad -
ták” – fo gal ma zott a ta nár em ber, aki nek fel tett
szán dé ka, hogy di ák ja it is el vi gye a Dél vi dék re.
„Lát ni uk  kell,  hogy  van nak  olyan  tör té nel mi
szi tu á ci ók, ami kor az em ber nek még ezt is el kell
szen ved nie az igaz sá gért. Le gye nek er re föl ké szül -
ve, és tud ják hi tü ket és a ha zá ju kat úgy sze ret ni,
ahogy a tö meg sí rok ban nyug vó ál do za tok – tet -
te hoz zá Két he lyi Má tyás, hang sú lyoz va: – Fon -
tos, hogy ne gyű lö let és fruszt rá ció tá mad jon ben -
nünk a lá tot tak mi att, ha nem tud junk meg bo csá -
ta ni. Mert a mi erőnk nem a bosszú ál lás ban rej -
lik, ha nem a már tí rok pél dá já ból me rít jük.”

g Kiss Sán dor

Je lö let len sí rok a Délvidéken

A dél vi dé ki evan gé li ku sok na gyobb ré sze szlo -
vák és né met, ki sebb ré sze ma gyar nem ze -
ti sé gű volt a vi lág há bo rút kö ve tő nép ir tás ide -
jén. A meg tor lás a né met és a ma gyar kö zös -
sé ge ket ér te. Össze sen har minc hét né met lel -
kész, köz tük Phi lipp Popppüs pök és Wil helm
Kund pan cso vai  es pe res  esett  ál do za tul.
Ma gyar evan gé li kus lel kész nem volt az ál -
do za tok kö zött, de őket is zak lat ták, be bör -
tö nöz ték. Szá mos evan gé li kus temp lo mot le -
rom bol tak, má sok ból kul túr há zat, rak tá rat
vagy mag tárt ala kí tot tak ki. Utób bi ak kö zül
a bács fe ke te he gyi is ten há zát 2008-ban ka pta
vissza a szer bi ai ma gyar nyel vű evan gé li kus
egy ház, így fel újí tá sa óta is mét a lel ki épü lést
szol gál ja.

d For rás: lu the ran.rs
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Az újvidéki emlékhely keresztje előtt

EB BE-elő adás
Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let (EB BE) ál tal ren de zett ta va -
szi elő adás-so ro zat cí me: Vedd és ol vasd! – In ter ak tív bib lia ta nul má nyok.
A kö vet ke ző al ka lom áp ri lis 10-én, csü tör tö kön 17 óra kor kez dő dik az or -
szá gos iro da (Bu da pest VI II. ker., Ül lői út. 24.) ut cá ról nyí ló ter mé ben. Té -
ma: A Szent lé lek gyü möl cse (Gal 5,22–25). Elő adó: De ák Lász ló lel kész.
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VASÁRNAP

7.15 / M1
Református magazin
7.40 / M1
Evangélikus ifjúsági műsor
9.30 / Bartók rádió
Musica Sacra
(egyházzenei magazin)
11.00 / Duna Tv
Evangélikus istentisztelet
közvetítése Hodošról
Igét hirdet: dr. Fabiny Tamás
püspök
19.00 / Viasat History
A középkor
(olasz ismeretterjesztő
filmsorozat)
21.20 / Duna Tv
Az én XX. századom
(magyar játékfilm, 1989) (95’)
23.40 / M1
Hét perc a mennyországban
(izraeli–francia filmdráma,
2008) (94’)

HÉTFŐ

13.06 / Kossuth rádió
Rádiószínház
János vitéz
Elmondja: Törőcsik Mari
15.25 / Duna Tv
A zenén túl
Vásáry Tamás 
zenés beszélgetései
16.15 / Duna World
Evangélikus ifjúsági műsor
19.35 / M3
Velencei terecske
A kaposvári Csiky Gergely
Színház előadása
19.53 / Kossuth rádió
Esti mese
Lázár Ervin: A manógyár
22.00 / Bartók rádió
Dzsesszkoncertek
Debreceni dzsessznapok
23.10 / M1
Aranymetszés
(kulturális magazin)

KEDD

10.20 / M1
Család-barát
(délelőtti magazinműsor)
15.00 / Pax Tv
Levente Péter előadóművész
(portréfilm)
16.00 / Duna World
Élő egyház (vallási híradó)
20.00 / Corvinus Rádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
20.00 / Pax Tv
Kút (élő interaktív műsor)
Műsorvezető: Deák László
evangélikus lelkész
23.10 / M1
A látogató
(magyar tévéfilm, 2013) (29’)
23.40 / M1
Szimpla történet
(magyar kisjátékfilm, 2013) (12’)

SZERDA

10.00 / Bartók rádió
Hang-fogó
R. Strauss: 
Halál és megdicsőülés
13.30 / Kossuth rádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
A református egyház félórája
14.05 / Kossuth rádió
Arcvonások
Agócs Gergely népzenész
14.35 / Duna World
Borvacsora
Szekszárdi borvidék
20.00 / Duna World
Megmaradni
(magyar dokumentumfilm)
23.03 / M1
Verssor az utcazajban
1.50 / Duna Tv
Beavatás
Czakó Gábor 
televíziós esszéje

CSÜTÖRTÖK

8.35 / Duna Tv
Magyar klasszikusok 
új köntösben
10.45 / Duna World
Na végre, itt a nyár!
(magyar tévéfilmsorozat)
11.45 / Pax Tv
Böjte Csaba Düsseldorfban
14.20 / M3
Tizenkét hónap az erdőn
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
19.30 / Duna World
Hazajáró
Magas-Tátra
20.39 / Bartók rádió
A Liszt Ferenc
kamarazenekar játszik
20.45 / M2
Jamie 15 perces kajái
(gasztronómiai műsor)
23.25 / M1
Történetek a nagyvilágból
(nemzetközi riportmagazin)

PÉNTEK

8.35 / Duna Tv
Mesélő cégtáblák
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Két ország vasútja
10.00 / Bartók rádió
Hang-fogó
Buxtehude: 
D-dúr prelúdium és fúga
12.00 / Kossuth rádió
Déli harangszó az uraiújfalui
evangélikus templomból
13.30 / Kossuth rádió
Az Úr közel!
A baptista egyház félórája
13.35 / M1
A megregulázott fény
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Optikai szenzorok
23.20 / M1
Örvény
(amerikai–német filmdráma,
2001) (100’)

SZOMBAT

7.40 / Duna Tv
Élő egyház (vallási híradó)
9.30 / M1
Zöld Tea (ökomagazin)
14.32 / Kossuth rádió
A tudomány hangjai
15.20 / Duna World
Hinni akarjuk, hogy még
felszáll a páva – 120 éve
született Kodály Zoltán
(dokumentumfilm)
15.45 / M1
Gasztroangyal
Keszthely és környéke
16.35 / Duna Tv
Gentryfészek
(magyar játékfilm, 1941) (74’)
18.35 / Duna Tv
Fölszállott a páva
(népzenei tehetségkutató műsor)
23.25 / M1
A bőség földje
(amerikai–német–kanadai
film, 2004) (119’)

VASÁRNAP

6.40 / Duna Tv
Világ-Nézet
Ábrahám gyermekei
8.00 /Civil Rádió (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(civilradio.hu)
9.30 / ZDF (német)
Evangélikus istentisztelet
közvetítése Magdeburgból
10.00 / M1
Evangélikus magazin
10.04 / Kossuth rádió
Metodista istentisztelet
közvetítése Budapestről, 
a Felső erdősori imaházból
Igét hirdet: Jávor Ferenc lelkész
10.35 / Duna Tv
Lyukasóra (irodalmi műsor)
11.45 / M1
Református ifjúsági műsor
19.00 / M1
Választás 2014

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIg
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból március 30-ától április 6-áig
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va sár nap (már ci us 30.)
Bi zony, a ti Is te ne tek, az Úr az Is ten fönn a menny ben és lenn a föl dön. Józs 2,11b
(Fil 2,6–7; Jn 12,20–26; 2Kor 1,3–7; Zsolt 92) „Az Is ten előt ti be zár kó zás ha -
lált von ma ga után, aki ki nyit ja a szí vét Is ten és az Ő igé je előtt, az éle tet nyer”
– ol va som Cse ri Kál mán nál. Igen, Rá báh, a pa ráz na nő, hall va Is ten tet te it,
hit re ju tott. Ez a hit, ez a dön tés az ő éle tét meg men tet te. Je ri kó fé lel mé ben
be zár ta ka pu it, így bíz va a vá ros meg me ne kü lé sé ben. A ka pu kat, aj tó kat szo -
ro san be zár ták, de a fa lak om lot tak le. Is ten a szí vünk be so sem fog erő sza ko -
san be tör ni – de a meg nyi tott szív ben vég hez vi szi mun ká ját. At tól zár kóz zunk
el vi szont gon do san, ami el tá vo lít Is ten től és igé jé től!

Hét fő (már ci us 31.)
Áb ra hám hitt az Úr nak, aki ezért igaz nak fo gad ta el őt. Róm 4,9 (1Móz 18,19;
5Móz 8,2–10; Jn 15,1–8) Mi kor hi szünk egy ígé ret nek? Ha hi te les, igaz előt -
tünk az ígé re tet te vő sze mé lye. Ha még nem csa lód tunk ben ne. Áb ra hám an -
nak lát ta Is tent, aki: min den ha tó Úr nak, aki a le he tet lent is ké pes meg cse -
le ked ni. A hi tet azon ban, amellyel igent mon dott az ígé ret re, Áb ra hám nem
a ma ga böl cses sé gé nek kö szön het te, az is az Is ten aján dé ka volt. Sors for dí -
tó pil la nat volt, ami kor sem mi más nem szá mí tott, csak az, hogy amit Is ten
mond, az úgy van. Is ten ezt be szá mít ja ne ki. Mi hi szünk az Úr nak?

kedd (áp ri lis 1.)
Jé zus mond ta: „Bol do gok az ir gal ma sok, mert ők ir gal mas sá got nyer nek.” Mt
5,7 (Péld 24,29; Jób 9,14–23.32–35; Jn 15,9–17) A jé zu si bol dog mon dá sok nem
avul tak el. Sőt! Ak kor is, ma is el len tét ben áll tak-áll nak a „köz” gon dol ko -
dá sá val, azok kal a nor mák kal, ame lyek sze rint ké nyel me sen be ren dez zük éle -
tün ket. S amely nor mák, élet ve ze tés min dent ad nak ne künk – csak ép pen
tar tós, mély bol dog sá got nem… Nem spó rol hat juk meg, hogy be le néz zünk
ab ba a tü kör be, ame lyet ezek a mon dá sok tar ta nak elénk, és kér dő je let ál -
lí ta nak a pont ja ink he lyé be. Jé zus a tel jes, el ve he tet len bol dog sá got akar ja
ad ni az övé i nek. Min den sza vá ra fi gyel jünk oda! 

Szer da (áp ri lis 2.)
Jé zus mond ta: „Ha vét ke zik atyád fia, menj el hoz zá, intsd meg négy szem közt:
ha hall gat rád, meg nyer ted atyád fi át.”Mt 18,15 (3Móz 19,17; Jn 15,9–17; Jn 15,18–
25) Több fé le fe le lős ség van a ke resz tény élet ben. Egy más ra is bíz min ket Jé -
zus. Ne künk is kell az in tés, és mi is le he tünk azok, akik va la kit vissza te re -
lünk a té vely gés ből. Sze re tet, ta pin tat, em pá tia, tü re lem és kí ván csi ság a má -
sik em ber re, aki nek eset leg ép pen ránk van szük sé ge – ezek kel le nek hoz -
zá. Kül döt tei le he tünk Is ten nek, akik jó szó val, de ha tá ro zot tan ki áll nak az
igaz ság mel lett. S mi is le he tünk azok, akik in tés re szo rul nak. Ta nít min ket
is egy ilyen négy szem közt tel az Úr…

Csü tör tök (áp ri lis 3.)
Jé zus mond ta: „Ha ven dég sé get ren de zel, sze gé nye ket, nyo mo ré ko kat, sán tá -
kat, va ko kat hív jál meg, és bol dog le szel, mert nincs mi ből vi szo noz ni uk.” Lk
14,13–14a (Péld 17,5; 2Kor 4,11–18; Jn 15,26–16,4) Ha mi ma gunk ab ban a hely -
zet ben va gyunk, hogy van mi ből ad nunk, van hol lak nunk, a há la le gyen az
el ső ér zés, amely el tölt! Hi szen ak kor az Is ten gaz da gon meg aján dé ko zott
min ket! Má sod szor pe dig: va ló já ban ah hoz a „nagy asz tal hoz”, ame lyet Is -
ten te rít, ame lyen la ko má já ra lát ven dé gül, mi, bű nös lel kek, nyo mo ré kok,
sán ták-va kok, sze gé nyek bi zony nem ül het nénk le – ha ő meg nem iga zí ta -
na, ha nem ven né el bű ne in ket. 

pén tek (áp ri lis 4.)
Most már föl ke lek – mond ja az Úr – a nyo mo rul tak el nyo má sa, a sze gé nyek
só haj tá sa mi att, és sza ba du lást adok az ar ra vá gyó dó nak. Zsolt 12,6 (Jn 16,8;
Jn 10,17–26; Jn 16,5–11) Pa nasz ko dás sal kez dő dik Dá vid zsol tá ra, el tűn tek a
hí vek, el fogy tak a ke gye sek. De „a nyo mo rul tak nyö gé se mi att leg ott fel ke -
lek; biz tos ság ba he lye zem azt, a ki ar ra vá gyik”. (Ká ro li-for dí tás) Is ten min -
den hoz zá kül dött fo há szunk ra, só ha junk ra vá la szol, ér tünk nyúl, nem hagy
a gö dör ben. Se gít a tisz tán lá tás ban, a he lyes út ra va ló vissza ta lá lás ban, se -
gít, hogy ne min dig min de nért má so kat okol junk, ha nem elő ször ma gun -
kon igye kez zünk ja ví ta ni. Eh hez min den erőt és út mu ta tást meg ad. Leg na -
gyobb cse le ke de te: „biz tos ság ba” he lyez, meg sza ba dít. Ami a mi ten ni va lónk,
ha Dá vid hoz ha son ló szo mo rú ság tölt el: imád koz ni, imád koz ni…

Szom bat (áp ri lis 5.)
Fel üdí tem a fá radt lel ket, és meg elé gí tek min den el csüg gedt lel ket. Jer 31,25 (1Pt
5,10; Jn 14,15–21; Jn 16,12–15) Nem rég fel kér tek, hogy he lyet te sít sek egy bib lia -
órán. A hely, aho va men nem kel lett, évek óta na gyon ked ves ne kem, a la kó it egy -
től egyig is me rem, sze re tem. Igen ám, de vég te le nül fá radt vol tam, sőt „csüg -
gedt”; pén tek dél után volt, vit tem a gond ja im ter hét, el szo mo rí tott a hét né hány
ese mé nye. Ho gyan fo gok tud ni én itt bár kit is erő sí te ni, lel ke sí te ni? – es tem két -
ség be ne gyed órá val a kez dés előtt. Imád koz tam, ki nyi tot tam az Út mu ta tót,hagy -
tam, hogy át jár jon az ige. On nan tól, hogy oda fi gyel tem, aho va kell, hogy azt
hall gat tam, akit kell: Is tent, az igét, va la hogy meg vál to zott, ki fé nye se dett min -
den. Már nem tűnt le he tet len nek, hogy lel ke sí tek, mert kap tam a Lé lek ere jé -
ből. A fá radt ság, mon da nom sem kell, el tűnt… A ked ves, idős la kók kal szép be -
szél ge tés ala kult ki. A ta nul ság: Is ten ké szen áll meg ol da ni, eny hí te ni min den gon -
dun kat, bá na tun kat. Mi ért nem for du lunk hoz zá? Min den nap, min den órá ban! 
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Templomok, templomtornyok fel -
újí tása,  villámvédelem  kiépítése.
29  év  referenciával.  Bede  László,
30/943-5089.

ál lás hir de tés óvó nők nek
Sze re tet tel vá runk két pá lya kez dő
óvó nőt  evan gé li kus  óvo dánk ba
Vár pa lo tá ra.  Ér dek lőd ni  le het  a
ker ovi@fre e mail.hu e-mail cí men
és Las su Ta más néóvo da ve ze tő nél
a 20/824-9455-ös mo bil szá mon.

nagy böj ti jó té kony sá gi kon cert Szom bat he lyen
A Szom bat he lyi Evan gé li kus Egy ház köz ség már ci us 30-án (va sár nap), 18
óra kor  nagy böj ti  jó té kony sá gi  kon cer tet  ren dez  a  ta vasszal  in du ló
temp lom res ta u rá lás ja vá ra.
Mű so ron: J. S. Bach: E-dúr he ge dű ver seny – szó lis ta: Popa Ger gely he -

ge dű mű vész; G. B. Per go le si: Sta bat Ma ter – szó lis ták: Gál Ga bi és Si -
mon Krisz ti na ének mű vé szek. Köz re mű kö dik to váb bá a Vox Sa va riae
ének együt tes és a gyü le ke zet al kal mi ze ne ka ra. Ve zé nyel: Lak ner-Bog -
nár Nó ra kar nagy. Je gyek igé nyel he tők elő vé tel ben az egy haz kozseg.szom -
bat hely@gmail.com cí men, vagy a hely szí nen kap ha tók 1500 fo rin tos áron.
Tá mo ga tói jegy: 5000 fo rint.

HÍREK, HIRDETÉSEK

Evan gé li kus if jú sá gi mű sor a Ma gyar te le ví zi ó ban
Már ci us 30-án, va sár nap 7.40-kor az M1-en Evan gé li kus if jú sá gi mű sort
lát hat nak, mely ben be mu tat ko zik Kri zsán Kin ga ze ne aka dé mi ai hall ga -
tó. Az adást már ci us 31-én, hét főn a Du na World csa tor nán 16.15-kor meg -
is mét lik.

Evangélikus élEt. élEd?


