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Kereszt alatt f 2. oldal
Ima lámpásokért f 4. oldal
Szlovák napok itthon és otthon f 4. oldal
Teológia és kultúra f 6. oldal
A jó szándék kevés f 11. oldal
Ki volt Nagyváthy János? f 13. oldal

„Azon az is ten tisz te le ten az egyik, hit tant ta ní tó 
tár sam, egy fi a tal asszony ar ra hív ta fel a fi gyel me met,
hogy a be teg sé gem nek cél ja van. Azért kell el szen ved -
nem, hogy meg ír jam azo kat a cso dá kat és is ten kö ze li
él mé nye ket, ame lyek kí sé rik majd a gyó gyu lá so mat.”

Hívj segítségül! f 11. oldal

„A mi nagy já té kunk vi szont
foly ta tó dik vi lág szer te. 
Mes te rünk pá lyá ra küld,
hogy ta nít vány ként
má so kat is já ték ba hoz zunk.” 

Égtájoló f 3. oldal

„A sze re tet ből va ló cse le ke det haj tó ere je so ha nem 
az er köl csi tör vény is me re te, ha nem a má sik nyo mo rú -
sá gá nak lé lek ben va ló át élé se, a szó va ló di ér tel mé ben vett
együtt ér zés, sőt együtt szen ve dés a má sik kal. Mert nem
tudsz nem együtt szen ved ni az zal, akit sze retsz!” 

Az aranyszabály f 2. oldal

Szabadon Krisztusban Sza bad ság, fe le lős ség
g Prőh le Ger gely

Egy mást  érik  a  rend szer vál to zás
hu szon ötö dik év for du ló já ra em lé -
kez te tő ese mé nyek a ke let-kö zép-
eu ró pai ré gi ó ban. A meg em lé ke zé -
sek több sé ge nagy idők nagy ta nú it
hív ja se gít sé gül, akik so kad szor is el -
mond ják sa ját vál to za tu kat a tör tén -
tek ről, hogy az tán az ese tek több sé -
gé ben Ralf Dah rend orf né met tár -
sa da lom tu dós so kat idé zett mon da -
tá val ke re kít sék le az el be szé lé sü ket.
E sze rint „egy po li ti kai rend szert hat
hó nap  alatt  le  le het  vál ta ni,  egy
gaz da sá gi rend szert hat év alatt le -
het  át ala kí ta ni,  míg  a  tár sa dal mi
rend szer át ala kí tá sá hoz hat van év
kell”. Vagy – fő leg ha zai kör nye zet -
ben – a komp ro misszu mos meg ol -
dá sok  so ka sá gá nak  ma gya rá za ta -
ként  An tall Jó zsef sza va it  idé zik:
„Tet szet tek vol na for ra dal mat csi -
nál ni.”
Köz he lyek ben, fe lü le tes ál ta lá no -

sí tá sok ban  a  ke let-kö zép-eu ró pai
pro tes tán sok wrocławi ta lál ko zó ján
sem volt hi ány, de ez már csak így van
a né met or szá gi Kirchen ta gok pél dá -
ját  kö ve tő  tö meg ren dez vé nye ken. 
A sok em bert ma gá val ra gad ni ké pes
is ten tisz te le tek nek  per sze  min dig
meg van az a va rá zsuk, mely nek ha -
tá sá ra tény leg meg érez het jük a ke -
gye lem vég te len ere jét, s ar ra a né -
hány órá ra leg alább egy nagy nép egy -
ház tag ja i nak érez het jük ma gun kat.
Ugyan ak kor  a  ke let-kö zép-eu -

ró pai  pro tes tán sok  di asz pó ra lé te
nem tu da to sul ha tott vol na job ban
bár hol  más utt,  mint  az  el söp rő
több ség ben erő sen ka to li kus Len -
gyel or szág tö re dék nyi evan gé li kus -
sá gá nak meg hí vá sá ra a het ven év -
vel ez előtt még túl nyo mó több sé gé -
ben  né me tek  lak ta  Bres lau ban,
Wrocław ban  vagy  –  ahogy  mi
mond juk – Bo rosz ló ban. 
A ná ci  né met  csa pa tok  a  vá rost

tar tot ták az utol só bás tyá nak a szov -
je tek el le ni harc ban, így nem ne héz
el kép zel ni azt az iszo nya tos pusz tí -
tást,  ame lyet  a  há bo rú  oko zott. 
A kom mu nis ta idők ben a né me te ket
mód sze re sen el ker get ték, csak azo -
kat kí mél ték, akik nek a szak tu dá sá -
ra a szi lé zi ai bá nya vi dé ken szük ség
volt. A ki te le pí tés sel meg pró bál tak ki -
tö röl ni  egy mély  kul tu rá lis  ha gyo -
mányt, egy ipa ri kul tú rát, egy men -
ta li tást, ami per sze ma gá val von ta a
né met ség hit éle té nek meg fe le lő szá -
mú lu the rá nus temp lom ka to li kus sá
té te lét is.
Ilyen tör té ne ti hát tér rel kü lö nös je -

len tő sé ge  volt  an nak,  hogy  ta lán
leg in kább a né met nyelv volt af fé le
kö zös ne ve ző az amúgy meg le he tő -
sen nagy kö zép-eu ró pai nyelv za var -
ban, bár egy más meg ér té sé nek ne -
héz sé ge és ez ál tal a ke rek asz tal-be -
szél ge té sek ne héz kes sé ge így is oly -
kor ag gasz tó vá vált. Min den ne héz -
ség, aka dály, a tör té ne lem hosszú he -
lyi ár nyé ka ugyan ak kor ar ra volt jó,
hogy a szo ká sos nál is job ban alá húz -

za an nak je len tő sé gét, ami az össze -
jö ve tel  mottója  is  volt:  Sza ba don
Krisz tus ban.
Fel kell ten nünk a kér dést: va jon

mi az, ami egy ilyen re gi o ná lis pro -
tes táns ta lál ko zó meg ren de zé sét in -
do kolt tá teszi? Ele gen dő-e a kom mu -
niz mus ban  együtt  el töl tött  kö zös
év ti ze dek re  hi vat koz ni?  Biz tos  va -
gyok ben ne, hogy nem. Ugyan ak kor
a kö zös ta pasz ta lat se gí ti an nak a sza -
bad ság ra vo nat ko zó teo ló gi ai lá tás -
nak a ki ala kí tá sát, amely ről a bib lia -
ta nul má nyok, ige hir de té sek szól tak.
Hu szon öt év után nemcsak a fi a tal
ge ne rá ci ó nak,  ha nem  a  rend szer -
vál tást már tu da to san át élt nem ze dé -
kek nek is fon tos fel idéz ni azt, hogy
a sza bad ság – min den mai ne héz sé -
günk,  el len té tünk,  sza ba dos ság ba
haj ló vi sel ke dé sünk el le né re – mi cso -
da Is ten ad ta ér ték.
S ha –  a  ta lál ko zó  té má it  át te -

kint ve – az üz le ti élet eti ká já ról, a
ka pi ta liz mus  el lent mon dá sa i ról
vagy a mun ka erő-el ván dor lás okoz -
ta,  or szá ga in kat  kü lö nö sen  súj tó
gon dok ról be szé lünk, a fel hor ga dó
na ci o na liz mu sok mi ben lé té ről vagy
az Eu ró pai Unió te he tet len sé gé ről
vi tat ko zunk,  sok kal  op ti mis tább
mó don, sok kal nyíl tab ban kö ze lít -
he tünk a meg ol dás fe lé, mér het jük
fel a má sok és a ma gunk le he tő sé -
ge it is, ha a Is ten től ka pott sza bad -
ság s per sze az ez zel együtt já ró fe -
le lős ség áll a gon dol ko dá sunk kö -
zép pont já ban.
2016 jú ni u sá nak vé gén mi, ma gya -

rok ren dez zük majd a kö vet ke ző ha -
son ló ta lál ko zót, prog ram ját ne künk
kell  össze ál lí ta nunk.  Fon tos  len ne,
hogy az ez zel kap cso la tos gon dol ko -
dás egy há zunk ban mi nél előbb el in -
dul jon. 
Annyi ban ta lán könnyebb hely zet -

ben va gyunk, hogy mi egy há zon be -
lül is meg él jük a kö zép-eu ró pai sok -
fé le sé get, hi szen a szlo vák, ma gyar és
né met gyö ke rű lel ki ség együtt élé se
fon tos he lyi ta pasz ta lat. A re for má -
ció kez de te öt szá za dik év for du ló já -
nak meg em lé ke zé sei előtt egy év vel
pe dig ér de mes lesz át gon dol ni, hogy
az anya nyel ven ol vas ha tó Szent írás
–  a  re for má ció  nagy  vív má nya  –
mi lyen sze re pet ját szott a nem zet té
vá lás fo lya ma tá ban, s ugyan ak kor ke -
resz tény hi tünk egye te mes sé ge mi -
lyen mó don se gí ti át hi dal ni a nem -
ze tek kö zöt ti kü lönb sé ge ket, el len té -
te ket.
Wrocław ban a sza bad sá gért há -

lát ad va azért is imád koz tunk, hogy
le gyen erőnk, al kal mas sá gunk ko -
mo lyan ven ni az eb ből adó dó fe le -
lős sé get is. A há nya tott sor sú Kö -
zép-Eu ró pa  jö vő je  nagy ban  függ
at tól, hogy a pro tes táns kö zös sé gek
ké pe sek lesz nek-e misszi ói lé lek kel
a le he tő leg szé le sebb kör ben meg -
is mer tet ni  hit el ve i ket,  esz mé i ket,
men ta li tá su kat.

A szer ző egy há zunk or szá gos fel ügye -
lő je, az Em be ri Erő for rá sok Mi nisz -
té ri u má nak he lyet tes ál lam tit ká ra

A Bu da pest től mint egy negy ven ki -
lo mé ter re,  fes tői  kör nye zet ben  el -
he lyez ke dő kis vá ros egyik ékes sé ge az
1994  szep tem be ré ben  új ra in dí tott
evan gé li kus kö zép is ko la. A mo dern
épü let együt test Nagy Ta másYbl-dí -
jas épí tész ter vez te. Az aszó di in téz -
mény di ák jai zöld kör nye zet ben, kor -
sze rű sport pá lyá kon edz he tik tes tü -
ket, jól fel sze relt, ta ka ros tan ter mek -
ben  pal lé roz hat ják  el mé jü ket.  Az
evan gé li kus  temp lom mal  szem ben
épült is ko la a lel ki ér té kek re is nagy
súlyt fek tet, őr zi és ápol ja a lu the rá -
nus ha gyo má nyo kat. 
Az idei EPOT-ot meg nyi tó is ten -

tisz te le ten  Fa bi ny Ta más hir de tett
igét Mt 11,28 alap ján. Az Észa ki Egy -
ház ke rü let lel ké szi ve ze tő je a pi he nés
lét jo go sult sá gá ról  és  fon tos sá gá ról
be szélt az évet zá ró, nya rat vá ró ta ná -
rok nak. A pi he nés a te rem tő fo lya mat
ré sze – hang sú lyoz ta –, ha még az Úr -

is ten  is  „be le fá radt” mun ká já ba, mi
hogy ne fá rad nánk el? A szün idő alatt
nem csak az épü le tek ben, ha nem tes -
tünk ben-lel künk ben egy aránt üzem -
szü ne tet kell tar ta ni. 
A je len le vők nagy de rült sé gé re Fa -

bi ny Ta más sze mé lyes tör té ne tet is ho -

zott a ki kap cso ló dás ere jé nek il luszt -
rá lá sá ra:  kis fi á val  a  ba la ton sze me si
stran don  ma gyar–orosz  ví zi lab da -
meccset ját szott, ame lyet a gyer mek és
sa ját  örö mé re ma ga  köz ve tí tett. Az
orosz csa pat ban olyan já té ko sok is fel -
tűn tek,  mint  Brezs nyev, Gor ba csov
vagy Troc kij. A já ték és a „le las su lás”
fel sza ba dí tó ha tal má nak ér zé kel te té -
sé hez még egy cseh mon dás ma gya -
rí tott vál to za tát is meg osz tot ta a hall -
ga tó ság gal a püs pök, biz tat va: „Mer -
jük né ze get ni a Jó is ten ab la ka it.”
Az is ten tisz te let li tur gi ai szol gá la -

tát Lő rincz Csa ba he lyi lel kész és No -
votny Dá ni el, az aszó di gim ná zi um is -
ko la lel ké sze vé gez te.

b Az evan gé li kus in téz mé nyek ben ok ta tó, a zá ró ér te kez le tek után
még kö zös sé gi szel lem ben gon dol kod ni tu dó pe da gó gu sok idén a húsz -
éves Aszó di Evan gé li kus Pe tő fi Gim ná zi um és Kol lé gi um ban meg ren -
de zett „év zá ró ju kon” pi hen het ték ki a ka ted ra fá ra dal ma it. Az evan -
gé li kus pe da gó gu sok or szá gos ta lál ko zó ja (EPOT) – jú ni us 30. és jú -
li us 2. kö zött – jó al kal mat adott az elmúlt a tan év ér té ke lé sé re és a
so ron kö vet ke ző elő ké szí té sé re. A há rom na pos ren dez vény ven dég -
lá tó ja a ju bi le u mát ün nep lő in téz mény igaz ga tó ja, dr. Roncz Bé la volt. 

f Folytatás az 5. oldalon
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b A len gyel or szá gi Wrocław ban jú li us 4-től 6-ig ren dez ték meg a kö zép-eu ró pai ke resz tyén ta lál ko zót, amely -
re mint egy há rom ezer-hat száz részt ve vő ér ke zett a ré gió or szá ga i ból. Az im már több mint húsz éves múlt ra vissza -
te kin tő re gi o ná lis evan gé li kus ren dez vé nye ket min dig más or szág ban tart ják. Idén a ta lál ko zó jel mon da ta a
Pál apos tol gala ták hoz írt le ve lé ből vett gon do lat: „Sza ba don Krisz tus ban”. A jel mon dat a rend szer vál to zás hu -
szon ötö dik év for du ló já ra, az ak kor ki ví vott sza bad ság ra em lé kez tet. A nyolc van ezer főt szám lá ló Len gyel Evan -
gé li kus Egy ház szer vez te az idei nem zet kö zi ren dez vényt, amely nek el sőd le ges cél ja ez út tal is a kö zép-eu ró -
pai pro tes táns egy há zak össze fo gá sa, iden ti tá sá nak erő sí té se. A há zi gaz da len gye le ken kí vül Wrocław ban kép -
vi sel tet te ma gát több né met or szá gi evan gé li kus tag egy ház, a cseh or szá gi, a ma gyar or szá gi és a szlo vá ki ai evan -
gé li kus egy ház. Ma gyar or szág ról több mint há rom száz részt ve vő ér ke zett a szi lé zi ai vá ros ba, a ren dez vé nyek
elő adó ja volt dr. Fa bi ny Ta más püs pök és Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő. Gáncs Pé ter el nök-püs pök a meg -
nyi tón be szélt, majd va sár nap Świd ni cá ban, a há rom száz öt ven éves, gyö nyö rű fa temp lom ban meg tar tott is -
ten tisz te le ten pré di kált. A Ka pos vár ról, Nyír egy há zá ról és Kun he gyes ről jött ének karok több ren dez vé nyen nagy
si ker rel sze re pel tek. A ba kony cser nyei lab da rú gó csa pat har ma dik he lye zett lett a fo ci baj nok sá gon. 2016-ban
Bu da pes ten lesz a kö vet ke ző kö zép-eu ró pai ke resz tyén ta lál ko zó.

Ki-be kap cso ló dás Aszó don
Evangélikuspedagógusokországostalálkozója
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 e 2014. július 13.  Evangélikus Életforrás

Az arany sza bály ként is is mert ki je -
len tés  a  He gyi be széd ben hang zik
el, köz vet le nül Jé zus imád ság ra buz -
dí tó sza vai után: „Kér je tek, és ada tik
nek tek, ke res se tek és ta lál tok, zör ges -
se tek, és meg nyit ta tik nek tek. (…)
Ha te hát ti go nosz lé te tek re tud tok jó
aján dé ko kat ad ni gyer me ke i tek nek,
mennyi vel in kább ad jó kat a ti
mennyei Atyá tok azok nak, akik ké rik
tő le?” Eh hez kap cso ló dik az arany sza -
bály: „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 te hát szó utal a tar tal mi kap cso -

lat ra:  ha  azt  sze ret néd,  hogy  Is ten
meg hall gas son,  és  meg te gye,  amit
kérsz tő le, ak kor ne ked is meg kell
ten ned em ber tár sa id dal,  amit az ő
he lyük ben vár nál, hogy ve led te gye -
nek. De a fo ko zás sem ke rül he ti el fi -
gyel mün ket: ha Is ten hez az zal a hit -
tel kö ze lí tesz, hogy ő nem fog ja el uta -
sí ta ni ké ré se det, ak kor ne ked ké rés
nél kül is meg kell ten ned em ber tár -
sad dal, amit az ő he lyé ben tő le vár -
nál, hogy ve led te gyen. Hi szen pon -
to san tu dod, hogy mit kell ten ned!
Elég, ha az em ber tár sad hely ze té be
gon do lod ma gad. Tedd hát meg ve -
le, még mi előtt kér né, ak kor Is ten is
öröm mel fog ja tel je sí te ni, amit tő le
kérsz. 
Jé zus  nem  er köl csi  út mu ta tást

akar  ez zel  ad ni,  ha nem  úgy  tár ja
elénk az arany sza bályt, mint amely -
nek kö ve té se az Is ten hez va ló vi szo -
nyunk szem pont já ból szük sé ges. Ez
egyéb ként sem le het új a He gyi be széd
hall ga tói szá má ra, hi szen – mint Jé -
zus hoz zá is te szi – ezt már Mó zes és
a pró fé ták is ta nít ják. 
Mó zes ar ra em lé kez te ti a Ká na án

föld jét bir tok ba ven ni ké szü lő né pét,
hogy egy kor ők is jö ve vé nyek vol tak

Egyip tom ban,  ahol  rab szol ga sor ba
ta szít va él tek, és Is ten kö nyö rü lő ir -
gal ma nél kül el pusz tul tak vol na. De
Is ten anél kül, hogy kér ték vol na rá,
meg sza ba dí tot ta őket a fá ra ó tól, és új
élet le he tő sé gét aján dé koz ta ne kik.
Er re em lé kez ve kell, hogy ők is kö -
nyö rü let re in dul ja nak min den köz -
tük élő nyo mo rult  iránt,  le gyen az
ide gen ván dor vagy sa ját né pük kol -
dus bot ra ju tott fia.
Ugyan ezt ta ní tot ták a pró fé ták is,

nem egy szer a temp lom ba igyek vők -
höz szól va: hi á ba eme lik Is ten fe lé a
ke zü ket, hi á ba ki ál ta nak hoz zá se gít -
sé gért, hi á ba vi szik ol tá rá ra az ál do -
za to kat, ha a köz tük élő sze gé nyek és
nyo mo rul tak  ki ál tá sát  nem  hall ják
meg, nem in dul nak szá na lom ra irán -
tuk, nem te szik meg ve lük, amit el vár -
ná nak, ha az ő he lyük ben len né nek. 
Az  írás ma gya rá zók  meg em lí tik,

hogy a jé zu si arany sza bály ra em lé -
kez te tő mon dás sal óko ri hin du és gö -
rög gon dol ko dók nál is le het ta lál koz -
ni, igaz, visszá já ról meg fo gal maz va:
„Amit te nem akarsz ma gad nak, ne
tedd más sal  sem!” De még po zi tív
for má ban  is  fel buk kan  itt-ott,  vi -
szont se hol sem kap olyan hang súlyt,
mint Jé zus nál. Mert a ke le ti és a gö -
rög gon dol ko dók ezt eti kai sza bály -
nak te kin tik, Jé zus nál vi szont a sze -
re tet sza bá lya. A sze re tet pe dig több
mint eti ka! 
Az eti ka tisz tán föl di ügy. Az eti -

ká nak a transz cen den ci á hoz leg fel -
jebb át té te le sen van kö ze, ami kor –

ha val lá sos eti ká ról van szó – ki lá tás -
ba he lye zi az er köl csi nor mák be tar -
tá sá nak a föl di élet után kö vet ke ző
szá mon ké ré sét.  A  sze re tet  vi szont
transz cen dens  for rás ból,  Is ten ből
táp lál ko zik. 
Jé zus sze rint nem az er kölcs nek,

ha nem  a  sze re tet ben  va ló  élet nek
alap sza bá lya  ez:  tedd meg min dig
min den ki vel – ké rés nél kül is – azt,
amit az adott hely zet ben má sok tól el -
vár nál. Tedd meg ak kor is, ha ve led
még so ha sen ki nem tet te meg! Tedd
meg an nál in kább! Hi szen mi nél ke -
vés bé  te szik  meg  ve led,  an nál
könnyeb ben tu dod át érez ni an nak a
nyo mo rú sá gát, aki rá szo rul, hogy te
cse le kedd meg ve le. 
Mert a sze re tet ből va ló cse le ke det

haj tó ere je so ha nem az er köl csi tör -
vény is me re te, ha nem a má sik nyo -
mo rú sá gá nak lé lek ben va ló át élé se,
a szó va ló di ér tel mé ben vett együtt -
ér zés, sőt együtt szen ve dés a má sik -
kal.  Mert  nem  tudsz  nem  együtt
szen ved ni  az zal,  akit  sze retsz!  A
szen ve dé sét  a  ma gad  szen ve dé se -
ként éled meg. Ezért úgy se gí tesz raj -
ta, mint ha ma ga don se gí te nél! 
Így  nem csak  az  er köl csi  ér ték -

ren ded ke rül szink ron ba Is ten eti kai
rend jé vel, ha nem az élet meg nyil vá -
nu lá sá nak  ke rülsz  ar ra  a  hul lám -
hosszá ra, ame lyen Is ten éle te szün -
te le nül meg nyil vá nul. Így ma gad is
meg ta pasz ta lod az Is ten él te tő sze -
re te té nek lük te té sét. Ta pasz tal ni fo -
god, hogy Is ten ez zel a sze re tet tel for -
dul fe léd, ami kor imád ság ban kérsz
tő le va la mit. Ak kor nem lesz olyan
imád sá god, amely re Is ten sze re te té -
nek hul lám hosszán ne ér kez ne hoz -
zád fe le let. 
Má sok nyo mo rú sá gát lát va gyak -

ran még is így gon dol ko dunk: „Tud -

nám én, hogy ezen az em be ren mi -
ként  se gít het nék,  öröm mel meg  is
ten ném, de nem áll mó dom ban, hi -
szen ma gam is szű ké ben va gyok an -
nak, amit meg kel le ne osz ta nom ve -
le.”  És  ilyen kor  két ség be es ve  kul -
csol juk imá ra a ke zün ket: „Ó, Is te -
nem, adj előbb ne kem bő sé ge seb ben,
hogy az tán én is ad ni tud jak!” Jé zus
ar ra int, hogy ez so ha nem jó imád -
ság!  Aki  így  imád ko zik,  az  nincs
még azo nos hul lám hosszon az Is ten
sze re te té vel. Aki egy hul lám hosszon
van az Is ten nel, az előbb ki nyújt ja a
ke zét a má sik fe lé, oda ad ja, ami je van,
és a már üres ke zét kul csol ja imá ra! 
Jé zus nyíl tan szem be száll a kép -

mu ta tó ke gye sek ál tal hir de tett sza -
bállyal: „Előbb imád kozz, hogy ál -
dást  nyer ve  se gít hess!  Előbb  kérj,
hogy ad hass!”  Jé zus ezt a sza bályt
meg for dít ja: „Előbb adj, hogy az tán
kér hess Is ten től! Előbb se gíts má so -
kon, és ak kor Is ten sem kés le ke dik
majd,  hogy  té ged  meg se gít sen!
Előbb  sze ress,  hogy  az tán  imád -
koz hass, és ked ves le gyen Is ten előtt
min den ké ré sed!” 
Hi szen ha  te – bű nös  lé ted re –

tudsz jót ten ni má sok kal, és – go -
nosz lé ted re – tudsz sze re tet ből jó
aján dé ko kat ad ni, ak kor mennyi vel
in kább  tesz  jót  ve led  az  Is ten,  és
mennyi vel in kább hal moz el örök -
ké va ló ja vak kal, hi szen ben ne ár nyé -
ka sincs a bűn nek vagy a go nosz ság -
nak. Ő  jó és  igaz min den ki hez. Ő
csu pa sze re tet. Ő so ha nem kény sze -
re det ten, ha nem min dig öröm mel
tel je sí ti gyer me kei ké ré sét, akik nek
élet rit mu sá vá lett a sze re tet arany -
sza bá lya:  amit  sze ret nél,  hogy  az
em be rek ve led cse le ked je nek, te is
ugyan azt tedd ve lük! 
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A vA sárnAp ig éje

Szép el mé le te ket, ki vá ló el ve ket tu -
dunk, ho gyan is kell ke resz tény mó -
don hor doz ni a szen ve dést, s ma gun -
kat is ál tat juk, hogy ami kor jön nek a
leg ne he zebb idő sza kok, majd erő sek
le szünk. De ami kor a vál lunk ra ne -
he ze dő ke reszt el vi sel he tet len sú lyát
érez zük, ami kor be teg ség, fáj da lom,
ha lál kö szönt be, ami kor az ér tel met -
len és meg ma gya ráz ha tat lan ba jok
jön nek, ak kor ki de rülhet, le het hogy,
na gyo kat mond tunk. 
Aki azon ban tud ja, ho va for dul jon

a ke reszt alatt, az még ezt az el vi sel -
he tet len nek  tű nő  ter het  is  el  tud ja
hor doz ni, mert lesz ere je a Krisz tus -
ban. Ab ban a Krisz tus ban, aki ma ga
is ta nús ko dott ar ról, amit ké sőbb az
apos to lok is meg fo gal maz tak: Is ten
nem hagy erőn kön fe lül kí sér te ni. Mi
a ke gye lem Is te né hez, a Vi gasz ta lót
el kül dő Jé zus hoz for du lunk. Nincs
más vi gasz ta lá sunk éle tünk ben-ha -
lá lunk ban, egye dül a ke reszt. Nem a
mi  ke resz tünk.  Krisz tus  ke reszt je!
„Ave Crux, spes uni ca” – hir det ték a
ré gi ek: „Üd vöz légy, ke reszt, egye dü li
re mé nyem.” 
A  lé lek bú vá rok  tud ják,  hogy  a

szen ve dés az em bert vagy meg ke mé -
nyí ti, vagy Is ten hez for dít ja. Anél kül,
hogy ab ba a kí sér tés be es nénk, hogy

Is tent vá dol nánk a szen ve dé sünk ért,
fáj dal ma inkért,  tud juk,  hogy  a  mi
mennyei Atyánk még a szen ve dést is
fel tud ja hasz nál ni. A ke reszt hor do -
zás nak az ő kö ze lé ben ér tel me és cél -
ja lesz. Szen ve dé sen és ha lá lon át az
élet be – ez a bűn eset után az is te ni
meg ol dás és me net rend. 
Ezért  mer jük  imád koz ni  a  63.

zsol tár szer ző jé vel: „Ó, Is ten, te vagy
Is te nem, hoz zád vá gya ko zom! (…)
Mert sze re te ted az élet nél is jobb…”
Mi előtt  el kez de nénk  ol vas gat va
imád koz ni az éne kes könyv ezen sza -
ka szát, új ra meg új ra is mé tel ges sük
ezt a zsol tárt. S ha nem csak ér tel -
mün kig, de a szí vün kig is el jut a fel -
is me rés – sze re te ted jobb az élet nél
is –, úgy éle tünk és gon dol ko dás mó -
dunk be áll ab ba az irány ba, hogy a
szen ve dés is Is ten hez köt, te hát ve -
le kell és le het meg be szél ni.
Az el ső hosszabb kö nyör gés ezt a

cí met vi se li: Reg ge li imád ság szen ve -
dés ide jén. S az el ső mon da tok  így
for má lód nak az össze kul csolt ke zű
em ber aj kán: „Is te nem! Hoz zád ki ál -
tok a nap reg ge lén. Se gíts imád koz -
ni és a gon do la ta i mat fe léd te rel ni.
Ma gam tól kép te len va gyok rá. Ben -
nem min den sö tét, de ná lad van a vi -
lá gos ság. Egye dül va gyok, de te nem

hagysz el en gem. Csüg ge dek, de ná -
lad  van  a  se gít ség.  Nyug ta lan ko -
dom, de ná lad van a bé kes ség. El ke -
se re dem,  de  ná lad  van  a  tü re lem.
Nem ér tem uta dat, de te tudsz utat
szá mom ra.”
Majd  foly ta tó dik  az  imád ság  –

se gít ve még a szen ve dés ide jén is há -
la adás ra,  meg ol dás ori en tált  ön is -
me ret re, re mény sé get adó Is ten-is -
me ret re. 
Ha son ló an  ka punk  se gít sé get  a

nap le zá rá sá hoz a szen ve dés ide jé re
va ló es ti imád ság ban. 
„A leg na gyobb or vos ra” irá nyít ja fi -

gyel mün ket Gáncs Ala dár 1936-ban
írt, de ma is élő imád sá ga, amely így
vég ző dik: „Ó, ál dott or vos, a leg na -
gyobb  bű nös nek,  leg na gyobb  be -
teg nek  leg na gyobb or vo sa,  jöjj! Én
vár lak. Tu dom, nem hi á ba.” 
Ami kor  szem be sü lünk  a  fáj da -

lom mal, kér dé sek so ra fo gal ma zó dik
meg ben nünk. S ha meg sem fo gal -
maz zuk, ak kor is ott ágas ko dik a szí -
vünk mé lyén a ki mon dat lan mi ért.
Mi ért  tör tént,  mi ért  ve lem,  mi ért
most – egy ál ta lán mi ért? Ezt a kér -
dést fel ol da ni nem le het, de ki imád -
koz ni, át lép ni, fel dol goz ni le het. Eh -
hez  se gít  Tú róczy Zol tán püs pök
imád sá ga. 
Szin tén a múlt ból, de mai ak tu a -

li tás sal  ér ke zik  hoz zánk  az  a  két
imád ság,  ame lyet Bu da ker Osz kár
sop ro ni teo ló gi ai ta nár és Sza bó Jó -
zsef püs pök  fo gal ma zott  meg  Ke -
reszt alatt össze tör ve és Csen des ség a
ke reszt alatt cím mel. Akár egy más
után is ér de mes eze ket imád koz ni,
hogy ré sze sei le hes sünk egy olyan fo -
lya mat nak, amely a két ke dés ből az el -
csen de se dé sen  át  el jut  az  Is ten re
ha gyat ko zó bi za lo mig. Ad dig a pon -
tig, ami kor ki tud juk mon da ni: „Igen,

Atyám!” Ezt fo gal maz za meg a dán fi -
lo zó fus, aki ről ke ve sen tud ják, hogy
evan gé li kus lel kész volt: Søren Ki er -
ke ga ard. Kö nyör gé sét így fe je zi be:
„Igen, Uram, hoz zád visszük gon do -
la ta in kat, szí vün ket, gyen ge ön ma -
gun kat,  mert  egye dül  te  vagy  az,
aki föl emelsz és meg alá zol, és új ra föl -
emelsz. Igen, Atyám!”
Ez után kö vet kez nek  a be teg ség -

ben, mű tét előtt, mű tét után mond -
ha tó imád sá gok. Kü lön ki emel ke dik
ezek kö zül Blaise Pas cal imád sá ga:
„Uram, nem ké rek tő led egész sé get
vagy  gyó gyu lást,  éle tet  vagy  ha lált
sem ké rek. Csu pán azt ké rem, hogy
te ren del kezz egész sé gem és ha lá lom
fe lől, ne ved di cső sé gé re és üd vös sé -
gem re.”
E fe je zet meg ta nít  imád koz ni az

öreg ség ad ta ter hek kö zött, imád koz -
ni az or vo so kért, a má sik be te gért, az
egész szen ve dő vi lá gért s a bol dog
meg ér ke zé sért. 
A fe je zet vé gén Tho mas Kem pis

imád sá ga:  „Uram,  te  tu dod,  mi  a
leg jobb ne künk. Tedd meg hát azt,
ami  né ked  tet szik.  Adj,  amit  te
akarsz, amennyit te akarsz, és ami -
kor te aka rod. Bánj ve lem úgy, amint
leg jobb nak lá tod…” 
Ta lán már ér tik ol va só ink, hogy az

Evan gé li kus éne kes könyv nemcsak
va sár na pi úti tár sunk az is ten tisz te -
le ti ének lés ben, ha nem na pi se gí tőnk
min den idő ben. 

g Dr. Ha fen scher Ká roly

Ke reszt alatt

Gond vi se lő mennyei Atyánk! Há lá -
val gon do lunk ar ra, hogy kez det től
fog va ir gal ma san ve ze ted né pe det
hí vo ga tó, vi gasz ta ló szó val, je lek kel
és nyil ván va ló cse le ke de tek kel. Bo -
csásd  meg,  hogy  a  ma gunk  út ját
akar juk jár ni, és nem fi gye lünk ta -
ná csa id ra! Ké rünk, nyisd meg  fü -
lün ket, hogy meg hall juk és meg ért -
sük a ne künk szó ló üze ne tet és út -
mu ta tá so dat!
Min den ha tó Urunk, ég és föld Is -

te ne!  Ha tal mad dal  meg ré mí ted  a
ha lan dó kat, alá zat ra kény sze rí ted a
gő gö sö ket. Fi gyel mez tess min ket el -
té ve lye dé se ink re, és iga zítsd lá bun -
kat  a  he lyes  ös vény re!  Ítéld  meg
büsz ke sé gün ket és ma kacs sá gun kat!
Add,  hogy  hű sé ge sek  ma rad junk
hoz zád, és en ge del mes ked jünk pa -
ran cso la ta id nak!
Ir gal mas  Jé zu sunk!  Kö szön jük,

hogy em be ri test ben jár tál kö zöt -
tünk, és kö zel hoz tad hoz zánk az
Atya sze re te tét. Se gíts min ket ar ra,
hogy meg lás suk ér tünk vál lalt ál do -
za tod ban azt a ke gyel met, amely ál -
tal bű ne ink bo csá na tát re mél het jük!
Em lé kez tess ben nün ket szen ve dé -
se id re,  ame lye ket  a  mi  vét ke ink
mi att kel lett el vi sel ned! Fé kezd meg
nyel vün ket, fogd le ke zün ket, ha go -
nosz in du lat kí sér ti lel kün ket!
Hű sé ges Mes te rünk! Ta níts min -

ket  alá zat ra  és  szív ből  jö vő  ir gal -
mas ság ra! Lát juk a vi lág nyo mo rú -
sá gát kö zel ben és tá vol ban. In dítsd
el gyü le ke ze tün ket a má so kért va -
ló  szol gá lat  út ján!  Tégy  eggyé  a
sze re tet ben mind azok  iránt,  akik
ter mé sze ti  csa pás,  há bo rú  vagy
igaz ság ta lan ság mi att szen ved nek!
Lát tasd meg ve lünk má sok szük sé -
gét!  Nyisd  meg  szí vün ket,  hogy
szí ve sen ad junk ab ból, amit aján -
dék ként tő led kap tunk!
Szent lé lek Is ten, vi gasz ta lónk és

bá to rí tónk! Tő led kap juk a bá tor sá -
got,  hogy  szem be néz zünk  sa ját
nyo mo rú sá gunk kal,  és meg lás suk
má sok  szük sé gét  is.  Kö szön jük,
hogy le te het jük eléd bű ne ink ter hét.
Erő síts  min ket,  hogy  mi  is  meg
tud junk  bo csá ta ni  egy más nak,  és
test vé rek ként él jünk a vi lág ban a te
di cső sé ged re!
Szent há rom ság  Is ten!  Egye síts

min ket az imád ság ban! Hadd lás sa
meg raj tunk a vi lág, hogy a ti e id va -
gyunk! Jöjj el sza ba dí tá sunk ra, mert
só haj toz va vár juk el jö ve te le det és
meg vál tá sun kat  ke gyel med  ál tal!
Ámen.

Oratio
œcumenica

ré g i-ú j liturg ikus
sArok

b Jé zus mond ja: „Jöj je tek én hoz zám mind nyá jan, akik meg fá rad ta tok,
és meg vagy tok ter hel ve, én meg nyug vást adok nek tek.” (Mt 11,28) Ez -
zel a mot tó val kez dő dik éne kes köny vünk imád sá gos ré szé nek ti zen -
egye dik fe je ze te. S mind az, ami ez után kö vet ke zik, esz köz, se gít ség
ah hoz, hogy a ke reszt alatt ros ka do zó, az az az élet leg ne he zebb és leg -
meg old ha tat la nabb ter he it hor do zó em ber Jé zus hoz, a vi gasz ta lás for -
rá sá hoz ta lál jon. 
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Tö re del me sen  meg val lom:  so ká ig
nem iga zán ér tet tem Ócsai Zol tán lel -
kész  test vé rem Zöldben járok cí mű
da lá nak szö ve gét (Új ének 141; Za rán -
dok ének 100).  Úgy  tű nik,  a  köl tői
mély sé gek ér té ke lé sé hez meg kell ér -
ni, és meg is kell él ni bi zo nyos idő ket.
Most már kez dem sej te ni, mi ről éne -
kel egy há zunk „misz ti kus” köl tő je.
Las san egy hó nap ja mi is, so kan,

zöld ben  já runk,  zöld ben  ját szunk:
bra zil fo ci pá lyák zöld gye pé vel éb re -
dünk és al szunk el. Pon to sab ban fo -
gal maz va: alud nánk, ha nem „kel le -
ne” még éj fél kor is pá lyá ra lép nünk,
il let ve  néz nünk.  Le het,  ki csit  túl -
zás, hogy még a ri ói Krisz tus-szob -
rot is fo ci mez be öl töz tet ték, de hát a
ná zá re ti Mes ter is ti zen egy fős csa -
pa tot kül dött pá lyá ra há rom éves fel -
ké szí tés után. A Bí ró a meccset az -
óta sem fúj ta le, nyi tott a já ték, még
akár a győ ze lem re is van esély…
Ha a Mes ter ke re té be tar to zunk, so -

kat ta nul ha tunk a vi lág mél tán leg nép -
sze rűbb csa pat já té ká ból. Né hány le het -
sé ges gon do lat tár sí tást sze ret nék fel -
vil lan ta ni  a  kö vet ke ző  be kez dé sek -
ben.  Re mé lem,  a  nyá ri  ká ni ku lá ban
meg en ged he tő egy ki csit könnye debb
stí lus még eb ben a ko moly ro vat ban is.
Már  a  meccsek  kez dé se  el gon -

dol koz ta tó: egy min dent meg elő ző
kö zös fo hász, a him nu szok ének lé se
in to nál ja a já té kot. Bi zony, jó len ne
egy-egy is ten tisz te let előtt a temp -
lom pa dok ban is olyan át szel le mül ten
kon cent rá ló, ör ven de ző ar cok kal ta -
lál koz ni, mint aki ket a kép er nyőn lát -
hat tunk az el múlt he tek ben a bra zil
já ték- és a né ző te re ken…

To váb bá: mi cso da pró fé tai jel len ne,
ha  a  fo cis ták  je len tős  ré szé hez  ha -
son ló an éle tünk si ke res pil la na ta i ban
mi is egy ér tel mű en tud nánk fel fe lé mu -
tat ni ar ra, aki min den gól, min den cél -
ba érés és cél ba jut ta tás for rá sa!
Jó  len ne  azt  is  ko mo lyan  ven ni,

hogy nem csak a fo ci mér kő zé sek, de
egész éle tünk, leg rej tet tebb sza bály -
ta lan sá ga i val együtt, las sít va meg je le -
nik és vissza játsz ha tó a mennyei ki jel -
zőn. S jó len ne vég re azt is meg ta nul -
ni, hogy sár ga la pot koc káz tat va fe les -
le ges rek la mál ni, mert a meccset a bí -
ró ve ze ti, övé a dön tő, az utol só szó.
A vi lág baj nok ság ar ra is meg ta ní -

tott min ket, hogy nem fel tét le nül az
a csa pat jut to vább, amely nek já té ko -
sai dol lár ban, eu ró ban töb bet ér nek
a fo cis ták nem zet kö zi rab szol ga pi a -
cán.  A  lel ke se dés,  a  szív  fe lül ír hat
min den si vár szá mít ga tást.
Az el múlt he tek ben azt is meg ta -

nul hat tuk, hogy nem  fel tét le nül  az
nye ri meg a meccset, aki a szá mí tó -
gé pes  sta tisz ti ka  sze rint  na gyobb
szá za lék ban bir to kol ta a lab dát, ha -
nem az, aki több ször tud ja cél ba –
vagy is a ka pu ba – jut tat ni a já ték szert.
A  lab dát  ugyan is  nem  daj ká lás ra,
meg őr zés re kap tuk, ha nem to vább -
adás ra, hogy mi nél előbb cél ba ér jen.
Eb ből kö vet ke ző en ve szé lyes a lab -

dát a sa ját tér fe lün kön tar to gat ni, hi -
szen a cél nem a mi ka punk ban van.
Va jon hány ön gólt rúg tunk már, mert
csak vé de kez tünk? Meg pró bál tuk ki -

húz ni a meccset leg alább egy dön tet -
len re. Vagy: úgy ne ve zett „tisz tes” ve -
re ség re játsz va fél tünk át lép ni a má sik
tér fe lé re. Pe dig a szö vet sé gi ka pi tány
vi lá go san meg mond ta: „Men je tek el
szer te az egész vi lág ba…” (Mk 16,15)
Saj nos mi már év ti ze dek óta kép -

te le nek va gyunk át lép ni a sa ját ár nyé -
kun kat,  vélt  és  va lós  ha tá ra in kat.
Még egy kon ti nens vi a dal is álom nak
tű nik a mai ma gyar lab da rú gás szá -
má ra, hát még egy vi lág baj nok ság!
Pót cse lek vés ként  szob ro kat  eme -
lünk Pus kás nak, de a má zsás bronz -
szob rok  rit kán  rúg nak  gó lo kat…
Köz ben fá jó szív vel el te met tük Gro -
sics Gyu lát is, s ve le ta lán so kak re -
mény sé gét, hogy va la ha még új ra ott
le he tünk az él vo nal ban…
Jó hír vi szont, hogy az „evan gé li -

kus/öku me ni kus  li gá ban” nem kell
min den  el ve szí tett  se lej te ző  után
hosszú  éve ket  vár ni.  Buk dá cso ló
csa pa ta ink  új ra  meg  új ra  pá lyá ra
lép het nek, mert a Mes ter még min -
dig  nem  kül dött  el  min ket  zu ha -
nyoz ni. Még min dig az új ra kez dés le -
he tő sé gé nek  zöld  re mény sé gé ben
jár ha tunk, ahogy a már idé zett ének -
szö veg  is  biz tat: „Zöld ben  já rok,
szár nya lok fe lé. Élek és va gyok Is ten -
hez köt ve… Éb re dek.”
Ap ro pó:  szár nya lás  és  éb re dés!

Pár nap, és a vi lág fi gyel me Bra zí li -
á ról Solt vad kert fe lé for dul: jú li us 16-
án kez dő dik a 10. Szél ró zsa fesz ti vál!
En nek  bib li ai  mot tó ja  ugyan csak

szár nya lás ra hív: „De akik az Úr ban
bíz nak, ere jük meg újul, és szárny ra
kel nek, mint a sa sok.” (Ézs 40,31) 
Egy há zunk  leg újabb  ko ri  tör té -

ne té nek bá tor és re mény te li ha tár át -
lé pé si kí sér le te a Szél ró zsa or szá gos
evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko zó, ahol
va ló ban jók az esé lye ink, hogy cél ba
jut tas suk a „lab dát”. A ju bi le u mi ta -
lál ko zó ra erős, gól ve szé lyes csa pat -
tal ké szü lünk. S eb ben a nagy sze rű já -
ték ban át él he tő a tö meg sport él mé -
nye is: a né ző tér ről bár ki jó eséllyel
pá lyá ra lép het, he lye van a csa pat ban,
az össz já ték ban. Sőt akár még a gól -
lö vő lis tá ra is fel ke rül het. 
De most már elég a fo cis ké pek ből,

ha son la tok ból, mert biz tos akad nak
olya nok,  akik nek már mér ge zé sük
van a zöld gyep től… For dul junk a sta -
di o nok tól  a  temp lo mok  fe lé!  Ám
azok nak, akik már un ják a zöld színt,
nin csen jó hí rem: az egy há zi esz ten -
dő ben is pár he te vál tot tunk a zöld
li tur gi kus szín re, amely egé szen no -
vem ber  vé gé ig  kí sér majd min ket.
Csak  re for má ció  ün ne pén  vál tunk
majd pi ros ra, ak kor is csu pán egyet -
len nap ra. De so ha rosszabb esélyt,
mint hogy a kö vet ke ző he tek ben, hó -
na pok ban is zöld ben jár ha tunk: hi -
szen ez a szín a nö ve ke dés ígé re tét is
hor doz za! 
Le gyen kö zös re mény sé günk, hogy

a nyár az egy ház ban nem ubor ka sze -
zon. Nem a pan gás, a le épü lés, a kal -
ló dás idő sza ka, ha nem mi nő sé gi idő:
lel ki töl te ke zést, nö ve ke dést, épü lést
se gí tő  kon fe ren ci ák,  tá bo rok  gaz -
dag le he tő sé gét kí ná ló esély. Min den
kor osz tály  meg ta lál hat ja  a  ma ga

edző tá bo rát, ahol fel ké szül het a kö -
vet ke ző já ték idény re. El né zést, már
megint a fo ci pá lya kö ze lé be té ved -
tem, pe dig a va sár nap es ti dön tő vel
– egy hó nap után, so kak bá na tá ra,
má sok örö mé re – vég re be fe je ző dik
a vi lág baj nok ság. 
A mi nagy já té kunk vi szont foly -

ta tó dik vi lág szer te. Mes te rünk pá lyá -
ra küld, hogy ta nít vány ként má so kat
is já ték ba hoz zunk. Le het, hogy még
nem szár nya lunk, in kább egy má sik
ének szö ve get dú do lunk: „Gya log kell
men ned, nem le het száll ni, / De az út
vé gén Jé zus fog vár ni.” (EÉ 560,2) 
A lé nyeg, hogy a né ző tér ről bát -

ran moz dul junk a já ték tér re, a be -
ton tri bün ről a friss zöld gyep re. Ez
(is)  a  nyár  aján dé ka!  Él jünk  ve le
öröm mel!

„Zöld ben já rok”
é gtájoló

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

A köz gyű lés na pi rend jén idén tiszt -
újí tás is sze re pelt. Két cik lu son ke -
resz tül volt a MEL TE len dü le tes ve -
ze tő je  Jan ka György, a nyír egy há zi
Szent Ata náz Gö rög ka to li kus Hit tu -
do má nyi Fő is ko la rek to ra. Nyolc év
után ad ta át a sta fé tát Sza ba di Ist ván -
nak, a Deb re ce ni Re for má tus Egy -
ház ke rü le ti  és Kol lé gi u mi  Le vél tár
igaz ga tó já nak.
A köz gyű lést kö ve tő en a részt ve -

vők meg te kin tet ték az eg ri ér sek ség
mú ze u mát, le vél- és könyv tá rát.
A  ren dez vény má so dik  nap ját  a

szak mai elő adá sok töl töt ték ki, ame -
lyek több sé gé ben a száz év vel ez előtt
ki tört el ső vi lág há bo rú té má ja kö ré
szer ve ződ tek. 
El ső ként Kol tai And rás, a Pi a ris -

ta Rend Ma gyar Tar to má nya Köz -
pon ti Le vél tá rá nak le vél tá ro sa tar -
tott elő adást a rend és a Ta nács köz -
tár sa ság  vi szo nyá ról.  (A  té má ról
nem ré gi ben for rás ki ad ványt is meg -
je len tet tek.) 
Az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um

igaz ga tó ja, Har ma ti Bé la Lász ló a
mú ze um ban fel lel he tő el ső vi lág há -
bo rús em lé kek ről be szélt. Hang sú -
lyoz ta, hogy az evan gé li kus tá bo ri lel -
ké szi  szol gá lat  tör té ne tét  ke ve sen
vizs gál ták, össze fog la ló fel dol go zás
nem  szü le tett,  hol ott  evan gé li kus
lel ké szek  már  az  el ső  vi lág há bo rú
idő sza ká ban je len tős mun kát vé gez -
tek – bár még nem szer ve zett mó don
– a fron to kon. 

A mú ze um ban szá mos kü lön le ges
tár gyi em lék ta lál ha tó a nagy há bo rú -
ból. Ki eme len dő az a kéz zel írt és sok -
szo ro sí tott ma gyar nyel vű ol va só könyv,
mely 1916-ban ké szült az ir kut sz ki fo -
goly tá bor ban az anal fa bé ta ka to nák szá -
má ra. Em lí tés re mél tók a ha di fog ság -
ban el hunyt Gyó ni Gé za evan gé li kus
köl tő len gyel fron ton írt ver sei.

La ka tos An dor, Mó zessy Ger gely és
Vajk Ádám ka lo csai, szé kes fe hér vá -
ri  és  győ ri  le vél tár-igaz ga tók  ar ról
szá mol tak be, mi lyen ter ve ik van nak

a há bo rús le vél tá ri for rá sok fel tá rá -
sá ra és köz lé sé re. 

Tóth Ká roly Ist ván evan gé li kus lel -
kész elő adá sá ban azt a kér dést vizs -
gál ta, hogy mi lyen mó don vi szo nyult
az evan gé li kus egy ház ve ze tés a vi lág -

há bo rú hoz. Fő ként a há bo rú el ső fe -
lé ben meg le he tő sen op ti mis tán szó -
lalt meg az egy ház, a há bo rú ban va -
ló rész vé tel re buz dí tott. Gya kor ta in -
tet tek a lel ké szek a ha za fi as kö te les -
sé gek re, óva tos ság ra in tő han gok ele -
in te na gyon rit kán szó lal tak meg.

Soós Vik tor At ti la tör té nész, a Nem -
ze ti  Em lé ke zet  Bi zott sá gá nak  tag ja
Apor Vil mos győ ri már tír püs pök pá -
lya fu tá sá val, el ső sor ban a má so dik vi -
lág há bo rú fo lya mán ját szott sze re pé -
vel fog lal ko zott. Apor – 1915-ös pap -
pá szen te lé sét kö ve tő en – az el ső vi lág -
há bo rú idő sza ká hoz is köt he tő annyi -
ban, hogy 1917-től kór ház lel ké szi szol -
gá la tot vál lalt a ka to nák mel lett. 

* * *

A  dél után  fo lya mán  két  ke rek -
asz tal-be szél ge tés is zajlott. Az el ső -
nek  a  té má ja  a  fe le ke ze tek  gyűj te -
mény ügye volt. 

Var ga La jos vá ci se géd püs pök ka -
to li kus rész ről ar ról szá molt be, hogy
bár lé te zik Or szá gos Ka to li kus Gyűj -
te mé nyi Köz pont, sem mi lyen ha tó -
sá gi funk ci ó val nem bír. El sőd le ges

sze re pe az, hogy a Va ti kán ban mű -
kö dő Pá pai Kul tu rá lis Ta nács aján lá -
sa it köz ve tít se a ma gyar or szá gi egy -
ház me gyék fe lé. 

Hor váth Er zsé bet, a Ma gyar or -
szá gi  Re for má tus  Egy ház  Zsi na ti

Le vél tá rá nak  igaz ga tó ja  el mond -
ta: sza bá lyo zott, szer ve zett for má -
ban 1986 óta lé te zik ná luk gyűj te -
mény ügy. Az utób bi idő szak nagy
ered mé nyé nek te kin ti a kö zös egy -
há zi könyv tá ri adat bá zis, az Unit -
as lét re ho zá sát.  Ki eme len dő nek
tar tot ta azt  is, hogy egy 1981-ben
szü le tett össze írás alap ján las san el -
ké szül a tel jes egy há zi va gyon lel tár
adat bá zi sa.

Ko vács Ele o nó ra le vél tá ros, a Ma -
gyar or szá gi  Evan gé li kus  Egy ház
Gyűj te mé nyi Ta ná csá nak el nö ke azt
emel te ki, mennyi re fon tos, hogy mi -
nél  ak tí vab ban  je len  le gye nek  az
egy ház  éle té ben  a  gyűj te mé nyek.
Szép pél dá ja volt en nek ta valy az el -
ső  íz ben  meg ren de zett  or szá gos
evan gé li kus gyűj te mé nyi kon fe ren -
cia, amely nem csu pán az el ért ered -
mé nye ket dom bo rí tot ta ki, ha nem a
meg lé vő prob lé mák ra is fel hív ta a fi -
gyel met. Így pél dá ul ar ra, hogy né -
hány eset ben mek ko ra gon dot je lent -
het  az,  mi kor  egy-egy  lel kész vál -
tás nál nem tör té nik meg a gyü le ke -
ze ti va gyon té te les el szá mol ta tá sa és
át adá sa. 
Az ered mé nyek kö zött em lí tet te

Ko vács Ele o nó ra az or szá gos evan -
gé li kus di gi ta li zá lá si pro jekt meg in -
du lá sát.  A  ter vek  közt  sze re pel,
hogy az így lét re jö vő elekt ro ni kus
adat bá zis  nem  csu pán  az  or szá -
gos, il let ve vi dé ki gyűj te mé nyek ben
lesz a ké sőb bi ek ben el ér he tő a ku -
ta tók szá má ra, ha nem on-line pub -
li ká ció for má já ban is hoz zá fér he tő -
vé válik, ter mé sze te sen a meg lé vő
jog sza bá lyi kor lá to zá sok fi gye lem -
be vé te le mel lett.

Fe dor Ti bor, az Em be ri Erő for rá -
sok Mi nisz té ri u má nak fő osz tály ve -
ze tő je hoz zá szó lá sá ban azt hang sú -
lyoz ta, hogy míg ko ráb ban ki szá mít -
ha tat lan volt az egy há zi gyűj te mé -
nyek ál la mi tá mo ga tás ból va ló ré sze -
se dé se, ad dig mos tan ra a tá mo ga tás
ál lan dó sult, sta bi li zá ló dott, sőt a ta -
va lyi  év  so rán  je len tős  mér ték ben
meg  is  emel ke dett.  Így  a  jö vő ben
nem csak a fenn tar tás ra jut hat majd
ke ret,  ha nem  fej lesz té sek re,  ál lo -
mány bő ví té sek re is mód nyíl hat.

A má sik  ke rek asz tal-be szél ge tés
té má ját  a  fe le ke ze te ken be lül  zaj ló
tör té nel mi tény fel tá ró mun ka ad ta.
Ka to li kus rész ről Kál mán Pe reg rin fe -
ren ces szer ze tes, tör té nész azt hang -
sú lyoz ta, hogy egy há zuk ban szisz te -
ma ti kus  fel tá ró mun ka nem zaj lik,
pusz tán  egyé ni  ku ta tá sok  folynak. 

Ker tész Bo tond tör té nész, az Evan -
gé li kus Or szá gos Mú ze um tu do má -
nyos  mun ka tár sa  az  evan gé li kus
ered mé nye ket mu tat ta be. A kö zel -
múlt ban meg je lent  a Há ló so ro zat
má so dik  kö te te,  mely  a  be ve ze tő
mun ká val  el len tét ben  in kább  for -
rás köz lő ki ad vány nak te kint he tő, de
he lyet ka pott ben ne négy ta nul mány
is. E mun ka foly ta tó dik, to váb bi kö -
te tek vár ha tók, va ló szí nű leg a má so -
dik kö tet hez ha son ló struk tú rá ban. 
Soós Vik tor At ti la ar ról szá molt be,

hogy a Nem ze ti Em lé ke zet Bi zott sá -
ga el ső sor ban a kom mu nis ta idő szak
pro mi nens sze mé lye it pró bál ja fel tér -
ké pez ni, egy ház tör té ne ti vo nat ko zá -
sok ra ke vés sé kon cent rál, de ter mé -
sze te sen ese ten ként – már csak az Ál -
la mi Egy ház ügyi Hi va tal kap csán is
– min den kép pen érin te ni  fog egy -
ház tör té ne ti kér dé se ket is. 
A re for má tus tény fel tá ró bi zott ság

ered mé nye sen be fe jez te mun ká ját,
fel tár ták a  je len té sek kö zel het ven
szá za lé kát, és fel de rí tet ték a há ló za-
  ti sze mé lyek mint egy ki lenc ven szá -
za lé kát – mond ta el Sza ba di Ist ván.
Ugyan ak kor az ered mé nyek pub li ká -
lá sát nem ter ve zik. 
A gö rög ka to li kus egy ház nál szin -

tén meg in dult a mun ka. Ők a fel lel -
he tő összes anya got di gi ta li zál ni kí -
ván ják,  s  eb ből  egy  elekt ro ni kus
adat bá zist sze ret né nek össze ál lí ta ni.
Az  elő adá so kat  kö ve tő en  Kol tai

And rás  ar ról  a  terv ről  szá molt  be,
ame lyet a MEL TE az  idén sze ret ne
meg va ló sí ta ni. Ez a Ma gyar or szá gon
fel lel he tő egy há zi le vél tá rak alap ada -
ta i nak és az ál ta luk őr zött do ku men -
tu mok leg alap ve tőbb in for má ci ó it le -
író se géd le tek nek egy kö zös, ke res he -
tő adat bá zis ba ren de zé sét cé loz ná.

g Vi lá gi Dá vid le vél tá ros,
a győ ri Ráth Má tyás Gyűj te mény

ve ze tő je

Egy há zi le vél tá ro sok kon fe ren ci á ja
b A rend szer vál to zás után gom ba mód sza po rod tak azok az egy há zi vagy

egy ház kö ze li szer ve ze tek, ame lyek meg ala pí tá sá ra ko ráb ban nem lett
vol na mód. Az egy há zi le vél tá ro sok 1993-ban hoz ták lét re sa ját szer ve -
ze tü ket, a Ma gyar or szá gi Egy há zi Le vél tá ro sok Egye sü le tét (MEL TE).
A ci vil szer ve ző dés nek szin te kez de tek től fog va cél jai kö zött sze re pelt,
hogy fel ka rol ja azo kat a ma gyar múlt ér té ke it őr ző, ha tá ron tú li egy há -
zi le vél tá ra kat is, ame lyek irat anya ga szer ve sen kö tő dik a ma gyar ság Kár -
pát-me den cei tör té ne té hez. Az egye sü let éven te egy szer, ren des köz gyű -
lé se al kal má val több na pos kon fe ren ci át is szer vez. Idén jú li us 2–4. kö -
zött Eger ben ren dez ték a ta nács ko zást, a há zi gaz da az ér se ki le vél tár volt.
A le vél tá ri ren dez vénnyel pár hu za mo san, kö zös szer ve zés ben, az Egy -
há zi Mu zeo ló gu sok Egye sü le te is ván dor gyű lést tar tott.
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Az  öt na pos  együtt lét  még sem  az
em lé kek  fel idé zé sé vel  telt,  ha nem
újabb is me re tek kel gaz da god hat tak
a részt ve vők a sok je les elő adó jó vol -
tá ból. Si pos Zol tán re for má tus or szá -
gos ci gány misszi ós re fe rens egy há za
újon nan ki dol go zott ci gány misszi ói
stra té gi á ját is mer tet te, míg Ba kay Pé -
ter, egy há zunk ci gány misszi ói re fe -
ren se  az  evan gé li kus  szol gá la to kat
mu tat ta be. Karl Já nos né Csep re gi Er -

zsé bet sár szent lő rin ci  lel kész  sa ját
gyü le ke ze té nek pél dá ján ér zé kel tet -
te,  ho gyan ké szí tet te meg  Is ten  az
egy re fo gyat ko zó lét szá mú ma gya rok
szí vé ben a be ás és oláh la ko sok tel -
jes el- és be fo ga dá sát. 
Az Aba új ból ér ke zet tek ugyan ak -

kor  szo mo rú an  ál la pí tot ták  meg,
hogy ná luk bi zony még a ke resz tény
kö zös sé gek is gya kor ta ki re kesz tő en
bán nak a ci gá nyok kal. Ám po zi tív pél -
da ként em lí tet ték azo kat az is ko lá kat,
ame lye ket a re for má tus egy ház a kö -
zel múlt ban vett át az ön kor mány za -
tok tól. Itt a ci gány és a ma gyar gye re -
kek  tel jes  egyet ér tés ben  ta nul nak
együtt. Ta lán épp ők lesz nek az a ge -
ne rá ció, ame lyi ket már nem kell fi -
gyel mez tet ni  egy más  el fo ga dá sá ra. 

Ékes Ilo na, aki  két  cik lu son  át
szol gált or szág gyű lé si kép vi se lő ként,
az ál ta la ve ze tett Er go Eu ró pai Re gi -
o ná lis Szer ve ze tet mu tat ta be. Tag -
jai kü lö nö sen is fi gyel nek ar ra, hogy
ne  sé rül je nek  a  ki sebb sé gek  jo gai
Kö zép-Eu ró pá ban.  Ugyan csak  ko -
moly mun kát fek tet tek ab ba, hogy –
amint az elő adó mond ta – szem be -

ússza nak  a ma  sok szor  em le ge tett
gen der áram lat tal, vagy is küzd je nek
a tár sa dal mi ne mek sze re pe i nek fel -
cse ré lő dé se el len. 

A nők oly kor ki szol gál ta tott hely -
ze te sok szor elő ke rült a be szél ge té sek -
ben, kü lö nö sen az után, hogy Csa pó
Em ma a Ki út Ve led Egye sü let kép vi -
se le té ben be szélt a pros ti tu ál tak kö -
zött, Bu da pest hír hedt VI II. ke rü le -
té ben vég zett mun ká juk ról. A kon fe -

ren cia te ma ti ká já hoz annyi ban kap -
cso ló dott a be szá mo ló, hogy na gyon
sok szor ép pen a mély sze gény ség ben
élő ci gány nők ér zik úgy, hogy ki út le -
het szá muk ra a nyo mor ból, ha áru -
ba bo csát ják tes tü ket. Az elő adó né -
há nyuk tör té ne tét meg oszt va ér zé kel -
tet te, hogy mi lyen csap da hely zet be
ke rül nek ezek a fi a tal vagy már nem
is olyan if jú asszo nyok. Saj nos ke ve -
sek nek si ke rül ki sza ba dul ni uk a pros -
ti tú ció fog sá gá ból, ám akik Krisz tus -
ra ta lál nak, át élik Jé zus ígé re tét: aki -
ket a Fiú meg sza ba dít, va ló ban sza -
ba dok lesz nek.
A kü lön bö ző fe le ke ze tek ci gány -

misszi ó ját be mu ta tó be szá mo lók ból
is ez a re mény ség csen dült ki. Ki csiny
kez de tek, el ret ten tő in du lá sok után
Is ten nagy cso dá kat en ge dett lát ni –
pél dá ul pün kös di test vé re ink kel, akik -
nek hat ezer ön kén tes mun ka tár suk
van már e misszi ó ban. 
A kon fe ren cia részt ve vő i nek leg fi -

a ta lab bi kát, Vá ra di Zsu zsát kü lö nö -
sen is meg sze ret ték a je len lé vők. Egy
esz ten dő vel ez előtt ő még a deb re ce -
ni  Wá li  Ist ván  Re for má tus  Ci gány

Szak kol lé gi um hall ga tó ja volt. A dom -
bok kal kör be vett, fes tői kör nye zet ben
fek vő ta vá ról hí res Ar ló ból szár ma zik.
Igaz, en nek a bor so di köz ség nek nem
a tu ris ták ál tal ked velt üdü lő fa lu já ból,
ha nem ci gány ne gye dé ből ke rült az eg -
ri  kö zép is ko lai  kol lé gi um ba,  majd
Deb re cen be egye tem re. 
Ma Ar lót  két har ma dá ban  ro mák

lak ják, már Zsu zsa gyer mek ko rá ban is
több ség ben  vol tak.  Ezért  meg döb -
ben tő a sta tisz ti ka: ál ta lá nos is ko lai osz -
tá lyá ból ta lán ha öten sze rez tek érett -
sé git, de azt biz to san tud ja, hogy raj -
ta kí vül egy va la ki nek lett dip lo má ja. 
Ő  most  vissza ke rült  a  kör nyék re,
gyógy tor nászként dolgozik. Ott hon la -
kik édes any já val, de vall ja: „Nem le het
vissza tér ni oda, amit egy szer el hagy -
tunk.” Nem ta gad ja meg az övé it, de az
ő példája is azt igazolja, hogy senki sem
le het pró fé ta a sa ját ha zá já ban. 
Pe dig – aho gyan a kon fe ren cia ci -

gány  részt ve vői  egy sé ge sen  meg -
val lot ták – a ro ma nép ki emel ke dé -
sé nek út ja, ha hi te les pél da ké pe ket
lát hat nak ma guk előtt. An na, a sár -
szent lő rin ci  evan gé li kus  gyü le ke -
zet  ci gány  pres bi te re  fo gal maz ta
meg  ta lá ló an  a  ma gyar  és  ro ma
asszo nyok  kö zös  kül de té sét:  „Éle -
tünk nek kell vi lá gí ta nia.”

g B. Pin tér Már ta

b A hús vét ün ne pét meg elő ző hé -
ten zaj lott az „Is merj meg, is mer -
kedj” el ne ve zé sű lá to ga tó prog -
ram, amely nek ke re té ben kö zel
húsz nő test vér ju tott el Sár szent -
lő rinc re, il let ve Bor sod-Aba új-
Zemp lén me gye azon gyü le ke ze -
te i be, ame lyek nek te rü le tén ci -
gány kö zös sé gek él nek. A ta -
nul má nyi utat kö ve tő nyá ri ér té -
ke lő kon fe ren cia részt ve vő i nek
szá ma egy har mad nyi val ezt is
meg ha lad ta, hi szen a jú ni us 30.
és jú li us 4. kö zött a ba la ton fü re -
di Si lo ám Re for má tus Misszi ói
Ott hon ban meg ren de zett al ka -
lom ra a ta vasszal még a ven -
dég lá tók sze re pét vál la ló ro ma
test vé rek is meg hí vást kap tak. 

Ima lám pá so kért
Ökumenikuskonferenciacigányésmagyarnőkrészvételével

Vá ra di Zsu zsát kü lö nö sen is meg sze -
ret ték a je len lé vők

Idén Keszt öl cön ren dez te meg az Or -
szá gos Szlo vák Ön kor mány zat jú li -
us 5-én a ma gyar or szá gi szlo vá kok
nap ját. A ha gyo má nyos ren dez vény
a  Ci rill és  Me tód szláv  hit té rí tők
mun kás sá gá nak em lé ket ál lí tó ki ál -
lí tás sal vet te kez de tét a köz sé gi klub -
ban, majd a Szent Ke le men ró mai ka -
to li kus temp lom ban öku me ni kus is -
ten tisz te let tel foly ta tó dott a hi va ta -
los prog ram. 
Itt a ma gyar és a szlo vák him nusz

el ének lé sét kö ve tő en Pok ri va Lász -
ló he lyi plé bá nos üd vö zöl te az ün ne -
pi al kal mon meg je len te ket. Er dő Pé -
ter bí bo ros kö szön tőle ve lé nek fel ol -
va sá sa után az evan gé li kus Or szá gos
Szlo vák Lel ké szi Szol gá lat ve ze tő je (e
so rok író ja) kért ál dást imád ság ban
a mint egy fél ezer ér dek lő dőt von zó
szlo vák nap részt ve vő i re. Kis-Maly
Lász ló do ro gi plé bá nos rö vid áhí ta -
tát a pi lis szent ke resz ti Ének lő szlo vák
if jú ság – Ci rill ről és Me tód ról szó ló
– egy há zi éne kek kel zár ta. 
Az öku me ni kus együtt lét után to -

váb bi kö szön té sek han goz tak el, és a
temp lom ban ke rült sor a Nem ze ti sé -
gün kért ki tün te té sek ün ne pé lyes át -
adá sá ra  is.  (Az  idei  szlo vák na pon
Ka sza lá né Sza bad Ju dit, Lá szik Mi -
hály és a Ma gyar or szá gi Szlo vák Fi -
a ta lok Szer ve ze te ré sze sült e ki tün te -
tés ben.)  Az  or szá gos  ren dez vény
dél után  kul tu rá lis  prog ram mal  és
ré gi ós  be mu ta tók kal  foly ta tó dott,
il le tő leg zá rult Keszt ölc Szent Ke le -
men ről el ne ve zett te rén. 

* * *

A mint egy há rom száz het ven ezer hí -
vet szám lá ló Szlo vá ki ai Ágos tai Hit -
val lá sú Evan gé li kus Egy ház (ECAV)
2008 óta két éven te ren dez or szá gos
fe le ke ze ti na po kat. Po zsony, Zsol na,
majd Lo sonc után most Ig ló (Spišská
No vá Ves) volt a há zi gaz dá ja jú ni us
27–29. kö zött a nagy sza bá sú ren dez -
vény so ro zat nak. 
Eb ben az év ben azért esett a vá -

lasz tás a tát rai es pe res ség re, mert a
kö ze li Sze pes vár al ján (Spišské Podh -
ra die) ün ne pel het ték az ott  tar tott
zsi nat négy szá za dik év for du ló ját. Is -
me re tes, hogy a szlo vák evan gé li ku -
sok az 1610-ben Zsol nán tar tott zsi -
na tot te kin tik egy há zuk tör té ne té ben
a leg el ső nek. Má sod íz ben rá négy év -
re gyűl tek össze ha son ló  fel adat tal

Sze pes vár al ján a lu the rá nus tót atya -
fi ak.
Jú ni us 27-én, pén te ken kü lön bö -

ző  ki ál lí tá sok  meg nyi tó i val  vet ték
kez de tü ket a ne gye dik egy há zi na -
pok. A nyi tó is ten tisz te le ten And re -
as Metzl evan gé li kus lel kész, a Szlo -
vá ki ai Né me te ket Se gí tő Egye sü let el -
nök he lyet te se hir det te Is ten igé jét. A
he lyi és kör nyék be li ének ka rok szol -
gá la tá val szí ne sí tett li tur gi át a há rom
szlo vá ki ai  püs pök  vé gez te.  Az  is -
ten tisz te let után sza bad té ri kon cert -
re in vi tál ták a hí ve ket, amellyel pár -
hu za mo san a vá ros fő te rén mu tat ko -
zott be a tát rai es pe res ség.

Szom ba ton a szlo vák ál la mi te le ví -
zió ál tal élő ben köz ve tí tett fő is ten tisz -
te le ten  dr. Mi loš Klá tik, az  ECAV
egye te mes  püs pö ke  hir det te  Is ten
igé jét a több mint há rom ezer (!) fős
gyü le ke zet nek. A li tur gia szol gá la tá -
ban a má sik két püs pök – Mi lan Kriv -
da és Sla vom ír Sa bol –, va la mint a
he lyi lel kész és az es pe res se géd ke zett. 
Az is ten tisz te let után kü lön bö ző

kor osz tá lyok szá má ra tar tot tak bib -
lia órá kat  más-más  hely szí ne ken,
majd  „püs pö ki  fó ru mo kon”  ta lál -
koz hat tak, be szél get het tek az egy há -
zi na pok részt ve vői. Ezt kö ve tő en a
vá ros fő te rén gyer me kek szol gá la tá -
val foly ta tó dott a prog ram. 
Az egy há zi na pok igei mot tó ja az

is mert jé zu si hí vás volt: „Jöj je tek én -
hoz zám mind nyá jan…” En nek szel le -
mé ben foly ta tó dott a kü lön bö ző kor -
osz tály hoz tar to zó hí vek szol gá la tá -
val az ün ne pi ren dez vény so ro zat. 
Ugyan csak szom ba ton es te volt a

pre mi er je a vá ro si szín ház ban az Is ten
szol gá ja cí mű da rab nak, amely a szlo -
vák aj kú ma gyar or szá gi evan gé li ku sok
kö ré ben is igen ked velt Tra nos ci us-
éne kes könyv név adó já nak élet tör té ne -
tét dol goz za fel. Eköz ben az evan gé -
li kus temp lom ban re ne szánsz éne kek
elő adá sá ban gyö nyör köd het tek a hí -
vek. A szom ba ti na pot az if jú ság kon -
cert je zár ta a vá ros fő te rén.
A  Ma gyar or szá gi  Evan gé li kus

Egy há zat  Gáncs Pé ter el nök-püs -
pök kép vi sel te  a ne gye dik  egy há zi
na po kon. Gáncs Pé ter – igen meg -
tisz te lő mó don – a zsi nat négy szá -
za dik év for du ló ját ün nep lő Sze pes -

vár al ja  temp lo má ban  hir det het te
Is ten igé jét a va sár na pi ün ne pi is ten -
tisz te le ten.
Ma gyar or szá gi  evan gé li kus  szí -

nek ben  e  so rok  író ja  Pop rá don  és
Sze pesszom ba ton (Spišská So bo ta),
No bik Er zsé bet nyu gal ma zott  lel -
kész pe dig Ba tiz fal ván (Bat izov ce) és
Ger lach fal ván (Ger la chov) pré di kált
a va sár na pi is ten tisz te le ten. Alig ha -
nem ön ma gá ért be szél, hogy a pén -
te ki nyi tó és a szom ba ti fő is ten tisz -
te le tek  of fer tó ri u mát  a  bu da pes ti
szlo vák gyü le ke zet ja vá ra, meg se gí -
té sé re hir det ték meg…

* * *

A ne gye dik egy há zi na pok ün nep -
ség so ro za ta egy hét tel ké sőbb Len -

gyel or szág ban, Wroc ław ban foly ta -
tó dott a kö zép-eu ró pai ke resz tyén
ta lál ko zó val, mely nek össze fog la ló -
ja a 7–9. ol da lon ol vas ha tó. A szlo -
vák evan gé li ku sok ün ne pe i ről tu dó -
sí tó be szá mo lónk vé gén azért in do -
kolt  még is  min den képp  em lí tést
ten nünk er ről is, mert a kö zép-eu -
ró pai  evan gé li ku sok  ta lál ko zó ját
2016-ban Bu da pes ten ter ve zik meg -
ren dez ni  a  jú ni us  21–26.  kö zöt ti
idő szak ban, az ezt meg elő ző hé ten
pe dig Bé kés csa ba  lát ja  ven dé gül  a
szlo vák evan gé li ku sok kö zép-eu ró -
pai ta lál ko zó já nak de le gált ja it. (Ez a
nem zet kö zi ta lál ko zó a ko ráb bi évek -
ben a ro má ni ai Nagy la kon, il let ve a
szlo vá ki ai Nagy kür tö sön zaj lott.) 

g Gu lá csi né Fa bu lya Hil da

Szlo vák na pok – itt hon és ott hon

Mi loš Klá tik egyetemes püspök háromezer fős gyülekezetnek hirdeti az igét

Gáncs Péter a szepesváraljai templom
szószékén

A szlovák lelkipásztorok (albában) indulnak a nyitó istentiszteletre Az Isten szolgája című előadás egyik drámai pillanata
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A hét fői „óra rend ben” ezután szak -
mai  prog ram  kö vet ke zett.  A  tan -
tárgy gon do zók ál tal szer ve zett tör té -
ne lem-, osz tály fő nö ki, hit tan-, rajz- és
gi tár óra kö zül vá laszt hat tak az is ko -
la pa dok ba ül te tett pe da gó gu sok. A
má so dik szek ció ülé sen pe dig föld rajz-
, ma gyar-, ide gen nyelv-, ma te ma ti ka-
és test ne ve lés órán ve het tek részt. 
Ezek  a  prog ra mok  a  hét köz na pi

tan órák hoz ké pest szám ta lan meg le -
pe tés sel szol gál tak. Pél dá ul Elő adá -
Sokk-kal. 

Za cher Gá bor or vos-to xi ko ló gus
– a ma ga ta bu dön tő, bát ran „szó -
nyű vő” stí lu sá ban – a szen ve dély be -
teg sé gek ki ala ku lá sá ról, ve szé lye i ről,
il let ve a té ma eset le ges ha mis meg -
kö ze lí té si mód ja i ról be szélt, rá mu -
tat va ar ra, hogy a biz tos lel ki alap
mennyi re fon tos le het egy gyer mek
éle té ben,  to váb bá  hogy  a mo dern
kor egyes kér dé se it il le tő en az úgy -
ne ve zett Z ge ne rá ció tag jai az „ős -
la ko sok”, mi pe dig csu pán „be te le -
pül tek” va gyunk.
Olyan fi gye lem fel kel tő és el ső re ér -

tel mez he tet len cím mel is ta lál koz hat -
tak a részt ve vők, mint az Akhil le usz,
a pa lóc. Tóth Sán dor tős gyö ke res
nóg rá di iro dal már ugyan is a ke vés -
sé is mert ba kony szent ivá ni Sza bó Ist -
ván élet mű vé nek da rab ja it re konst -
ru ál ta rend kí vül él ve ze tes, sok szor já -

té ko san „pa ló co sí tott” stí lus ban. Az
egy ko ri ka zá ri pap gö rö gül és hé be -
rül ta nult sza bad  ide jé ben. Az élet és
a li te ra tú ra ket tős bű vö le té ben élő,
ér zé keny lel kü le tű 19. szá za di kü lönc
ké szí tet te el az Ili ász és az Odüsszeia
leg el ső tel jes ma gyar for dí tá sát.
Fa bi ny  Ta más  püs pök  „hit tan”

meg je lö lés sel  ki sebb  teo ló gi ai  elő -
adást  tar tott  hall ga tó sá gá nak Pa ul
Til lich, Re in hold Ni e buhr és Less lie
New bi gin né hány, a te ma ti kus év hez,
a  re for má ció és kul tú ra  té má já hoz
kap cso ló dó  gon do la tát  is mer tet ve,
majd le ve tí tet te a ké szü lő, Lu ther éle -

tét fel dol go zó ani má ci ós film Is ten te -
nye rén cí mű epi zód ját. 
Aki dr. Ka tz Sán dor nak, a bony há -

di evan gé li kus gim ná zi um or szá gos
hí rű  ta ná rá nak  ma te ma ti ka órá ját
vá lasz tot ta, és nem épp „re ál” be ál -
lí tott sá gú, bi zony kap kod hat ta a fe -
jét a sok gra fi kon és be zárt szög lát -
tán – akár csak az Em be ri Erő for rá -
sok Mi nisz té ri u má nak (Em mi) kül -
döt te, Si pos Im re köz ne ve lé sért fe le -
lős  he lyet tes  ál lam tit kár  az  in téz -
mény ve ze tők fe lé zá po ro zó kér dé sei
hal la tán. 
A tu do má nyos erósz szin tén lát ha -

tó vá lett dr. Mi ka Já nos klí ma ku ta tó,
egye te mi ta nár Stag ná ló fel me le ge dés
– Ho vá tűnt az em be ri ha tás? cí mű
és dr. Mol nár Im re tör té nész Es ter -
há zy Já nos éle té ről szó ló elő adá sán. 
A kor sze rű, mi nő sé gi test ne ve lés

alap el ve i ről és ok ta tá si stra té gi á i ról
a Ma gyar Di ák sport szö vet sé get kép -
vi se lő dr. Csá nyi Ta más be szélt. 

Ré vész Jó zsef né és  Győ ri Gá bor
pes ti egy ház me gyei es pe res a hú rok
kö zé csa pott, és er re biz tat ta a gi tá -
rok kal és kot ták kal el lá tott vál lal ko -
zó szel le mű óvo da pe da gó gu so kat is. 
A nyelv tu dás nyi tot ta le he tő sé gek -

ről és táv la tok ról szól ván Nik li Haj nal -
ka szer ve zet fej lesz té si és ve ze tői ta -
nács adó a cé gek mun ka társ-ke re sé si és
-fel vé te li fo lya ma tát ele mez te. 
Egy  meg le he tő sen  ki vált sá gos

hely zet ben lé vő kü lö nít mény H. Szi -
la si Ágo ta mű vé szet tör té nész ve ze -
té sé vel a kö ze li Hat van ba utaz ha tott
Lesz nai An na élet mű vé vel, ipar mű -
vé sze ti és pe da gó gi ai te vé keny sé gé -
vel is mer ked ni. 
A  szek ció ülé sek  után  dr. Fáb ri

György, az Észa ki Egy ház ke rü let fel -
ügye lő je meg nyi tot ta a gim ná zi um
volt  di ák ja i nak  al kal mi  ki ál lí tá sát.

Be mu tat koz tak mér nö kök, ru ha ter -
ve zők,  kép ző mű vé szek,  fil me sek,
akik so kat kö szön het nek egy ko ri is -
ko lá juk nak. Fáb ri György a há ló za -
tos ság, a kap cso lat tar tás és a vi zu a -
li tás sze re pé nek fon tos sá gá ra hív ta fel
a kö zön ség fi gyel mét. 
A hét fő es tét kul tu rá lis mű sor zár -

ta. Köz re mű kö dött az aszó di evan gé -
li kus gim ná zi um ének ka ra és a ba gi
Mu ha ray Ele mér né pi együt tes.

* * *

A ta lál ko zó más nap ján fa kul ta tív sza -
bad idős-ki rán du lós prog ra mok zaj lot -
tak. A pe da gó gu so kat vár ta töb bek kö -
zött a gö döl lői és a hat va ni Gras sal ko -
vich-, va la mint a szi rá ki Te le ki–De gen -
feld-kas tély, Hol ló kő nép vi se le tes ba -
bái és tor ná cos há zai, az ipoly tar nó ci
„Ju ras sic Park”, az in téz mény ve ze tők
pe dig Eger be és Nosz vaj ra lá to gat tak.
(A töl te ke ző-pi hen te tő ked di na pot lo -
vas be mu ta tó, majd ze ne és tánc zár -
ta a Do mony-völgy ben.)
Az EPOT zá ró nap ján kis sé meg -

csú szott a prog ram, bár ez a kel le me -
sen tár sal gó pe da gó gu so kat lát ha tó -
an nem za var ta. Az ér dek lő dők a reg -
ge li áhí tat után a száz har minc éves
Aszó di Fiú ne ve lő In té zet ben tet tek
hosszú ra nyúlt lá to ga tást. A hely  szín
nem csak a ta lál ko zó részt ve vő i nek bi -
zo nyult iz gal mas nak, de a nap el ső
elő adó ja, Prőh le Ger gely szá má ra is
– édes any ja rend sze re sen ezen in téz -
mény szi go rú fa la it em le get te mint a
re ni tens ma ga vi se let meg tor lá sát…
Egy há zunk or szá gos fel ügye lő je, az

Em mi nem zet kö zi és eu ró pai uni ós
ügye kért fe le lős he lyet tes ál lam tit ká -
ra Mit is je lent a ke resz tény Eu ró pa?
cím mel  –  kri ti kai  meg jegy zé se ket

sem  ke rül ve  –  vi lá gí tott  rá  ar ra,
hogy a mai Ma gyar or szá gon sok szó
esik ugyan a ke resz tény ség ről, de a ta -
pasz ta la tok  sze rint  ez  leg több ször
csu pán hi vat ko zá si alap. A ke resz tény
ér té kek ről zaj ló vi ták gya kor ta el men -
nek a lé nyeg mel lett, és már kö szö -
nő vi szony ban sin cse nek az evan gé -
li um ere de ti üze ne té vel. 
A ke resz tény ség po li ti kai jel szó vá té -

te le meg té vesz tő – hang sú lyoz ta Prőh -
le Ger gely. Mert – töb bek kö zött – en -
nek kö vet kez mé nye az al ter na tív csa -
lád mo del lek meg bé lyeg zé se vagy épp
a haj lék ta lan ügy tűr he tet len és mél tat -
lan ke ze lé se; ezek tel jes ség gel össze -
egyez tet he tet le nek a fe le ba rá ti sze re -
tet  jé zu si ta ní tá sá val. Mind a va ló di
szo li da ri tás, mind a má sik em be rért
va ló fe le lős ség vál la lás ki ve sző ben van
– ál la pí tot ta meg. An nál na gyobb a fe -
le lős sé gük  az  egy há zak nak,  ki vált -
képp az – or szá gos fel ügye lőnk meg -
íté lé se sze rint – mér sé kelt, jó zan han -

gú evan gé li kus egy ház nak. Ezen  be lül
is az in téz mé nyek nek, a fe jek ben tör -
té nő  rend ra kás  te kin te té ben  pe dig
el ső sor ban az is ko lák nak, az ok ta tás -
nak. Ezek nek a prob lé mák nak el kell
jut ni uk in téz mé nyi szint re. A ve ze tők -
től na gyon sok függ, ne kik kell eze ket
a ta pasz ta la to kat nyíl tan és vi lá go san
meg osz ta ni a rá juk bí zot tak kal. 
Prőh le  Ger gely  elő adá sa  után

Roncz Bé la ja va sol ta, hogy a kö vet -
ke ző in téz mény ve ze tői kon fe ren ci át
ugyan ezen – még hossza san tag lal -
ha tó és sok to váb bi kér dést ma gá ban
rej tő – té ma kö ré épít sék. 
A má so dik  elő adást  dr. Ger hard 

Pfe if fer nyu gal ma zott  is ko la igaz ga -
tó, a Nem zet kö zi Szö vet ség a Ke resz -
tény Ne ve lé sért (IV) tit ká ra tar tot ta. 
A tol má cso lást Ré vész Ri ta, az or szá -
gos iro da ne ve lé si és ok ta tá si osz tá lyá -
nak  kül ügyi  re fe ren se  vál lal ta.  Az
elő adó azt  a már  el in dult pro jek tet
mu tat ta be – a pro jekt hon lap já val il -
luszt rál va –, mely nek cél ja a vi lág pro -
tes táns is ko lá i nak össze kap cso lá sa a
re for má ció kö zel gő 2017-es ju bi le u -
má nak  kö zös  meg ün nep lé sé re.  A
pro jek tet a Né met or szá gi Pro tes táns
Egy ház (EKD) és az IV in dí tot ta út já -
ra.  Van nak már  je len  in téz mé nyek
olyan  „eg zo ti kus”  or szá gok ból  is,
mint Ghá na, Tan zá nia vagy Kon gó. A
Ma gyar or szá gi  evan gé li kus  is ko lák
kö zül ed dig a De ák Té ri Evan gé li kus
Gim ná zi um és a kis kő rö si Pe tő fi Sán -
dor oktatási intézmény ál ta lá nos is ko -
lá ja, a re for má tus in téz mé nyek kö zül
egy mis kol ci és egy kecs ke mé ti is ko -
la csat la ko zott. A pro jekt szer ve zői na -
gyon vár ják to váb bi ma gyar pro tes -
táns in téz mé nyek be kap cso ló dá sát! A
kez de mé nye zés hez  a  www.scho -
ols500re for mati on.nethon la pon le het
csat la koz ni.

* * *

Az idei EPOT zá ró is ten tisz te le tén dr.
Sza bó La jos, az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem rek to ra  szol gált. Lk
10,17 alap ján az ered mé nyes ség ről és
an nak va ló di alap já ról pré di kált. Két -
fé le ér té ke lés ről be szél he tünk – mond -
ta –: egy részt mi, ta ná rok adunk ér té -
ke lést a ta nu lók ról, más részt ne künk
ma gunk nak a szí vünk ben, a lel künk -
ben kell ér té kel nünk az el múlt tan évet,
be le ért ve  sa ját  tel je sít mé nyün ket  is.
„Ha ön ma ga mat őszin tén ér té kel ve ál -
lok az Is ten elé, ab ból csak jó jö het ki”
– hang sú lyoz ta a rek tor.
Ta nít vá nyok és a ta ná rok egy csó -

nak ban ül nek. A túl zá sok és szu per -
e gók vi lá gá ban Jé zus szol gá ló sze re -
te tét kell ész re ven nünk.

g Ki nyik Ani ta

Ki-be kap cso ló dás Aszó don
Evangélikuspedagógusokországostalálkozója

A  ju bi le u mi  év  há rom  pil lér re
épült: Húsz éve sek let tünk cím mel
meg je lent a fa li nap tá runk; ki ad tuk
az Evan gé li kus is ko la a Gal ga part -
ján cí mű év köny vet; 2014. jú ni us 2-
án  ju bi le u mi ün nep sé get  ren dez -
tünk.
Két  év ti ze de  va gyok  az  in téz -

mény igaz ga tó ja. A húsz év tör té ne -
te, éle te, min den rez dü lé se meg ta lál -
ha tó zsi ge re im ben. Ma is ele ve nen
él  ben nem az el ső tan év nyi tó (1994),
az alap kő le té tel, az az öröm, hogy a
temp lom  és  az  is ko la  új ból  egy -
más ra  ta lál ha tott;  az  épít ke zés
(1996–97) min den moz za na ta, az el -

ső sza lag ava tó, bal la gás és érett sé -
gi (1998) ké pei, iz gal mai.
A jó Is ten nek há la, hogy szin te

min den  év ben mint egy  har minc-
negy ven  di ák kal  el ju tot tunk  ha -
zánk  el sza kí tott  te rü le te i nek  leg -
szebb ré sze i re. Er dei is ko la ke re té -
ben ha zánk nem ze ti park jai szin te
mind egyi ké ben  jár tunk,  éven te
száz húsz  di ák kal.  Büsz kék  le he -
tünk ar ra is, hogy ta nul má nyi té ren
az is ko la át la ga szin te min dig 4,00
fe let ti volt. Az or szá gos kö zép is ko -
lai ta nul má nyi ver se nye ken és más
or szá gos és egy há zi tan tár gyi ver se -
nye ken di ák ja ink sok szép si kert ér -

tek  el. Az  1998 óta  le érett sé gi zett
több  mint  ezer öt száz  di ák  kö zül
so kan let tek or vo sok, jo gá szok, lel -
ké szek, köz gaz dá szok, ta ná rok, mér -
nö kök, vál lal ko zók, de na gyon örü -

lünk azok nak a di á kok nak is, akik
ál ta lunk gyü le ke zet re lel tek.
Az el múlt húsz év alatt az Aszó -

di Evan gé li kus Pe tő fi Gim ná zi um és
Kol lé gi um  az  evan gé li kus  ok ta tás
egyik meg ha tá ro zó is ko lá ja lett. A ti -
zen hét evan gé li kus kö zép is ko la kö -
zül ez az egyetlen, amely újon nan
épült. Cso dá la to san szép épít mény
–  Nagy Ta más Ybl-dí jas  épí tész
ter vez te.
Nem len ne tel jes a kö szön tőm, ha

nem szól nék a jö vő ről, kö ze li és tá -
vo li ter ve ink ről. Ál ma ink közt sze -
re pel a dö mö si er dei is ko la fel épí té -
se, a sport csar nok mel let ti te rü le ten
egy ver seny uszo da meg épí té se. Sze -
ret nénk, ha az Ik la di Né met Nem -
ze ti sé gi Ál ta lá nos Is ko la tag in téz mé -
nyünk ké vál na.
Vé ge ze tül kö szö ne te met sze ret -

ném ki fe jez ni –  a  tel jes ség  igé nye
nél kül  –  azok nak,  akik  az  is ko la
meg te rem té sé ért so kat fá ra doz tak:
D. dr. Har ma ti Bé la, D. Sze bik Im -
re püs pök urak, dr. Frenkl Ró bert ko -

ráb bi  or szá gos  fel ügye lő,  Plat thy
Iván nyu gal ma zott ál lam tit kár, Det -
re Já nos es pe res, Nagy Ta más ter ve -
ző, Mi há lyi Zol tán né, az or szá gos
iro da ok ta tá si osz tá lyá nak volt ve ze -
tő je, Sze me rei Zol tán volt or szá gos
iro da igaz ga tó, Ben czúr Lász ló ko ráb -
bi ke rü le ti fel ügye lő, igaz ga tó ta ná -
csunk el nö ke, il le tő leg Me kis Ádám
es pe res. 

Koncz Ist ván és Det re Zol tán el ső
osz tály fő nö kök ál do za tos mun ká ját
is kö szö net  il le ti. Kö szö net a ta nár
kol lé gák nak, a min den ko ri is ko la lel -
ké szek nek és nem ta nár mun ka tár sa -
im nak, akik nél kül ezt az in téz ményt
nem  le he tett  vol na  lét re hoz ni  és
ered mé nye sen mű köd tet ni. Kö szö net
a min ket se gí tő egy ház me gyei, ke rü -
le ti lel ké szek nek, az igaz ga tó ta nács
tag ja i nak, Aszód vá ros ve ze té sé nek és
min den ki nek, aki ha csak ki csi vel is,
de hoz zá já rult ah hoz, hogy ma itt a
húsz éves  ju bi le u mi  évün ket  meg -
ün ne pel het jük.

g Dr. Roncz Bé la

b 1994 szep tem be ré ben – negy ven hat év vel az ál la mo sí tást kö ve tő en
– új ra in dí tot ta aszó di kö zép is ko lá ját a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház. Két év ti zed telt el az óta. 2013 őszén, ami kor össze ál lí tot tuk
a tan év prog ram ját, dön töt tünk ar ról, hogy meg ün ne pel jük ezt a ju -
bi le u mi évet – em lé kez te tett dr. Roncz Bé la igaz ga tó a jú ni us 2-i ün -
nep sé gen el mon dott be szé dé ben. Az aláb bi ak ban eb ből köz lünk rész -
le te ket az Evan gé li kus.hu nyo mán.
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Mörk Le o nó ra má so dik,  ugyan csak
erő sen si ker gya nús re gé nye, A Hell in -
ger-Ma don na ben nem,  Pécs re  sza -
kadt lü bec ki ősök iva dé ká ban va ló szí -
nű leg egé szen más hul lá mo kat ve tett,
mint a leg több ol va só ban. Hogy mi ért?
Nos, ko ránt sem azért, mint ha ma ga -
mat a pro fi mű ér tel me ző sze re pé be
akar nám fel tol ni. In kább azért, mert –

so kak kal el len tét ben – en gem a leg ke -
vés bé  sem  ér de kel,  va jon  szer zőnk
éle té ben a va ló ság ban is fel buk kant-e
egy ezüst szí nű BMW-s, „ke let né met -
ből” – Hei del berg és Stan ford hat ha -
tós  se gít sé gé vel!  –  „nyu gat né met té”
ved lett, ele gáns jo gász. Aki rá adá sul
még iro da lom-, kép ző mű vé szet- és ze -
ne ér tő is. A könyv lé nye ge ugyan is egy -
ál ta lán nem ez.

A Hell in ger-Ma don na tör té ne te iz -
gal mas és sej tel mes bo lyon gás az 1525-
ös Wit ten berg – Lu ther, Me lancht hon
és a Cra na chok vá ro sa –, to váb bá az
1897-es Mün chen és a 2013-as Bu da -
pest kö zött egy ti tok za tos női arc kép
nyo má ban. A fest mény a fő sze rep lő, a
mű vé szet tör té nész-res ta u rá tor  Ka ta
tra gi kus  sor sú  déd any ját  áb rá zol ja.
Azt az ős anyát, aki nek trau ma ti kus if -
jú ko ra, sze ren csét len női élet kez dé se
ge ne rá ci ók kal ké sőbb – egé szen Jo han -
nes ügy véd úr meg is me ré sé ig – gát lá -
sos sá és szű kös sé tet te a har minc négy
éves lány sze rel mi éle tét. Oly annyi ra,
hogy déd any ja ké pé nek fel ka va ró meg -
pil lan tá sa után We im ar ban, Goe thevá -
ro sá ban  ne ki vág  egy  Hell in ger-fé le
csa lád ál lí tás nak, egy olyan lé lek gyó gyá -
sza ti-ön is me re ti  kur zus nak,  amely -
nek so rán a csa lá di gyö ke re kig le ás va
ki-ki meg sza ba dul hat dé mo na i tól, lel -
ki gát lá sa i tól. (Ez ter mé sze te sen csak
a már ná lunk sem is me ret len mód szer
la i kus meg fo gal ma zá sa.) 
A  könyv  „be lé pünk  a  ré gi  fest -

mény be”, „ki lé pünk a ré gi fest mény ből
a sa ját éle tünk be” sík jai ter mé sze te sen
nem előz mény nél kü li ek. Ken Fol lett -
nek A Mo dig li a ni-bot rány cí mű mű vé -
sze ti-mű ke res ke dői kri mi je és Eli za -
beth Kos to vá nak faj sú lyo sabb re gé nye,
a Hattyú tol va jok egy aránt mű fa ji előz -
mény nek  te kint he tő. Ami  vi szont  a
csak Mörk Le o nó rá ra jel lem ző több -
let, az egy má sik nép – tör té ne te sen a
né met – kul tú rá já nak s ezen be lül Tü -

rin gia me sés mik ro vi lá gá nak meg ér -
té se és ka lei dosz kóp sze rű en vál to za -
tos és szí nes be mu ta tá sa. 
Er re  cé loz tam  írá som  cí mé ben  a

Land es kun de („or szág is me ret”) szó val,
amely nem csu pán a szer ző el mé jé nek-
szí vé nek  ked ves  né me tek  föld jé nek
mű em lé ke i re,  tör té nel mé re,  iro da -
lom- és ze ne tör té ne té re vagy ép pen
evan gé li kus egy ház tör té ne té re vo nat -
ko zik. Ami az egy ház tör té ne ti vo nu -
la tot il le ti: ez bi zony szo kat lan egy „női
re gény ben”, még ha a szo kott nál sok -
kal mí ve sebb, igé nye sebb is. 
Meg ren dí tő en  szép  az  a  je le net,

ami kor Ka tát We imar egyik ne ve ze tes
temp lo má ban pon to san az a Bach-ko -
rál fo gad ja, ame lyet gye rek ko rá ban a
szar va si  Ótemp lom ban  evan gé li kus
kán tor ta ní tó nagy ap ja ját szott el ne ki,
s amely majd ugyan itt kö tött es kü vő -
je fe lejt he tet len nász in du ló ja lesz: 
„…egy szer re ott ta lá lom ma gam a

vá ros ne ve ze tes evan gé li kus temp lo -
ma, a Jak obs kirche előtt, amely töb bek
kö zött ar ról hí res, hogy itt volt Goe -
the és Ch ris tine Vul pi us es kü vő je, és
itt nyug szik az idő seb bik Lu cas Cra -
nach. Az aj tó nyit va áll, ahogy be lé pek,
azon nal ott hon ér zem ma gam a si ma,
fe hér  fa lak  tar tot ta  ma gas  ke reszt -
bol to zat alatt. A ket tős pad sor vé gé nél
fi a tal  lel kész  ren dez ge ti  a  ha lom ba
ra kott  éne kes köny ve ket, már ép pen
oda lép nék  hoz zá,  hogy meg kér dez -
zem, hol ta lá lom Cra nach sír em lé két,
ami kor  az  or go nán meg szó lal  Bach
147-es kan tát já nak zá ró ko rál ja: Jesus
ble i bet mei ne Freu de – Jé zus ma rad az
örö möm. Na gyon sze re tem ezt a kan -
tá tát, min dig  a  nagy apá mat  jut tat ja
eszem be,  így mi előtt  ész be  kap nék,
már ki is mond tam han go san a cí mét:
Herz und Mund und Tat und Le ben –
A szív, a száj, a tett és az élet…”
Vé gül ne fe lejt sük el meg em lí te ni e

gaz da gon ré te ge zett re gény egy to váb -
bi ér té két. Azt, hogy szer ző je bát ran
vál lal ko zott egy nem is könnyű, nem
is koc ká zat men tes fel adat ra: a sok szor
szá mos vo ná sá ban ki fe je zet ten igaz ság -
ta la nul kár hoz ta tott né met men ta li tás
sze ret he tő  tu laj don sá ga i nak  ro kon -
szen ves és spon tán re ha bi li tá ci ó já ra.
Meg le het, gyó gyít ha tat la nul észa ki as
al kat va gyok, de az aláb bi a kat bi zony
öröm mel ol vas tam: „Ha azt mond ják,
nyolc óra, az nyolc óra, ha azt ál lít ják,
a hang ver seny je gyem le lesz té ve az es ti
kasszá nál, ak kor le van té ve, ha azt ígé -
rik, csü tör tök re meg ér kez nek a vegy -
sze rek és a fes té kek, ak kor csü tör tök -
re hi ány ta la nul meg ér kez nek. És ez ne -
kem tet szik!” Mit mond jak: ne kem is. 
„Aki nek – sza ba don Mo zartután –

ennyi jó ke vés”, ol vas sa el Mörk Le o nó -
ra köny vét, amely – ér zé sem sze rint –
ha mar meg ta lál ja a ma ga mél tó né met
for dí tó ját, s így a ha za i ak mel lett sok né -
met ol va sót, Tü rin gi án in nen és túl.
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A kö tet a re for má ció és kul tú rameg -
je lö lé sű te ma ti kus év hez kap cso ló dik,
de et től a spe ci á lis te rü le te ken ku ta -
ko dók oly kor öröm mel el vo nat koz -
tat nak, és ez a szel le mi sza bad ság ki -
fe je zet ten jót tesz az írá sok nak. El ső -
sor ban azo kat a ta nul má nyo kat te -
kint het jük – a „la i ku sok” szá má ra is
–  fi gye lem re mél tók nak, me lyek  a
meg szo kott EHE-s mi nő sé gi ga ran -
cia mel lett va la mi fé le meg le pe tés sel
is szol gál nak. A meg annyi tu dós sá -
ga, rész le tek be menő mély fú rá sa el -
le né re is iz gal mas ta nul mány kö zül
te hát most szub jek tív mó don, ön ké -
nye sen emel nénk ki né há nyat.

Fin ta Ger gely, az egy ház ze nei tan -
szék ve ze tő je, or go na mű vész – hogy,
hogy  nem  –  kép elem ző  ta nul -
mánnyal je lent ke zik a kö tet ben. Ma -
gá val a vá lasz tás sal is fel hív ja a fi gyel -
met ar ra, mi lyen sok fé le kép pen ta lál -
koz hat nak  és  lép het nek  egy más sal
köl csön ha tás ba mű vé sze ti ágak, mű -
vé sze ti  al ko tá sok.  Az  or go nis ta  a
Van Eyck test vé rek hí res gen ti ol tá -
rá nak ze nei je le ne te ket áb rá zo ló ré -
sze it  ve szi  szem ügy re –  egy ház ze -
nész-szem üveg gel. 
Az el ső vizs gált ké pen a hi he tet len

pre ci zi tás sal és va ló ság hű ség gel áb -
rá zolt or go ná ról – pa ra mé te re i nek és
funk ci ó i nak  rész le tes  is mer te té se
után – a szer ző el árul ja, hogy a kép
hang szer tör té ne ti  szem pont ból  is
fon tos for rás. Csu pán ezen áb rá zo -
lást ala pul vé ve a 20. szá zad ban több
cég is meg pró bál ta re konst ru ál ni a
ko ra be li or go nát. A má sik, ének lő kó -
rust  áb rá zo ló  kép ről  is  el ké pesz tő
kö vet kez te té se ket tud nak le von ni ze -
nei szak em be rek – értesülhet az ol va -
só –, ké pe sek pél dá ul az ének lő an -
gya lok száj moz gá sa alap ján az éne -
kelt szó la mot meg ál la pí ta ni. 
Fin ta Ger gely nem csak el ső ta nul -

má nyá nak tár gyá val, ha nem „dup lá -
zás sal” is meg le pi a kö te tet for ga tó -
kat. A vájt fü lű és ze ne i leg né mi leg
kép zett ol va só az ál ta la jegy zett má -
so dik ta nul mány ban kü lön bö ző, az
EHE kán tor sza kán ta ní tó ta ná rok -
nak és a hall ga tók nak in to ná ci ós és
ko rál elő já té ka it ol vas hat ja – kot tá ból. 
A  la tin  nyel vet,  pat risz ti kát  és

mű ve lő dés tör té ne tet  ok ta tó  Bó di
Eme se ta nár nő  té ma vá lasz tá sá val
nem le pi meg az ol va só kat, de hal lat -
la nul iz gal mas uta zás ra hív a gö rög-

ró mai mi to ló gia és az apok rif ira tok
misz ti kus  vi lá gá ba.  Odüssze usszal
„Há dész  há zá hoz”  za rán do kol ha -
tunk,  ott  min den fé le  be szé lő  ár -
nyak kal ta lál koz ha tunk, Aene asszal
kar ölt ve az arany ág ke re sé sé re in dul -
va az Aver nus-tó mel let ti bar lang ba
is be me rész ked he tünk. Kha rón nal, a
ré vésszel csó na káz ha tunk. Ely si um

szép me ze je és Tar ta ros sö tét, ki et -
len vi dé ke is fel sej lik előt tünk. Pál és
Be at ri ce  ve ze té sé vel  pe dig  még  a
pa ra di csom ba is be pil lan tást nyer he -
tünk… A Le szál lunk az al vi lág ba cí -
mű  írás  az  eu ró pai  em ber  ha lál lal
kap cso la tos  el kép ze lé se it  és  azok
ala ku lá sát,  a  ke resz tény  ta ní tás sal
va ló  köl csön ha tá sát  vizs gál ja  az
Odüssze ián, az  Aene i sen, a  Szent
Pál lá to má sa cí mű apok rif ira ton és
az Is te ni szín já té kon ke resz tül. Iga zi
cse me ge a Bib lia mel lett tit kon a mi -
to ló gi ai  tör té ne tek ben  gyö nyör kö -
dők nek. 
Megint  új  vi lág  tá rul hat  fel  az

előtt, aki Orosz Gá bor Vik tor rend -
sze res teo ló gus Ön azo nos ság és ke -
resz tény élet stí lus cí mű  mun ká ját
ta nul má nyoz za. A bio e ti ká val, gaszt -
ro teo ló gi á val és teo ló gi ai esz té ti ká -
val fog lal ko zó tu dós ér de kes gon do -
la to kat oszt meg pél dá ul az em be ri
test ről. A „fit for work, fit  for fun”
poszt mo dern ide ál tól egé szen az au -
ten ti kus ke resz tény test ta pasz ta lat fo -
gal má ig  jut  el.  Jür gen Molt mann-
nak, „a re mény teo ló gu sá nak” idé zett
mon da tát ta lán e he lyütt is ér de mes
le ír nunk és meg szí vlel nünk:  „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.” 
Tisz tá ban va gyunk-e az zal, hogy Jé -

zus  lé lek ben  va ló  fedd he tet len sé ge
mel lett mi lyen cso dá la tos el me volt?
Töb bek kö zött er re is rá vi lá gít Cser -
há ti Már ta, az új szö vet sé gi tan szék
do cen se, aki az adó pénz kér dé sé re a
több fé le kép pen ér tel mez he tő, iro ni -
kus,  ám  er köl csi leg  min den képp
győz tes jé zu si mon da tot – „Ad já tok
meg a csá szár nak, ami a csá szá ré, és
Is ten nek, ami az Is te né” (Mk 12,17) –
bont ja ki, fel vá zol va a kor gaz da sá gi-
tár sa dal mi hát te rét is, ami nagy ban
hoz zá se gít az ér tel me zés hez. 
Ta lán a leg na gyobb híd épí tő a va -

ló élet és a teo ló gia, a teo ló gia és kul -
tú ra kö zött kö tet bé li meg je le né sét te -
kint ve Ko dá csy-Si mon Esz ter, a gya -
kor la ti teo ló gi ai tan szék ad junk tu sa.
„Lé lek ben né ha leg alább oly messzi -
re kell utaz nia a tan te rem ben a hit -
ta nár nak, mint kel lett ré gen az új vi -
lág  misszi o ná ri u sa i nak”  –  ál lít ja  a
szer ző. És ma ga is messzi re uta zik ta -
nul má nyá ban, az ál la mi ból egy há zi -
vá lett is ko la fe le más tan év nyi tó já ról
vissza tér ösz tön dí jas éve i nek egy ko -
ri szín he lyé re, Chi ca gó ba, ahol meg -
is mer het te Cla ude Ma rie Bar bourt.
A pro fesszor asszony áll ha ta tos mun -
ká ja ré vén éve ken át si ke res misszi -
o ná ri us volt Af ri ka több pont ján is,
az tán az apart heid ura lom őt is meg -
gyö tör te, meg hur col ta. Ké sőbb Észak-
Ame ri ká ba ment, ahol in di án tör zsek
kö zött szol gált. A sze líd és alá za tos lé -
lek élet pél dá ja az in kul tu rá ci ó ra épü -
lő misszi ót hir de ti: „…egy adott nép
gon dol ko dá sá ba és hi té be csak ak kor
tud a ke resz tény ta ní tás be épül ni, ha
az egész ke resz tény hit »le van for -
dít va«  az  adott  kul tú ra  nyel vé re.”
Ezt a ke resz tény egy há zak nak csak a
20. szá zad má so dik fe lé re si ke rült be -
lát ni uk –  szem be sít  a  va ló ság gal  a
szer ző.
Ha ez a kö tet – nem csak egy há -

zi kö zeg ben – el jut hat na szé le sebb
kö zön ség hez is, a teo ló gia tu do má -
nyá hoz szkep ti ku san ál lók is meg ért -
het nék, il let ve meg érez het nék, amit
a szer kesz tő Sza bó La jos utó sza vá ban
így  fo gal ma zott  meg:  „A  kul tú ra
min dig fej leszt, újít és tisz tít. Szeb -
bé,  egé szeb bé  és  él he tőb bé  te szi  a
kör nye ze tet és tár sa dal mat egy aránt.
Egy  lé nye ges kö vet ke ző  fo ko zat az
em be ri élet ve ze tés és élet vi tel kul tú -
rá já nak  min den ko ri  ak tu á lis  vizs -
gá la ta. Itt je le nik meg a teo ló gia kül -
de té se  és  ak ti vi tá sa  szá má ra  egy
min dig meg úju ló ki hí vás.” 

g Ki nyik Ani ta
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b Aki szí ve sen tá jé ko zód na afe lől, mi fé le ku ta tó- és mű hely mun ka zaj -

lik az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) ber ke in be lül, an -
nak fel tét le nül ér de mes be sze rez nie a nem ré gi ben dr. Sza bó La jos rek -
tor szer kesz té sé ben és a Lu ther Ki adó gon do zá sá ban meg je lent, Teo -
ló gia és kul tú ra cí mű ta nul mány kö te tet. Ti zen hat – hit tu do má nyi egye -
te münk más-más tan szé kén dol go zó, más-más té má ban el me rü lő, más-
más stí lu sú – ok ta tó írá sa it tar tal maz za. A teo ló gi á ra je lent ke zők nek
ezt a köny vet kel le ne elő ször a ke zük be ven ni ük a fel vé te li előtt! Nem -
csak ar ról ad ugyan is igé nyes kör ké pet, hogy mi fé le szel le mi irá nyok -
ba in dul hat el itt a hall ga tó, ha nem hű le nyo ma ta an nak a lel ki több -
let tel bí ró at mo szfé rá nak is, mely az in téz ményt és a ben ne ta ní tó kat-
ne ve lő ket-nö ve lő ket – ahogy ez utób bi eti mo ló gi ai ro kon ság gal Fa -
bi ny Ta más püs pök el ját szik elő sza vá ban – kör be len gi. 

A  pa sa ré ti  plé bá nia  te rü le tén,  a
Völgy  ut cá ban  im már  kö zel  egy
éve mű kö dik az or szág el ső ön kor -
mány za ti fenn tar tá sú öku me ni kus
óvo dá ja négy ka to li kus és egy pro -
tes táns  cso port tal  –  tá jé koz tat  a
fe ren ce sek.hu.
Egy kor ez a Ma gyar Rá dió óvo dá -

ja volt, de évek óta nem mű kö dött.
Ta valy ősszel nyi tot ta meg új ra a II.
ke rü le ti  ön kor mány zat,  szo ros
együtt mű kö dést fel ajánl va a tör té -
nel mi egy há zak te rü le ti leg il le té kes

kép vi se lő i nek, így ka to li kus rész ről
a pa sa ré ti fe ren ce sek nek. 
Az óvo dá ban tíz cso port, össze -

sen há rom száz fő el he lye zé sé re van
le he tő ség. Az  ön kor mány zat  és  a
tör té nel mi egy há zak kép vi se lői – a
kö zel egy éves ta pasz ta la tok alap ján
–  jú ni us  20-án  írás ba  is  fog lal ták
együtt mű kö dé si szán dé ku kat, me -
lyet  a  ke rü let  ré szé ről Láng Zsolt
pol gár mes ter, ka to li kus rész ről Dob -
szay Be ne dek fe ren ces pro vin ci á lis
írt alá. 

A do ku men tum sze rint a fe lek az
óvo dá ban  vál lal ják  a  ke resz tény
szel le mi sé gű  ne ve lést,  együtt mű -
köd nek a fe le ke ze ti ün ne pek és a lel -
ki  na pok  meg szer ve zé sé ben.  Az
ön kor mány zat az óvo da al kal ma zot -
ta i nak ki vá lasz tá sa kor egyez tet az
érin tett  fe le ke ze tek  kép vi se lő i vel,
és al kal man ként le he tő sé get biz to -
sít  plé bá ni ai,  gyü le ke ze ti  csa lá di
prog ra mok tar tá sá hoz.

For rás: Ma gyar Ku rír,
fe ren ce sek.hu

Együttműködésinyilatkozatotírtakalá
apasarétiökumenikusóvodáról
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b „Sza bad ság hu szon öt év vel a rend szer vál tás és tíz év vel az EU-tag ság el -
nye ré se után” – így hang zott a mot tó ja a wrocławi ta lál ko zó nak, amely
ter mé sze te sen a pro tes táns sza bad ság esz me kö ré ren de ző dött. A ki bő -
ví tett ke let-kö zép-eu ró pai ren dez vé nyen a részt ve vő or szá gok kü lön -
fé le kép pen ele ve ní tet ték fel a rend szer vál tást. A há zi gaz dák a Szo li da -
ri tás tö meg moz gal má nak el sőd le ges sé gét emel ték ki, a né me tek a ber -
li ni fal le om lá sá ra em lé kez tek, a cse hek a bár so nyos for ra dal mat, a szlo -
vá kok az ön ál ló nem zet ál la mi gon do la tot hang sú lyoz ták, mi, ma gya rok
nyil ván a ke rí tés bon tás drá mai pil la na ta it ál lí tot tuk s ál lít juk a kö zép -
pont ba. Már ter mé sze tes nek tart juk a sza bad uta zást, a ha tá rok nél kü li
Eu ró pát, amely va la ha csak ál ma ink ban élt, s a de mok ra ti kus in téz mény -
rend szer sem je lent ak ko ra vonz erőt, mint egy kor kép zel tük. Kö zös az
il lú zió vesz tés az át me net gyor sa sá gát és ha té kony sá gát il le tő en, hi szen
a tér ség ál la mai ke vés sé kö ze lí tet tek Nyu gat-Eu ró pá hoz, igaz, más és más

mér ték ben fej lőd nek a ré gió or szá gai. A le sza ka dás ál ta lá nos ság ban
las sul, de a fi a ta lok kö zöt ti mun ka nél kü li ség drá mai mé re te ket ölt.
Az uk rán vál ság min den kö tet len be szél ge tés ben fel me rült. A há zi -
gaz dák és a bal ti ak szá má ra a té ma kü lö nös képp fon tos volt, hi szen
Uk raj na vé dő bás tya a len gye lek sze mé ben is, s az Uk raj ná ban élő len -
gye lek hely ze te leg alább annyi ra fon tos a sze mük ben, mint ne künk
a kár pát al jai ma gya rok sor sa. Vol tak vi ták ar ról is, hogy in do kolt-e
eb ben a vál sá gos idő szak ban ki sebb sé gi prob lé má kat fe sze get ni. Sok
len gyel ag gód va kér dez get te: vissza kö szön-e – ez út tal Uk raj ná val kap -
cso lat ban – egy olyan idő szak, ami kor a nyu gat-eu ró pai ál lam kö zi ga -
ran ci ák fa bat kát sem ér tek. Ilyen két sé gek kö zött csak a ke resz tyén
hit se gít het. A wrocławi ta lál ko zó részt ve vői nyil ván egyet ér tet tek ab -
ban, hogy ke resz tyén er kölcs nél kül nincs iga zi de mok rá cia Kö zép-
Eu ró pá ban, s nincs Eu ró pa sem ke resz tyén gon do lat nél kül.

Szabadon Krisztusban
Közép-európaikeresztyéntalálkozóWrocławban

A  ta lál ko zó  leg is mer tebb  ven dé ge
Jerzy Bu zek len gyel  po li ti kus  volt,
több tu cat nyi új ság író vár ta ér ke zé sét,
elő adá sá ra zsú fo lá sig meg telt az elő -
adó te rem.  Szom ba ton,  vagy is  elő -
adá sa  nap ján  ün ne pel te  het ven ne -
gye dik  szü le tés nap ját.  A  kö zön ség
áll va  kö szön töt te,  s  tisz te le té re  el -
éne kel te a len gyel szü le tés na pi dalt. 

Tiszt sé gei 
Po li ti kai  pá lya fu tá sa  év ti ze dek  óta
tö ret len. 2009–2012 kö zött az Eu ró -
pai Par la ment el nö ke volt, 1997–2001
kö zött len gyel mi nisz ter el nök, ő ve -
zet te a len gyel EU-csat la ko zá si tár gya -
lá so kat. Ma is ak tív po li ti kus, idén új -
ra man dá tu mot szer zett az Eu ró pai
Par la ment ben. Az unió szá mos tu do -
má nyos fó ru mát ve zet te, az Ener gi ai
Stra té gi ai Bi zott ság, az Ipa ri Bi zott ság
és az Ener gia fó rum el nö ke volt. 1998-
ban Ben ja min Ne tan ja hu iz ra e li mi -
nisz ter el nök kel  együtt  részt  vett  az
ausch wi tzi élet me ne tén, ő volt az el -
ső len gyel kor mány fő, aki vé gig jár ta
a Bir ke na u ba ve ze tő utat. 

Pá lya fu tá sa
A ma már Cseh or szág hoz tar to zó, dél -
ke let-szi lé zi ai  Smi lo vi cé ben  szü le -
tett. A Szi lé zi ai Mű sza ki Egye te men
vég zett,  Camb ridge-ben  foly ta tott
ku ta tá so kat.  A  gli wi cei,  az  opo lei
egye tem ta ná ra, a Często cho wai egye -
tem  rek tor he lyet te se  volt,  1989  óta
aka dé mi kus. 
1980 óta Szo li da ri tás-tag, 1981-ben

il le gá li san foly tat ta el len zé ki mun ká -
ját,  ő  pub li kál ta  az  S cí mű  il le gá lis
pamfle tet.
A  po li ti kus  ka ja ko zik,  lo va gol,  a

Besz ki dek ben  szo kott  sí el ni,  őr zi
spor tos al ka tát. Lá nya, Aga ta ne ves
szí nész nő,  leg utóbb  a Ko lib ri cí mű
film ben Ja son Stat ham part ne re volt.
Jerzy Bu zek gya kor ló evan gé li kus,

így ter mé sze tes, hogy szí ve sen vál lal -
ta a sze rep lést a ta lál ko zón. Az egy há -
zak sze re pe a ke let-kö zép-eu ró pai ál -
la mok in teg rá ci ós fo lya ma tá ban cím -
mel tar tott elő adást. 

Elő adá sa az in teg rá ci ó ról
és a ke resz tyén er kölcs ről 
Jerzy Bu zek el mond ta, hogy a köz na -
pi élet ben nem tu laj do ní ta nak ko mo -
lyabb sze re pet az Eu ró pai Par la ment -
nek, pe dig a min den nap ja in kat meg -
sza bó tör vé nyek hat van öt szá za lé kát
Stras bourg ban  fo gad ják  el.  Eu ró pai
len gyel nek, szi lé zi a i nak és evan gé li -
kus nak tart ja ma gát. 
Na gyon fur csál lot ta, hogy a stras -

bour gi ülé sen az EU-kép vi se lők egy
ré sze  el le nez te,  hogy  el han goz zon
Bee tho ven Öröm ódá ja, az EU him nu -
sza. Ez is jel zi – tet te hoz zá –, hogy so -

kan meg kér dő je le zik az eu ró pai in teg -
rá ci ót. Sze rin te azon ban az unió „jó
for má ban” van, s ten ni kell a vi lág há -
bo rús han gu lat kel tés el len. 
Mi ért jó az in teg rá ció? – tet te fel a

szó no ki kér dést,  s  rög tön vá laszt  is
adott. Bé ke van a kon ti nen sen, meg -
va ló sul tak a de mok ra ti kus el vá rá sok,
meg kap tuk  a  Bib li á ból  ere dő  sza -
bad ság jo go kat, ame lyek ről hu szon öt
év vel  ez előtt  csak  áb rán doz tunk  –
mond ta, de hoz zá fűz te, hogy a jó lét
meg te rem té se  még  várat   ma gá ra,
ren ge teg em ber nek nincs mun ká ja.
En nek a meg ol dá sa ró ja ránk je len leg
a leg fon to sabb fel ada tot – mu ta tott rá. 
Szólt  a  meg osz tott ság ról,  a  mu -

zul mán be fo lyás ról, de to le ráns ke resz -
tyén ként ez a prob lé ma sze rin te meg -
old ha tó. Ma már min den temp lom ban
ott hon  érez het jük  ma gun kat,  nem
kell nyel ve ket sem tud ni ah hoz, hogy
ért sük  az  öröm hírt.  Ki tért  ar ra  is,
hogy a pro tes táns mun ka kul tusz ma
is irány adó, hi szen a jó lét a mun ká ra
épül. A gaz da sá gi és mo rá lis vál ság ból
csak is a ke resz tyén er köl csök alap ján
van ki út, ha eze ket az ér té ke ket el vet -
jük, ku darc vár ránk – mu ta tott rá.
Le szö gez te, hogy hu szon nyolc eu -

ró pai or szág ban épül a pol gá ri de mok -
rá cia, s a jól ér tel me zett sza bad ság ki -
ví vá sá ra tö rek sze nek. 

– El nök úr! A len gyel–ma gyar ba -
rát ság je gyé ben tör tént a II. vi lág há -
bo rús me ne kül tek ma gyar or szá gi be -
fo ga dá sa, ame lyet idő sebb An tall Jó -
zsef szer ve zett meg. A rend szer vál tás
idő sza ká ban vagy Len gyel or szág má -
so dik világhá bo rú utá ni el ső de mok -
ra ti kus kor mány zá sa ide jén volt-e
al kal ma ta lál koz ni fi á val, An tall Jó -
zsef mi nisz ter el nök kel, volt-e kö zös
meg be szé lé sük? 

– Saj nos nem ta lál koz tam ve le, de
tud juk, mi lyen je len tős sze mé lyi ség
volt. Brüsszel ben egy tel jes épü let -
részt ró la ne vez tek el.

– Je len leg a mi nisz ter el nö ki szék -
ben Or bán  Vik tor az utó da, aki
Brüsszel ben ar ra tö rek szik, hogy ha -
té ko nyan véd je a ma gyar ér de ke ket.
Az utób bi idő ben nagy vi ta té ma az,

hogy Eu ró pa fö de rá lis irány ba in dul -
jon-e to vább, vagy nem zet ál la mok
alap ján szer ve ződ jön. Nyil ván Ön is
kö vet te az ez zel kap cso la tos vi tá kat.
Mi az Ön ál lás pont ja?
– Hadd emel jem ki, hogy nem szü -

le tett konk rét idea Eu ró pa fö de ra li -
zá lá sá ról,  ko mo lyab ban  sen ki  sem
gon dol er re. Úgy tartjuk, hogy ér vé -
nyes szer ző dé se ink elég jók a meg fe -
le lő  in teg rá ci ó hoz,  nincs  szük sé -
günk újab bak ra, nem kell fö de rá lis
Eu ró pát épí te nünk. Nem ze tek Eu ró -
pá já ban  élünk,  füg get len  ál la mok
Eu ró pá já ban, de na gyon fon tos, hogy
el mé lyül jön  az  együtt mű kö dés  a
nem ze tek kö zött. Ha meg pró bá lunk
ve tél ked ni egy más sal, ak kor biz to san
ve szí te ni fo gunk. 
– Mi az ál lás pont ja az EU-alap -

szer ző dé sek ről?
– A ko ráb ban meg kö tött szer ző -

dé se ket kell vég re haj ta ni, nincs szük -
ség újab bak ki dol go zá sá ra. Most az
okoz va ló ban prob lé más hely ze tet,
hogy több tag ál lam al kal maz ni akar -
ja  eze ket  a  tör vé nye ket,  ame lye ket
együt te sen,  ezek kel  a  tag ál la mok -
kal együtt fo gad tak el. Egy szó val le -
gyünk nyu god tak ez zel kap cso lat ban,
le gyünk mér sé kel tek,  nyi tot tab bak
egy más iránt, s ak kor sok kal jobb lesz
mind annyi unk hely ze te. 
– Nagy-Bri tan ni á nak sa ját ál lás -

pont ja van mind er ről.
– A brit hely zet kü lön le ges, hi szen

olyan or szág ról van szó, amely min -

dig el kü lö nült a kon ti nens től, s ezt mi
na gyon jól tud juk. Emel lett kü lön le -
ges kap cso la ta van az Egye sült Ál la -
mok kal.  Te hát  szá muk ra  táv la ti lag
tel je sen  nyil ván va ló  az  a  hely zet,
hogy né mi leg el kü lö nül nek az Eu ró -
pai Unió vé le mé nyé től. 
– Mi le het a mi ré gi ónk ál lás pont ja?
– Nem zet kö zi kö zös sé günk szá -

má ra, ame lyet a Cseh Köz tár sa ság,
Lit vá nia, Len gyel or szág és Ma gyar -
or szág is al kot, nincs ilyen le he tő ség,
mi na gyon ve szé lyes hely zet ben vol -
tunk. Most már va ló ban tel je sen el -
fe lej tet tük, hogy mi lyen volt a kom -
mu niz mus  idő sza ka,  füg gő sé günk
szov jet szom szé dunk tól. Ez a prob -
lé ma.  Egye sül jünk,  ne  ha tá ro lód -
junk el egy más tól. Ami vé le mé nyem
sze rint le het sé ges Ang lia ese té ben, az
nem le het sé ges Len gyel or szág, Észt -
or szág, Ro má nia és – né ze tem sze -
rint – Ma gyar or szág ese té ben sem. 
En gem az fog lal koz tat, hogy Ma -

gyar or szág, amely nek a ma ga szem -
pont já ból ter mé sze te sen sok igaz sá -
ga  van,  akar-e  in teg rá lód ni.  Sok
prob lé mánk ra ugyan is az in teg rá ció
je lent vá laszt. Sze ren csé re a vi seg rá -
di  cso port ban  az  együtt mű kö dés
na gyon jó. A vi seg rá di né gyek or szá -
gai – Szlo vá kia, a Cseh Köz tár sa ság,
Ma gyar or szág és Len gyel or szág – na -
gyon jól együtt mű kö dnek, s jól meg -
ért jük egy mást. Szó val tart suk ma -
gun kat eh hez az in teg rá ci ó hoz is. 

g B. Walkó György

Gazdag politikai pályafutásIn ter jú Jerzy Bu zek kel

Jerzy Buzek aláírása a műsorfüzetben

Protokollegyeztetés az előadás után

Nem volt egy sze rű in ter jút kér ni tő -
le, több in ter ne tes meg ke re sés és a
hely szí nen foly ta tott egyez te té sek
után két per cet ad tak a szer ve zők,
ezt az tán öt perc re si ke rült fel tor -
nász ni. Köz vet le nül elő adá sa előtt
ér ke zett Stras bourg ból Wroc ław ba,
ak kor nem volt mód in ter jú ra, elő -
adá sa után pro to koll prog ram vár -
ta. Iz ga tott új ság író kol lé gák les ték,
mi kor fe je zem be, ezért nem tud -
tam fel ten ni a hit élet re vo nat ko zó
kér dé se i met, így igen csak po li ti kai
jel le gű lett az in ter jú. g BWGY 
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„Sza ba don Krisz tus ban!” Pál gala ták hoz írott le -
ve lé ből va ló a jel mon dat, amely több szö rö sen is
ki fe je zi a wrocławi kon fe ren cia ve zér gon do la -
tát: Kö zép-Eu ró pa épp hu szon öt éve sza ba dult
meg a kom mu niz mus igá já tól, or szá gai tíz éve
let tek az Eu ró pai Unió tag jai. Ezt a ko ráb ban el -
kép zel he tet len sza bad sá got ke resz tyén ként a hit -
ben  meg erő söd ve  kel le ne  gyü möl csöz tet ni.
Nem len ne sza bad be le tö rőd ni a ki ürü lő temp -
lo mok vi lá gá ba, nem len ne sza bad el fo gad ni a
fo gyasz tói tár sa da lom szol ga ság ba dön tő, tal mi
ígé re te it – hang zott el sok szor és sok fé le meg -
fo gal ma zás ban a ta lál ko zó elő adá sa i ban. 

„Krisz tus sza bad ság ra sza ba dí tott meg min -
ket, áll ja tok meg te hát szi lár dan, és ne en ged -
jé tek ma ga to kat új ra a szol ga ság igá já ba fog -
ni” (Gal 5,1) – hang zik Pál apos tol két ezer éves
in té se, amely most, a rend szer vál tás ere de ti esz -
mé i ből ki áb rán du ló, mun ka nél kü li ség től súj -
tott  vi lá gunk ban,  az  uk raj nai  vál ság  ide jén
több szö rö sen is igaz. 

Egy szá za lé kos fe le ke zet

A Wrocław ban meg ren de zett ta lál ko zó hely -
szí ne  is  tük rö zi  ezt  a  gon do la tot:  a  vá ros,
amely két év múl va Eu ró pa kul tu rá lis fő vá ro -
sa lesz, a ke resz tyén meg bé ké lés re, a len gyel–
né met együtt mű kö dés el mé lyí té sé re tö re ked -
ve vál lal ta a kö zép-eu ró pai ke resz tyén gon do -
lat fel ka ro lá sát, a kon fe ren cia meg ren de zé sét. 
Az evan gé li ku sok a túl nyo mó részt ka to li kus

Len gyel or szág ban el enyé sző ki sebb sé get, egy
szá za lé kot tesz nek ki, össze sen mint egy nyolc -
va nez ren van nak, fő ként szór vány gyü le ke ze -
tek ben. A most le zaj lott ta lál ko zó ra azon ban
nem volt jel lem ző sem a ki sebb sé gi hely zet, sem
a pénz hi ány: pél dás szer ve zés, gon dos ság jel -
le mez te a nagy sza bá sú ren dez vényt. 
Ez a ta lál ko zó Len gyel or szág ban azért is

kü lön le ges, mert fel hív ja a ka to li kus több ség
fi gyel mét ar ra, hogy ná luk is lé tez nek evan -
gé li ku sok, akik tud nak szer vez ni, akik hal lat -
ják  hang ju kat.  A  meg nyi tó  lát vá nyos  ün -
nep sé gét a len gyel te le ví zió is köz ve tí tet te: Kö -
zép-Eu ró pa evan gé li kus múlt ja, je le ne és jö -
ven dő je  ele ve ne dett  meg  sok  mil lió  né ző
szá má ra.

Az Unesco-díjas hely szín

Wrocław hosszú év szá za do kig Bres lau né ven
Szi lé zia egyik ék kö ve volt, né met több sé gű la -
kos ság gal. Je len leg hat száz har minc ezer la ko sa
van, len dü le te sen fej lő dő vá ros, élénk kul tu rá -
lis élet tel, van egye te me, ipa ra. A kö zép kor ban
is len gyel ura lom alatt fej lő dött, az után egy ide -

ig  a  ke resz tes  lo va gok  vá ro sa  volt,  majd  a
Habs bur gok, utá nuk a po ro szok kö vet kez tek.
A 19. szá zad ban lett iga zán kor sze rű nagy vá ros. 
A jal tai egyez mény alap ján 1945-ben úgy ke -

rült „aján dék ként” Len gyel or szág hoz a há bo -
rú ban  po rig  le rom bolt  né met  vá ros,  hogy
köz ben Ke let-Len gyel or szág len gye lek lak ta vi -
dé ke it a Szov jet uni ó hoz csa tol ták. Ezt len gye -
lek és né me tek egy aránt tra gé di a ként, Tri a non -
hoz  ha son lít ha tó  vesz te ség ként  él ték  meg.
Len gyel or szá got nyu gat ra tol ták, amit va ló sá -
gos nép ván dor lás, tö me ges ki te le pí tés kö ve tett.
A szov jet ura lom tól va ló sza ba du lás nyi tot ta
meg az utat ah hoz, hogy len gye lek és né me tek
ne el len ség ként, ha nem ke resz tyén szom széd -
ként ke zel jék egy mást.
A ta lál ko zó köz pon ti hely szí ne a Cen te ná -

ri u mi Csar nok volt, amely iga zi épí té sze ti cso -
da, a be ton tech ni ka egyik el ső re mek mű ve, az
UNES CO-örök ség ré sze. A kör kö rös épü let ta -
valy volt száz éves, a kör fo lyo só és a csar nok -
te rem  ma  is  min den  ren dez vény szer ve zői
igényt ki elé gít. Az épü let előtt ég be nyú ló acél -
tű, mel let te kon fe ren cia pa lo ta. A te ra szon túl
Eu ró pa ta lán leg na gyobb mul ti mé di ás szö kő -
kút rend sze re és egy hosszan el nyú ló per go la,
mö göt te pe dig több mint száz éves ha tal mas
park. Ide á lis hely szín egy nagy sza bá sú ta lál ko -
zó hoz. Wrocław amúgy is a par kok vá ro sa, az
Ode ra és a fo lyó mel lék ágai fon ják át ke resz -
tül-ka sul, a zöl del lő szi ge te ket száz ti zen két ki -
sebb-na gyobb híd kö ti össze. 

A kö zép-eu ró pai gon do lat 
ki tel je se dé se
Az el ső len gyel–cseh–né met ke resz tyén meg bé -
ké lé si ta lál ko zót 1991-ben, nem sokkal a ber li ni
fal le om lá sa után a he lyi evan gé li ku sok fel hí vá -
sá ra  Gör litz ben,  a  né met–len gyel–cseh  hár -
mas ha tá ron tar tot ták meg, az tán sor ra ren dez -
tek ha son ló össze jö ve te le ket. 2005-ben Prá gá -
ban  tar tot ták  meg  az  el ső  olyan  ta lál ko zót,
amely re meg hív ták a ba jor, a ma gyar, az oszt rák,
a szász és a szlo vák evan gé li kus egy há zat is. Po -
zsony ban 2008-ban, Drez dá ban 2011-ben volt
össze jö ve tel. A Kirchen tag ke re té ben a szász szék -
vá ros ban há rom éve meg ren de zett ta lál ko zón
már  ott  vol tak  a  bal ti  egy há zak,  va la mint  a
szász or szá gi evan gé li kus egy ház grúz, orosz, ro -
mán, uk rán, mol dáv, szlo vén és szerb part ner -
egy há zai is. 
Wrocław is a bő vü lést hoz ta, hi szen a meg -

nyi tón ele gán san öl tö zött orosz höl gyek, a Re -
na is sance együt tes tag jai ad tak elő klasszi kus
da ra bo kat, kép vi sel tet te ma gát Svájc és Svéd -
or szág, no ha egyik or szág sem te kint he tő kö -
zép-eu ró pa i nak.

Meg bé ké lés
– ap ró kér dő jel lel 
A wrocławi ta lál ko zó há rom nap ja la za ba rát -
ko zás ra,  egy más  meg is me ré sé re  kész te tett
min den kit – ter mé sze te sen a len gye le ket és a
né me te ket is. Kö tet le nül be szél get tek az egy -
kor ki te le pült-ki te le pí tett né me tek le szár ma -
zot tai a he lyi len gye lek kel. Volt per sze né mi bi -
zony ta lan ság is: az egyik vá ros né zé sen a né met
fi a ta lok nak an gol nyel ven me sél tek a vá ros mű -
em lé ke i ről, no ha biz to san van szá mos né me -
tül tu dó ide gen ve ze tő jük. 
A zak la tott múlt egyik jel ké pe le het ne az óvá -

ro si kis ba zi li ka, amely ne vé vel el len tét ben ha -
tal mas gó ti kus épü let. A 13. szá zad ban kezd -
ték épí te ni, Szent Er zsé bet tisz te le té re szen tel -
ték  fel,  a  re for má ció kez de tén,  1525-ben  lett
evan gé li kus, majd 1946 óta ka to li kus. Tor nya
sa já tos  el ren de zé sű:  alul  gó ti kus,  fe lül  re ne -
szánsz. Egy sze rű a ma gya rá zat: a to rony fel ső
ré sze le om lott, fe lül re ne szánsz stí lus ban épí -
tet ték új já. 

Sta fé ta bot
Ma gyar or szág nak 
A nem ze ti szí nű sza la gok kal dí szí tett sta fé ta bo -
tot a meg nyi tón Gáncs Pé ter vet te át a ren de -
zők től. 2016-ban ugyan is Bu da pes ten tart ják a
kö vet ke ző ke let-kö zép-eu ró pai ke resz tyén ta -
lál ko zót, amely re az el nök-püs pök me leg sza -
vak kal, sze re tet tel hí vott min den je len lé vőt. A
Ma gyar or szá got,  va la mint  a  Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház múlt ját és je le nét be mu -
ta tó fil met a meg nyi tó ke re té ben ve tí tet ték le.
Az össze ál lí tást a Cen te ná ri u mi Csar nok fo lyo -
só in el he lye zett ki ve tí tő kön fo lya ma to san lát -
hat ták  a  részt ve vők.  Bu da pes ten  egyéb ként
azért sza kad meg a ta lál ko zók há rom éven kén ti
ha gyo má nya,  mert  2017-ben,  a  re for má ció
kez de té nek öt szá za dik, ju bi le u mi évé ben ér te -
lem sze rű en Né met or szág ban lesz nek nagy sza -
bá sú ren dez vé nyek.
Ne künk, ma gya rok nak Wrocław nak még

a ne ve is ba rát sá go san hang zik, hi szen van
ma gyar elnevezése is: Bo rosz ló. Ez észak fe -
lé a leg tá vo lab bi olyan vá ros, amely nek van
ma gyar ne ve. So kan nem tud ják, hogy Má tyás
ki rály is járt Bo rosz lóban, s tör vény te len fia,
Cor vin Já nos épp egy bo rosz lói hölgy gyer me -
ke. Messze kel lett lo va gol nia igaz sá gos ki rá -
lyunk nak: Bu dá ról mint egy ezerháromszáz ki -
lo mé ter az út oda-vissza, ami még au tó val is
fá rasz tó volt, an nak ide jén ló há ton he te kig el -
tart ha tott.

g B. Wal kó György

Szabadon 
Közép-európai        

A świdnicai fatem
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 Krisztusban
   keresztyéntalálkozóWrocławban

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
ve ze tői te vé keny sze re pet vál lal tak a
wrocławi  ta lál ko zó  prog ram ja i ban.
Gáncs Pé ter el nök-püs pök a meg nyi -
tón be szélt, részt vett a Püs pö kök fó ru -
macím mel meg tar tott vi tán, majd va -
sár nap Świd ni cá ban, a Szent há rom ság-
bé ke temp lom ban Lk 19,1–10 alap ján
pré di kált. Ki emel te, hogy nagy öröm,
ami kor  za rán do kok  ez rei  kü lön fé le
he lyek ről in dul nak egy irány ba, ke re -
sik he lyü ket, mint ahogy Jé zus is min -
dig ke res te az el ve szet te ket. Ma is so -
kan ke re sik Jé zust, de úgy, mint egy -
kor a fü ge fá ra má szó Zá ke us: arc ta la -
nul, gyü le ke ze ti el kö te le zett ség nél kül,

vir tu á lis ke resz tény ként – mond ta a
püs pök. Rá mu ta tott:  a Zá ke us ról,  a
meg ve tett fő vám sze dő ről szó ló öröm -
hír az, hogy Jé zus a ki ta szí tot tat, az arc -
ta lant is be fo gad ta, mond ván: „Áb ra -
hám gyer me ke vagy te is!” 

Dr. Fa bi ny Ta más bib lia ta nul má -
nyá ban a té koz ló fiú pél dá za tát ele -
mez te, rá mu tat va sok olyan rész let -
re, ame lyek több nyi re ki ma rad nak az
ige ma gya rá za tok ból. A püs pök sze rint
va ló já ban két té koz ló fi ú ról van szó,
hi szen a be ve ze tő ben em lí tett test vér
a pél da be széd vé gén nem haj lan dó el -
fo gad ni a ha za té rőt, s szá mon ké ri ap -
ján,  mi ért  fo gad ja  nagy  ün nep pel,

hí zott mar ha le vá gá sá val a té koz lót.
A disz nó ele del után is vá gya ko zó if -
jú pe dig su nyi mó don, nem őszin tén
vall ja ma gát bű nös nek, nem mond ja
el vé gig az el ter ve zett mon da tot sem,
nem ajánl ja fel bé re si szol gá la tát, hi -
szen már tud ja, ap ja nem ta szít ja el,
fi a ként fo gad ja vissza. A sza bad ság és
a szol ga ság gyak ran ke ve re dő fo gal -
mát  is  ér tel mez te  a  té koz ló  fi ú ról
szól va Fa bi ny Ta más. Ki tért ar ra is,
hogy a Wrocław ban szü le tett s már -
tír ként meg halt Di et rich Bon hoef fer a
sza bad ság ról szól va le szö gez te: köny -
nyebb pa rancs ra cse le ked ni, mint vál -
lal ni a dön tés sza bad sá gát.

Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye -
lő az egy há zak sze re pé ről foly ta tott
mű hely be szél ge té sen ar ra hív ta fel a
fi gyel met, hogy Ma gyar or szá gon a
rend szer vál tást meg elő ző en éve kig
ar ra  ké szül tek  a  funk ci o ná ri u sok,
hogy po li ti kai ha tal mu kat gaz da sá -
gi ha ta lom ra vált sák. Gu lyás kom mu -
niz must épí tet tek, ezért a bé ke, jó -
lét  és  sza bad ság  hí vó sza vak  nem
je len tet tek annyit, mint más or szá -
gok ban. Nem va ló sult meg a fe le lős -
ség re vo nás, sőt An tall Jó zsefmi nisz -
ter el nök kel tár gyal va Hel mut Kohl
né met kan cel lár épp Horn Gyu lát ja -
va sol ta kül ügy mi nisz ter nek. 

Egy há zunk or szá gos fel ügye lő je a
po li ti kai el ha tá ro ló dá sok kal kap cso -
lat ban úgy vé le ke dett, hogy az egy -
há zak nak nem va la mi el len, ha nem
va la mi ért kell ál lást  fog lal ni uk. Az
egy há zak nin cse nek  jó ál la pot ban:
most több ez ren éne kel jük ugyan az
„Erős vár…” him nu szun kat, de temp -
lo ma ink ki ürül nek – mu ta tott rá. Az
Eu ró pai Uni ó ról szól va ki tért ar ra,
hogy va ló ban lé te zik sza ka dás: van -
nak, akik sze rint csak ma guk ra szá -
mít hat nak a tag ál la mok, má sok vi -
szont  olyan  lég vá ra kat  épí te nek,
mint az egy sé ges Eu ró pa ál ma. 

g BWGY 
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Ün ne pe ink kö zül az egyik leg kü lö -
nö sebb a köny vek fesz ti vál ja. Egyé -
ni  és  kö zös sé gi,  szin te  min den kit
meg aján dé koz  va la mi  lé lek eme lő
üze net tel. A bu da pes ti nem zet kö zi
könyv fesz ti vál mel lett leg is mer tebb
az ün ne pi könyv hét a Vö rös mar ty
té ren. A bu dai őszi se reg szem le a
Várban  az  újak  kö zé  tar to zik,  a
Ma gyar or szá gon nyom ta tott  el ső
könyv em lé ké re és a ma gyar nyelv
tisz te le té re szervezik meg.
Idén elő ször ren de zik meg jú li -

us  17–20.  kö zött  Ti hany ban  az
Echo  könyv fesz ti vált.  A  ren dez -
vény cél ja, hogy fel hív ja a fi gyel met
a ba la to ni té má jú mű vek ha tal mas
vá lasz té ká ra. Hogy  őriz ze  és  ter -
jessze az ol va sás kul tú rá ját. A prog -
ram ban a mű he lyek be mu tat ko zá -
sa mel lett lesz iro dal mi est, kon cert,
ret ro tú ra, nép raj zi ját szó ház, bor -
va cso ra. A ren dez vény fő véd nö ke
Mádl Dal ma asszony.
A ma gyar ten ger szám ta lan iro -

dal mi és kép ző mű vé sze ti al ko tás ih -
le tő je. Jó kai Mór, Kis fa lu dy Sán dor,

Eöt vös Ká roly, Né meth Lász ló, Illyés
Gyu la, Ke resz tury De zső, Egry Jó -
zsef, Bor sos Mik lós mun kás sá ga
szo ro san össze forrt  a Ba la ton nal.
Ezt a ki me rít he tet len, már-már fe -
le dett kin cset mu tat ja be a fesz ti vál

klasszi ku sok kal az élen, a kör nye -
ző te le pü lé sek ér de kes ki ad vá nya -
i val, a keszt he lyi Ba la ton Mú ze um
rit ka sá ga i val,  a  fü re di,  a  sió fo ki

könyv tár, az Észa ki Part cí mű fo lyó -
irat be mu tat ko zá sá val.
A jú li us 17-én, csü tör tö kön dél után

há rom óra kor meg nyí ló fesz ti vál el -
ső nap já ból ki emel ke dik a kis vo na -
tos  tú ra,  a Ba la to ni pan te on cí mű

mű sor, mely nek há zi gaz dá ja Praz -
novsz ky Mi hály iro da lom tör té nész. 
Pén te ken báb elő adás és ba ba mú ze -

um. Dél után fél öt kor Kor zensz ky Ri -

chárd atya – ez út tal mint sok kö te tes
szer ző – lesz a szín pa di be szél ge té sek
nagy ér dek lő dés sel várt ven dé ge. Szi -
ge thy Gá bor iro da lom tör té nész nek
er re az al ka lom ra ké szült pó di um mű -
so rát lát ha tják-hall ha tják a vendégek:
Ben cé sek bo ra – ben cé sek hu mo ra. Se -
bes tyén Már ta és  And rejszki Ju dit
kon cert je zár ja a prog ram so ro za tot. 
Szom ba ton iro dal mi ha jó – a Jó -

kai –  in dul  Fü red ről  Ti hany ba,
mely nek „ka pi tá nya” Praz novsz ky
Mi hály. A ne ves Lisz kay-pin cé szet
tu laj do no sa kü lön le ges bor va cso -
ra mel lett a zon go rá nál vil lant ja föl
te het sé gét. 
Va sár nap  dél ben  a  ti ha nyi  sza -

kács könyv ben meg je lent éte lek ké -
szül nek a kör nye ző ven dég lők ben.
Dél után  ta lál ko zás  gróf Ná dasdy
Bor bá lá val, a Mencs he lyen ott hon -
ra lelt író nő vel; Fe hér Bé lá val, aki -
nek Kos suth kifli cí mű re gé nyét most
fil me sí tet ték meg. Be szél ge tés Schäf -
fer Er zsé bet tel a sző lő vi rág il la tá ról
és Jásdy Ist ván cso pa ki bo rásszal Sze -
re nád a sző lő ben cí mű mun ká já ról.

Mind a négy na pon könyv vá sár a
fő té ren. 
Be fe je zé sül szól ni kell a ki vé te les

hely ről, a hely szel le mé ről is. Majd
ki lenc száz hat van  éve  van  ben cés
apát ság  a  Ti ha nyi-fél szi ge ten.  Az
ódon-szép temp lom az év szá za dok
so rán a pusz tu lás és az új já szü le tés
ott ho na  volt.  Az  ala pí tó  ki rály,  I.
And rás sír ja csen des za rán dok he lye
Ma gyar or szág nak. A ti ha nyi apát ság
ala pí tó le ve lének (1055) per ga men re
írt so rai örök üze ne tek. 
A fe hér fák lya ként lo bo gó temp -

lom nem csu pán mű vé szet tör té ne ti
em lék, épü le te i vel együtt a kul tú ra
fel leg vá ra. Kor zensz ky Ri chárd per -
jel fá rad ha tat lan mun kál ko dá sa nyo -
mán  egész  év ben  ta lál ko zá sok  és
ren dez vé nyek van nak vén fa lai kö -
zött.  A  te tő té ri  es ték,  kon cer tek,
ki ál lí tá sok,  lel ki gya kor la tok  mind
szé le sebb su gár zás sal hir de tik a hit
és a szép ség ere jét. És most a könyv
és az ol va sás nem mú ló aján dé kát
min den idő ben.

g F. F. L.
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Weö res Sán dor 101. Az el múlt év ben ün ne -
pel tük  nagy  köl tőnk  szü le té sé nek  szá za dik
év for du ló ját. Mi cso da se reg szem le volt ked ves
fa lu já ban,  Csön gén!  Mint ha  pa ra zsat  szórt
vol na a jú ni u si nyár, még is meg telt az ódon-
szép  evan gé li kus  temp lom,  jöt tek  az  or szág
min den ré szé ből. És Er dély ből, a Vaj da ság ból,
Kas sá ról, Pá rizs ból és Lon don ból. 
Weö res ma ga volt az ele ven köl té szet. Min -

dent vers sé va rá zsolt, amit meg érin tett: du nán -
tú li ősi pa raszt haj lé kát, szor gos em be re it; tá vo li
or szá gok sze gé nye it – Egyip to mot, In di át, Kí -
nát.  A  „cso da gye rek nek”  hu szon két  éve sen
ítél ték oda a Baum gar ten-dí jat. Min den kö te té -
vel új és új ma gas la to kat hó dí tott meg; ran gos
he lyet fog lalt ma gá nak a vi lág iro da lom ban is… 
A szá za dik év for du ló ró la szólt, volt tu dós

be széd, vers mon dás, gye rek kó rus, nép ze ne, vá -
lo ga tott kö tet, bé lyeg so ro zat. Az idei esz ten -
dő fur csa ér zést ho zott. A sze ré nyebb em lék -
idé zés ben volt szo bor ava tás is, de nem új. A ré -
gi, szét vert és új já ön tött szo bor le lep le zé sé re
ke rült sor. A van dál ke zek el pusz tí tot ta al ko -
tást ada ko zók né pes se re ge (in téz mé nyek és a
köl tő tisz te lői) jó vol tá ból új ra te remt het ték. Kö -
szö net és há la min den fo rin tért.

* * * 

Gro sics Gyu la ha lá lá ra. El ment ő is, a le gen -
dás arany csa pat ka pu sa, a nem zet spor to ló ja.
Rég óta be te ges ke dett, de sze líd be szé de, fá radt
mo so lya min dig meg ma radt. És hű sé ges ba rát -
ja, Bu zánsz ky Je nő is, aki ma már az egyet len
élő tag ja a haj da ni vá lo ga tott nak.
Meg lep ve  ol vas tam,  hogy  pá lya fu tá sát

Grosics fi a ta lon,  ti zen öt éve sen kezd te. Alig
múlt húsz éves, már a ka put véd te a ro má nok
el len – nagy si ker rel. A ma gyar lab da rú gó-vá -
lo ga tott nak 1947 és 1962 kö zött nyolc van hat al -
ka lom mal volt há ló őre. 
Leg töb ben az év szá zad meccsé re em lé kez -

nek, az 1953-as ra, ami kor Lon don ban 6 : 3-ra
ver ték Ang li át. Ott volt az 1954-es ber ni vi lág -
baj nok sá gon  ezüst ér met nyert  csa pat ban  is.
1952-ben Hel sin ki ben olim pi ai baj no ki cí met
szer zett. 
Kü lön ol da la kat le het ne ír ni ké sőbbi éle té -

ről, edzői, el nö ki mun ká já ról, ar ról, mi lyen so -
kan vá lasz tot ták fi a ta lok pél da kép nek. 2008-
ban az új bu dai Bu dai Sport Ál ta lá nos Is ko la,
2011-ben a ta ta bá nyai sta di on vet te föl a ne vét.
2009-ben Gyu lán meg ala kult a Gro sics Gyu -
la Ka to li kus Lab da rú gó-aka dé mia. 
Gro sics Gyu la mély hit tel élő em ber volt a

leg ne he zebb idők ben is. „Az éle te met a Jó is ten
irá nyí tot ta – mond ta az utol só in ter jú ban –, a
drá mai pil la na tok ban is ta lált meg ol dást. Ez vé -
gig kí sér te nap ja i mat,  éve i met. Hol  egy sze rű
üze ne tek kel, hol el hal moz va cso dák kal, hogy
a re ményt so ha ne ve szít sem el.”

* * *

Egy tisz ta köl tő. A Far ka sok rét jén, az evan -
gé li kus gyász szer tar tás alatt döb ben tem rá, mi -
lyen nagy sze rű em ber volt Hárs Er nő. Fi nom

tol lú  köl tő,  író,  mű for dí tó  és  köz gaz dász.
1920-ban szü le tett, ki tün te tés sel érett sé gi zett,
Pá rizs ban és Bécs ben ta nult. 1944 ka rá cso nyán
fe le sé gül vet te a je les ope ra éne kest, Sán dor Ju -
di tot. Bu da pest ost ro ma kor sú lyo san meg se be -
sült. Fel épü lé se után mi nisz té ri u mok ban dol -
go zott. És szün te le nül írt. 
Húsz sa ját kö te te je lent meg; mű for dí tá sai fő -

ként né met, olasz, por tu gál nyel vű al ko tá so kat
ül te ttek át ma gyar ra. Ne héz és hi ányt pót ló kö -
te tek: Tor qua to Tas so: A meg sza ba dí tott Je ru -
zsá lem, Lu ís de Camões: A lu si adák…
Ma gas alak ja messzi ről fel tűnt, mi ként csen -

des,  bölcs  hall ga tá sa,  ha  fi a ta lok  kö zé  ült,
hogy meg fi a ta lod jon. Hogy vak me rő ter ve i ről
be szél jen. „Há la min de nért, amit Is ten adott!”
– mond ta az utol só in ter jú ban. És há la, hogy
ilyen so ká ig itt volt kö zöt tünk: se gí tett és biz -
ta tott a szép ség szol gá la tá ra.

Jú ni us. Né hány na pon át már tom bolt a nyár.
Vá rat lan, nagy vi ha rok tép ték fal va in kat, ha tal -
mas esők vá ro so kat ön töt tek el. Az után hi de -
get ho zott a dé li szél, tíz-ti zen öt fo kot is le ment
a hő mér sék let éj sza ka. 
Egy re több a tu ris ta az ál lo má so kon, di ák -

csa pa tok a met ró ban, szün te le nül szá mol ja a
ta nár nő: nem ve szett el sen ki? Föl ke re ke dünk,
ki Szent end ré re megy, ki a fény ben tün dök lő
Ba la ton ra, s van, aki meg sem áll Ame ri ká ig,
Bom ba yig, a zsú folt Kí ná ig. 
Pe dig  Goe the sze rint  a  meg ér ke zés  nem

fon tos. Csak az uta zás, hogy az ott ho nunk ból
a  vég te len  fe lé  me gyünk.  El in dul  ve lünk  a
szo ba, mint kes keny ha jó, és új, sze lí debb ég -
övek be jut. Fa há zak, bo ros pin cék a par ton. A
te ra szon öre gek ül nek, asszo nyok hunyt szem -
mel a he ve rő kön, fi a tal lá nyok a kert aj tót fi gye -
lik. Min den ki vár va la kit.

* * * 

Új ház. Gyö nyö rű, fé lig kész pa lo ta az ut ca vé -
gén. Mi re be fe je ző dött vol na az építkezés, az
if jú pár össze ve szett, már el is vál tak. A nagy
far kas ku tya ma radt, egye dül és el ha gyat va. A
szom szé dok hoz nak ne ki vi zet, va sár na pi le ves -
cson tot. Áll, és őr zi a há zat, a lomb rej tet te ker -
tet. Áll és ugat, el len őr zi az el ha la dó kat. Min -
den nesz re fi gyel. Ta lán fe les le ge sen, de ezt nem
tud ja, csak mi, kal ló dó em be rek.

* * * 

Szent ágot hai Já nos. Új ból lát hat tuk a né hány
éve ké szült do ku men tum fil met. Hall hat tuk a
vi lág hí rű agy ku ta tót, fő leg ta nít vá nyai kö ré ben.
Amint fi gyel nek, a vé gén tap sol nak. Mert a
pro fesszor órái nem csak az ana tó mi á ról szól -
tak: a szen ve dé lyes tu dás vágy ról is. A zsú folt
tan te rem ben nem csu pán a szak má ról volt szó:
a pro fesszor Arany Já nos- és Ady-ver se ket ol -
va sott föl, Goet hét ele mez te. Ked ves re gé nye it
me sél te; a hall ga tók meg is mer het ték a gyó gyí -
tó ze nét és a fes té szet mű hely tit ka it. Hi szen
Szent ágot hai Já nos ma ga is – sza bad ide jé ben
– pom pás ak va rel le ket va rá zsolt a pa pír ra. 
Nagy láng gal, fé le lem nél kül élt a zsar no ki

idő ben. Meg vall va evan gé li kus hi tét, szól va a
De ák té ri temp lom vá ra ko zó csend jé ről, J. S.
Bach or go na mu zsi ká já ról.  Az  ak ko ri  lel kes
di á kok ősz ha jú fér fi ak let tek, töb ben is aka dé -
mi ku sok. Ha lász Bé la, Há mo ri Jó zsef, Szé kely
Györgymély tisz te let tel idéz ték út ba in dí tó mes -
te rü ket. A nagy tu dóst és tisz ta em bert.

* * * 

Ké sei öröm. „Nem vol tam bol dog! – pa nasz -
ko dik is me rő söm. – Nem volt egyet len na pom,
ami kor nem fél tem – foly tat ja ke se rű sza va it.
– Rö vi de sen meg ha lok, sem mi re nincs időm”
– bú csú zik a ka pu nál. 

„Ke ress föl idős, el ha gyott em be re ket! – ta ná -
cso lom ne ki. – Ma gá nyos, ki lenc ven éves fér -
fi a kat. Für desd meg őket, főzz és ta ka ríts!” 
Nem vá la szol. Kö szö nés nél kül el si et, a sar -

kon nem áll meg és nem in te get.

* * *

Vak fér fi. Rég óta is me rem, örü lök a ta lál ko zás -
nak, már azt hit tem, a hi deg tél meg öl te. Fe le sé -
ge alig lát va la mit, ő gon dos ko dik az öt egész sé -
ges gye rek ről. „Mi ért van itt?” – kér de zem az ut -
ca zaj ban. „Fel újí tot ták a Fe ren ci ek te rét, és ne -
kem is men nem kel lett” – fe lel csen de sen. Az -
után hosszan hall gat. „Or dí tot tak ve lem, még a
lép cső ről is le lök tek!” – mond ja bú csú zó ul. Pe -
dig sen kit nem za vart, dél előt tön ként, a hu za tos
met ró le já ró nál nép da lo kat és zsol tá ro kat éne kelt.

* * * 

Mú ze u mok éj sza ká ja. Szép és jó öt let a jú ni -
u si éj jel, bár ki volt a meg ál mo dó ja. Per sze ott a
buk ta tó is, azt hi szi az em ber, az idén sok hely -
re el jut, leg alább a leg fon to sabb ren dez vé nyek -
re. Né hány óra múl va be lát ja, egy re ke ve seb bet
mar kol, öre ge dő lá bai nem bír ják a gya log lást. 
Bu dá ra men tünk, sé tál tunk, majd be néz tünk

a Ze ne tör té ne ti Mú ze um ba, ahol egy lel kes,
min den tu dó  fi a tal em ber  ka la u zolt  a  cso dás
hang sze rek  vi lá gá ban.  A  leg töb bet  most  is
meg szó lal tat ják a hang ver se nye ken. Az Or szá -
gos Szé ché nyi Könyv tár ban Dan te és Ba bits
várt ben nün ket. A Nem ze ti Ga lé ri á ban ki ál lí -
tá sok és a ré gi klasszi ku sok: Mun ká csy két ter -
me is mét el káp ráz tat ta a lá to ga tó kat! 
Éj fél előtt le ül tem egy üres pad ra, előt tem há -

rom kép lo bo gó  szí nek kel Csont várytól. Há rom
re mek mű: A ta or mi nai gö rög szín ház rom jai
(1904), Jaj cei víz esés (1903), Za rán dok lás a céd -
ru sok hoz Li ba non ban (1907). Néz tem a ha tal -
mas vász na kat, fi gyel tem az em be re ket. Meg -
döb ben tett, hogy fél óra alatt csak egy fér fi is -
mer te föl messzi ről a fes tőt, és tud ta a ne vét is.
A töb bi hat van-het ven lá to ga tó hosszú per ce -
kig ol vas ta a cí met, és sem mit nem mon dott ne -
ki a lán go ló szí nek üze ne te.

* * * 

Haj na li ri gók. Sza bó Lő rinc szép ver sét ma meg -
él tem. Rossz álom után, pont ban négy óra kor föl -
éb red tem, és si et tem az er kély re, hogy meg hall -
gas sam az éb re dő ker te ket. Igaz min den sor, a
pon tos meg fi gye lés: „Haj na li négy kor be ki a bál -
tak”…, és éne kel tek, füttyen tet tek, kur jon gat tak
„vad ví ga do zás ban a ker ti ri gók”. 
Így tör tént, egy perc cel se ké sőbb, mint ha

va rázs ütés re min den ma dár föl éb redt vol na,
mond ta és ki ál tot ta örö mét. Hogy él, és in dul
a nap a jú ni u si ég re. Mi cso da tisz ta han gok,
arany sí pok, száz és száz. Ész re vét le nül, ahogy
a köl tő 1931-ben, meg tel tem én is lá zas zsi vaj -
jal, cso bo gó zen gés sel. És a be fe je zés fáj dal ma
is igaz: „csu pa fütty, pe dig el hall gat tak / s reg -
gel re em lék ma radt csak, / hogy mi lyen ék te -
le nűl mu lat tak / a haj na li kert ben a sár ga ri gók.”

g Feny ve si Fé lix La jos

Jegy zet la pok 
(Napló,2014)
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Jé zus Krisz tus mond ja: „Egy más
ter hét hor doz zá tok: és így tölt sé tek
be a Krisz tus tör vé nyét.” (Gal 6,2)

Szent há rom ság ün ne pe után a 4. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igé i ben
jó gyü le ke zet épí té si ta ná cso kat ta lá -
lunk. Krisz tus tör vé nye a sze re tet pa -
ran cso la ta, s a köl csö nös te her hor do zás a ch ris ti a nu sok jel lem ző je (lásd Gal 5,14;
Róm 15,1); ezért: „Úr is ten, őriz zük a te be szé de det!” (GyLK 752) „Jó az Úr min -
den ki hez, és ir gal mas min den te remt mé nyé hez.” (Zsolt 145,9; LK) Jé zus sze re -
te te és jó sá ga kö rül öle li éle tün ket; ő me zei be szé dé ben ké ri: „Le gye tek ir gal ma -
sok, amint a ti Atyá tok is ir gal mas!” (Lk 6,36) Lu ther sze rint: „A ke resz tyén em -
ber ak kor ir gal mas, ha nem ke re si csak a ma ga hasz nát, ha nem nyi tott szem -
mel jár va szer te, egy for mán néz min den ki re: ba rát ra és el len ség re – ahogy mennyei
Atyánk cse lek szik.” Urunk óv a kép mu ta tó ítél ke zés től is: „Ne ítél je tek, és nem
ítél tet tek. (…) Kép mu ta tó, előbb vedd ki a ge ren dát a sa ját sze med ből, és ak kor
jól fogsz lát ni ah hoz, hogy ki ve hesd a szál kát test vé red sze mé ből.” (Lk 6,37.42) Az
íté let Is te né, ezt Fi á nak ad ta át (lásd 2Kor 5,10), ezért Pál ta ná csol ja: „Ne ítél ges -
sük hát töb bé egy mást, ha nem azt ítél jé tek meg in kább, mi ként nem okoz tok a
test vé re tek nek meg üt kö zést vagy bot rán ko zást.” (Róm 14,13) Is ten küz de lem re hív
a kí sér té sek ben s föl di hi va tá sunk ban. Jé zus a bé nát le le mé nyes sze re tet tel elé
te vő fér fi ak hi tét lát va szólt: „Em ber, meg bo csát tat tak a te bű ne id. (…) Ne ked mon -
dom, kelj fel, vedd az ágya dat, és menj ha za!” (Lk 5,20.24) Az ő bűnt meg bo csá -
tó ha tal ma tes tet-lel ket gyó gyít. Je ru zsá lem vár fa lá nak új já épí tői böj töl tek, „az -
után elő áll va val lást tet tek vét ke ik ről és őse ik bű ne i ről. (…) Jo gos volt min den, amit
re ánk hoz tál, mert te hű vol tál hoz zánk, mi pe dig hit sze gők vol tunk.” (Neh 9,2.33)
Jé zus ta nít: „…higgyé tek, hogy mind azt, amit imád sá go tok ban kér tek, meg kap -
já tok… És ami kor imád koz tok, bo csás sá tok meg an nak, aki el len va la mi pa na -
szo tok van (lásd Mt 6,12), hogy mennyei Atyá tok is meg bo csás sa nek tek vét ke i -
te ket.” (Mk 11,24–25) Pál ta nít ja Krisz tus tes té ről, a gyü le ke zet ről: ta gok ból áll,
s egy más ra van nak utal va, mind egyik fon tos. „…köl csö nö sen gon dos kod ja nak egy -
más ról a ta gok. És így ha szen ved az egyik tag, ve le együtt szen ved va la mennyi,
ha di cső ség ben ré sze sül az egyik tag, ve le együtt örül va la mennyi.” (1Kor 12,25–
26) Az Úr Krisz tus Ba rabb ás he lyett is vé re zett, s min den em ber bű nét fel vit te
a fá ra, és „a mi fáj dal ma in kat hor doz ta” (Ézs 53,4). Pi lá tus „sza ba don bo csá tot -
ta azt, akit kér tek…, Jé zust pe dig ki szol gál tat ta aka ra tuk nak”. S íme, egy meg -
is mé tel he tet len te her hor do zás: ci ré nei Si mon ra „rá tet ték a ke resz tet, hogy vi gye
Jé zus után”. (Lk 23,25.26) Pál rö vid, vég ső gyü le ke zet épí tő üze ne te ez: „…örül -
je tek, ál lít sá tok hely re a jó ren det ma ga tok kö zött, fo gad já tok el az in tést, jus sa -
tok egyet ér tés re, él je tek bé kes ség ben, ak kor a sze re tet és a bé kes ség Is te ne ve le tek
lesz.”S ál dást kér re ánk is: „Az Úr Jé zus Krisz tus ke gyel me, Is ten sze re te te és a Szent -
lé lek kö zös sé ge le gyen mind nyá ja tok kal!” (2Kor 13,11.13) Mi is kér het jük: „Áldj
meg min ket, Úr is ten, / A te jó vol tod ból…” (EÉ 323,1) 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

„Ke gye lem és bé kes ség! Itt ülünk és
he ve ré szünk tét le nül és el fog lal tan;
tét le nül, mi vel sem mi re sem ju tunk,
és el fog lal tan, mi vel vég te len ter het
ci pe lünk, ame lyet a Sá tán ga lád sá ga
só zott a nya kunk ba. Annyi út kö zött
el ju tot tunk vég re  egy hez, mely  re -
ménnyel ke cseg tet. A Sá tán ezt is mét
el tor la szol ta. Er re egy má si kat vá lasz -
tunk ab ban a hit ben, hogy így min -
den kér dés meg old ha tó lesz. A Sá tán
megint köz be lép. Egy har ma dik ra lé -
pünk, mely tel je sen biz ton sá gos nak
tű nik, és nem fe nye get csap dá val. De
»tet tet a vég iga zol« (Ovi di us)majd. 
Ak ko ra  a  bi zal mat lan ság  mind -

két ol da lon, hogy min den szó tag ban
mér get  szi ma tol nak.  Azt  mon da -
nád, hogy szőr szál ha so ga tás [lo go ma -

chia] vagy szó fo sás [lo go ma nia]. Ez a
ju ris ták nak kö szön he tő, akik a vi lá -
got annyi két ér tel mű ség re, szo fisz ti -
ká ra és trükk re ta ní tot ták és ta nít ják
most is, hogy be szé dük za va ro sabb
min den Bá bel nél. Ott ugyan is nem
tud ta, itt nem akar ja egyik a má si kat
meg ér te ni (1Móz 11,7–9). 
Szó csa va rók, szo fis ták – az em be -

ri nem pes ti se! Mér gem ben írok, de
nem tu dom, hig gad tan pon to sab ban
fo gal maz nék-e. Is ten ha rag ja vi szont
rá te kint  bű ne ink re.  »Mert igaz sá -
got szol gál tat né pé nek az Úr, és meg -
kö nyö rül szol gá in« (Zsolt  135,14),
ámen! Ha ez a jog tu do mány, ak kor
nem le het ne egy jo gász annyi ra büsz -
ke rá, ami lyen büsz kék mind egy szá -
lig. Iga za van Ézsa i ás nak: »Az Úr, a
Se re gek Ura el tá vo lít ja Je ru zsá lem -
ből és Jú dá ból a hőst« stb. (Ézs 3,1–
2)  Is ten ve led,  és  imád kozz ér tem! 
Do rottya nap ján 1546-ban.” 

d� Lu ther Me lancht hon nak,
1546. feb ru ár 6. 

(Csep re gi Zol tán for dí tá sa)

se Mpe r re for M AndA

2006-ban egy or vo si vizs gá lat so rán po zi tív le le tet kap -
tam. El kez dő dött a be teg ség ke re sé se, elég sok fáj dal mat
sze rez ve ne kem, de a baj el rej tő zött. Egy évi vizs gá ló dás
után végül ki de rült, hogy rá kos va gyok. A lá nyom és a
me nyem ve lem volt, ami kor a kór ház ban fel fe dez ték a ha -
tal mas da ga na tot. Na gyon meg ijed tem. Pró bál tam fe gyel -
mez ni ma gam, de alig si ke rült.
Ab ban a hó nap ban ün ne pel tem jó né hány öt ven éves

ju bi le u mot, ame lyet szű kebb és tá gabb csa lá di, ba rá ti kör -
ben tar tot tunk meg. A ven dé ge ink fá tyo los szem mel jöt -
tek hoz zánk, és az öle lé sük ben a bú csú me le ge ér ző dött.
Min den ki hal kan, sut tog va be szélt, mint ha ha lott len ne
a la kás ban. Kül föl di ba tá ta im ak ko ra csok ro kat küld tek,
hogy be le he tett vol na ta kar ni ve lük egy sír hal mot.
A gyer me ke im min den ré gi ál mo mat be tel je sí tet ték,

je gyet sze rez tek a Van Gogh-ki ál lí tás ra, és el kí sér tek Hän -
del Mes si á sá ra.Há lás szív vel men tem min den ho va ve -
lük, örül tem a sze re te tük nek, amely ből a bú csú zás fáj -
dal ma áradt.

Az ün ne pi kö szön té sek ér de kes és vissza té rő igé je az
50. zsol tár 15. ver se volt, amely min den kö szön tő ben sze -
re pelt: „Hívj se gít sé gül en gem a nyo mo rú ság ide jén! Én
meg sza ba dít lak, és te di cső í tesz en gem.”A har ma dik kö -
szön tés nél oly annyi ra meg ra ga dott a vers mon da ni va ló -
ja, hogy el akadt a lé leg ze tem tő le. Igen, most nyo mo rú -
ság kö vet ke zik az éle tem re, de lesz, akit se gít sé gül hív -
jak. És ne ke res gél jek más se gít sé get, Is tent hív jam, ami -
kor szük sé gem lesz rá.
A gyü le ke zet ben is be szá mol tam a be teg sé gem ről.

Fél tő sze re tet tel hall gat ták „ha lál ba in du ló” test vé rük
tör té ne tét. Azon az is ten tisz te le ten az egyik, hit tant
ta ní tó tár sam, egy fi a tal asszony ar ra hív ta fel a fi gyel -
me met, hogy a be teg sé gem nek cél ja van. Azért kell el -
szen ved nem, hogy meg ír jam azo kat a cso dá kat és is -
ten kö ze li él mé nye ket, ame lyek kí sé rik majd a gyó gyu -
lá so mat.
Na gyon meg érin tett ez a ki je len tés. Is ten üze ne té nek

vet tem. Fur csamód meg vál to zott a szen ve dé sem ről ki -
ala kí tott ké pem. Szol gá lat ból fo gok szen ved ni, má so kért.
Azo kért, akik hez nem jut el más ként a se gít ség for rá sá -
ról szó ló üze net. „Hívj se gít sé gül!” Ne kem kell el mon da -
nom,  meg él nem  és  be bi zo nyí ta nom,  hogy  ha  Is tent
hív juk, meg sza ba dít. 
Hogy mi fog tör tén ni ve lem, azt nem tud ha tom, de biz -

to san meg fog ja hal la ni a hí vá so mat. Et től az órá tól fog -
va nem sír tam, in kább oda szán tam éle te met egy szol gá -
lat ra. Eszem be ju tott, hogy Jé zus is az éle té vel szol gált,
bár az enyém sem mi az övé hez ké pest. Még is előt tem állt
mint pél da kép.

* * *

Va sár nap egye dül vol tam a kór te rem ben, tel je sen le gyen -
gül ve a több na pi kop la lás után. Hir te len el ve szett a „szol -
gá ló be teg sé gem” tu da ta, és kez dett rám tör ni a ha lál fé -
le lem. Ak kor fel is mer tem, hogy a sá tán kö ze le dik, sze -
ret ne el tán to rí ta ni kü lö nös kül de té sem vál la lá sá tól.
Buz gó kö nyör gés be kezd tem. „Uram, nem aka rom fel -

ad ni! Amit kérsz tő lem, azt sze ret ném vé gig vin ni!” Na -

gyon ne héz hely zet ben vol tam. Annyi ra gyö tört a fé le -
lem től va ló fé le lem, hogy szin te meg iz zad tam.
Ami kor vég re áment mond tam, meg szó lalt a mo bi lom.

Egy lap szer kesz tő test vér nő ke re sett, aki ép pen egy írá -
so mat tör del te az egyik ke resz tyén lap ba. A cet fia cí mű
el be szé lés volt, ame lyet gye re kek nek ír tam Jó nás pró fé -
tá ról. Sze re tet tel mu tat tam be a jo gos em be ri igaz sá got
kép vi se lő pró fé ta alak ját az Is ten ke gyel mes sze re te té vel
szem ben. Lel ke sen biz ta tott, hogy ír jak még ha son ló tör -
té ne te ket, mert er re fo gé ko nyak a gye re kek, és szük ség
vol na  rá juk  a  lap juk ban.  Min dent  kö zöl nek,  si es sek
meg ír ni a töb bi tör té ne tet. Mond tam ne ki, mi a hely zet,
de mint ha nem hal lot ta vol na, csak lel ke sí tett és tü rel -
met len ke dett, hogy mi előbb vár ja az írá so kat.
A vé get nem érő biz ta tás ban Is ten fe le le tét lát tam meg,

mert épp ak kor épp ar ról be szélt, ami vel leg job ban vissza
le he tett hoz ni az élet ked ve met. Szo ros kap cso lat ban állt
az zal a kül de tés sel, hogy ír jam meg az át élt cso dá kat. Ez
a te le fon be szél ge tés volt az el ső cso da.
Az tán elő vet tem a tol la mat, és vagy húsz bib li ai tör -

té net váz la ta ju tott eszem be, ami szin tén rend kí vü li volt.
Egész dél után ír tam, és olyan bol dog ság áradt a szí vem -
be, ami lyet csak Is ten tud ad ni, ha az ő ked ves gyer me -
ke i ről szó lunk. 
Sze mem előtt vo nul tak a gön dör ha jú, fe ke te sze mű

kis gyer me kek, egyik kis lány ép pen a sás ban vi gyá zott a
test vér ké jé re, a má sik fe hér vi rág ko szo rút font a ba rát -
nő i vel az er dő ben, mi köz ben tud ta, hogy ha ma ro san meg
kell hal nia. Vol tak, akik sza lad tak a szik lás úton fel fe lé,
vagy ci pócs ká ju kat kí nál ták fel Jé zus nak. Cso dá la tos bib -
li ai ví zi ó ban él tem, ra gyo gó ké pek tá rul tak elém, min den
kép ele ven és szí nes volt, és a tör té ne tek Is ten sze re te -
tét hir det ték.
Ezek kel a lel ki gyö nyö rű sé gek kel fog lal koz tam, ami -

kor  el vit tek  mű tét re.  És  ami kor  fel éb resz tet tek,  te le
volt a szí vem bi zony ság gal. Nem em lék szem, hogy mi
min den ről be szél tem, csak ami kor már ki tisz tult a tu da -
tom, a be teg tár sak kér dé se i ből jöt tem rá, hogy én Is ten
üze ne tét ad tam át ön tu dat la nul.
A mű tét után több ször le állt a szí vem, in ten zí ven küz -

döt tek az éle te mért, de én csak me sél tem a bib li ai sze -
mé lyek cso dá la tos tör té ne te it. Eköz ben én is bol dog vol -
tam ve lük. A kar dio ló gus cso dál koz va kér te: „Mond ja már,
hogy rosszul van, most hoz tuk vissza a más vi lág ról!” De
én csak azt tud tam mon da ni, hogy jól va gyok.
Köz ben fi gyel tem a cso dá kat. Az egyik mé lyen meg -

érin tett, mert a be te ge kért mon dott ima ere jét bi zo nyí -
tot ta. Ezt az él ményt ak kor él tem át, ami kor a tes tem és
a lel kem el vált egy más tól. A lel kem fel fe lé szállt egy há -
ló ban. Tud tam, hogy én va gyok, és hogy már töb bet nem
fo gok szen ved ni. Le néz tem ar ra a sze ren csét len, be teg
test re, te le volt csö vek kel és elekt ro mos ta pa szok kal, és
saj nál tam sze gényt. Bol do gan emel ked tem az ég fe lé. Az
a biz ton sá gos tu dat erő sí tett, hogy az a há ló, amely nem
en ged szét es ni, a test vé re im imá ja.

* * *

Hosszú fo lya mat volt a gyó gyu lá som, és sok ne héz ség járt
ve le, de Is ten fo lya ma to san be vál tot ta a sza ba dí tá si ígé -
re tét. Én pe dig szün te len be szél tem ró la. Már nem tu -
dom, hogy volt hoz zá erőm, de ez is egy cso da volt.
Hét év vel ez előtt jár tam a ha lál völ gyé ben, las san a gyó -

gyul tak lis tá já ra ke rü lök, de a „hív lak”, a „meg sza ba dít -
lak”  és  „di cső í tés”  össze füg gé se  foly ton  előt tem  áll.
Nem hall gat ha tok, mert er re ho zott vissza en gem az Úr. 
Azok ból a tör té ne tek ből egy könyv szü le tett – érez -

he tő volt az írá so kon a Szentlé lek ih le té se. 
Ne kem így kel lett el vi sel nem a rák be teg sé get. Bár a tes -

tem fáj dal ma kat hor do zott, a lel kem köz ben nem szen -
ve dett kárt. Mert azért kap tam a be teg sé get, hogy má -
sok nak hir des sem, hol van a sza ba dí tás.
Le gyen ál dott a szent Is ten ne ve a kül de té sért! 

g Fritt mann Lász ló né

Hívj se gít sé gül!

Töl töt tél már sok időt azon gon dol kod -
va, hogy va la mi je len tő set te gyél az éle -
ted del – ta nulj to vább, vé gezz el va la -
mi lyen ki egé szí tő kép zést, vagy ve gyél
részt szak mai to vább kép zé sen –, de va -
la hogy so sem ju tot tál el ad dig, hogy
vég hez is vidd? Vagy eset leg fon tol gat -
tál olyas va la mit, ami más ja vát szol gál -
ná: kül de ni egy bá to rí tó jegy ze tet vagy
e-mailt; meg hív ni va la kit ebéd re vagy
ká vé ra, csak hogy job ban meg is merd;
fel hív ni egy ré gi ba rá tot, kol lé gát, aki -
vel már rég óta nem ta lál koz tál?
Ha  ezek  kö zül  a  kér dé sek  kö zül

bár me lyik re igen nel tudsz vá la szol ni,
ak kor nem vagy egye dül. Mind annyi -
an va gyunk úgy né ha, hogy jó szán dék

ve zé rel ben nün ket, de va la hogy még -
sem visszük vég be, amit el ter vez tünk;
ér té kes öt le te ink támadnak, ame lye ket
so sem va ló sí tunk meg. Sok szor el ha -
nya gol ha tók ezek nek a hi bá zá sok nak
a kö vet kez mé nyei. Egy nap majd azt
mond juk:  „Bár csak  meg tet tem  vol -
na…” – aztán csak meg von juk a vál lun -
kat, tud va, hogy azt a le he tő sé get már
el sza lasz tot tuk.
Más kor vi szont az ilyen mu lasz tá -

sok nagy meg bá nás sal jár nak. A rossz
utat vá lasz tot tuk éle tünk egyik kulcs -
fon tos sá gú ke resz te ző dé sé nél, és most
már túl ké ső, hogy vissza for dul junk. A
jó szán dék na gyon gör be uta kon ve zet -
het. Hogy egy ré gi mon dást idéz zek:

a po kol ba ve ze tő út is jó szán dék kal
van ki kö vez ve. 
Még a Bib li á ban is el is me rik ezt a

faj ta  igye ke ze tet.  Ta lán  Pál  apos tol
fe jez te ki leg job ban, ami kor ezt ír ta:
„Hi szen amit te szek, azt nem is ér tem,
mert nem azt cse lek szem, amit aka rok,
ha nem azt te szem, amit gyű lö lök. (…)
Azt a tör vényt ta lá lom te hát ma gam -
ban, hogy – mi köz ben a jót aka rom ten -
ni – csak a rossz ra van le he tő sé gem.”
(Róm 7,15.21)
Ha ez így van – ha még ne künk, a

leg el szán tabb, leg mo ti vál tabb em be -
rek nek  is  van nak  ilyen  em lé ke ink,
hogy nem tud tunk a  jó szán dé kunk
sze rint cse le ked ni –, mit te he tünk? Ad -
juk át ma gun kat a ku darc nak, el is mer -
ve fenn költ vá gya ink be tel je sí té sé nek
hi á ba va ló sá gát?

Nincs egy sze rű vá lasz er re a kér -
dés re. Ta lán a leg jobb úgy meg kö ze -
lí te ni a té mát, hogy új ra ér té kel jük a
jó szán dék fo gal mát: va ló sá gos cé lok
sze rint,  vég re haj tá si  ter vek kel  ki -
egé szít ve.

Mar ga ret That cher, aki az Egye sült
Ki rály ság mi nisz ter el nö ke ként szol gált,
a  kö vet ke zőt  je gyez te  meg:  „Sen ki
nem em lé ke zett vol na az ir gal mas sa -
ma ri tá nus ra, ha csak jó szán dé kai let -
tek  vol na;  pén ze  is  volt.”  Iga za  volt
That cher nek. Az ir gal mas sa ma ri tá nus
– mi u tán ész re vet te a rab lók meg seb -
zett ál do za tát, és gon dol ko zott: „Va la -
ki nek  ten nie  kell  va la mit!”  –  Jé zus
Krisz tus Új tes ta men tu má nak ta ní tá -
sá ban úgy dön tött, hogy ne ki kell an -
nak  a  „va la ki nek”  len nie,  és  se gí tett
(lásd Lk 10,25–37).

Az is se gít het, ha szá mon tart juk
a bu ká sa ink árát, ez ál tal ösz tö nöz ve
ma gun kat a jó szán dé kok meg va ló -
sí tá sá ra. Jé zus er re utalt, ami kor ezt
mond ta kö ve tő i nek: „Mert ki az kö -
zü le tek, aki tor nyot akar épí te ni, és
nem ül le előbb, és nem szá mít ja ki
a költ sé get, hogy te lik-e min den re a
be fe je zé sig?” (Lk 14,28)
A Bib lia ad ki jó za ní tó, szi go rú fi -

gyel mez te tést is. Azt mond ja, hogy
a jó szán dék meg cse le ke dé sé nek el -
ha lasz tá sa ko mo lyabb do log, mint
a le he tő sé gek el ha lasz tá sa. 
Egye ne sen bű nös vi sel ke dés ként

ha tá roz za meg: „Aki te hát tud na jót
ten ni, de nem te szi: bű ne az an nak.”
(Jak 4,17)

g Ro bert J. Ta masy
Forrás: Monday Manna

A jó szán dék ke vés

v
in

c
e

n
t

 v
a

n
 g

o
g

h
: 

a
 b

ib
li

a
 (

c
s

e
n

d
é

le
t

)



 e 2014. július 13. Evangélikus Életifjúsági oldal

„Mert nem a fé le lem lel két ad ta ne künk Is ten,
ha nem az erő, a sze re tet és a jó zan ság lel két.”

(2Tim 1,7)

Val lo más sal kell kez de nem: sze re tem Pál apos -
tolt ol vas ni. Nem csak azért, mert köz vet len,
szó ki mon dó,  nem  ál szen tes ke dő  –  le  me ri
pél dá ul ír ni ta nít vá nyá nak, Ti mó te us nak, hogy
„gyom rod ra és gya ko ri gyen gél ke dé sed re va ló te -
kin tet tel – élj egy ke vés bor ral is” (1Tim 5,23) –,
nem csak azért, mert egy pil la na tig sem meg -
al ku vó,  ha nem  a  vég le te kig  egye nes  em ber,
azért is sze re tem, mert bá to rít. És ma gunk mö -
gött hagy va egy tan évet, a nyár de re kán – be -
fe lé a nyár ba vagy meg for dít va, ki fe lé a nyár -
ból – er re szük sé günk van. Bá to rí tás ra és fel -
töl te ke zés re.
A nyár a pi he nés, a bu li, a fesz ti vá lok, a Szél -

ró zsa, a tá bo rok, sze rel mek, tá bor tü zek, ki rán -
du lá sok és a stran do lás idő sza ka.
Van, aki jól si ke rült, ki tű nő bi zo nyít vánnyal

vá gott ne ki, és van, aki bu kás sal, pél dá ul ma -
te ma ti ká ból, amely nek a pót vizs gá já ra most ta -
nul nia kell. Hogy mi lyen lett a bi zo nyít vány, di -
ák fej jel az más nap már a múlt.
Ez zel szem ben én ar ra kér lek ti te ket, hogy

ne a múl ton me reng jünk, ta lán ne is a mán, ha -
nem a hol na pon. Elő re kell te kin te nünk! Per -
sze  ha  elő rené zünk,  ak kor  vi szont  fé lünk,
mert  az  elő re te kin tés  min dig  bi zony ta lan.
Sok szor nem lá tunk sem mit. Olyan ez, mint a
Ti ta nic cí mű film ben, ami kor a két mat róz a
meg fi gye lő ál lás ban van. A ha jó leg ma ga sabb
pont já ról  elő re me resz tik  a  sze mü ket,  hogy
lás sák,  biz tos-e  a  víz fe lü let  előt tük.  Lát szik,
hogy fél mind a ket tő, mi kor buk kan elő va la -
mi is me ret len vagy ép pen na gyon is is me rős
aka dály a be lát ha tat lan köd ho mály ból.

Így va gyunk mi is a jö ven dőt il le tő en. Sok szor
fé lünk at tól, ami előt tünk van, ezért ké nyel me -
sebb vissza te kin te ni. Új is ko la, új osz tály kö zös -
ség, új tan tár gyak, új ta ná rok… Pál apos tol ez el -
len a fé le lem, ez el len a bi zony ta lan ko dás vagy
tépelődés el len ve szi fel a kesz tyűt, és azt mond -
ja: „nem a fé le lem lel két ad ta ne künk Is ten”.
Ami volt, volt, ha jó ered mény, ak kor büsz -

ke va gyok rá, ha rossz, ak kor ta nu lok be lő le, és
egye ne sen tö rök elő re, hogy ki hoz zam ma gam -
ból a ma xi mu mot. A lé nyeg, hogy nem ál lok le.
Per sze ez nem je len ti azt, hogy egész nyá ron
ta nul nom kell. Bár van, aki nek ugye mu száj
lesz… Min den ki meg ér dem li a pi he nést.
Ne áll ja tok le vi szont a be csü le tes élet tel, a

tisz te let adás sal, a má sik em ber meg be csü lé sé -
vel. Olyan kö ve ten dő pél da ké pe ket vá lassza tok
ma ga tok nak,  akik  er re  ösz tö nöz nek  ti te ket,
olya no kat,  akik nek  élet vi te lé ben  meg van  a
Pál apos tol ál tal meg fo gal ma zott há rom ki fe -
je zés: az erő, a sze re tet és a jó zan ság. Az elő -
re te kin tés ma ga biz tos sá ga, a küz de lem örö me,
az Is ten és a má sik em ber sze re te te. Örök üze -
net ez – tan év ben és szün idő ben, stran don és
osz tály te rem ben. Mint ahogy Pál apos tol ta ná -
csol ja eze ket leg ked ve sebb fi a tal ta nít vá nyá nak,
Ti mó te us nak, én is ezt ta ná cso lom a nyá ri szün -
idő re nek tek. Ve zé rel jen mind annyi un kat az
erő, a sze re tet és a jó zan ság lel ke!

g Ho mo ki Pál

pA l Ac k p os tA

Erő, sze re tet, jó zan ság

Név jegy: Ho mo ki Pál
A solt vad ker ti  gyü le ke zet
lel ké sze és így az idei Szél -
ró zsa  or szá gos  evan gé li -
kus if jú sá gi ta lál ko zó há zi -
gaz dá ja va gyok.

Tar tal mas. Fi a ta los. Vál to za tos.
E há rom szó je gyé ben sze ret -
né se gí te ni a Szél ró zsa ta lál ko -
zó – egy há zunk leg na gyobb if -
jú sá gi ren dez vé nye ként – egy -
faj ta kul tu rá lis prog ram ka val -
kád dal is a jú li us 16. és 20. kö -
zött  Solt vad kert re  lá to ga tók
lel ki  fel töl tő dé sét.  Ter ve ink
sze rint szá mos kon cert és szín -
há zi  elő adás  gon dos ko dik
majd ar ról, hogy a ju bi le u mi
Szél ró zsa részt ve vői a ta lál ko -
zó  fesz ti vál sze rű  kí ná la tá ból
ked vük höz  és  ha bi tu suk hoz
il lő szó ra ko zást ta lál ja nak.
A ze nei prog ram össze ál lí -

tá sa kor fő cé lunk az volt, hogy
a „vi lá gi” és a ke resz tény jel le -
gű pro duk ci ók egy mást erő sít -
ve és ki egyen sú lyoz va tá rul ja -
nak  a  kö zön ség  elé.  Bí zunk
ben ne, hogy mind két rész ről
si ke rült olyan elő adó kat fel kér -
nünk, akik sze mé lyi sé gük kel,
ze nei és szö veg vi lá guk kal egy -
aránt kép vi sel ni tud ják a Szél -
ró zsa ál tal val lott ér té ke ket.
Az elő adók ki vá lasz tá sa kor

– a tar tal mi sí kon túl – azon -

ban azt is fon tos nak érez tük,
hogy a ti zen-, hu szon éves fi a -
ta lok ál tal ked velt és szá muk -
ra könnyen be fo gad ha tó pro -
duk ci ók  is  he lyet  kap ja nak
szín pa da in kon. Mi vel a ta lál -
ko zón  részt  ve vők  élet ko ra
kü lön bö ző,  ér dek lő dé se  pe -
dig  meg le he tő sen  sok szí nű,
igyek szünk a leg kü lön bö zőbb
ze nei stí lu so kat kí nál ni a kö -
zön ség szá má ra.
A fen ti szem pon tok alap ján

ke rül het te hát egy lap ra a so -
kak ál tal hosszú év ti ze dek óta
el is mert  Ka lá ka együt tes  a
M.Is.K.A. név re hall ga tó evan -
gé li kus  punk-rock  ban dá val
vagy a Ko wal s ky meg a Ve ga,
az az nap ja ink Ma gyar or szá gá -
nak egyik leg nép sze rűbb ze ne -
ka ra  a  Fo ur Bon es har so na -
kvar tet tel.
A  Szél ró zsa  szer ve ző i vel

hisszük, hogy azok az ár nya la -
tok,  me lye ket  az  egy há zun -
kon be lül  ala kult Ko rál szi get
El ectric, az Ocho Ma cho nép -
sze rű ska  for má ció, a gye re ke -
ket meg szó lí tó, kör nye zet tu da -

tos ne ve lést hang sú lyo zó Ha -
hó együt tes, a bal ká ni nép ze -
nét ját szó Vod ku ze ne kar, Ga -
lam bos Dor ina Mrs. Co lum bo
ne vű dzessz for má ci ó ja, a Szél -
ró zsa Band, az MR2 Pe tő fi rá -
dió ál tal párt fo golt In di gó ut -
ca & Flu or To mi, az  igé nyes
rag time-ot ked ve lő ket von zó
Bo hem Rag time Jazz Band, az
ext ra va gáns Ta káts Esz ter és
Beat Band je, a meg ze né sí tett
ver se ket  elő adó  Ká vé szü net
ze ne kar, a Fej ér vá ri vo nós né -
gyes, a har gi tai dí vát, Bocs kor
Bí bor kát a so rai kö zött  tu dó
Ma gas he gyi Un der ground, a
leg ki seb be ket ma ga kö ré gyűj -
tő  Pa lin ta Tár su lat és  az  ír
nép ze nét ját szó Sham rock kép -
vi sel nek, szí ne seb bé és ér té ke -
seb bé te he tik az idei Szél ró zsa
ta lál ko zót.
Épp úgy, mint az ott meg je -

le nő szín há zi pro duk ci ók. Je le -
sül Kö ves di Mik lós Gá bor Játszd
új ra, Noé! cí mű stand up co -
medy je, a bü ki gyü le ke zet báb -
elő adá sa, a Me se ko csi Szín ház
gye re kek nek ké szült mű so ra, a
sop ro ni For rás Szín ház  kama -
szoknak szóló, Kö vek cí mű kri -
mifel dol go zá sa  vagy  Bács kai
Ju li Pszi cho szín há zá nak exk lu -
zív,  a  Szél ró zsa  idei  té má já ra
író dott da rab ja, ame lyek élet re
szó ló él ménnyel aján dé koz hat -
ják meg át élő i ket.
Re mény sé günk, hogy a fen -

ti ek ben  –  a  tel jes ség  igé nye
nél kül – be mu ta tott prog ra -
mok nem csak a kul tu rá lis fel -
töl tő dés re kí nál hat nak al kal -
mat a részt ve vők nek, ha nem
az Is ten nel va ló kü lön le ges ta -
lál ko zás  le he tő sé gét  is  ma -
guk ban hor doz zák.

g Be decs Ré ka

7.0: Is ten – és a kul tú ra ár nya la tai

Az oldalt szerkesztette: VITÁLIS JUDIT

Él mé nyek
EgyfiatalbeszélgetéseJézussal

Süss fel, nap, fé nyes nap.

Em lék szem ar ra, ami kor óvo -
dás ként még hit tem, hogy az
éne künk től tény leg el osz la nak
a fel le gek, ami kor még biz tos
vol tam ben ne, hogy a szó nak
ere je van, hogy a ké ré sünk tel -
je sül, hogy ne künk, lu dak nak
nem esik bán tó dá sunk.
Ké sőbb biz tos let tem ben ne,

hogy erős nek kell len ni, ön ál -
ló nak, mi nél előbb füg get len -
nek, olyan nak, aki nem fél a sö -
tét től, nem fél az egye dül lét től,
aki nek nem  fáj  sem mi. Vagy
leg alább is olyan nak, aki ezt a
lát sza tot fenn tud ja tar ta ni. 
Az tán már sem mi ben sem

vol tam biz tos. És a köd nőtt,
a fel hők örök nek lát szot tak, a
fagy nem osz lott.
Az tán még is csak meg je lent

a fény. Előbb hal vá nyan, majd
olyan  erő vel,  hogy  át sü tött
kö dön, fel hőn, és ol va dás nak
in dul tam.

Te vagy a fény a szí vem ben, Jé -
zus, add, hogy ne szól has son
ben nem a sö tét!
Te vagy a fény a szí vem ben, Jé -
zus Krisz tus, jöjj, te ve zess
uta mon!

És most már tu dom, hogy fel -
hők jön nek-men nek, de ez a

fény min den fel hő mö gött ott
van. Meg hát… ben nem  süt
már, nem fe let tem kell süs sön.

„Vár va vár tam az Urat, és ő le -
ha jolt hoz zám, meg hal lot ta ki -
ál tá so mat. Ki emelt a pusz tu lás
ver mé ből, a sár ból és iszap ból.
Szik lá ra ál lí tot ta lá ba mat, biz -
tos sá tet te lép te i met.” (Zsolt 40)

Itt  va gyok  a  hét  kö ze pén,  a
nyár kö ze pén, a nagy vá ros kö -
ze pén. Jó hely a kö zép pont, jó
len ne kö rül néz ni. Kicsit előre,
kicsit hátra. Eltelt már a hét fele,
eltelt  a  nyár  fele.  Volt  ben ne
mun ka, volt-e pi he nés is? Bán -
tot tak,  bán tot tam?  Lát tam?
Lát tat tam? Mi van előt tem, mit
kezd jek  az  időm mel?  Ke vés
van, jól kel le ne be osz ta ni. Sok
van, ér tel me sen kel le ne ki töl te -
ni.  Nyúj to ga tom  a  nya kam.
Ágas ko dom. Nem lá tok. Ma ga -
sab ban  kel le ne  len ni,  egy  to -
rony ban, he gyen, szár nyak kel -
le né nek, re pül ni ma gas ra, ahon -
nan  rá lát ni  a  dol gok ra.  Nem
megy. Könnyen jön a zá por-zi -
va tar most, eb ben csak le haj tott
fej jel le het köz le ked ni, ho gyan
lás sak én így messzi re, csak a sa -
ját sá ros ci pő met lá tom.

„Nem emel föl már sen ki sem,
/ be le ne he zül tem a sár ba. / Fo -

gadj fi ad nak, Is te nem, / hogy
ne le gyek ke gyet len ár va.”

Emelj  fel,  Is te nem,  vi gyél
ma gas ra.  Néz zük  meg  on -
nan, mi van mö göt tem, mu -
tasd meg, mer re to vább. Sze -
ret nék  lát ni,  ér te ni.  Mosd
meg a lá bam. Azt mond tad,
ha nem mo sol meg, sem mi
kö zöd  hoz zám.  Hát  itt  va -
gyok, sá ro san, van mit csu ta -
kol ni raj tam. Ha aka rod,  te
meg tudsz tisz tí ta ni.

Kö ze led je tek az Is ten hez, és ő
kö ze led ni fog hoz zá tok.

El jöt tem ed dig. Men nék to -
vább is, de ne héz. Húzz ma -
gad hoz,  Is te nem,  ha jolj  fe -
lém. Emelj fel, szól ni,  lát ni,
él ni.

„Vár va vár tam az Urat, és ő
le ha jolt hoz zám, meg hal lot -
ta ki ál tá so mat. Ki emelt a
pusz tu lás ver mé ből, a sár -
ból és iszap ból. Szik lá ra ál lí -
tot ta lá ba mat, biz tos sá tet te
lép te i met.”

g Dar vas Ani kó

For rás: Sza bó La jos (szerk.):
Me ríts! – Me di tá ci ók és imád -
sá gok fi a ta lok nak. Lu ther Ki -
adó, Budapest, 2012.

– Uram, kér lek, se gíts ne -
kem, ta nács ta lan va gyok. Bár -
mer re  me gyek,  azt  hal lom,
most kell meg ra gad nom a le -
he tő sé ge ket. Ki kell él vez nem
min dent, mert a fi a tal sá gom
gyor san el száll. Ba rá ta im sze -
rint ad dig kell él vez nem az éle -
tet,  amíg  ezt  meg te he tem,
utá na úgy is csak a szür ke hét -
köz na pok és a mo no ton mun -
ka vár rám. „Ra gadd meg, éld
át, meg ér dem led!” – ol va som
a rek lá mok ban, s ha be kap cso -
lom a té vét, még a pu ding is
„ki rob ba nó  él ményt”  kí nál.
Mit szólsz eh hez, Uram: tény -
leg ilye nek az iga zi él mé nyek?
– Sze rin tem te is jól tu dod

a vá laszt, csak nézz őszin tén a
szí ved mé lyé re. 

–  Et től  fél tem.  Lá tom,  is -
mersz, tu dod, hogy ret te gek ki -
mon da ni,  ami  ben nem  van,
mert  fé lek,  hogy  utá na  nem
ma rad sem mim. Egy-egy át bu -
li zott éj sza ka után én is ér zem,
hogy nem va gyok bol do gabb,
sőt mint ha ne he zebb len ne a
szí vem, és a ma gá nyom is csak
egy re  mé lyebb.  Mer jem  ezt
be val la ni ma gam nak? Fé lek, ha
meg te szem, ak kor még ezt a
lát szat él ményt és -bol dog sá got
is el ve szí tem, s he lyet te nem
ma rad sem mi! 
– Tény leg et től félsz? Tény -

leg azt hi szed, hogy a vi lág ban
csak olyan él mé nyek van nak,
ame lyek után csak bol dog ta la -
nabb le szel? Tény leg azt hi szed,
hogy  csak  olyan  él mé nye ket

aka rok  ne ked  ad ni,  ame lyek
las san tönk re tesz nek?
– Nem, Uram, de kér lek, se -

gíts,  és  mu tasd  meg,  mer re
kell men nem.
–  Azt  ta ná cso lom,  hogy

ne az él mé nye ket ke resd, ha -
nem járd én ve lem éle ted út -
ját. Ha ezt te szed, ak kor olyan
dol gok vál nak éle ted meg ha -
tá ro zó él mé nyé vé, ame lyek -
re ko ráb ban nem is gon dol -
tál, sőt ko ráb ban ta lán te her -
nek is érez ted őket. Él mény
le het, ha se gí tesz va la ki nek,
ha oda for dulsz má sok hoz, s
ren ge teg más do log is, csak
min dig  vi gyél  ma gad dal,  s
ne  tégy  sem mit,  amit  szé -
gyell nél előt tem.

g De ák Lász ló

Ki sü tött a nap fe let tem

Le gyen  ve led  a  vö rös  szín,
amely  a  sze re tet  lán go lá sa
és az ön fel ál do zás szí ne.
Ne ma rad jon el éle ted ből

a na rancs szín sem: ez a de rű,
a bol dog ság kö ve te.
Tölt se be éle te det a sár ga,

amely a nap ra gyo gá sa, Is ten
él te tő fé nye.
Kí sér jen té ged a zöld szín,

amely a nyu ga lom és a szün -
te len nö ve ke dés kö ve te.

Tart son  ve led  az  ég szín -
kék, hogy éle te det ben ső sza -
bad ság ban tölt hesd, így lásd
meg táv la tát.
Le gyen tár sad élet uta don

a  sö tét kék  is,  amely  a  lé lek
mély bé ké jé nek aján dé kát kí -
nál ja ne ked.
És vé gül őriz zen meg té ged

az  Is ten  böl csen  és  elé ge -
dett ség ben, amint azt az ibo -
lya szín üze ni.

Kí vá nom, hogy Is ten sze -
re te té ből  és  örö mé ből  élj
min den na pon –
Ő ma rad jon ve led a vö rö -

sön in nen és az ibo lyán túl, és
fog ja át éle te det, mint a szi -
vár vány, hét szí nű sze re te té -
nek cso dá já val.

g Var ga Gyön gyi

For rás: Var ga Gyön gyi: Re mény
s ég. Lu ther Ki adó, Bp., 2011.
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A kö tet ol vas má nyos, a la i ku sok szá -
má ra is jól ért he tő, jól át te kint he tő is -
me ret ter jesz tő mun ka. Egyet len hi á -
nyos sá ga, hogy alap ve tő en az egy pó -
lu sú (uni po lá ris) de presszi ót tár gyal -
ja,  a má ni ás  (bi po lá ris)  de presszi ót
csak fu tó lag em lí ti. Az előb bi ről azon -
ban rész le te sen be szél. És ami a leg -
fon to sabb: őszin tén. Ítél ke zés és ta buk
nél kül, a se gít ség nyúj tás szán dé ká val. 
E so rok író ja ezt már csak azért is

na gyon  fon tos nak  tart ja, mi vel  ta -
pasz ta la ta sze rint ke resz tény kö rök -
ben so kan nem mer nek, nem tud nak
vagy nem akar nak be szél ni er ről a lé -
nye ges, ám na gyon is ne héz té má ról:
szé gyel lik eset le ges érin tett sé gü ket,
és fél nek színt val la ni, at tól tart va, mi
lesz, ha va la ki – két ség be esé sük ről
hall va – is ten hi tük mély sé gét és ko -
moly sá gát kér dő je le zi meg.
A leg töb ben pusz tán han gu lat in -

ga do zás nak, ke dély be teg ség nek tart -
ják a de presszi ót, és ez zel el is in té -
zik a kér dést, hol ott  sok kal ko mo -
lyabb do log ról van szó… 
Ma ga a ki fe je zés a la tin dep ri me -

re szó ból ered, és nyo mott sá got, le -
han golt sá got  je lent.  A  „de pis  va -
gyok” szó for du la tot nap ja ink ban saj -
ná la tos mó don egy re töb ben és egy -
re több ször hasz nál ják a rossz kedv,
a fe szült lel ki ál la pot ki fe je zé sé re, ám
va ló ban de presszi ós nak csu pán az te -
kint he tő, aki nél az aláb bi tü ne tek kö -
zül leg alább öt együt te sen fenn áll mi -
ni mum  két  hé ten  ke resz tül:  rossz
han gu lat; szo mo rú ság, el ha gya tott -
ság, re mény vesz tett ség ér zé se; időn -
ként  sí ró gör csök;  az  öröm re  va ló
ké pes ség el vesz té se; fá radt ság, fá sult -
ság; csök ke nő sze xu á lis ér dek lő dés;
a min den na pi  te vé keny sé gek  irán ti
ér dek lő dés el vesz té se; az ön ér té ke lés
ala csony  szint je;  ön bi za lom hi ány;
ön vád;  al vás za var;  csök kent  kon -
cent rá ci ós ké pes ség; ag gó dás, szo ron -
gás; csök ke nő vagy nö vek vő ét vágy,
fo gyás vagy hí zás; nyug ta lan ság, in -
ger lé keny ség,  tü rel met len ség  vagy
épp le las su lás, kö zöny; ha lál lal kap -
cso la tos gon do la tok, ön gyil kos sá gi
kész te tés.  A  de presszió  mind ezek
mel lett szá mos tes ti pa nasszal is jár -
hat, pél dá ul emész tő rend sze ri be teg -
sé gek kel (szék re ke dés, eset leg has me -
nés), fej fá jás sal, hát fá jás sal stb. 
A be teg ség ki ala ku lá sá hoz va ló szí -

nű leg ge ne ti kai haj lam  (örök lő dés,
sze mé lyi ség tí pus) és kör nye ze ti ha -
tá sok – pél dá ul stressz, gyógy sze rek,
be teg sé gek, hor mo nok – együtt ve -
zet het nek.
A kö tet ben Amit még a de presszi -

ó ról tud ni kell cím mel, fel tű nő en ki -

emel ve ta lál ja az ol va só a be teg ség gel
kap cso la tos té nye ket, és ugyan csak a
tá jé ko zó dást  se gí tik  a  dőlt  be tű vel
sze dett gon do la tok a Má sok mond ták
cím  alatt.  Prak ti kus  in for má ci ók kal
szol gál a könyv vé gén ol vas ha tó, Hasz -
nos tud ni va lók cí mű  össze ál lí tás,
amely ben ha zai (és Ro má ni á ban mű -
kö dő) ala pít vá nyok, egye sü le tek el ér -
he tő sé gei sze re pel nek.
Ugyan csak lé nye ges, hogy a szer -

ző a kö tet vé gén a be te gek hoz zá tar -
to zó it is ta ná csok kal lát ja el, hi szen
a be teg ség szá muk ra is te her. 
Meg szív le len dők At ki son sza vai:

„Az igaz ság be is me ré se va ló já ban a
le he tő leg jobb ki in du lá si pont ah hoz,
hogy meg te hes sük el ső té to va lé pé -
se in ket a de presszi ó ból va ló sza ba -
du lás út ján.” Te hát ha egy érin tett ki
me ri, ki tud ja mon da ni, hogy be teg,
hogy se gít ség re van szük sé ge, az zal
már na gyon so kat tett a gyó gyu lá sa
ér de ké ben. „A de presszió ar ra ösz tö -
nöz het,  hogy  »mé lyen  ma gunk ba
néz zünk«. No ha ezt egye sek rossz nak
tart ják,  va ló já ban  »utunk«  nél kü -
löz he tet len ele me. So kan ma guk ba
fojt ják és le ta gad ják a prob lé más ér -
zé se ket, kü lö nö sen, ha már idő seb -
bek,  és  ar ra  ne vel ték  őket,  hogy
igye kez ze nek  min den hez  jó  ké pet
vág ni” – ír ja At kin son.
Köny vé ben, köny vé vel új ra meg új -

ra ar ra buz dít: higgyünk ab ban, hogy
a de presszió egy szer vé get ér! Mer -
jünk vál toz ni  és  vál toz tat ni,  va ló di
ön ma gunk ká vál ni!
„Kü lö nö sen  gon dol kod junk  el  a

szü le in ken – még ak kor is, ha már ki -
röp pen tünk a csa lá di fé szek ből! – ta -
ná csol ja a te ra peu ta. – Le het, hogy
egész éle tünk ben az ő el vá rá sa ik nak
pró bál tunk meg fe lel ni, és iga zi énün -
ket – a lel kün ket, a sze mé lyi sé günk
lé nye gét – el nyom tuk ma gunk ban.
Sem mi kép pen ne így él jük le az éle -
tün ket.  (…)  »A ma gunk ra  ta lá lás«
hosszú és ne héz ku ta tást igé nyel het,
de se gít het pél dá ul, ha meg kér dez -
zük: Mi lyen em ber ré sze ret nék va ló -
já ban vál ni?”
„Ha sza kí ta ni aka runk a de presszi -

ó val, ab ba kell hagy nunk azt, hogy
foly ton ál do zat ként vi sel ke dünk” –
hang sú lyoz za a szer ző, és ar ra ösz tö -
nöz, ve gyük új ra kéz be sa ját éle tünk
irá nyí tá sát, és ne csak sod ród junk.

Másszunk ki be lő le!– buz dít At kin -
son új ra meg új ra, és eh hez kü lön bö -
ző öt le te ket is ad, mint ami lyen pél dá -
ul a nap ló írás, a sok be szél ge tés, a te -
rá pia, a test moz gás, il let ve – ha szük -
sé ges – va la mi lyen gyógy szer sze dé se.
At kin son úgy gyó gyult ki be teg sé -

gé ből,  hogy  meg kí sé relt  po zi tí van
gon dol kod ni, és hagy ta, hogy má sok
el fo gad ják és sze res sék. El en ged te sé -
rel me it,  ön ma gá val  szem be ni  dü -
hét és ha rag ját, és a jó dol gok fe lé for -
dult. Így tu dott meg bé kél ni ön ma gá -
val és má sok kal. „Jó ma gam úgy sza -
ba dul tam meg a ne hez te lés től, hogy
a sze re tet Is te ne fe lé for dul tam. Igen,
ez nem könnyű út, és időn ként meg -
bot lunk raj ta, de ha talp ra ál lunk, és
to vább me gyünk, vé gül cél ba érünk,
bár mily ki csiny lé pé sen ként ha lad -
junk is elő re.”

g Gaz dag Zsu zsan na

Sue At kin son: Ki út a de presszi ó ból.
Har mat Ki adó, Bu da pest, 2013. Ára
1500 fo rint.

A ki rály mez te len…
SueAtkinsonKiútadepresszióbólcíműkönyvéről

b So ka kat érint, saj ná la tos mó don egy re töb be ket, még is ke ve set be szé -
lünk ró la. Sue At kin son te ra peu ta azon ban vet te a bá tor sá got, hogy
a de presszi ó ról, pon to sab ban an nak le győ zé sé ről köny vet ír jon. Ma -
ga is át él te en nek a be teg ség nek min den kín ját, így tud ja, mi ről be -
szél… A Ki út a de presszi ó ból a Har mat Ki adó gon do zá sá ban je lent meg
az El ső lé pé sek so ro zat da rab ja ként.

Az Úr 1790. esz ten de jé ben Gon do -
lat fal ván  El mél ke dő Já nos be tű i vel
nyom tat ta tott az a röp irat, amely a
Val lás-cse ré lés, avagy egy vi lá gi bölcs -
nek, egy jé su i tá nak, és egy ha za fi nak
aról va ló be szél ge té sek: ha vallyon
sza bad-e az em be rek nek val lá sát, a
melly ben szü le tett, meg hány ni vet ni
és van e sza bad vá lasz tá sa, azt, ha hi -
bás, job bal fel-cse rél ni? egy em ber-ba -
rát ál tal cí met vi se li. Az ek kor még
csak har minc öt esz ten dős Nagy vá thy
Já nosnak  szin te  el ső  mun ká ja  ez.

An nak a mis kol ci szü le té sű if jú nak,
aki egy ka to li kus hit ről evan gé li kus -
ra át tért, ne me si szár ma zá sú mes ter -
em ber gyer me ke ként előbb a mis kol -
ci re for má tus kol lé gi um nak, majd a
„Bod rog-par ti  Athén”,  Sá ros pa tak
le gen dás hí rű kol lé gi u má nak di ák ja
lesz, ahol teo ló gi át és jo got hall gat -
va Sza páry Ist ván gró fék ne ve lő je ként
in dul el te kin té lyes élet pá lyá ján. 
Nagy vá thy út ja Sá ros pa tak ról Lo -

sonc ra ve zet, ahol egész sé gé nek fo -
ko za tos meg rom lá sá ig, lá tás prob lé -
má já nak el ha tal ma so dá sá ig „sub rec -
tor ként”, vagy is al igaz ga tó ként mun -
kál ko dik, és köl té szet tant ta nít. Ami -
kor már szem prob lé mái nem nél kü -
löz he tik a gyógy ke ze lést, meg vá lik ál -
lá sá tól, s Pest re ke rül. Azon ban nyug -
ha tat lan, to vább szán dé ko zik ké pez -
ni  ma gát:  fej lesz ti  la tin-,  né met-,
fran cia-, olasz- és an gol nyelv-is me -
re tét, il let ve el jár a pes ti egye tem ag -
rár tu do má nyi  elő adá sa i ra.  Je len tős
for du lat ez ed di gi ér dek lő dé si kö re it
te kint ve, hi szen elő ször iga zán hit bé li
kér dé sek  fog lal koz tat ják,  olya nok,
mint a tel jes és ab szo lút lel ki is me re ti
sza bad ság vagy a „val lás cse ré lés”. 
Még  na gyobb  for du lat  lesz  az,

ami kor be áll a se reg be, ahol ka pi tá -
nyi  ran gig  vi szi.  Be jár ja  Auszt ri át,

Olasz or szá got, s mind eköz ben lo vá -
szat tal, il let ve me ző gaz da sá gi is me -
re te i nek  gya ra pí tá sá val  fog la la tos -
ko dik. Az olasz klí ma azon ban nincs
jó  ha tás sal  egész sé gé re.  Le sze rel,
ma gát  gyó gyít tat ni  Bécs be  uta zik. 
Egy Bécs mel let ti ura da lom ban lel

újabb ál lás ra, és gaz dá sza ti gya kor -
no kos ko dá sa meg pe csé te li  to váb bi
életét. A teo ló gus ként-jo gász ként-ta -
nár ként in du ló Nagy vá thy ból me ző -
gaz dász, az el ső ma gyar nyel vű rend -
sze res me ző gaz da sá gi mun ka meg -

al ko tó ja lesz. Ba rá tok ra, lel kes pat ro -
ná lók ra is lel, olya nok ra, mint pél dá -
ul ko ra ne me si-nem ze ti moz gal má -
nak egyik ve ze tője, a nagy mű velt sé -
gű bá ró Orczy Lász ló ; a re form kor
előt ti  év ti ze dek ben  a  nem ze ti  fel -
emel ke dés és ön ál ló su lás ügyét szol -
gá ló ki vá ló köl tő, Ka zin czy Fe renc ; a
ta pol cai szü le té sű, szin tén nagyne vű
po é ta, az el ső ma gyar iro dal mi tár -
sa ság (Kas sai Ma gyar Tár sa ság) meg -
ala pí tó ja, Ba tsá nyi Já nos ;Ma gyar or -
szá gon  a  nép köl té sze ti  al ko tá sok
gyűj té sé nek el in dí tó ja ként és nyel -
vész ként is is mert ke gyes ta ní tó ren -
di ál do zó pap , egye te mi ta nár , Ré vai
Mik lós. 
Ek kor tájt, az 1790-es évek ben for -

dul fi gyel me a po li ti ka fe lé is. Fel vi -
lá go sult  pat ri ó ta ként  egy re  in kább
ke re si azon el len zé ki ek kö rét, akik a
ha za fel emel ke dé sé ért va ló szö vet ség
élet re hí vá sá ért tesz nek sok szor egy -
ál ta lán nem koc ká zat men tes erő fe -
szí té se ket.  Nagy vá thy  ne ve  te hát
nem vé let le nül for dul elő több íz ben
tit kos rend őr sé gi je len té sek ben. Tag -
ja lesz „A Nagy szí vű ség hez” cím zett
sza bad kő mű ves-pá holy nak,  va la -
mint csat la ko zik egy ma gyar tu dós
tár sa ság meg szer ve zé sé nek a mun ká -
la ta i hoz is. 

A bő ke zű ado má nyo zó ként hí res -
sé vált Szé ché nyi Fe renc gróf tá mo -
ga tá sá val hagy ja el  a nyom dát két
vas kos kö te tet ki te vő szak tu do má -
nyos mun ká ja, az el ső ma gyar me -
ző gaz da sá gi ké zi könyv: A szor gal -
ma tos me zei gaz da. Ez zel  a  ma -
gyar  ag rá ri um  kor sze rű sí té sé nek
út tö rő jé vé  vá lik,  hi szen  ko ráb ban
sen ki  nem  fog lal ta  össze  ma gyar
nyel ven a me ző gaz da sá gi ter me lés
te rü le te i nek tud ni va ló it a föld mű ve -
lés től – ve tés, ara tás, csép lés stb. –
a sző lő mű ve lé sen, az er dé sze ten át
az ál lat te nyész té sig. A si ker ha mar
gyü möl csöt te rem, a mű nap vi lág -
ra  ke rü lé sét  kö ve tő en  Szé ché nyi
só go ra, a me ző gaz da ság iránt igen
nagy  fi gyel met  ta nú sí tó  Fes te tics
György gróf Keszt hely re hív ja ura -
dal ma jó szág kor mány zó já nak.
Fes te tics min dent meg tesz az or -

szág gaz da sá gi mű velt sé gé nek eme -
lé sé ért, hom lok egye nest más utat
kö vet, mint az ud var ke gye it haj szo -
ló arisz tok ra ta tár sai. Ki áll az anya -
nyel vű iro da lom mel lett, lét re hoz -
za Ma gyar or szág  leg na gyobb ma -
gán könyv tá rát, s je len tős össze gek -
kel tá mo gat ja az  is ko láz ta tást. Az
újí tó, a tu dás ala pú bol do gu lás sze -
re pét  felismerő,  nagy  for má tu mú
gróf el ha nya golt bir to ka in Nagy vá -
thy  ren det  te remt,  át fo gó  bir tok -
igaz ga tá si „in struc ti ót” tesz köz zé,
el ső ként ve ze ti be a ket tős köny ve -
lést,  el éri  a  jö ve de lem  te kin té lyes
eme lé sét,  ja va sol ja  az  ura da lom
bel ső szak em ber szük ség le té nek ki -
kép zé se cél já ból a Ge or gi kon ag rár -
tan in té zet fel ál lí tá sát, il let ve rá be -
szé li fel vi lá go sult ka to li kus fő urát,
hogy egyik bir to kán, Csur gón pro -
tes táns kol lé gi u mot épít tes sen. Itt
kez di pro fesszor ko dá sát 1799-ben az
is ko la leg hí re sebb ta ná ra, Cso ko nai
Vi téz Mi hály. Min den  túl zás tól
men te sen  el mond hat juk,  hogy
Nagy vá thy  nagy ban hoz zá já rult  a
Fes te tics-bir to kok eu ró pai szín vo -
nal ra eme lé sé hez.
Mint egy  öt esz ten dő nyi  ered mé -

nyes al ko tó mun kát kö ve tő en 1796-
ban Csur gó ra vo nul vissza nyug ál lo -
mány ba, és ott éle te hát ra lé vő sza ka -
szá ban a gróf tól ka pott te rü le te ken
fá rad ha tat la nul gaz dál ko dik, ter mel,
min ta sze rű gyü mölcs te le pet lé te sít,
va la mint  részt  vesz  a  gim ná zi um
ügye i nek in té zé sé ben, s egy ide ig a
Ge or gi kon nak  is  igaz ga tó ja,  va la -
mint szí ve sen tart elő adá so kat a He -
li kon-ün nep sé ge ken. 
Ter mé sze te sen a tol lat sem te szi le,

ha lá lá ig sor ra örö kí ti meg ta pasz ta -
la ta it. Négy gaz da sá gi szak köny ve ta -
nús ko dik  mind ezek ről:  a  Ma gyar
há zi gazd asszony, a Ma gyar prac ti -
cus ter mesz tő, a Ma gyar gaz da tiszt,
a Ma gyar prac ti cus te nyész tő.
Nagy vá thy Já nos 195 esz ten dő vel

ez előtt,  1819.  feb ru ár  13-án  tü dő -
gyul la dás ban halt meg. Ne vét, sze -
mé lyét ma nap ság ut ca, is ko la, egye -
sü let, több mű al ko tás és díj őr zi.

g Ke re csé nyi Zol tán

Ki volt Nagy vá thy Já nos?
b A Föld mű ve lés ügyi Mi nisz té ri um fő vá ro si, Kos suth té ri épü le té nek

ár kád so ra alatt több ne ves sze mé lyi ség kö zött áll an nak a hat van négy
esz ten dőt élt je les ma gyar po li hisz tor nak bronz ba ön tött má sa is, aki -
nek ez év ele jén volt 195. ha lá lo zá si év for du ló ja. Ez al ka lom ból ér de -
mes most e ha sá bo kon fel vil lan ta ni alak ját. An nak a Nagy vá thy Já -
nos (1755–1819) tu dós nak az alak ját, aki az el ső ma gyar nyel vű rend -
sze res me ző gaz da sá gi mun ka szer ző je ként vált igen csak is mert té, de
aki ről mint je les gon dol ko dó ról sem sza bad meg fe led kez nünk.

Nagy vá thy Já nos mell szob ra a Városligetben
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Hit, ok ta tás, ze ne cím mel szer ve zett ke rek asz tal-be -
szél ge tést a Fi a tal Ba la ton fü re di Mu zsi ku sok Egye -
sü le te jú ni us 30-án, hét főn es te. Az egy há zi ok ta tás
kér dé se i ről szó ló fó ru mot, amely nek hely szí ne a ba -
la ton fü re di re for má tus is ko la dísz ter me volt, el ső sor -
ban a he lyi öku me ni kus or go na tá bor ban részt  ve vő
gye re kek szü le i nek szán ták. A be szél ge tést Kő vá ri Pé -
ter, a Du na Tv köz mű ve lő dé si fő szer kesz tő je mo de -
rál ta. Ró mai ka to li kus rész ről Kor zensz ky Ri chárd, a
ti ha nyi ben cés apát ság per je le, re for má tus ol dal ról
Kál mán At ti la volt kul tu rá lis ál lam tit kár vett részt az
esz me cse rén. Egy há zunkat Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti
(Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke kép vi sel te. Az es -
ten az egy há zi ok ta tás ér té kei, spe ci á lis jel lem zői, va -
la mint a hoz zá kap cso ló dó ki hí vá sok ke rül tek szó ba.

g ADÁ MI MÁ RIA fel vé te le
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Szentháromság ünnepe után 4. vasárnap. Liturgikus szín: zöld. 
Lekció: Róm 8,18–23; 1Móz 50,15–21. Textus: Mt 7,12. Énekek: 474., 67.

I., Bé csi ka pu tér  de. 9. (úrv.) Ba li cza Iván; de. 10. (né met) Jo han nes Erlbruch;
de. 11. (úrv.) D. Sze bik Im re; du. 6. Ba li cza Iván; Fé bé, II., Hű vös völ gyi út
193. de. fél 10.; Sa rep ta, II., Mo do ri u. 6. de. 3/4 11. Veper di Zol tán; Pest -
hi deg kút, II., Ör dög árok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Miss u ra Ti bor; Csil lag hegy–
Bé kás me gyer, III., Me ző u. 12. de. 10. Do náth Lász ló; Óbu da, III., Dé vai
Bí ró M. tér  de. 10. Bá lint né Var sá nyi Vil ma; Új pest, IV., Lebs tück M. u. 36–
38. de. 10. Soly már Pé ter Ta más; De ák tér, V., De ák tér 4. de. 9. (úrv.) Smi -
dé li usz Gá bor; de. 11. (úrv.) Gáncs Pé ter; du. 6. Cse lovsz ky Fe renc; Fa sor, VII.,
Vá ros li ge ti fa sor 17. de. fél 10. (úrv., an gol) Pe li kán And rás; de. 11. (úrv.) Pe -
li kán And rás; Jó zsef vá ros, VI II., Ül lői út 24. de. fél 11. Gomb kö tő Be á ta; VI -
II., Rá kó czi út 57/a de. 10. (szlo vák két nyel vű csa lá di) Gu lá csi né Fa bu lya Hil -
da; VI II., Ka rá csony S. u. 31–33. de. 9. (úrv.) Gomb kö tő Be á ta; Fe renc vá -
ros, IX., Gát u. 2. (ka to li kus temp lom) de. 11. (úrv., éne kes li tur gia) Ko czor
Ta más;  Kő bá nya, X., Ká pol na u. 14. de. 10. Ben kó czy Pé ter; Ke len föld, XI.,
Bocs kai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Ár pád né; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Ár -
pád né; du. 6. Schu lek Má tyás; XI., Né met völ gyi út 138. de. 9. Re zessy Mik -
lós; Bu da gyön gye, XII., Szi lá gyi E. fa sor 24. de. 9. (úrv.) D. Sze bik Im re; Bu -
da hegy vi dék, XII., Kék Go lyó u. 17. de. 10. (úrv.) Mol nár Lil la; An gyal föld,
XI II., Kas sák La jos u. 22. de. 10. dr. Ma gyar ku ti Gyu lá né Tóth Ka ta lin;Zug -
ló, XIV., Lő csei út 32. de. 11. dr. (úrv.) Szent pé tery Pé ter; XIV., Gyar mat u.
14. de. fél 10. (úrv.) dr. Szent pé tery Pé ter; Pestúj hely, XV., Temp lom tér  de.
10. (úrv.) Sza bó B. And rás; Rá kos pa lo ta, XV., Ré gi Fó ti út 73. (nagy temp -
lom) de. 10. Po nicsán Er zsé bet; Rá kos szent mi hály, XVI., Hő sök te re 10–
11. de. 10. Bör ön te Már ta; Cin ko ta, XVI., Ró zsa le vél u. 46. de. fél 11. Ve -
tő Ist ván; du. 3. (úrv., Sz lau kó Or so lya or di ná ci ó ja) Gáncs Pé ter; Má tyás föld,
XVI., Pro dám u. 24. de. 9. Ve tő Ist ván; Rá kos hegy, XVII., Tes se dik tér  de.
9. Nagy né Sze ker Éva; Rá kos ke reszt úr, XVII., Pes ti út 111. de. fél 11. Nagy -
né Sze ker Éva; Rá kos csa ba, XVII., Pé ce li út 146. de. 9. ifj. Zász ka licz ky Pál;
Rá kos li get, XVII., Gó zon Gy. u. de. 11. ifj. Zász ka licz ky Pál; Pest szent lő -
rinc, XVI II., Kos suth tér 3. de. 10. Győ ri Gá bor; Pest szent im re, XVI II., Rá -
kó czi út 83. (re for má tus temp lom) de. 8. Győ ri Gá bor; Kis pest, XIX., Temp -
lom tér 1. de. 10. Széll Bul csú; XIX., Hun gá ria út 37. de. 8. Széll Éva; Pest -
er zsé bet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (csa lá di) Győ ri Já nos Sá mu el; Cse pel,
XXI., De ák tér  de. fél 11. Zó lyo mi Má tyás; Bu da fok, XXII., Já ték u. 16. de.
10. Hok ker Zsolt; Bu da ke szi, Fő út 155. (gyü le ke ze ti te rem) de. fél 10. dr.
Lack ner né Pus kás Sá ra; Bu da örs, Sza bad ság út 75. de. 10. Endre ffy Gé za;
Mát ra szent im re-Ba goly ir tás, Jó kai u. 7-9., Fé bé Ná zá ret-temp lo ma  de.
fél 12. Sztoj ano vics And rás; Pi lis vö rös vár (ref. temp lom) du. 2.

istentiszteletek a Balatonnál

Al só dör gi cse, Fő u. 43. de. 11.; Ba la to na ka li, Temp lom tér du. 2.; Ba la ton -
a li ga, Club Ali ga üdü lő köz pont, Ba la ton vi lá gos, Ali gai út 1. du. 6.; Ba -
la ton al má di, Baj csy-Zs. u. 25. du. 4.; Ba la ton bog lár, Hét ház u. 17. de. 11.;
Ba la ton feny ves, Bem u. 9. (re for má  tus ima ház) du. 6.; Ba la ton föld vár,
Bajor Gizi Közösségi Ház, Kőröshegyi út 1. du. 2.; Ba la ton fü red, Bajcsy-
Zs. u. 15. de.  9.; Ba la ton szár szó, Szé che nyi u. de.  fél  9.; Evangélikus
Konferencia és Missziói Otthon, Jókai u. 41. de. 9; Ba la ton sze mes, Fő u.
1. de. fél 10.; Hé víz, He li kon u. 6. du. fél 5.; Ka polcs, Kos suth u. 26. du. fél
4.; Keszt hely, De ák F. u. 18. de. fél 11.; Köt cse, Temp lom u. 7. de. 10.; Kő -
vá gó örs, Arany J. tér 2. de. fél 12.; Mencs hely, Kos suth L. u. de. 11.; Nagy -
vá zsony, Te me tő u. du. 2.; Rév fü löp, Vil la Fi lip tér 2. de. 10.; Sió fok, Ou -
lu park de. 10.; Szent antal fa, Fő u. de. há rom ne gyed 10.; Ta li án dö rögd, Pe -
tő fi u. 1. du. 2.; Ta pol ca, Da rá nyi u. 1. de. fél 9.; Veszp rém, Kos suth u. 4.
de. 10.; Zán ka, Rá kó czi u. de. fél 9.

Összeállította: Balla Mária

h i r d e t é s

„Őr he lyem re ál lok…”
RENDvoltazŐrségben

Az Őr ség és köz pont ja – a mint egy
ezer két száz la ko sú vá ros, Őri szent -
pé ter  – Ma gyar or szág  ki emel ke dő
ter mé sze ti adott sá gok kal, több év szá -
za dos ha gyo má nyok kal, ér té kek kel
bí ró ré sze. Az elő ző évek be li Győr,
Ka pos vár, Ko má rom, Pá pa és Szé kes -
fe hér vár után mél tó hely szí ne volt a
ren dez vény nek. 
„A REND-et nem csak a du nán tú li

re for má tu sok  szá má ra  szer vez zük,
ha nem nyi tot tak va gyunk a Kár pát-
me den cei re for má tus ság fe lé, va la -
mint más fe le ke ze tű test vé re in ket is
szí ve sen  lát juk  prog ram ja in kon”  –
hang zott el Ste in bach Jó zsef nek, a Du -
nán tú li  Re for má tus  Egy ház ke rü let
püs pö ké nek kö szön tő jé ben.
Mint a  szom bat dél előt ti és es ti

is ten tisz te le te ken  is  el hang zott,  a
REND  mo za ik szó nak  ket tős  tar -
tal ma van: a ren dez vény ne ve mel -
lett szim bo li zál ja azt is, hogy az Is -
ten  né pe,  az  Ige  egy há za,  ben ne
min den hí vő em ber ar ra ka pott el -
hí vást, hogy őriz ze azt, amit az Úr
rá bí zott. Az „őr zés” Is ten igé jé nek,
Is ten  meg vál tó  sze re te té nek,  az
evan gé li um nak, az örök ké va ló ér -
ték rend nek a meg őr zé sét épp úgy je -
len ti, mint a má sik em ber, az em be -
ri  kap cso la tok  és  föl di  ér té ke ink
meg tar tá sát. 
A  ha gyo mány  szó  sze rint  Őri -

szent pé ter min den nap ja i ban él, hi -
szen a IV. Lász ló ál tal ki adott 13. szá -
za di ki vált ság le vél ben fel so rolt őri -
szent pé te ri  ne me sek  le szár ma zot -
tai ma is meg ta lál ha tók a te le pü lé sen.
Az itt élő csa lá dok és re for má tus gyü -
le ke ze tük félt ve őr zi, vi gyáz za ér té -
ke i ket. 

Az egy ház me gye és az idei REND
igé je: „Őr he lyem re ál lok, oda ál lok a
bás tyá ra, fi gye lek, vár va, hogy mit
szól hoz zám…” (Hab 2,1) En nek je gyé -
ben telt el a há rom nap. 
Kü lön bö ző té ma kö rök ben hall gat -

hat tak elő adá so kat a du nán tú li és a ha -
tá ron tú li gyü le ke ze tek ből ér ke zet tek:
a hit és meg ma ra dás az egy ház ban,
gyü le ke zet ben,  csa lád ban,  hi va tás -
ban és nem zet ben té má ja állt a fó kusz -
ban. Nő szö vet sé gi ta lál ko zót is tar tot -
tak, és be mu tat ko zott az  Imád ko zó
édes anyák fe le ke zet kö zi cso port. 
Szá mos kul tu rá lis ese mény is gaz -

da gí tot ta a prog ra mot. Több hely szí -
nen  kép ző mű vé sze ti,  film-,  ze nei,
nép tánc-, kor társ tánc- és ter mé sze te -
sen gyer mek prog ra mok vár ták a lel -
ki leg fel üdül ni kí vá nó ér dek lő dő ket.
De a köl té szet sem ma radt ki a sor ból:
író-ol va só ta lál ko zók, elő adó es tek is
sze re pel tek a kí ná lat ban. Az őri szent -

pé te ri sport pá lya mel lett, a „re for má -
tus ut cá ban” az áru sok egy há zi köny -
vek kel, dí szes Bib li ák kal, egye di ké zi -
mun kák kal és aján dék tár gyak kal vár -
ták a vá sár ló kat. Több ka ri ta tív ala pít -
vány,  sze re tet szol gá lat  és  ön kén tes
szer ve zet is je len volt, fel hív va a fi gyel -
met az ön szer ve ző dés fon tos sá gá ra. 
A  szer ve zők  fi gyel mes sé gé nek

egyik jó pél dá ja, hogy a hő ség re te -
kin tet tel a ren dez vény több hely szí -
nén  hű tött  víz zel  kínálták  meg  a
részt ve vő ket.
A REND – mint re for má tus fesz -

ti vál – idén is a se reg szem le, az el mél -
ke dés és áhí tat he lye volt, és al kal mat
adott ezen a hét vé gén az egy más ra
ta lá lás ra, a bel ső el csen de se dés re is. 

g He tessy Csa ba

b Az Őr ség fő vá ro sá ban, Őri szent pé te ren ren dez ték meg az idén a
REND-et, az az a re for má tus egy há zi na pok – Du nán túl prog ram so -
ro za tát. A jú li us 4–6. kö zött zaj lott ren dez vény fő szer ve ző je ként a Du -
nán tú li Re for má tus Egy ház ke rü let és az Őr sé gi Re for má tus Egy ház -
me gye szí nes sza bad té ri prog ra mok kal vár ta a Du nán túl ról össze se -
reg lett több ezer hí vőt.
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A fesz ti vá lo zók a jú li us 16-án kez dő -
dő  ju bi le u mi  Szél ró zsa  ta lál ko zón
sem ma rad nak kör nye zet vé de lem mel
fog lal ko zó elő adá sok, be szél ge té sek
nél kül. A ko ráb bi évek hez ha son ló -
an idén is „Szél ró zsa-li get” né ven ta -
lál ha tók majd meg az ökoprog ra mok,
me lyek a KIE-ká vé ház ban zaj la nak.
Bár idén te hát nem lesz ön ál ló hely -
szí nük,  de  a  Fa ce boo kon in dí tott
nyil vá nos, min den kit csat la ko zás ra
hí vó  „Szél ró zsa-li get”  cso port ban
(https://www.fa ce book.com/gro ups/
li get) olyan ál lan dó fe lü le tet nyi tot -
tunk, ahol – a prog ram is mer te tő kön
kí vül – ér de kes sé gek ol vas ha tók már
a ta lál ko zó előtt is. 
Mit is üzen ne künk a „li get” szó?

Mi ért lett idén is ez az öko gon dol ko -
dás szim bó lu ma a Szél ró zsán? Amint
a ta lál ko zó prog ram fü ze té ben is ol -
vas ha tó lesz: „A li get el búj tat a per -
zse lő nap elől, és esélyt ad a ro ha nás -
ból va ló ki lé pés re. El gon dol koz tat a
jö vőn, a kör nye ze ten és az em be ri ség
tet te i nek kö vet kez mé nye in; le he tő -
sé get ad a más képp gon dol ko dás ra és
a te rem tett vi lág cso dá la tá ra.” 
A  prog ra mok  so rá ban  el ső ként

dr. Zsó ka Ág nes és dr. Csu to ra Má -
ria, a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem
ok ta tói tar ta nak in ter ak tív elő adást
a kör nye zet tu da tos élet és a val lá sos -
ság kap cso la tá ról. Fő ku ta tá si te rü le -
tük a jól-lét és a bol dog ság min den
em bert érin tő té nye ző i nek vizs gá la -
ta. Túl zot tan in di vi du a lis ta vi lá gunk -
ban az anya gi as gon dol ko dás mel lett
olyan élet mó do kat és össze füg gé se -

ket mutatnak be, me lyek min ket is
se gít het nek  a  bol dog ság  és  a  nem
anya gi jól-lét el éré sé ben.
Csü tör tök  dél után  Kar dos-Hor -

váth Já nost, a  Ka u ká zus ze ne kar
éne kes-gi tá ro sát  kér dez get he tik  a
részt ve vők, aki ez út tal má sik ze ne ka -
rá val,  a Ha hó együt tes sel ér ke zik a
Szél ró zsá ra.  (A  kör nye zet tu da tos
élet re ne ve lő  ze ne kar  front em be re
idén Pest me gye 3-as szá mú vá lasz -
tó ke rü le té ben az LMP [Le het Más a
Po li ti ka!] or szág gyű lé si kép vi se lő je -
lölt je volt.) A ze ne, az öko gon dol ko -
dás és a po li ti ka kap cso la tá ról min -
den bi zonnyal ér de kes, szí nes be szél -
ge tés ke re ked het ki.
Pén tek haj nal ban – jó idő ese tén

–  kö zö sen  vár juk majd  –  ze né vel,
ének kel és fair trade te ák kal, ká vé val
kö szönt ve – a nap el ső su ga ra it a tó -
par ton. Nap fel kel te  után  le he tő sé -
günk lesz ki men ni a he lyi, solt vad ker -
ti pi ac ra is.
Fél ti zen ket tő től dr. Bé res Ta más

teo ló gus, egye te mi ta nár tart elő adást
az atom ener gia irán ti fe le lős sé günk -
ről. Olyan kér dé sek re ke re si a vá laszt,
mint pél dá ul: Mi ért fon to sak a tár sa -
dal mi  egyez te té sek,  és  mi ért  baj
ezek nek  a  hi á nya?  Sza bad-e  olyan
dön té se ket hoz ni, me lyek kö vet kez -
mé nyei be lát ha tat la nok a jö vő nem -
ze dé kek szá má ra? Sza bad-e fe le lős -
sé get vál lal ni olyan tech no ló gi á kért,
ame lyek ha tal mas koc ká za to kat rej -
te nek?  Ál lást  kell-e  fog lal ni uk  az
egy há zak nak  ilyen sú lyú kér dé sek -
ben, vagy nem?

Pén tek dél után Gilly Zsolt, a Kis -
kun sá gi Nem ze ti Park mun ka tár sa
fog ja  be mu tat ni  ha zánk  má so dik
leg na gyobb nem ze ti park ját, „az al -
föl di szép nagy ró na sá got”. Fo tók kal
és kü lön bö ző ér de kes sé gek kel szí ne -
sí tett elő adá sa után ajánl juk min den -
ki nek, hogy lá to gas son el a tó ke le ti
part ján lé vő tan ös vény hez, ahol egy
ki lá tó is ta lál ha tó.
A Szél ró zsa-li get-prog ra mok zá rá -

sa ként szom ba ton dél előtt az Evan -
gé li kus fi a ta lok ol da la (http://evan -
ge li kus-ifi.blog spot.hu/) szer kesz tői
ök ove tél ke dőt szer vez nek, ame lyen
a ko ráb bi prog ra mo kon el hang zot -
tak ra  és  a már em lí tett Fa ce book-
cso port ban ol vas ha tók ra  is  vo nat -
koz nak majd kér dé sek. A ve tél ke dőn
kvíz gép  is  lesz,  amely  szá zad má -
sod per ces pon tos ság gal jel zi, hogy a
já té ko sok kö zül ki nyom ta meg leg -
gyor sab ban a gom bot. A já ték vé gén
per sze a nye re mé nyek sem ma rad -
hat nak el.
Re mél jük, hogy a fák kö zöt ti, tó -

par ti  ká vé há zas  be szél ge té se ken  a
„Szél ró zsa-li get” va ló ban meg láttathat
egy má sik jö vő ké pet, kér dez ve vá la -
szol, és az al kal mak se gí te nek fel vér -
tez ni „Dá vi dot Gó li át el len”.

g An tal Bá lint,
a Szél ró zsa-li get prog ram ja i ért 

fe le lős szer ve ző

Szél ró zsa-li get
Ökoprogramoka10.evangélikusifjúságitalálkozón

ÜZ enet AZ Ar Ar átról

Rovatgazda: Sánta Anikó
ararat@lutheran.hu

Hit mé lyí tő fé bé-kon fe ren cia
A Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza egye sü let az EKE (Evan gé li ku sok Kö zös -
sé ge az Evan gé li u mért) és a Fé bé kö zös szer ve zé sé ben au gusz tus ban hit -
mé lyí tő kon fe ren ci át ren dez.
Hely szín: Pi lis csa ba, Bé thel Evan gé li kus Misszi ói Ott hon. Idő pont: 2014.

au gusz tus 21–24. Ér ke zés csü tör tö kön 15 órá tól, el uta zás a va sár na pi ebéd
után, kb. 13 órá tól. Rész vé te li díj: 3500 Ft/nap + (igény ese tén) 500 Ft ágy -
ne mű-hasz ná la ti díj.
Je lent ke zés:  a  Fé bé-egye sü let  e-mail  cí mén  (fe be.egye su let@lu the -

ran.hu), il let ve a 20/500-4063-as egy há zi flot tás te le fon szá mon Gö rög
Zol tán né, Haj nal ka fő nök asszony nál. 
A hit mé lyí tő hét vé ge cí me: Uram, nö veld a mi hi tün ket! A rész le tes

prog ram ról e-mail ben le het tá jé koz ta tást kér ni.

Öku me ni kus ta lál ko zó
Min den hó nap har ma dik va sár nap ján, 18 óra kor öku me ni kus ta lál ko zó -
ra, is ten tisz te let re és elő adás ra vár juk az ér dek lő dő ket a Ma gyar or szá -
gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak szék há zá ban (1117 Bu da pest, Ma -
gyar tu dó sok kör út ja 3.), a föld szin ti ta nács te rem ben.
A jú li us 20-i té ma: Op ti má lis te rü let hasz ná lat – Fenn tart ha tó sá gi kér -

dé sek a mai fal vak éle té ben (Bi czó Dé nes dok to ran dusz, Szent Ist ván Egye -
tem; teo ló gi ai hall ga tó). Is ten tisz te le ti szol gá la tot vé gez Vil mos And rea
evan gé li kus lel kész.
Sze re tet tel vár juk a ko ráb bi far kas ré ti öku me ni kus kö zös ség, a meg -

szű nő Ke resz tény Öku me ni kus Ba rá ti Tár sa ság (KÖT), va la mint az In -
ter na ti o nal Ecu me ni cal Fel lows hip ma gyar ré gi ó já nak tag ja it is.

Az  or szág  min den  ré szé ből  ér ke -
zett, kí ván csi gyer me kek cso port ja je -
lent meg jú ni us 27-én a mát ra szent -
im rei busz meg ál ló ban. A Bu da pest -
ről  in dult  csa pa tot  Ro szík Gá bor
evan gé li kus lel kész, Bő sze Ve ro ni ka
teo ló gus hall ga tó és Ma gya ri Már ton,
a börtöntársaság ügy ve ze tője, a tá bor
ve ze tő je fog ta össze. 
A gye re kek az zal kezd ték a kí ván -

csis ko dást, hogy va jon van-e fi nom jég -
krém a cuk rász dá ban, il let ve lesz-e le -
he tő ség ar ra, hogy meg is kós tol has -
sák. Va jon mit fog nak csi nál ni itt, a
ma gas he gyek kö zött hat na pon ke -
resz tül? 
A  kí ván csis ko dás  azon ban  nem

me rült ki eb ben, hi szen igen ha mar
ilyen kér dé sek is elő ke rül tek: „Is ten
min dig ve lünk van? Most is, ami kor
tú rá zunk? Ha min dig ve lünk van, ak -
kor én mi ért nem lá tom?”
A  tá bor ban  részt  ve vő  ti zen két

gyer mek, ami ben csak le het, kü lön -
bö zik egy más tól. Más kör nye zet ből
jöt tek. Más a csa lá di hát te rük. Van,
aki nek nincs test vé re, míg a má sik -
nak  négy  is  van.  Egyi kő jük  a  fo cit
kedveli,  míg  a  má sik  len gő te kéz ni
sze ret. Egyik sze ret raj zol ni, fes te ni,
míg a má sik in kább a fa ka na lat ra gad -
ja a ke zé be, és cso dás dol go kat főz.
A  kü lön bö ző sé gek  el le né re  azon -

ban egy do log biz to san kö zös ben nük
– és nem csak az, hogy sze ret te ik kö -
zül va la ki bör tön ben van vagy volt.
Mind a ti zen ket te jük nek van ugyan -
is egy kü lö nös ké pes sé ge: rit ka, ám
an nál ér té ke sebb va rázs erő vel bír nak!
Ez a va rázs erő pe dig nem más, mint
az, hogy ké pe sek a má si kat tel jes szív -
ből sze ret ni.
Míg a tá bor ve ze tők a Bib lia kü lön -

bö ző tör té ne te it me sél ték el és ta ní -
tot ták a gyer me kek nek, tú ráz ni vit -
ték őket, vagy ami kor evan gé li kus is -
ten tisz te le ten vet tek részt Ba goly ir -
tá son, vagy well ness für dő zés re ke rült
sor,  eset leg  sok  ne ve tés sel  kísért,
fur fan gos csa pat ver se nye ken mér ték
össze ere jü ket, vagy Dinnyés Jó zsef
kon cert jét hall gat ták, kö zö sen bog -
rá csoz tak a fa lu be fo ga dó és sze re te -
tet adó la kó i val – ad dig ők szin te ész -
re vét le nül  ta ní tot ták  meg  ne künk
és egy más nak azt, ho gyan kell elő íté -
let nél kü li sze re tet tel oda for dul ni a
má sik hoz.
Hi szen  amint  Goe the mond ta:

„Sze ret ni és sze ret ve len ni a leg na -
gyobb bol dog ság a vi lá gon!”
Há lát  adunk  Is ten nek,  hogy  mi

együtt él het tük át Mát ra szent im rén
a vi lág leg na gyobb bol dog sá gát, a sze -
re te tet!

g Bő sze Ve ro ni ka

Elő íté let nél kü li sze re tet tel
b „Sze ret ni és sze ret ve len ni” mot tó val tar tot ta meg idei An gyal fa tá -

bo rát fog va tar tot tak gyer me kei szá má ra a Ma gyar Test vé ri Bör tön -
tár sa ság. Mát ra szent im rén vár ta a tá bo ro zó kat – a dá ni ai aarhu si evan -
gé li kus egye te mi gyü le ke zet is mé telt tá mo ga tá sá val – jú ni us 27. és jú -
li us 2. kö zött a Tes se dik Sá mu el Ala pít vány gyer mek üdü lő je.
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„Sze ret ni és sze ret ve len ni a leg na gyobb bol dog ság a vi lá gon!”

g Fa bi ny Ta más

A ma gyar fut ball is mert szín vo na la
mi att év ti ze dek óta csak tá vo li szem -
lé lői le he tünk a lab da rú gó-vi lág baj -
nok sá gok nak. Ám így ta lán le he tő sé -
günk van olyan üze ne tek meg ér té sé -
re is, ami lye ne ket az el fo gult szur ko -
lók a ma guk vér to lu lá sos ál la po tá ban
alig ha vesz nek ész re. Mi már nem is
pusz tán az esély te le nek nyu gal má val
néz zük a meccse ket, ha nem a fut ball -
ban ko moly el vont igaz sá gok ra is lel -
he tünk. Fi lo zó fi ai, sőt teo ló gi ai össze -
füg gé sek re buk kan ha tunk. 
A  ma gunk  meg szál lott  fut ball -

sze re te té vel – ugyan ak kor re mény -
te len hely ze té vel – olya nok va gyunk,
mint Sán dor Pál örök ér vé nyű film -
jé nek Mi na rik Ed éje. Igen, a Ré gi idők
fo ci jamo so dá sá ra uta lok, akit a zse -
ni á lis Ga ras De zső ala kí tott. Mi na rik
nem  nyu go dott  be le  ab ba,  hogy  a
Csa ba gyön gye nem tud ki ál lí ta ni ti -
zen egy ép kéz láb já té kost, ezért az tán
a „kell egy csa pat” je gyé ben egye sé -
vel szed te össze az ál ta la ki sze mel te -
ket. Fütty je lé re egy gan gos ház ból Or -
bán jött elő, ő lett a bal hát véd. Egy fa
mö gül a te ni sze zők lab da sze dő jé nek
adott je let, és már is kö vet te őt Se bes -
tyén, a kö zép csa tár. Szug gesz ti vi tá sá -
val egy csó ko ló zó párt is szét sza kí tott,
így Val lay sze mé lyé ben már ka pu sa is
volt. A híd alatt la kó iker pár is a csa -
pat tag ja lett: Nagy I. mint jobb-, Nagy
II. mint bal fe de zet. Az örök ál mo do -
zó mo so dás a köz für dő ből hív ta ki
Ke le ment,  a  kö zép hát vé det,  a  bor -
dély ház ból  pe dig Hut tin gét,  a  bal -
összekötőt.  A  cir ku szi  erő mű vész,
Ma it off lett a bal hát véd. Leg alább egy
idő re haj lan dó volt ott hagy ni a moz -
gal mat a bur zso á zia el len agi tá ló Kö -
ve si is, hi szen „kel lett egy csa pat”.
Kell egy csa pat, val lot ta Jé zus is. S

ahogy  a  Csa ba gyön gye  nem  bi zo -
nyult ép pen vi lág ve rő ti zen egy nek,
úgy ő, a Mes ter sem va la mi cso da csa -

pa tot ál lí tott össze. Pé ter, a ka pi tá nyi
kar sza lag  tu laj do no sa  több ször
könnyel műs kö dött, sok szor sú lyo san
hi bá zott. Ze be de us I. és Zebe de us II.
–  vagy is  Ja kab  és  Já nos –  sem állt
min dig a hely zet ma gas la tán, fő leg
utób bi nak üt kö zött ki még ru tin ta -
lan sá ga. Si mon, a zé ló ta haj la mos volt
a túl zot tan ke mény já ték ra. Jú dás pe -

dig, fáj da lom, bot rá nyos bun da ügy -
be ke ve re dett. El is til tot ták örök re.
Min den jel ar ra utalt, hogy en nek a
csa pat nak leg fel jebb al sóbb osz tály -
ban, a Pro vin cia III.-ban le het he lye:
a kor vi lág ku pá já ban ugyan is a fa ri -
ze u sok, szad du ce u sok és he ró di á nu -
sok  jól me ne dzselt  csa pa tai  ver se -
nyez tek az ara nyért. 
Sok szor át él jük, hogy nincs meg a

csa pat. Vagy ha nagy ne he zen össze -
ál lunk is, tá vol va gyunk az el ső osz -
tály tól.  Ne künk  nin cse nek  bő ke zű
szpon zo ra ink és be fo lyá sos mé dia tá -
mo ga tó ink. Mi so ha nem ju tunk el a
Ma rac ana  sta di on ba.  A  ma gunk
mód ján igyek szünk, de tud juk, vég -
te le nül ama tő rök va gyunk. Sok szor
ólom lá ba kon  fu tunk  ki  a  pá lyá ra.
Nincs  össz hang  a  csa pa ton  be lül.
Van, aki haj la mos az ön zés re, más
meg  hi á ba  ké ri,  nem  kap  lab dát.
Sok szor  sza bály ta lan ko dunk.  Meg
per sze min ket is szün te le nül fa ul tol
az el len fél, s mint ha a bí ró is el le nünk
fúj na. Ezért gyak ran szét eső a já té -

kunk, ami ért per sze egy mást hi báz -
tat juk.  Az  Edző  uta sí tá sa it  bez zeg
nem fo gad juk meg. Az tán cso dál ko -
zunk, ha pfu jol a kö zön ség. Ezért leg -
több ször  le hor gasz tott  fej jel,  szé -
gyen kez ve hagy juk el a pá lyát. 
Az tán egy szer csak rá döb be nünk

ar ra, hogy még sem mi sincs vesz ve.
Pro fi szer ző dést ugyan nem ka punk,

ma ga zi nok  cím lap já ra  sem  ke rü -
lünk, de már ha tá ro zot tan él vez zük
a  já té kot.  Igyek szünk  ön zet le nül  a
má si kat hely zet be hoz ni. Fu tunk, és
nem fá ra dunk el. Csa pa tun kat ta lán
ép pen a ku dar cok és az el szen ve dett
mél tány ta lan sá gok ko vá csol ják össze.
Érez zük: az Edző minden nek el le né -
re  bí zik  ben nünk.  El hi te ti  ve lünk,
hogy tu dunk mi jól is ját sza ni, és a vé -
gén győz te sen hagy juk el a pá lyát. 
A  fo ci vé bé re megint nem  ju tot -

tunk ki. De eb ben a má sik, hét köz -
na pi baj nok ság ban új ra és új ra pá lyá -
ra lé pünk.
„Kell egy csa pat” – vall ja Mi na rik,

a mo so dás. 
„Győz ni fog tok” – mond ja Jé zus.
És fel har san a bí ró síp sza va. Meg -

kez dő dik az újabb mér kő zés. Ma is,
hol nap is, so ro zat ban. A leg vé gén ta -
lán ma gas ba emel het jük a ku pát.

El hang zott jú li us 6-án a Kos suth rá -
dió Va sár na pi új ság cí mű mű so rá -
nak Lé lek től lé le kig ro va tá ban.

Afutballvébémargójára

h i r d e t é s e K
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VA SÁR NAP

7.20 / Du naTv
Is ten ke zé ben
Sé ta Prá gá ban
7.45 / Du naTv
Lyu kas óra
(iro dal mi mű sor)
9.00 / PaxTv
Evan gé li kus is ten tisz te let
a bu da vá ri temp lom ból
10.04 / Kos suth rá dió
Me to dis ta is ten tisz te let
a bükk szé ki if jú sá gi tá bor ból
11.00 / Du naTv
Re for má tus is ten tisz te let
Sep si szent györgy ről
15.10 / Du naTv
Sze rel mes föld rajz
„Él ni, míg élünk”
18.15 / M1
On the Spot
Bra zí lia – vb-kü lön ki adás
21.40 / M1
Lab da rú gó-vb 2014
Dön tő

HÉT FŐ

5.25 / M1
Haj na li gon do la tok
6.30 / M3
Vers min den ki nek
7.40 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
13.30 / Kos suth Rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház
fél órá ja
14.30 / Bar tók rá dió
Nép ze ne – itt hon ról
Igaz vi gasz
16.00 / Du na Tv
A klí ma vál to zás ki hí vá sai
(fran cia–an gol 
do ku men tum film-so ro zat)
19.25 / Kos suth rá dió
Tet ten ért sza vak
Ba lázs Gé za mű so ra
22.35 / Du na Tv
Rik sa láz
(ma gyar do ku men tum film)

KEDD

9.10 / Du na Tv
100 kép a XX. szá zad ról
(ma gyar is me ret ter jesz tő
so ro zat)
10.10 / M1
Az Us hu a ia-ex pe dí ció
(fran cia ter mé szet film
-so ro zat)
14.30 / Bar tók rá dió 
Nép ze ne – tá vol ról
Mer ce des So sa
15.15 / Pax Tv
Ön ként vál lalt vak ság 
– Pop per Pé ter
(is me ret ter jesz tő so ro zat)
20.00 / Pax Tv
Kút
(élő in ter ak tív mű sor)
Mű sor ve ze tő: De ák Lász ló
evan gé li kus lel kész
21.33 / Bar tók rá dió
Dzsessz – Nők a ho ri zon ton
Az Eli a ne Eli as Trió 
kon cert je

SZER DA

10.05 / Du na World
Kár pát-exp ressz
11.05 / M1
Len gyel or szág
(ma gyar is me ret ter jesz tő
so ro zat)
20/3. Ko los to rok, kas té lyok,
jó fé le csön dek
12.00 / Kos suth rá dió
Dé li ha rang szó a ká vai
evan gé li kus temp lom ból
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
16.00 / Du na Tv
Az utol só ha di fog lyok
(ma gyar do ku men tum film)
20.50 / Du na World
MR2 Akusz tik
Ja mie Win ches ter
21.11 / Bar tók rá dió
Itt zés Ger gely 
fu vo la hangversenye

CSÜ TÖR TÖK

11.32 / Kossuth rádió
Vendég a háznál
14.30 / Bar tók rá dió 
Nép ze ne – új ra gom bol va
Song li nes Mu sic
Awards 2014
15.20 / Du na World
Ezer év szent jei
Bol dog Gi zel la
20.11 / Kos suth rá dió
Sö tét ség dél ben
Art hur Ko est ler re gé nye
foly ta tá sok ban
21.40 / Du na Tv
100 éve szü le tett Tol nay Klá ri
Dé ry né
(ma gyar já ték film, 1951)
22.00 / Du na World
Ve lünk élő Tri a non
(ma gyar do ku men tum film-
so ro zat)
23.35 / Du na Tv
Mü pArt clas sic
Csaj kovsz kij két ar ca

PÉN TEK

9.30 / Bar tók rá dió
Há rom szó lam ban
Tö rök ze ne
14.05 / Kos suth rá dió 
Arc vo ná sok
Csík Já nos és 
a Csík-ze ne kar
15.00 / Du na Tv
Kö vek és em be rek
(fran cia so ro zat)
Szob rok a ten ger mé lyén
18.15 / M2
Mirr-Murr ka land jai
21.00 / Pax Tv
Gos pel Ca fé
(szó ra koz ta tó ze nés mű sor)
22.55 / Du na Tv
Jó es tét, Wal len berg úr!
(ma gyar–nor vég–svéd
já ték film) 
23.10 / M1
Üt kö zé sek
(ame ri kai–né met já ték film,
2004)

SZOM BAT

5.25 / M1
A mi er dőnk
Egy nyár a Zemp lé ni-
hegységben
6.45 / Du na Tv
Me sé lő cég táb lák
(ma gyar is me ret ter jesz tő
so ro zat)
Ha jó tár sa sá gok az Ad ri án
10.50 / Du na World
Ma gyar tör té nel mi
arc kép csar nok
Bá tho ry Ist ván
11.00 / Bar tók rá dió
Cros sover
Út irány: Luc ca, Long ju meau,
Lo u i si a na, Lo u is vil le
18.30 / Kos suth rá dió
Ha tá rok nél kül – a kul tú rá ról
19.00 / Bartók rádió
Vivaldi: Armida
21.30 / Du na Tv
A nagy Gatsby
(ame ri kai já ték film, 1949)

VA SÁR NAP

6.00 / Kos suth rá dió
Va sár na pi új ság
7.20 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
9.00 / Pax Tv
Evan gé li kus is ten tisz te let
a bu da vá ri temp lom ból
10.04 / Kos suth rá dió
Gö rög ka to li kus li tur gia
köz ve tí té se Veszp rém ből
12.00 / Kos suth Rá dió
Dé li ha rang szó az er dő kür ti
evan gé li kus temp lom ból
16.00 / Bar tók rá dió
Le me ze lő – nem csak
gyűj tők nek
Her bert von Ka ra jan
18.30 / Pax Tv
A Bap tis ta köz pon ti ének kar
és Ré vész Lász ló or go nista
hang ver se nye Sze ge dről
22.00 / M1
Volt egy szer egy Ame ri ka
(ame ri kai–olasz film, 1984)

VASáRNAPTÓL VASáRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból július 13-ától július 20-áig

Va sár nap (jú li us 13.)
If jú ko rom vét ke i re és bű ne im re ne em lé kezz! Ke gyel me sen gon dolj rám, mert
te jó sá gos vagy, Uram!Zsolt 25,7 (Ef 2,4–5a; Lk 6,36–42; Róm 14,10–13; Zsolt
53) Oda for dul ha tok hoz zá…, meg szó lít ha tom…, kér he tem. Ma gá hoz en ged…,
meg hall gat…, fe lejt. Ne en gem fe lejts el, Uram, ha nem vét ke i met, me lyek -
kel el le ned vé tet tem, s leg főbb bű nö met, hogy nél kü led él tem! Míg fi a tal vol -
tam, azt hit tem, tu dok nél kü led él ni. Add ke gyel med ből, hogy ne le gyen ké -
ső rám ta lál nod! Ha jó sá god rám ta lál, én is rád ta lá lok.

Hét fő (jú li us 14.)
A rá gal ma zó tit ko kat tár fel, de a hű sé ges lé lek lep le zi a dol got. Péld 11,13 (Fil
4,8; Lk 5,17–26; Jn 5,1–18) Is ten től nem kell fél te nem gyen ge sé ge met, bu ká -
so mat és ku dar co mat. Ő meg ér ti em ber sé ge met, éh sé ge met és szük sé ge met…
Ta karj be vég te len lep led del, mely ben biz ton ság ra lel he tek! Te nem mu to -
gatsz rám, nem ne vetsz ki, nem fin to rogsz, lát va bé na sá go mat, hogy még hin -
ni is kép te len va gyok. Ná lad el he lyez he tem bű ne i met is, hogy ne kell jen azo -
kat hor da nom. Ha ke gyel med lep le alá te szem mind azt, ami tő led el vá laszt,
ak kor te em ber ré te szel, meg elé gí tesz, és bő ség ben tar tasz örök ké.

Kedd (jú li us 15.)
Is ten ezt mond ta Sa la mon nak: Mi vel… nem kér tél ma gad nak hosszú éle tet,
nem kér tél gaz dag sá got, és nem kér ted el len sé ge id éle tét, ha nem ér tel met kér -
tél, hogy ne kem en ge del mes ked ve tudj kor má nyoz ni, ezért tel je sí tem ké ré se -
det. 1Kir 3,11–12a (Mt 6,33; Neh 9,1–3.29–36; Jn 5,19–30) Ma gam nak kell el -
dön te nem, hogy mit ké rek. A polc szé les, sok min den van raj ta, ami csá bít,
hí vo gat. Nem min den van csil lo gó, fé nyes pa pír ba cso ma gol va… Is ten, aki
a pom pát és gaz dag sá got ott hagy va ron gyok kö zé, já szol ba ér kez tél, oly sok -
szor sik lik sze mem ró lad a dí szes sem mik fe lé. Hány szor meg éget tem már
ma gam, és még is új ra meg kí sért a sem mi, hogy azt gon dol jam ró la, hogy va -
la mi. Te meg kö nyö rül hetsz raj tam, hogy a ne ked tet sző élet – bár egy sze -
rű en cso ma golt, még is örök ga ran ci á val bír – em be ri szem szá má ra lát ha -
tat lan tün dök lé se el ho má lyo sít son min den vil lo gást.

Szer da (jú li us 16.)
Em lé ke zem az Úr tet te i re, vissza gon do lok haj da ni cso dá i ra. Vé gig gon do lom
min den tet te det, el mél ke dem dol ga i don. Zsolt 77,12–13 (Ef 1,18; Mk 11,/20–
21/22–26; Jn 5,31–40) Em lék ké pek fosz lá nyai le beg nek sze me im előtt. Va -
la mi tör tént ré gen. Va la ki lé pett ré gen… Uram, oly sok szor csak a ma gam
dol ga i ra em lék szem. Pe dig a leg több re jobb len ne nem em lé kez ni. Bár csak
fel je gyez tem vol na a ve led töl tött min den pil la na tot! Azok ra jó vol na em -
lé kez ni. Bár csak ki tö röl he tet le nül ma gam ba vés tem vol na sza va i dat, tet te -
i det, te kin te te det, érin té se det! Azok meg gyó gyí ta ná nak, meg ele ve ní te né nek,
meg töl te nék éle te met Lé lek kel. Add, hogy meg lás sam cso dá i dat ma gam ban
és kö rü löt tem, hogy tet te id nyo mot hagy ja nak raj tam!

Csü tör tök (jú li us 17.)
Is ten azt mond ta Nó é nak és fi a i nak: Íme, szö vet ség re lé pek ve le tek és utó da -
i tok kal meg min den élő lénnyel…, hogy nem lesz töb bé özön víz a föld el pusz -
tí tá sá ra. 1Móz 9,8–11 (Róm 8,34; 1Kor 12,19–26; Jn 5,41–47) Sok szor ígér -
tem már szép dol go kat – a temp lom ban is, Is ten nek is. Volt, ami ről tud tam,
hogy nem fo gom meg tar ta ni, nem tu dom meg tar ta ni… Te, Uram, még is fel -
aján lod ma gad. Elő re lépsz, el ső nek lépsz, és nem azt né zed, hogy hány szor
meg rán dí tot tam a vál lam, mi kor szem be sül tem az zal, hogy meg szeg tem ígé -
re te met. Fel aján lod sza va dat, ke ze det, sze líd te kin te te det, hogy bá to ríts, te -
rel gess, vé del mezz. Fel aján lod ma ga dat, és te so sem fo god meg rán dí ta ni a
vál lad, mert so sem fo god meg szeg ni ígé re te det. Te már ak kor tud tad, hogy
na gyon ne héz lesz, de meg fo god tar ta ni, mert meg aka rod tar ta ni. Míg nem
fe jed a vál lad ra ha nyat lik…

Pén tek (jú li us 18.)
Én va gyok az el ső és az utol só, raj tam kí vül nincs is ten. Ézs 44,6b (Jn 1,18;
Lk 23,17–26; Jn 6,1–15) El ső, má so dik, har ma dik, so ka dik. Há nya dik he lyen
van Is ten szá mom ra? Há nya dik he lyen va gyok Is ten szá má ra? Ha tal mad nál
fog va te vagy az el ső, Uram, sen ki sem előz het meg. Aki meg pró bál ja, el bu -
kik. Sen ki sem volt előt ted idő ben és tér ben. Ha tal mad nál fog va te vagy, Uram,
az utol só is. Sen ki sem áll hat mö géd. Aki meg pró bál ja, el bu kik. Sen ki sem
lé tez het to vább idő ben és tér ben. S te, aki lát tad az el ső haj nalt fel vir rad ni,
utol só vá tet ted ma gad Krisz tus ban, mert én, aki utol só vol tam, a leg fon to -
sabb vol tam szá mod ra. Ezért nem aka rok eléd áll ni, mö géd áll ni; mel let ted
aka rok jár ni!

Szom bat (jú li us 19.)
Mi ért pe rel tek ve lem? Hi szen ti hagy ta tok el hűt le nül – így szól az Úr. Jer 2,29
(Gal 5,7; 2Kor 13,10–13; Jn 6,16–21) Ár fo lyam koc ká zat. Szer ző dés mó do sí tás.
Díj té te lek emel ke dé se. Ki fo gá sok… Is ten sza vá nak ere je és irá nya nem vál -
to zott. Is ten szö vet sé ge nem vál to zott. Is ten igá ja nem vál to zott. Én vál toz -
tam meg. Én moz dul tam el. Én ad tam fel… Add, Uram, fel is mer nem, hogy
te so sem hagy tál ma gam ra, so sem csap tál be, és so sem mond tál le ró lam.
Bár mi kor vissza for dul ha tok, vissza tér he tek, és le bo rul ha tok lá bad elé kö -
nyö rög ve, hogy fo gadd vissza té koz ló gyer me ke det, aki bár mél tat lan a ve -
led va ló kö zös ség re, te ki fi zet ted az árat, amellyel vissza vá sá rol tál ma gad -
nak az ör dög ke zé ből.

g Sel me czi Gé za Ta más

Új nap – új kegyelem

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

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

harangontes.hu–harangontode.hu

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

szent föld min den ki nek
Pro tes táns test vé rek út ja (Je ru -
zsá lem, Bet le hem, Ná zá ret, Holt-
ten ger  stb.)  au gusz tus  15–22.:
169 800 Ft/fő vagy 596 €/fő.
Ve ze ti: Sá ro si Gá bor száz ha lom -

bat tai re for má tus lel kész. Mak ro -
vi lág Uta zá si Iro da, www.mak ro -
vi lag.hu, mak ro@mak ro vi lag.hu,
tel.: +36 1 215-0636.

Meg hí vó es pe re si hi va tal ba ik ta tás ra
„Evezz a mély re, és ves sé tek ki há ló i to kat fo gás ra!” (Lk 5,4) 
A Dél-Pest Me gyei Evan gé li kus Egy ház me gye meg vá lasz tott es pe re sé nek,
Győ ri Pé ter Ben já min szol no ki lel kész nek es pe re si hi va tal ba ik ta tá sa ün ne -
pi is ten tisz te let és köz gyű lés ke re té ben jú li us 20-án 16 óra kor kez dő dik a
szol no ki evan gé li kus temp lom ban. Az ige hir de tés szol gá la tát dr. Fa bi ny Ta -
más püs pök, az ik ta tást Pin tér Mi hály es pe res he lyet tes vég zi. Az al ka lom -
ra sze re tet tel hív juk és vár juk. Az egy ház me gye pres bi té ri u ma

fel vé tel az evan gé li kus Hit tu do má nyi egye tem re
a 2014/2015-ös tan év re

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem teo ló gus-lel kész (osz tat lan, nap -
pa li), ka te ké ta – lel ki pász to ri mun ka társ (BA, nap pa li/le ve le ző), kán -
tor  (BA,  nap pa li),  hit ta nár-ne ve lő ta nár  (MA,  nap pa li)  és  teo ló gus
(MA, le ve le ző) sza ko kon pót fel vé te lit hir det.
A ki töl tött, mel lék le tek kel el lá tott je lent ke zé si lap nak, va la mint a pi ros

pos ta utal vá nyon fel adott 4000 Ft fel vé te li el já rá si díj nak au gusz tus 15-éig
kell az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem Rek to ri Hi va ta lá ba be ér kez -
nie (1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3.; tel.: 469-1051; fax: 363-7454; mo -
bil: 20/824-9263). A fel vé te li vizs gák ra au gusz tus 29-én ke rül sor.
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