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g Sze ve ré nyi Já nos

Va la mi nincs rend ben, ha a pré di ká -
ci ót a szlo vák lel kész ma gya rul aka -
doz va ol vas sa fel, úgy, hogy ab ból ő
nem  so kat  ért.  Ha  szá má ra  a  mi
anya nyel vünk is me ret len. Rá adá sul
a szö ve get a hí vek ke re sik az in ter net -
ről. Sza bad-e így meg nyil vá nul ni az
em be ri élet leg fon to sabb ál lo má sa i -
nál: ke resz te lés kor, es ke tés kor, te me -
tés kor? 
A Szlo vá ki á hoz tar to zó Fel vi dé ken

az  el múlt  év ti ze dek ben  nem  volt
rit ka,  hogy  ma gyar  gyü le ke zet ben
szlo vák lel kész és szlo vák gyü le ke zet -
ben ma gyar lel kész szol gált. 
Kü lön bö ző okok mi att a leg több

ma gyar evan gé li kus gyü le ke ze tünk
ne héz hely zet ben, le épü lő fél ben van.
Töb ben „te me tik” a tíz-ti zen öt ez res
kö zös sé get.  A  prob lé mák,  gon dok
he lyett hadd he lyez zem most a súlyt
a po zi tí vu mok ra. 
Tör té nész től hal lot tam, hogy ma -

gyar  né pün ket  száz  év  alatt  annyi
meg pró bál ta tás ér te, mint más né pet
há rom száz év alatt. Cso da, hogy a
Kár pát-me den cé ben még él ez a kis
kö zös ség. Or szá gunk szét da ra bo lá -

sa  min den  kép ze le tet  meg ha la dó
ká ro kat oko zott. Tömb ma gyar te rü -
le te ket am pu tál tak le kö nyör te le nül
a nem zet test ről. A po li ti kai tör té né -
sek fe lett nincs ha tal munk, de an nál
in kább nagy a fe le lős sé günk lel ki, hit -
be li ér te lem ben. 
Fel vi dé kért imád koz ni és cse le ked -

ni kell! Nem áll ha tunk né mán-bé nán.
2012 márciusában szlo vák és ma gyar
püs pö kök  alá írá sá val  egyez mény
szü le tett a két egy ház kö zött. En nek
és sok ko ráb bi jó szán dé kú imának és
ak ciónak  a  fo lyo má nya ként  egy re
több ered mény ről szá mol ha tunk be. 
A ha tár kö ze lé ben szol gá ló ha zai lel -

ké sze ink rend sze re sen át jár nak se gí -
te ni az ot ta ni gyü le ke ze tek nek, nyílt -
szí vű  szlo vák  lel ké szek nek.  A  fent
em lí tett szlo vák lel ki pász tor is öröm -
mel fo gad ja a kí vül ről jö vő se gít sé get,
sőt igény li, ké ri is.
A nyug díj ba ké szü lő sa jó gö mö ri

lel kész, Rusz nyák De zső szol gá la tát
a meg ürült pa ró ki á ra köl tö zött De -
chert né Fe ren czy Er zsé betma gyar or -
szá gi lel kész nő foly tat ja. Er zsi ke fér -
jé vel együtt évek óta lá to gat ja a ha -
tá ron tú li kö zös sé ge ket sa ját pén zén,
sa ját ide jé ből. Vál lal ta ezt a szo kat lan

misszi ót is hat van éve sen. Hát nem
cso da ez?
Ki lenc év vel ez előtt ve ze tett Fe ren -

czy Er zsé bet nyá ri tá bort a hosszú -
szói gyü le ke zet gyer me ke i nek. Most
meg hív ta az if jú vá ser dül te ket egy ta -
lál ko zó ra.  A  gyü le ke zet  asszo nyai
(le gye nek ál dot tak!) har minc hat meg -
hí vót vit tek el sze mé lye sen a fi a ta lok -
nak. A lel kész nél kü li pa ró kia két szo -
bá ja meg telt az if jak kal. Ez is cso da! 
A  kö vet ke ző  cso da  Ló czy Ti bor

misszi ós  mun ka társ.  (A  leg utób bi
Úti társ ban ol vas hat tunk ve le in ter -
jút.) Ne ki nem sok kö ze volt ko ráb -
ban hit hez, temp lom hoz, gyü le ke zet -
hez. Sú lyos bal ese te után a kór ház ban
rend sze re sen lá to gat ta a sa jó gö mö ri
lel kész. Ti bor hit re ju tott Is ten ke gyel -
mé ből. Man kó val a ke zé ben, da ga dó
lá bak kal, de tel ve ener gi á val vég zi a
ki ter jedt mun kát: jár ja a gyü le ke ze -
te ket, elő ké szí ti az evan gé li zá ci ó kat,
misszi ós prog ra mo kat (az ő szer ve -
zé se volt a leg utób bi szol gá la tom is),
pré di kál, hit tan órát tart, irat ter jesz -
tést  vé gez,  és  ta nul  hit tu do má nyi
egye te mün kön.  Így  tá maszt  a  mi
Urunk  „kö vek ből  fi a kat” ma gá nak.

Fe lvidéki helyzetkép

f Folytatás a 4. oldalon

Az újon nan át adott Sop ro ni Evan -
gé li kus Gyü le ke ze ti Ház el ső idő sza -
ki ki ál lí tá sa, a ho lo kauszt het ve ne -
dik év for du ló já ra ren de zett tár lat a
hét  év tizede  tör tént  bor zal mak ra
em lé kez tet. Itt nem a tra gé di át áb -
rá zo ló fo tók kal, em lé ke zé sek kel ta -
lál ko zunk, sok kal in kább a fe le ke ze -
tek és mű vé szek ál tal meg fo gal ma -
zott és elénk tárt val lo má sok kal. 

Fa bi ny Ta más és Gáncs Pé ter evan -
gé li kus püs pö kök imád sá gai, Fröch -
lich Ró bert és Ró na Ta más rab bik
fo há szai  mel lett  Vár sze gi Asz trik
pan non hal mi  fő apát  és Ste in bach
Jó zsef re for má tus püs pök Is ten nek
írt bo csá nat ké ré se it he lyez ték el a
föld re vagy a fal nak tá maszt va. A lá -
to ga tó meg ha jol va vagy le gug gol va
ol vas hat ja,  imád koz hat ja  ve lük

együtt a meg bo csá tás, a bo csá nat -
ké rés és az alá zat gya kor lá sá nak so -
ra it. 
A ki ál lí tás ja nu ár 4-ig te kint he tő

meg Sop ron ban. Elő ző ál lo má sa in,
Bu da pes ten és Győr ben több mint ti -
zen há ro mez ren néz ték meg a tár la -
tot, amely jö vő re Pé csett, majd Kecs -
ke mé ten lesz lát ha tó.

Em lé ke zet ki ál lí tás Sop ron ban

g Sza bó La jos

Na gyon el gon dol kod ta tott egy mon -
dat,  ame lyet  egy,  a  lel ké sze ket  az
örök élet-va sár na pi ige hir de té si szol -
gá lat ra fel ké szí tő ta nul mány ban ol -
vas tam.  Ez  ar ról  szól,  hogy  ta lán
alig  akad  em ber  ma,  aki  va ló ban
ko mo lyan vár ja az új eget és az új föl -
det, vi szont so kan van nak, akik azt
re mé lik, hogy éle tük ben több új és jó
do log  meg va ló sul  Is ten  se gít sé gé -
vel. A több ség től tá vol áll az olyan
nagy for du latoknak a vá rá sa, ame -
lyek ről még is sok el mé le ti mon dat el -
hang zik – né ha „dü bör gő sen” is – a
szó szé ke ken ezen a va sár na pon.
Biz tos,  hogy  az  a  leg sze ren csé -

sebb em ber kö zöt tünk, aki a leg tá vo -
labb ra mer néz ni, és na gyon szép jö -
vőt mer re mél ni. Ma kü lö nö sen, ami -
kor sok a fé lel met ge ne rá ló ese mény.
El bi zony ta la ní tó hí rek ér kez nek. Min -
den nap ja ink ban is bő ven akad fe szült -
ség. Ha mar szü let nek el len sé ges in -
du la tok, és sok a tü rel met len ség egy -
más irá nyá ban. Ki csi nek tű nő koc ca -
ná sok ból ha mar tá mad nak hi he tet len
mély sé gű konflik tu sok. Iga zán jó an -
nak, aki nek nem re meg meg a lá ba,
és nem bi zony ta la no dik el a já rá sa,
ha nem erő sek és ha tá ro zot tak a lé pé -
sei. De bár mennyi re pró bál is sok szor
mást dik tál ni az ügye le tes kincs tá ri
op ti miz mus, az ak tu á lis kör nye zet, a
va ló di kon tex tus még is jo gos fé lel me -
ket éb reszt ben nünk. 
Ki sebb fé lel met és na gyobb bá tor -

sá got szí ve sen ál mo dunk ma gunk -
nak.  Iri gyel jük  azo kat,  akik nél  ez
meg va ló sul, vagy leg alább is ezt mu -
tat ja  az  éle tük  ki fe lé.  Ki nek  le het
ma ki sebb a fé lel me, és na gyobb a bá -
tor sá ga? Ta lán épp er re a kér dés re ke -
res sük  leg őszin téb ben  a  fe le le tet
örök élet va sár nap ján. 
A meg ta nult vá la szunk az, hogy az

fél kevésbé, aki nem tart a hi he tet len
tá vol ra te kin tés től, és biz to san me ri
hin ni: lesz új kez det és új ég. Azon -
ban a mai gon dol ko dá sunk több nyi -
re kép te len eb be az irány ba moz dul -
ni. Pe dig az e vi lá gi ta pasz ta la tunk is
azt mu tat ja, hogy va ló ban új ak kor
szü le tik, ami kor va la ki mer tá vol ra te -
kin te ni. Bá to rít ez a va sár nap. Mer -
jünk a tá vo li jö vő be te kin te ni.
Kü lön le ges em ber az, aki nek eh -

hez van ere je és bá tor sá ga. Aki nek
azért van ked ve a jö vő ről gon dol kod -
ni, mert tud ja: sem mi más nem ké -
pes ked vet és re mény sé get te rem te -
ni, csak a fel emelt te kin tet és a de rűs
lé lek, amely vé gül min dig fe lül ke re -
ke dik az ural ko dó ki áb rán dult sá gon
és el ke se re dé sen, és hir de ti a biz tos
foly ta tást és a va ló di új kez de tet. 
A ke resz tény ige hir de tés az zal a ki -

hí vás sal szem be sül az egy há zi esz ten -
dő utol só va sár nap ján, hogy fel hív -
ja a fi gyel met er re az egye dü li le he -
tő ség re,  és  bá to rít son  bíz ni  Is ten
ígé re té ben. Aki már rég óta nem mer
hin ni az iga zán új ban, az most er re
kap hat  biz ta tást.  Aki  már  be le fá -
radt ab ba, hogy küzd jön a kon for -
miz mus, a kri ti kát lan be il lesz ke dés

vagy a leg egy sze rűbb meg ol dás ba va -
ló be le tö rő dés szok vá nyos út ja el len,
az most még is új erőt és iga zi ked vet
kap hat: min dent le het új ra kez de ni,
füg get le nül a sok-sok ká ro gó hang -
tól és vész ha rang kon ga tás tól. 
Örök  élet  va sár nap ja  nem  le zár

vagy be szű kít va la mit a hi tünk te rü -
le tén,  ha nem  ép pen  el len ke ző leg:
ki nyit, és a na gyon tá vo li pers pek tí -
va lá tá sá ra nyit ja fel a sze me in ket ab -
ban az ér te lem ben, hogy ér de mes új -
ra gon dol ni és új ra ter vez ni a kö vet ke -
ző éve ket az éle tünk ben. 

Gyer tyát is azért gyúj tunk ezen a na -
pon az el múlt egy há zi esz ten dő ben
meg halt sze ret te in kért, hogy bíz ni se -
gít sen: lesz egy kor iga zi és tel jes fény,
amely az új éle tet hoz za el. A lá tá sunk
is ün ne pi lesz és tel jes. A meg vi lá gí -
tás pe dig ki fo gás ta lan mi nő sé gű. 
Örök élet va sár nap ja azt hir de ti,

lesz  egy  tel je sen  más mi lyen  nap.
Lesz egy min den ré git el söp rő és új
fénnyel  min dent  el árasz tó  kez det.
A sok el ren de zet len egy szer még is
rend re ta lál. A sok fél be ha gyott mon -
dat be fe je zet té lesz. Az el fe lej tet tek
fon to sak ká  vál nak.  A  ki ha gyot tak
most még is a név sor ele jé re ke rül nek.
A nél kü lö zöt tek most ki hagy ha tat -
lan ná lesz nek. A le ír tak, az örö kös ki -
eset tek  most  a  fő táb lán  sze re pel -
nek.  Akik nek  hall gat ni uk  kel lett,
most han go san be szél het nek. Akik
nem ju tot tak iga zi sze rep hez, most
fon tos sze re pet kap nak. A le né zet te -
ket  cso dál ják.  A  meg fá rad tak  pá -
rat lan  erő re  kap nak.  A  győz te sek
pe dig nem ér tik, ha tal mas si ke re ik
mi ért nem ját sza nak sze re pet itt.
Azon a na pon min den más kép pen

zaj lik majd, mint a leg töb ben el gon -
dol ták. Tu dó sok és ke vés bé tu dó sok
hi po té zi sei sem mi vé vál nak egy pil -
la nat  alatt.  A  meg le pe tés  va ló ság
lesz.  A  cso dál ko zás  pe dig  őszin te.
A tel jes össze han golt ság és a tisz ta har -
mó nia sem az agyon gya ko rolt tré ning
ered mé nye, ha nem a spon tán cse lek -
vés szü löt te. Nincs kom mu ni ká ci ós za -
var. Nincs za va ró té nye ző. Min den a
he lyé re  zök ken.  Sem mi  sincs,  ami
ne he zí te né a szép gon do lat és a tisz -
ta ta ní tás üze ne té nek ára dá sát. Oxi -
gén dús, kris tály tisz ta a le ve gő.
Mi a te en dő je an nak, aki hin ni mer

Is ten új eget és új föl det ígé rő sza vá -
nak? Aki nek hi te meg nyit ja ezt a táv -
la tot, aki meg ér zi az iga zán új at mo -
szfé rá ját, az be le szip pant hat eb be a
friss le ve gő be. Mert an nak a ki tel je -
se dő or szág nak a re ményt kel tő ígé -
re te itt van, be lé le gez het jük gyó gyí -
tó  le ve gő jét,  és  erőt  kap ha tunk  a
má ra és a rö vid tá vú jö vő re. 

A szer ző az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem rek to ra

Az örök élet fé nyei

„Örökéletvasárnapja
azthirdeti,
leszegyteljesen
másmilyennap.

Lapzártakorérkezett

Fö lé nyes győ zel met ara tott a ro má -
ni ai el nök vá lasz tá son Klaus Jo han nis.
A Ke resz tényli be rá lis Szö vet ség je -

lölt je, Nagy sze ben né met nem ze ti sé -
gű, evan gé li kus pol gár mes te re a sza -
va za tok  54,66  szá za lé kát  sze rez te
meg. Klaus Jo han nis Ro má nia el ső ki -
sebb sé gi ál lam fő je. 

A múlt va sár na pi vá lasz tá son a kül -
föl dön  le adott  sza va za tok  túl nyo -
mó több sé gét ő kap ta, a szé kely me -
gyék ben a sza va zók nyolc van szá za -
lé ka rá vok solt.

f Folytatás a 4. oldalon
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Nem sze ren csés, hogy a for dí tók ál tal
há rom mon dat ra bon tott el ső vers nek
csak a c-vel je lölt har ma dik mon da tá -
tól kell a sza kaszt fel ol vas ni. Akik így
dön töt tek, azo kat fel te he tő en za var -
ta a Mí ká él ne vű „nagy ve zér” em lí té -
se. Bi zo nyá ra így pró bál ták óv ni az ige -
hir de tő ket an nak el dön té sé től, hogy
va jon Szent Mi hály fő an gyal ról, Is ten
mennyei se re ge i nek ve zé ré ről szól-e ez
a jö ven dö lés, vagy va la ki más ról, eset -
leg egy föl di had ve zér ről. 
A mai va sár na pon va ló ban nem

ezen kell töp ren ge nünk. Így azon ban
ki ke rült  a  sza kasz ból  a  má so dik
mon dat is: „Nyo mo rú sá gos idő lesz
az, ami lyen nem volt, mi ó ta né pek
van nak, ad dig az idő ig.” Pe dig ezt a
mai evan gé li u mot meg elő ző rész ben
Jé zus is idé zi az utol só idő ről szól va:
„Mert olyan nagy nyo mo rú ság lesz
ak kor, ami lyen nem volt a vi lág kez -
de te óta mos ta ná ig, és nem is lesz so -
ha.” (Mt 24,21) Nem kö zöm bös, hogy
ép pen er re az idő re utal a ki je lölt rész
be ve ze tő mon da ta: „De ab ban az idő -
ben meg me ne kül né ped, mind az, aki
be lesz ír va a könyv be.”
Ez a pró fé tai ígé ret is egy be cseng

Jé zus bá to rí tó sza va i val, ame lyek kel
övé it az utol só idők nagy meg pró bál -
ta tá sa i ra  ké szí ti  fel:  „Ami kor pe dig
ezek el kez dőd nek, egye ne sed je tek fel,
és emel jé tek fel a fe je te ket, mert kö ze -
le dik a meg vál tá so tok.” (Lk  21,28)
Mert a vég ső meg pró bál ta tás – no -
ha egy re fo ko zó dik, mi ként a szü lő
asszony va jú dá sá nak kín ja (lásd Mt
24,8) – nem tart örök ké. Azok szá -
má ra,  akik  ezek ben  a  na pok ban
mind vé gig áll ha ta to san ki tar ta nak a
hit ben,  ezek ből  a  gyöt rel mek ből
örök ké tar tó új élet fog szü let ni. 
De mi kor jön el a vég ső nyo mo rú -

ság ide je? 

Az ős ke resz té nyek – te kin tet tel az át -
élt és egy re csak fo ko zó dó vé res ül -
dö zé sek re – úgy gon dol ták, hogy már
a vég ső idők gyöt rel me it szen ve dik,
és Jé zus má so dik, di cső sé ges el jö ve -
te le, amely min den nyo mo rú sá guk -
nak vé get vet, már a kü szö bön van.
Té ved tek?  Tör té nel mi  ér te lem ben
igen. Hi szen Jé zus még min dig nem
tért vissza. De a mind vé gig áll ha ta -
tos hi tük bi zo nyo san nem csa lat ko -
zott. Hi szen – mi ként Lu ther vall ja –
„a hí vők nem rá sze det tek”. Ha áll ha -
ta to sak  ma rad tak  a  meg pró bál ta -
tás ban, ak kor egy re fo ko zó dó gyöt -
rel mük vér ta nú ha lá luk órá ján olyan
min dent  fe led te tő,  el  nem  mú ló
öröm mé vál to zott, ame lyet Jé zus a
szü lő  asszony  örö mé hez  ha son lí -
tott, aki nyom ban el fe lej ti a va jú dás
min den kín ját, ami kor új szü lött gyer -
me két  a  kar já ra  ve szi,  és ma gá hoz
öle li (lásd Jn 16,21).
Dá ni el pró fé ta nem vé let le nül ne -

ve zi oko sok nak azo kat, akik a vég ső
meg pró bál ta tás  kín ja it  a  va jú dás
kín ja i nak te kin tik, és áll ha ta tos el vi -
se lé sük höz úgy me rí te nek erőt, hogy
min den fi gyel mü ket a gyöt rel mek ből
szü le tő új élet örö mé re össz pon to sít -
ják.  Mert  nem  okos ság ra,  ha nem
os to ba ság ra  val la na,  ha  a  szü lő
asszony – csak azért, hogy a fáj dal -
mak tól meg sza ba dul jon – le ál lít tat -
ná a már meg in dult  szü lést. Vé gül
meg hal na ő is és a mag za ta is. De a
szü lő nő nek a va jú dás kín jai kö zött
az a re mény ség ad erőt, hogy ezek a
gyöt rel mek ha mar vé get ér nek, és át -
ad ják  he lyü ket  az  öröm nek.  Re -
mény sé ge ál tal már a kí nok kö zött is
ré sze se a vé gül rá vá ró öröm nek. 
Az el jö ven dő öröm re elő re te kin tő,

azt mint egy elő vé te le ző re mény ség
nél kül a meg pró bál ta tás ide jén nem

le het áll ha ta tos nak ma rad ni a hit ben.
Dá ni el sza vá val azok a hí vők az oko -
sok, akik nek a hi te so ha nem nél kü -
lö zi a re mény sé get. Ezért nem okos
do log az örök élet Krisz tus biz tos ígé -
re tén ala pu ló re mény sé gé nek szám -
űzé se a ke resz tény hit ből. Azok a ma -
gu kat  fel vi lá go sult nak  gon do ló  21.
szá za di ke resz té nyek, akik az örök élet
re mény sé gét a ke resz tény élet és hit
ide jét múlt,  nél kü löz he tő  ele mé nek
tart ják, még ha hi te les ke resz tény éle -
tet él nek is, a ha lál órá ján rá juk vá ró,
vég ső  szo ron gat ta tás ban  ne he zen
tud ják majd hi tü ket mind vé gig meg -
őriz ni. Pe dig a ha lál ból va ló meg vál -
tás, a föl tá ma dás ígé re te csak azok ra
vo nat ko zik, akik a hit ben mind vé gig
áll ha ta to san ki tar ta nak.
Ezért a hí vők szá má ra – ha nem is

kö zöm bös kér dés – még sem az a fő
kér dés, hogy a vi lág ban mi kor jön el
a vég ső nyo mo rú ság ide je. Már csak
azért sem okos do log en nek la tol ga -
tá sa, mert – Jé zus sze rint – en nek
nap ját és órá ját egye dül a mennyei
Atya  is me ri.  A  hí vők nek  min den
meg pró bál ta tás sal úgy kell szem be -
néz ni ük, mint ha  az  len ne  a  vég ső.
Mert füg get le nül at tól, hogy a vi lág -
ban  mi kor  kö szönt  be  a  Krisz tus
vissza jö ve te lét meg elő ző, ad dig so ha
nem lá tott nagy nyo mo rú ság ide je,
mind annyi unk szá má ra el fog jön ni
az a meg pró bál ta tás, amely ezen a vi -
lá gon ne künk a vég ső lesz. En nek vé -
gén a nap szá munk ra örök re el sö té -
tül, és  sem a hold,  sem a csil la gok
nem ad nak vi lá gos sá got.
De  ha  mind vé gig  áll ha ta to sak

ma ra dunk  a  hit ben,  ak kor  a  ha lál
ránk bo ru ló sö tét sé ge nem fog örök -
ké tar ta ni. Ez pe dig csak ak kor le het -
sé ges, ha éle tünk min den nap ján an -
nak  a  re mény ség nek  a  fé nyé ben

élünk, ame lyet Jé zus a ben ne hí vők -
nek  adott,  ami kor  Lá zár  sír já nál
ezt mond ta a fi vé rét si ra tó Már tá -
nak: „Én va gyok a fel tá ma dás és az
élet, aki hisz én ben nem, ha meg hal
is, él; és aki él, és hisz én ben nem, az
nem hal meg so ha. Hi szed-e ezt?”
(Jn 11,25–26)
Jé zus kér dé se – „Hi szed-e ezt?” –

mind annyi unk nak szól, és na pon ta
fe lel nünk kell rá. Ak kor is, ami kor a
ha lál fe nye ge té se még tá vo li nak tű -
nik. És ak kor is, ami kor va la me lyik
sze ret tünk ki hű lő ke zét kell el en ged -
nünk. Ilyen kor ne he zeb ben tud juk ki -
mon da ni:  „Hi szem,  Uram!”  De  a
leg ne he zebb ak kor lesz, ami kor majd
a mi tor kun kat szo ron gat ja a ha lál. Jé -
zus  ígé re te  sze rint  ak kor  tu dunk
majd áll ha ta to sak ma rad ni, ha ad dig
is min den nap meg küz dünk ezért a
hi tért, vagy is min de nek előtt Is ten or -
szá gát és igaz sá gát ke res sük (lásd Mt
6,33). Vagy ahogy Pál apos tol int: az
oda fent  va ló  dol gok kal  tö rő dünk,
és nem a föl di ek kel (lásd Kol 3,2). Ak -
kor ne vünk sem föl di éle tünk utol só
nap ján, sem a vi lág vég ső íté le té nek
nap ján  nem  tö röl te tik  ki  az  Élet
köny vé ből.

g Vég he lyi An tal

Imád koz zunk! Urunk, tarts meg min -
ket az örök élet re mény sé gé ben, és
add, hogy re mény sé günk ről ké szek le -
gyünk min den ki nek szá mot ad ni,
hogy aka ra tod sze rint min den em ber
el jus son az igaz ság is me re té re. Ámen.
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Lesz fel tá ma dás!

Az  imád ság  aján dék.  Az zal,  hogy
Is ten meg szó lít min ket, egy ál ta lán,
hogy szó ba áll ve lünk, meg nyílt a pár -
be széd le he tő sé ge. Ne ki nem len ne
szük sé ge er re a pár be széd re, hi szen
a Min den ha tó a ma ga tel jes sé gé ben
nem  szo rul  rá  sem  ta nács adás ra,
sem kon zul tá ci ó ra, sem vé le mé nye -
ink be gyűj té sé re. Ő még is meg szó -
lít, s ez a gesz tus egy ér tel mű en azért
is mét lő dik, mert kí ván csi ránk, te -
remt mé nye i re, gyer me ke i re. A sze -
re tet fe le lős sé ge ez. Pá rat lan aján dék,
hi szen tud juk, hogy még em be ri ve -
ze tő ink kö ze lé be is alig le het jut ni, s
a ma ga san le vők kö zül ke vés nek van
ide je, lel ke és le he tő sé ge ar ra, hogy
meg hall gas sa  a  kis em bert.  Is ten
azon ban min dig hív a be szél ge tés re,
kész meg hall gat ni, s nem csak meg -
szó lít, de vá la szol is.
Az em ber ha tal mas utat járt be az

el múlt év ez re dek ben, év szá za dok ban,
hogy könnyít se a kom mu ni ká ci ót. Az
el múlt év ti ze dek fel gyor sult „fej lő dé -
se” pe dig még több aka dályt gör dí -
tett el az em be rek köz ti kom mu ni ká -
ció út já ból. Hi he tet len tech ni kai ap -

pa rá tus fej lő dött ki ar ra, hogy szin -
te min den tá vol sá got át hi dal va tud -
junk szót vál ta ni, in for má ci ót cse rél -
ni.  Is ten  azon ban  úgy  van  kö zel,
hogy  még  esz köz re  sincs  szük sé -
günk. Csu pán annyit kell ten nünk,
hogy  lé lek ben  fe lé  for du lunk,  és

annyit mon dunk: „Uram!” Moz dul -
ni sem kell. S ő már „vo nal ban” van. 
Hogy  még is  van nak  imád sá gos

moz du la ta ink, az ar ról ta nús ko dik,
kel le nek se géd esz kö zök, hogy a vo -
nal meg ne sza kad jon. Össze kul csol -
ni a ke zün ket, hogy szó sze rint vagy
át vitt ér te lem ben ne bab rál junk sem -
mi más sal. Vagy fel fe lé nyit ni, az ég -
re emel ni a ke zün ket, hogy lel ki sze -
me ink kel is fel fe lé néz zünk, s ne orr -
ló gat va bá mul juk a fi gyel mün ket el -
te re lő, szo mo rú nak lát szó va ló sá got.
Itt meg állt a ke zem a bil len tyűk fö -

lött, és ön kén te le nül össze kul cso ló -
dott. S ez a moz du lat nem csu pán azt
je lez te, hogy az írás és az imád ság fi -
zi ka i lag is, no meg lel ki leg is mi lyen
kö zel  van nak  egy más hoz,  ha nem
azt, hogy ami kor az imád ság ról töp -
ren günk, be szél ge tünk, tel je sen ter -
mé sze tes, hogy ész re vét le nül meg tör -
tén het a mű faj vál tás, és a gon do la tok
be szél ge té se, az író és az ol va só el kép -
zelt s ezért va lós pár be szé de az Is ten -
nel  va ló  be szél ge tés  elő szo bá já vá
vá lik. Hogy az után tény leg össze kul -
cso lód jon a kéz, vagy ép pen ki nyíl -
jon. Ki nyíl jon, ahogy az ősi imád ság -
tar tás ban is volt – s min den va ló szí -
nű ség  sze rint  Urunk  ma ga  is  így
imád ko zott: ki tárt kar ral, fel fe lé mu -
ta tott üres te nye rek kel, hi szen kol -
dus éle tün ket a ve lünk be szél ge tő Is -
ten tud ja meg aján dé koz ni, meg töl te -
ni, meg gaz da gí ta ni. Üres kéz zel for -
du lunk hoz zá, s min dig kin csek kel a
mar kunk ban in dul ha tunk to vább –
ez még ak kor is így van, ha ész re sem
vesszük.
„Oly  so kat  kap tunk  ezek ből  az

írá sok ból”  –  szó lí tott  meg  mi nap

egy egy há zi ren dez vé nyen egy ko ráb -
ban szá mom ra is me ret len test vér. S
mi előtt még va la mi kis büsz ke ség is
át jár ta  vol na  a  ro vat ve ze tő  szí vét,
egész más járt át: de hi szen én gaz -
da god tam meg a leg job ban. Ne kem
adott biz ta tást, újabb len dü le tet, na -
gyobb ki tar tást ez az év az imád ság
is ko lá já ban. Hét ről hét re egy re mé -
lyebb ről  jö vő ké rés sel ál lok én  is a
Mes ter elé, mint ahogy tet ték egy kor
ott, Ga li lea út ja in ti zen ket ten: „Ta níts
min ket imád koz ni.” S ahogy a nyelv -
ta nu lás kor bol dog lesz az em ber, ha
egy-egy jó mon da tot meg tud for mál -
ni,  úgy  vált  hét ről  hét re  si ker él -
ménnyé  szá mom ra  az  imád ság  új
meg még újabb mon da ta i nak so ra.
Együtt,  egy más tól  ta nul hat tunk,
hogy  együtt,  egy má sért  imád koz -
has sunk.
A Ré gi-új li tur gi kus sa rokmost át -

ad ja he lyét a Can ta te ro vat nak, hogy
egy idő re is mét gyö nyö rű és ál dást
hor do zó éne ke ink re, az igét közvetítő
szent ze né re fi gyel jünk. A ro vat ve ze -
tő pe dig nem ud va ri as ság ból, ha nem
tisz ta szív ből kö szö ni az ol va sók nak,
hogy  együtt  imád koz ha tott  ve lük
2013 ad vent jé től egy éven át. A so ro -
zat vé get ért, de az imád ság meg ma -
rad. Ál lan dó, nagy sze rű le he tő ség -
ként.

g Dr. Ha fen scher Ká roly

Oratio
œcumenica
[Lel kész:] Is te nünk! Kö szön jük, hogy
tü rel med és jó sá god mind ed dig meg -
tar tot ta éle tün ket. Ké rünk, irá nyítsd
fi gyel mün ket  ezen  a  na pon  ar ra,
hogy há lá val  és meg elé ge dés sel  él -
jünk. Ne zú go lód junk és ne pa nasz -
kod junk, ami kor ter he ket kell hor doz -
nunk. Ak kor sem, ha éve ink ha lad tá -
val erőt len sé gün ket érez zük. Se gíts
min ket  úgy  vissza te kin te ni,  hogy
meg lás suk élet utun kon a tő led ka pott
ál dá so kat. Jé zus Krisz tu sért ké rünk… 

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

em ber tár sa in kért, akik ne he zen in -
dul nak  el  kö ve té sed re.  Sok szor  el -
mon dott hí vás ra is új és új ki fo gá sok -
kal vá la szol nak. Ala kítsd úgy szol gá -
la tun kat,  hogy  ered mé nye seb ben
tud juk  meg szó lí ta ni  az  em be re ket
kör nye ze tünk ben. Adj ne künk több
kez de mé nye ző kész sé get és bát rabb
lé pé se ket, hogy kö ze lebb ke rül jön a
vi gasz ta ló  evan gé li um  sok  úti tár -
sunk hoz ezek ben a na pok ban. Jé zus
Krisz tu sért ké rünk…

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

akik most néz nek szem be iga zán az
el mú lás sal és a föl di élet vég ső kér -
dé se i vel. Kü lö nö sen is eléd hoz zuk az
el esett, be teg és idős em be rek sor sát.
Adj  bi zo dal mat  és  re mény sé get  a
szí vük be.  Éb reszd ben nük  az örök
élet evan gé li u má nak ere jét. Ne lás -
sák cél ta lan nak és sö tét nek az élet -
al kony nap ja it és órá it, ha nem hall -
ják meg a te min de ne ket meg újí tó,
vég ső  na pod  hí rét.  Se gíts  ne kik,
hogy  meg  tud ja nak  sza ba dul ni  a
mu lasz tá sok, ku dar cok és ered mény -
te len  pró bál ko zá sok  ter hé től.  Adj
gyó gyí tó vi lá gos sá got éle tük be. Jé zus
Krisz tu sért ké rünk…

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

kért, hogy az utol só idők pró fé ci á it és
az  el jö ven dő  örök  élet  evan gé li u -
mát hi te le sen tud ja meg szó lal tat ni.
Vedd el a könnyel mű és fe le lőt len be -
szé det a ne ved ben meg szó la lók tól, és
adj  ak tu á lis,  élet erős  és  gyó gyí tó
üze ne tet.  Ta níts min ket  új ra fo gal -
maz ni  hi tünk  tar tal mát  és  bát ran
meg szó lal ni, ha kell, meg hök ken tő és
éb resz tő gon do la tok kal. Őrizz meg
at tól, hogy em be rek tet szé sé re for -
mál juk sza va in kat és éle tün ket, úgy,
hogy a te egye dül jo gos és tö ké le tes
el vá rá sod ról meg fe led kez zünk. Jé zus
Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:] Is te nünk! Emeld fel te kin -

te tün ket, hogy örök na pod iga zi fé -
nyét meg lás suk. Mu tasd meg min den
em be ri élet pá rat lan ér té két. Lát tasd
meg ve lünk az éle tünk fel té te le it biz -
to sí tó boly gónk szép sé gét és tö ré keny
vol tát. Add meg, hogy az el jö ven dő
tel jes tisz ta ság és fé nyes ség ar ra is in -
dít son min ket, hogy kö rül te kin tőbb,
oda adóbb és fe le lős ség tel je sebb éle -
tet él jünk itt, a föl dün kön. Em ber tár -
sa ink ra és a min ket kö rül ve vő vi lág -
ra pe dig úgy tud junk te kin te ni, mint
a te aka ra tod sze rin ti kin csek re és ér -
té kek re. Ezen a va sár na pon kü lö nö -
sen is add meg ne künk a fel fe lé te kin -
tés kész sé gét, és adj tág pers pek tí vát.
Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lel kész:]  Is te nünk,  kö szön jük,

hogy sze re te ted ben,  jó sá god ban és
tü rel med ben  lel  ott hont  imád sá -
gunk a test vé rünk ké lett Fi ad, Jé zus
Krisz tus ál tal.

[Gyü le ke zet:] Ámen.

b Jó pár in for má ció, a né hány alap ve tő ta ní tás, se gí tő pél dák és sze mé -
lyes val lo má sok – ennyit ter ve zett e ro vat ve ze tő je ak kor, ami kor el -
in dí tot ta az imád ság ról szó ló cik kek so rát. Úgy gon dol tam, két, ma -
xi mum há rom hó nap. Az után ki de rült, ennyi nem elég. A né hány hó -
nap ból fél év lett, majd egy re gyűl tek azok a té mák, ame lye ket nem
sza bad ki hagy ni, s jöt tek a vissza jel zé sek is ol va só ink tól, hogy vár ják
a kö vet ke zőt, s még jó len ne er ről vagy ar ról ol vas ni. Ez az öt ven ket -
te dik írás a Ré gi-új li tur gi kus sa rok imád ság ról szó ló so ro za tá ban. Ezek -
kel a so rok kal nem be fe jez zük az amúgy is ki me rít he tet len té mát, csu -
pán fél be sza kít juk a sort. Ha Is ten en ge di, és élünk, ak kor re mény -
ség sze rint egy-két év múl va vissza té rünk még rá.

avasárnapigéje

régi-újLiturgikus
sarok

Az imád ság meg ma rad

A
lb

r
e

c
h

t
 d

ü
r

e
r

: 
im

á
d

k
o

z
ó

 k
é

z



Evangélikus Élet 2014. november 23. f evangélikus élet

Szá mos  in ter ne tes  por tál  kö zöl te
azt a mo bil te le fo non rög zí tett je le ne -
tet, amely Bu da pes ten, a 49-es vil la -
mo son ját szó dott le. Kö zép pont já ban
a  jegy el len őr  és  egy  utas  han gos
szó vál tá sa  áll.  A  vi ta  ki vál tó  oka
nem az, mint ami a leg több ször: va -
la ki, aki jegy nél kül uta zik, nem haj -
lan dó pót dí jat fi zet ni, de még csak le -
száll ni sem. En nek az utas nak ugyan -
is van je gye, de lát ha tó an pro vo kál -
ja az el len őrt. Az vi szont or de ná ré stí -
lus ban üvöl tö zik ve le, és né hány – e
he lyen idéz he tet len – jel ző vel meg -
told va  mocs kos  ame ri kai,  al vi lá gi
alak nak ne ve zi az utast. A vá lasz sem
ma rad el: „Jo gász va gyok, kö csög!”
Ke vés hí ja van, hogy nem ke rül sor
ve re ke dés re:  szem mel  lát ha tó an
mind két fél azt vár ja, hogy a má sik
üs sön elő ször. 
Az utas tár sak több sé ge so ká ig lát -

szó la gos  kö zöm bös ség gel  szem lé li
az ese mé nye ket, az tán töb ben be kap -
cso lód nak a ki a bá lás ba: van, aki az el -
len őr, van, aki az utas párt ját fog ja.
A hét köz na pi sá gá ban is ab szurd je -
le net né ző je úgy ér zi, hogy az ide gek
pat ta ná sig  fe szül nek,  és  mind járt
tö meg ve re ke dés tör ki. 
Edzett em ber va gyok, sok min dent

meg él tem a bu da pes ti tö meg köz le ke -
dés ben, már csak azért is, mert ti zen -
há rom  éven  át  Kő bá nyán  lak tam.
Volt, hogy a 28-as vil la mo son ne héz -
fi úk tré fá ból könny gázt en ged tek sza -
ba don. Más  al ka lom mal  a  nép li ge ti
meg ál ló ban az on nan in du ló met ró -
ban ta pasz tal hat tam meg a szur ko lói
ke mény mag uta zá si szo ká sa it. Egy -
szer a 9-es bu szon kap tam egy ak ko -
ra po font, hogy a szem üve gem ri pi tyá -
ra tört. Ezek nek az ese tek nek azon ban
több nyi re volt ra ci o ná lis okuk. (Utób -
bi nak az, hogy a ran da lí ro zó tár sa ság -
gal szem ben egy szá mom ra egyéb ként
is me ret len nő vé del mé re kel tem.) 

A 49-es vil la mo son tör tén te ket azon -
ban ép ésszel ne héz  fel fog ni. Nem
azért,  mert  a  so kat  kár hoz ta tott
mun kás ke rü le tek kel szem ben az úri -
nak mon dott bu dai kö zeg ben tör tént
meg,  ha nem  azért,  mert  min den
olyan ir ra ci o ná li san zaj lott. A részt -
ve vők fruszt rá ci ó ja ta pint ha tó volt,
sok-sok el foj tott in du lat rob bant hir -
te len. Né mi leg ha son lót át él tem már
uszo dá ban, mú ze um ban és szín ház -
ban is, ahol nor má lis nak tű nő em be -
rek vet kőz tek ki vá rat la nul ön ma guk -
ból. A tár sa da lom meg annyi be teg -
ség tü ne te ez.
Lel ki egész sé gem vé del mé ben ál -

ta lá ban nem ol va som el az in ter ne -
tes ol da la kon sze rep lő kom men te ket,
de kí ván csi ság ból most ki vé telt tet -
tem. Nos,  a  hoz zá szó lók  több sé ge
ver bá li san bár, de azon nal be szállt a
cse te pa té ba. Volt, aki azon él ce lő dött,
hogy nyil ván azért „ame ri ka iz ta le”
az el len őr az utast, mert fi de szes ként
„be rá gott az amik ra”. Mind ez per sze
rög tön a párt po li ti ka sű rű jé be ve ze -
tett, és bi zony el is csat tan tak vir tu -
á lis po fo nok. 
Az zal kap cso lat ban is volt so kak -

nak em lé ke, hogy egy utas nem akar
fi zet ni, és még pro vo kál ja is az el len -
őrt. Ez rög tön ki adós ci gá nyo zás hoz
ve ze tett,  mond ván,  hogy  ők  nem
szok tak je gyet vál ta ni. Is mét más az
öreg asszo nyo kon kezd te kö szö rül ni
a nyel vét, mond ván, hogy azok „mi -
ért po fáz tak be le” má sok vi tá já ba, rá -
adá sul in gyen utaz nak… A kö vet ke -
ző köl tői kér dés az volt: mi ért nem
rúg ta le va la ki a ka me rá zó fe jét?
Ma gyar or szág, 2014 ősze. Így néz

ki a mi jobb sors ra ér de mes or szá -
gunk? A 49-es vil la mos rep re zen tál -
ja  nem ze tün ket?  Az  egész nek  bi -
zarr el len pon to zást ad, ami kor fel -
hang zik a meg ál ló ne ve: „Szent Gel -
lért tér”…

Ez az él mény idő ben vissza visz egy
má sik vil la mos hoz, ame lyet Ká nyá -
di Sán dor örö kí tett meg fáj dal mas
ver sé ben. A be szé des cí mű Kup lé a
vö rös vil la mos ról – ame lyet a Ka lá -
ka is meg ze né sí tett – úgy kez dő dik,
hogy az a bi zo nyos ko pott vö rös vil -
la mos  „ka la uz  és  ve ze tő  nél kül”
ugyan  holt vá gány ra  dö cö gött,  de
el fe lej te ni nem sza bad. Em lé kez ni
kell ugyan is ar ra, hogy ez a jel ké pes
vil la mos a szí nét nem a sok vi rág tól
vagy ép pen a bí bor ban pir ka dó nap -
tól kap ta, ha nem „vér től ve res lett”.
A  fa nyar-bölcs  köl tő  ar ra  fi gyel -
mez tet, hogy min dent  „a ma gunk
ká rán  kell  ta nul nunk”.  Ré mül ten
lát ja, hogy az em ber még is mi lyen
könnyen fe lejt, hi szen „tü le ke dünk
egy más nak es ve / ha jön a volt-már
vil la mos”. 
Nem  árt  tud nunk,  hogy  a  vers

1992-ben szü le tett. A sa já tos tör té ne -
lem lec két  ezek kel  a  so rok kal  zár ja
Ká nyá di: „holt vá gány ra dö cö gött-e /
va jon a ve res vil la mos // s nem lesz-é
va jon vissza tér te / bol dog aki nem éri
meg / ha lom ra hal nak mi at ta s ér te
/ most is s ha len ne vissza tér te / bol -
dog aki nem éri meg”.
Azt  hi szem,  in kább  el gya lo gol -

nék a vég ál lo má sig, de er re a sze rel -
vény re a vi lág min den kin csé ért nem
száll nék fel.
Idő ben vissza fe lé ha lad va Kosz to -

lá nyi De zső Es ti Kor nél já ban ta lál ko -
zom a har ma dik vil la mos sal. Mon da -
nom sem kell, hogy a no vel la fü zér
utol só  da rab já ban  is  me ta fo ri kus
elem ez a jár mű, és ál ta lá ban az éle -
tet, azon be lül pe dig az al ko tói pá lya
küz del me it je le ní ti meg. A mű vész
ter mé sze tes vá gya, hogy fel ka pasz -
kod jon  a  re ményt  adó  já rat ra,  ám
azon tö me ge sen csim pasz kod nak az
em be rek, és ba rát ság ta lan han gok ri -
vall nak rá: „Meg telt!” 

Ám ő a ve széllyel is da col va be le ka -
pasz ko dik  az  em ber fürt be.  Az zal
sem tö rő dik, hogy a ko csi bel se jé -
ben le vők – vagy is a már be fu tott
mű vé szek – „nyíl tan és suttyom ban,
han go san és hal kan, szit kok kal, tré -
fás  át kok kal,  ot rom ba,  al jas meg -
jegy zé sek kel” il le tik, és vesz tét kí -
ván ják.  A  nagy  to lon gás ban  még
bel jebb is lö kik, és – bár a gyom rá -
ba  bök  egy-egy  es er nyő nyél  vagy
bő rönd sa rok – im már biz tos he lye
lesz a ko csi ban. Sőt le is tud ül ni!
Igaz, hogy ele in te csak a fél comb -
já val van az ülé sen, de ügyes ma nő -
ve rek kel iga zi si kert ér el: im már ab -
lak ülés re tesz szert. 
Nyil ván a mű vész meg ál la po dott -

sá gá nak jel ké pe ez. „Va jon a vil la mos -
ban ki ér het el töb bet egy ké nyel mes
ab lak ülés nél?” – kér de zi, majd a tü -
le ke dés ben le sza kí tott ka bát gomb ja it
né ze ge ti, „mint har cos a se be it”. Ép -
pen ki akar ja nyúj ta ni zsib badt lá ba -
it, bol do gan és sza ba don föl lé le gez -
ne, ami kor meg hall ja a ka la uz ki ál tó
hang ját: „Vég ál lo más.”
Kosz to lá nyi szív szo rí tó no vel lá já -

nak vil la mo sa nem fel tét le nül je lent
von zó táv la to kat.
Ál lok a hu za tos meg ál ló ban, aho -

vá sor ra ér kez nek a vil la mo sok. Ré -
mül ten en ge dem to vább a 49-est. Da -
co san el for du lok a ve res től, még ha
idő köz ben át is fes tet ték. Es ti Kor nél
meg győ zött ar ról, hogy az ő jár mű -
vé re sem ér de mes fel száll ni. Kém le -
lem a tá volt: jön-e egy ne gye dik vil -
la mos?
Sze ret ném hin ni, hogy igen. Kell,

hogy  le gyen kül de té sünk eb ben a
kö zeg ben. Kí vá na tos, hogy az egy -
ház  al ter na tí vát  tud jon  mu tat ni.
Ha el  tud nánk  in dí ta ni a ma gunk
„vil la mo sát”.  Vagy is  ké pe sek  vol -
nánk  olyan  kö zös sé gek  épí té sé re
és fenn tar tá sá ra, ame lyek ben nem

a nyers in du la tok vagy a po li ti kai ér -
de kek ural kod ná nak, il let ve ame lyek
a lé te zés és küz de lem hi á ba va ló sá -
gá val  szem ben  a  re ményt  tud nák
su gá roz ni. 
Ta lán azért is sze ren csés a vil la mos

ké pe, mert az kö tött pá lyán köz le ke -
dik, és a moz gás hoz szük sé ges ener -
gi át fe lül ről, az áram sze dőn ke resz -
tül nye ri. Ke resz tény csa lá dok, evan -
gé li kus gyü le ke ze tek, egy há zi is ko lák
mind-mind egy ilyen vil la mos ko csi
le het ne. Ahol a törzs uta sok mel lett
szí ve sen  lát ják  az  új  fel szál ló kat,
ahol han gos szó vál tás vagy in du la tok
sis ter gé se  he lyett  bé ke  ural ko dik.
Ahol egy ér tel mű az irány, és biz tos
a bal eset men tes cél ba érés. 
Hi szem, hogy hoz zám ha son ló an

so kak nak ele gük van a há rom be mu -
ta tott  vil la mos faj tá ból.  Fo gad juk
meg, hogy mi mást sze ret nénk. 
Jö vő hé ten már ad vent van. Ha na -

gyon fi gye lünk, már hall juk a csi lin -
ge lé sét. Jön a ne gye dik vil la mos. Ne
sza lasszuk el!

Jön-e a ne gye dik vil la mos?

Ün ne pi is ten tisz te le tet tar tot tak
Ipoly ve cén dr. Fa bi ny Ta más püs pök
szol gá la tá val. A no vem ber 16-i al kal -
mon az észa ki ke rü let lel ké szi ve ze -
tő je  Sza bó And rás es pe res sel  és
Sza kács Ta más he lyi lel késszel kö -
zö sen fel szen tel te a temp lom új ol -
tár ké pét,  me lyet  Si mon né Ki szely
Zsu zsan na pres bi ter ado má nyá ból
De me Ró bert ipolyve cei fes tő ké szí -
tett el. 
A Gal 3,1 alap ján vég zett igei szol -

gá la tá ban a püs pök a Gol go ta-té má -
jú fest mény re is utal va em lé kez te tett
ar ra, hogy a je len ün nep kö zép pont -
já ban is a meg fe szí tett Jé zus áll, és ne -
ki kell je len len nie a gyü le ke zet min -
den nap ja i ban.

g Ba li cza Má té

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

égtájoLÓ

Be szé dé benGab nai Sán dor em lé kez -
te tett ar ra, hogy a ke reszt ség Is ten -
nel va ló kap cso la tunk el ső, a kül vi lág
szá má ra is lát ha tó meg nyil vá nu lá sa.
Ün ne pi és meg ren dí tő pil la nat ez –
fűz te hoz zá. A hit ben va ló meg ma -
ra dást se gít he ti a kö zös ség, a sze mé -
lyes tö rek vés, de az min den kép pen
Is ten aján dé ka – mu ta tott rá.
„Meg va gyok ke resz tel ve” – mond -

ta Lu ther, s ezen ki je len tő mon da tá val
érez tet te a foly to nos ság ban, az időt len -
ség ben rej lő erőt. S ha el  is csüg ge -

dünk, és ránk tör az e vi lá gi „nem is tu -
dom, mi té vő le gyek” ér zés, tud hat juk,
szí vünk mé lyén érez zük, hogy párt fo -
gónk, köz ve tí tőnk nem hagy min ket
ma gunk ra. Jé zus Krisz tus sza vá ra fi -
gyel ve a rosszat jó vá ala kít juk, a ha lál -
ból az élet re té rünk. A ve le va ló kö zös -
ség ben bát ran meg vall juk hi tün ket, és
ré sze sü lünk ígé re té ben: „…és íme, én
ve le tek va gyok min den na pon a vi lág
vé ge ze té ig” (Mt 28,19.20) – han goz tat -
ta Gab nai Sán dor.

g Bü ky An na

Ti zen hét lel kész ne ve ol vas ha tó azon
a már vány táb lán, ame lyet az ura i új -
fa lui evan gé li kus temp lom bel ső fa -
lán he lyez tek el. A táb la az 1784 óta
a gyü le ke zet ben szol gált pász to rok -
nak ál lít em lé ket. A szép meg em lé -
ke zés egy csa lá di ado mány nak kö -
szön he tő. 
A múlt szom ba ti há la adó is ten tisz -

te le ten Ros tá né Pi ri Mag da, a Va si
Egy ház me gye es pe re se ige hir de té sé -
ben ar ról be szélt, hogy Jé zus Krisz -
tus a szeg let kő, sa rok kő, hi tünk alap -
ja, rá kell épí te nünk, hoz zá kell já rul -
nunk.  A  lel ké szek  éle tü ket  Krisz -
tus ra tá masz kod va élik. 
Az ün ne pi köz gyű lé sen Smi dé li usz

Lász ló, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy -
ház ke rü let  má sod fel ügye lő je  –  az
új fa lui gyü le ke zet ben 1917 és 1956 kö -
zött szol gált lel kész, Ró nay B. Gyu -
la uno ká ja – tar tott elő adást. Hat lel -

ki pász tor élet út ját mu tat ta be, a gyü -
le ke zet  tör té ne té nek  száz hu szon öt
évét át fog va. 
Az ün nep lők kö zött volt a kö zös -

ség  több  ko ráb bi  lel ké sze  is.  Akik

nem tud tak el jön ni, kö szön tőt küld -
tek.  Üze ne te i ket  a  gyü le ke zet  mai
pász to ra, Ve rasz tó né Ma gyar Me lin -
da tol má csol ta az egy be gyűl tek nek.

g Bal la Emő ke

b A Sop ro ni Egy ház me gye es pe re se, Gab nai Sán dor a múlt va sár na pi
is ten tisz te le ten szen tel te fel a ma gyar ke reszt úri evan gé li kus temp lom
új ke resz te lő me den cé jét. A ke rá mi át Án gyán Csil la csor nai fa ze kas
né pi ipar mű vész szol gá lat ként ké szí tet te.

Új ke resz te lő me den ce
Ma gyar ke reszt úron

„…mert az Is ten temp lo ma szent, és ez a temp lom ti vagy tok.” (1Kor 3,16)
Sze re tet tel ér te sít jük a test vé re ket, hogy a ma gyar ke reszt úri evan gé li kus
temp lom fel újí tá sá nak tá mo ga tá sát cél zó fel hí vá sunk az ed dig el telt alig
két hó nap alatt re mé nye in ken fe lü li si ker rel járt: kö zel egy mil lió fo rint gyűlt
össze. Ezt há lá san kö szön jük, mun kán kat pe dig nagy bi za lom mal foly -
tat juk to vább. Ki lenc mil lió-száz ezer fo rin tot sze ret nénk össze gyűj te ni a
ma gyar ke reszt úri temp lom mennye ze ti bur ko la tá nak, a kül ső va ko latnak
és a lép csőnek a re no vá lá sá ra. Cé lunk, hogy a temp lom a fel szen te lé sé -
nek két év múl va ese dé kes öt ve ne dik év for du ló ján már ré gi-új pom pá -
já ban ra gyog has son. 
A temp lom a Va dos fai Evan gé li kus Egy ház köz ség hez (va dos fa.lu the ran.hu)

tar to zik. Az egy ház köz ség szám lá ját a Raj ka és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke -
zet ve ze ti. Szám la szám: Ma gyar ke reszt úr: 59500186-11095952. Kér jük, köz -
le mény ként tün tes sék fel: „Ma gyar ke reszt úri temp lom fel újí tás”.
Az ado má nyo zók kö zött ki sor so lunk egy hét vé gi nya ra lást Za már di -

ban, a víz part tól két száz mé ter re fek vő apart man ban.

segítsteisatemplomfelújításban!
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Re zes ban da és ké ső ró mai ko ri lo vas -
tiszt lé pett ki no vem ber 11-én, sö té te -
dés után a bu da pes ti De ák té ri evan -
gé li kus köz pont ka pu ján, hogy gye re -
kek és fel nőt tek lam pi o nok kal a ke zük -
ben kí sér jék őket a Vá ci ut cán és a Fe -
ren ci ek  te rén  át  az  Egye tem  té rig.
A kö ve tő ket és az őket ve ze tő Szent
Már tont ott egy kol dus vár ta, aki vel a
szent meg osz tot ta kö pe nyét, majd az
em be re ket ar ra buz dí tot ta, hogy ők is
ve gyék ész re kör nye ze tük ben a rá szo -
ru ló kat. 

A ró mai ka to ná ból lett Szent Már ton
to urs-i püs pök a 4. szá zad ele jén a
pan nó ni ai Sa va ri á ban, a mai Szom -
bat he lyen  szü le tett.  Ne ve  nap ján
Kö zép-Eu ró pa szá mos vi dé kén nem -
csak a ka to li kus, de az evan gé li kus
kö zös sé gek  is  me ne te ket  szer vez -
nek  em lé ke ze té re,  hi szen  Lu ther
Már ton is őu tá na kap ta ke reszt ne vét.
A bu da pes ti  fel vo nu lást  a Tra di tio
Ch ris ti a na ne vű, öku me ni kus szel le -
mi sé gű tár sa ság szer vez te.

g Kiss Sán dor

A ki lenc ve nes évek ele jén jár tam elő -
ször Gö mör ben Rusz nyák De zső hí -
vá sá ra. A rend sze res sé vált szol gá la -
tok egyi ké re hív tam ké sőbb Ga rá di
Pé ter bu da ör si fel ügye lőt. Az egy sze -
rű nek tű nő szol gá lat kü lön le ges mó -
don  foly ta tó dott.  A  bu da ör si ek  –
több mint két száz ki lo mé ter ről – lel -
ké szük kel együtt, min den kor osz tályt
kép vi sel ve  éve ken  át  lá to gat ták  a
gö mö ri kis gyü le ke ze te ket. Se gí tet -
tek ige hir de té sek kel, lel ki be szél ge -
té sek kel, nyá ri tá bo rok kal és szám -
ta lan más mó don. Test vé rek, mi ez,
ha nem cso da!
Gond, prob lé ma, ne héz ség ma is

van bő ven, de meg ada tik időn ként
az ün nep, a ta lál ko zás. Ilyet él tünk

át no vem ber 7-től 9-ig Sa jó gö mör -
ben, Hosszú szón és Tor nal ján. 
Meg telt a torn al jai temp lom. Ló czy

Ti bor és mun ka tár sai ve ze té sé vel Is -
tent di csé rő len dü le tes ének lés ké szí -
tet te elő az ige hir de té se ket. 

„Fe lül ről az ibo lyát”
A hét vé gi evan gé li zá ció té má ja né -
me lyek nek el ső ol va sat ra ta lán szo -
kat lan le he tett: „Fe lül ről az ibo lyát”.
Is ten az élet for rá sa, nem a le épü lés
és ha lál Is te ne. Azt akar ja, hogy áll -
junk lá bunk ra, tá mad junk fel a lel ki
ha lál ból, érez zük, él vez zük a te rem -
tett vi lág szép sé gét, így a vi rá gok, az
élet il la tát is. 
A  go nosz  erők  te met ni  sze ret -

nek.  Jé zus be szélt  az  egy ház ban  is
mű kö dő  sze mé lyes  go nosz ról,  aki

ha zug és em ber gyil kos. De az Is ten
Fia azért jött, hogy le ront sa az ör dög
mun ká it (1Jn 3,8). Eb ben a győ ze lem -
ben ne künk is ré szünk le het. 
Imád koz zunk, ál mod junk és cse -

le ked jünk!  Imád koz zunk  szlo vák
test vé re in kért, hogy be tölt sék ők is
kül de té sü ket,  le gye nek  jó  szív vel
irán tunk, se gít sék, hogy né pünk a
jé zu si  és  re for má to ri  ta ní tás nak
meg fe le lő en anya nyel vén hall has sa
az evan gé li u mot. 
Kö nyö rög jünk  ma gyar  hit test -

vé re in kért, Er zsé be tért, De zső ért,
Ti bo rért, az Is tent és em be re ket sze -
re tő mun ka tár sa kért, a gyü le ke ze -
te kért.

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

Az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis
Ala pít vány ál tal szer ve zett, öt fe le ke -
zet és a kor társ mű vé sze ti élet ki vá -
ló sá ga i nak össze fo gá sán ala pu ló ho -
lo kauszt ki ál lí tás hir de ti: „A soa tra -
gé di á ja nem zsi dó ügy, ha nem ke resz -
tény és össz tár sa dal mi trau ma egy -
aránt.” 

Gab nai Sán dor, a Sop ro ni Egy ház -
me gye es pe re se kö szön tő jé ben hang -
sú lyoz ta, hogy a nem olyan ré gen át -
adott új gyü le ke ze ti komp le xum el -
ső ki ál lí tá sa nem csak az em lé ke ze té,
ha nem a jö vő be ve tett bi za lo mé is. 
„A sop ro ni evan gé li kus ság nak kü lö -
nö sen is fon tos, hogy fog lal koz zon
múlt já val, hi szen amíg a ho lo kauszt

bor zal má ban szom szé dos zsi dó test -
vé re in ket hur col ták el, ad dig azt kö -
ve tő en, a ki te le pí tés éve i ben sa ját ma -
gun kon, a sop ro ni né met szár ma zá -
sú evan gé li kus sá gon érez tük a meg -
kü lön böz te tést”  –  fo gal ma zott  az
es pe res.
E so rok író ja, a ki ál lí tás ku rá to ra

meg nyi tó be szé dé ben em lé kez te tett
ar ra,  hogy  a  ho lo kauszt-em lék év
meg osz tott sá gá val szem ben a fe le ke -
ze tek és a mű vé szek össze fo gá sa ar -
ra fi gyel mez tet, hogy ne csak szem -
be néz zünk múl tunk kal, ha nem ab ból
ta nul va  egy  eti ku sabb,  em be ribb,
test vé ribb vi lág meg va ló sí tá sán dol -
goz zunk. A sop ro ni vo nat ko zá sok ról
a ku rá tor hang sú lyoz ta: „Nem tu dok
úgy te kin te ni ezek re az al ko tá sok ra,

hogy ne jut na eszem be, hogy 1944
má ju sá ban Sop ron ban is fel ál lí tot ták
a get tó kat: az Új ut cá ban, a Pap ré ten,
a Tor na és az Öt vös ut cá ban. A ha -
lál vo nat jú li us 5-én in dult el Ausch -
witz ba, a va go nok ban 1801 sop ro ni
zsi dó test vé rünk kel.”

Al pár né dr. Szá la Er zsé bet, a Sop -
ro ni  Evan gé li kus  Gyü le ke ze ti  Ház
gyűj te mény ve ze tő je felolvasta Heis -
ler And rás  üzenetét, amelyben  a
Ma gyar or szá gi  Zsi dó  Hit köz sé gek
Szö vet sé gének el nö ke hangsúlyozta:
„Szol gál ja a ki ál lí tás a hi te les em lé -
ke zést, a nem ze tek és val lá sok kö zöt ti
bé két, le gyen a bo csá nat és a meg bo -
csá tás szim bó lu ma. ”

g Ga lam bos Ádám
f Evan gé li kus.hu

Fe lvidéki helyzetkép
f Folytatás az 1. oldalról

f Folytatás az 1. oldalról

zsinatiülésszak
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Zsi na ta a so ron kö vet ke ző, X/7.
ülés sza kát no vem ber 28–29-én tart ja a Bu da pes t-Fa so ri Evan gé li kus
Gim ná zi um dísz ter mé ben.

Em lé ke zet ki ál lí tás Sopronban

Szent Már ton-me net

– Fo gal maz ha tunk-e úgy, hogy „lát le -
let” az evan gé li kus is ko lá ink ban ta nu -
ló di á kok ról és vá gya ik ról, cél ja ik ról a
Szteh lo-ösz tön díj-pá lyá zat egész fo -
lya ma ta? 
– Igen, sok min den lát szik a hoz zánk

ér ke ző pá lyá za tok ból, az el múlt hat év -
ben szám ta lan em be ri sors sal ta lál koz -
hat tunk a ké ré sek, vá gyak tük ré ben.
Nyil ván va ló per sze, hogy az ösz tön díj -
ra je lent ke zők diákjaink nak csak egy ré -
szét fe dik le, hi szen na gyon so kan, akik
jó anya gi kö rül mé nyek kö zött él nek,
nem je lent kez nek. A ta nul má nyi ered -
mény is fon tos, így a ke vés bé jó ta nu -
lók, akik nem fe lel nek meg az el vá rá -
sok nak, szin tén nem ke rül nek a lá tó -
te rünk be. Összes sé gé ben még is egé -
szen jól be le lá tunk az is ko lák éle té be,
és azt is lát juk, hogy ame lyik is ko lá ban
oda fi gyel nek a gyer me kek sor sá ra, ott
töb ben je lent kez nek a pá lyá zat ra. 

– Kik azok a „kulcs sze mé lyek”, akik -
nek a fi gyel me kü lö nö sen is fon tos?
– Há rom sze mélyt le het meg ne vez -

ni, aki nek a tá mo ga tá sa na gyon meg -
ha tá ro zó: a gyü le ke ze ti lel kész, az is -
ko la lel kész és a men tor ta nár. Mi pa -
pí ro kat lá tunk, ők vi szont sze mé lyek -
kel, sor sok kal, csa lá dok kal ta lál koz nak.

Igen há lá sak va gyunk a lel ké szek és a
men to rok mun ká já ért, ők je len tik a bi -
zott ság nak azt a hát te ret, amelyre tá -
masz kodva mi a dön té se in ket bát ran
meg tud juk hoz ni. 

– Mi lyen vissza jel zé se ket kap a bi -
zott ság a ko ráb bi évek tá mo ga tott fi a -
tal ja i tól? Az ün nep sé gen el mon dott be -
szé dé ben Ön utalt is rá, hogy nem  csak
a szám lá kat, a bi zony la to kat vár ják,
ame lyek iga zol ják, hogy az összeg pon -
to san mi re lett for dít va…
– Ez  pon to san  így  van!  Ér de kel

ben nün ket a fi a ta lok sor sa, a fej lő dé -
sük, elő re ha la dá suk. Ez zel az ösz tön -
díj jal  egy há zunk  foly tat ni  kí ván ja
Szteh lo Gá bor élet mű vét, vagy fo gal -
maz zunk így: leg alább is mél tó mó don
sze ret ne em lé kez ni rá. 
Ér kez nek be szá mo lók, egy re töb ben

kül de nek. De azt is hadd mond jam el:
nem csu pán a si ke rek ről sze ret nénk
hal la ni! Nem „ki pi pál ni” sze ret nénk ezt
fel ada tot, ha nem azt érez ni, meg él ni,
hogy  kap cso lat épül. Ez  az  iga zán
fon tos. 
Hát per sze hogy na gyon örü lünk, ha

va la ki nek  si ke rült  az,  amit  el ter ve -
zett, ha fel vet ték az egye tem re, fő is ko -
lá ra, és hogy ép pen a Szteh lo-ösz tön -

díj volt eb ben se gít sé gé re. De a kap cso -
lat épü lé se még en nél is na gyobb ér -
ték szá munk ra: az evan gé li kus egy ház
vagy a gyü le ke zet és a di ák kö zött. Ez -
zel a se gít ség gel azt az él ményt ta pasz -
tal ják meg a di á kok, hogy áll mö göt -
tük egy kö zös ség, hogy „nem a le ve gő -
ben lóg nak”, ha nem tag jai en nek a kör -
nek, ame lyet evan gé li kus egy ház nak
ne vez nek. 

– A kö zös ség hez tar to zás ér zé se mo -
ti vál ja őket – az Önök ta pasz ta la tai
alap ján? 
– A több ség re min den kép pen igaz

ez. Azt sze ret nénk tu da to sí ta ni – és
eb ben se gí te nek ne künk a men tor ta -
ná rok és a lel ké szek –, hogy úgy te -
kint se nek a fi a ta lok er re a le he tő ség -
re, mint aho gyan a csa lá di kasszá ra
is. Ami ből nem „akár mi re” ké rünk és
ka punk,  ha nem  tény leg  olyas mi re,
ami fon tos cél az éle tünk ben. Amit
más ként  nem  tud nánk  el ér ni.  Az
egész ben a csa lá di as ság a fon tos: a
kö zös ség,  az  össze tar to zás.  Kö zös
csa lád ba tar to zunk. Ezt a fe le lős sé -
get  lát ta  meg  egy há zunk,  ami kor
meg ala pí tot ta az ösz tön dí jat. És ezért
bo csát  a  bi zott ság  ren del ke zé sé re
ek ko ra össze get.

– Se gít sen nagy ság ren di leg meg ha -
tá roz ni, mek ko ra az a tá mo ga tás,
amely év ről év re gaz dá ra ta lál. A gye -
re kek a cél juk tól füg gő en egé szen el té -
rő össze gek re pá lyáz nak…
– Nem je len ték te len össze get oszt

ki  idén  sem  az  evan gé li kus  egy ház.
Egy-egy  egy ház me gye  a  gyü le ke ze ti
épü le te i nek fel újí tá sá ra a fe lét kap ja an -
nak, mint amennyit most ki oszt hat -
tunk. Az is ko lák nak és a di á kok nak na -
gyon meg kell ezt az össze get be csül -
ni ük.

g Stif ner-Kő há ti Do rottya

Kö zös ség és össze tar to zás
InterjúBenczeAndrással,aSztehlo-ösztöndíj-bizottságelnökével
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b Szteh lo Gá bor evan gé li kus lel kész ne vét, em ber men tő szol gá la tát, a rá -
szo ru ló kat se gí tő ön fel ál do zó mun ká já nak em lé ke ze tét több mó don is
őr zi és hir de ti egy há zunk. Az egyik az im már ha to dik éve min den esz -
ten dő őszén – elő ször 2009-ben, a lel kész szü le té sé nek cen te ná ri u mán
– ki osz tott Szeh lo-ösz tön díj. A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or -
szá gos Pres bi té ri u ma ál tal ala pí tott ösz tön dí jat szo ci á li san rá szo ru ló, te -
het sé ges, egy há zi kö zép is ko lá ban ta nu ló evan gé li kus di á kok kap hat ják
meg. Idén no vem ber 10-én, hét főn dél után ve het ték át a dí ja zot tak a De -
ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um dísz ter mé ben. Az ese mény utá ni per -
cek ben be szél get tünk az il le té kes bi zott ság el nö ké vel, Ben c ze And rás szé -
kes fe hér vá ri lel késszel.

Az LVSZ ve ze tő sé gi ülé se

A szlo vé ni ai Ljubl ja ná ban ülé se zett no -
vem ber 13–15. kö zött a Lu the rá nus Vi -
lág szö vet ség  (LVSZ)  vég re haj tó  bi -
zott sá ga ként  mű kö dő,  úgy ne ve zett
Mee ting of Offi cers. Na pi ren den sze -
re pelt az evan gé li kus egy há zak fel ké -
szü lé se a re for má ció kez de té nek öt száz
éves ju bi le u má ra, va la mint a 2017-es
wind ho e ki  (Na mí bia)  nagy gyű lés re. 
A részt ve vők az al el nö kök ré gi ós

je len té sei  nyo mán  át te kin tet ték  az
egyes  tag egy há zak éle tét,  va la mint
egyéb teo ló gi ai és tár sa dal mi kér dé -
sek kel  fog lal koz tak.  Hang sú lyo san

ke rült elő az LVSZ sze rep vál la lá sa az
uk raj nai vál ság ban. 
A részt ve vő ket fo gad ta Bor ut Pa -

hor szlo vén  ál lam fő  is.  (Ké pün kön
Mu nib Yo u nan el nök és Fa bi ny Ta -
más al el nök az ál lam fő tár sa sá gá -
ban.)A meg be szé lé sen szó  volt arról,
hogy  Szlo vé ni á ban  a  la kos ság nak
ugyan csak egy szá za lé ka evan gé li -
kus, ok tó ber 31. még is nem ze ti ün -
nep. Szó ba ke rült az is, hogy a szlo -
vén evan gé li kus egy ház ban ma gyar
nyel vű szol gá lat is van.

g F. T.
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Ma dách Im re zse ni á lis író, min den
por ci ká já ban drá ma szer ző volt. Vég -
ső so ron azon ban csak egyet len mű -
vé vel volt sze ren csé je: Az em ber tra -
gé di á já val. A nóg rá di éj sza kák mély
csend jé ben szü le tett re mek mű meg -

kap ta  a  kor tár sak tól  azt,  ami re  a
szer ző gon dol ni sem mert. El is me rést
és tisz te le tet. Arany Já nos ki tar tó tü -
re lem mel, ba rá ti bí rá lat tal ad ta meg
a drá mai köl te mény vég ső for má ját,
így be ke rül he tett a ma gyar iro da lom
ára má ba.

Pa u lay Ede föl is mer te a Tra gé dia
szín pa di le he tő sé ge it; Zi chy Mi hály
pe dig re mek il luszt rá ci ó kat ké szí tett,
ame lyek se gí tet tek meg fej te ni a mű
koz mi kus vi lá gát.
A Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um 1964-

ben pá lyá za tot kez de mé nye zett, hogy
fel kért mű vé szek il luszt rál ják Ma dách
mű vét. Eb ből a ré gi gyűj te mény ből
lát ha tunk ki ál lí tást a mú ze um ban, ki -
egé szít ve a szer ző től va ló né hány sze -
mé lyes re lik vi á val. Az em ber tra gé di -
á já nak el ső  dísz ki adá sát  lát hat juk
(1863), mel let te a gyász je len tés (0864.
ok tó ber 5.), a Va sár na pi Uj ság em lé -
ke zé se  a  nagy  ha lott ra  (1864.  de -
cem ber 11-én). A fa la kon az 1960-as
be mu ta tó ké pei: Sin ko vits Im re, Kál -
mán György, Sze ke res Ilo na. Em lék -
ülés a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé -
mi án 1964 ok tó be ré ben, mú ze um -
ava tás Al só sztre go ván 1974 őszén…

Bá lint End re az el ső szín hez ké szí tett
kol lá zso kat. Fe ledy Gyu la a pa ra di -
cso mot vá lasz tot ta, Gy. Mol nár Ist -
ván a ki űze tést, Szán tó Pi ros ka a ha -
to dik színt, Mar tyn Fe renc Kons tan -
ti ná polyt. Hincz Gyu la tus raj zán a ki -

len ce dik szín ele ve ne dik meg. Würtz
Ádám pasz tell ké pén Prá gát  lát hat -
juk…  Re mek  mű vé szek  mun kái,
még is ki tű nik Kon dor Bé la mo dern,
ör vé nyes vo nal ve ze té se, iz zó lá to má -
sai. Egy szer kü lön is meg le het ne je -
len tet ni ezt az új, ér de kes ér tel me zést.
A Ma dách Ret ro – A Tra gé dia szí nei
1964/2014 cí mű tár lat de cem ber 5-ig

még min den eset re meg te kint he tő a
Pe tő fi  Iro dal mi  Mú ze um ban  (Bu -
da pest V. ke rü let, Ká ro lyi ut ca 16.).

***

A  Vár ne gyed  Ga lé ri á ban  ok tó ber
vé gé ig lát hat tuk a film ren de ző, mű -
ve lő dés tör té nész Jan ko vics Mar cell
ké pe it. A tár lat Az em ber tra gé di á ja
cí mű  rajz film jé nek  moz za na ta i ból
adott bő vá lo ga tást. Jan ko vics a Tra -
gé dia ürü gyén egy új mű vet te rem -
tett – hu szon há rom év mun ká ja az
im már ott ho nok ban is kép er nyők re
va rá zsol ha tó,  száz hu szon öt  per ces
tör té ne lem fo lyam.
Ma dách kü lö nös fér fi volt, ke ve set

tu dunk ró la. Az em ber ván dor lá sá ról
töp reng, örök küz del mé ről. Lu ci fer a
kí sé rő kí sér tő. El len lá ba sa az Úr nak,
kul csa az egész mű nek. „Vol tál és le -
szesz. / Örök le vés s enyé szet min den
élet!” – mondja Ádámnak. A Tra gé di -
á banott van Ma dách ko rá nak kri ti ká -
ja; Jan ko vics film jé ben pe dig bí rá la ta
az el múlt zsar no ki év ti ze dek nek.
A ga lé ri á ban cso dál tuk a fi nom

szö vé sű  raj zo kat, majd  le cö ve kel -
tünk a sa rok ban ál ló te le ví zi ó nál. Ér -
de mes új ra és új ra át él ni a cso dát:
élet re kel nek a ké pek, meg in dul a
szí nes va rázs lat. Meg koc káz ta tom:
Jan ko vics Mar cell Tra gé di á ja egyen -
ér té kű  Ma dách  drá mai  köl te mé -
nyé vel.

g Feny ve si Fé lix La jos

Az áhí tat kez dő éne ke a Jé zus Krisz -
tus, Mes te rünk (EÉ 398) volt: Szo ko -
lay nak – Túr me zei Er zsé bet ver sé hez
írt – egyet len dal la ma éne kes köny -
vünk ben.
A mű sor ge rin cét ter mé sze te sen

Szo ko lay kom po zí ci ói ké pez ték. Kó -
rus mű ve it az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem ének ka ra szó lal tat ta
meg dr. Kincz ler Zsu zsan na ad junk -
tus ve ze té sé vel. A Di csér jed Is te ned
(há rom szó la mú női kar ra), az Áld juk
Is ten nagy ke gyel mét (szop rán szó ló -
ra, négy szó la mú ve gyes kar ra és or -
go ná ra), az Én va gyok a fel tá ma dás
(Jn 11,25 – négy szó la mú ve gyes kar -
ra  és  or go ná ra),  va la mint  az  Ör -
vend je tek az Úr nak (négy szó la mú ve -
gyes kar ra és or go ná ra) gyü le ke ze ti
kó ru sok ál tal is elő ad ha tó da ra bok.

A Glo ria hang ja it (Lk 2,14 – szop rán -
szó ló ra és or go ná ra) Kun Ág nes An -
na kel tet te élet re; a da rab ban már-
már Mon te ver dit idé ző, bur ján zó dí -
szí té sek fe je zik ki a di cső í tést és ör -
ven de zést. Az al ka lom jel le gé ből és
Szo ko lay Sán dor sze mé lyi sé gé ből is
kö vet ke zik,  hogy  mind egyik  mű
öröm hír vagy há la adás.
Az es te nagy ré szét há zi gaz da ként

és az or go na mű vek meg szó lal ta tó ja -
ként dr. Fin ta Ger gely do cens – az
EHE Egy ház ze nei Tan szé ké nek ve ze -
tő je – vit te a vál lán.
Szo ko lay a De ák té ri hang sze ren

pró bál ta ki, hogy a mo dern ze nei esz -
kö zök mi ként al kal maz ha tók or go ná -
ra.  Eb ből  a  ta lál ko zás ból  szü le tett
meg öt té te les mű ve, az Al fre sco per
or ga no, amely  a  nap  le zá rá sa ként

csen dült fel. A Me di taz io ne Bar tók éj -
sza kai hang ját idé zi, a Sen za misu ra
a lé lek sza bad áram lá sát ál lít ja elénk.
A Per pe dale A fá ból fa ra gott ki rály fi
gro teszk hang já ra em lé kez tet. A Fi -
o ret ti egy pen ta ton hang cso port fö -
löt ti ki vi rág zás, a Biz zar ria pe dig tob -
zó dás a bol gár rit mu sok ban. Nyil ván -
va ló, hogy az olasz cí mek nagy mér -
té kű  szín gaz dag sá got  is  von za nak
ma guk kal.

A mű sor el ső fe lé ben el hang zott or -
go na mű vek – Fin ta Ger gely köz lé se
sze rint – refle xi ók az Al fre sco so ro -
zat ra. A meg szó la lás te hát ezen az es -
tén for dí tott volt: előbb hall hat tuk a
ré geb bi szer zők kom po zí ci ó it.

Ko dály Zol tán Pra el u di u ma – cí -
mé hez hí ven – meg ad ta az al ka lom
alap hang ját. Bar tók Bé lát a Há rom
csík me gyei nép dal idéz te meg; Ár pás
Mik lós or go na át ira tá nak el ső té te lé -

ben a re giszt rá ció fel vil lan tot ta a ti -
lin kó, az iga zi né pi fu ru lya hang ját is.
Az ige hir de tés előtt a nagy pél da -

kép, Jo hann Se bas ti an Bach mű vei
szó lal tak  meg.  A  Pe da lex er ci ti um
(BWV 598) mint egy be ve ze tés ként
szol gált a két ko rál elő já ték hoz a Cla -
vi er-Übung III. kö te té ből Lu ther úr -
va cso rai éne ké re: Jesus Ch ris tus, un -
ser Hei land (BWV 666, 665; Krisz tus
Jé zus, mi Meg vál tónk, EÉ 303). Az el -
ső ma nua li ter, csen de sebb té tel, a má -
so dik or ga no ple no: itt a fel ső szó la -
mok elő ké szí té se után a can tus fir -
mus  so ron ként  a  pe dál szó lam ban
je le nik meg.

Cse lovsz ky Fe rencDe ák té ri lel kész
egy, de an nál  je len tő sebb  ige vers re
épít ve  fej tet te  ki  gon do la ta it:  „Bi -
zony, tő le, ál ta la és ér te van min den:
övé a di cső ség mind örök ké. Ámen.”
(Róm 11,36) Egy te het sé ges, ih le tett és
hit val ló mű vész éle té ért adunk há lát
– fo gal ma zott. Nem egy em be ri éle -
tet di csé rünk, ha nem a Min den ha tót.
Tő le kap ta a te het sé get, a tál en tu mot
nem ás ta el. Ál ta la jö het tek lét re az
ih le tett al ko tás pil la na tai. Ér te– a hit -
val ló mű vész Krisz tus ra mu ta tó jel -
lé vált. Az ő esz kö ze, az ő aján dé ka –
ezért is övé a di cső ség mind örök ké.

g Dr. Ecse di Zsu zsa

Ben ce Im re es pe res, a bu da vá ri evan -
gé li kus gyü le ke zet igaz ga tó lel ké sze
kö szön töt te az egy be gyűl te ket, akik
a  sö tét  és  kö dös  idő  el le né re  szép
szám ban  vol tak  fül ta núi  a  két ré -
szes – ige hir de tés sel és gyü le ke ze ti
éne kek kel ki egé szí tett – áhí tat nak.
A fran cia Char pen ti er li tur gi kus da -
rab ja után szin tén egy fran cia kom -
po nis ta, Gab ri el Fa uré egyik – Je an
Ra ci ne ver sé re  írt  –  ka ma ra mű ve
hang zott el. Ez után Cé sar Franck Pa -
nis an ge li cus cí mű mű ve (szö ve gét
Sík Sán dor for dí tot ta), majd Bee tho -
ven Jesu dul cis me mo ria kez de tű
(Ba bits Mi hály for dí tá sá ban meg szó -
lalt) Szent Ber nát-him nu sza kö vet -
ke zett.

Jo sef Rhe in ber ger Abend li ed je hű -
en  idéz te  fel  az  em lí tett  em mau si
evan gé li um rész le tet, amely egy szer -
re je le ní ti meg a Jé zus ke reszt ha lá la
után  egye dül  ma radt  ta nít vá nyok
két ség be esé sét, fel is me ré sét és meg -
nyug vá sát.  Egy  kö zép ko ri  Má ria-
ének Edv ard Gri eg-fé le fel dol go zá sá -
nak (Ave ma ris stel la), va la mint John
Rut ter di cső í tő  da lá nak  (The Lord
Bless You and Keep You) ha son ló an
ben ső sé ges ha tá sa volt. 
Ben ce  Im re  rö vid  (Ez  34,17–22

alap ján tar tott) pré di ká ci ó já ban pon -
to san a pász tor ál tal so ha el nem ha -
gyott ju hok ról szó ló ige he lyet emel -
te ki, majd a szim bo li kus Szent írás-
szö veg re a li tá sá ra hív ta fel a fi gyel -
met. A no vem be ri idő szak egy re fo -
gyó, sö té tü lő nap ja i val ér zé kel te tett
el mú lás a lel kész sze rint a hó nap hoz
al kal maz ko dó,  szo mo rú  köz ér zet

he lyett lel ki de rű vel, a meg fá radt ság
tö rő dött sé ge he lyett az új já szü le tés
re mé nyé vel kell, hogy el tölt se a hí ve -
ket. Hi szen ők a „leg jobb le ge lő” ju -
ha i ként min den meg pró bál ta tás és el -
té vely gés el le né re nem vesz nek el so -
sem. 

As si si Szent Fe renc sza va i val szól -
va Ben ce Im re azt is el mond ta, hogy
a  ke resz tény  em ber  –  az  idé zett
szent hez  ha son ló an  –  „a  bé kes ség
esz kö ze ként” él a vi lág ban, és bár ere -
je oly kor apa dó ban van, nap jai pe dig
ho mok sze mek ként pe reg nek, min dig
re mény sé get me rít het Jé zus fel tá ma -
dá sá ból, a sö tét ség ben új ra ki gyú ló
vi lá gos ság ból.
A ze nés prog ram má so dik ré szé -

ben  a  kó rus  Bach 68.  kan tá tá ját
(Mein gläub iges Her ze), majd  Ko -
dály Zol tán Ba las si Bá lint köl te -
mé nyé re ala pu ló vers meg ze né sí té sét,
a Szép kö nyör gést ad ta elő. Ez után a
ze ne szer ző ként is jegy zett kar nagy,
Til lai Au rél ko rál fel do go zá sa i ból
(Hadd zeng jen az ének szó; Ó, ter jeszd
ki; Di cső ült he lye ken; Fel út ra, ti hí -
vek) is kap ha tott a hall ga tó ság egy kis
íze lí tőt. Vé gül is mét egy Ko dály-kó -
rus mű vel, A 114. gen fi zsol tár cí mű
ének kel zá rult a ze nés áhí tat.
Ami kor az em mau si ta nít vá nyok

fel is me rik a ven dé gül lá tott, ke nye -
ret meg sze gő Jé zust, ő rög tön „el tű -
nik elő lük” – még sem hagy ja el őket.
A no vem be ri, ha nyat ló na pok mö -
gött,  az  éj sza ka  lep le  alatt most  is
ugyan úgy  je len  van.  És  ha  kér jük,
örök re ve lünk ma rad.

g Papp Má té

A Tragédia színei
Madách-emlékezésaPetőfiIrodalmiMúzeumbanésaVárnegyedGalériában

Há la adás egy hit val ló éle tért
b A De ák té ri or go na ze nés áhí ta tok no vem ber 16-i al kal ma em lé ke zés -

re hí vott: In me mo riam Szo ko lay Sán dor – tisz tel gés az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) ta ná ra i nak és hall ga tó i nak se gít sé gé -
vel. Szo ko lay Sán dor (Kun ágo ta, 1931. már ci us 30. – Sop ron, 2013. de -
cem ber 8.) Kos suth-dí jas ze ne szer ző, egye te mi ta nár 2011-ben – nyolc -
va na dik szü le tés nap ján – dísz dok to ri cí met ka pott az Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi Egye tem től. Ha lá lá nak kö zel gő el ső év for du ló ja al kal má -
ból az EHE Egy ház ze nei Tan szé ké nek ta ná rai ál tal össze ál lí tott mű -
sor ele ve ní tet te fel élet út ját.

„Ma radj ve lünk,
mert es te le dik…”

ZenésáhítatBudavárban

b A nap is le ha nyat lott már, mi kor el kez dő dött no vem ber 16-án a bu -
da pes ti Bé csi ka pu té ri evan gé li kus temp lom ze nés áhí ta ta. A re mény -
ség va sár nap ján fel hang zott éne kek úgy idéz ték meg az em mau si ta -
nít vá nyok Jé zust ma rasz ta ló hí vó sza vát (Lk 24,29), hogy a Meg vál tó
új bó li el jö ve te lét, élő je len lé tét is hir det ték. Az es ten köz re mű kö dő
Pé csi ka ma ra kó rus, Ko má ro mi Ali ce (ének), Til lai Tí mea (ének), dr.
Kop jár Gá bor (or go na) és a kar mes ter Til lai Au rél lé lek eme lő mű so -
ra alatt min den ki el csen de sed he tett egy hosszú ra nyúlt pil la nat ra, hogy
bel ső rej te ké ben hall gas sa vé gig a meg szó lal ta tott kom po zí ci ók fo -
hássze rű szó la ma it.
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Kétdimenziós Jézus

A  Krisz tus  előt ti  ese mé nyek  pár
perc be sű rí tett  fel skic ce lé se után a
né ző rög tön be le is csöp pen a bet le -
he mi idill be, hogy az tán min den át -
me net nél kül a ta nít vá nyok gyor san

„le za vart” el hí vá sát kí sér hes se fi gye -
lem mel. Ugyan ilyen fan tá zi át lan li -
ne ari tás sal  és  me cha ni kus  vá gás -
tech ni ká val sor jáz nak az is mer tebb
gyó gyí tá so kat  és  pél da be szé de ket
be mu ta tó je le ne tek is, mint ha for ga -
tó könyv nek  nyo ma  se  lett  vol na.

A ren de zői kre a ti vi tás ról nem is be -
szél ve,  hi szen  a  film  nar ra tí vá ja
mind vé gig  ki me rül  a  Szent írás ban
fog lalt cso da té te lek ad hoc mó don
egy más ra mon tá zsolt, „re a lis ta” le ké -

pe zé sé ben, anél kül hogy egy pil la nat -
ra is tér nyíl na a Te rem tő höz hű te -
rem tő kép ze let vagy leg alább a más
fény tö rés be he lye zett ke resz tény em -
lé ke zet sza bad ki bon ta ko zá sá nak.
Ha son lót mondhatunk a szte reo -

tí pi ák ra ala pu ló sze rep lő vá lo ga tásról,

il let ve a ha tás va dász szí nész ve ze tés
– vég ső so ron el ide ge ní tő – ef fekt je -
i ről: a go nosz ró ma i ak, a jám bor ta -
nít vá nyok és leg fő kép pen a la za Jé -
zus két di men zi ós alak jai mint ha va -

la mi  ame ri kai  ak ció film ből  vagy
film drá má ból len né nek ki vág va. Így
a me lo dra ma ti kus mi mi ka mint az
ár nya la tok  nél kü li  ka rak ter for má -
lás csim bo rasszó ja lesz az egyet len
ér zel mi töl te tű elem a mű ben, mely -
ből ép pen a jé zu si at ti tűd sze líd kér -
lel he tet len sé ge  hi ány zik.  Ehe lyett
saj nos csak a „fel mon dott lec ke” ki -
üre se dett kö vet ke ze tes sé ge ma rad hat
majd meg a szé les kö rű for gal ma zás -
ból adó dó, nem kis lét szá mú kö zön -
ség ben.
Két ség kí vül rend kí vül ne héz vál -

lal ko zás  az  alap ve tő en  szó  ál tal
meg szü le tő és ter je dő öröm hír vi zu -
a li zá lá sa,  aho gyan  a  film tör té net
meg annyi kí sér le te is bi zo nyít ja, de
eb ben  az  eset ben  még  a  kí sér let
szót sem hasz nál hat juk iga zán; ta -
lán  in kább  egy faj ta  ih let te len  il -
luszt rá ci ó ról van szó, amely pon to -
san azért hi tel te len, mert sab lon sze -
rű en pró bál hi te les len ni és hű ma -
rad ni az evan gélis ták ál tal kö rül írt
üdv tör té net hez.  Vagy is  bár  jó hi -
sze mű en,  még is  lát szó lag  meg élt
lel ki ség  és  ki ala kí tott  kon cep ció
nél kül is mét li meg a szo ká sos, jól be -
vált  for mu lá kat,  ame lyek még sem
ké pe sek  új  élet re  kel te ni  a  Bib lia
ben ső  tar tal mát.  Egy szó val  még
vár juk az Ige film bé li fel tá ma dá sát. 

g Papp Má té

b A Ké pes Bib li á tól a Jé zus Krisz tus szu per sztá rig sok fé le képes és moz -
gó ké pes for má ban ta lál koz hat tunk az evan gé li u mi tör té ne tek kel. Per -
sze a for du la tos szto rik ra éhes Hol ly wood sem ki vé tel: 2014 ta va szán
Noé cím mel mu tat ták be Dar ren Aro nofs ky ószö vet sé gi ih le té sű
film jét, nem ré gi ben pe dig Is ten Fia cím mel Ch ri stop her Spen cer pró -
bál ko zott meg a Jé zus ta ní tá sa i ról, ke reszt ha lá lá ról és fel tá ma dá sá -
ról szó ló új szö vet sé gi ige he lyek vá szon ra vitelével.

ISTEn FIA (SOn OF GOD)
Szí nes, ma gya rul be szé lő ame ri kai
film, 138 perc, 2014. Ren de ző: 
Ch ri stop her Spen cer; for ga tó könyv -
író: Ric hard Be dser, Ch. Spen cer,
Co lin Swa sh, Nic Yo ung; ze ne szer -
ző: Lorne Bal fe;ope ra tőr: Rob Gol -
die. Sze rep lők:  Di o go Mor ga do
(Jé zus), Am ber Ro se Re vah (Má ria
Mag dol na), Joe Wred den (Jú dás),
Se bas ti an Knapp (Já nos).

aveszprémievangélikusegyházközség
lelkészihivatalánakésgyülekezetitermének

épületenergetikaikorszerűsítése
A Veszp ré mi Evan gé li kus Egy ház köz ség több mint 4 mil lió fo rin tot nyert
az Új Szé che nyi terv Kör nye zet és ener gia ope ra tív prog ram ke re té ben.
A tá mo ga tás le he tő vé tet te a Veszp ré mi Evan gé li kus Egy ház köz ség lel -
ké szi hi va ta la és gyü le ke ze ti ter me fű té si és hasz ná la ti me leg víz-rend sze -
ré nek kor sze rű sí té sét, vi lá gí tás- kor sze rű sí té sét, nap kol lek to ros és nap -
ele mes rend sze rek te le pí té sét.
Az épü let ener ge ti kai té nye zői már nem fe lel tek meg, fű té si és hasz -

ná la ti me leg víz-rend sze re nem tett ele get a kor el vá rá sa i nak, fény for rá -
sai má ra el avult tá vál tak.
A most be fe je ző dött pro jekt ke re té ben a fű té si rend szert kon den zá -

ci ós  gáz ka zán  te le pí té sé vel  tet ték  kor sze rű vé  és  ener gia ta ka ré kos sá.
A hasz ná la ti me leg víz-rend szert tel je sen fel újí tot ták, nap kol lek to rok kal
se gít ve a mű kö dé sét. A ré gi vi lá gí tó tes te ket új, ener gia ta ka ré kos da ra -
bok ra cse rél ték. To váb bá te le pí tet tek egy há ló zat ra vissza táp lá ló nap ele -
mes rend szert is. 
A pro jekt el sőd le ges cél cso port ja a Veszp ré mi Evan gé li kus Egy ház -

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

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

Veszp ré mi Evan gé li kus Egy ház köz ség
8200 Veszp rém, Kos suth La jos ut ca 4.

veszp rem.lu the ran.hu
ujsz ec he nyi terv.gov.hu

azevangélikusközépiskolaikollégium
energetikaikorszerűsítése

Az Evan gé li kus Kö zép is ko lai Kol lé gi um több mint 130 mil lió fo rin tot nyert
az Új Szé che nyi terv Kör nye zet és ener gia ope ra tív prog ram ke re té ben.
A tá mo ga tás le he tő vé tet te az Evan gé li kus Kö zép is ko lai Kol lé gi um fű -
té si és hasz ná la ti me leg víz-rend sze ré nek kor sze rű sí té sét, nap kol lek to ros
rend szer ki ala kí tá sát, nap ele mek fel sze re lé sét, az épü let utó la gos kül ső
hő szi ge te lé sét.
Az épü let ener ge ti kai té nye zői már nem fe lel tek meg, fű té si és hasz -

ná la ti me leg víz-rend sze re nem tett ele get a kor el vá rá sa i nak, nyí lás zá -
rói és fény for rá sai má ra el avult tá vál tak.
A most be fe je ző dött pro jekt ke re té ben nap ele mes rend szert épí tet -

tek ki, a fű té si és hasz ná la ti me leg víz-rend szert tel je sen fel újí tot ták, nap -
kol lek to rok kal se gít ve mű kö dé sét. Sor ke rült a fa lak utó la gos szi ge te lé -
sé re, va la mint a nyí lás zá rók cse ré jé re is. A ré gi vi lá gí tó tes te ket új, ener -
gia ta ka ré kos da ra bok ra cse rél ték.
A pro jekt el sőd le ges cél cso port ja az Evan gé li kus Kö zép is ko lai Kol lé -

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

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

Evan gé li kus Kö zép is ko lai Kol lé gi um
1077 Bu da pest, Ró zsák te re 1.
E-mail: bp kol le gi um@lu the ran.hu

evang ko li-ro zsak te re.hu
ujsz ec he nyi terv.gov.hu

Meghívókönyvbemutatóra
A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa (ME ÖT), a Pro tes táns
Új ság írók Szö vet sé ge és a szer ző sze re tet tel meg hív ja a ba rá to kat, is me -
rő sö ket, ér dek lő dő ket Pet rő czi Éva Szür ke háj – Két szem mű tét tör té ne -
te cí mű, pró zai-ver ses be teg ség kró ni ká já nak pre mi er jé re. 
Idő pont: de cem ber 4., 17.30. Hely szín: ME ÖT-szék ház, Bu da pest XI.

ke rü let, Ma gyar tu dó sok kör út ja 3.
A könyv be mu ta tót az elő szó szer ző je, Ste in bach Jó zsef, a Du nán tú li Re -

for má tus Egy ház ke rü let püs pö ke, a ME ÖT el nö ke nyit ja meg. A szer ző -
vel a könyv egyik fő sze rep lő je, dr. Sza lai Lász ló sze mész or vos, a Ma gyar
Mál tai Sze re tet szol gá lat uta zó or vos cso port já nak ve ze tő je be szél get. Ven -
dég – Pet rő czi-köny vek gaz dag kí ná la tá val – Fa za kas Ist ván, a Fe ke te Sas
Ki adó igaz ga tó ja. A ren dez vényt de di ká lás és könyv vá sár zár ja.

h i r d e t é s e k
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Nem vé let le nül lett a be mu ta tó há zi -
gaz dá ja az evan gé li kus is ko la, hi szen
a be mu ta tott kö tet szer ző je, Sár kö zi
Má tyás író is „Szteh lo-gye rek” volt. Ő
is ott élt a nagy szí vű evan gé li kus lel -
kész, Szteh lo Gá bor ala pí tot ta Ga u dio -
po lis (Öröm vá ros) la kói kö zött. Ma is
tisz te let tel és sze re tet tel em lé ke zik a
lel kész re – szob ra a De ák té ren áll –,
aki a ne héz évek ben több mint két ezer
em ber nek nyúj tott me ne dé ket.
Az  1956-os  for ra da lom  le ve ré se

után Sár kö zi Má tyás Ang li á ba tá vo -
zott. Lon don ban a BBC Ma gyar Osz -
tá lyán dol go zott, itt is mer te meg, és
ba rát já vá  fo gad ta Cs. Sza bó Lász ló.
A je les író, esszé is ta, kri ti kus gye rek -
ko rát Ko lozs vá ron töl töt te, 1918-ban
köl tö zött szü le i vel Bu da pest re. 1934–
44 kö zött a Ma gyar Rá dió iro dal mi ve -
ze tő je; 1949 feb ru ár já ban emig rált…
Az el telt évek alatt Sár kö zi meg bi -

zo nyo so dott: Cs. Sza bó Lász ló je len -
tős író, aki fon tos sze re pet vál lalt a nyu -
ga ti  ma gyar  iro da lom  össze fo gá sá -

ban. Az emig rá ció ne héz év ti ze de i ben
szá mot adott az ide gen ben élő ma gya -
rok hon ta lan sá gá ról és szám ki ve tett -
sé gé ről. A most meg je lent, Csé cí mű
mo nog rá fia hi ány pót ló ba rá ti em lé ke -
zés. A Kor társ Ki adó kö te te kö ze lebb
hoz za a nagy tu dá sú írót, a min den re
fi gye lő fér fit. 
„Tud tuk, hogy for ma bon tó no vel lá -

i val tűnt fel – ír ja a szer ző –, if jan lett
a  Nyu gat  ál lan dó  mun ka tár sa,  s  a
nagy ma gyar esszé író tri ász tag ja Ha -
lász  Gá bor  és  Szerb  An tal  mel lett.
Ang li á ban le nyű gö ző rá dió -elő adá sa -
it, ha tal mas tu dás ról ta nús ko dó kon -
fe ren ci á it cso dál tuk és be csül tük, amit
a nyu ga ti ma gyar di asz pó ra egy ben
tar tá sa ér de ké ben tett. De éle te sok-sok
epi zód ját csak ké sőbb le he tett ki de rí -
te ni.”
Sár kö zi Má tyás szin te min dent ki -

de rí tett, hoz zá ad va a gaz dag élet hez
sze mé lyes em lé ke it. Hogy Cs. Sza bó
sze rény  volt,  de  tu dott  iro ni kus  is
len ni. Ren ge te get dol go zott, és meg -
bíz ha tó volt. Ol vas hat juk a kor tár sak
vé le mé nyét és Sárköziét is. Sze re tet -
tel és pon to san meg je löl te az élet út, az
élet mű  fon to sabb  ál lo má sa it,  nem
hall gat va  el  fenn tar tá sa it  sem:  Cs.
Sza bó hang já té ka it nem tar tot ta ér té -
kes nek…
Összes sé gé ben úgy lát ja, Cs. Sza bó

Lász ló  az  em lé ke zet ből  épít ke zett,
mód sze re  a  fel idé zés  volt.  Idő sebb
ko rá ban  ön élet rajz ba,  úti nap ló ba,
vers be, in ter jú ba te rel te friss gon do -
la ta it. Öreg ko rá ra ko mor lett és pesszi -
mis ta. De a re ményt so ha nem ad ta föl,
hi tét, hogy az örök ér vé nyű kul tu rá -
lis ér té kek gaz da gít ják az em bert, és él -
ni se gí te nek.

g Feny ve si Fé lix La jos

A na pok ban ju tott el hoz zám, ba rá ti
aján dék ként, a Lon don ban élő ne ves
ma gyar  író,  rá di ós  s  if jú  éve i ben
kép ző mű vész-pa lán ta, Sár kö zi Má -
tyás leg újabb köny ve, a Csé cí mű kis -
mo nog rá fia, amely nek be mu ta tó ja a
De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um
dísz ter mé ben volt. Egyéb ként, e si -
ke res  pre mi er től  füg get le nül  is,  a
szer ző, mint egy ko ri Ga u dio po lis-la -
kó, „Szteh lo-gye rek”, mind má ig szá -
mos mű vé ben fel vo nul tat olyan mo -
tí vu mo kat, ame lyek eh hez a fe le ke -
zet hez kö tik. 
Így van ez já té kos-szí nes mun kái

so rá ban  az  ed dig  ta lán  leg ko mo -
lyabb hang vé te lű ben, a Kor társ Ki adó
Ta nul mány so ro za tá ban meg je lent
mos ta ni opu sá ban is. A fi nom ki ál -
lí tá sú kis kö tet egyik leg szebb rész -
le té ben a szer ző köny ve fő hő sé nek,
Cs. Sza bó Lász ló nak a nagy kö zön ség
szá má ra ta lán ke vés bé is mert evan -
gé li kus gyö ke re it tár ja fel. S egy ben
vá laszt ad ar ra a kér dés re is, hogy a
vég zett sé ge sze rint köz gaz dász, gya -
ko rolt  hi va tá sai  sze rint  no vel lis ta,
esszé író, köl tő, éle té nek egy sza ka szá -
ban  ma gyar or szá gi  rá di ós,  majd
Ang li á ban BBC-mun ka társ, a Ka zin -
czy ra em lé kez te tő en sok ol da lú ma -
gyar al ko tó és anya nyelv-vé del me ző
„Csé”  mi ért  volt  ép pen  a  Ma gyar
Evan gé li u mi  Di ák szö vet ség  egyik
vissza-vissza té rő,  el kö te le zett  elő -
adó ja. To váb bá ar ra  is, hogy írá sa it
mi ért  csi szol ta  egy  öt vös mű vész
meg szál lott sá gá val, tö ké le tes ség igé -
nyé vel. Ugyan ak kor meg ma gya ráz -
za sze re tett és tisz telt „több szö rös pá -
lya tár sa” lé nyé nek pa pos vo ná sa it is. 
Az aláb bi idé zet ből min den ki szá -

má ra nyil ván va ló lesz, hogy Cs. Sza -

bó Lász ló örök sé ge egyik leg fon to -
sabb  ele mé nek  fel vi dé ki  ősei,  egy
evan gé li kus lel kész s egy öt vös mes -
ter pél dá ját, szol gá ló éle tét tar tot ta.
To váb bá  az  is,  hogy  nem  mo hó
gyűj tő szen ve dély ből, túl haj tott szép -
ség vágy ból be csül te meg annyi ra a
lel kész  déd apa  hi va tás gya kor lá sá -
nak tár gyi em lé ke it, a Ko lozs vár ról
édes any ja, Hann Jo ze fin ál tal Bu da -
pest re jut ta tott met szett ru bin üveg
po ha rat s a Sá ros pa ta kon (ahol Cs.
Sza bó  1984-ben  örök  nyu ga lom ra
lelt!) mind má ig lát ha tó tölgy fa ka la -
má rist. 
E két üze net ér té kű tárgy kö zül ne -

kem tölgy fá ból fa ra gott tin ta tar tóm
nincs ugyan, de egy, az övé vel nagy -
já ból egy ko rú, ugyan csak Er dély ből,
egyik ük apám tól szár ma zó ru bin üveg
po ha ram – igen. En nek ké pe em lé -
kez tet he ti a ked ves Ol va só kat a „sunt
lac ri mae re rum nak”, a „tár gyak köny -
nyé nek” lé te zé sé ről szó ló, örök böl -
cses ség re. Amely kü lö nö sen olyan, az
át la gos nál be cse sebb tár gyak ese té -
ben ér vé nyes, ame lyek éle tünk so rán
hi va tá sunk, vál la lá sa ink jel ké pé vé is
vál hat nak. Úgy, mint Cs. Sza bó Lász -
ló  úr va cso rai  ke hely ként  szol gá ló
ru bin po ha ra és hű sé ge sen őriz ge tett
ka la má ri sa! 
Lás suk ezek után a Ré gi föld, új ég

cí mű, 1965-ben el mon dott, de mind -
má ig lé lek in dí tó Cs. Sza bó-elő adás
nyo mán írt, fe le ke ze ti ho va tar to zás -
tól füg get le nül is so ka kat ma gá val
ra ga dó  rész le tet  Sár kö zi  Má tyás
mo nog rá fi á já ból: „Anyai, evan gé li -
kus  ági  déd ap ja  lel kész  volt,  egy
Kü kül lő men ti, ódon vár temp lom -
ban.  Ott  szol gál ta tott  úr va cso ra -
bort met szett ru bin üveg po hár ból,

amit  édes any ja  el jut ta tott  hoz zá
Ko lozs vár ról  Bu da pest re.  Ezt  Cs.
Sza bó  Lász ló  1949-es  emig rá lá sa
után a ha tó sá gok a le zárt bu da pes ti
la kást  fel tör ve  töb bi  in gó sá ga i val
és  több  ezer  kö te tes  könyv tá rá val
együtt el ko boz ták. Meg volt a la kás
író asz tal fi ók já ban a déd apa szá má -
ra 1834 ok tó be ré ben ki ál lí tott ha tó -
sá gi en ge dély is, hogy kül föld re me -
hes sen ta nul ni, a ber li ni egye tem re.
Ot ta ni lec ke köny ve szin tén a fi ók -
ban volt. »Bi zo nyá ra sze mét domb -
ra ke rül het tek ezek az ok má nyok« –
ír ja em lé ke zé sé ben Cs. Sza bó. 1964-
ben édes any ja két-há rom ké zen jut -
tat ta ki im már Lon don ba, két por -
zó szó ró val együtt. (Ezek ma a sá ros -
pa ta ki  Cs.  Sza bó-em lék sa rok ban
lát ha tók.)
A Kü kül lő men ti Han nok igen is -

mer tek vol tak. Med gyes pol gár mes -
te re volt pél dá ul Hann Pé ter, ki nek
1617-ben épült há zát a 18. szá za dig a
csa lád bir to kol ta. Egy ré sze ma is áll.
A  hír ne ves  ezüst mű ves  és  öt vös
Hann Se bes tyén nem ezen a vi dé ken
élt 1644 (?) és 1713 kö zött, ő Lő csé -
ről  ke rült  Nagy sze ben be.  De  Cs.
Sza bó ro kon sá got ér zett ve le, úgy vél -
te,  hogy  vé ré ben  Hann  Se bes tyén
kép zelt ha gya té ka cso bog, így lett ő
»a sza vak mű ve sé vé«.” 
So kunk szá má ra is me rős le het ez

a  sze rény sé gé ben  is  büsz ke  köl tői
kép, az író em ber mint fé me ket for -
má ló  ipa ros-mű vész.  Áp rily La jos
vont jó for mán ugyan ezek kel a sza -
vak kal pár hu za mot Egy po hár bor cí -
mű ver sé ben egyik, ugyan csak az öt -
vös mes ter sé get foly ta tó bras sói fel -
me nő je és ön ma ga kö zött.

g Pet rő czi Éva

Or szá gos evan gé li zá ció. Vi dé ki lá -
to ga tás; ké ső es te öröm mel me sélt a
há zi gaz da a bu da pes ti ta lál ko zó ról.
Bol dog volt, hogy fi a tal lel kész test -
vé re it lát hat ta, ün ne pek ről, gon dok -
ról, az ál do za tos kis kö zös sé gek ről
be szél get tek. Csu pa zson gás volt a
De ák té ri temp lom, em lé ke zem én is.
Jöt tek az em be rek a szom széd ból

épp úgy, mint az or szág leg tá vo lab bi
fa lu já ból. Hány tisz ta, fá radt ar cot lát -
tam! Vol tak, akik könnyű ru há ban ér -
kez tek, má sok ha tal mas há ti zsák kal.
Mo soly gó édes anyák ken gu ru ba cso -
ma golt kis gye rek kel; előt tem ket ten
is ül tek, vé gig új sá gol ták fel fe de zé se -
i ket:  négy kéz láb  Ro bi gyor sab ban
jár, mint áll va, a sár ga ré pa pü ré vel Ka -
ti nem tud be tel ni… 
A  kis kő rö si  evan gé li kus  is ko lá -

sok  haj na li  öt  óra kor  kel tek,  hogy
Nóé bár ká já ról éne kel je nek gyö nyö -
rű en. Gáncs Pé ter el nök-püs pök sza -
va csu pa öröm hír és buz dí tás: „Is ten
szö vet ség re lép a te rem tett vi lág gal
és ve lünk, ő te szi meg az el ső lé pést.
Sok szí nű ez a gyü le ke zet, ez zel a gaz -
dag ság gal  aján dé koz zuk  meg  egy -
mást. Is ten lel ke meg moz dít ben nün -
ket. Eb be a nagy bár ka-temp lom ba
lép jünk mi is, Is ten-ener gi át el fo ga -
dó és to vább adó em be rek…”

***

Re for má ci ói gá la est. A  gyö nyö rű
Urá nia  film szín ház  ün nep sé gén  jó
volt lát ni a ré gi ba rá to kat és is me rő -
sö ket. Hall gat ni Ste in bach Jó zsef re for -
má tus püs pök buz dí tó, bölcs sza va it,
a Kecs ke mé ti Re for má tus Gim ná zi um
kó ru sát. Bi zony ré gen hal lot tuk Ko dály
Kö szön tő jét és No sza, is ten fé lő szent hí -
vek kez de tű, zsol tár ra írt mű vét. 
Jó ke zek be ke rült eb ben az év ben

is a Pro tes táns Új ság írók Szö vet sé gé -
nek Rát Má tyás-dí ja: a je len tős élet -
mű vet föl mu ta tó egye te mi do cens és

pub li cis ta, köl tő és mű for dí tó, Pet rő -
czi Éva ve het te át a szö vet ség el nö -
ké től. Foly tat hat nám a fel so ro lást, ne -
kem még is a be fe je zés tet szett a leg -
job ban, a ze ne el mond ha tat lan ere -
je. Fi a ta lok és idő sek, evan gé li ku sok,
re for má tu sok, bap tis ták  éne kel tek:
„Erős vár a mi Is te nünk, / Ha ő ve -
lünk, ki el le nünk? / Jó fegy ve rünk és
paj zsunk. / Az Úr a mi ol tal munk…”

***

Má rai-nap ló. Egy  meg hök ken tő
meg fo gal ma zás  1949-ből.  „Ti to  a
kom mu niz mus Lu the re. Ez a szang -
vi ni kus  bal ká ni  ban da ve zér  va ló -
ban bol se vik, de ahogy Lu ther nek
ele ge  vol t  a  kor rupt,  per se lye ző,
már ak kor is va lu tá zó, ir gal mat lan és
kény úri egy ház ból, s a ma ga mód -
ján akart ke resz tény len ni, úgy Ti to
és ka to nái mind bol se vis ták. De a
ma guk mód ján akar nak azok len ni,
s  meg va ló sí tot ták  a  kom mu nis ta
re for má ci ót.”

***

Szél ki ál tó. Az  együt tes  negy ven
éve  szol gál ja  a  ma gyar  iro dal mat.
Tag jai szá mos kor társ és klasszi kus
köl tő mű vét ze né sí tet ték meg Jó zsef
At ti lá tól Weö res Sán do ron át Nagy
Lász ló ig. Pé csett él nek, ezért a vá ros -
hoz  kö tő dő  al ko tó kat  is  szí ve sen
fel dol goz zák:  Ja nus Pan no ni ust,
Csor ba Győ zőt…
„Az el ső meg szü le té se a leg iz gal -

ma sabb em lék, az utol só pe dig a leg -
ked ve sebb” – mond ja Feny ve si Bé la,
az együt tes egyik ala pí tó ja. 
Idén nyá ron meg je lent al bu mu -

kon, amely a Hym nus a bor hoz cí met

vi se li, a bor tü zes él ve ze tét di cső í tő
nép da lo kat is éne kel nek. Köz tu dott,
hogy  jó  ba rát ság ban  vol tak  Cseh
Ta más sal. Utó irat cí mű  le me zén
hét da lát kí sér ték, és so kat éne kel tek
együtt is. 
Re mé lem, még so ká ig  aján dé koz -

zák meg a ki csi ket és a fel nőt te ket,
ere jük és jó ked vük so ha nem fogy el.

***

Idő fo gyat ko zás. Na gyon el té ko zol -
tam nap ja i mat. Va la hon nan sze rez -
nem  kell,  min den áron.  Időt!  Két
évet leg alább. Hogy be ta ka rít sam a
ter mést. Év ti ze dek vir rasz tó so ra -
it,  a  re ményt  a  re mény te len ség -
ben. Idő kell, egy év, öt év, öt tel jes
esz ten dő…  És  az után?  El me gyek
meg hal ni.  De  már  nem  szü lő föl -

dem re, ott meg aláz tak és ki fosz tot -
tak.  Ke res ni  kell  va la mi  nyu gal -
mas he lyet.

***

Mai emig rán sok. Fi a tal or vos szom -
szé dom, ba rá tom Ná poly ból üzent. Le -
ve lé ben az al ko nyi öböl éden ker ti han -
gu la tá ról ír, és hogy na pi húsz órát dol -
go zik, még is min de nért kár pó tol ják a
ta va szi ker tek. A na rancs li ge tek, az öle -
lő ten ger, a bó dí tó vi rá gok, a vi tat ko -
zó, ked ves em be rek a vö rös bor mel lett.
A pro fesszor is sze re ti, nagy ter vei van -
nak ve le. Ügye le tes le het éj jel-nap pal,
fő leg va sár nap dél után… 
Én is vá gya ko zom Ró má ba, ahol a

fér fi ak min dig sze rel me sek, a nők kis
ro bo gókon szá gul doz nak a szűk ut cá -
kon. Ahol a tört kö vek ben év ez re dek
láng ja szunnyad, és az élet na gyon drá -
ga. De itt, Ma gyar or szá gon éden kert
nél kül is van va la mi cso da: a szel lem,
a gyű löl kö dés, a vi ta, a szent és ször -
nyű sé ges Bu da pest.

Ju rij Lju bi mov ha lá lá ra. A vi lág hí rű
ren de ző, a ne ves moszk vai Ta gan ka
Szín ház  ala pí tó ja  és  ve ze tő je,  Ma -
gyar or szág  jó  ba rát ja  ki lenc ven hét
éves ko rá ban el hunyt. Ke ve sen tud ják,
hány le gen dás szí nésszel va rá zsol ta el
a  szín pa dot.  A  zse ni á lis  Vla gyi mir
Vi szoc kij több  mint  húsz  sze re pet
vál lalt, hí res éne kes es te ket. Rö vi de sen
meg elé gel te a ha ta lom kul túr po li ti ká -
ját, ezért el tá vo lí tot ták a szín ház élé -
ről, majd – mint Szol zse nyi cint is –
szov jet  ál lam pol gár sá gá tól  is  meg -
fosz tot ták.
Lju bi mov  nem  pi hent,  ha tal mas

si ker rel ren de zett vi lág szer te, így 1976-
ban Ma gyar or szág ra  is  el lá to ga tott.
Min ket a Ham let elő adá sá val hó dí tott
meg, őt pe dig ked ves tol má csa, Koncz
Ka ta lin hó dí tot ta meg, akit fe le sé gül
is vett. Így egy ki csit a mi ha lot tunk is
a je les ren de ző, a bá tor és ren dít he tet -
len fér fi.

***

Il lés György 100. Nagy ope ra tő rünk -
re  em lé kez nek,  film mel.  A  Ci vil a
pá lyán cí mű vel, a szoc re ál egyik leg -
ször nyűbb al ko tá sá val. Ennyi giccset,
ha zug szé pet se hol nem hord tak össze,
mint  itt.  Egyet len  zse ni á lis  szí nész
se gít, hogy ki bír juk a más fél órát: La -
ta bár Kál mán. Ve le  szem ben  ott  a
min den ki sze ret te ÁVO-s sport tiszt és
a nem mú ló fé le lem: a Vö rös Trak tor
gyár  el ve szít he ti  a  mun ka ver seny
zász ló ját. A lel kes fi a talt, a leg jobb esz -
ter gá lyost Soós Im re játssza. Ba la to ni
pi he né sét, sze rel mét ál doz za föl, hogy
ő le gyen a győz tes ve ze tő. „Leng a zász -
ló,  száll  az  ének!”  –  zen gi  az  egész
üzem,  én  meg  ke ser gek:  Is te nem,
mennyi nagy sze rű szí nész, aki cso dák -
ra ké pes! Még is ki bír ha tat lan, zsar no -
ki kort kel lett meg idéz ni ük, ér ték te lent
és ha zug sá got.

g F. F. L.

Jegy zet la pok 
(Napló,2014)

Ru bin üveg po hár, 
tölgy fa ka la má ris

Cs. Sza bó Lász ló éb resz té se
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– A kö te le ző en vá laszt ha tó hit tan és
er kölcs tan be ve ze té sé nél ár tóbb lé pést
ke ve set tud el kép zel ni. A Nép sza -
bad ság On line ezt a mon da tot Fáb ri
György től idé zi, aki a Ma gyar Tu do -
má nyos Aka dé mia Tár sa da lom tu do -
má nyi Ku ta tó köz pont já ban ren de zett
be szél ge té sen hang sú lyo zot tan mint
az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let
fel ügye lő je szó lalt meg. Tar tok tő le,
hogy sok evan gé li kus fel kap ta a fe jét,
ol vas va ezt a vé le ményt.
FÁB RI GyÖRGy: A na gyobb ke resz -

tény egy há zak már a kö te le ző is ko lai
hit ok ta tás be ve ze té se ide jén meg fo -
gal maz ták sú lyos ag gá lya i kat a ve lük
nem egyez te tett kor mány za ti  lé pés
kap csán. Nem vé let le nül, hi szen na -
gyon nagy a koc ká za ta an nak, hogy
bír juk-e tar ta lom mal és ok ta tók kal az
igen  el ap ró zott  kép zést.  A  gon dok
ugyan is há rom szin ten je len nek meg.
Mi vel  az  is ko lá ban,  a  tan ren di

órák  ke re té ben  kell  meg tar ta ni  az
órá kat, még a két na gyobb egy ház nak
is prob lé ma a gyer me kek el éré se, a lé -
nye gé ben  or szá gos  szór vány ként
mű kö dő evan gé li kus ság szá má ra ez
még in kább az. A gyü le ke ze ti hit ta -
nok nak is ver seny tár sat tá maszt ez a
rend szer, ami kü lö nö sen a több is ko -
lás te le pü lé se ken hát rá nyos. A komp -
ro misszu mos meg ol dá sok ugyan ak -
kor a tan ren di jel leg mi att nem iga -
zán mű köd nek.
Az  evan gé li kus  egy ház  öröm te li

gyor sa ság gal  re a gált  a  hit tan köny -
vek és szak mai-mód szer ta ni anya gok
hi á nyá ra, pél da mu ta tó szín vo na lú és
ha té kony sá gú szak mai mun ka ered -
mé nye kép pen ma már kéz be ad ha tók
az  új  ok ta tá si  anya gok.  Re mény ség
sze rint ké pe sek le szünk az ok ta tás fel -
me nő rend sze rét az újabb tan anya -
gok kal kö vet ni, de érez he tő, hogy a
hit ok ta tók kel lő  szá má nak  szak mai
fel ké szí té sé re,  szű ré sé re  nem  volt
mód. Mi köz ben  leg na gyobb   ha tá sú
tár sa dal mi je len lé tünk, misszi ós le he -
tő sé günk az is ko lák ban va ló sul meg,
ez ne ga tív ol dal ról is ugyan ilyen mér -
té kű ve szély: ha akár csak egy is ko lá -
ban is le sze re pe lünk a hit ok ta tás sal
vagy a gyer me kek kel va ló bá nás ban,
an nak igen sú lyos ha tá sa lesz egész
egy há zunk ra és gyü le ke ze te ink re.
Szak ma i lag té ves nek, tár sa dal mi

kö vet kez mé nye i ben  ve szé lyes nek
tar tom a hit tan és az er kölcs tan al -
ter na tí va ként sze re pel te té sét. A hit -
tan né ze tem sze rint a Bib lia is me re -
té nek, hit el ve ink nek és az evan gé li -
kus hit val lás sze rin ti ke resz tény élet -
nek  a meg ta ní tá sa  s  mind ez zel  az
egy ház hoz  va ló  kö tő dés  erő sí té se
és/vagy az ér dek lő dés fel kel té se. Az
er kölcs tan  egy  nagy  ha gyo má nyú
fi lo zó fi ai  (gya kor la ti)  disz cip lí na,
amely re min den fi a tal nak szük sé ge
van, és amely ben kü lön fé le, transz -
cen dens, il let ve e vi lá gi meg ala po zá -
sú irány za tok, kér dés fel ve té sek él nek
egy más mel lett. 
Nincs vagy la gos ság a hit tan és az

er kölcs tan kö zött: a hit tan nak ter mé -
sze te sen  van nak  igen  je len tős  er -
kölcs ta ni vo nat ko zá sai is, míg az er -
kölcs tan is tar tal maz za a val lá sos eti -
kai el vek be mu ta tá sát. A ket tő kö zöt ti
kény sze rű  vá lasz tás  mél tány ta lan
hely zet be hoz za az egy há za kat, ha -
mis ké pet su gall a ke resz té nyi ség ről
[sic], adott eset ben fe szült sé gek szí -
tá sá ra is al kal mas. 

Összes sé gé ben pe dig úgy gon do lom,
ne gyed szá zad dal a val lá sos sá got ideo -
lo gi ku san és egyes idő sza ka i ban bru -
tá lis mér ték ben ad mi niszt ra tí van is el -
nyo mó po li ti kai rend szer le tűn te után
nincs mi ért kri ti kát la nul fo gad ni lát -
szó la gos  ked vez mé nye ket  egy há zi
mű kö dé sünk höz.  Ne  ál tas suk  ma -
gun kat  az zal,  hogy  a  val lá sos ság
vissza szo ru lá sának  az  az  oka,  hogy
nem  vol tunk  ilyen  ad mi niszt ra tív
mó don  je len az  is ko lák ban – és ne
más tól (ál lam tól, po li ti ká tól) re mél jük,
hogy meg old ja he lyet tünk a misszi ós
pa rancs tel je sí té sé nek fel ada tát. 
Ter mé sze te sen ké szít sünk szín vo -

na las  hit tan tan anya go kat,  ad junk
mód szer ta ni tá mo ga tást az ok ta tók -
nak, je len jünk meg von zó mó don a
vá lasz tó di á kok és szü le ik előtt, de le -
gyünk tu da tá ban mind eköz ben a koc -
ká zat nak és az el lent mon dá sok nak is.
– Fel ügye lő úr sza vai a je len hely -

zet tel kap cso lat ban sok prob lé mát
érin tet tek, és ér zé kel tet ték a hely zet
össze tett sé gét. Hogy meg pró bál juk fel -
fej te ni a bo nyo lult szö ve tet, kezd jük az
el vi kér dés nél: er kölcs tan, va la mint
hit- és er kölcs tan al ter na tí vá já nál!
Ko dá csy-Si mon Esz tert úgy szó lí tom
meg, mint aki ve ze tő sé gi tag ja az eu -
ró pai hit tan ta ná rok nem zet kö zi fó ru -
má nak. En nélfog va van rá lá tá sa a hit -
ok ta tás és az er kölcs tanok ta tás eu ró -
pai gya kor la tá ra, amely nek egy fe lől
gaz dag múlt ja van, más fe lől nap ja ink -
ban sok prob lé má val küsz kö dik. Ho -
gyan te kint sünk e két tan tárgy al ter -
na tí va ként tör té nő fel kí ná lá sá ra?
KO DÁ CSy-SI MON ESZ TER: Ha Eu ró -

pa tér ké pén kü lön bö ző szí nek kel je -
löl nénk, hogy az egyes or szá gok ban
mi lyen for má ban je le nik meg az ok -
ta tás ban  a  hit tan-val lás is me ret-er -
kölcs tan-tár sa da lom is me ret-eti ka va -
la mi lyen  kom bi ná ci ó ja,  ak kor  nem
sok szor is mét lőd né nek az egyes szí -
nek. A ská la rend kí vül szé les: a kö te -
le ző hit tan tól – és a mel let te meg je -
le nő er kölcs tan tól – a tel je sen sza ba -
don vá laszt ha tó al ter na tí vá kon át a kö -
te le ző  tár sa da lom is me re tig  –  és  a
mel let te meg je le nő val lás is me re tig –
na gyon  sok  vál to zat tal  ta lál koz ha -
tunk, me lyek rá adá sul or szá gon ként
spe ci á lis for mát öl te nek.
Ami vi szont ha son ló nak tű nik, az a

prob lé mák  kö re,  amellyel  a  hit tan

vagy val lás is me ret ok ta tá sa kap csán
kell szem be néz ni ük az egy há zak nak.
Akár  fe le ke zet sem le ges  val lás ok ta -
tás ban vesz részt egy egy ház, akár gyü -
le ke ze ti al ka lom ként sa ját ma ga szer -
vez hit tant, akár csak tá vol ról né zi az
is ko lá ban zaj ló tár sa da lom is me re tet s
a ben ne fog lalt val lás is me re ti órá kat –
ugyan úgy küzd a fi a ta lok meg szó lít ha -
tó sá gá val, a temp lo mok ki üre se dé sé -
vel, a sze ku la riz mus sal, más val lá sok
fo ko za to san erő sö dő je len lé té vel vagy
az ezo te ri kus ta ní tá sok egy re nép sze -
rűb bé vá lá sá val.
A  kér dés ben  em lí tett  szer ve zet

leg utób bi  ve ze tő sé gi  ta lál ko zó ján,
idén már ci us ban az új ma gyar hely -
zet re alap ve tő en két fé le kép pen re a -
gál tak a töb bi or szág kép vi se lői. El ső
kér dé sük az volt, ho gyan tud juk meg -

szer vez ni a hit tan órá kat, hi szen ez ha -
tal mas  fel ada tot  ró  egy  egy ház ra.
A má so dik re ak ció vi szont így hang -
zott az egyik nyu gat-eu ró pai or szág
kép vi se lő jé től:  „Leg alább  van  esé -
lye tek ke resz tény ként meg szó lal ni a
fi a ta lok kö zött, mert ná lunk a sem le -
ges  val lás is me ret  ku dar cot  val lott.”
Azt hi szem, ez a két vá lasz jól mu tat -
ja a mi di lem mánk ne héz sé gét is.
– Előt tünk vá rat la nul – hu szon öt

év vel a rend szer vál to zás után – nyílt
ki ez az aj tó, ami nyil ván va ló an egy
egy ház ba rát kor mány za ti in téz ke dés
ered mé nye is. Osz tom azt a vé le -
ményt, hogy az egy há zak nak nincs mi -
ért kri ti kát la nul fo gad ni uk lát szó la -
gos ál la mi ked vez mé nye ket, sőt hoz -
zá te szem, nem is sza bad így fo gad ni -
uk. Hogy mi ként vi szo nyu lunk he lye -

sen a nap ja ink ban ta pasz tal ha tó,
két ség te le nül él ve zett ked vez mé nyek -
hez, az nagy ban függ az egy ház ve ze -
tés től, at tól a köz be széd től, köz han gu -
lat tól is, ame lyet ter jesz tünk, meg en -
ge dünk az egy ház ban. Füg get len ség és
ked vez mé nyek el fo ga dá sa, tá vol ság -
tar tás és a ked ve ző hely zet tel va ló, mo -
rá li san is vál lal ha tó élés olyan kes keny
ös vény, ame lyen nem könnyű jár ni.
F. Gy.: Sem mi kép pen sem amel lett

ér ve lek, hogy a hit tan he lyett le gyen
sem le ges  val lás is me ret!  Utób bi  egy
kul túr tör té ne ti  vagy  tár sa da lom is -
me re ti tu dás cso mag, amely nek he lye
van, il let ve kel le ne, hogy le gyen ter -
mé sze te sen a köz ok ta tás ban, de nem
az egy há zak, ha nem a ci vi li zá ci ós és
mű velt sé gi ala pok okán. Ugyan ilyen
fon tos nak tar tom, hogy min den is ko -
lás kap jon ki fe je zet ten a pol gá ri ön -
tu da tot erő sí tő tár sa da lom is me re ti, al -
kot má nyos sá gi ala po kat, eti kai tu dást. 
Mind et től  azon ban  füg get len  a

hit tan ok ta tá sa, amely ne künk, Krisz -
tus mel lett ta nú sá got te vők nek meg -
ha tá ro zó ügyünk, és jog gal tar tunk rá
igényt, hogy ezt az is ko lá ban is te hes -
sük. Ez zel nem csor bít juk a lel ki is me -
re ti sza bad ság el vi tat ha tat lan nor má -
ját.  Leg alább is  ad dig,  amíg  nem
gyen gít min ket a gya nú, hogy egy faj -
ta szán dé kolt – és ne le gye nek il lú -
zi ó ink,  ér de ken  ala pu ló  –  ál lam -
ideo ló gi a ként fi no mabb vagy erő sebb
presszi ó val kény szer hely zet be hoz -
zuk a gyer me ke ket, szü le i ket. Eh hez
egy pro tes táns, a val lás sza bad sá gért
meg annyi sze mé lyes ál do za tot ho zó
hit val ló elő dünk nyom do ka in jár ni
igyek vő egy ház nem le het part ner. 
Ne künk az el ső és utol só szem pon -

tunk is csak az le het: mi vel szol gál juk
a  leg job ban  Krisz tus  je len lé té nek
hir de té sét? Hi tem és meg győ ző dé sem
sze rint az zal, ha a sa ját le he tő sé ge in -
ket mind job ban ki hasz nál va és kor -
lá ta in kat őszin tén be lát va szer vez zük
meg a hit tan ok ta tást is ko lá ban, gyü -
le ke zet ben,  egyéb  kö zös sé gek ben.
Az a ma gas szín vo na lú val lás pe da gó -
gi ai mun ka, ame lyet Esz ter és kol lé -
gái, va la mint sok-sok lel ké szünk és
hit ok ta tónk vé gez or szág szer te, kel -
lő ala pot ad szá munk ra alá zat tal, ám
ha tá ro zot tan a ma gunk lép té ke sze -
rint hit tant szer vez ni. Ezt ne he lyez -
zük el az ál la mi-po li ti kai di men zi ó -

ban, mert ne he zen vál lal ha tó mo rá -
lis di lem mák ba ke ve red he tünk… 
– So kan úgy lát juk, hogy az új hit -

tan tan terv és a tan köny vek nagy lé -
pésnek tekinthetők olyan el kö te le zett
hit ok ta tás fe lé, amely ins pi rál a Krisz -
tus-kö ve tés re, és se gít meg is mer ni és
be gya ko rol ni a lel ki élet nek azo kat a
szo ká sa it, te vé keny sé ge it, ame lyek a
ke resz tény ség kin csei, és ame lyek a tel -
jes em be ri élet meg élé sét szol gál ják.
Azt sze ret nénk, ha az evan gé li kus
hit ok ta tás ban ré sze sü lő gyer me kek
és fi a ta lok el sa já tí ta nák ezt a lel ki
nyel vet, gaz da gí ta ná a sze mé lyi sé gü -
ket, be fo lyá sol ná a tet te i ket, dön té se -
i ket, egész élet vi te lü ket. En nek a fo lya -
mat nak kulcs sze rep lői a hit ok ta tók.
K.-S. E.: Igen, de hadd kezd jem a

vá la szo mat előbb fel ügye lő úr sza va -
i hoz kap cso lód va. Két alap ve tő do -
log ban  egyet ér tek  ve le.  Egy részt
rend kí vül  ag gasz tó nak  tar tom  azt,
hogy egy ilyen hord ere jű lé pést a kor -
mány zat csak utó lag egyez te tett az
egy há zak kal,  vagy is  ak kor,  ami kor
már a meg va ló sí tást sza bá lyo zó ren -
de le tet  kel lett  ki dol goz ni.  A  dön -
tést azon ban nem előz te meg elő ze -
tes egyez te tés, az egy há zak vé le mé -
nyé nek ki ké ré se. 
Az evan gé li kus egy ház ve ze tő i vel

még az ál la mi sza bály ren de let ki dol -
go zá sa  so rán – 2012  ta va szán –  is
gon dol kod tunk azon, ho gyan le het -
ne leg alább egy év vel el ha lasz tat ni a
rend szer be ve ze té sét, hogy mind az
egy há zak, mind az is ko lák job ban fel
tud ja nak ké szül ni er re a fel adat ra. Ezt
azon ban a rend kí vül rö vid elő ké szí -
té si fo lya mat so rán már nem si ke rült
el ér nünk. Csak re mél ni tu dom, hogy
a hit ok ta tás jö vő be ni for má ját nem
ilyen jel le gű dön tés ho za ta lok fog ják
meg ha tá roz ni.
Ugyan ak kor le gyen bár mi lyen is a

foly ta tás,  szá mom ra  na gyon  meg -
erő sí tő lát ni azt, aho gyan eb ben a ki -
hí vá sok kal te li hely zet ben egy há zunk
min den  fó ru ma  nyi tott  volt  ar ra,
hogy  azon na li  lé pé se ket  te gyen  a
hely zet meg ol dá sá ra – el ső sor ban a
gyü le ke ze tek  ér de ké ben.  Hi szen  –
aho gyan fel ügye lő úr is em lí tet te – va -
ló ban na gyon ne héz szer ve zé si, ad mi -
niszt ra tív, sze mé lyi és fi nan szí ro zá si
kér dé sek kel ke rül tünk szem be egyik
nap ról a má sik ra. 

Le he tő sé ge       
SzabónéMátraiMariannabeszé                   

b A má so dik tan év ben va gyunk. Vil lám tem pó ban ké szül tek tan ter vek, pró ba- és vég le ges
tan köny vek, sza bály ren de le tek és -mó do sí tá sok. Las san meg szok juk, hogy mit, mi lyen
fe lü le ten, mi lyen ha tár idő re kell je len te ni. Ren dez tünk fó ru mo kat, kon fe ren ci á kat, vi -
tá kat és tá jé koz ta tó kat. Éles for du la tot vett az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE)
kép zé si rend sze re. Már bő ven van nak ta pasz ta la ta ink, és meg ije dünk, ha a jö vő tan év -
re gon do lunk, meg a kö vet ke ző re. Hit- és er kölcs tan ok ta tás az is ko lák ban. Fáb ri
Györ gyöt, az Észa ki Egy ház ke rü let fel ügye lő jét kér dez tük a té má ban, mert vé le mé nye
nem min dig si mul az át lag ba, és Ko dá csy-Si mon Esz tert, az EHE ad junk tu sát, mert nagy
va ló szí nű ség gel ő lát ja a leg tel je sebb ké pet. Az in ter jút Sza bó né Mát rai Ma ri an na, az
EHE Gya kor la ti In té ze té nek ve ze tő je ké szí tet te.

Ko dá csy-Si mon Esz ter Sza bó né Mát rai Ma ri an na Fábri György
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Biz ta tó  volt  meg él ni  azt,  aho gyan
ezen a té ren egy há zunk gyor san és
ha té ko nyan  tu dott  lép ni:  ahogy  a
zsi nat és az or szá gos pres bi té ri um
azon na li  dön té se ket  ho zott,  aho -
gyan az or szá gos iro da egy re ha té ko -
nyab ban biz to sít ja az ad mi niszt rá ci -
ós hát te ret, az EHE a kép zé se ket ala -
kí tot ta át, a ka te ke ti kai és hit tan mun -
ka cso por tok a hát tér anya go kat biz -
to sít ják, a gyü le ke ze tek pe dig ezek se -
gít sé gé vel ki csit könnyeb ben ke res -
he tik  a  he lyi meg va ló sí tá si  uta kat.
Mind az, amit és aho gyan tet tünk kö -
zö sen az egy ház ban a hit ok ta tás te -
rén, ad jon majd erőt a foly ta tás hoz –
bár mi lyen le gyen is az.

– Egy pil la nat ra vissza tér ve az el -
vi kér dé sek re: an nak je len tő sé ge és üze -
ne te van, hogy az új tan tárgy pár
nem a hit tan/er kölcs tan, ha nem a hit-
és er kölcs tan/er kölcs tan ne vet kap ta.
K.-S. E.: Fel ügye lő úr el ső há rom

pont já ból épp ezt lá tom más ként. Az
ál la mi is ko lák ban be ve ze tett hit tan
nem  az  er kölcs tan  al ter na tí vá ja.
A tör vény ho zók nak az volt a cél juk,
hogy min den  gyer mek  ré sze sül jön
er kölcs tan ok ta tás ban – vagy in kább
ne ve lés ben –, de min den ki meg vá -
laszt has sa, mi lyen irány ból sze ret ne
eh hez hoz zá jut ni: a több di men zi ós
em ber kép re  épü lő  kon szen zus eti -
kát  vagy  bib li kus,  teo ló gi ai,  hit be li
ala po kat vé ve ala pul a mo rá lis kér dé -
sek tár gya lá sa kor. Hogy ez a fel osz -
tás  szak ma i lag  mennyi re  meg ala -
po zott – s az el len ke ző jé re mennyi -
re  len né nek  ké szek  –,  az  to váb bi
kér dés le het ne, azon ban egy há zunk
az új tan ter vek kel és tan köny vek kel
a bib li kus ala pok ra épí tett hit- és er -
kölcs tant pró bál ja meg va ló sí ta ni. 
En nek be ve ze té sé hez ugyan kény -

sze rű ak tu a li tást adott a 2011-es köz -
ne ve lé si  tör vény,  de  a  hit ok ta tá si
hát tér fe lül vizs gá la ta amúgy is ese dé -
kes volt, hi szen ke ret tan ter ve ink né -
me lyi ke húsz éves volt, s be kell lát -
nunk, hogy az ok ta tás ban egy tan -
könyv és tan terv éle té ben már tíz év
is elég nagy idő. Az új ok ta tá si se géd -
anya gok ban igyek szünk meg va ló sí -
ta ni  azt,  hogy  egy szer re  le gye nek
bib li ku sak  és  gyer mek cent ri ku sak,
tar tal maz zák a bib li ai-teo ló gi ai is me -
re te ket és az er köl csi vo nat ko zá so kat,
fej lesszék a gyer mek sze mé lyi sé gét és
hi tét,  és  mo ti vál ják  a  gyü le ke ze ti
élet ben va ló rész vé tel re.

– Vé le mé nyem sze rint az egész fo -
lya mat ban leg job ban a tan anyag
meg al ko tá sa – tan terv, köny vek, se -
géd anya gok – si ke rült. A leg na gyobb
prob lé mát va ló szí nű leg a hit ok ta -
tók sze mé lye okoz za. Sok lel kész nek

ren ge teg hit tan órá ja van, ez már
most aka dá lyoz za az egyéb gyü le ke -
ze ti mun kát, amely azért még is a lel -
ké szek leg főbb te vé keny sé ge len ne, és
még nem va gyunk a fo lya mat vé gén,
te hát az óra szá mok még nő ni fog nak.
K.-S.  E.:  Ezt  a mun kát  a  lel kész

egye dül  nem  tud ja  meg va ló sí ta ni,
szük sé ge  van  egy hit ok ta tói  kör re.
A gyü le ke zet mé re té től, am bí ci ó já -
tól s a te rü le tén ta lál ha tó is ko lák szá -
má tól füg gő en több vagy ke ve sebb
hit ok ta tó nak kell be kap cso lód nia a
gyü le ke zet épí tés  ezen  te rü le té be.
A lel kész nek ugyan is egy részt más
fel ada tai van nak, me lyek nem szen -
ved het nek  kárt  a  hit ok ta tás mi att,
más részt ka pott ugyan val lás pe da gó -
gi ai és szak mód szer ta ni kép zést, de
nem oly mér ték ben és mély ség ben,
mint a hit ta nár vagy a ka te ké ta. Az
el múlt  más fél  év  után  azt  lá tom,
hogy  azok ban  a  gyü le ke ze tek ben,
ahol a  lel kész el kez dett ma ga kö ré
gyűj te ni egy hit ok ta tói kö zös sé get –
akár fő ál lá sú, akár óra adó hit ok ta tók -
ból –, ott meg old ha tó az ál la mi is ko -
lák ban szer vez he tő hit- és er kölcs tan -
ok ta tás is, rá adá sul a gye re kek egy ré -
sze  a gyü le ke zet ben  is meg je le nik. 
El gon dol kod ha tunk  azon,  hogy

va jon ez az eset le ges lét szám nö ve ke -
dés mennyi ben kö szön he tő an nak,
hogy a kor mány le he tő sé get adott az
egy há zak nak  az  óra ren di  ke re tek
kö zött meg tart ha tó hit- és er kölcs -

tan órák ra.  Sze rin tem  nem  an nak
kö szön he tő. Amennyi elő nye en nek
van, annyi hát ránnyal is jár. Eze ket a
hát rá nyo kat na gyon fon tos ki mon da -
nunk! De azt is fon tos lát nunk, hogy
bár az egy ház tör té nel me so rán sok -
fé le for má ban volt le he tő sé ge meg -
je len ni a hit ok ta tás nak, a hit ta no sok
szá ma nem azon múlt, hogy az ál lam
mi lyen  le he tő sé get  adott  ne künk,
vagy vett el tő lünk. Most ez a le he -
tő ség adott – min den ne héz sé gé vel
együtt –, most ez zel kell az egy há zak -
nak va la ho gyan él ni ük.

– Fel ügye lő úr, té te lez zük fel, hogy
gyü le ke ze ti fel ügye lő je egy át la gos
mé re tű, nor má li san mű kö dő bu da -
pes ti egy ház köz ség nek. A gyü le ke zet -
hez tar to zó gye re kek hét köz ben hit -
ok ta tás ban ré sze sül nek rész ben egy -
há zi is ko lák ban, rész ben a kör zet be
tar to zó is ko lák ban, ahol a sa ját lel ké -
szük, il let ve hit ok ta tó juk tart ja az órá -
kat, de ma gas a szá ma azok nak a gye -
re kek nek, akik kör ze ti leg má sik is ko -
lá ba jár nak, te hát egy má sik gyü le ke -
zet szer ve zé sé ben ré sze sül nek is ko lai
hit ok ta tás ban. Ezek mel lett ir re á lis
gyü le ke ze ti hit tan ra hív ni őket hét köz -
ben, a va sár nap is erő sen ve szé lyez te -
tett, mert sok csa lád úgy lát ja, meg -

kap ja a gyer mek az is ko lá ban mind -
azt, ami re a hit élet tel kap cso lat ban
szük sé ge és igé nyük van, in kább csa -
lá di kör ben töl tik a va sár na pot. Mint
fel ügye lő mi lyen stra té gi át kö vet ne a
gyü le ke ze ti kör ben, il let ve mit sze ret -
ne el ér ni köz egy há zi fó ru mo kon?
F. Gy.: Tel je sen egyet ér tek Esz ter -

rel ab ban, hogy az adott ke re te ket kell
a  le he tő  leg job ban  ki hasz nál nunk,
akár ho gyan  is  adód tak.  Ma ri ann
kér dé se jel zi a gyü le ke zet szer ve zé si
ne héz sé get. Mi vel itt elég pon to san
fel mér he tő kör ről van szó, köz egy há -
zi  szin ten  kell  stra té gi át  ki ala kí ta -
nunk, amely ben én ar ra he lyez ném
a hang súlyt, hogy ré szint igye kez zünk
olyan gyü le ke ze ti prog ra mo kat ki ta -
lál ni,  ame lyek  a  kö zös ség  szá má ra
meg őr zik a gyer me kek – és szü lők!
– oda tar to zá sát, de ez lesz a leg ne -
he zebb. Más részt ki kell hasz nál ni a
há ló za tos szer ve ző dés elő nye it, össze
kell köt nünk a gyer me ke ket a gyü le -
ke zet tel a kö zös sé gi ol da lak  ré vén. 
Ez a mos ta ni dis kur zus is meg győz

ar ról, hogy a ma gam erő sen kri ti kus
ál lás pont já nak a túl hang sú lyo zá sá val
nem sza bad ne kem sem meg fe led -
kez nem ar ról az ál do za tos és ki vá ló
mun ká ról, ame lyet na gyon sok gyü -
le ke ze tünk ben vé gez nek a test vé rek
a  hit tan ért,  az  is ko lá sok  kö ré ben
szük sé ges misszi ó ért. 
Szak ma i lag  to vább ra  is  prob lé -

más nak tar tom ugyan a hit tan és er -
kölcs tan ilyen egy más mel let ti sé gét,
de ez csak ki sebb rész ben az egy ház
gond ja.  A  köz ok ta tás  ala kí tó i nak
kel le ne vé gig gon dol ni uk az ed di gi ek -
nél meg ala po zot tab ban, hogy mi lyen
szak is me re te ken tú li mű velt ség ele -
mek re van szük sé gük a gye re kek nek. 
– Egy utol só té mát sze ret nék még

fel vet ni fel ügye lő úr imén ti, a gyü le -
ke zet épí tést, gyü le ke zet szer ve zést érin -
tő mon dan dó já hoz kap cso lód va. Nem
vol na-e okos do log a gyü le ke ze tek ben
olyan, csa lá do kat érin tő prog ra mot
in dí ta ni, amely komp le xen fog lal ko -
zik a hit ok ta tás té má já val? Gon do lok
ar ra, hogy ér de mes len ne a szü lő ket
in for mál ni, mit is je lent pon to san a
hit- és er kölcs tan ok ta tás az is ko lá ban.
Mit je lent az is ko la, az egy há zak, a
gyer me kek szem szö gé ből néz ve? Itt a
lét szá mok tól a te ma ti kán és a szer ve -
zé si prob lé má kon át sok min dent át
le het ne be szél ni. Mit biz to sít az is ko -
lai hit ok ta tás, és mit nem? Mi a csa -
lád cent ri kus gyü le ke ze ti prog ra mok
több le te a hit ok ta tás hoz ké pest? Mit
kell tud nia egy olyan szü lő nek, aki nek
hit tan ra jár a gye re ke?
K.-S.  E.:  Va ló ban  hasz nos  len ne

egy ilyen prog ram so ro zat – eset leg ki -
ad vány –, amely így nem csak a szü lők -
nek nyúj ta na se gít sé get, ha nem a lel -
ké szek, hit ok ta tók mun ká ját is se gí te -
né, és emel lett azon gyü le ke ze ti ta go -
kat  is  tá jé koz tat ná, akik nek  je len leg
nincs a hit- és er kölcs tan ok ta tás ban
érin tett gyer me kük. Fon tos nak tar tom,
hogy a hit ok ta tás ra ne a gyü le ke zet -
től  füg get len  –  vagy  at tól  ide gen –
elem ként te kint sünk, ha nem a gyü le -
ke zet egyik kö zös sé gi al kal ma ként.
F. Gy.: Je len leg zaj lik az egy ház tá -

mo ga tá sá val  egy  ku ta tá si  prog ra -
munk, amely kva li ta tív és kvan ti ta tív
szo cio ló gi ai mód sze rek kel igyek szik
tám pon to kat ad ni szá munk ra ar ról,
hogy mi lyen kép él a tár sa da lom ban
a hit tan ról, er kölcs tan ról s egy ál ta lá -

ban  a mo rá lis  ér té kek ről,  va la mint
hogy a val lá si meg győ ző dé sek mi lyen
sze re pet ját sza nak az egyé ni meg küz -
dé si stra té gi ák ban. En nek ered mé nyei
se gít he tik az ilyen, na gyon is szük sé -
ges prog ra mok, ki ad vá nyok ki dol go -
zá sát, s ál ta lá ban is ösz tö nöz he tik az
er ről va ló gon dol ko dást. Mi több, na -
gyon kí vá na tos vol na, ha ép pen az
egy ház kez de mé nye zé sei szol gál ná -
nak ori en tá ci ós pont ként a mind er -
ről el ke rül he tet le nül el in du ló tár sa -
dal mi köz be széd nek.

– Az osz tály te rem től – az „egy fős
cso por tok tól” – a tár sa dal mi köz be -
szé dig. Ami kor hit ok ta tás ról gon dol -
ko dunk, a do log ter mé sze té ből adó -
dó an nem egy ki csi, zárt te rü le ten zaj -
ló egy há zi te vé keny sé get érin tünk,

ha nem pil la na tok alatt az egész tár -
sa dal mat érin tő kér dé sek nél va gyunk.
Ugyan így az egy ház sem a temp lom
zárt te ré ben mo zog, nem is „szi get -
pers pek tí vá ban” kell gon dol kod nia,
ha nem nor mál eset ben ha tás sal van
egész kör nye ze té re. Ez a ha tás két irá -
nyú, köl csö nös. Egy ál ta lán nem mind -
egy, hogy mi lyen szel le mi ség gel mi zaj -
lik a gyü le ke ze ti élet ben. A köz egy ház -
nak fel ada ta, hogy egész sé ges szel le -
mi sé gű, élet ké pes, jó at mo szfé rá jú
gyü le ke ze ti éle tet se gít sen a ren del ke -
zé sé re ál ló szel le mi és anya gi esz kö -
zök kel, még pe dig an nak min den sze -
le tét és te rü le tét. Ez zel az igénnyel és
eb ben a re mény ben be szél get tünk a
hit ok ta tás té má já ról.

f�Evan gé li kus.hu
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Mos ta ni egyik leg fon to sabb el fog lalt -
sá gom, hogy hit tan köny vet írok má -
sod ma gam mal he te dik osz tá lyo sok
szá má ra. Ez iz gal mas fel adat. Gon -
dol tam, hogy meg fe le lő en élet sze rű
le gyen, az lesz a mun ka mód sze rem,
hogy  ki ta lá lom  az  órát  a  tan terv
sze rint,  az tán  ki pró bá lom,  ho gyan
mű kö dik ez az én sze re tett De ák té -
ri he te di kes gim na zis tá im mal. Az így
nyert ta pasz ta la tok kal fo gal maz nánk
meg az tán a le írt lec ké ben, majd az
anya got egé szen más ar cu la tú ta nu -
ló cso por tok ban is ki pró bál nánk, sőt
egy egy sze mé lyes órán is egy má sik
is ko lá ban. Ami kor  ezt  el mond tam
diákjaimnak az év kez de tén, na gyon
lel ke sek vol tak, hogy kí sér le ti nyu lak
le het nek,  és  ra gasz kod tak  hoz zá,
hogy a meg je le nő könyv ben le gyen
fel so rol va a ne vük, és nyom ta tás ban
kap ja nak kö szö ne tet ezért.
Tan köny vünk ta ní tá si mód sze ré -

hez tar to zik az, hogy van ben ne egy
olyan, min den la pon meg je le nő sze -
rep lő, aki időn ként kér dé se ket tesz
fel, oly kor ké tel ke dik, vagy el mond -
ja fur csa ész re vé te le it. Mi vel ma ga a
tan könyv csa lád a ha jó zás ké pét hasz -
nál ja vé gig fu tó pél da ként, ezért elő -
ző  köny vünk ben  ha jó ács  volt  ez  a
kül ső sze rep lő. Egy má sik, most ké -
szü lő könyv ben mat róz. Most ar ra
gon dol tunk, hogy  le gyen egy ál lat,
pél dá ul  a  ka pi tány  pa pa gá ja  vagy
va la mi más ma dár. Vé gül vá lasz tá -
sunk a ha jó pat kány ra esett, aki elég
vic ces, de  tud meg fe le lő en ci ni kus
vagy el len sé ges  is  len ni. Iz ga tot tan
vár juk,  hogy  a  sze münk  előtt már
meg je le nő fi gu ra mi lyen lesz vé gül az
il luszt rá tor meg for má lá sá ban.
He te di ke se im mel már az el ső órán

lát szott, hogy az amúgy jól fu tó igaz -
ság ke re sés be min dig volt va la ki, aki

be szó lo ga tott: Lu ca. Annyi ra okos,
kí nos kér dé se ket tett fel, hogy pad -
tár sa és ba rát nő je, Han na is ked vet
ka pott hoz zá. Ami kor ar ról volt szó,
hogy a ter mé szet ben mi lyen szé pen
lát szik  Is ten  je len lé te,  ak kor  Lu ca
meg kér dez te,  hogy  mi  van  az zal,
ami kor va la mi ter mé sze ti ka taszt ró -
fa van, és Han na he lye selt.
Ak kor el mond tam ne kik, hogy a

könyv ben lesz egy pat kány, aki pont
ilye ne ket fog kér dez ni. Mi re ők fel -
ve tet ték,  hogy  le gyen  in kább  két
pat kány, és ne vez zük el őket Lu cá nak
és Han ná nak.
Az tán be in dult a fan tá zi á juk, szór -

ták a jobb nál jobb öt le te ket. Köz ben
ar ra gon do lok, hogy mi lyen nagy sze -
rű le he tő ség az, hogy ilyen ta lá lé kony,
ele ven ész já rá sú, élet re va ló fi a ta lok -
kal  le het  Is ten dol ga i ról be szél get -
nünk.  Hogy  va jon  tud ják-e  azok,
akik  sok szor  pa nasz kod nak,  hogy
az  egy ház ban  csak  idő sek  van nak,
hogy a ke resz tyén ség iránt ko mo lyan
ér dek lő dő fi a tal nem ze dék is éle de -
zik? Hogy mint  a  csí ra  a  pusz tu ló
mag ból, ki kel egy olyan ge ne rá ció,
mely nek  na gyon  ko moly  kér dé sei,
oly kor el even egy ház kri ti ká ja, jó in -
du la tú ké tel ke dé se re mény sé get te -
remt el fá radt egy há zunk nak?
Is ko lánk az idei gim ná zi u mi rang -

sor ban na gyon elő ke lő he lyet ért el.
Oly kor hi tet len ked ve né zünk egy más -
ra, nem ért ve a meg tisz tel te tés okát,
de az tán ami kor ki me gyünk az ilyen
órák ról, te le va gyunk há lá val, meg ha -
tott ság gal eze kért a fi a ta lo kért. És ta -
lán egy is ko lá nak alig kell en nél több.
A könyv be vé gül két pat kány ke -

rül. Nem ír juk ki, de ti tok ban tud juk,
hogy az egyik ne ve Lu ca, a má si ké
Han na.

g Ko czor Ta más

név jegy: Ko czor Ta más

Evan gé li kus lel kész va gyok. Is ko la lel kész ként
dol go zom a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi -
um ban. A lel ké szi mun kán kí vül ter mé sze te -
sen hit tan órá kat is tar tok. Kü lö nös aján dék -
ként fo gom fel ezt a fel ada tot, me lyen ke resz -
tül na pon ta ér zem Is ten be avat ko zá sa it éle -
tünk ben. Nagy sze rű em be rek kel va gyok kö rül -
vé ve,  fi a ta lok kal  és  idő seb bek kel  egy aránt.
So kat ta nu lok tő lük, di á kok tól és ta ná rok tól is.
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A Nyír egy há zi Evan gé li kus Kos suth La jos Gim ná zi um több mint 244
mil lió fo rin tot nyert az Új Szé che nyi terv Kör nye zet és ener gia ope ra -
tív prog ram já ban. A tá mo ga tás le he tő vé tet te a Nyír egy há zi Evan gé -
li kus Kos suth La jos Gim ná zi um épü le te i nek utó la gos kül ső hő szi ge -
te lé sét, a kül ső nyí lás zá rók cse ré jét, a fű té si és hasz ná la ti me leg víz-rend -
szer kor sze rű sí té sét, a vi lá gí tás kor sze rű sí té sét, ta laj-le ve gő hő cse ré -
lős mes ter sé ges szel lőz te tés, va la mint nap kol lek to ros és nap ele mes rend -
sze rek te le pí té sét.
Az épü le tek ener ge ti kai té nye zői már nem fe lel tek meg a kor el vá rá -

sa i nak, a fű té si és hasz ná la ti me leg víz-rend szer, il let ve a nyí lás zá rók és
fény for rá sok má ra el avult tá vál tak.
A most be fe je ző dött pro jekt ke re té ben sor ke rült a fa lak utó la gos hő -

szi ge te lé sé re, va la mint a kül ső nyí lás zá rók cse ré jé re. A fű té si rend szert
kon den zá ci ós gáz ka zá nok te le pí té sé vel és acél le mez lap ra di á to rok fel -
sze re lé sé vel tet ték kor sze rű vé és ener gia ta ka ré kos sá. A hasz ná la ti me -
leg víz-rend szert tel je sen fel újí tot ták, nap kol lek to rok kal se gít ve mű kö -
dé sét. Meg úju ló ener gi át hasz no sí tó, ta laj-le ve gő hő cse ré lős mes ter sé -
ges szel lőz te tést ala kí tot tak ki. A ré gi vi lá gí tó tes te ket új, ener gia ta ka ré -
kos da ra bok ra cse rél ték. Te le pí tet tek to váb bá egy há ló zat ra vissza táp -
lá ló nap ele mes rend szert is.
A pro jekt el sőd le ges cél cso port ja a Nyír egy há zi Evan gé li kus Kos suth

La jos Gim ná zi um va la mennyi ta nu ló ja és dol go zó ja. A pro jekt kör nye -
ze ti ha tás te rü le te azon ban nem csak az érin tett in gat lan ra ter jed ki, ha -
nem az el ér ni kí vánt in di ká tor ér té kek kel köz vet ve az egész or szág ener -
gia el lá tá sá nak biz ton sá gát és ver seny ké pes sé gét ja vít ja, a kör nye ze ti ál -
la pot meg őr zé sét ér dem ben szol gál ja.

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

Nyír egy há zi Evan gé li kus Kos suth La jos Gim ná zi um 
4400 Nyír egy há za, Szent Ist ván u. 17–19.
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A Ro szík Mi hály Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la több mint 30 mil lió fo rin -
tot nyert az Új Szé che nyi terv Kör nye zet és ener gia ope ra tív prog ram ke -
re té ben. A tá mo ga tás le he tő vé tet te a Ro szík Mi hály Evan gé li kus Ál ta -
lá nos Is ko la tor na csar no ká nak utó la gos kül ső hő szi ge te lé sét, kül ső nyí -
lás zá ró i nak cse ré jét, fű té si és hasz ná la ti me leg víz-rend sze ré nek kor sze -
rű sí té sét, vi lá gí tás- kor sze rű sí té sét, ta laj-le ve gő hő cse ré lős mes ter sé ges
szel lőz te tés, nap kol lek to ros és nap ele mes rend sze rek te le pí té sét.
Az épü let ener ge ti kai té nye zői már nem fe lel tek meg, fű té si és hasz -

ná la ti me leg víz-rend sze re nem tett ele get a kor el vá rá sa i nak, nyí lás zá rói
és fény for rá sai má ra el avult tá vál tak.
A most be fe je ző dött pro jekt ke re té ben sor ke rült a fa lak utó la gos hő szi -

ge te lé sé re, va la mint a kül ső nyí lás zá rók cse ré jé re. A fű té si rend szert kon -
den zá ci ós gáz ka zán te le pí té sé vel és acél le mez lap ra di á to rok fel sze re lé sé -
vel tet ték kor sze rű vé és ener gia ta ka ré kos sá. A hasz ná la ti me leg víz-rend szert
tel je sen fel újí tot ták, nap kol lek to rok kal se gít ve mű kö dé sét. Meg úju ló ener -
gi át hasz no sí tó, ta laj-le ve gő hő cse ré lős mes ter sé ges szel lőz te tést is ki ala -
kí tot tak. A ré gi vi lá gí tó tes te ket új, ener gia ta ka ré kos da ra bok ra cse rél ték.
To váb bá te le pí tet tek egy há ló zat ra vissza táp lá ló nap ele mes rend szert is. 
A pro jekt el sőd le ges cél cso port ja a Ro szík Mi hály Evan gé li kus Ál ta -

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

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

Ro szík Mi hály Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la 
2730 Al ber tirsa, Pes ti út 110.
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keresztényértelmiségiFórumBudahegyvidéken
A Ke resz tény Ér tel mi sé gi Fó rum kö vet ke ző al kal mán a bu da hegy vi dé -
ki evan gé li kus temp lom ban (Bu da pest XII. ker., Kék Go lyó u. 17.) no vem -
ber 24-én 18.30-kor A je len le gi gaz da sá gi ten den ci ák hát te ré ről cím mel
dr. Ko czisz ky György egye te mi ta nár, az MNB Mo ne tá ris Ta ná csá nak tag -
ja tart elő adást.

h i r d e t é s e k

In du lá sá ról, írói pá lyá já ról kér dez tem
elő ször. Mit ka pott a nagy re for má tor -
ral va ló ta lál ko zás kor?
– Ha pá lyám ra vissza te kin tek, azt lá -

tom – kez di az em lé ke zést –, hogy kü -
lön vá lik az írás és a mű for dí tás. Van -
nak és vol tak pél da ké pe im az iro da -
lom ban, olya nok, aki ket nem is mer -
het tem  sze mé lye sen,  Ke mény Zsig -
mond tól Krú dy Gyu lá ig,meg olya nok,
aki ket is mer tem, Mándy Iván tól Mé -
szöly Mik ló sig; Ott lik Gé za írás mű vé -
sze te is nagy ha tás sal volt rám. A mű -
for dí tás ban mű hely mun ka zaj lott; én
sze mély sze rint so kat ta nul tam La tor
Lász ló tól a  nyolc va nas  évek  ele jén.
A pró zá ban út ba iga zí tást Györ ffy Mik -
lós tól kap tam,  aki  az  Eu ró pa Ki adó
nagy tu dá sú szer kesz tő je is volt…

– Mű for dí tói mun kás sá gát Lu ther
Már ton  Asz ta li  be szél ge té sek cí mű
mű vé vel kezd te.
– Az  Eöt vös  Lo ránd  Tu do mány -

egye te men vé gez tem, s na gyon ha mar
rá jöt tem,  hogy  mu száj  for dí ta nom.
Sa ját mun ká im meg je len te té sé re fo lyó -
ira tok ban sem mi esé lyem nem volt. És
azt is ész re vet tem, hogy van nak az eu -
ró pai kul tú rá nak, a né met nyel vű kul -
tú rá nak olyan ré te gei, ame lye ket az én
is me re te im mel könnyen át lát ha tok. Ez
a 16–17. szá za di né met nyel vű iro da -
lom.  Fi a ta lon  fel fe dez tem  a  né met
ba rokk köl té sze tet,  és ami kor eb ből
for dí tot tam, elég jól meg is mer tem a
nyelv nek ezt a ko rai ré te gét. 
1983-ban a He li kon Ki adó igaz ga tó -

ja, Mol nár Mag da sze re tett vol na Lu -
ther szü le té sé nek öt szá za dik év for du -
ló já ra va la mit meg je len tet ni. Úgy gon -
dol ko dott, hogy a re for má tor elég gé
ha la dó, a ha gyo mányt is meg tes te sí ti,
a pro tes tan tiz mus amúgy el fo ga dott,
meg tűrt né zet. Kér dez te, ki  jö het ne
szá mí tás ba; ta ná rom, Mar gócsy Ist ván
–  is mer ve  mun ká i mat  –  ja va sol ta,
hogy bíz zák rám.
Az ju tott eszem be, hogy az Asz ta li 

be szél ge té sek ből kel le ne egy vá lo ga tás.
Egy ki sebb anya got már ol vas tam be -
lő le, és tud tam, azok ér de kes szö ve gek.
Csak hát, mi az, hogy asz ta li be szél ge -
té sek? Ez egy na gyon bi zony ta lan szö -
veg hal maz. Lu ther 1531-től ha lá la évé -
ig, 1546-ig fo ga dott ven dé ge ket asz ta -
lá nál.  Kosz tos  di á ko kat,  teo ló gu so -
kat, ba rá to kat. Mon dott min den fé le
dol go kat, és na gyon sok em ber na gyon
sok fé le  szö ve get  föl jegy zett  ét ke zés
köz ben. Vagy uta zás kor vagy a be teg -
ágyá nál. Lu ther ha lá la után ké szült egy
vál to zat, ez az Au ri fa ber-fé le 1566-os
ki adás, az tán meg je lent egy hat kö te -
tes kri ti kai ki adás a 20. szá zad tí zes–
hú szas éve i ben.

– Hol ta lál ha tók ezek a vál to za tok? 
– Az Au ri fa ber-ki adás re print je az

Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár ban van,
a  kri ti kai  ki adás  pe dig  az  Egye te mi
Könyv tár ban. Mind a ket tőt meg néz -
tem, és a kri ti kai ki adás lát tán ha lál ra
ré mül tem az „ol vas ha tat lan” anyag tól.
Ha tal mas gyűj te mény, és ne héz rá jön -
ni, mi a szer kesz tés lo gi ká ja. Ak ko ri fel -
ké szült sé gem mel úgy dön töt tem, hogy
az Au ri fa ber-ki adás ból ké szí tem el a
vá lo ga tást. Az a ki adás jó val könnyeb -
ben ke zel he tő, ott té ma kö rök sze rint
van nak cso por to sít va a szö ve gek. Le is

for dí tot tam, meg je lent a 180 ol dal, és
nagy si ke re lett… 
Most, hogy kö ze le dünk a re for má -

ció kez de té nek öt szá za dik év for du ló -
jához,  a  Lu ther  Ki adó  el ha tá roz ta,
hogy meg je len te ti az Asz ta li be szél ge -
té se ket a vá lo ga tott mű vek so ro za tá -
ban. A kö tet szer kesz tő je, vá lo ga tó ja,
Csep re gi Zol tán egy ház tör té nész-
pro fesszor en gem kért föl a for dí tás -
ra. A vá lo ga tást vi szont ő ké szí tet te.

Így ez a mos ta ni kö tet nem csak szak -
sze rűbb az 1983-as ki adás nál, ha nem
sok kal  bő vebb  is:  az  ak ko ri  anyag
több szö rö sét  tar tal maz za.  Min den
fon to sabb fenn ma radt asz ta li be szél -
ge tés ben ne van. 

– Har minc év után könnyebb volt a
fel adat?
– Ez egy na gyon sze ren csés ta lál ko -

zás volt, mert Csep re gi Zol tán min dent
tud, amit eh hez a mun ká hoz az egy -
ház tör té net ből, teo ló gi á ból tud ni kell.
Az  ő  vá lo ga tá sa  job ban  il lesz ke dik
egy  ilyen  nagy sza bá sú  gyűj te mény
kon cep ci ó já hoz.  Na gyon  örül tem,
hogy az ő tu dá sa, ké pes sé ge és is me -
re te alap já ul szol gál hat az új for dí tás -
nak. Vá lo ga tá sa tar tal maz za a ré gi ki -
adást, de sok új szö ve get is. 
Azért, hogy a szö veg egy sé ges le -

gyen, a ré gi e ket is új ra for dí tot tam. An -
nak ide jén még nem is mer tem annyi -
ra jól a kö zép fel né met hez kö zel ál ló ko -
rai  új fel né met  nyel vet,  mint  most.
Most na gyobb biz ton ság gal fel is me rem
a  sza vak  kö zép fel né met  je len té sét,
ame lyek be fo lyá sol ják a szö veg ér tel -
mét. Pá lya kez dő mű for dí tó ként úgy
lát tam, hogy ar cha i zá lás sal ad ha tó jól
vissza Lu ther stí lu sa, ezért meg pró bál -
tam fel idéz ni a 16. szá za di ma gyar pro -
tes táns  pré di ká to rok  be széd mód ját.
Ma már ezt nem tar tom szük sé ges nek. 
Csep re gi Zol tán nal jól együtt tud -

tam mű köd ni, ki vá ló an meg ér tet tük
egy mást.  Min den ben  se gí tett,  ahol
szük ség volt, szó val ennyi re jó szer -
kesz tőm  so ha  nem  volt.  Há lás  va -
gyok a sors nak, hogy ez a kö zös mun -
ka eb ben a for má ban lét re jött. Két év
el tel té vel szü le tett meg a kö tet.

– Mit tud ha tunk az asz talt kö rül -
ülők ről, a be szél ge té sek le jegy ző i ről, a
hely szín ről?
– So kan fel tet ték a kér dést, ho gyan

né zett ki ez az asz tal. Nagy já ból tud -
juk, hogy kik je gyez ték föl a be szél ge -
té se ket, de nyil ván olya nok is meg je -
len tek, akik sem mit nem ír tak. Hosszú

asz talt  kép zel jünk  el,  a  fő he lyen  a
nagy em bert, s va ló szí nű leg volt egy ül -
te té si rend is. Nem le he tett tes ti leg jól -
lak ni,  de  hogy  szel le mi leg  igen,  az
biz tos. 
Azt is el kell mon da ni, hogy ez a tár -

sa ság so ha nem volt ál lan dó. Jöt tek a
ré gi  ba rá tok,  Me lancht hon, Bu gen -
ha gen, akik vé gig hű ek ma rad tak, de
tő lük nem ma radt fenn fel jegy zés a be -
szél ge té sek ről. In kább a ta nít vá nyok,
di á kok  és  fi a tal  teo ló gu sok  vol tak
azok, akik jegy ze tel tek, de ők egy idő
után ki ke rül tek a ma guk he lyé re, s on -
nan tól kezd ve nem ül tek Lu ther asz -
ta lá nál.  Ke rül tek  a  he lyük be  újabb
teo ló gu sok, akik buz gón ír ták a kü lö -
nös gon do la to kat.

– Jó len ne vissza per get ni az időt, és
be le hall gat ni eb be a fur csa dis pu tá ba,
aho gyan Au ri fa ber tet te…
– Jo hann Au ri fa ber az utol só más -

fél év ben ke rült Lu ther kö ze lé be, az ő
jegy ze tei  a  leg hű sé ge sebb  szö ve gek
kö zé tar toz nak. Ah hoz, hogy el ké szít -
hes se ki ad vá nyát, szin te min dent – az
elő ző ti zen há rom év anya gát – meg
kel lett sze rez nie. Sok min dent fél re hal -
lott; nem tud juk, ho gyan hang zot tak
el ezek a be szél ge té sek, mi lyen arány -

ban vol tak a né met és a la tin szö ve gek.
Rá adá sul ak kor kez dett ki ala kul ni a mai
né met iro dal mi nyelv előz mé nye, ame -
lyet Lu ther kö vet ke ze te sen al kal ma -
zott. 
Au ri fa ber nagy ér de me volt mind -

ez zel együtt, hogy elő ször szer kesz tett
olyan  kö te tet,  amely ben  egy sé ges,
meg for mált  egésszé  áll nak  össze  a
be szél ge té sek.  El  le he tett  mon da ni
már a 16. szá zad ban, hogy ez egy mű -
al ko tás.

– Mi lyen em ber nek is mer te meg
Lu ther Már tont?
– A ré gi ta lál ko zás más volt, mint a

mos ta ni.  Egy szer re  is mer tem  meg
teo ló gi ai gon dol ko dá sát, amely rend -
kí vül iz gal mas, és a hét köz na pi éle tet
élő em bert. És azt kell mon da nom, a
po li ti kust is. Azt a fér fit, aki ko rá nak
ki hí vá sa i val szem be sül, és a tu dóst, aki
a nyelv ről gon dol ko dik, a mű for dí tás -
ról,  a  köny vek  szer kesz té sé ről.  És
meg is mer tem a gyar ló, hús-vér em -
bert, aki me leg szí vű csa lád apa, más -
részt rop pant in du la tos alak. Ugyan -
ak kor jó meg fi gye lő, hu mo ra van, a szó
ré gi  ér tel mé ben.  Egy  nagy  eu ró pai
sze mé lyi ség. 
Sok fon to sat nem vett ész re, a hu -

ma niz must nem ked vel te, s ez ne kem
fáj is egy ki csit. Az ő dra bá lis fel lé pé -
se  nél kül  a  né met  fel vi lá go so dás,
klasszi ciz mus  nem  le he tett  vol na.
Goe the sem. Az zal  is  tisz tá ban volt,
hogy a sza vak és a dol gok vi szo nya ra -
di ká li san meg vál to zik.
Min den kit ar ra biz ta tok, hogy ol vas -

sa vé gig az Asz ta li be szél ge té se ket, és ér -
de mes  a  ma gyar  vá lo ga tott  mű vek
so ro za tá nak elő ző kö te tét, a Le ve le ket
is át néz ni. Nem csak a 16. szá za dot, Lu -
ther ko rát ért het jük meg Lu ther le ve -
le zé sé ből, ha nem az egész új ko ri tör -
té nel met  is… Sa ját ma gát  is  job ban
meg is me ri az em ber, és ez olyan lel ki
ér te lem ben  vett  kincs,  amely  sors -
dön tő le het az egyes em ber éle té ben. 

g Feny ve si Fé lix La jos

Lu ther asz ta lá nál
BeszélgetésMártonLászlóíró-műfordítóval

b Írók Bolt ja. Kör ben zsú folt könyv fa lak, a ki ra ka to kon át be szű rő dő
ősz vé gi fé nyek. Be tű it sze mez ge ti az idő, de mi is kap ha tunk, ha be -
le la po zunk va la me lyik kö tet be. Kint a ro ha nó, gyű löl kö dő vi lág, de
bent bé ké sen meg fér nek egy más mel lett a ré gi és új mű vek. 1517. ok -
tó ber 31-én Lu ther Már ton ki szö gez te 95 té te lét a wit ten ber gi vár temp -
lom bolt íves ka pu já ra. Ezt a na pot tart juk a re for má ció kez de té nek.
Az evan gé li kus egy ház az öt szá za dik év for du lót a re for má tor vá lo ga -
tott mű ve i nek ma gyar ki adá sá val kö szön ti. nem ré gi ben mu tat ták be
a Lu ther Ki adó gon doz ta so ro zat leg fris sebb kö te tét, az Asz ta li be szél -
ge té se ket. Je les írónk, mű for dí tónk, Már ton Lász ló nagy részt vál lalt
a nem könnyű for dí tás ból.
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„Le gyen de re ka tok fel övez ve, és lám -
pá so tok meg gyújt va.” (Lk 12,35)

Szent há rom ság ün ne pe után az utol -
só hé ten az Út mu ta tó reg ge li s he ti
igéi az örök ké va ló ság ra irá nyít ják a
Krisz tus ban  hí vők  te kin te tét,  ahol
nem lesz idő, s ott amit „em ber szí ve meg sem sej tett, azt ké szí tet te el Is ten az
őt sze re tők nek” (1Kor 2,9). Mi vár juk az örök élet Fe je del mét, aki min dent új -
já te remt. „A bűn zsold ja a ha lál, Is ten ke gyel mi aján dé ka pe dig az örök élet
a Krisz tus Jé zus ban, a mi Urunk ban.” (Róm 6,21; LK) Előt te min den térd nek
meg kell ha jol nia! „Akik könny hul laj tás sal ve tet tek, uj jong va aras sa nak!” (GyLK
760) Jé zus sze rint: „…ha son ló lesz a mennyek or szá ga ah hoz a tíz szűz höz, akik
vet ték a lám pá su kat, és ki men tek a vő le gény fo ga dá sá ra. (…) az oko sak… ola -
jat is vit tek kor sók ban. (…) Éj fél kor… meg jött a vő le gény, és akik ké szen vol -
tak, be men tek ve le a me nyeg ző re. Az után be zár ták az aj tót.” (Mt 25,1.4.6.10)
E he ti igénk nek ez az in dok lá sa: „Ti is le gye tek ké szen, mert ab ban az órá ban
jön el az Em ber fia, ame lyik ben nem is gon dol já tok!” (Lk 12,40) Já nos hall hat -
ta a tró non ülőt: „Íme, új já te rem tek min dent. (…) Én va gyok az Al fa és az Óme -
ga, a kez det és a vég. (…) Aki győz, örö köl ni fog ja mind ezt, és Is te ne le szek an -
nak…” (Jel 21,5–7) Az Úr szol gá ja a Ne bó-hegy ről lát hat ta az ígé ret föld jét.
„Meg mu tat tam ne ked, de nem me hetsz be oda. Ott halt meg Mó zes… az Úr
aka ra ta sze rint. És el te met te őt a völgy ben…” (5Móz 34,4–6) Pé ter bá to rít ja
a ki vá lasz tott jö ve vé nye ket: „…tel jes bi zo nyos ság gal re mény ked je tek ab ban a
ke gye lem ben, ame lyet Jé zus meg je le né se kor kap tok. (…) tud va, hogy nem ve -
szen dő dol go kon… vál tat ta tok meg…, ha nem… Krisz tus nak a vé rén. (…) akik
ál ta la hisz tek Is ten ben…” (1Pt 1,13.18–19.21) Is ten mun ka tár sai kö zös alap ra,
Jé zus ra épí te nek, és ér de mé ért ke gye lem ből, hit ál tal üd vö zül nek; és tet te ik
alap ján ju tal maz tat nak meg. „Ha va la ki nek a mun ká ja, ame lyet rá épí tett, meg -
ma rad, ju tal mat fog kap ni; de ha va la ki nek a mun ká ja meg ég, kárt vall. Ő
ma ga meg me ne kül ugyan, de úgy, mint aki tű zön ment át.” (1Kor 3,14–15) Pál
ta ná csa a ke resz tyén kül de tés be töl té sé hez: „Az imád ko zás ban… le gye tek ki -
tar tó ak és ébe rek! (…) a ked ve ző al kal ma kat jól hasz nál já tok fel. Be szé de tek
le gyen min den kor ked ves…” (Kol 4,2.5–6) Az Úr Jé zus ha lá lát kö ve tő je lek elő -
re hir det ték a hol tak fel tá ma dá sát, ám en nek for rá sát csak a po gány szá za -
dos is mer te fel: „Bi zony, Is ten Fia volt ez!” (Mt 27,54) Az egy há zi esz ten dő utol -
só nap ján fel tá rul előt tünk az új Je ru zsá lem ké pe. Já nos nem lá tott „temp lo -
mot a vá ros ban, mert a min den ha tó Úr Is ten és a Bá rány an nak a temp lo -
ma. …az Is ten di cső sé ge vi lá go sí tot ta meg, és lám pá sa a Bá rány (…) nem jut -
nak be oda… csak azok, akik be van nak ír va a Bá rány élet köny vé be.” (Jel 21,22–
23.27) Te hol töl töd az örök ké va ló sá got? Lu ther vá la sza: „A ke resz tyén em -
ber új te rem tés lett. Te hát már e föl dön el kez di jö ven dő éle tét, ame lyet most
még csak hi té ben hor doz, de amely egy kor tel jes sé és nyil ván va ló vá lesz.” Bát -
ran zeng jük: „A mennyek ben, a mennyek ben / Vár örök nap pa lunk, / Mert
Is ten di cső sé gé nek / Fé nyé ben jár ha tunk.” (EÉ 527,2)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

agyőr-Ménfőcsanakievangélikusegyházközség
épületénekenergetikaikorszerűsítése

A Győr-Mén fő csa na ki Evan gé li kus Egy ház köz ség több mint 5 mil lió fo -
rin tot nyert az Új Szé che nyi terv Kör nye zet és ener gia ope ra tív prog ram
ke re té ben. A tá mo ga tás le he tő vé tet te a Győr-Mén fő csa na ki Evan gé li -
kus Egy ház köz ség épü le té nek utó la gos kül ső hő szi ge te lé sét, fű té si és hasz -
ná la ti me leg víz-rend sze ré nek kor sze rű sí té sét, vi lá gí tás -kor sze rű sí té sét,
nap kol lek to ros és nap ele mes rend sze rek te le pí té sét.
Az épü let ener ge ti kai té nye zői már nem fe le tek meg, fű té si és hasz -

ná la ti me leg víz-rend sze re nem tett ele get a kor el vá rá sa i nak, nyí lás zá rói
és fény for rá sai má ra el avult tá vál tak.
A most be fe je ző dött pro jekt ke re té ben sor ke rült a fa lak utó la gos hő -

szi ge te lé sé re. A fű té si rend szert meg úju ló ala pú fa el gá zo sí tó ka zán te -
le pí té sé vel tet ték kor sze rű vé és ener gia ta ka ré kos sá. A hasz ná la ti me leg -
víz-rend szert tel je sen fel újí tot ták, nap kol lek to rok kal se gít ve mű kö dé sét.
A ré gi vi lá gí tó tes te ket új, ener gia ta ka ré kos da ra bok ra cse rél ték. To váb -
bá te le pí tet tek egy há ló zat ra vissza táp lá ló nap ele mes rend szert is. 
A pro jekt el sőd le ges cél cso port ja a Győr-Mén fő csa na ki Evan gé li kus

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

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

Győr-Mén fő csa na ki Evan gé li kus Egy ház köz ség
9012 Győr (Mén fő csa nak), Győ ri út 119.

men fo csa nak.lu the ran.hu
ujsz ec he nyi terv.gov.hu

h i r d e t é s

„El jön ha ta lom mal.  Ez  azt  je len ti,
hogy an gya lok és szen tek nagy se re -
ge kí sé ri, mi kor íté let re ér ke zik. De
azt is je len ti, hogy Krisz tus nak ez az
el jö ve te le  ép pen  olyan  ha tal mas
lesz, mint ami lyen gyen ge és je len -

ték te len volt az el ső. Nem csak azt
mond ja,  hogy  jön,  ha nem  hogy
meg lát ják. Mert test ben is el jött, de
nem lát ták. Lel ki leg ma is el jön na -
pon ként az evan gé li om ban a hí vő
szí vek be, de sen ki se lát ja. Az az el -
jö ve te le azon ban nyil ván va ló  lesz.
Min den ki nek meg kell lát nia. Ahogy
a Je le né sek köny ve el ső fe je ze té nek
he te dik ver se mond ja: »Ímé el jő a
fel hők kel; és min den szem meg lát ja
őt, még a kik őt ál tal sze gez ték is…«
Azt  is meg lát ják,  hogy  ugyan az  a
test be öl tö zött em ber-Krisz tus ő, aki

Má ri á tól szü le tett,  s e  föl dön  járt.
Azt is mond hat ta vol na: Meg lát nak
en gem. De lám, vi lá go san tes ti áb -
rá zat ról be szél. Az em ber Fi át lát ják
majd meg. Tes ti el jö ve tel lesz, tes ti
lá tás, tes ti alak ban, s még is nagy ha -
ta lom mal, nagy an gyal se reg ben, tel -
jes di cső ség gel. Fé nyes fel hőn tró nol,
s min den szen tek ve le. A Szent írás
so kat  be szél  er ről  a  nap ról.  Sőt
min den er re megy.”

d� Lu ther Már ton:
Jer, ör vend jünk, ke resz tyé nek!

(Sza bó Jó zsef for dí tá sa)

seMperreForManDa

Ked ves Len ke né ni! 
Ami kor ti zen hét éve ide ke rül tem a
fa lu ba – ad di gi ott ho nom tól jó há -
rom száz ki lo mé ter re –, sen kit nem
is mer tem. Mo so lyog tak rám az em -
be rek, hi szen ők tud ták, hogy ki va -
gyok, mert ne kik csak egy új ar cot
kel lett  meg je gyez ni ük,  de  ne kem
egy egész fa lu nyit. Rá adá sul min den -
ki jól meg is bá mult, kí ván csi ak vol -
tak rám, és én nem tud tam, mit vár -
nak tő lem. A fér jem dol go zott, se hol
egy  is me rős.  Bi zony,  so kat  sír tam. 
És ak kor jöt tél te. A ker tünk vé gé -

ben állt a há zad. Még a ne ved sem tud -
tam, de te min den reg gel, ahogy meg -
lát tuk  egy mást,  át ki ál tot tad  ne kem: 
– Ti mi ke, imád ko zom ma gu kért!

Ahány szor meg lá tom a tor nyot, min -
dig imád ko zom. 
Hal lat la nul jól esett. Egy em ber, aki

is me ret le nül be fo ga dott az ima lis tá -
já ba. Nem kér de zett, ma gá tól meg -
ér tet te en nek az új kez det nek a ne -
héz sé gét, és mel lém sze gő dött. 
Ké sőbb sze mé lye sen is meg is mer -

ked tünk.  Me sél tél  az  ik re id ről,  az
uno kák ról,  a  csa lád  ap ra ja-nagy ja
szó ba  ke rült,  de  so se  fe lej tet ted  el
meg em lí te ni,  hogy  imád ko zol  ér -
tünk. Olyan lett ez ne kem, mint egy
mo soly az ég ből. 
Te re ge tek, a gye rek sír, fo gal mam

sincs, mi ért.
– Ti mi ke, imád ko zom ma gu kért! –

hal lom.
Érik a cse resz nye, egye dül ál lok a

lét rán, sze dem, ma go zom, éj jel majd
el te szem té li re. Fá radt va gyok. 
– Ti mi ke, imád ko zom ma gu kért!
Azt mond ják, a má so dik ba bám na -

gyon nagy, és ke reszt ben fek szik, ne -
héz szü lés ígér ke zik. Az el ső is ki csi
még, alig más fél éves, ho va te gyem?
Ag gó dom, de: „Ti mi ke, imád ko zom…”
Alig  ha la dok  va la mit  a  két  ki csi

mel lett, egy sze rű en túl ke vés a hu -
szon négy óra. Más hogy tud helyt áll -
ni? Én kép te len va gyok.
– Ti mi ke, imád ko zom…
Bá rány him lő sek, nyű gö sek, se gít -

sé gem nincs, azt sem tu dom, ho va
kap jak, kit vi gasz tal jak előbb. Ki kell
bír ni egy új na pot megint éb ren. 
– Ti mi ke, imád ko zom…
Vi ták, né zet el té ré sek, pénz te len -

ség, út ke re sés, két sé gek.
– Ti mi ke, imád ko zom…
És va la hogy min dig meg ér ke zik a

szük sé ges erő. Nem va gyok egye dül,
va la ki hor doz, Is ten fi gyel mé be ajánl,
min den re lesz erőm a Krisz tus ban.
Per sze né ha be szél get tünk is. Me -

sél ted,  hogy  ne ked  is  ne héz  volt
időn ként,  és  te  is  el-el bi zony ta la -
nod tál pár szor. De va la hogy min dig
meg ol dó dott. Most már so kat fáj a lá -
bad, de hát nyolc van év az nyolc van
év. Nem pa nasz kod tál, csak be is mer -
ted a gyen ge sé ge det, és vé gül biz ta -
tón, meg erő sí tőn el mond tad új ra: 
– Ti mi ke, imád ko zom ma gu kért. 
Éve kig erő sí tett ez a mon dat ma -

gá nyom ban, bi zony ta lan sá gom ban,
erőt len sé gem ben, ne héz sé ge im ben. 
Kö szö nöm, Len ke né ni, hű sé ge det,

meg bíz ha tó sá go dat,  tá maszt  adó
imá i dat, és hogy min dig fi gyel mez -
tet tél: nem va gyok egye dül. 

Az évek el tel tek, és te bú csút vet tél
et től a vi lág tól. De aján dé kod meg -
ma rad ne kem.
Ha a sze ret te im messze út ra in dul -

nak,  bá na tuk,  gond juk meg oszt ják
ve lem, sok szor hal lom a sa ját szám -
ból el hang za ni a te ked ves sza va i dat.
És ha az ud va runk mö gött a kis há -
zad meg lá tom, olyan, mint ha még
most is új ra meg új ra hal la nám azt a
vi gasz ta ló pár szót, ame lyet olyan sok
éven át ne kem aján dé koz tál:
– Ti mi ke, imád ko zom ma gu kért.
Re mé lem,  ott  a  fel hő kön  túl  is

meg te szed. Nagy szük sé gem van rá
még min dig…

Ked ves nagy apó kám! 
Öröm mel szó lí ta ná lak így, de hát so -
se ta lál koz tunk. Ta lán nem is tudsz
ró lam, mert az égi me ző kön vég re ki -
pi hen he ted  ne héz  éle ted  fá ra dal -
ma it, és nem gon dolsz az itt ma ra dot -
tak kal,  fő leg  pe dig  azok kal  nem,
akik ről nem is tu dod, hogy szü let tek.
Bár ez a negy ven öt év ta lán még is
adott már ne ked annyi nyu go dal mat,
hogy le pil lants a fel hők kö zül ide, a
vi lág ra. 
Nos, itt lenn az a ki csi pont, aki a

va kond bun da szí nű messze föl de ket
né zi a te tő ab la kon át es tén ként, én
va gyok, az uno kád. És bár nem is -
mer te lek, so kat gon do lok rád. 
Min dent me sél tet tem ró lad. Sze -

ret te lek vol na is mer ni; kár, hogy ké -
sőn szü let tem, pont el ke rül tük egy -
mást. Pe dig jó lett vol na ne kem egy
olyan nagy apó, mint te. 

Azt me sél ték ró lad, hogy ir tóz tál a
há bo rú csi nál ta mé szár szék vi lág tól,
min den ke gyet len ke dés től, és hogy
éle ted vé gé ig nem he ver ted ki a re -
pü lő gé pek től va ló iszo nya tos fé lel me -
det.  Hogy  rém ál ma id ban  sok szor
vissza tér tek a meg élt bor zal mak, és
nem me sél tél  ró luk,  csak  a  fe je det
ráz tad:  nem  lett  vol na  sza bad
minden nek meg tör tén nie. Hogy pon -
to san tud tad: min den nő va la ki nek a
lá nya, a test vé re, a fe le sé ge vagy az
any ja, és min den fér fi va la ki nek a fia,
a vő le gé nye, a fér je, a ba rát ja vagy az
ap ja. Hogy nincs ide gen. Az em ber
– akár mi lyen nyel ven be szél – ro ko -
nunk, a szí vé ben a ret te gés vagy az
öröm ugyan olyan, él jen bár me lyik or -
szág ban. 
Sok szor meg hall gat tam a tör té ne -

te det, hogy a fog ság ból meg szök ve,

buj do sás köz ben is ha zá ig el hoz tad
ma gad dal öreg, ko pott he ge dű det. Ez
a hang szer vi ga szod és az új kez det -
be  ve tett  hi ted  kéz zel fog ha tó  da -
rab ká ja volt. A szép ség meg az élet ki -
csiny ma gocs ká ja, amely ről tud tad:
va la ki nek meg kell men te nie, és vál -
lal tad, hogy ez a va la ki te le gyél. 
Tu dom, hogy hi á ba jött az tán a bé -

ke, mert a nél kü lö zés és a gye rek ko -
por sók sö tét ár nyé kot ve tet tek az után
is az utad ra. Hogy nap köz ben ren ge -
te get dol goz tál, csa lánt, gesz te nyét,
cse re bo ga rat, bo dzát szed tél a nap -
szám után, hogy meg le gyen a csa lád -
nak a be te vő fa lat. 
De  es tén ként  kér ges  te nye red be

vet ted az öreg he ge dűt. Meg ka cag -
tat tad, meg tán col tat tad a kör nyék be li
gye re ke ket vé le. Mo solyt csal tál so -
kat szen ve dett pá rod ar cá ra, el ját szot -
tad egy-egy cim bo rád ked ves nó tá -
ját, mint ha nem  is  vol na ne héz  az
élet. Mint ha nem lát tál vol na annyi
vért és ha lált és éhe zést és nél kü lö -
zést. Hogy őriz ted a de rű szik rá ját –
mind vé gig. 
Kár, hogy ha ma rabb vé get ért az

utad, mint hogy ta lál koz hat tunk vol -
na. Mi re meg szü let tem, te már nem
vol tál kö zöt tünk. 
Fény kép sem ma radt utá nad. Ha

rád gon do lok, nem je le nik meg előt -
tem  gond tól  ba ráz dált  hom lo kod
ké pe, csak a he ge dűt tar tó ke ze det lá -
tom, s a lá bad, amely a tak tust ve ri a
nó tá hoz. Így kép zel lek el. 
Nem  is mer tük  egy mást,  még is

össze köt  min ket  egy  kü lö nös  ro -

kon ság.  Az  Úr is ten  cso dá ja,  az  ő
tit ka vagy tré fá ja, hogy én is ze nész
let tem. Azt mond ják, a te vé red az
oka. Ti tok za tos, ugye? Hogy még is
meg ma rad va la mi a föl dön is ab ból,
amik va gyunk, amit adunk ma gunk -
ból. Még ak kor is, ami kor már olyan
messze já runk in nen. Hogy mi ket -
ten is – ha son lí tunk. 
Büsz ke  va gyok  rád, hogy em ber

tud tál ma rad ni egy em ber te len vi lág -
ban. És tu dod, sze ret ném, ha egy szer
ró lam is azt me sél nék, hogy se gít get -
tem ma gam kö rül a vi lág ban bot la -
do zó sa ját kor tár sa i mat, sze ret te i met.
Hogy meg tud tam őriz ni a hang sze -
re met, a de rűt, a re mény ség mag ja -
it, mint te. 
Re mé lem, így lesz. 
Sze re tet tel ölel lek: uno kád, Ti mi
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– A gye re kek re gyak ran te kin tünk
úgy, mint a fel nőt tek nek alá ve tett
lé nyek re. Mi ért fon tos a gye re kek jo -
ga i ról be szél ni?
– Ma gyar or szá gon  még,  mond -

hat ni, gye rek ci pő ben já runk ab ból a
szem pont ból, hogy a gyer mek jo gok
tel jes kö rű en ér vé nye sül je nek. Fon -
tos ezek re fel hív ni a gye re kek és a fi -
a ta lok fi gyel mét, mert sok szor ők sin -
cse nek tisz tá ban az zal, hogy mi lyen
jo ga ik van nak, és hogy azo kat ho gyan
tud ják  ér vé nye sí te ni,  vagy  ho gyan
tud nak se gít sé get kér ni, ha sé re lem
éri  őket.  A  gyer mek jo gi  vi lág nap
kap csán fon tos tu da to sí ta ni, hogy a
gye re kek nek jo guk van a vé de lem hez,
ah hoz, hogy a bán tal ma zás min den
tí pu sa  el len  vé del met  biz to sít sunk
szá muk ra, va la mint hogy ez a fel nőtt
tár sa da lom  fel ada ta  és  fe le lős sé ge.

– Az Eu ro ba ro mé ter felmérése sze -
rint Ma gyar or szá gon há rom ból két
gye rek nincs tisz tá ban az zal, hogy mi -
lyen jo gok il le tik meg őket. Ho gyan le -
het ne ezen vál toz tat ni?
– Na gyon fon tos, hogy a gye re kek

kap ja nak va la mi faj ta in for má ci ót, ok -
ta tást ar ról, hogy mi lyen jo ga ik van -
nak, és ho gyan tud ják eze ket ér vé nye -
sí te ni.  Sok  eset ben  ez  saj nos  nem
történik meg, és tény leg na gyon ke -
ve set hal la nak a gye re kek ezek ről, az
is ko lai kör nye zet ben sem fel tét le nül
ke rül er re nagy hang súly. Sze mé lyes
ta pasz ta la tom, hogy sok eset ben nem
tud ják, mi az a sé re lem, amely el len
adott eset ben jo gi lag is fel lép het nek.
A csa lá don be lü li bán tal ma zás ta -

lán a leg ké nye sebb kér dés, hi szen na -
gyon sok szor a gye re kek ben is az az
el kép ze lés él, hogy ami a csa lá don be -
lül tör té nik, an nak ott is kell ma rad -
nia a négy fal kö zött, hogy nem sza -
bad szól ni ar ról, ha va la mi rosszul
mű kö dik. A csa lá di élet szent sé ge mi -
att bár mit el kell vi sel ni, ami ott hon
tör té nik. Fon tos, hogy eze ket a ta bu -
kat meg dönt sük, vagy ab ban se gít sük
a gye re ke ket, hogy fel is mer jék: ak kor
is le het se gít sé get kér ni, ha a csa lá -
don be lül van nak prob lé mák.

– A jog nak sa já tos nyel ve ze te van,
amely gyak ran a fel nőt tek szá má ra is
ne he zen emészt he tő. Ho gyan le het át -
ül tet ni a gyer mek jo go kat az érin tet -
tek szá má ra is ért he tő, hét köz na pi
for má ba?
– Fon tos szem pont, hogy kö ze lít -

sük a gyer me kek hez ezt a nyel ve ze -
tet, hogy va ló ban meg ért sék, mi lyen
jo gok  il le tik  meg  őket.  Az  ENSZ
gyer mek jo gi egyez mé nyé nek pél dá -
ul van gyer mek ba rát meg fo gal ma zá -
sa, lé tez nek olyan ki ad vá nyok, ame -
lyek ben az egyes be kez dé sek és cik -
ke lyek mel lett kü lön bö ző il luszt rá ci -
ók, pik to gra mok se gí tik a meg ér tést.

– Em lí tet ted a csa lá di élet szent sé -
gét. E meg fo gal ma zás mö gött egy
gyak ran hang sú lyo zott, ke resz tény
ér té kek kel is meg erő sí tett fel fo gás áll.
Az Öku me ni kus Se gély szer ve zet mun -
ka tár sa ként hogy lá tod, van va la mi -
lyen sa já tos ke resz tény fe le lős ség vagy
szem pont, ame lyet a mun kád so rán
szem előtt tar tasz?
– Azt gon do lom, hogy ha a gye -

re ke ket bán tal ma zás éri, ak kor min -
den  eset ben,  min den faj ta  val lá si
meg győ ző dés hiányában is se gít sé -
get kell nyúj ta ni. Nem sza bad kü -
lönb sé get  ten ni,  hogy  a  kli ens,  a
bán tal ma zást el szen ve dő fél mi lyen

vi lág né ze ti hát tér ből  jön. Fő ként a
gye re ke ket érin tő erő szak nál fon tos,
hogy  fe lül íród jon  ez  a  szem pont.
Ezért is hang sú lyoz zuk, hogy bár ki,
aki a bán tal ma zás ról tu do mást sze -
rez, és aki nek van le he tő sé ge se gít -
sé get nyúj ta ni vagy je lez ni az il le té -
kes szak em ber nek, az ne ha boz zon
ezt meg ten ni.
– A bán tal ma zás fel de rí té sé ben

te hát fon tos sze re pe le het a gyer -
mek kel na pi kap cso lat ban lé vő kí vül -
ál ló nak – or vos nak, pe da gó gus nak –,
no ha a köz vé le ke dés sze rint a csa lá -
don be lü li erő szak még min dig in kább
ma gán ügy. Mit ja va solsz, mit te gye -
nek azok, akik ben erős a gya nú, hogy
a kör nye ze tük ben bán tal ma zott gyer -
mek van?
– A bán tal ma zás nak van nak egy -

ér tel mű je lei. Ha va la ki eze ket ész re -
ve szi, vagy csak va la mi rossz ér zés
mun kál  ben ne,  gya nak szik,  hogy
ilyes mi  le het  a  hát tér ben,  in kább
min dig kér jen se gít sé get, mint hogy
a  se gít ség  el mu lasz tá sa  mi att  ko -

mo lyabb baj tör tén jen. Nem azt kér -
jük, hogy ő ma ga avat koz zon be le ké -
nyes csa lá di ügyek be, ha nem hogy
irá nyít sa meg fe le lő szak em be rek lá -
tó te ré be az ügyet, akik így ki tud ják
vizs gál ni, hogy va ló ban bán tal ma zás
tör tént-e. 
Nem győz zük hang sú lyoz ni, hogy

mi lyen nagy sze re pe van a jel zés nek.
Jel zé si kö te le zett sé gük van egyéb ként
az or vo sok nak, a vé dő nők nek, a pe -
da gó gu sok nak, a gye re kek kel hi va -
tás sze rű en fog lal ko zók nak, de bár -
me lyik  ma gyar  ál lam pol gár  tud  a
szo ci á lis szer ve ze tek nek je lez ni. Fon -
tos, hogy min den fel nőtt fe le lős sé -
gét hang sú lyoz zuk, hi szen akár név -
te le nül  is  le het be je len tést  ten ni  a
gyer mek jó lé ti  in téz mé nyek nek, ha
gyer mek bán tal ma zás gya nú ja me rül
fel. A gyer mek jó lé ti szol gá lat mun -
ka tár sai, a csa lád gon do zók fel ada ta,
hogy ezt azután ki vizs gál ják.
Ter mé sze te sen ezek az esetek na -

gyon sok szor ko moly di lem mát je -
len te nek, hi szen vé kony a jég, kí nos
hely ze tek adódhatnak ab ból, ha va -
la kit  ki vizs gál nak  úgy,  hogy  nem
tör tént  bán tal ma zás.  Még is,  ha  a
gye re kek hosszú tá vú biz ton sá gát és
ér de ke it néz zük, mu száj meg ten ni
ezt a lé pést, bár mennyi re ne héz is.

– Me lyek le het nek azok az egy ér tel -
mű je lek, ame lyek ből tud ha tó, hogy
va la ki csa lá don be lü li erő szak ál do -
za ta?
– A fi zi kai bán tal ma zás csak egy

for má ja a csa lá don be lü li erő szak nak.
Eb ben az eset ben le het konk rét bi zo -
nyí té kot sze rez ni a bán tal ma zás ról,
pél dá ul  or vo si  lát le let  for má já ban.
Van nak azon ban olyan ese tek, ami -
kor nin cse nek egy ér tel mű fi zi kai je -
lek, hol ott ezek re is leg alább olyan
fon tos re a gál nunk, akár ér zel mi, lel -
ki bán tal ma zás ról – vagy is meg alá -
zás ról,  meg fé lem lí tés ről,  fe nye ge -
tés ről, az ön be csü lés le rom bo lá sá ról,

sze re tet meg vo nás ról – van szó, akár
sze xu á lis vissza élés ről vagy a gyer -
mek sú lyos el ha nya go lá sá ról, amely
szin tén bán tal ma zás nak mi nő sül.
Ezek mind meg ha tá ro zók le het nek

ké sőbb, be fo lyá sol hat ják a gyer mek
olyan kész sé ge i nek ki ala ku lá sát, ame -
lyek a tár sas kap cso la tok mű köd te té -
sé hez szük sé ge sek. Hi szen ha az ön -
be csü lé sük alap ve tő en sé rül, ha azt

élik meg a csa lád ban, hogy őket nem
le het sze ret ni, ők so ha sem mit nem
csi nál nak jól, ha fo lya ma tos ku darc -
él mény éri őket, fo lya ma to san ne ga -
tív vissza jel zést kap nak a szü lők től,
vagy bün te tést és el ma rasz ta lást, az
alap ve tő en le bé nít ja őket, ön ér té ke -
lé si za vart okoz.
Bán tal ma zás ra uta ló jel, ha a gyer -

mek  vi sel ke dé sé ben  be áll  va la mi -
lyen lát vá nyos vál to zás: a han gu la ta
je len tő sen meg vál to zik, el kezd szo -
ron ga ni, több ször meg ijed, meg ret -
ten, a kül ső in ge rek re fé le lem mel re -
a gál, vál toz nak a tár sas kap cso la tai,
eset leg  el szi ge te lő dik  a  töb bi ek től,
nem ba rát ko zik, rom lik az is ko lai tel -
je sít mé nye. Ezek azok a je lek, ame -
lyek re  el ső sor ban  a  pe da gó gu sok
figyelhetnek  fel,  akik  meg  tud ják
ítél ni, hogy va ló szí nű leg se gít ség re
van szük sé ge a csa lád nak.
– Em lí tet ted a bán tal ma zás egyik

leg al ja sabb és leg in kább ta bu ként ke -
zelt for má ját, a sze xu á lis vissza élést is.
Van er re vo nat ko zó an va la mi lyen spe -
ci fi kus jel zés vagy tünet, amely ből tud -
ha tó, hogy a gyer mek ve szé lyez te tett?
– Ez at tól is függ, hogy hány éves

ál do zat ról van szó. De min den eset -
ben a gye re kek vi sel ke dé sé ben je le -
nik meg va la mi lyen egy ér tel mű, er -
re uta ló jel. Óvo dás kor ban pél dá ul

ész re le het ven ni, hogy a sze xu a li tás
va la mi lyen for má ban meg je le nik a té -
mái kö zött, vagy a já té ka i ban fi gyel -
he tő meg va la mi faj ta sze xu á lis uta -
lás,  fel hang,  akár  a  szim bó lu mok
szint jén, hi szen ta lál ko zott egy olyan
él ménnyel, amely szá má ra ne he zen
fel dol goz ha tó. A gye re kek pe dig leg -
több ször a já ték út ján tud ják meg fo -
gal maz ni azt, ami fog lal koz tat ja őket. 
Fő ként  a  ki seb bek  mu tat nak  szo -
ma ti kus  tü ne te ket,  hi szen  a  lel ki
trau ma ha tá sá ra ki ala kul ná luk va la -
mi lyen tes ti be teg ség is. Az eh hez ha -
son ló, el mond ha tat lan hely ze tek ben
ez na gyon gya ko ri. A gye rek ilyen kor
azt  ér zi,  hogy  er ről nem be szél het
sen ki nek, és ez sok szor olyan mély
lel ki tö rést okoz, hogy fi zi kai tü ne tek -
ben kezd el ma ni fesz tá lód ni.
Min den bán tal ma zott ál do zat nál

le het lát ni, hogy fé le lem mel re a gál az
ide ge nek re. Ezek a gye re kek na gyon
sok szor el ma gá nyo sod nak, mert ez
az él mény tel je sen el vá laszt ja őket a
kör nye ze tük től  –  hi szen  olyas mi
tör tént ve lük, ami má sok kal nem. Ér -
zé kel te tik,  hogy  ők  má sok  let tek,
ki re kesz tőd tek a kor tár sa ik kö zül. 
Gyak ran lát juk azt is, hogy a gye -

re kek ben fel éled egy faj ta szé gyen és
bűn tu dat, és sa ját ma guk el len for dul -

nak, de presszi ó is kialakulhat, sőt a
sú lyos  ön vád  a  ké sőb bi ek ben  akár
ön gyil kos ság i  ve szély hez  is  ve zet -
het. Ha az ál do za tok ide jé ben nem
kap nak se gít sé get ah hoz, hogy fel dol -
goz zák ezt a trau mát, ak kor an nak
messze me nő kö vet kez mé nyei lesz -
nek fel nőtt kor ban, ki hat a sze mé lyi -
ség fej lő dé sük re  is. E mi att a ko rai,
dur va ha tár sér tés mi att egész más hol
lesz nek az ő ha tá ra ik, el ső sor ban a
sze xu a li tást il le tő en.
– Ar ról be szél tünk, hogy a már be -

kö vet ke zett bán tal ma zás ese tén mi a
teendő, de az ide á lis az len ne, ha ezek
az ese tek meg se tör tén né nek. Le het
va la mit ten ni a meg elő zés ér de ké ben?
– Na gyon so kat. Pél dá ul ami kor a

sze xu á lis  élet re  ne ve lés  tör té nik  a
gye re kek nél, be emel het jük té ma ként,
hogy  mi  az  a  sze xu á lis  vissza élés.
Ami kor a tes tük ről ta nul nak, ak kor
azt is ta nul ják meg, hogy az ő tes tük -
ről csak ők hoz hat nak dön tést. Ta nul -
ják meg, hogy mi az a kö ze le dés, ami
nem meg en ge dett, és hogy szól ja nak,
ha  ilyes mit  ta pasz tal nak.  Fon tos  a
test ha tá rok tu da to sí tá sa: van nak bi -
zo nyos test ré szei, ame lyek hez nem
ér het nek hoz zá az en ge dé lye nél kül. 
Na gyon pi ci kor tól el le het kez de -

ni meg ta ní ta ni, hogy ki nek szól ja nak
a  gye re kek,  ha  kel le met len ség  éri
őket. Azt kell érez ni ük: ez nem olyan
do log, amely ről nem le het be szél ni.
Így  ha  még is  éri  őket  va la mi lyen
rossz él mény, már tud nak mi be ka -
pasz kod ni, lesz tu dá suk ar ról, hogy
mi lyen  tes ti  kö ze le dés  engedhető
meg, mi nem, és lesz nek rá sza vaik,
hogy el mond ják eze ket. 
Fon tos  azt  is meg ta ní ta ni,  hogy

mi lyen hely zet ben kell és ho gyan tud -
nak ne met mon da ni. Ez a ti né dzser -
ko ri pár kap cso la tok ala ku lá sá nál is
meg ha tá ro zó erő le het: ho gyan áll -
jak el len, ha va la mi olyas mi be akar -
nak be le rán gat ni, amit nem sze ret -
nék? Az pe dig a bán tal ma zás min den
for má já nál fon tos, hogy a gye re kek
mi nél előbb kap ja nak in for má ci ót ar -
ról, hogy mi mi nő sül bán tal ma zás -
nak, mi lyen se gí tő he lyek lé tez nek,
ho vá for dul hat nak.
– De ho gyan mer het se gít sé get kér -

ni va la ki más tól, ha ép pen az ál ta -
la leg in kább sze re tett sze mély az,
aki től óv ni kell?
– Se gít sé get kér ni na gyon ne héz,

ha a gyer mek ki csi ko rá tól kezd ve
azt ta pasz tal ta meg, hogy a szo ros
kap cso la to kon  be lül  a  bán tal ma -
zás  el fo ga dott.  A  szü lők  sok szor
azt kom mu ni kál ják, hogy a gyer mek
a fe le lős a bán tal ma zá sért. Így a csa -
lád  le gi ti mi zál ja  is  az  erő sza kot,
vissza lök ve a fe le lős sé get a gye rek -
re,  hogy  mi at ta  tör té nik  –  „már
megint  nem  vi sel ked tél  ren de sen,
azért  kap tad  a  po font”.  Ilyen kor  a
gye re kek azt él he tik meg, hogy ez a
dol gok  ter mé sze tes  ve le já ró ja. Ha
pe dig ezt  ta nul ják meg, eb ből na -
gyon ne héz ki lép ni. 
Rá adá sul a gye re kek ben alap ve tő -

en  ben ne  van  a  lo ja li tás  a  szü le ik
iránt, hi szen tel je sen tő lük füg ge nek,
és ak kor is sze ret ni fog ják a szü le i ket,
ha azok tör té ne te sen bán tal maz zák
őket, hi szen bio ló gi a i lag úgy van nak
kó dol va, hogy kö tő d nek az ér tük el -
sőd le ge sen fe le lőkhöz.
Így te hát va ló ban na gyon ne héz se -

gít sé get kér ni, de meg könnyít he ti, ha
a gyer mek azt ta pasz tal ja, hogy van
olyan meg bíz ha tó fel nőtt a kö ze lé -
ben, aki ész re ve szi a prob lé má it és
fáj dal mát, és fel vál lal ja, hogy se gít ne -
ki. Ezért na gyon fon tos, hogy a szak -
em be rek nek és min den ki nek rá lá tá -
sa le gyen ar ra, mi mi nő sül bán tal ma -
zás nak  –  hogy  a  ve szély ben  lé vő
vagy sé rült gyer mek ide jé ben se gít -
sé get kap jon, és ide jé ben el kez dőd -
hes sen a trau ma fel dol go zá sa.

g La borczi Dó ra
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Gyer mek jo gok gye rek ci pő ben
InterjúSenkárÉvapszichológussal

b A gyer mek bán tal ma zás elleni fellépés, a szak sze rű se gít ség nyúj tás
az ál do za tok szá má ra mind annyi unk fe le lős sé ge. no vem ber 20. a gyer -
me kek jo ga i nak vi lág nap ja, en nek ap ro pó ján be szél get tünk Sen kár
Évá val, az Öku me ni kus Se gély szer vezet pszi cho ló gu sá val.

Az oldalt szerkesztette: VITÁLIS JUDIT

Hováfordulhatsz,
habajvan?

Or szá gos Krí zis ke ze lő
és In for má ci ós
Te le fon szol gá lat:
06-80/20-55-20

Kék Vo nal lel ki se gély-vo nal: 
116-111

Rend őr ség: 107

Te le fon ta nú (bűn cse lek mé nyek
be je len té se): 06-80/555-111

Esz ter Am bu lan cia
(se gít ség sze xu á lis erő szak
ál do za ta i nak): 
06-1/466-9872
in fo@esz te r ala pit vany.hu
1525 Bu da pest, Pf. 41

azÖkumenikussegélyszervezet
munkájáról

Az Öku me ni kus Se gély szer ve zet sok fé le mó don
se gí ti a bán tal ma zás ál do za ta it. Mű köd tet krí zis -
köz pon to kat, ahol a bán tal ma zás elől me ne kü lő
csa lá dok tud nak se gít sé get kér ni, il let ve egy tit kos
me ne dék há zat, mely nek cél ja, hogy azon nal be -
fo gad ja azo kat, akik nek a bán tal ma zó kap cso lat -
ból el me ne kül ve lak ha tás ra van szük sé gük. 
Emel lett pre ven ci ós prog ra mok ke re té ben igye -

kez nek fel hív ni a fi gyel met a bán tal ma zás ra, a csa -
lá don be lü li bán tal ma zás ról, il let ve a pár kap cso -
la ti erő szak ról, pros ti tú ci ó ról és em ber ke res ke de -
lem ről szó ló fog lal ko zá so kat tar ta nak az or szág
szá mos kö zép is ko lá já ban. Ta valy több mint ezer -
öt száz di á kot ér tek el. 
A se gély szer ve zet Vedd ész re! kam pá nya pe dig

ar ra hív ja fel a fi gyel met, hogy a tra gé di ák meg -
előz he tők, ha fel is mer jük a je le ket, és me rünk se -
gít sé get kér ni, va la mint ar ról tá jé koz tat, hogy mit
te he tünk mi mind annyi an má so kért. Er ről bő vebb
in for má ci ót a se gely szer ve zet.hu/ved desz re ol da -
lon ol vas hatsz.
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Élénk en, sok szí nű en 
Az  or szá gos  evan gé li zá ció  min dig
„mé dia ese mény”. Bo csá nat  a  szó ért,
mely vi lá gi fel hang jai mi att ta lán  nem
tű nik ide il lő nek – de lé nye gét te kint -
ve mégis helytálló.
Egy há zunk éle té nek do ku men tu -

máról van szó,  tu dó sí tás a  szak ma
sza bá lyai sze rint. Ugyanakkor misszi -
ói le he tő ség is az ál tal, hogy hí vo ga -
tás sá vá lik. 

Az evan gé li kus egy ház szí nei, ar cai,
hang jai  je len nek  meg.  Van  üze ne -
tünk, mon da ni va lónk! 
Az ok tó be ri or szá gos evan gé li zá ció

a De ák té ri temp lom ban min den ed -
di gi nél na gyobb lét szám mal zaj lott –
leg alább is e so rok író ja így érez te. Bár
ha ta valy író dott vol na e jegy zet, ak kor
is  la tol gat tam  vol na:  ennyi  em bert,
ennyi kor osz tály ból, az or szág min den
ré szé ből az ál ló he lyek meg tel té ig fo ga -
dott be „az or szág temp lo ma”! Ge ne -
rá ci ók so ra ült-állt min de nütt, hogy
hall gas sa  az  éb resz tő  ige hir de tést,
hogy  öröm mel  fi gyel je  a  kis kő rö si

evan gé li kus  óvo dá sok  és  is ko lá sok
elő adá sát, hogy át ad ja ma gát a bi zony -
ság te vők ál tal meg fo gal ma zott, hit épí -
tő gon do la tok nak. 
A rádiós tudósításban a kül ső kö -

rül mé nyek em lí té se, áb rá zo lá sa per -
sze ér zé kel tet va la mit a hall ga tó val,
aki eset leg még so sem volt ilyen ren -

dez vé nyen, de le het, ez után szí ve sen
jön – a  lé nyeg azon ban nem a  lét -
szám, az idő, az ebéd, ha nem minden -
nek az ér tel me, kö zép pont ja, gaz dá -
ja: az a Krisz tus, aki min ket ide hí vott,
és  igé jé vel  meg erő sí tett.  Aki  ezt  a
szom ba tot  tar tal mas sá,  em lé ke ze -
tes sé, evan gé li u mi vá tet te. 
Őró la szó lunk a mé dia csa tor ná in

ke resz tül – és ez a fel adat egé szé ben
más, mint ami kor bár mi lyen vi lá gi ren -
dez vény ről  tu dó sít  egy  ri por ter:  itt
nem ön ma gun kat, nem szó no ko kat,
nem em be ri cse lek vé se ket di cső í tünk,
ha nem csak az Úr is tent, és örü lünk an -

nak, hogy Jé zus ma ga kö ré gyűj tött is -
mét,  egy  olyan  szí nes  kö zös ség ben,
amely nem min den hé ten gyülekezhet
össze  így.  Élet jel,  mint  az  özön víz
után Is ten szö vet sé gé nek je le ként a szi -
vár vány (az idei bib li ai té ma): er ről tu -
dó sít juk a vi lá got. En nek ugyan le het,
hogy a ha tó rai hír adók ban nincs „hír -
ér té ke”,  de  ér té kes,  és  hír  is,  hi szen
evan gé li um, öröm hír hang zott. 
A szi vár vány olyan op ti kai je len ség,

me lyet az eső- vagy pá ra csep pek okoz -
nak, ame lye ken a fény, mint meg annyi
pi ci priz mán, meg tö rik. Szi vár vány ként
ra gyog hat nak élet utak is, me lyek re Jé -
zus fé nye vi lá gít, és szín be bo rít ja őket.
S nincs két egy for ma szín! 

Pasz tell ben, még is ra gyog va
A  má sik  ok tó be ri  ese mény,  amely
szí vet me len ge tő volt, és rá di ós szem -
pont ból is ki emel ke dő vé vált, kont -
rasz tos sá  te szi a  fen ti e ket: egy pi ci,
meg hitt kö zös ség ün ne pe. Ott más -
fél ezer nél is töb ben – itt né há nyan,
egy mást  név  sze rint  is me rők.  Ott
moz gás ban,  hely szín vál toz ta tás ban
–  itt  in kább  csen de sen,  em lé ke ket
idéz ve. Ott sok ge ne rá ci ó san – itt fó -
kusz ban az idős test vé rek kel. De egy -
há zunk éle té nek szi vár vány szí ne ez is,
ta lán meg hitt, ben ső sé ges har mó ni -
á ja mi att in kább pasz tell ár nya la tú –
amely ben még a szür ke is ott van…
Eb ből  már  tud ha tó,  hogy  a  di a ko -
nisszák ün ne pén jár tam.
2012, a Túr me zei Er zsé bet-év for du -

ló óta a Hű vös völ gyi úti di a ko nissza-
anya ház la kói és ve ze tői kö zé „ha za jár -
ha tok” hét köz na pi dél utá no kon vagy
ün nep na po kon. Sztoj ano vics And rás
lel kész és Gö rög Haj nal kadi a ko nissza-

fő nök asszony jó vol tá ból egé szen kö zel -
ről ré sze se le he tek az ese mé nyek nek, így
nem volt kér dés, hogy „én ké rem a té -
mát” min de nes tül: ki lenc ven éves a Fé -
bé Evan gé li kus Di a ko nissza egye sü let!
Az „ün ne pelt” itt sem csu pán egy szer -
ve zet, ter mé sze te sen, ha nem a meg tar -
tó Is ten nek szól a kö szö net, aki együtt
ma radt, ma rok nyi di a ko nisszakö zös sé -
gét a mai na pig él te ti, meg tart ja, és új
uta kat, új mun ka tár sa kat-mun ka ága -
kat  is  ad  a  Fé bé nek  (a  szó  je len té se
egyéb ként: „ra gyo gó”). 
A ki lenc ven nyolc éves Endre ffy Má -

riaés a nyolcvannégy éves Ma gassy Vil -
ma test vér, va la mint tár sa ik (kö zü lük
töb ben ma  is  egyen ru hát hor da nak)
olyan  bi zony ság té tel lel  aján dé koz ták

meg a Fé bé-ün nep csa lá di as kis kö zös -
sé gét, ame lyet a leg szé le sebb nyil vá nos -
ság elé tár ni ki vé te les  le he tő ség volt.
Olyan  élet uta kat  is mer hetett  meg  a
hallgató, ame lyek el gon dol kod tat ják, és

sa ját éle te ér té ke lé sé ben, sa ját dön té sei
meg ho za ta lá ban is se gít he tik. 
Ne héz,  na gyon ne héz,  küz del mes

sor sok  raj zo lód tak ki  és örö kít tet tek
meg. El hang zott a szür ke ru hák fej té -
sé ről írott, az 1951-es év nek em lé ket ál -
lí tó vers is. Azt sem le hetett meg in dult -
ság nél kül hall gat ni, aho gyan a majd
száz éves di a ko nissza test vér el mond -
ta, ho gyan sírt édes any ja, ami kor el -
mond ta ne ki: dia ko nissza szolgálatra
érez el hí vá st. Mégis ál dást ka pott szü -
le i től – nem akar ták, hogy le á nyuk „a
leg bol dog ta la nabb em ber le gyen a vi -
lá gon”, ha nem kö vet he ti Jé zus hí vá sát. 
A di a ko nisszák Túr me zei Er zsé bet

„himnuszát” énekelték: „Egy az Úr,
egy  a  hit,  egy  az  út,  egy  a  cél…”
A „Test vér szív-do bo gás mi lyen nagy
ke gye lem” – hangzott a folytatás. Fej -
ből  ének el ték,  hi szen  a  gyen gü lő

sze mek előtt a be tűk már össze foly -
nak a pa pí ron. Ölükben pihentették
dolgos ke züket – erről a fo tós kol lé -
ga kom po nált egy szép ké pet. 

g Stif ner-Kő há ti Do rottya

Szivárványaszínesőszben

A Szé csé nyi Evan gé li kus Egy ház köz -
ség szep tem ber 20-án egyik jó te vő jé -
re, Pulsz ky Fe renc re em lé ke zett szü le -
té sé nek két szá za dik év for du ló ján. Az
evan gé li kus Pulsz ky, amint a szé csé nyi
evan gé li kus temp lom fa lán 2011-ben
el he lye zett em lék táb lán ol vas ha tó, a
he lyi egy ház köz ség ön ál ló vá vá lá sá nak
elő se gí tő je és párt fo gó ja volt. 
Az evan gé li ku sok Szé csény ben egy

ide ig a Pulsz ky Fe renc tu laj do ná ban lé -
vő egy ko ri For gách-kas tély észak nyu -
ga ti  ron del lá já ban  tart hat ták  is ten -
tisz te le te i ket, majd 1884–1892 kö zött
– töb bek közt a Pulsz ky csa lád anya -
gi hoz zá já ru lá sá val – fel épül he tett ma
is ál ló temp lo muk. Ezért és per sze nem
min den na pi pá lyá ja mi att is ér de mes
Pulsz kyra em lé kez nünk.
Pulsz ky Fe renc 1814. szep tem ber 17-

én lát ta meg a nap vi lá got a Sá ros me -
gyei Eper je sen. Vissza em lé ke zé se i ben
csa lád já ról  töb bek  közt  ezt  ír ta:
„A  Pulsz kyak  már  egy  szá zad  óta
Eper je sen lak tak, hol sza ka dat la núl a
col le gi um s egy ház fel ügye lő i vé vá lasz -
tat tak, mint buz gó, ál do zat kész lu the -
rá nu sok.” Ta nul má nya it szü lő vá ro sá -
ban és Mis kol con kezd te, majd Pest -
re járt egye tem re, ahol jo gi dip lo mát
szer zett. 
Már  if jú ko rá ban  ha tott  rá  anyai

nagy ap já nak és nagy báty já nak ré gi ség -
gyűj tő szen ve dé lye. Utób bi, Fej ér váry
Gá bornagy ha tás sal volt szel le mi fej -
lő dé sé re.  Ve le  jár ta  be  Eu ró pát,  és
már ek kor szá mos nagy sze rű tu dós sal
meg is mer ked he tett. 
El ső an tik té má jú dol go za tát ti zen -

nyolc éve sen ír ta, és alig volt húsz éves,
ami kor a ró mai Ins tit uto di Cor ris pon -
den za Ar cheo log i ca a tag jai kö zé vá -
lasz tot ta. Négy év vel ez után a Ma gyar
Tu dós Tár sa ság nak is tag ja lett. 
Az 1832–36-os or szág gyű lés ide jén

jog gya kor nok ként  Po zsony ban  tar -
tóz ko dott, ahol az or szág gyű lé si if jú -
ság  egyik  leg meg ha tá ro zóbb  alak ja
volt.  1834-ben  Sá ros  vár me gyé ben
vál lalt hi va talt, a kö vet ke ző re form or -
szág gyű lé sen pe dig már a me gye kö -

ve te ként vett részt (1839–40). A li be -
rá lis el len zék ol da lán po li ti zált; nagy
sze re pe volt a vál tó jog és a bün te tő  tör -
vény könyv meg al ko tá sá ban. 
Már ko ráb ban szé les kö rű is mert -

sé get és el is mert sé get szer zett a Ma -
gyar or szá gon is az egyik leg ol va sot -
tabb nak  szá mí tó  Augs bur ger All ge -
mei ne Zei tungbanmegjelent úti le ve -
le i vel, majd a ma gyar or szá gi po li ti kai
hely ze tet egy-egy té má ban meg vi lá gí -
tó cik ke i vel, il let ve bi zo nyos ma gyar -
el le nes  pub li cisz ti kák ra  re a gá ló  vá -
lasz le ve le i vel. 
Ké sőbb  ak tív  sze rep lő je  lett  az

1848–49-es for ra da lom és sza bad ság -
harc nak. Rövid ideig államtitkár volt,
később miniszter lett a felelős magyar
kormányban. A Bat thyá ny-kor mány
tá vo zá sát kö ve tő en az or szág irá nyí tá -
sát át ve vő Hon vé del mi Bi zott mány ban
a föld mű ve lés-, ipar- és ke res ke de lem -
ügy ve ze té sé vel bíz ták meg. 1849-ben
a ma gyar kor mány lon do ni kö ve te ként
foly tat ta mun ká ját. 
A sza bad ság harc le ve ré se után im -

már emig ráns ként ma radt Ang lia fő -
vá ro sá ban, majd ké sőbb Fi ren zé ben te -
le pe dett le. A ma gyar emig rá ció egyik
ve ze tő sze mé lyi sé ge volt 1866. évi ha -
za té ré sé ig.  Az  1849-ben  fej-  és  jó -
szág vesz tés re ítélt Pulsz ky a ba rát já nak,
bá ró Eöt vös Jó zsef nek a köz ben já rá sá -
ra ka pott ke gyel met. 
A ki egye zés után or szág gyű lé si kép -

vi se lő vé vá lasz tot ták, De ák párt já ban
po li ti zált. Par la men ti mun ká ja mel lett

1869-től a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um
igaz ga tó ja ként te vé keny ke dett. A mú -
ze um élén el töl tött ne gyed szá za da az
in téz mény vi rág ko ra lett. A kor tár sak
és az utó kor meg íté lé se sze rint is ek -
kor vált az ad dig pro vin ci á lis jel le gű
mú ze um eu ró pai szín vo na lú kul túr in -
téz ménnyé. Igaz ga tá sa alatt fe jez ték be
a  klasszi cis ta  mú ze um pa lo ta  bel ső
te re i nek, köz tük a fő lép cső ház nak a dí -
szí tő fes té sét. Új ra ren dez ték az egyes
mú ze u mi tá ra kat, új ál lan dó ki ál lí tá -
sok nyíl tak, és elő ször je len tek meg a
meg is mer te té sü ket szol gá ló mú ze u mi
ve ze tő fü ze tek. 

Pulsz ky ars po e ti cá ja ez zel kap cso la -
to san a kö vet ke ző volt: „A mú ze u mi
gyűj te mé nyek ne le gye nek rej tett kin -
csek, mint a bank ara nya; le gyen azok -
ból ban kó is, mely köz for ga lom ba jő.” 
Pulsz ky alatt a Nem ze ti Mú ze um si -

ke re sen sze re pelt anya gá val a bé csi vi -
lág ki ál lí tá son (1873). Fon tos sze re pet
ját szott ab ban, hogy a ma gyar ál lam
meg vá sá rol ta az Es ter há zy-kép tá rat és
több más je len tős, el ső sor ban ipar mű -
vé sze ti gyűj te ményt. Ezen gyűj te mé -
nyek ből  jött  az tán  lét re  az  1870-es
évek ben az Ipar mű vé sze ti Mú ze um,
majd az 1880-as évek ben az Or szá gos
Kép tár,  a  Szép mű vé sze ti  Mú ze um
jog előd je  (mely nek  Pulsz ky  Fe renc
fia, Ká roly lett a ve ze tő je). 
Igaz ga tá sa  alatt  a  mú ze um  egy

újabb tár ral bő vült, ami kor lét re hoz -
ta a nép raj zi osz tályt, amely nek élé re
Xán tus Já nost ne vez te  ki.  Jel lem ző
volt  rá,  hogy  nagy sze rű  tu dó so kat
vett fel a mú ze um ba, ez zel is nö vel te
in téz mé nye presz tí zsét. 
1872-ben a mú ze u mok és könyv tá -

rak or szá gos fő fel ügye lő jé vé ne vez ték
ki, et től kezd ve ha lá lá ig tu laj don kép -
pen  az  egész  ma gyar  mú ze um ügy
irá nyí tó ja és fej lő dé sé nek elő moz dí tó -
ja lett.
Utol só éve i ben fő mű vén, a Ma gyar -

or szág ar cha eolo gi á ja cí mű mo nog rá -
fi á ján dol go zott, amely nem sok kal ha -
lá la előtt, 1897-ben je lent meg két kö -
tet ben. Ki ne ve zé sé től  éle te  vé gé ig  a
Nem ze ti  Mú ze um ban  la kott.  Név -

jegy kár tyá ján ne ve mel lett csak egy szó
sze re pelt: „Mu ze um”.
In nen, sze re tett mú ze u má ból kí sér -

ték utol só út já ra is két nap pal ha lá la
után, 1897. szep tem ber 11-én a Ke re -
pe si te me tő be, ahol a csa lá di krip tá ban
he lyez ték örök nyu ga lom ra Hor váth
Sán dorpes ti evan gé li kus lel kész bú csú -
sza vai után. 
A  Pulsz ky-sírt  idén  szep tem ber -

ben a ke rek év for du ló kap csán a Nem -
ze ti Örök ség  In té ze te  fel újít tat ta,  és
szep tem ber 17-én meg em lé ke zést tar -
tott a vé dett sír hely nél. Né hány nap -
pal ko ráb ban, szep tem ber 5-én Má don,
a  Pulsz ky  csa lád  egy ko ri  kú ri á já nál
(mely je len leg a De me ter vin Pin cé szet
tu laj do ná ban van) tar tot tak ün nep sé -
get Pulsz ky Fe renc szü le té sé nek bi cen -
te ná ri u ma al kal má ból. Az ün nep ség
vé gén a 18. szá za di kő épü let fa lán le -
lep lez ték Pulsz ky Fe renc em lék táb lá -
ját (felső képünkön).

g De b rec ze ni-Drop pán Bé la

A szer ző tör té nész-le vél tá ros-szak mu -
zeo ló gus, a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um
Köz pon ti Adat tá rá nak mun ka tár sa, a
Hon is me re ti Szö vet ség el nö ke

Az evan gé li kus gyűj te mény ügy há lás fel ada ta a ne ves elő dök em lé ké nek ápo lá sa. Írá sunk a két száz év vel ez előtt szü le tett Pulsz -
ky Fe renc em lé két idé zi meg. A tu do má nyos és köz élet meg ha tá ro zó alak ja ként mű kö dő Pulsz ky a Ma gyar Nem ze ti Mú ze -
um igaz ga tó ja ként is be ír ta ne vét a kul túr tör té net be. Követendő le het e ne ves evan gé li kus előd ál tal fej lesz tett mú ze um pél -
dá ja, amely mind annyi un kat mun ká ra lel ke sít het most, hogy az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um is meg úju lás előtt áll.

„A mú ze u mi gyűj te mé nyek
ne le gye nek rej tett kin csek”

PulszkyFerencemlékezete
tHesaurus
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h i r d e t é s

Meghívókönyvbemutatóra
Hor váth Bar na re for má tus es pe res Em lé kez ni ti los cí mű élet raj zi kö te tét
no vem ber 26-án 17 óra kor mu tat ja be Tő kécz ki Lász ló tör té nész Bu da pes -
ten, a Rá day Kol lé gi um ban (Budapest IX., Ráday u. 28). A mű sor ve ze tő
Szent pé te ri Esz ter lesz. Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vár nak.

Er dő ker tes Bu da pest től hu szon négy
ki lo mé ter re  észak ke let re  ta lál ha tó,
Gö döl lő és Vác kö zött, Ve res egy ház
köz vet len észa ki szom széd sá gá ban.
A di na mi ku san fej lő dő agg lo me rá ci -
ós te le pü lé sen az utób bi ti zen öt év -
ben meg dup lá zó dott a la ko sok szá -
ma. Az újon nan be köl tö zők nagy ré -
sze pro tes táns hát te rű. El ső sor ban
őket szán dé ko zik fel ku tat ni, meg szó -
lí ta ni,  és  ne kik  kí ván  lel ki  ott hont
nyúj ta ni a gyü le ke zet.
Az er dő ker te si lut he rá nu sok hu -

szon hét év vel ez előtt, no vem ber 10-
én tar tot ták meg el ső is ten tisz te le tü -
ket, ak kor még Gö döl lő szór vá nya -
ként. En nek egy csa lá di ház kony há -
ja adott ott hont. Ro szík Gá bor lel kész
gon doz ta a kö zös sé get. A gyü le ke zet
lét szá ma az évek so rán fo ko za to san
nö ve ke dett, így je lent ke zett az igény
sa ját temp lom épí té se iránt. Az ál mo -
kat konk rét ter vek kö vet ték.
Az  Er dő ker te si  Pro tes táns  Hí -

vők Egye sü le té től ka pott ter ve zé si
prog ram  alap ján  a  Ti ha nyi–Hal -
mos és Tár sai Épí té sze ti és Mér nö -

ki Iro da Kft. ké szí tett kon cep ci o ná -
lis ter vet. En nek el fo ga dá sa után ké -
szült el 1997-től az épí té si en ge dé -
lye zé si, majd a ki vi te li terv. Az épí -
té si mun ká kat dr. Dúl Udó End re
irá nyí tot ta.
A temp lom alap kö vét 2000. no -

vem ber 25-én he lyez ték el D. Sze bik
Im re püs pök, Det re Já nos es pe res és
Blázy Ár pád gyü le ke ze ti  lel kész
szol gá la tá val. Az épü let fel szen te lé -
se  az  épí té si  mun ka  be fe jez té vel,

2006.  feb ru ár 4-én volt D.  Sze bik
Im re püs pök, Det re Já nos es pe res és
Al bert Gá bor gyü le ke ze ti  lel kész
szol gá la tá val.
A temp lom épí té si kon cep ci ó ja a

leg ré gibb ke resz tyén ha gyo má nyo -
kat és a mai li tur gi át a leg kor sze rűbb
mű sza ki le he tő sé gek kel öt vö zi. Egy -
ha jós, in teg rált tor nyos, két szin tes,
szim met ri kus  el ren de zé sű  épü let.
A temp lom – öku me ni kus pro tes -
táns  temp lom ként  –  kül ső-bel ső
jel kép rend sze ré nek  kö szön he tő en
al kal mas más fe le ke ze tek szá má ra is.
Emel lett mél tó hely színt ad tár sa dal -
mi és kul tu rá lis ren dez vé nyek meg -
tar tá sá hoz is.
2011-től az er dő ker te si gyü le ke zet

a Do mo nyi Evan gé li kus Egy ház köz -
ség fi ók egy há za ként, majd 2012-től le -
ány egy há za ként mű kö dik. Ezek ben az
évek ben Sá ghy Ba lázs lel kész és fe le -
sé ge, Sá ghy né Kiss Ka ta lin lel kész nő
vég zett ko moly gyü le ke zet épí tő szol -
gá la tot. 2013. szep tem ber 1-jé től hely -
ben la kó lel ké sze lett a gyü le ke zet nek
Tö rök Anett sze mé lyé ben.

evangélikus
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November  30-án,  advent  első
vasár napján 10.04-től evan gé li -
kus  is ten tisz te le tet  köz ve tít  a
Kos suth  rá dió  az  erdőkertesi
evan gé li kus  temp lom ból.  Igét
hir det Török Anett lel kész.

istentiszteLet-kÖzvetítésaMagyarráDiÓBan

Be mu tat ko zik a Do mo nyi Evan gé li kus Egy ház köz ség
er dő ker te si le ány egy há za

A nap kö zös úr va cso rás is ten tisz te -
let tel kez dő dött, ame lyen teo ló gus -
hall ga tók vé gez ték a li tur gi ai szol gá -
la tot, és Pán gyánsz ky Ág nes egye te -
mi lel kész hir det te az igét. Idén kü -
lö nö sen  nagy  volt  az  ér dek lő dés:
nem hogy meg telt a ká pol na, de még
szé ke ket  is  kel lett  be hoz ni,  hogy
sen ki nek ne kell jen áll nia. 
A nap fo lya mán szám ta lan elő adás

vár ta az ér dek lő dő ket, a pszi cho ló -
gi á tól a rend sze res teo ló gi á ig min -
den be be pil lan tást nyer het tek.
A het ven di ák kö zül nem min den -

ki ké szül lel kész nek vagy hit tan ta nár -
nak, bár volt, aki a nyílt nap ha tá sá -
ra gon dol ko dott el, hogy be ad ja je -
lent ke zé sét a hit ta nár szak ra.
A  Bu da pest-Fa so ri  Evan gé li kus

Gim ná zi um ból  ér ke zett  Le ba nov
Bar ba rát a jo gi pá lya vonz za, még -
is fon tos nak tar tot ta, hogy el jöj jön a
nyílt nap ra. 
– A teo ló gi á nak van he lye a mai

tu do má nyok  kö zött,  még  min dig
lét fon tos sá gú,  nem  évül  el.  Ezért
ami kor a hit tan ta ná rom fel ve tet te a
nyílt nap le he tő sé gét, na gyon meg -

örül tem.  A  ne gye dik  év fo lyam ból
össze sen hú szan jöt tünk el.

Wäch ter Bal dó azon ban már biz -
tos  ben ne,  hogy  teo ló gus-lel kész
szak ra sze ret ne je lent kez ni. A bu da -
ör si gyü le ke zet kép vi se le té ben ér ke -
zett lel ké szé vel, Endre ffy Gé zá val.
– Egy ifi tá bor ban ve ze tő ként vet -

tem részt, ahol annyi ra jó volt szol gál -
ni az Úr nak, be szél get ni a fi a ta lok kal,
ve zet ni egy cso por tot, hogy el dön töt -
tem: lel kész sze ret nék len ni. Most épp
a hit tan é rett sé gi re ké szü lök, de mi vel
a mi gim ná zi u munk ban nincs hit tan -
ok ta tás, ezért a De ák Té ri Evan gé li kus
Gim ná zi um ban va gyok ven dég hall ga -
tó – tud tuk meg tő le.
Ar ra a kér dés re, hogy mi lyen volt

az  el ső  be nyo má sa  az  Evan gé li kus
Hit tu do má nyi  Egye tem ről,  Bal dó
ha tá ro zott vá laszt adott:
– A ho mi le ti ka tet szett a leg job -

ban, és összes sé gé ben az egész is ko -
la. Va jon csak a nyílt nap mi att tű nik
ennyi re la zá nak? De nem is fon tos,
mert én már biz to san tu dom, hogy
itt sze ret nék ta nul ni! 

g EHE HÖK

Nyílt nap az egye te men
b Idén is meg nyi tot ta ka pu it a teo ló gia iránt ér dek lő dő kö zép is ko lá sok

előtt az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE). A no vem ber 12-
én tar tott nyílt nap ra kö zel het ven di ák lá to ga tott el vi dé ki és bu da -
pes ti gim ná zi u mok ból, lel ké sze ik és is ko la lel ké sze ik kí sé re té ben. 

h i r d e t é s

Fel újí tott is ko la-temp lo má ért – ahogy
a he lyi ek ne ve zik – adott há lát no vem -
ber 15-én Pá hi evan gé li kus sá ga. A 11
mil lió 560 ezer fo rint ból re no vált épü -
le tet Gáncs Pé ter püs pök szen tel te fel.
Mt 17,4 alap ján tar tott ige hir de té sé ben
fel hív ta a fi gyel met: ve gyük ész re an nak
a fon tos sá gát, hogy nem csak az szá mít,
hogy a temp lom fa la in be lül jó-e ne -
künk, az is fon tos, hogy ezt a min ket
még csak kí vül ről szem lé lők is meg lás -
sák,  von zó nak,  hí vo ga tó nak  ta lál ják. 
A temp lo mot zsú fo lá sig töl tő gyü le -

ke ze tet Nagy Ve ro ni ka,az idén épp hu -
szon öt  éve  hely ben  szol gá ló  lel kész
kö szön töt te. A Csen gőd–Pá hi–Kas kan -
tyúi Tár sult Evan gé li kus Egy ház köz sé -
get nap ra pon to san negy ven év vel a
mos ta ni szen te lés előtt hív ták élet re. 

g Kiss Ta más

Meg újult Pá hi temp lo ma
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aForrásevangélikuskeresztyénÓvodaépületének
energetikaikorszerűsítése

A For rás Evan gé li kus Ke resz tyén Óvo da több mint 35 mil lió fo rin tot nyert
az Új Szé che nyi terv Kör nye zet és ener gia ope ra tív prog ram ke re té ben.
A tá mo ga tás le he tő vé tet te a For rás Evan gé li kus Ke resz tyén Óvo da épü -
le té nek utó la gos kül ső hő szi ge te lé sét, kül ső nyí lás zá ró i nak cse ré jét, fű -
té si és hasz ná la ti me leg víz-rend sze ré nek kor sze rű sí té sét, vi lá gí tás- kor -
sze rű sí té sét, nap kol lek to ros és nap ele mes rend sze rek te le pí té sét.
Az épü let ener ge ti kai té nye zői már nem fe lel tek meg, fű té si és hasz -

ná la ti me leg víz-rend sze re nem tett ele get a kor el vá rá sa i nak, nyí lás zá -
rói és fény for rá sai má ra el avult tá vál tak.
A most be fe je ző dött pro jekt ke re tében sor ke rült a fa lak utó la gos hő -

szi ge te lé sé re, va la mint a kül ső nyí lás zá rók cse ré jé re. A fű té si rend szert
kon den zá ci ós gáz ka zán te le pí té sé vel és acél le mez lap ra di á to rok fel sze -
re lé sé vel tet ték kor sze rű vé és ener gia ta ka ré kos sá. A hasz ná la ti me leg víz-
rend szert  tel je sen  fel újí tot ták,  nap kol lek to rok kal  se gít ve mű kö dé sét.
A ré gi vi lá gí tó tes te ket új, ener gia ta ka ré kos da ra bok ra cse rél ték. To váb -
bá te le pí tet tek egy há ló zat ra vissza táp lá ló nap ele mes rend szert is. 
A pro jekt el sőd le ges cél cso port ja a For rás Evan gé li kus Ke resz tyén Óvo -

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

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

For rás Evan gé li kus Ke resz tyén Óvo da 
8100 Vár pa lo ta, Jó kai út 10.

gyer mek-kert.hu
ujsz ec he nyi terv.gov.hu

A ta tai vad lúd so ka da lom év ről év -
re több lá to ga tót vonz, má ra iga zi tél -
kö szön tő  fesz ti vál lá  vált,  amely re
több mint tíz ezer ven dég ér ke zik, sok
kül föld ről.  Min den  év  utol só  no -
vem be ri hét vé gé jén  ren de zik meg. 
A  vad lúd so ka da lom  2001-ben  a

Száz Völgy Ter mé szet vé del mi Egye -
sü let és a Ma gyar Ma dár ta ni és Ter -
mé szet vé del mi Egye sü let Ko má rom-
Esz ter gom Me gyei Cso port já nak ci -
vil kez de mé nye zésé re jött lét re. A ja -
va részt ön kén tes mun ká val szer ve ző -
dő nagy ren dez vény sok kal in kább te -
kint he tő  fenn tart ha tó sá gi  ter mé -
szet vé del mi min ta pro jekt nek, mint
ha gyo má nyos ér te lem ben vett fesz -
ti vál nak. De so kak szá má ra ez az egy -

re nép sze rűbb ren dez vény egy ben a
ter mé szet ün nep lé sét is je len ti. 
Eu ró pa-szer te  egye dül ál ló  lát vá -

nyos ság ez, hi szen a ta tai Öreg-tó az
egyet len  olyan  ma dár pi he nő hely,
ame lyet a vá ros szin te tel je sen kör -
be vesz. Ta ta, a „vi zek vá ro sa” – Ma -
gyar or szág leg je len tő sebb ví zi vá rá -

val,  a  ba rokk  épí té szet  meg annyi
mű em lé ké vel és per sze a mo dern kor
épü le te i vel – pa zar ke re tet nyújt a
ma dár meg fi gye lés hez.
A vad lu dak min den év no vem be -

ré ben  ér kez nek  Ma gyar or szág ra,
hogy a te let ná lunk tölt sék, és feb ru -
ár  vé gén,  már ci us  ele jén  in dul nak

vissza észa ki köl tő he lye ik fe lé. Ezek
a ma da rak tet ték a ta tai Öreg-ta vat
eu ró pai hí rű vé. A két száz húsz hek -
tá ros ta vat Ma gyar or szág leg ré geb -
bi – csak nem hét száz esz ten dős –
mes ter sé ges  ha las ta va ként  tart ják
szá mon. 1989 óta a ram sa ri egyez -
mény ál tal is vé dett élő hely. Kü lön -

le ges ma dár vé del mi te rü let, 2005-től
pe dig ré sze az Eu ró pai Unió ter mé -
szet vé del mi-öko ló gi ai há ló za ta ma -
gyar or szá gi  alap ját  ké pe ző  Na tu ra
2000-nek is. 
A ta tai vad lúd so ka da lom fő att rak -

ci ó ja min den év ben a ma dár vo nu lás
le nyű gö ző lát vá nyos sá ga. A lu dak ko -
rán reg gel fel száll nak a tó ról, és ki -
húz nak a kör nye ző táp lál ko zó te rü le -
tek re. Nap le men te kor tér nek vissza,
és han gos zsi vaj jal száll nak le a tó vi -
zé re. Az es ti be hú zás nar rá to rai idén
Zsol dos Ár pád és Or bán Zol tán or -
ni to ló gu sok lesz nek. 
A ren dez vény alap pil lé rei a reg ge li

és es ti vad lúd hú zás meg te kin té se, a
te lesz kó pos ma dár meg fi gye lés, a ma -
dár gyű rű zé si be mu ta tó, az or szá gos
ma dár meg fi gye lő ver seny. A részt ve -
vők eze ken kí vül szá mos más prog -
ra mon is részt ve het nek: lesz ját szó -
ház a gyer me kek nek, kü lön bö ző ál -
lat be mu ta tók,  ter mé sze ti  té má kat
fel dol go zó elő adá sok, ál ta lá nos is ko -
lák nak ki írt ve tél ke dők, es ti csil la gá -
szat. Az ad ven ti vá sá ron kéz mű ve sek,
ős ter me lők, nép mű vé szek, va la mint
„Nem ze ti  par ki  ter mék”  véd je gyes
ter me lők por té ká it vá sá rol hat ják meg
a lá to ga tók.
2014-ben a dísz ven dég a Hor to bá -

gyi Nem ze ti Park Igaz ga tó sá ga lesz.
A ren dez vény kö zép pont já ban pe -

dig a negy ven éves Ma gyar Ma dár ta -
ni és Ter mé szet vé del mi Egye sü let áll
majd.
No vem ber 28–29-én te hát  irány

Ta ta!
g s. a.

To váb bi in for má ci ók:
vad lud so ka da lom.hu

ÜzenetazararátrÓL

Rovatgazda: Sánta Anikó
ararat@lutheran.hu

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház Re for má ci ói Em lék bi zott sá ga
tisz te let tel meg hív ja a re for má ció
és kul tú ra évé nek ün ne pi hang ver -
se nyé re,  ame lyet  no vem ber  29-
én, szom ba ton 18 óra kor tar tunk a
De ák té ri evan gé li kus temp lom ban
(1052 Bu da pest, De ák tér 4.).
Köz re mű kö dők: Bu da ör si evan -

gé li kus ének kar (ve zé nyel: Kecs kés
Ba lázs), Fő vá ro si pro tes táns kán to -
rá tus női  ka ra  (ve zé nyel:  Ben ce

Gá bor), a Lu the rá nia ének- és ze -
ne ka r (ve zé nyel: Kamp Sa la mon),
Al föld qu ar tett, Mag da la kó rus
(ve zé nyel: Si mon Bar ba ra), va la mint
az Er kel Fe renc ve gyes kar (ve zé nyel:
Cse ri Zsó fia), to váb bá Fin ta Ger gely
(or go na), Amb rus Or so lya (szop -
rán), Hol ló Csa ba (basszus) és Ács
Dá vid (or go na).
Igét hir det Fa bi ny Ta máspüs pök.
Az ün ne pi hang ver se nyen a fel -

kért  együt te sek  ne ves  evan gé li -
kus  ze ne szer zők  mű vei  mel lett
be mu tat ják a re for má ci ói em lék bi -
zott ság ál tal ki írt kó rus mű pá lyá zat
né hány dí ja zott al ko tá sát. A dí ja -
kat át ad ja és a pá lyá zat ered mé nyét
ér té ke li  Dras kó czy Lász ló ze ne -
szer ző, a zsű ri el nö ke.

Tá mo gat ja a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház Re for má ci ói
Em lék bi zott sá ga.

Decemberikedvezményeskönyvvásárok
A Lu ther Ki adó sze re tet tel vár ja vá sár ló it ad ven ti könyv vá sá ra in!

14. győ ri ad ven ti ke resz tény könyv vá sár. Hely szín: Szé -
che nyi Ist ván Egye tem, 9026 Győr, Egye tem tér 1. Idő pont:
de cem ber 3., szer da, 9–7 óra. 
20. ke resz tyén könyv vá sár. Hely szín: Ló nyay Ut cai Re for má -
tus Gim ná zi um, 1092 Bu da pest, Ki ni zsi u. 1–7. (Ló nyay és Ki -
ni zsi ut ca sa rok.) Idő pont: de cem ber 5–6., pén tek és szom bat.

Nyit va tar tás: pén te ken 14–20, szom ba ton 9–17 óra között. Idén a ru ha tár
mel lett bü fé is lesz a vá sár lók ré szé re. 

Elő ze tes meg ren de lé sét de cem ber 1-jé ig küld he ti el a ki ado@lu the ran.hu
e-mail cím re. Kér jük, je lez ze, me lyik könyv vá sár ban sze ret né át ven ni a
köny ve ket.

h i r d e t é s e k

A So mogy-Za lai Egy ház me gye je lö -
lő bi zott sá gá nak no vem ber 14-i ka -
pos vá ri ülé sén szá mol ták össze az
es pe res je löl tek re  az  egy ház me gye
sza va za ti jo gú gyü le ke ze te i ből be -

ér ke zett  sza va za to kat.  Az  ered -
mény sze rint a So mogy-Za lai Egy -
ház me gye egy ház köz sé gi pres bi te -
rei ál tal meg vá lasz tott es pe res (a vá -
lasz tá si  cik lus  vé gé ig) Kő sze ghy né

Racz kó Zsu zsan na lesz. Be ik ta tá sá -
ra no vem ber 30-án 15 óra kor gyü -
le ke ze té ben, Ecseny ben ke rül majd
sor.

f Forrás: Evan gé li kus.hu

Új es pe re s a So mogy-Za lai Egy ház me gyében

Meghívóünnepihangversenyre

no vem ber 28-án is mét le vél tá ri éj sza ka lesz a Bécsi kapu téren. Cél unk az,
hogy be mu tas suk Má rai Sán dor személyét és mű vé sze tét, meg idéz zük azt
a kort, amely ben al ko tott, és fel idéz zük tra gi kus ha lá lát.
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VASÁRNAP

9.00 / Pax Tv
Evangélikus istentisztelet
a budavári templomból
9.30 / Mezzo Tv
Händel: Salamon
(oratórium)
9.30 / Bartók rádió
Musica sacra
(egyházzenei magazin)
10.04 / Kossuth rádió
Metodista istentisztelet 
a kaposvári imaházból
10.30 / M1
Református magazin
10.55 / M1
Református ifjúsági műsor
11.30 / M1
Sztehlo Gábor
100 éve született a gyermek -
mentő evangélikus lelkész
19.30 / Duna World
Kerekek és lépések
A beregi Tiszaháton

HÉTFŐ

9.00 / Pax Tv
Händel: Messiás
(oratórium)
10.25 / M1
Család-barát
(magazinműsor)
15.15 / Duna World
Református ifjúsági műsor
20.00 / Pax Tv
Kút
(élő interaktív műsor)
Műsorvezető: Deák László
evangélikus lelkész
21.10 / Pax Tv
Esperes 60.
Családi istentisztelet
Pestszentlőrincen
21.30 / Duna Tv
Békés békétlenek
(magyar dokumentumfilm)
23.50 / Duna Tv
Hontalanok
(szerb dokumentumfilm)

KEDD

10.00 / Bartók rádió
Hang-fogó
Provenzale: 111. zsoltár
13.55 / M1
Ég, föld, férfi, nő
Őrség
14.05 / Kossuth rádió
Arcvonások
Wacha Imre
16.15 / Pax Tv
Nairobi Girls
(riportfilm)
22.00 / Pax Tv
10. Szélrózsa evangélikus
ifjúsági találkozó
(riportfilm)
22.55 / Duna Tv
Henrik Ibsen: Rosmersholm
Az Újvidéki Színház előadása
23.00 / M1
Égjen inkább az olajmező...
(magyar dokumentumfilm,
2014)

SZERDA

13.30 / Kossuth rádió
,,Tebenned bíztunk eleitől
fogva...’’
A református egyház félórája
14.50 / Duna World
Református ifjúsági műsor
15.15 / Duna World
Négy szellem
Ki a példaképed?
16.35 / M3
Szerelem száz háton
(magyar–NSZK játékfilm,
1983)
21.10 / Duna Tv
A merénylet – Szarajevó, 1914
(német tévéfilm, 2014) (97’)
21.20 / M1
Szabadság tér ’89
(történelmi magazinműsor)
21.50 / M3
Vidám vasárnap
(fekete-fehér magyar
játékfilm, 1966) (70’)

CSÜTÖRTÖK

5.15 / M1
Hajnali gondolatok
11.30 / Pax Tv
Gusztáv Adolf-ünnep,
Sopron, 2014
12.05 / Bartók rádió
Berlioz: Rekviem, Op. 5.
14.30 / Bartók rádió
Népzene – újragombolva
Novemberi újdonságok
19.00 / Pax Tv
Békesség hírnöke
(baptista magazinműsor)
19.25 / Kossuth rádió
Tetten ért szavak
Balázs Géza műsora
21.10 / Duna Tv
Felhőjáték
(magyar játékfilm, 1983) (87’)
21.55 / Duna World
Ybl 200
(magyar dokumentumfilm)
22.05 / Duna World
Táncvarázs

PÉNTEK

13.01 / Bartók rádió
Arcus temporum
XI. pannonhalmi művészeti
fesztivál
13.30 / M1
A világörökség kincsei
(német ismeretterjesztő
sorozat)
20.20 / M1
Virtuózok
(komolyzenei tehetségkutató
műsor)
22.00 / Pax Tv
A titok nyitja
Északi egyházkerületi
missziói nap Dabason
21.05 / Kossuth rádió
Belépő
(kulturális magazin)
22.50 / Duna Tv
Kultikon (magazinműsor)
23.10 / Duna Tv
Az öreg halász és a tenger
(amerikai játékfilm, 1958)

SZOMBAT

12.05 / Bartók rádió
Áchim Erzsébet orgonaestje
16.35 / M1
Ég, föld, férfi, nő
Kőszeg
17.05 / Pax Tv
Ökumenikus imaheti
istentisztelet közvetítése
Esztergomból
17.45 / Duna World
Kosárlabda All Star Gála
(élő közvetítés)
20.20 / M1
Játék határok nélkül, 2014
21.00 / Duna Tv
Holdkelte
(angol–francia játékfilm,
1979) (121’)
21.04 / Kossuth rádió
Rádiószínház
Máté evangyélioma, 2/1. rész
22.00 / M2
A Dicső 39
(angol filmdráma, 2009)

VASÁRNAP

8.25 / Duna Tv
Lyukasóra
(irodalmi műsor)
9.00 / Pax Tv
Evangélikus istentisztelet
a budavári templomból
9.30 / Bartók rádió
Musica sacra
Bach-kantáták 
10.00 / ARD1 (német)
Evangélikus istentisztelet
10.04 / Kossuth rádió
Evangélikus istentisztelet
Erdőkertesről
Igét hirdet: Török Anett
10.15 / M1
Biblia és irodalom
10.55 / M1
Református ifjúsági műsor
András-nap, advent első
vasárnapja
20.55 / Duna Tv
A Buddenbrook ház
(német játékfilm, 2008) (145’)

VASáRNAPTÓL VASáRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból november 23-ától november 30-áig

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

Va sár nap (no vem ber 23.)
Ezért vagy te oly nagy, Uram, ó, Uram! Sen ki sincs hoz zád fog ha tó, sőt nincs
is raj tad kí vül Is ten, egé szen úgy, aho gyan hal lot tuk fü lünk kel. 2Sám 7,22 (Jel
1,17a–18; Mt 25,1–13; Jel 21,1–7; Zsolt 90) Biz ton ság ra tö rek szünk. Igyek szünk
úgy be ren dez ni az éle tün ket, hogy min den a he lyén le gyen, de ha már el ke -
rül he tet lenek a problémák, ak kor is a le he tő leg ki sebb zök ke nő vel jus sunk
át a ne he zebb ré sze ken. Ez vo nat ko zik a min den na pok lát ha tó és az ava tat -
lan szem nek lát ha tat lan te rü le te i re egy aránt. Azon ban egy szer csak el jön a
nap, ami kor min den meg vál to zik, és nem ma rad sem mi más, mint meg ta -
pasz tal ni Is ten vég te len nagy sá gát.

Hét fő (no vem ber 24.)
Mind az, amit Is ten tesz, örök ké meg ma rad; nincs ah hoz hoz zá ten ni va ló, és
nincs be lő le el ven ni va ló. Préd 3,14a (Jel 14,6; 5Móz 34,1–7/8/; Ézs 1,1–9) Ami -
kor ez a vál to zás be kö vet ke zik, vagy is az éle tünk ad di gi fo lyá sa más irányt
vesz, ak kor meg kell áll nunk. Meg kell áll nunk, hogy kö rül néz zünk, hogy el -
dönt hes sük, mer re is to vább. Ha jól fi gye lünk, meg lát juk, hogy utunk il lesz -
ke dik-e az Is ten ál tal ne künk ki je lölt út hoz, vagy pe dig ré gen le tér tünk már
ró la. Hi szen amit ő tesz az éle tünk kel, az örök ké meg ma rad. Mi nem tu dunk
azon vál toz tat ni, de azt meg te het jük, hogy sa ját ter ve in ket az ő ter ve i hez iga -
zít juk.

Kedd (no vem ber 25.)
Nézd, Uram, mi lyen nyo mo rult va gyok, bel sőm há bo rog, ver gő dik ben nem
a szí vem, mert na gyon en ge det len vol tam. JSir 1,20a (Lk 18,13; 1Pt 1,13–21; Ézs
1,10–20) Min den ilyen meg ál ló, min den új élet hely zet, min den új ese mény,
amely vál to zást idéz elő, le he tő ség. Esély ar ra, hogy ami ad dig rossz vagy hely -
te len volt, azt ki iga zít suk. Ez azon ban csak nem min dig sok fáj da lom mal és
még több küz de lem mel jár. Szem be néz ni az zal, hogy min den meg vál to zik,
szem be sül ni az zal, hogy el kell hagy nunk ad di gi ké nyel mes éle tün ket, sok -
szor nyo mo rú sá gos és szív fáj dí tó ér zés.

Szer da (no vem ber 26.)
Uram, ha el nyer tem jó in du la to dat, add ne kem va la mi je lét an nak, hogy va -
ló ban te be szélsz ve lem!Bír 6,17 (Jn 20,29; 1Kor 3,9–15; Ézs 2,1–5) Az élet mély -
sé ge i ben, az élet ha tár hely ze te i ben ka pasz ko dó kat ke re sünk. Egy ke zet, amely
meg tart. Egy pil lan tást, amely bá to rít. Egy han got, amely biz tat. Va la mit, ami
fel fe lé emel, ami el in dít, ami erőt ad, ami csök ken ti a fáj dal mat. Hol, ki nél
ke res sük eze ket a ka pasz ko dó kat? Ho vá, ki hez for du lunk ak kor, ami kor „min -
den Egész el tö rött”? Ilyen kor még azok a sza vak is ide gen nek tűn nek, ame -
lyek pe dig ko ráb ban oly sok ne héz hely zet ben meg se gí tet tek.

Csü tör tök (no vem ber 27.)
Az Úr ezt mond ta Sa la mon nak: Kérj va la mit, én meg adom ne ked! Sa la mon
ezt fe lel te: Adj azért szol gád nak en ge del mes szí vet, hogy tud ja kor má nyoz -
ni né pe det, kü lönb sé get té ve a jó és a rossz kö zött. 1Kir 3,5.9 (1Thessz 5,14; Kol
4,2–6; Ézs 3,1–15) Kü lönb sé get ten ni a jó és a rossz dön té sek kö zött. Ha ez
meg adat na az em ber nek, ak kor nem kel le ne meg áll ni, ki iga zí ta ni, irányt vál -
ta ni. A bölcs em ber sem mi mást nem kér, csu pán azt, hogy ezt a kü lönb sé -
get min den élet hely zet ben fel is mer je. A szív leg ne he zebb fel ada ta ez. Hi szen
ami jó ne kem, az le het, hogy rossz és fáj dal mas a má sik nak. Ami rossz ne -
kem, ab ból le het, hogy va la ki jót tud ki hoz ni. De be kell lát nunk, hogy kü -
lö nös mó don mind a ket tő re „szük sé günk” van itt, eb ben a föl di élet ben. Az
egyik nem lé tez het a má sik nél kül. Aho gyan az éden kert ben is egyet len tő -
ről fa kadt a jó és a rossz.

Pén tek (no vem ber 28.)
Aki szét szór ta Iz rá elt, össze is gyűj ti, és őr zi, mint pász tor a nyá ját. Jer 31,10b
(Róm 11,29; Mt 27,50–54; Ézs 4,2–6) Az em ber min dig meg le pő élet utat jár
be. És ta lán az a leg ér de ke sebb ben ne, hogy az Is ten meg en ge di ne künk, hogy
el kó bo rol junk. Hagy ja, hogy jár juk azt az utat, ame lyet el ter vez tünk, ame -
lyet ki ta lál tunk ma gunk nak, vagy amely ről azt gon dol juk, hogy a sors aka -
ra tá ból azon kell jár nunk. És ami kor el jön az a pil la nat, ami kor min den meg -
vál to zik, és nem tud juk, hogy mer re is to vább, vissza fe lé-e a jól meg szo kott,
ké nyel mes és be vált úton, vagy in kább elő re az is me ret len fe lé, ak kor a leg -
fon to sabb tud nunk azt, hogy nem va gyunk egye dül. Van, aki vi gyáz ránk,
mint az édes szü lő a gyer me ké re, aki egy re messzebb me rész ke dik az ide -
gen vi lág ban. Vagy mint a pász tor, aki na gyon messzi ről is vissza hoz za azt,
aki elkó bo rolt a nyáj tól.

Szom bat (no vem ber 29.)
Akik meg me ne kül nek és meg ma rad nak Jú da há zá ból, azok új ra gyö ke ret ver -
nek lenn, és gyü möl csöt hoz nak fenn. 2Kir 19,30 (Mt 1,12–16; Jel 21,10–14.21–
27; Ézs 5,1–7) Ho gyan to vább? Mer re ér de mes men ni? Bár mi lyen ne héz és
küz del mes is, de hi szem, hogy min dig elő re az is me ret len fe lé, és so ha nem
vissza, ahol bár sok az is me rős és biz ton sá gos nak tű nő hely zet, azok már nem
te rem nek gyü möl csöt. De min den sze re lem, min den ku darc, min den fáj da -
lom, min den öröm, min den el esés és min den fel ke lés, amellyel be csü let tel
szem be né zünk, és ha kell, meg is mér kő zünk ve lük, meg erő sí te nek ben nün -
ket. Meg erő sí te nek, és gyü möl csöt hoz nak. Kell-e en nél több ezen a föl di
ván dor úton?

g La czi Ro land

Új nap – új kegyelem

G yÁ S Z  J E L E n T É S

„Mu tasd meg né kem a te uta dat,
hogy jár has sak a te igaz sá god ban,
és tel jes szív vel fél jem ne ve det.”

(Zsolt 86,11)
Sze re tet tel ér te sít jük mind azo kat,
akik is mer ték és sze ret ték, hogy
Bü ki Ká roly, a bu da vá ri evan gé -
li kus gyü le ke zet egy ko ri pres bi -
te re,  a Fé bé egy ko ri dol go zó ja,
né hai Bü ki Je nő me ké nye si  lel -
kész fia el hunyt. A gyász szer tar -
tás  no vem ber  22-én  fél  3-kor
lesz  a  bu da vá ri  evan gé li kus
temp lom ban.

A gyá szo ló csa lád

sztehlogáborrólkészültdokumentumműsorazM1-en
No vem ber 23-án az M1-en 11.30-kor Szteh lo Gá bor cím mel meg is mét lik
a gyer mek men tő evan gé li kus lel kész szü le té sé nek szá za dik év for du ló ján,
2009-ben ké szült do ku men tum fil met. Szer kesz tő: Nagy Lász ló, ren de ző:
Ne mes Takách Ág nes.

pályázatlelkészállásra
A Györ köny–Bi ká csi Tár sult Evan gé li kus Egy ház köz ség pres bi té ri u ma
pá lyá za tot hir det a meg üre se dett gyü le ke ze ti lel ké szi ál lás be töl té sé re.
Pá lyáz hat nak azok a lel ké szek, akik a tör vény ben rög zí tett fel té te lek nek
meg fe lel nek. A lel kész kö te le zett sé ge it és a gyü le ke zet ál tal biz to sí tott,
az or szá gos át lag nak meg fe le lő ja va dal ma zást a díj le vél tar tal maz za, mely
az es pe re si hi va tal ban min den pá lyá zó nak ren del ke zé sé re áll. 
A pres bi té ri um gyü le ke ze ti lel ké szi gya kor la ti időt nem vár el a pá -

lyá zó tól, ma gán éle te vi szont le gyen ren de zett. A pá lyá zat el bí rá lá sá nál
előny az egy ház ze ne is me re te és a né met nyelv tu dás. 
A pá lyá zó ne mét, élet ko rát il le tő en a pres bi té ri um sem mi lyen meg kö tést

nem tesz, a kis gyer me kes pá lyá zók azon ban előny ben van nak. 
A pá lyá za tot két pél dány ban, rész le tes ön élet rajz zal a Tol na-Ba ra nyai Evan -

gé li kus Egy ház me gye Es pe re si Hi va ta lá ba kell kül de ni. Cím: 7030 Paks, Kos -
suth L. u. 29. A pá lyá za tok be ér ke zé si ide je: 2015. ja nu ár 31. A pá lyá za tok
el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2015. feb ru ár 15.


