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Ítélet előtt, alatt és után vagyunk! f 2. oldal
„Két sor között – 
kinyíl nekünk az Ég” f 7. oldal
Őszi egyházi „eseménykosár” f 8–10. oldal
„A sport az egész 
személyiséget szolgálja” f 12. oldal

„Köztudottanistenhívővolt,evangélikus,és
eztsohanemrejtettevékaalá.Akeresztény
erkölcsiértékrendszerszerintélt,miként
acsaládjaisgenerációrólgenerációra.”

Száz éve született Szentágothai János
f 5. oldal

„Minden,amimegszólal
aszószékenésazisten-
tiszteleten,eztközvetíti,ezt
érdemeskihallanombelőle.”

„Kegyelem néktek 
és békesség!” f 2. oldal

„Ölébevesziazegérfogaktól
kicsipkézettmappát,ujjaival
finomanvégigsimítjaalapokat,
minthacsakleporolná,
devalójábansimogatja.”
Gazdagok és szegények f 6. oldal

g PrőhleGergely

Méganyárelejéntörtént,hogyRó-
mábanhivatalosprogramomszüne-
tében vendéglátóim felajánlották:
megmutatnákaztahelyet,aholPál
apostol raboskodott. Természete-
senigentmondtamazajánlatra,sel
isindultunkaszűkbelvárosiutcákon
akiskápolnafelé,melynekegymel-
léképületéttartjákúgyszámon,mint
Pálfogságánakhelyszínét.
Tudjuk,hogyvoltaképpháziőrizet-

rőlvoltszó,Pálviszonylagszabadon
érintkezhetettkörnyezetével,tarthat-
taakapcsolatotakülvilággal,folytat-
hatta kiterjedt levelezését. S bár a
nagy, fehérre meszelt helyiség nem
árasztkülönösebbenódonhangulatot,
azembermégismegilletődöttenszáll
magábanéhánypercre,spróbáljaát-
érezniafogvatartottapostolhelyzetét.
Pál tragikus sorsát ismerjük.Az

apostolnagyrealitásérzékkelnyilván
idejébenfelismertehelyzetekilátás-
talanságát.Smégis:ebbenahelyzet-
benmegszületettaFi lip pi ek hez írott
le vél, amagagondoskodásával,biza-
kodásával,végtelenszeretetével.És
persze gyakorlatiasságával, hiszen
Pál–szokásátóleltérően–afilippi-
ektől elfogadta az adományokat,
megisköszönte,sőtremélte,hogy
azokkamatoznakmajdazőjavukra.
Ezutóbbivalkapcsolatbannemle-

hetkétségünk.Pálnemvéletlenülzár-
taaszívébeEurópaelsőgyülekezetét
amacedóniaiFilippiben.Acsodálatos
megtéréseknyománerősödőgyüleke-
zetbenvoltakugyanbelsőperpatvarok,
mégisrövididőnbelülaszervezettség
ésalelkigazdagságrengetegbizony-
ságátadták.Ezttükröziazapostolle-
velénekszeretetteljeshangulatais.
Ezértörültemmegnagyon,amikor

felfedeztem,hogyafelügyelőkorszá-
goskonferenciájánakszombatinapjá-
raazÚt mu ta tó ban kijelöltigeaFi lip -
pi ek hez írott le vél bőlvaló.„Sem mi ért se
ag gód ja tok, ha nem imád ság ban és kö -
nyör gés ben min den kor há la adás sal
tár já tok fel ké ré se i te ket Is ten előtt” (Fil
4,6)–írjaazapostol.Eztkaptaútrava-
lóulazelsőeurópaigyülekezet,sezt
kapjukútmutatásulmiis,maievangé-
likusokitt,aKárpát-medencében.De
vajonhogycsengezabiztatáskétezer
évelteltével?Tudunk-enemaggódniaz
európaikereszténységsbenneama-
gyar evangélikusság állapota láttán?
Afelügyelőkországostalálkozójá-

raidénkülönleges,csakhatéventeis-
métlődőhelyzetbenkerülsor.Atiszt-
újításlezajlott,egykivételévelminden
szintenmegválasztottukvilágiveze-
tőinket.Azegyetlenkivételazorszá-
gosfelügyelő,akinekszemélyérőlehó
végéndöntazsinat.Ezérttartottam
fontosnak,hogymeghívjamatalálko-
zóra Frenyó V. Lász ló pestújhelyi
presbitert,állatorvos-professzortis,
akitöbbmegyébenkapottjelölésta
tisztségre.

Aggodalommalnyilvánnemlehet
semkészülniaválasztásra,semelkez-
deniaszolgálatot,azviszontelenged-
hetetlen,hogytudjuk,milyenkérése-
ketisviszünkIstenszíneelé,smilyen
ügyekbenvannakgyakorlatifeladata-
inkazegyházéletévelkapcsolatban.
Ezértgondoltamarra,hogyérdemes
munkaáganként áttekinteni egyhá-
zunk helyzetét. Az országos iroda
szakemberei, a zsinati bizottságok
képviselői,néhányintézményünkve-
zetője és az egyházi sajtó felelősei
lesznek segítségünkre abban, hogy
képetkapjunkegyházunkintézményi
állapotáról.Perszelegalábbilyenfon-
tos,hogyalelkiállapotunkrólisminél
többszóessék.Püspökeinkezúttalis
vállaltákazigehirdetésszolgálatát.
Azsemmindegypersze,hogymi-

lyenkülsőkörülményekközöttvégez-
hetjükegyháziszolgálatunkat,mire
számíthatunkazegyházésazállam
együttműködésének terén, hogyan
alakul az egyházfinanszírozás kér-
dése, s egyáltalán: hogy is értsük
pontosan,amikorakormányfőnem-
régibenarrólbeszéltpéldául,hogy„a
szívünketisfelkellemelnünk”.Éppen
ezértszombatdélutánrameghívtam
körünkbeBa log Zol tánminisztert,re-
formátus lelkészt, akivel nem ma-
napságkezdjükaközösgondolkodást,
hiszenmártöbbesetbenvoltaven-
dégünk,beszélgetőtársunkazelmúlt
tíz-tizenötévben.
Olysokszortalálkoztamkorábban

azzalavéleménnyel,hogyvoltaképp
apolitikai körülményekgátolják az
egyházmegújulását.Mostahelyzet
kedvezőnektűnik,demintha„avitor-
lákkifeszítése”mégsemlennezökke-
nőmentes.Tanulságoslehettehátegy
olyankormánytaggalmegosztani–ag-
godalmunkhelyett–imádságunkné-
mely tárgyát, akiprotestáns testvé-
rünk,gyakorlóteológusisegyben.
Ámakikmárvoltakfelügyelőita-

lálkozón,azoktudják,hogyazigazán
lényegeseszmecserékmindigvacso-
rautánkezdődnek.Amikorarévfü-
löpivendégszeretetettúllicitálvaelő-
kerülnekazotthonrólhozottcseme-
gék;roppanamilotaidió,pohárbake-
rülahegyleve,fogynakasütemények.
Sezazahangulat,amikoratestvéri
beszélgetésekaFi lip pi ek hez írott le vél -
hez hasonlatosangondoskodó,biza-
kodó,szeretetteljeshangnembenzaj-
lanak,amikoraz indulatainkatsem
rejtjükvékaalá,ésamikorsokgyakor-
latigondotismegbeszélhetünk.
Nemaggodalmaskodnikészülünk

tehát,hanemcselekedniésimádkoz-
ni,hogyPálapostolszemébetudjunk
nézni: az első európai gyülekezet
utánmiis,maimagyarevangéliku-
sok.Szeretettelvárjukmindenfel-
ügyelőtestvérünketRévfülöpreno-
vember23-án!

A szerző egyházunk or szá gos fel -
ügye lője

Tárjukfelegyütt
kéréseinket!

g Dr.KorányiAndrás

„Mélységesmélyamúltnakkútja…”–
ezekkelahíresséváltszavakkalkezdi
bibliairegényét,aJó zsef és test vé reit
Tho mas Mann. Ilyenkorősszelare-
formációünnepevagyLu ther Már ton
novemberiszületésnapjatalánmind-
nyájunkszámáraközelebbhozzabib-
liaiésevangélikusörökségünket,eltá-
vozottszeretteinkreemlékezvepedig
aztisátéljük,hogyazelmúltidőkegé-
szenszemélyessorsunkig,érzelmein-
kig,gondolkodásunkigérnek.
Gyerekkéntalighavanvalaki,akine

ábrándoznaapadlásonfelhalmozott
régiségekről,neragadnámegaföldből
kiásott,régipénzérme,necsigáznáfel
asárgulólapokatrejtőtemplomianya-
könyv.Hogyanteltelabejegyzettdá-
tumokközöttegy-egyélet?Kikforgat-
tákakönyvetakezükben?Milyenle-
hetettegykorabékésnyugalomésa
mindennapiküszködés,amelyrőlezek
atárgyakmesélhetnének?
Aztánmúlikvelünkisazidő,egy-

reszemélyesebbenérintasaját„törté-
nelmünk”–samaiembernehezenbé-
külmegazezzel járógondolatokkal
mélyebbhitésreménységnélkül.Ahe-
lyett,hogyerőtésbátorságotmeríte-
ne magának a múltnak kútjából –
mintahogyanpéldaképekértrajongott
serdülőkorában–,inkábbigyekszik
egyrevastagabbrétegekkelbetemetni.
Akineknincsmúltja,annakjövője

sincs–szokásmondani.Nemkellhoz-
zánagyfilozófusnaklenni,hogybelás-
suk: a gyökértelen ember gyengén
fejlődik,egykönnyenmeginog,nemáll-
jaaviharokat.Ugyanakkoramegtör-
téntdolgok,mindenkörülményeikkel
éskövetkezményeikkelegyütt,gyakran
nemcsakszépeklehetnek,hanemigen
kellemetlenekis.Azemberiségősiés
mindenkoritörekvése,hogyszemélyes
vagyközösségimúltjátnagyratörőter-

veinekdicsőnagyképűségéhezkozme-
tikázza:azazmeghamisítsaatörténel-
metegyénivagycsoportoscéljaiérde-
kében,lehetőlegamásik,atöbbiekro-
vására.Miveleztazelmúltszázadokés
ideológiákmindmáigszükségesnek,de
legalábbis elfogadhatónak és hasz-
nosnaktartják,mérhetetlengyanakvás
alakultkibennünk,hogyvan-eegyál-
talánegyetlenigaz,tisztességesfejeze-
teisatörténetírásnak.
Keressükboldogulásunkat,embe-

riegyüttélésünkerkölcsierőforrása-
it.Kérdezzük,hogyvan-eagazdasá-
gihelyzetenkívülmégbármimásnak
erejeésigazságaazemberiéletben.
Kérdezzük,hogykinekisépítkezünk,
amikorfiataljainktömegévelhagyják
elazországot,magukmögötthagy-
va családot és egyházat egyaránt.
Kérdezzük,mivellehetnemégvissza-
térniegyélhető,becsületesminden-
napiéletformához,amelybenazem-
berekmárcsakszavakbanhisznek,de
egymásbannemtaláljákmegtöbbé
ehhezatársat,afelebarátot.
Egyházunkisútjátkeresi.Elnyűtten

vagyfontoskodvavetjükbelemagun-
katsokszoreldöntendőrészletkérdések-
be,sközbennagyívűtervekrőlábrán-
dozunk.Deminthaszakadéklennea
mindennapiaraszolásésamegfogalma-
zott,nagycélokközött.Ezakülönbség
valójában bennünk van: becsülettel
vagybeletörődésselafennmaradásért
küszködőgyülekezeteinkben,elnem
vállaltéselnemvégzettszolgálataink-
ban,Pálapostolegykorikorinthusigyü-
lekezetétmegszégyenítőpártoskodá-
sainkban.Istenugyanerősvár,deami
hitünkerősváraerősenrepedezett,oly-
kormegisroggyantmár,mintegy-egy
magáramaradótemplomunk.
Amikoramúltnakkútjábólmerí-

tünk,valójábanhatékonysegítséget
kapunkezekbenakrízishelyzetekben.
MinéltöbbennyitjákfelaSzentírást,
kezdenek újra imádkozni, kapcso-

lódnakbekeresőkéntazIsten-kérdés
teológiai megbeszélésébe, tanulják
éshasznosítjáknövekvőlelkesedéssel
agyülekezetiésegyháziközösségépí-
tésgyakorlatát,annáltöbbközössé-
gierőésevangéliumitalálkozásipont
telikmegújraélettelemberésember,
emberésIstenközött!
Mindenki,akimerítebbőlakút-

ból,mérhetetlenül hasznos dolgot
teszazegyházért,legyenakárlelkész,
akárnem lelkész.Októberi és no-
vemberievangélikusünnepeinker-
rőlazéppenmostigazánaktuálisre-
formációrólszólnak–akárLuther,
akármásreformátorok,akáregyéb
gyülekezetitémákkapcsánis.
A múló ünnepi lelkesedésen túl

azonbansokkalkomolyabbankellene
vennünkennekamostaktuálisrefor-
mációnakafontosságát.Anélkül,hogy
kezünkbeésszívünkrevennénkújraIs-
tenigéjét,sehovasemjutunk.Anélkül,
hogyegyretöbbentanulnákújraagyü-
lekezetekbenésazegyháziképzéseken,
mindenekelőttazEvangélikusHittu-
dományiEgyetemenalegmélyebbér-
telemben életet érintő teológiát, el
semtudunkindulni.
Szenvedélyesteológiainövekedés

nélkül–akárminőségében,akára
teológiátvalamilyenszintentanulók
számában–nemfogmegmozdulni
semmi.LegyenaBibliaésteológiata-
nulmányozásamindenekfelettmeg-
becsültegyházitevékenység!–félév-
ezreddelalutheritézisekutáneztúj-
rakikellmondanunk,ésmagunkra
kellvállalnunk!Amúltnak,areformá-
torihitnek,ateológiánakbetemetett
kútjátújrakikelltisztítani–mertaki
ilyenkutatás,azértiéséli igazán,
hogymiateológiaikutatás!

A szer ző evan gé li kus lel kész, az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem do -
cen se

Kutatás

ReformációünnepénaBudapest-DeáktérigyülekezetdélelőttiistentiszteleténadtaátPol gár Ró zsaKossuth-díjaskár-
pitművészazÖt száz éves a re for má ció címűgobelinjétazEvangélikusOrszágosMúzeumnak.Atavalyévvégénel-
készültműalkotásabudapestiintézményfelújításautánazállandókiállításrészekénttekinthetőmajdmeg.
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„Engemazótacsak
magyaroksegítettek,
ésálltakmellémdöntő
helyzetekbenönzetlenül.”

Mozambiktól 
az Oltalomig f 4. oldal
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Ítélet vasárnapja van. Talán afféle
„nemszeretemvasárnap”.Jobbanked-
veljük,haIstenvalamiszívetmelen-
getőt,lelketsimogatótmond.Milyen
jó,hogyazegyháziévsegít,hogyne
„mazsolázzukki”aSzentírást,ésne
csaka„barátságos”igéketolvassuk,
hallgassuk,prédikáljuk.
Márton-napvan.Kedvesnépszo-

kásoksorakísérieztanapot.Érdemes
azonbanazokraaMártonokrafigyel-
nünk,akikIsteneszközeikéntasze-
retet cselekedetében (To urs-i Szent
Már ton) vagyéppenazevangéliumúj-
rafelfedezésével(Lu ther Már ton) szol-
gáltak,sarajtukkeresztüláradóáldást
maisérezzük.Mindkettőjükszemé-
lyeésszolgálataösszefüggmaiigénk-
kel,azítélethelyes,krisztusiértelme-
zésével.
Sokszorfélreértettük,félremagya-

ráztukJézusnakazítéletrőlszólósza-
vait:neítélj,hogyneítéltess!Ezérttö-
röltükaszótárunkbólazítéletfogal-
mát,segyáltalánnembeszélünkíté-
letről.Haminemítélhetünk,akkor
minketsemítélhetnek.Sememberek,
semazIsten.Mindenkifoglalkozzon
magával.Pedigszintenépitársasjáték-
ká vált, hogy másokról véleményt
mondunk,nemegyszerítélgetve,be-
skatulyázvaamásikatilyenvagyolyan
embernek…A21.százademberének,
a„maérezdmagadjólkorszak”(well-
ness-világ)polgáránakamúgysemil-
likagondolkodásábaavégelszámo-
lásképe–netánfélelmetesvolta.S
mígvoltakkorok,amikorközponti,a
mindennapokatisátjárótémavoltaz
ítélet,azítéletnapja,avégsőszámadás
(lásd énekeskönyvünk 495. énekét:
Ama nap a ha rag nap ja…),maezt
minthalevettükvolnaanapirendről.
Az ítélet vasárnapján az egyház

népe nem kerülheti ki a tényeket.
Vanítélet,leszítélet,smégnekemsincs
haladékotvagykibúvótbiztosítópro-
tekcióm.Mindannyiunknakmegkell
jelennieazIstenítélőszékeelőtt.Eztaz
igevilágosanbejelenti.Báraztisel-
mondja,hogyazAtyaazítéletetKrisz-
tusnakadtaát(Jn5,22).Enneknyomán

pontosítjaéskonkretizáljaPálapostol
a bejelentést: „…mind annyi unk nak
meg kell je len nünk a Krisz tus íté lő szé -
ke előtt…” (2Kor5,10).Sezamindent
meghatározókiegészítésmármagaaz
evangélium.MégazítéletbenisIsten-
nekKrisztusbanmegjelent,emberré
lettszeretetéveltalálkozunk.Eznem
lágyítjaatényt,dekilátástalanhelyze-
tünketreménytelivéteszi.
Aki„eljönítélniélőketésholtakat”,

azaJézusszólalmegmaközöttünk,és
gondolkodtatel(sőtátakarformálni)
akerítőhálórólszólópéldázattal.Fon-
tos,hogyazítéletelválaszthatatlanJé-
zusszemélyétőlésazIstenországától,
amelynekelközeledtét(Lk21,31),meg-
jelenését(Mt12,28),köztünkvalóva-
lóságát(Lk17,21)őmagajelentettebe.
NemaJézusnélkülivilágrendjérőlvan
hátszóigénkben,hanemarrólavaló-
ságról,amelyéppenaztmutatja:azIs-
tenközelébenhelyükrekerülnekadol-
gok,rendeződnekazéletek,jóirány-
baállnakafolyamatok.
Avilágrendjétismerjük:kemény,

farkastörvényekre épülő, önigazsá-
gokatigazolgató,kegyetlenvilág.Aki
talponmarad,azélhet,akielesik,azt
eltiporják.Aki bűnt követ el, azt a
bosszúvárja,akihibázik,aztkemé-
nyenmegbüntetik.Akigyenge,aztle-
nyomják,akinemelégerős,aztmin-
digvisszasorolják.Sőtsokszornemis
annak alapján mondanak ítéletet,
hogymitteljesítettünk,hanem„orcá-
ra”megyazítélet:tetszik,nemtetszik
a másik, s aki nem teszik, annak
nincssokesélye…
Ajókésrosszakszétválasztásának

gyakorlatamagábanhordozzaaztafé-
lelmet,hogyegyszercsakmegválto-
zik a minket körülvevő környezet,
megfordulazértékrend.Az,amiad-
dig jóvolt,büntetendő lesz, samit
rossznaktartottak,azválikjóvá,dicsé-
rendővé. Ilyen fordulatot egy pár-
szormárátéltünkatörténelemben:
holtalpra,holafejetetejéreálltavi-
lágértékrendje–egymástváltogatva.
Ebbenakönyörtelenvilágbanpe-

digelőbb-utóbbmindenkiresorke-

rül.Azelsőkbőlutolsóklesznek,az
utolsókbólelsők,majdfordítva.Lift-
benéljükazéletünket:holfent,hol
lent.Samimégrosszabb,azutolsóíté-
leteta„kaszás”mondjaki:ottpedig
nincs kivétel. A halálos ítéletet ki-
mondja,ésvégreishajtja.
Istenországábanmásarend.Aki

Istenerőterében,Krisztusközelségé-
benvan,azegymásikrenddelszámol-
hat.Istenországábannincselőválo-
gatás,minta tehetségkutatóshow-
műsorokban.Mindenkinekegyenlőaz
esélye: mindenki lehet Isten gyer-
meke, mindenkit hazavár az atyai
ház.MindenkiélhetésvisszaélhetIs-
tenjóságával.Mindenkinekvanesé-
lyeatisztalappalvalókezdésre.Min-
denkinekfelkínáljákajóiránybava-
lóváltóállítást.
Jézuspéldázatánakháromképétve-

gyükszemügyre:
Jézusarrólbeszél,hogyanagyhá-

ló„min den fé le ha lat össze gyűjt” (47.
v.).Bárezavilágismételtenamásság-
rólésannakelfogadásárólbeszél,mi
titkonaztmondjuk:mindenkigondol-
kodjon,éljen,cselekedjenúgy,ahogy
mihelyesnektartjuk.Istennagyhá-
lójábannemamásság,hanemasok-
féleségjellemző.Samígavilágtenge-
rében – néha hullámai közt, néha
csendestükrealatt–úszunk,éljükaz
életünket,nemkülönülhetünkel.A
sokfélehalategyformánfogjabeahá-
ló.Eznemcsakavilágésazegyház
egymásmellettiségébenvanígy,ha-
nemazegyházonbelülis.Sokféle,na-
gyon sokféle hal van… S végképp
nemahal,hanemaHalászmondja
meg,milyenahálóéshogyműködik.
Másképpelélve:Istennépenem

vonulhatkiavilágból(ittezlennea
háló),hanemmindenféleemberekkel
együtttöltveéletünkidejét,kellkészül-
nünkavégső,nagytalálkozásra,azel-
számolásra,azítéletreésKrisztusban
reménykedveakegyelemhirdetésre.
AmásodikgondolatJézuspéldáza-

tából:„ami kor meg te lik” (48.v.).Nem
olvasunkpontosmeghatározást,konk-
rétparamétereket:eddigvagyaddig,

ekkorvagyakkor.Amikormegtelik.
Nemtudjuk,mikor.Ahogynemtud-
jukaztsem,milyennagyaháló.EzIs-
ten szuveréndöntése.Beleszólnunk
nemlehet.Mimagunkranézve–de
ezahitvágya–kérjüknaponta:„Jöj -
jön el a te or szá god…” Vagyahogyaz
ősiliturgikusimádságazúrvacsoránál
fogalmazza:múljékelavilág,jöjjönel
akegyelem.Istenmajdjókor,jóidőben,
pontazalkalmaspillanatban,amikor
úgy látja,hogymegtelt aháló, szól,
hogymost.Mostkilehetvontatniahá-
lót.EztazidőtsürgetnicsakazIsten-
benbízókönyörgésmeri,hátráltatni
pedigcsakazIstentürelmetudja.Ő
ugyanisaztakarja,hogymindenem-
bermegtérjenéséljen(1Tim2,4).

„El jön nek az an gya lok, és ki vá lo gat -
ják a go no szo kat az iga zak kö zül”–ez
Jézus példázatának harmadik olyan
mondata,amelyetjólmegkellgondol-
nunk. A nagy, a leírhatatlan titok,
amely ránk vár. A válogatás. Isten
megbízottaielkezdik,selvégzikavá-
logatást.Dehogymiaválogatásalap-
ja,aztittnemolvassuk.
Az igeazonbanreménységetéb-

resztIstengyermekeiben.Nemolcsó,
könnyelműillúziót,amelymafájda-
lomcsillapítókéntműködik,azonana-
ponazonbankeserűcsalódásthoz.Mi
abbanaKrisztusbanreménykedünk,
akiakeresztenmagáravállaltaazíté-
letet.Ahalálosítéletetőrajtamárvég-
rehajtották.Eztazeszünkkel,azem-
beriigazságérzetünkkelés-gyakorla-
tunkkalelfogadninemtudjuk,csaka
hitragadhatjameg.Sanagykérdés
mostisaz,hogy„hi szed-é ezt”.
Hahiszed,akkortudodanagyhár-

mast,amicsakegyüttérvényes:ítélet
alatt,ítéletelőtt,ítéletutánvagyunk.
g Dr.HafenscherKároly(ifj.)

Imád koz zunk! „Ó, Jé zus, ama nagy
na pon / Te védj meg szent ke zed del,
/ Íté le tem re ád ha gyom, / A bün te tést
en gedd el! / Igéd ben nem ké tel ke dem,
/ Írd élet köny vé be ne vem, / Vígy tel -
jes ség re, ámen.” (EÉ502,5)

SZ ent H á rom Ság Ün ne pe u tán aZ u tol S Ó elŐt tit me g e lŐ ZŐ (Íté let-)
va Sár nap – mt 13,47–50 

Ítéletelőtt,alattésutánvagyunk!

a va Sárnap ig éje

A köszöntéseknek nem szoktunk
nagyjelentőségettulajdonítani.Van,
akisokalljaisakülönbözőüdvözlé-
seketaliturgiában.Sokáigszámom-
raiskötelezőtiszteletkörtjelentetta
szószéki szolgálat elején felhangzó
apostoliköszöntés.
Aváltozásakkorkezdődött,amikor

teológuséveimalattazegyikoktatónk
figyelmeztetettminket,hogyigehir-
detőkéntazapostoliüdvözletetésaz
áldástnetöbbesszámelsőszemély-
ben(„Áld jon meg min ket…”, „Ke gye lem
né künk…”)mondjuk.Ugyanenneka
ragozásnakahátterébenalázatisáll-
hat – a közösség tagjának tudom
magam, nem akarom mindenáron
„megmondani a tutit”. Viszont –
hangzottazintés–alelkésznekebben
ahelyzetben vállalnia kell az isteni
üzenetmeghirdetőjénekszerepét.
Mindezeddigmégszárazformai

kérdésnekistűnhetne.Deazénfü-
lembenelültetteabogarat:teháta
szószékiszolgálatotkezdőmondat-
bantöbbrőlvanszó,mintjókívánság-
rólvagyköszöntésről.Eznemcsupán
kegyesóhajarról,hogymivalósuljon
megközöttünk.Enneknyománegy-
reinkábbkezdtemfelismerni,hogy
azapostoliköszöntésnemtöltelék-
szöveg,hanempáratlanesemény,a
lényegmeghirdetése.Itthataziste-
ni ige teremtő ereje. Hiszen erre

vanszükségünk!Kegyelemreésbé-
kességre.Ezalegfontosabb.Ésennek
aforrásaIsten,amiAtyánk, Jézus
Krisztusonkeresztül.
Kezdtemúgytekintenierreamon-

datra–amelyPálapostolmindegyik
újszövetségilevelénekazelejénmeg-
található–,mintazigeszolgálatésaz
istentiszteletkulcsára.Minden,ami
megszólalaszószékenésazistentisz-
teleten,eztközvetíti,eztérdemeski-
hallanombelőle.Azisteni,jézusike-
gyelmetésbékességet.Sokszor fel-
tesszükakérdést,hogymirejóazis-
tentisztelet.Erre.Eztadja.
Szokásommávált,hogya temp-

lompadbanegyessűrű,eseménysze-
rűmondatoknál(példáulafeloldozás-
nálésazáldásnál)igyekszemteljesen
aszolgálattevőlelkészreösszponto-
sítaniafigyelmemet.Talánmulatsá-
gosanhat,dehailyenkornéhányan
pontelőttemállnak,egykicsitoldal-
raisdőlök,hogyminéljobbanlássam
aliturgustekintetét,felemeltkezét,
minéljobbanhalljamaszavakat,mi-
néljobbanbefogadjam,minélerőseb-
benátéljem,hogymindeztmostén
kapom. Amióta megnyílt előttem
valami az apostoli köszöntés gaz-
dagságából,azótaennekazelhangzá-
sáraisigyekszemlehetőlegminden
mástkizárvakoncentrálni.Hogymi-
nél jobbanátjárjaa lelkemet,hogy

aholIstenigéjehangzik,ottigenisva-
lóságakegyelemésabékesség.
Nagyfelelősségnekéspáratlanki-

váltságnaktartom,hogynéhányéve
lelkészkéntszolgálhatok.Azapostoli
felelősséggeléskiváltsággalszámom-
raszorosanösszefonódottezapáli
mondat. Ezért mindig nagy meg-
rendültséggelmondom ki. Talán a
legalábbazutolsószószéklépcsőigtar-
tódrukkisoldódikbenne.Úgyérzem,
ezzel összefoglalom,hogyminek a
közvetítőjekéntszólalokmeg.
Minderremintegyráadáskéntért

kétévvelezelőttCsep re gi Zol tán pro-
fesszor egyik kutatásának eredmé-
nye.Eszerintareformátorokírásaiban
jelmondattá és hitvallássá vált az
apostoliköszöntés.Ennekhasználata
alapjánegészenpontosanellehetkü-
löníteni,hogyegy-egylevélszerzője
óhitűvagyazevangéliumimozgalom
tagjavolt-e.Mindennekgyökerepe-
digLu ther Már ton életénekahhoza
szakaszáhozvezetvissza,amikorazel-
lene indult eljárás során 1521-bena
wormsibirodalmigyűléselőttkellett
megjelennie.Ekkoracsászáritekin-
téllyelszembenazapostoliüdvözlet-
ből merített erőt. 1522-ben pedig,
amikoravédettkörnyezetből,Wart-
burgból az élő célpont kockázatát
vállalvaaforrongóWittenbergbein-
dult, döntő kérdéssé vált számára,

hogyhonnanvárjaavédelmet:ake-
gyelmetésabékességet.
Megisüzenteazőtaddighatéko-

nyan védelmező Bölcs Fri gyes nek:
„Eze ket azért írom, hogy Fe je del mi Ke -
gyel mes ség tek meg tud ja, hogy Wit ten -
berg be sok kal ma ga sabb vé de lem
alatt me gyek, mint a fe je de le mé. Nem
is gon do lok ar ra, hogy Fe je del mi Ke -
gyel mes ség tek től vé del met kér jek. […]
S eh hez, ha azt tud nám, hogy Fe je del -
mi Ke gyel mes ség tek en gem meg véd het,
vagy akar vé de ni, úgy in kább nem me -
gyek. Eb ben a do log ban nem sza bad
és nem le het, hogy a kard ad jon ta ná -
csot vagy se gít sé get. Itt egye dül Is ten -
nek kell cse le ked nie, min den em be ri
ag gó dás és hoz zá té tel nél kül.”
CsakIstentől,JézusKrisztusonke-

resztülvárnikegyelmetésbékességet,
abbanviszontszilárdanbízni,hogytő-
leérkezik–ezapostoliésreformáto-
riörökség,megannyikörülménytőlés
hatalomtólfüggetlennétehet.
Talánegykicsitsoványkifejezésis

pusztán köszöntésnek nevezni az
apostoliüdvözletet–számomrahatal-
masajándékközvetítőjeújraésújra.

g TóthKárolyIstván

„Ke gye lem nék tek és bé kes ség!” ré g i-ú j liturg ikuS
Sarok

SzeretőmennyeiAtyánk!Hálásszív-
velmondunkköszönetet,hogyéle-
tünkbengondotviselszrólunk.Vég-
telenszeretetedarraiskiterjed,hogy
figyelmeztessés ints:neked tetsző
módonéljükföldiéletünket,mertazt
szeretnéd,hogymiismegláthassuk
amennyekországát.
Az ítélet vasárnapján arra ké-

rünk,adjerőtszembenéznünkbű-
neinkkel.Tudjuk,azonabizonyos
naponegyikünksemkerülhetimajd
elkivetettkerítőhálódat.Irgalmad-
nakköszönhetjük,hogynemtudjuk
ennekidejét,éppezértadjkitartó
hitet,hogyneérjenminketkészü-
letlenül.
Add,hogyamegannyikísértéskö-

zepette ismindigmeghalljuk hívó
szavad,ésfigyeljünkbölcstanácsa-
idra.Szentlelkederejévelsegíts,hogy
akerítőhálókiürítésekorangyalaida
jókközéválogassanak,ésnehitvány-
kéntaszemétredobjanak.SzentFi-
ad véréért reménykedünk kegyel-
medben.
Addigisadjnyitottszemet,hogy

meglássuk a szenvedőket, nyitott
szívet,hogysegítsünkabajbajutot-
takon,éstártkarokat,hogyátöleljük
amagányosokat,agyászolókat,avi-
gaszraszorulókat.
Ne engedd, hogy káromló szó

hagyjaelszánkat.Neengedd,hogy
gyávánhallgassunk,amikorszentne-
vedetkáromolják.Engedd,hogymi-
néltöbbemberelőtttegyünkbizony-
ságotnagyságodról,bűnbocsátóke-
gyelmedről,végtelenszeretetedről.
Legyen gondod a betegekre, se-

gítsdazárvákat,özvegyeket,éstele-
gyélazörülőkkel.
Irgalmadatáraszdkiegyházunk-

rais.Ránkbíztadabékéltetésszol-
gálatát,ésmiolyansokszorvitátszí-
tunk. Feladatul adtad az örömhír
terjesztését, ám helyette csak pa-
naszkodunk. Megparancsoltad,
hogyegymásszolgáilegyünk,mivi-
szont földi pozíciókért marako-
dunk. Figyelmeztettél, hogy a
mennybengyűjtsünkkincseket,ami
gondolatainklegtöbbszörpedigcsak
apénzkörülforognak.Tartselénk
tükröt,hogymegláthassuk,miben
kellmegváltoznunk.
Adj bölcsességet, szerénységet,

igazitanítványialázatot,hogymél-
tóklegyünkkegyelmedre.Fiadért,a
mimegváltóKrisztusunkértkérünk,
hallgassmegminket.Ámen.

Oratio
œcumenica

„AhatalmasBíró,akimindenhalot-
tatfeltámaszt,sazördögötmegítéli,
testvérünkspártfogónk lesz.Minő
boldogságleszaz,hamajdbarátainak,
testvéreineknevez,adományaitésa
Szentlelketmeglátjarajtunk.Ahalot-
takisörvendenek.Atermészetnek
ugyanmegkellrettennieekkorais-
tenifelségelőtt,dealélekörömmel
tekintrá.Akieztavigasztalástmeg
nemnyeri,aztazördögfogjagyötör-
ni. Ehhez tartsa hát ki-ki magát.
Senki sem rejtőzhetik el. Elő kell
jönnieatengermélyébőlis,aföldalól
is,apokolfenekérőlismindenkinek.
KrisztusaBíró;amanaponminden-
kieléjeáll!”

d Lu ther Már ton:
Jer,örvendjünkkeresztyének!

(Sza bó Jó zsef for dí tá sa)

Se mper refor m anda
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– Püs pök úr szol gá la ti nap ló já ban
a meg szo kott gyü le ke ze ti vi zi tá ci ók
mel lett egy re gyak rab ban tűn nek fel
az is ko la lá to ga tá sok. Mi en nek az
oka?
–Amintköztudomású,szeptem-

bertől számos iskolával gyarapod-
tunk.Afelejthetetlenülszéptanév-
nyitó ünnepeket követően fontos,
hogyahétköznapokbanisfigyelem-
melkísérjükazegyházunkáltalmost
átvettoktatásiintézményekindulá-
sávalkapcsolatosgondokatésörö-
möket.

– Ezek ben az ok ta tá si in téz mé -
nyek ben is ko la lel ké szek lép tek szol gá -
lat ba. Mennyi ben te kint he tő „evan -
gé li kus gyü le ke zet nek” egy-egy is ko -
lánk vagy óvo dánk?
–Azegyháziiskolafelekezetileg

sokszínű oktatási, illetve nevelési
intézmény,amelyneksajátosszerve-
zetiésműködésirendjevan,sokte-
kintetbenazállamitörvényekáltal
meghatározva.Azevangélikusgyü-
lekezetugyanakkorkülönbözőnem-
zedékekből formálódó, felekezeti-
leghomogénközösség,amelynekjó
rendjétazegyházitörvényekszabják
meg.Ebbőlkövetkezőeniskolalelké-
szeinknekegyigensajátosmissziói
terepenkellmegtalálniukspeciális
küldetésüket. Munkájuk csak né-
hánypontonhasonlíthatóagyüleke-
zetilelkésziszolgálathoz.

Tanulságosvoltszámomra,hogyaz
október11–14.közötttartottbajor–
magyartestvérkapcsolatiünnepke-
retébenanürnbergiWilhelmLöheIs-
kolábanrésztvehettemabajoregy-
háziskolailelkigondozóiszolgálatát
bemutatószekciómunkájában.Ebből
kitűnt,hogyőkalelkigondozástlát-
jákalegfontosabbfeladatnakazegy-
háziiskolákban.Nálunkviszontazis-
kolalelkészekmunkájábanahitokta-
tás,valamintazáhítatoktartásaésaz
úgynevezettcsendesnapokszervezé-
sekaphangsúlyt.Ezenaterületenis
érdemeslennekiépíteniazintenzí-
vebbpartneriegyüttműködéstakét
egyházközött.

– Mi lyen ta pasz ta la to kat szer zett
a hét köz na pi is ko la lá to ga tá sok so rán?
–Akárcsakgyülekezeteink,okta-

tási intézményeink is sokszínűek,
nincskétegyforma,ezértnemlehet-
neksablonosakavelükkapcsolatos
elvárásokésmódszerek.Mindenis-
kolánknakmegvan amaga sajátos
története és útja. Nem szeretném
őket„kiprédikálni”,inkábbcsaknév
nélkülidézemfölnéhányfrissélmé-
nyemet.
Vanolyanújintézményünk,aho-

vámáratanévnyitóelőttitanáriér-
tekezletreeltudtamlátogatni.Nem
kismeglepetésemreazErős vár a mi
Is te nünk énekkelésLuther-rózsával
hímzett könyvborítóval fogadtak,

pedigerőskisebbségbenvannakaz
evangélikusokatantestületben…Az
őszintebeszélgetéssoránmegfogal-
mazódott,hogyalapjábanörülneka
fenntartóváltásnak,nyitottakazegy-
háziértékekre,detürelmetkérnek,
mert sokmindenmég idegenszá-
mukra.
Valóbannagyonfontosakölcsö-

nöstürelem.Nekünk,egyházifenn-
tartóknakisalaposanmegkellismer-
nünkéstanulnunkazegyesiskolák
belsőműködésének,működtetésének
rendjét,mintahogyanatávolabbról
érkezőpedagógusoknakisidőrevan
szükségük,hogymegértsékazegy-
házsajátosnyelvezetétésküldetését.
Bármiféle „szent türelmetlenség”
komolykárokatokozhataránkbízott
fiatalokésnevelőiklelkében,amost
formálódó közösség kialakítandó
egészséges,jólégkörében.Újértéke-
ket,ízt,zamatot,„sót”akarunkvin-
niazátvettintézményekéletébe,de
ha„túlsózzuk”azételt,ehetetlenné
tesszük.

– A di á kok kal is ta lál koz ha tott
már a hét köz na pok ban?
–Egyikgimnáziumunkelsőcsen-

desnapjárakaptunkmeghívást,mely-
nektémájaasokszínűségvolt.Zárás-
ként,egyTamás-misekeretében,a
Luther-rózsa színeinek, egyes ré-
szeinek üzenetét szólaltattuk meg
olyanmódon,hogyaziskolábanhit-

oktatástvégzőmindenfelekezetlel-
készekét-kétpercetkapott.Feleme-
lő ökumenikus élmény volt együtt
szolgálni a katolikus, református,
baptistaéspünkösdistatestvérekkel.
Átélhettük a Zinzendorf-éneksor
megvalósulásának csodáját: „Ő a
fény,miszínei…”
A csöppet sem szakrális jellegű

tornaterem néhány percre temp-
lommászentelődött.Azinteraktívis-
tentisztelet végén a hatszáz főnyi
diákseregből sokan álltak sorba a
lelkészeknél,hogyszemélyesáldás-
ban részesüljenek, ésmegkapják a
Luther-rózsapecsétjét.

– A töb bi is ko lánk ban is ilyen fel -
hőt len az öku me ni kus együtt mun kál -
ko dás?
–Mintmindent,eztistanulni,ta-

nulnunkkell.Nagyonsokállahelyi
lelkész kollégák közötti személyes
kapcsolatokon.Afelekezetiiskolale-
hetújabbökumenikuskapocs,devál-
hatfeszültségforrássáis.
Jártamolyanevangélikusiskolában

is,aholazegyiktestvéregyházlelké-
szénekkomolyfenntartásaivannak
atekintetben,hogy„szabad-e”köte-
lezőtemplomiáhítattalkezdeniahe-
tet, és egyáltalában mit keresünk
egymástemplomaiban.Ezenaterü-
letenistürelemreésközöstanulás-
ra, egymás jobbmegismerésére és
megértésérevanszükségünk.Azis-

kolábanmindannyiunknakújra fel
kellfedeznünklegnagyobbméltósá-
gunkat:Jézustanítványailehetünk,
akikegyütttanulhatunkközösMes-
terünktőlésUrunktól.

– El kí sé rik-e mun ka tár sai az is ko -
la lá to ga tá sok ra?
–Természetesensohasemvizitá-

lokegyedül.Elnöktársam,helyette-
sem,illetveazországosirodaegy-egy
oktatási szakembere szokott elkí-
sérni.Ittisfontosacsapatmunka,hi-
szentöbbszemtöbbetlát…Püspö-
kiszolgálatombanörömteligazdago-
dást hozott ez a jóízű összjáték,
amelykezdkialakulniazoktatásiés
nevelésimunkaterületénis.

g EÉ

Iskolajárás
Be szél ge tés Gáncs Pé ter rel, a Dé li Egy ház ke rü let püs pö ké vel

é gtájolÓ

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

Ezenadélutánonmindenrésztvevő
csodátélhetettát:sikerültéletrekel-
teniKiss Já nos személyét,lelkületét,
szellemiségét. János bácsi kedves
énekeinekegyütténeklése,avissza-
emlékezők gondolatmorzsái mind
eztsegítettékelő.

Ben ce Gá bor igazgatótávollétében
aházigazdatisztétifj. dr. Ha fen scher
Ká roly töltöttebe,akihosszúidőnát
szinténFótmeghatározószemélyisé-
gevolt.KissJánoséletútjátD. Ke ve -
há zi Lász ló nyugalmazott lelkész,
egyháztörténésztekintetteát,akipi-
lisiszolgálatiidejealattmagaisgyak-
ranlátogattaakántorképzőt.AZá-
keusMédiacentrumvezetője,Győ ri
Já nos Sá mu el jóvoltábólegyfilmrész-
letbenmagaJánosbácsiismegszólalt.
AzalkalomáhítatátGyő ri Gá bor

esperestartotta.Alapigekéntnemis
lehetett volna alkalmasabb textust
választani,mintamitazÚt mu ta tó kí-
nált:„Nö ve ked je tek a ke gye lem ben és
a mi Urunk, üd vö zí tő Jé zus Krisz tu -
sunk is me re té ben.” (2Pt3,18a)Azün-

nepetkeretezőénekekbenakántori
szolgálatotGá los Mik lós láttael.Afon-
tosháttérmunkátSo han Lász ló gond-
nokésPócs Mik lós titkárvégezte.
Örömteli,hogy–avisszaemléke-

zéseksorábanelsőként–sikerültszó-
rabírniBo hus Im rét, akifótilelkész-
kéntháromévtizedenkeresztülvolt
KissJánosközelimunkatársa.Mi lán
Gá bor gyerekkéntminttanfolyam-
hallgató,későbbmintgondnokkö-
tődött szorosan Fóthoz. Ke ve há zi
Már ta a megtérésének élményét
osztotta meg a hallgatósággal. Ifj.
Zász ka licz ky Pál visszaemlékezésé-
benKissJánosmintklasszikustaní-
tójelentmeg.
Végülazemléktáblánál–emlékez-

ve arra, hogy János bácsi MTK-
drukkervolt–akoszorúraegykék-
fehérszalagiskerült…
Hatalmas ajándék és lehetőség,

hogyFótszellemiségetovábbélhet!
Ezt vallja az alkalomról tudósító
szervező:

g EcsediZsuzsa

Emlékezésaszázéve
születettKissJánosra

b Em lé ke zés re és há la adás ra szólt a meg hí vó a fó ti Man dák-ott hon ba.
Azok a na gyon kü lön bö ző ko rú és sze mé lyi sé gű em be rek, akik no vem -
ber 3-án az Evan gé li kus Kán tor kép ző In té zet ben össze gyü le kez tek,
egy va la mi ben biz to san egyez nek: mind annyi uk éle té ben meg ha tá ro -
zó volt egy nyír egy há zi gyö ke rű ta ní tó, aki fél év szá za don ke resz tül
e fa lak kö zött szol gált.

Akelenföldievangélikusgyülekezet
őszielőadás-sorozatánakközpontité-
májaidénatolerancia.Ebbeasorba
illeszkedettbelenovember3-ánAdor -
já ni De zső Zol tán püspökTo le ran cia
Er dély ben – ak tu a li tá sok és ki hí vá sok
című,vetítettképesreferátuma.
ARomániaiEvangélikus-Lutherá-

nusEgyházlelkészivezetőjeelőadá-

sánakelsőfelébengazdagtörténetiát-
tekintéstnyújtottErdélyvallásiképé-
rőlegészenareformációkorátólkez-
dődően.Arraiskeresteaválaszt,hogy
az évszázadok során vajon milyen
okokállhattakaterületrejellemző,vi-
szonylagnagyfokúvallásitolerancia
hátterében.
Azestmásodikfelébenapüspök

fotóksegítségévelmutattabeegyhá-
zát,aháromegyházmegyenéhány
templomát,miközbenszótejtetta
gondokrólis,amelyekkelagyüleke-
zeteknek meg kell birkózniuk. A
szeretetvendégséggelösszekötöttal-
kalmondr. Blázy Ár pád né kelenföl-
dilelkésztartottáhítatot.

g PrőhlePéterfel vé te le

ToleranciárólKelenföldön

b Nem is me ret len te rep re jött Gom-
borKrisztián, ami kor no vem ber
4-én be ik tat ta őt két bo do nyi lel -
ké szi hi va ta lá ba a Nóg rá di Egy -
ház me gye es pe re se, SzabóAnd-
rás. Ha tod éves teo ló gus hall ga -
tó ként ugyan is a szin tén Nóg rád
me gyei Va ny ar con töl töt te gya -
kor la ti évét, és ez idő alatt meg -
is mer te az egész me gyét, sok
he lyen szol gált is. Az ün ne pi is -
ten tisz te le ten FabinyTamáspüs -
pök hir det te Is ten igé jét.

Alelkésziszolgálatbavalókibocsátást
megelőző gyakorlati év nemcsak a
szakmai tapasztalatszerzés időszaka
volt:IstenajándékakéntGomborKrisz-
tiánezalattleltráleendőhitvestársá-
ra. Feleségével,Nán do ri Re ná tá val
azótaegyfiúgyermekboldogszüleiis.
A kétbodonyi lelkészi szolgálat

akáregyfajtavisszatéréskéntisfelfog-
hatóa„forrásvidékhez”.
FabinyTamáspüspökaFi lip pi le vél

elsőfejezetealapjánszemélyeshang-
vételűigehirdetésbenszóltalelkészhez
és a gyülekezethez. Egymásra bízta
őket,mintakikIstenszíneelőttfelelő-
sekegymásért.Abörtönbenrabosko-
dóPálnemönmagamiattaggódott,
hanemagyülekezetethordoztaszívé-
ben.AzIstenrőlszóló,embereknekva-
lóbeszédmellettlegalábbolyanfon-

tosazemberekrőlvalóbeszédazIsten-
nek,azazazimádság–hangsúlyozta
azegyházkerületlelkészivezetője,bá-
torítvaabeiktatottlelkészt,hogyke-
resztnevéhezméltóanlegyenvalóban
akrisztusiörömhírhordozója.
GomborKrisztiánlelkészigehirde-

tésébenszemélyeshitvalláskéntszóltaz
iktatásrainvitálómeghívónisszerep-
lőigéről,amelygyermekkoraótakísé-
ri,smelyetegykorilelkészétől,Sze ke -
res Ele mér től,CsurgóésPorrogszent-
király lelkipásztorától kapott: „Az
igaz ság hoz ra gasz kod va nö ve ked jünk
fel sze re tet ben min de nes től őhoz zá, aki
a fej, a Krisz tus.” (Ef4,15)Kifejezteab-
bélireményét,hogyagyülekezetaző
szolgálatávalazéletésakrisztusinö-
vekedésvalóságosjeleitfogjamutat-
ni,hiszenamiél,aznövekszik.

A családias légkörű ünnepi köz-
gyűlésenajókívánságokésazigeibá-
torítás szavai hangzottak elGab nai
Sán dor soproniesperes,Kol lár Zsolt
szarvas-újtemplomi–voltnógrádi–
kétbodonyi–lelkész,Fáb ri Györgyke-
rületifelügyelő,Koncz Ist ván egyház-
megyeifelügyelő,De me Ká roly lelké-
szi munkaközösségi vezető, Szabó
AndrásesperesésSik ter Já nosporrog-
szentkirályilelkészrészéről.Ter mann
Ni ko lett gyülekezetifelügyelőőszintén
szóltarról,hogyKétbodonybanalel-
készkérdéslétkérdés,agyülekezetjö-
vőjeésmegmaradásaatét.Afaluésa
gyülekezetkórusánakegyikénekevá-
lasz lehetmindenaggodalomra:„Ó,
milyboldogember,kicsakazÚrnakél,
/azőkezétfogvasemmitőlsefél…”

g Sz.A.

IsmétNógrádban
Gom bor Krisz ti án két bo do nyi be ik ta tá sa
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TizenháromévetűntfelNyíregyhá-
zán,svalóbanfeltűnt:azótaisőaz
egyetlenafrikaiavárosintézménye-
iben.Akkoribanmégazönkormány-
zatfenntartásábanműködöttahaj-
léktalanellátás,demiutánfeladat-át-
vállalásiszerződésselezatevékeny-
ségegyházikézbekerült,aszervezet
élérekiírtvezetőipályázatnyomán
aszociológia,szociálpolitikaésszo-
ciálismunkásszakonisdiplomázott
„Ber ci” – ahogyanavárosbanisme-
rik–lettaszakmaiigazgató.
Mélynyomothagyottbennemegy

akkori beszélgetésünk, mert addig
nemtűntfel,aminekirögtön:Nyír-
egyházaközpontiterekörülnagyjá-
bólegyenlőtávolságramindentörté-
nelmi egyháznak van temploma, s
egyik se nagyobb, mint a másik…
Messziről,Mozambikbólkellérkez-
ni,hogyilyesmitmeglássonazember.
Lelkesenmesélmostahazájáról,

sosem hallott városneveket sorol,
Namacata,Queliname,Mocuba,Be-
ira,aholélt,tanult,főlegkémiátaró-
maikatolikusgimnáziumban,majd
afővárosban,amaputóiegyetemelő-
készítőjében.Valósággalragyogazar-
ca,nemállellentafeltolulóemlékek-
nek,beszélafeltörekvőkereskedő-
családról, hat testvéréről, a korai
önállósodásról,avilágmegismerésé-
nekvágyáról,amelyvégüliskülföld-
rehozta.
Mikor Budapestre jött egyetemi

előkészítőre,majdonnanaDebrece-
ni Egyetemre,még vegyésznek ké-
szült,demásfélévnyilaborgyakorlat
elégvolt,hogyrájöjjön:nemalom-
bikokközött,kutatva,fehérköpeny-
benképzelielazéletét.Kapórajöttaz
egyetemen éppen frissiben induló
szociológiaszak,könnyűvoltmegfo-
gadniazakkorirektoremberségesta-
nácsát:nevegyeszemélyeskudarcnak
atévedést,korrigáljon.
–Akkorolyasmitkezdtemtanul-

ni,amiazegészvilágértelmezésétle-
hetővéteszi–váltátafrikaiemlékei
felidézésérőlamagyarországiakra.–
Ahhoz,hogyatársadalomműködé-
sétmegérthesseazember,jólkellis-
mernie a történelmét. Az európai
történelemnagyonizgalmas!Afej-
lődőországokbólérkezőemberekál-
talábankíváncsibbaka fejlettvilág
társadalmára,mintfordítva.
Büszkeségetéreztem,hogyolyan

kulturáliskincsbirtokábakerülök,
amiközelebbviszafejlődésmozga-
tóinak megértéséhez. Mitől lettek
ezekilyenek,mibefolyásoltaagon-
dolkodásmódjukat, ami vitte őket
előre…Érti,amitmondok?–kapja
felahangját,sabólintástólmegnyu-
godvafolytatja:
–Eztmostnagyonérdekesvoltúj-

ra megvizsgálni, amikor nemrég
Ausztriábanvoltunk:mitőlmásokaz
osztrákok,mintamagyarok?Aztkell
gondolnunk,hogyvalamilyentársa-
dalmi törésnek kellett lennie, ami
másfeléterelteazembereket…

– Mond jon pél dát, ké rem, mi ben
má sok!
–Példáulakülföldhöz,akülföldi-

ekhezvalóviszonyulásban.

– Most a bő re szí né re gon dol?
–Nemcsak!Hanemarra,hogyha

másnyelvenbeszél, ha valamilyen
nemzetiviseletevan…olyancivilizál-
takazosztrákok,hogynálukezegy-
általánnemtéma…

– …ter mé sze tes nek ve szik…
–…nemtulajdonítanaknekisem-

miféle jelentőséget, akár szuahéli
nyelveniskérdezhetek,nemtalálnak
bennesemmikülönöset…
Szociológusként Berci a vasfüg-

gönyemlegetésétlehetségesmagya-
rázatnak fogadja el, de arra, hogy
hozzátegyenmégvalamit,nemadok
nekiesélyt,merteszembejutnakapi-
rézek.Néhányéve,egyközvélemény
kutatássoráneztakitalált,nemlé-
tezőnépetiselutasítottaamagyarok
jelentőshányada.Berci azonban a
rendszerváltozásévében,1989-ben
érkezettMagyarországra,azakkori
fogadtatásárólkérdezeminkább:
–Akkoramagyaroknagyonelfo-

gadókvoltak,ésőszinténvoltakel-
fogadók. Meg tudom ítélni, mert
márelégérettvoltam.Szerencsésnek
érzemmagam,hogy idekerültem,
ebbeazországba.Engemazótacsak
magyaroksegítettek,ésálltakmellém
döntőhelyzetekbenönzetlenül.
Detény,nemlehetettnemészre-

venni,hogyhét-tízévelteltévelmeg-
változott valami. A fiatalok köré-
ben kezdődött: éreztetni akarták,
havalakijövevény,akárcsakazzal,
amitkérdeztek…Valamiolyanmeg-
fontolásból, hogy vagány vagyok,
szabadvagyok,miértisnetenném,
hamegtehetem,nemkelltörődnöm
vele,habántokvalakit…
Dezanove Bartolomeu a vegyé-

szettelelvesztegetettszemesztereket
gyorsanpótolta,az1993-banmegho-
zottdöntéstkövetőennégyévmúl-
vaháromdiplomávalazsebébenlé-
pettkiazegyetemkapuján.Mégdi-
ákkéntmunkatapasztalatokatszer-
zettadebreceniszociálisirodán,az-
tánszaktudásátaRomaPolgárjogi
Alapítványnálkamatoztatta,majda
SzegényeketTámogatóAlapítvány-
nakdolgozott,acsaládokátmeneti
otthonában.
AhajléktalanellátássalmárNyír-

egyházánismerkedettmeg,aszere-
lem hozta ide, a szomszéd várba.
Hozzáértése,aszegényekirántielkö-
telezettségebizonyosankellettahhoz
az imponáló fejlődéshez, amelyet
azOltalomSzeretetszolgálatmegtett
azezredfordulóóta.Kinevezésének
évében,2000-bentizenhétmunka-
társavoltazintézménynek–maöt-
venhárman dolgoznak a szabolcsi
megyeszékhely legreménytelenebb
helyzetűlakóiért.
Márnemcsak„hajléktalanszálló”

van,denappalimelegedő,népkony-
ha,szenvedélybetegeknappalirész-
lege, idősek otthona, éjjeli mene-
dékhely, átmeneti szálló külön az
egyedülállóknak,acsaládoknakát-
menetiotthon,ésnemrégavattákfel
a nyolcadik telephelyetOlcsván: a
családkohéziósközpontot.
–Dicsérendőaszakmaigondolko-

dásmódjaannak,akiszétválasztotta

ittavárosbanakorábbimamutintéz-
ményt,amelyacsaládsegítéstőlahaj-
léktalanellátásig minden szociális
feladatértfelelt–állapítjameginter-
júalanyom.–Ésmégennélisjobban
azé,akifelismerte,hogyeztnemaz
önkormányzatrakellbízni,hanemte-
retkellengedniacivilszervezetek-
nekésazegyházaknak,ésközelkell
vinni azokhoz, akikért ez a tevé-
kenységvan.
Aháromnagydöntésutánmár

könnyűvoltdolgozni!Miveljólis-
merjük az ellátottakat, a problé-
máikat, már csak olyan terveket
kellettkészíteni,amelyekazellátást
helyzetbe hozták. Előtte hiába is-
mertükaszükségleteket,nemtud-
tunkcselekedni.Ja,ésmindigmeg
kellküzdeniagazdaságosfenntar-
táskihívásaival.
Bercitehátaszociálismunkásés

aközgazdászszemévelnéz,aszocio-
lógusagyávalgondolkodik,éscsa-
patávalmindigújabbésújabbpályá-
zatokatkészít,megoldásokatdolgoz
ki,hogykönnyebblegyenarászoru-
lókélete.

– Ott hon, Mo zam bik ban len ne
mun ká ja, is me rik ott az Ön szak má -
ját?
–Mozambikazapartheidrend-

szerbukása, ‘93ótafantasztikusan
fejlődik:amikoreljöttem,egyegye-
tem volt az országban, most hét
van,közülükötegyházi,ésvanszo-
ciálismunkás-képzésis.Lehet,hogy
fogokisottmajdelőadásttartani!

– És mi ért várt hu szon két évet a
vissza té rés sel?
–Nemkellmisztifikálni,kizárólag

anyagiokaivannak.Egyszemélynek
az oda-vissza útja háromszázezer
forintba kerül, és mi négyen va-
gyunk.Erremostlettlehetőség.De
tudtam,hogyezegyadósságagye-
rekeimmelszemben.Azidentitástu-
datukcsakakkorlehetteljes,haab-
banatávoliországbanmegismerhe-
tik az apai rokonaikat. Ha látják,
hogyőkkikrehasonlítanak,kiknek
agénjeithordozzák.
AzOltalomSzeretetszolgálatszak-

mai igazgatója szerencsésnek érzi
magát, hogy ‘89-ben rátalált Ma-
gyarországra,demikorarrólkérde-
zem,jóhelyenvan-e,lelassítéslehal-
kul,megválogatjaaszavakat,pedig
jólbánikamagyarnyelvvel:
–Ahogyannőnekalányaim,el-

gondolkodomezen.Azeddiginevel-
tetésükbőlazkövetkezik,hogyegye-
temremennek,eznemiskérdés.De
hanemmehetnek,mert anyagilag
nemtudomtámogatniőket,azcsa-
pás,kiheverhetetlentörésagyerekek-
nek,éskudarcazegészcsaládnak.Ez
nagyonnehéz!
Nekem pedig milyen egyszerű

voltegykor:aztéreztem,hogyazzá
válhatok,amivéakarok,csakgüriz-
nikell!Éjszakáztampéknél,nyomdá-
ban,gumigyárban,hogypénzemle-
gyenazegyetemre,ésazvoltateljes
szabadság, mert világos volt, mit
kelltenniacélomeléréséért.Most
nemlehetálmodozni…

g VeszprémiErzsébet

MozambiktólazOltalomig
Beszélgetés Dezanove Bartolomeu intézményvezetővel

b Az el ső fa gyos éj sza kák után meg sem pró bál nék más ról be szél get ni
ve le, mint a nyír egy há zi haj lék ta la nok ak tu á lis hely ze té ről. No meg
úgy se hagy ná, hogy ne a ne héz sor sú em be rek, a kín zó tár sa dal mi prob -
lé mák ke rül je nek fó kusz ba, ha már a mé dia ér dek lő dést mu tat… De
be szél ge té sünk ide jén még arany lik az ősz, tá vo li nak tű nik az éven -
te me net rend sze rű en ér ke ző té li krí zis, mi kor a min dig mo soly gós De-
zanoveBartolomeu-t, a nyír egy há zi Ol ta lom Sze re tet szol gá lat szak -
mai igaz ga tó ját kér de zem. Ez út tal ró la ma gá ról sze ret nék be szél get -
ni ve le. Épp jó kor! – ör ven dez tet meg a vá lasszal. Ké szül ha za, most
elő ször az óta, hogy el jött… Ha akar ná, se tud ná tit kol ni, mi lyen öröm -
ben és iz ga lom ban tart ja a ter ve zett uta zás.
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Kétemberöltővelezelőttmégháztól
temettek.Aztánahogyebbenakis,
Bács-Kiskunmegyeiközségbenisfel-
gyorsultazélet,atemetőbenravata-
lozóépültdr. Dér er Jó zsef orvosösz-
tönzésére.Ennekmártöbbévtizede.
AzótaBócsaépült-szépült,ésetéren
isegyreerősebblettazigényamo-
dernizációra.Ehhezkaptaksegítsé-
getazÚj Ma gyar or szág vi dék fej lesz -
té si prog ram tól.
November2-án,halottaknapjánra-

vatalozótavattakaközségtemetőjé-
ben.Mivelalakosságtöbbségerómai
katolikus,ígyazünnepségazőtemp-
lomukbanvettekezdetét,aholdr. Bá -
bel Ba lázs kalocsa–kecskemétiérsek
mondottmisét.

„Azemberattólember,hogymeg-
adjaavégtisztességethalottainak”–
hangzottakulcsmondat.Szóesettmég
a virtualitás lélekromboló voltáról:
arról,hogymamármindenazinter-
netenkeresztültörténik,lelkilegsok-
kal egészségtelenebb környezetben,
míg korábban mindennel szembe-
sültekagyerekekotthon:aszületéssel
ésahalállalegyaránt.
Azünnepségaravatalozónálfoly-

tatódott.Aközel180négyzetméteres
épületaréginekafelújításaéskibő-
vítése nyomán született. Az össz-
költség nettó 25 millió forint volt,
melybőlaközségönerejecsupánnet-
tó5millióforintottettki.
Azépületmelléurnafalkészült,va-

lamintmegújultatemetőkerítéseis.
Az avatáson, illetve szentelésen az
összes bócsai gyülekezet lelkésze
megjelent.
AzevangélikusságrészérőlKá posz -

ta La josnyugalmazottesperes-lelkész
tartottrövidbeszédet,akiévtizedeken
átgondoztaaközségnéhánytucatnyi
evangélikusságát.As si si Szent Fe ren cet
idézvealehetetlennektűnővállalások
megvalósulásátemelteki.Azt,hogy

nemmindiglehetségesmindenszük-
séges dolgot elvégezni, mégis meg
kellkísérelni,amitcsaklehet.

Sző ke Tóth Mi hály polgármestera
munkálatokat végző mesterembe-
reknekmondottköszönetet.„Boldog
azazember,akiaközösségértalkot-
hat”–éstegyükhozzá:legyenbol-
dogazaközösség,amelymostismét
gazdagodott!

g Ifj.KáposztaLajos

ÚjravatalozóBócsán
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Rendhagyómódonevangélikusigehir-
detőthívottjubileumiünnepéreaka-
posvárirómaikatolikusSzentImreegy-
házközség.Atemplomszázadikszü-
letésnapjáraszervezett,egészévenát
zajlóprogramsorozatnovember3-án
és4-éntartottzáróalkalmainSze me rei
Já nos, aNyugati(Dunántúli)Evangé-

likusEgyházkerületpüspökeprédikált.
Aszombatestialkalmatahelyievan-
gélikusénekkarszolgálataisgazdagí-
totta.VasárnapdélutánpedigBa lás Bé -
la kaposvárimegyéspüspöktisztelte
megjelenlétévelazeseményt,ésvezet-
teaszentmiseliturgiáját.

g AdámiMáriafelvétele

Katolikusünnep
evangélikusigehirdetővel

F i z e s s e n  e l ő  l a p u n k r a !
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Szentágothai1963-bantértvisszaa
fővárosba,abudapestiSemmelweis
OrvostudományiEgyetemI.Számú
AnatómiaiIntézetétvezette.Kísér-
leti agykutatással, a magasabb
idegközpontokszerkezetielem-
zésével foglalkozott, tanulmá-
nyoztaagerincvelő-ésagytörzsi
reflexekidegmechanizmusait;az
elsőkközöttvégezteakisagyké-
reg,majdanagyagykéregelekt-
ronmikroszkóposvizsgálatát.
Leghíresebbtudományosmun-

kájaaKiss Fe renc cel készítettAz
em ber ana tó mi á já nak at la sza.
Sajátrajzaivalillusztrálttanköny-
véttizenháromnyelvrefordítot-
tákle…
Ezekaszárazlexikálisadatok

dióhéjban.Demilyenvoltazem-
ber?Afáradhatatlantanár?Ho-
gyan tudott hajlíthatatlan ma-
radni a nehéz, zsarnoki idők-
ben? Erre kerestem a választ,
ezértkértemVi zi E. Szil vesz ter
professzort,aMagyarTudomá-
nyosAkadémiavoltelnökétarra,
hogyidézzefölszeretetttanárá-
nakalakját.
–Engemmintmedikustoktatott,

kétévenkeresztül–kezdiazemlé-
kezést.–Évfolyamunkatmegigézte
hihetetlennagytudása,intelligenci-
ájaésabelőlesugárzóemberimeleg-
ség.Ezjellemeztealegjobban–ésa
végtelenegyenesség.Amagyartör-
ténelem egyik legcsodálatosabb és
legdrámaibbidőszakában,1956for-
radalmi napjaiban, majd utána, a
szörnyű megtorlás alatt is ember
tudottmaradni.
Amikoraforradalomutánújrain-

dultazoktatás,jöttmárcius15-e,és
mindenbevolttiltva–azutcánbár-
milyengyülekezés,azelőadásokapé-
csiszínházban–,őúgykezdteazelő-
adását,hogybejött,megállt–miis

tisztelettelfölálltunk–,éshosszúper-
cekignemszóltegyszótsem.Eza
mélycsendtükrözteigazából,hogyan
gondolkodikatörténtekről.

– Ma is sze re tet tel be szél nek ró la
a ta nít vá nyai.
–Avilágegyik leghíresebbésa

mainapigrendkívülszeretetttudó-
savolt.Azáltalamegteremtetttudo-

mányosiskolafölöttsohanemha-
nyatlikleanap.Maisvannakszer-
teavilágbanSzentágothai-tanítvá-
nyok.

Őalapítottamegafunkcionálisne-
uroanatómiát.Ezenaztértem,hogy
azőkoránakzordéshideganatómi-
aistruktúrájáttársítottaafunkcióval.
Korai kísérletei, a Hőgyes-féle, a
hallás-ésegyébreflexekkelkapcso-
latoskisagyikutatásaiúttörőmunkák
voltak.Jelesképviselőjevolttováb-
bá az úgynevezett ne u ron tan nak,
amelynekalényegeaz,hogyminden
idegsejt önálló, és ezek az önálló
idegsejtekkémiaianyagoksegítségé-
vellétesítenekkapcsolatotegymás-
sal.Ezazértfontos,mertemellettlé-
tezettazagykutatásbanegymásikál-
láspontis,akésőbbtévesnekbizo-
nyultkon ti nu i tás tan, amelyszerint
azidegsejtekfolytonoshálózatotal-
kotnak.

Szentágothai professzor híres
könyve, amelyet hárman írtak Sir
John Ecc lesNobel-díjastudóssalésa
japánIto professzorralakisagymű-
ködéséről, a modern funkcionális
agyiösszefüggésekrőlvalóismerete-
inketalapoztameg.
Fontos róla elmondani, hogy a

tudománypolitika terén rendkívül

szívósanharcoltazért,hogyakiemel-
kedőmagyartudósiskolákMagyar-
országon megkapják nemcsak az
anyagi,deazerkölcsielismeréstis,
függetlenül a kutatók megvallott
vagymegnemvallottpolitikaiirá-
nyultságától,világnézetétől.

– Mi lye nek vol tak az elő adá sai?
–SzentágothaiJánosértmintok-

tatóértmindenkirajongott.Élmény-
számbamentekazelőadásai,ahall-
gatóknapokigbeszéltekróluk.Nem
véletlenülhívtukőtSzent Já nos nak!
Kérdezgettükegymástól:„Te,emlék-
szel,mikorfölemelteakezét,kétkéz-
zel rajzolt a táblára, és különböző
hangokatutánzott?”Mindigvoltak
különösgondolattársításai–pél-
dáulegyszerhirtelenelkezdetta
paprikáscsirkekészítésérőlbe-
szélni.Demindezzeltulajdonkép-
penazelőadásbanmondottakat
erősítettemeg.
Kiválóan értett ahhoz, hogy

megnyerjeahallgatóságot,ésbe-
vonja abba a gondolatkörbe,
amelyrőlbeszélt.Nálanemlehe-
tettsportújságotolvasni,denem
azért,mertmegtiltotta, hanem
azért,mertmindenkiodafigyelt.

– Te hát ta nár nak is el ső ran gú
volt…
–Én1956ótakísértemfigye-

lemmelazéletútját,későbbutó-
da voltam az akadémiai elnöki
pozícióbanésaTudományosIs-
meretterjesztő Társulat elnöki
székébenis.Tudom,hogyrend-
kívül fontosnak tartotta, hogy
nemcsakmegkellszerezniatu-
dást,hanemmindenkiáltalért-

hetőnyelvenmegiskellosztaniaz
emberekkel.

– Ke vés szer em lí tik Szent ágot hai
mély hi tét.
– Köztudottan istenhívő volt,

evangélikus,éseztsohanemrejtet-
tevékaalá.Akeresztényerkölcsiér-
tékrendszer szerint élt, miként a
családjaisgenerációrólgenerációra.

– Szü le té sé nek szá za dik év for du -
ló ján mi ként em lé kez nek meg ró la a
tu do má nyos vi lág ban?
–Október31-énaMagyarTudo-

mányosAkadémiánidéztükfölgaz-
dagmunkásságát.November12-én
NewYorkbanleszemlékülésSzent-
ágothaiprofesszortiszteletére,énnyi-
tommeg,ésamerikaibarátai,tanít-
ványaitartanakelőadást.Világhírű
emberek–magyarokéskülföldiek–
tisztelegnek a nagy tudós emléke
előtt.

– Vé ge ze tül ar ra ké rem Pro fesszor
urat, fog lal ja össze rö vi den Szent ágo -
thai Já nos mun kás sá gá nak je len tő sé -
gét.
–Nehéz.Mindig struktúrákban

gondolkodott,összefüggésekben.Ő
írtaleaztazelméletet–másokaz-
tán megerősítették –, hogy bizo-
nyosfunkciókért,érzelmiválaszokért
azagymeghatározottterületeinlé-
vő,sokmillióidegsejtbőlállóhalma-
zok,modulokafelelősek.Ezvoltaz
őnagyhozzájárulásaatudományhoz.
Köztudomásúlagkitűnőenrajzolt,

előadásaitsajátkezűlegillusztrálta,
ésragyogóanfestettis,akvarelljeifan-
tasztikusak.Akétkezimunkában,a
mindennapostevékenységben–ha
fátültetettvagyéppenebédetfőzött
abarátainak–éppúgymegtaláltaaz
örömöt, mint az oktatásban és a
kutatásban.Őszinteembervolt,tisz-
talélekkel,ezvoltazoka,hogyna-
gyon szerették…Most, a századik
születésnapjáneztazőszinte,derűs,
dolgoséletetkellenemegtanulnunk
tőle.

g FenyvesiFélixLajos

Kisagyéspaprikáscsirke
Vi zi E. Szil vesz ter aka dé mi kus 

em lé ke zik Szent ágot hai Já nos pro fesszor ra

b Re mény te len vál lal ko zás né hány ha sá bon meg raj zol ni a nem zet kö -
zi ran gú ana tó mus pro fesszor, Szentágothai János élet út ját. Apai
ágon er dé lyi szász, anyai ágon szé kely szár ma zá sú; evan gé li kus or vos -
di nasz ti á ba szü le tett száz év vel ez előtt, 1912. ok tó ber 31-én má so dik
gyer mek ként. A Bu da pes ti Né met Re ál is ko lá ban érett sé gi zett, majd
a Páz mány Pé ter Tu do mány egye tem or vo si fa kul tá sán avat ták or vos -
dok tor rá 1936-ban. Már fi a ta lon az ana tó mi ai tan szék mun ka tár sa lett.
A há bo rú után föl kér ték a bé csi or vos egye tem tan szék ve ze tő jé nek, de
a pé csi ka ted rát vá lasz tot ta, 1946-tól az egye tem ana tó mi ai in té ze té -
nek ve ze tő je.

Miértfest,akinekfutnáfényképező-
gépre is? Hogy fér bele az ország
egyiklegelfoglaltabbtanáránakide-
jébeazecsetésafesték?Máskéntlát,
láttat-e sziklás hegyet, őszi erdőt
vagy távoli templomot, aki termé-
szettudós?Van-e,látszik-elehetőség
ésszándékazakvarellekben:többet
mondanipusztalátványnál?
Anovember17-énnyílókiállítás

apropójátazorvosakadémikusszü-
letésénekszázadikévfordulójaadja.
Szent ágot hai Já nos nevesokakszá-
máranagyonisismerősencseng.A
természettudósok egyetemi tanár-
ként, rendkívül népszerű előadó-
kéntismerik.Azötvenesévekelején
fantasztikus egyetemi műhelyt te-
remtettPécsett,aholvagyháromszáz
négyzetméterenéltekésdolgoztak
együtt boncmesterek, fiatal orvo-
sok–éssajátcsaládjais.Azemberi
testanatómiájárólszólóműve–at-
lasza–hazánkbannyolcvanötszörje-
lentmeg,azidegennyelvűkiadások-
nakpedigseszeri,seszáma.
Egyetemioktatókéntnemcsakaz

anatómia,azonbelüliselsősorbana
kisagy kutatása érdekelte, hanem
minden, ami a világ teljességéhez
hozzátartozik.Vanolyanorvositan-
könyve(!),amelybenalábjegyzetek
televannakteológiai,szépirodalmi,
filozófiai utalásokkal. A tanítás, a
hallgatókkalvalópárbeszédrendkí-
vülserkentőleghatottrá.
A Magyar Tudományos Akadé-

miatagjaként,majdelnökeként,par-
lamentiképviselőkéntderűs,ámmeg
nemalkuvóközéletiembervolt.Aki
figyelemmelkísérteabős–nagymaro-
sivízlépcsőkörülibotrányokat,nem-
csak aDu na sza u rusz címűfilmből
tudja, hogy sokat kockáztatva vett
résztazépülőellenzékmunkájában.
Egyikpestigyülekezetünktagjaia

rendszeresentemplomba járó, igét
hallgatóembertismerik.Régikert-
szomszédok talán a nyughatatlan,
folytonbarkácsoló,kertészkedő,kí-
váncsimestert…
Olyan emberrel van tehát dol-

gunk,akinemcsakegyKárpát-me-
dencénátívelőorvosdinasztiatagja,
nemcsak az agykutatás úttörője,
nemcsakközéletiemberaszólegtisz-
tább értelmében, nemcsak vérbeli
tanár, akinek kiteljesedése a tudo-
mányrólvalókommunikáció,nem-
csakhívőevangélikus,szeretőférj,
apa,nagyapa,hanemvalóditerem-
tőegyéniség.Azagykutatásjáratlan

útjai,azifjúkutatóklelkesítése,akét-
kezialkotásöröme,aszenvedéllyel
végzettkertimunka,aszépirodalom-
ban,filozófiában,teológiábanvalóel-
mélyedésésazakvarellellazánrög-
zített látványok és élmények, sok
ezeroldalasnaplójamind-minda20.
századbanritkánmegtapasztaltegy-
ségrőltesznektanúbizonyságot:„élet-
egységről”ésavilágegységbenlátá-
sáról.
Évtizedekkelezelőttleírtszavainis

átsütazaszenvedély,amellyelatu-
dománybaésazéletvalódiörömei-
bebeletudottfeledkezni.Hihetetlen
méretűéletművethagyotthátrapa-
píron–jegyzetekben,vázlatokban,
könyvekben–,magnó-ésfilmszala-
gokon.Mégisleginkábbacsaládtag-
jaibanéstanítványaibantovábbélő,
hitelesember,mesteraz,akielbűvöli
azutókort.
Sokatelmondróla,ahogyegyko-

ritanítványainyilatkoznak:„Azem-
beri természet egy különös tulaj-
donsága,hogyhabársokantudjuk:a
faésazerdőegymáshoztartoznak,
némelyikünkcsakafátlátja,mígmá-
sokcsakazerdőt.Igenkevesenvan-
nak,akikmindafát,mindazerdőt,
mindpedigakettőegyüvétartozá-
sátlátják.SzentágothaiJánosezenki-
vételesekközétartozik.”(Gu lyás Ba -
lázs ésFre und Ta más)
Akiállításontalánalegkevésbéis-

mertoldalárólmutatkozikbeeza20.
századi polihisztor: akvarellfestő-
ként.SzentágothaiJánostudósként
rengetegetutazott.Útjairanemfény-
képezőgépet,hanemakvarellkészle-
tetésecseteketvittmagával.Több
százra tehető képének túlnyomó
többségétcsaládtagjaiőrzik.Csalá-
diutazások,előadókörutak,ahadi-
fogságbólvalóhazatérésvagyatanít-
ványokkaltettkirándulásoklélekben
issokszínűélményétfinom,áttetsző
színekben,hatásos,gyakranegyedi
képkivágásokban,élményszerűfris-
sességben–időnkéntkedvesművé-
szettörténeti utalásokkal – osztja
meg.Talánnagyvonalúelőadásmód-
jában ismerünk leginkább a tudós
Szentágothaijelenlétére.Akiállítá-
sonmintegyhetvenakvarellmellett
néhányorvosirajzisláthatólesz.

g ZászkaliczkyZsuzsanna

A ki ál lí tás ról to váb bi in for má ci ók az
Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um hon lap -
ján ta lál ha tók: evan ge li kus mu ze um.hu.

ú j k i ál lÍ  tá S n yÍ lik 
aZ e van g é li kuS or SZ á g oS mú Z e um ban

Egy20.századipolihisztor
Szent ágot hai Já nos ak va rell jei

SzeretettelmeghívjukaszázéveszületettSzentágothaiJánoselőtttisz-
telgőkiállításmegnyitójáranovember17-én,szombaton14óráraazEvan-
gélikusOrszágosMúzeumba(1052Budapest,Deáktér4.).Akiállítást
L. Si mon Lász ló kultúráértfelelősállamtitkárnyitjameg.Közreműkö-
dik:Ju ni ki Spar ta cus (hegedű).
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Kedves,régiismerősseltalálkozom.
Idősgondozássalfoglalkozik,mindig
lelkesen mesél a „kis öregeiről”.
Csodálom a szeretetét, türelmét,
humorérzékét.Azt,hogypontosan
tudja,mikorkellhatározottnaklen-
ni,hogyvalakitfelemeljenabeletö-
rődésmocsarából,ésmikorgyön-
gédnek, hogy vigasztalni tudjon
egy-egy mozdulatnál, amely teg-
napmégment,mapedigmárnem
sikerül.Sosemszokottpanaszkod-
ni,mostviszontlátom,hogykese-
rűségvanatekintetében.
– Mi történt? Belefáradtál? –

kérdezekrárögtön.
–Á,beleislehet!–legyint.–Már

meginttöbbazadminisztráció.Nem
győzömösszeírni,mitcsinálokegész
nap, hogy megkapjam a fizetése-
met.Aligmaradidőma„kisörege-
immel” beszélgetni, kicsit leülni
melléjük,mert hív a kötelesség –
csóváljaafejét.
Csakbólogatnitudok,megsimí-

tomakarját.Látom,hogymagában
tovább morgolódik, de hangosan
röstellpanaszkodni.Aztánhirtelen
felderülazarca.
–Tudod,mitszeretnék?–neveti

elmagát.–Nyernialottónvagyva-
laminagypénzttalálni.Hanemvol-
nékilyencsóró,nyugodtanfoglal-
kozhatnék az én kis öregeimmel,
nem adminisztrálnék én semmit.
Csak ugyanezt csinálnám tovább,
minteddig.
Szerintemnem is tudja,milyen

gazdag…

* * *

AgyerekekcsakFüleskénekhívják,
pedig már túl van a nyolcvanon.
Nemcsúfolkodás ez, inkább a ki-
mondhatatlanigazinevénekabecé-
zése.Csaknevetrajta:
–Addig jó,míg az embertmeg

akarjákakicsikszólítani!–mondja.
Valahogyelfelejtettmegöregedni,

amosolyaolyanhuncut,mintegy
gyereké, és simán megsüt magá-
nakhétköznapishárompalacsintát,
sosemnyafog,hogyekkoramennyi-
ségértkárösszekoszolniaserpenyőt.
Pedigmegtapostaazélet.Egyedü-

ligyerekvolt,a szüleihalálaután
nemmaradttestvére,rokona.Korán
férjhezment, koránmeg is özve-
gyült,egyedülneveltefelazegyet-
lenfiát.
–Ígyhoztaazélet–tárjaszéta

karját.
Csak azon búsul, hogy unokája

nemszületett.
–Hiábapróbálkoztak,nemma-

radtmegegybabasemszegényeknek
–bólogatszomorúan.–Deszépen,

jóléltek,legalábbkettenszeretetben
–toldjameggyorsan,éslátszik,eb-
beneltudottgyönyörködni.
Aztánbetegségekjöttek,azöre-

gedésbosszúságai,mindenlassab-
banment,deazértmégmaisbevá-
sárolamagakistempójábananehe-
zebbenmozgószomszédoknak.Dö-
cögősenjár,cipelihazaakenyeret,
tejet,tejfölt;hasegíteniakarnekiaz
ember,elutasítja.
–Ugyanmár!Kellazembernek

egykismozgás–nevet,ésrákacsint
azarrajárókisgyerekekre.
Néhányhetemárnemtudjael-

hagyni a kertjét sem, a lába igen
rosszállapotbanvan,nemsokjóval
biztatják.Afiamárnemél,amenye
látogatjaszorgalmasan.
–NagyajándékotkaptamazÚr-

istentől, hogy megadta: jó anyós
lehettem.Különbenmilennemost
velem?Egyedülvolnék,mintakis-
ujjam.AzÚrkincseiviszontkama-
toznak. Igazán gazdag vagyok így
öregkoromban. Pedig nincs sem-
mim–mondogatja.
Miisszívesenelmegyünkhozzá,

akicsiknekvanegykülönkislomos
fiók, tele csapágyakkal, gombok-
kal, csatokkal, régi cipzárakkal,
gyöngyökkel,bőröcskékkel,fahús-
vétitojásokkal.
–Ezaszekrényednagyonszép–

mondjasóvárogvaapicilányom,mi-
közben könyékig turkál a kincsek
között.
–Jaj,hátazegyolyanöregszek-

rény, mint én magam.Még talán
Noébárkájábóldobtákkivalamikor
–nevetFüleskejóízűen.
Szegényszekrénykülönbennem

valamigyönyörű,amolyankisössze-
tákolt,praktikusdarab,taláncsakaz
időszépítettrajtavalamicskét,dea
kicsiszemébenezasokérdekesség
mesésséteszi.
– Ha meghalsz, nekem adod

majd?–röppenfölazőszintegyer-
mekikérdés.
Döbbentennézekegyikrőlamá-

sikra.Ezazértdurvavolt,hirtelen
meg sem tudok szólalni. Füleske
viszontrögtönkészaválasszal.
–Hátpersze,hogynekedadom.

Csaknemgondoltad,hogymagam-
malviszem?Á,nekemazÚrJézus-
nálerrenemleszsemmiszükségem,
csak szégyenkeznék vele. Persze,
csaklegyenatiéd!Világos–nevet
önfeledten.–Na,ezenistúladtam,
erreseleszgondjaakismenyemnek
–kacsintrám.
Megkönnyebbülök. Füleskénél

meglehetpihenni,nemkellkínosan
jónaklenni,ideazemberfeltöltőd-
nijár.

* * *

Szuszinéniteljeséletetélt.Nekiaz-
tán szó szerint minden kijutott.
Harmadik gyerekkéntmég éppen
megpillanthattaazédesapját,aztán
félárvánnőttfel.Voltközbenhábo-
rú,kitelepítésésrengetegmunka,
hogyacsaládeltartsamagát.Csak
hatosztálytvégzettel,többrenem
voltalkalom,alétvoltatét,deSzu-
szinénisosempanaszkodottemiatt,
aztmondja,akkorazvoltatermé-
szetes. Az adatott. Mindent úgy
kellelfogadni,ahogyazÚrIstenki-
rendeli–mondogatja.
Ésúgyisél.Hihetetlennektűnt

számárakislánykorában,demire
felnőtt,lettrendesházuk.Nemaré-
gigyönyörű,amelyetmégazédes-
apjafaragásaidíszítettek,deazért
laknilehetettbenne.Aztánteltekaz
évek,férjhezment,gyerekeilettek,
ésfelépítettekegyházat.Állatokat
tartottak,szőlőtműveltek,lassacs-
kánmindenszükségesmeglett.És
múltazidő,munkával,örömmel-bá-

nattal.Afiatalokkirepültek,őpedig
megözvegyült.Szépenellátják,nincs
gondjasemmire.Csendesen,béké-
sen,háborítatlanulél.
Denéhányhetegazdátcseréltaz

aház,agyermekkori.Agyönyörű,
ahonnanúgykellettelmenekülnian-
nak idején a kitelepítéskor, hogy
csakalegszükségesebbeketkötötték
beegylepedőbenagyhirtelen.Jaj,de
régenvolt,mégismilyenelevenenél
benneannakanapnakazemléke!
Talánelevenebbenbármelyikmásik-
nál.Afélelem,akapkodás,abizony-
talanság, az elkeseredett maradni
akarás,adühésakétségbeesés,afá-
radtság. Mind-mind beleégtek a
lelkébe.Nembeszéltróluksoha,de
valahol mélyen megvannak kitö-
rölhetetlenül.
AkkoregyAlföldrőlodatelepített

család kaptameg a szülőházukat.
Azokisféltek,látszott.Azasszony
görcsösenszorítottamagáraanagy
fekete vállkendőjét. Reszketett a
szája széle, ahogybeszélt.Nem, ő
nem ad hat ki sem mit. Ne kik ki utal -
ták ezt a há zat, ő nem te het sem mi -
ről, ne zak las sák. Nem ad ja a gye rek
hol mi ját sem. Ha el kez de nek ki pa -
kol ni in nen, ugyan mi ma rad na ne -
kik? Ők is egy kis ba tyu val ér kez tek
ide, sem mi jük sincs, hagy ják őket bé -
kén.Úgycsuktabeazajtót,aszülő-
házukajtaját,ahogyanemkívánt
vendégelőttszokás.Megalázóvolt
ésérthetetlen.Azazajtócsukástet-
teazegészetvisszavonhatatlanná.
Addigmégéltbennükegykis re-
ményszikra,ott,azajtóbanhamvadt
elvégleg.
Demost,ennyiévutánátjötta

GeigerAdiékfia.Őkvettékmegazt
aházat.A pad lá son egy po ros do bozt
ta lált, ben ne ron gyos kis ba bát,
egér rág ta rajz map pát, raj ta a név:
Stei ner Su san na 4. ele mi. Hát át hoz -
ta. Nem, nem ül le, nem akar na za -
var ni, meg sok is a mun ka most, pa -
ko lás, ren dez ke dés, ta vasz ra vár -
ják a ki csit, sze ret né ad dig ra fel újí -
ta ni is a házat.
Szuszinéniegyedülmaradado-

bozzal.Lassan,remegőkézzelnyit-
jaki.Aszívehevesebbenver,azar-
cakipirulazizgalomtól.Ó,aRon-
gyos!Ezzelababávalaludtkiskorá-
ban. Alig emlékezett már rá. „Ez
ténylegrongyos”–nevetielmagát.
Ésarajzok.Ölébevesziazegér-

fogaktólkicsipkézettmappát,ujja-
ivalfinomanvégigsimítjaalapokat,
minthacsakleporolná,devalójában
simogatja.Mintakinagykincsetka-
pott.Aszemekicsitkönnyeslesz,ta-
lánelissírnámagát,habenemtop-
pannaamenye.Afiatalnőcsakbe-
köszön,ésmárfutnaisteleraknia
hűtőszekrényt, összeszedni a
szennyest,kirakodniatisztaruhát.
–Nézdcsak,Sári–emelifölSzu-

szinéniazölébőlazegyikrajzot–,
ezekazénműveim.Negyedikelemi-
benkészítettem–mutatjabüszkén.
Aképenegykockavanmértani

pontossággalmegrajzolva,mellette
aszabályosárnyékolás.Nemjobb,
nemrosszabb,mintbármelyikgya-
korló negyedikes munkája. Sári
megáll,félrebillentiafejét,arajzot
nézi, aztán az aprócska öreg-
asszonyt, a férje édesanyját, aki
mostnemanyóka,hanemegykicsit
dicséretrevágyókisgyerekmegint.
Elmosolyodik,letesziakezébőlateli
táskát,sokáignéziaztakockát,az-
tánkikiabálazudvarra:
–Gyertekcsakbe,gyerekek!Néz-

zétek,ittvannakanagymamaisko-
láskorirajzai.Deelőbbmossatokke-
zet,nehogyösszepiszkítsátok!
Ésszelídenmegsimogatjaazöreg-

asszonykontyos,őszfejét.
g FüllerTímea

Gazdagokésszegények
Megszokta: ha valamit akart, jött a
megvesztegetés,zsarolás,erőszakmeg
amikellett.
Mármagasemtudtaszámontar-

tani a vagyonát. Gondnokot foga-
dott.Rettegett,hogybecsapják,ezért
agondnokotisellenőriztette,ésazel-
lenőrtisfigyeltette.Ígytettminden-
kivelakörnyezetében.Azemberisze-
retetben nem bízott, csak a bank-
számlájában.
Egynapon,amikoragazdaságita-

nácsadójaismétfényesarccallépettelé,
márgondbanvolt.
–Jó,jó,demitkezdjekmegintez-

zel apénzzel?Szintemár terhemre
van!–sóhajtottálszenten.
–Te,Béla,veddmármegaztaföl-

detittaszomszédban,ésépítsráegy
csinihotelt.Meglátod,nagybiznisz!
Aztakisházatmegottbízdrám.In-
tézkedem.
Acseppházéppenazárterületen

állt. Józsi gazda sose épített volna
oda, de ezt örökölte, és nem volt
módjamásbaköltözni.Egészéletében
szorgosandolgozott,hogyabetevőt
előteremtseacsaládnak.Többrenem
futotta,deezértismindenestehálát
adottIstennek.Körbeültékacsaládi
asztalt, és sorolták a nap áldásait.
Apamondta,agyerekeksorbanmeg-
köszönték.Anyamondtaazáment.
Olyanvoltez,mintegyigazimennyei
koncert,szólistákkaléskarral.
Józsigazdatudta,hogyhahiszésbí-

zikJézusKrisztusban,békébenvanaz
Atyával, mindene megvan. Amikor
eljöttazaratásfelettiöröm,boldogan
vitteadományátazÚrházába.Amikor
ellettazállat,Istenévoltazelsőszülött.
Amikorvalamianyagiáldásérkezett,
azvoltazelső,hogykiszámoltaatize-
det.Havoltvalamikisfélretennivaló-
ja,megkérdezte azUrat, hogymire
kapta.Gyakransegítetteaszegényeb-
beket.Sokszorestipihenőjesevolt.Ha
valakiszükségetlátott,őodament.
Csakháromruhájavolt.Amunka-

ruha,ahétköznapiésaz,amelybenva-
sárnaponkéntIstenttiszteltemeg.De
nemiskelletttöbb.Minek?Ígyéltek
agyerekekis.Apolcoknemroskadoz-
takajátékoktól,ésamivolt,aztmeg-
osztottákmásokkal.Anyasepompá-
zott a tévéreklámok cikkeiben, ami
persze„járneked”.Boldoganéltekés
megelégedéssel.
Aztáneljöttazazeste.
Nyugovóratértek,Józsigazdabol-

doganfogtamegfeleségepuha,ked-
veskezét.Békébenaludtel.
Bélaiselégedettvolt.Azösszeshi-

telkártyájátpizsamájaegyikzsebébe
tette,abankiigazolásokatmegamá-
sikba.Ígynemlophatjákmeg,mígal-
szik.Aztánmegsimogattaőket.

AzonazéjszakánIstenárvizetbo-
csátottarraaterületre.Többeknekez
voltazutolsóéjszakájuk.Józsigazdá-
nakis,akiéppenahömpölygőárkö-
zepénaludt.
Bélánakis.
AmikormindkettenIstenelőttáll-

tak,azÚrJózsigazdátszólítottaelső-
ként.Megdicsérte,mertnagyongaz-
daghátizsákkalérkezett.Egymásután
vettekibelőleahitet,irgalmat,segí-
tőkészséget,türelmet,jóságot,megelé-
gedettséget…ésígyszólthozzá:
– Jól van, hű szolgám, gyere be

atyádörökségébe!–éskinyíltamenny
ajtaja.
Béla mindezt csak nézte. Nahát,

ilyensemmiségekethozniIstennek?
Nevetséges!Nademostjönő!Nekite-
levanazsebemindenföldijóval,őaz-
tántudmitadniIstennek.Erreaztán
megnyílnakakapuk,ésőittisaleg-
jobbhelyrekerül!
Aztánazsebébenyúltakártyákért,

denemvoltakvele!
Kotorászottabankipapírokután,

desemmi!
Már majdnem kétségbeesett, de

ismétmegtaláltaamegoldást:
–Mindjártjövök,visszamegyek,és

elhozomazt,amitégedillet.
–Mostmárkéső!–felelteazÚr.–

Ide csak az a pénz érkezik meg a
mennyeiszámládra,amelyetaföldön
átutaltál.Ittmásokazértékek!Ittfizet-
hetszkegyelemmel,irgalommal,sze-
retettelis,deatejavaid,amelyeketed-
diggyűjtöttél,ittsemmitseérnek.
–Dehátazokazenyémek!
–Sosevoltakatieid,csakmegen-

gedtem,hogyhasználdőket.Enyéma
földmindenaranya,ezüstje,földjeés
marhája. Azt akarod nekem adni,
amiúgyisazenyém?Midvanmég?
Bélalázasantörteafejét.AzÚrse-

gítettneki,éslevetítetteéletedönté-
seit.Istenegyikbensemvoltkedvez-
ményezett,mindigcsakő,őéső.
DeBélapróbálkozott.
–Egypillanat,talánvanittmégis

valami…
Debármennyittörteafejét,semmi

sejutotteszébe.
Jöttekazangyalok,hogysegítsenek,

ésfelmutattákamennyeiértékeket.
Ámnekiegyiksevoltismerős,sőtegy
csomódolgotnemisértett,mintha
mostlátnáőketelőszörazéletében.
Ekkordöbbentrá,hogymégmin-

dig él! Földi teste ugyan eltűnt, ő
mégisél.Deehhezazéletheznincs
mársemmije.
Istenkimondtaazítéletet:
–Gonoszszolga,elengedtemvolna

mindentartozásod,haidejébenkéred.
…selvittékazörökkárhozatra.
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KároliGáspár-díjatvehetettátare-
formációemléknapjándr. Kamp Sa -
la mon, aMagyarÖrökségdíjjalki-
tüntetettLutherániaének-észene-
kar Liszt Ferenc-díjas karnagya,
egyetemidocens,aPécsiTudomány-
egyetemMűvészetiKarKarvezetés,
ZeneiElméletiésKórusTanszékének
vezetője.
Adíj ideimásikkitüntetettjedr.

Herczeg Pál reformátuslelkész,teo-
lógus,aKároliGáspárReformátus
EgyetemHittudományiKaránakpro-
fessoremeritusa.
AzelismeréstBa log Zol tán embe-

rierőforrás-miniszter ésHoff mann
Ró zsa oktatásértfelelősállamtitkár
adtaátmúltszerdánBudapesten.A
MagyarországiEvangélikusEgyház
képviseletébenKá kay Ist ván orszá-
gosirodaigazgatójelentmegazese-
ményen.
Balog Zoltán köszöntőjében ki-

emelte,hogymindakétkitüntetett
életműve ékes bizonyítéka annak,
hogyareformációegyházainagyon

sokkaljárultakhozzáaKárpát-me-
dence kultúrájának építéséhez.Az
oktatásiállamtitkárpedigarrólbe-
szélt pohárköszöntőjében, hogy
mindkettejükéletműveapedagógia
legfontosabbcélját,azemberlelké-
nekfelemelésétszolgálja.

Adíjatátadóminisztermelletta
kitüntetésrőldöntőkuratóriumelnö-
ke,Kó sa Lász ló akadémikusisrend-
szereslátogatójaaKampSalamonve-
zetteLutherániahangversenyeinekés
azáltalaútjáraindítottBach-hétnek.

g KB

Ahódmezővásárhelyi születésű író-
költő-újságíró–nemmelleslegaPro-
testánsÚjságírókSzövetségeRátMá-
tyás-díjánaktulajdonosa,azEvan gé li -
kus Élet rendszeresszerzője–,Feny vesi
Fé lix La jos maga szerkesztette leg-
újabb verseskötetében boldog-szo-
morúdalok egyaránthelyetkaptak.

A csukott ablak címűkötetoktóber
29-i bemutatóján a budavári Litea
könyvesboltban az alkotóőszintén,
mindenfélepátosznélkülbeszéltaver-
sekihletőiről,különbözőélmények-
ről,terekről,emberekről.Ígykerült
egymásmellé az egri vár védőinek
harcábankörmölőkrónikás,‘56-osbá-
torpestisrácokésa22. szá zad dalla-
maitéletrekeltőSza ba dos György ze-
neszerző. A címadó csukott ablak
Ke mencz ky Ju dit költőtársé,akireöt
napjavártottkedvencgalambja,hi-
ába.Arcok,képek,hangokamúltból,
visszhangokajelenben.Egymárnem
lázadó,demindigemlékező,kisséel-
révedőbeszélőhangján.
AkötetetgondozóNapkútKiadó

vezetője,Szon di György isszólásra

emelkedett,illetve–ahogyanhumo-
rosanmondta–csak„belekotyogott”
azestébe,hangsúlyozvaaszerzőlí-
rai–ésegybenprózai–énjéneksze-
lídségét,költészeténekformaiésfes-
tőisokszínűségét.
A„kotyogások”közötticsöndben

averssorokatHa vas Ju dit szólaltat-
tameg,akihezaköltőszinténírtegy

„ódát”,aművésznősosemlankadójó-
kedvét dicsérve. Az improvizatív
jellegű,néholderűbe,sokszor–pél-
dául La ti no vits kedvenc „lókötő”
nótáját eldalolva – melankóliába
hajlókötetbemutatóhűpecsétjevolt
e levél- és könnyhullató ősz-arany
verscsokornak.

g –K.–

Ősz-aranyalkonyaLiteában
Feny ve si Fé lix La jos új köny vé nek be mu ta tó ja

Kitüntetettevangélikuskarnagy

– Friss még a stutt gar ti evan gé li ku -
sok nál töl tött négy nap juk em lé ke.
Ho gyan ke rül tek oda?
– A történet akkoriban kezdő-

dött,mikordr. Ódor Lász ló egykori
berninagykövetaBudapest-Fasori
EvangélikusGimnáziumigazgatója
lett. Tagja volt az általam vezetett
EvangéliumSzínházkuratóriumának
is,éstöbbszörmeghívottaziskolá-
ba,hogytartsakirodalmielőadásta
fölsősdiákoknak.BeszéltemnekikJó -
zsef At ti lá ról, Ady ról, Ba bits ról, Kosz -
to lá nyi ról… Ilyenkor mindig tele
volt a gimnázium nagyterme. Az
igazgatóúrmagaisvégighallgattaaz
előadásokat,ésnagyonélvezteőket.
ÓdorLászlómostmásodikévea

StuttgartiMagyarKulturálisésTá-
jékoztatásiKözpontigazgatója.Tör-
téntpedig,hogymájusbanfölhívott
azzal,hogyszeretné,hanálukistar-
tanékegyirodalmiestet.Kérteaztis,
hogyvigyemmagammalalányomat.
Perszeeznemvoltegyszerű,hiszDo-
rottyanagyonbevanfogva.Hosszas
szervezkedésésazAn gya lok Ame ri -
ká ban címűdrámapremierjeután
tudtunkelindulnioktóber5-én.
–Mi tör tént Stutt gart ban? Mi lyen

volt a fo gad ta tás?
–Stuttgartbanrengetegmagyarél,

és a legtöbbjük evangélikus. Do-
rottyamár5-énestefellépett.Leve-
títettékazegyiklegnagyobbsikerű,
aTe ron gyos élet címűfilmjét.Akö-
zönség számtalan kérdést tett fel
aztánafilmmelkapcsolatban.Más-
nap,szombatonvoltazirodalmies-
tem.ÓdorLászlóaztmondta,arról
beszélhetek,amirőlcsakakarok.Én
Kosztolányimellettdöntöttem.Né-

hányversetDorottyaisfelolvasott.A
másfélóráselőadásvégénpedigel-
mondtamkívülrőlaHaj na li ré szeg -
séget, amelyutánállvatombolóün-
neplésvolt.
–De nem csak Stutt gart örül he tett

a ma gyar köl té szet nek…
–Igen,Freiburgbanisteltházzal

vártakbennünket.Ezameghívástel-
jesenváratlanulérkezett.Agyüleke-
zetelárasztottaszeretetésfigyelmes-
ségmindenjelével.Ilyen„magyarko-
dás”nemigenvoltottazutóbbifélév-

ben,úgytűnt,kivannakráéhezve,jó-
korérkeztünktehát.Vasárnapreggel
németistentiszteletenvettünkrészt
avárbanlévőevangélikustemplom-
ban.
Aztánazestielőadásonaköltészet

értelmérőlbeszéltem.Missziómnak
tekintem,hogyazemberekettuda-
tosanrávezessemaversekkelvalóélet
szépségéreésértékére.Amaiember
nemélversekkel.Énúgyvagyokve-
le,hogynemtelhetelnapversnél-
kül.Nézzemeg,ott,azonapolcon
csakversesköteteksorakoznak,ésak-
kormégakönyvtárszobámbabese
vezettem…
–Mi volt a leg na gyobb él mény a

né met or szá gi út ju kon?
–Freiburgbanélegybadacsonyi

borász,akitszinténezenazestenis-
mertemmeg.Ezazemberazelőadá-
somutánhazaszaladt,ésHam vas Bé -
la A bor fi lo zó fi á ja címűkönyvéthoz-
taelajándékba.Alegszentebbköny-
vétadtanekem,amelymosthiány-
zikakönyvtárából.Ezalegszebbgá-
zsi,amitkaptam…
Amásiknagyélményafreiburgi

dómvolt.Ezaszékesegyháztiszta
gótika,aszólegnemesebbértelmé-
ben.Vasárnapestekilencreértünk
oda,azestimisebefejezésére.Leül-
tünk,és„lenyűgöződtünk”amonu-
mentálistérben.Fönn,aszázötven-
hétmétermagastoronybanvanegy
kétszobaösszkomfortoslakás,ottla-
kikaharangozó.Időközbenpersze
gépesítettékaharangozást,deőma-
radt…
–Kü lön le ges lá tás mód az Öné. Mit

je lent az Ön szá má ra a mű vé szet a
hét köz na pok ban?

–Aművészetekrévén láthatom
szépnekeztavilágot.Aművészetek
segítenekavalóságbefogadásában.
Gondoljon csakMun ká csy Krisz-
tus-trilógiájára: a Golgota ijesztő
valóságánakhelyére az esztétikum
lép.Énarratörekszemmindennap,
amitKosztolányicsodálatosanmeg-
írt:„Sárésvirág,kavargósemmiség,
/dehirtelen,mintvillám,hogyhalob-
ban–/kétsorközött–kinyílnekünk
azÉg.”

g KinyikAnita

„Kétsorközött–
kinyílnekünkazÉg”

In ter jú Ud va ros Bé lá val

b Fönn Bu dán, az Is ten he gyi út szom széd sá gá ban óri á si bal kon néz az
alant szét te rü lő vá ros ra. A bal kon – és per sze a hoz zá tar to zó la kás –
tu laj do no sa, UdvarosBélamajd húsz évig volt az Evan gé li um Szín ház
mű vé sze ti ve ze tő je, ren de ző je. Szám ta lan pre mi er mö göt te, de előt -
te is, hisz lá nya, UdvarosDorottya szí nész nő vi szi to vább a csa lá di ha -
gyo mányt. Bent a Bar tók rá dió szól, kö rös-kö rül köny vek, szín há zi pla -
ká tok, ré gi ké pek: DévayCamilláé, SzabóMagdáé… Ok tó ber 30-án
egy jó ká vé mel lett stutt gar ti ven dég sze rep lé sük ről és az élet öröm ről
be szélt ne kem a ren de ző.

kan tá ta ze nés 
is ten tisz te let a de ák té ri 
evan gé li kus temp lom ban
November25-éna11órakorkezdő-
dő istentiszteleten elhangzik Jo -
hann Se bas ti an Bach Wachet auf,
ruft uns die Stimme (Éb red je tek,
szó lít a hang – BWV140)héttételes
kantátájaBudapesten,aDeáktéri
evangélikustemplomban.
Aműelőször1731.november25-én

csendült felLipcsébenaszerzőve-
zényletével.ASzentháromságünne-
peutáni27.vasárnapraíródott,része
alutheránusBachéletművébenjelen-
tősszerepetbetöltőkantátaévfolya-
moknak,melyeketazeneszerzőmint
„regulákszerintvalóegyházimusi-
cát” szerzett s adott elő a Tamás-
templomválogatott,fiatalelőadóival.
Aszövegavasárnapievangélium-

bólindulki,részletekettartalmazaz
Éne kek éne ké ből.Aművetnyitókorál
feldolgozásarendkívülszép,akantá-
taegészeigazibachimuzsika.ALu-
therániaének-észenekartdr. Kamp
Sa la mon vezényli. Közreműködik:
Zá do ri Má ria (szoprán),Me gye si Zol -
tán (tenor),Hol ló Csa ba (basszus).

ka rá csony – no vel la író-pá lyá zat
AzEvan gé li kus Élet szerkesztőségenovellaíró-pályázatothirdetKa rá csony
címmel.ApályaművektematikailagszabadonkapcsolódhatnakJézusszü-
letéséhez.Egypályázólegfeljebbháromírástküldhetbe,amelyekterje-
delmeegyenkéntmaximum4500karakterlehetszóközökkelegyütt.
Abeküldésihatáridő:november26.,éjfél.Apályázatnyitott,nem

jeligés.Abeküldésicím:evelet@lutheran.hu.
Azelsőháromhelyezettettíz-,hét-ésötezerforintoskönyvvásár-

lásiutalvánnyaljutalmazzuk,amelyaLutherKiadókönyvesboltjában
vásárolhatóle.AbeérkezettpályaművekbőlazEvan gé li kus Élet decem-
ber23-ailapszámábanválogatástközlünk.

H i r d e t é sH i r d e t é s

meg hí vó jó té kony sá gi hang ver seny re
A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Szeretetszolgálatáért
Alapítványnovember17-én17órakorjótékonyságihangversenytren-
dezaszombathelyievangélikustemplomban(Körmendiu.2.).Mű-
soron:Mo zart: Re qui em (KV626).
Közreműködnek:VoxSavariaeÉnekegyüttes(Lak ner-Bog nár Nó -

ra),Güssingi(Németújvári)VárosiKórus(prof. Wal ter Franz), Sava-
riaSzimfonikusZenekar.Énekesszólisták:Gál Ga bi (szoprán),Ma -
gyar Szil via (alt),Szap pa nos Ti bor (tenor),Cser Krisz ti án (basszus).
Vezényel:Lakner-BognárNóra.
JegyekvásárolhatókahelyszínenvagyelővételbenaSzombathe-

lyiEvangélikusEgyházközséglelkészihivatalában(Körmendiu.2.).
Telefon:94/508-822,20/824-5327.E-mail:egyhazkozseg.szombat-
hely@gmail.com.Ajegyára:1500Ft.Támogatóijegy:10000Ft.A
hangversenybevételétazegyházközségdiakóniaicélokra fordítja.

H i r d e t é s

Herczeg Pál és Kamp Salamon
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b Szep tem ber–ok tó ber fo lya mán egy há zunk ban ha tá ron
in nen és túl, „ber ke ken be lül” és test vé re ink kel kö zö sen,
öku me ni kus ke re tek kö zött egy aránt szá mos ün nep ség -
re, ren dez vény re ke rült sor. Az utób bi he tek ben szer kesz -
tő sé günk e-mai les pos ta lá dá já ba szin te két na pon ként
ér kez tek a tu dó sí tá sok és a há la telt szív vel írt be szá mo -
lók. He ti la punk ter je del mi kor lá tai nem tet ték le he tő -
vé, hogy va la mennyi írást ere de ti for má já ban kö zöl jük
– azt sem sze ret tük vol na azon ban, hogy a fe le dés ho -
má lyá ba vessze nek ezek az ese mé nyek, ame lye ket sok
szer ve ző mun ka és imád ság elő zött meg, majd az Is ten
ál dá sa kí sért. Az aláb bi ak ban ezért – mint egy jel ké pes
őszi „ese mény ko sár ként” – ezek ből a be szá mo lók ból ké -
szült össze ál lí tásun kat nyújt juk át ol va só ink nak. 

BodaZsuzsa megbízottszerkesztő

Ha tá rtalanul
Po zsony •SzeptembervégénBog dá nyi Má ria győriegyetemi
lelkészszolgáltapozsonyievangélikustemplomban.Azanya-
országilelkipásztornemelőszörprédikáltaszlovákfővárosma-
gyarajkúgyülekezetében:„Őtmárgyülekezetünklelkitestvér-
kéntvárjaésfogadja.Aszívünkbenlakozik”–fogalmazottGab -
ron Éva gyülekezetitag.„HálávaltartozunkaMindenhatónak,
hogyanyanyelvünkönhallgathatjukvasárnaponkéntIstenigé-
jét”–tettehozzátudósításában.Azistentiszteletet,amelynek
liturgiájábanHla cok Eri ka pozsonyilelkészisrésztvett,szere-
tetvendégség követte. A gyülekezet örömére az alkalomra
BogdányiMáriátelkísérteférjeésnégygyermekeis.

Nagy vá rad •Kétnaposünnepségkeretébenadtakháláta
nagyváradievangélikusokoktóber6–7-énakétszázéveújra-
alakultegyházközségükért.Aszombatiünnepiistentiszteleten,
amelyenAdor já ni De zső Zol tán püspökhirdetteIstenigéjét,a
zeneiszolgálatokmellettkönyvbemutatóraissorkerült.Azév-
fordulórakészítetteelugyanisagyülekezetlelkésze,Má tyás At -
ti la A Nagy vá ra di Evan gé li kus Egy ház köz ség tör té ne te címűkö-
tetet,amelyátfogóan,színesfényképekkelillusztrálvamutat-
jabeaközösségéletétareformációkorátólnapjainkig.
Avasárnapiúrvacsoraiistentiszteletenfolytatódottameg-

emlékezésésahálaadás.MátyásAttilaprédikációjaelőttésután
Istentdicsérőzeneszámokésazevangélikusóvodagyermeke-
inekverses-dalosműsorahangzottel.Azalkalmatmegtisztel-
tejelenlétévelésköszöntőtismondottMag dó Já nos,Magyar-
országkolozsvárifőkonzulja.

Kár pát al ja •AHajdú-SzabolcsiEgyházmegyelelkészimun-
kaközösségébőlegykiscsapatoktóber17-énközösségépítőút-
raindultKárpátaljára.Acsaládtagokkaliskiegészülthétfőskül-
döttségNagydobronybanmeglátogatta–többekközött–afo-
gyatékos és árva lányokat befogadó Irgalmas Szamaritánus
GyermekotthontésaSEROAlapítványáltallétrehozottfalumú-
zeumot.Ezutóbbiépületadhelyetahelyiromaóvodánakés
egyéb,acigányokatfelzárkóztatótanfolyamoknakis.
Az intézmény vezetője, Ku pás Gi zel la komoly missziós

munkátvégezacigánytáborban.(Ígynevezikarrafeléafalvak
melletticigánytelepeket,aholakárháromezeremberisélki-
csiny, komfort nélküli, nyomorúságos házacskákban. Van,
aholvízsincs.)AMagyarországróljött lelkészekmeglátogat-
takegycsaládot,aholacsaládfőaBibliábóltanultmegolvas-

ni.AKárpátaljántöltöttötvenkétóraalattakisküldöttségezen-
kívültöbbbizonyságtételthallgathatottmeg,találkozhatottHor -
kay Lász ló nyugalmazottreformátuspüspökkel,deőkmaguk
isszolgáltakaszerdaicsendesnapon.

Rév fü löp •Osztrák,magyarésszlovénlelkészektalálkoztak
október22–24.közöttRévfülöpön.Akétéventeváltozóhely-
színenmegrendezett,németnyelvenfolyókonferenciaatapasz-
talatcserétésakapcsolatépítéstszolgálja.Arésztvevőkelőadást
hallhattakifj. dr. Ha fen scher Ká roly tól azújliturgiávalkapcso-
latban.Ko há ry Fe renc, azösszejövetelekegyikfőszervezőjea
missziódiaszpórahelyzetbenbevethetőeszközeirőlbeszélt.Az
esti áhítatot Eve lyn Bür ba u mer szuperintendens-helyettes
tartotta,akővágóörsiúrvacsorásistentiszteletenpedigOt to Mes -
mer őriszigeti(Ausztria)lelkészprédikált.Avendégekahárom
napsoránkirándultakaBalaton-felvidéken,ésmegkóstoltáka
akörnyékboraitis.

Bu da pest-Cin ko ta •Októberutolsóvasárnapjánacinko-
taievangélikustemplomszószékérőlAnt ti Ru sa ma, Tapiola
nyugdíjbavonulólelkészehirdetteIstenigéjét.Akétevangé-
likusközösségközöttatestvérgyülekezetikapcsolatimmárti-
zenhatévesmúltratekintvissza,ígynemvéletlen,hogyAntti
Rusama–feleségévelegyütt–acinkotaitestvérektőlisszere-
tettvolnaelbúcsúzni.Atapiolaigyülekezetújvezetőlelkészét
jövőévfebruárjábanválasztjákmeg.
TeológiaiéveialattBudapestenvoltösztöndíjasJu ha Las si la,

ahelsinkiegyetemicampusegyiklelkésze,akkorkötöttbarát-
ságotVe tő Ist ván jelenlegicinkotailelkésszel.Azoktóber28-ai
istentiszteletenőisjelenvoltfeleségével,Tu u li val, akitöbbéves
magyartanulásutánszinténkiválóanbeszélinyelvünket,ésa
testvérkapcsolatkialakulásaótasegítiakétgyülekezetközötti
kommunikációt.

ok tó ber a re for má ció hó nap ja
Vác •AMagyarországiEgyházakÖkumenikusTanácsa(MEÖT)
MisszióiésEvangélizációsBizottságamindenévbenmáshely-
színenrendezimegazimmárhagyománnyáváltmisszióina-
pot.IdénaDunakanyarközpontjakéntisismerttelepülés,Vác
adottotthontarendezvénynek.Október14-én,vasárnapdél-
előttavárostemplomaibanmás-másvallásúvendégigehirde-
tőkszolgáltak,többekközöttdr. Fischl Vil mos, aMEÖTfőtit-
kára,Ne mes he gyi Zol tán baptistalelkipásztor,Pin tér Im re, apün-
kösdiegyházalelnökeésSze ve ré nyi Já nos, egyházunkországos
misszióilelkésze.
KoradélutánCsu ka Ta más né reformátusbörtönlelkészve-

zetésévelarésztvevőklátogatásttettekavácibörtönben.Azin-

tézménybenműködőgyülekezetnéhánytagjabizonyságottett
megtéréséről,életváltozásáról,majdavendégekszolgáltak,élü-
könaMEÖTelnökével,Ste in bach Jó zsef püspökkel.Anapöku-
menikusistentisztelettelzárultazevangélikustemplomban.Az
igétSteinbachJózsefpüspökhirdette,azáróáldástdr. Be er Mik -
lós rómaikatolikuspüspökmondta,aliturgiábanpedigazegy-
házakjelenlevőképviselőivettekrészt.

Du na var sány •ASoliDeoGloriaKözösségiHázadottotthont
aMEÖTáltalszervezettnőiökumenikusterületitalálkozónakok-
tóber27-én.AnaptémájaA pu ri ta niz mus ak tu a li tá sa a 21. szá -
zad ban volt.AP. Tóth né Sza kács Zi ta, aMEÖTnőibizottságá-
nakelnökeáltalvezetettalkalomnyitóáhítatátB. Pin tér Már ta lel-
kész,egyházunknőimissziójánakvezetőjetartotta.

Bu da pest-Bu da vár •AMagyarországiEgyházakÖkume-
nikusTanácsaáltalszervezettreformációiistentiszteletetidén
október28-ánabudavárievangélikustemplombantartották.
Areformatus.hu általélőbenközvetítettalkalomliturgiájá-
ban–ahagyományoknakmegfelelően–atagegyházakfő-
pásztoraiszolgáltak.Azúrvacsoraiistentiszteletigehirdető-
jedr. Bölcs kei Gusz táv reformátuspüspök,azsinatlelkészi
elnökevolt.

Bu da pest-Fa sor •Areformációemlékéreismét1517méte-
resfutásrainvitáltákaVII.kerületevangélikus,református,bap-
tistaésmetodistagyülekezetei,valamintaPestiEvangélikus
Egyházmegyeamozognivágyókatoktóber28-án.Agyüleke-
zőafasorievangélikusgimnáziumelőttvolt,aholtöbbekkö-
zött No votny Zol tán sportriporter, a Protestáns Újságírók
Szövetségénekelnöke,azalkalomfővédnökeköszöntötteazegy-
begyűlteket.AfutásraaközeliVárosligetbenkerültsor.
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    e s e  m é n y  k o  s á r ”

Budapest,Reformációiemlékpark • Ok tó ber 31-én dél után
a fő vá ros VII. ke rü le té ben ta lál ha tó re for má ci ói em lék mű nél
gyü le kez tek össze a ME ÖT tag egy há za i nak kép vi se lői és az ün -
nep lő hí vek. Ün ne pi be szé det dr. Fáb ri György, az Észa ki Evan -
gé li kus Egy ház ke rü let fel ügye lő je mon dott. A ze ne szá mok kal
és ver ssel, va la mint imád ság gal és ál dá sok kal gaz da gí tott al ka -
lom vé gén a je len lé vő egy há zi sze mé lyek egy-egy szál vi rá got
he lyez tek el az em lék mű vön.

Budapest,fasorireformátustemplom • Az Ok tó ber a re for -
má ció hó nap ja ren dez vény so ro zat köz pon ti zá ró al kal má ra a re -
for má ció nap ján a fa so ri re for má tus temp lom ban ke rült sor. A
Re for má ci ói em lék park ban meg tar tott ün nep ség után a részt -
ve vők át vo nul tak a szom szé dos lel ki haj lék ba, hogy öku me ni kus
is ten tisz te let tel fe jez zék be a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me -
ni kus Ta ná csa ál tal szer ve zett re for má ci ói meg em lé ke zést. Pe -
li kán And rás fa so ri evan gé li kus lel kész pré di ká ci ó ja után Kő háti
Do rottya, egy há zunk mé dia re fe ren se az idén száz éve szü le tett
Túr me zei Er zsé bet di a ko nissza köl tő nő ről tar tott elő adást.

Öku me ni kus mozaik
Csurgó • Lel ki meg úju lás – Az új ra evan gé li zá ció szük sé ges sé ge és
le he tő sé gei cím mel ren dez tek öku me ni kus kon fe ren ci át ok tó ber
15-én a csur gói Cso ko nai Kö zös sé gi Ház ban. Az al kal mat Füs tös

Já nos, a vá ros pol gár mes te re nyi tot ta meg, majd Sze me rei Já nos,
a Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ke tar -
tott rö vid áhí ta tot. Ezt kö ve tő en Ba lás Bé la, a ka to li kus Ka pos -
vá ri Egy ház me gye püs pö ke, Ste in bach Jó zsef, a Du nán tú li Re for -
má tus Egy ház ke rü let püs pö ke, il let ve Sze ve ré nyi Já nos evan gé -
li kus or szá gos misszi ói lel kész osz tot ta meg az evan gé li zá ció val
kap cso la tos gon do la ta it a je len lé vő pro tes táns és ró mai ka to li -
kus lel ké szek kel. A tar tal mas ta lál ko zót – a hoz zá szó lá sok meg -
hall ga tá sa után – Smi dé li usz Zol tán evan gé li kus, Nagy Csa ba re -
for má tus és Macz kó Gyu la ka to li kus es pe res imád sá ga zár ta.
Szeged • A re for má ci ó ra em lé kez ve hosszú évek óta meg -

ren de zik a vá ros ban a pro tes táns na po kat. Idén ősszel Csak tisz -
ta for rás ból – „Egye dül a Szent írás” cím mel tar tot tak esti is ten -
tisz te let-so ro za tot Sze ged pro tes táns temp lo ma i ban. A meg -
nyi tó ra ok tó ber 27-én, szom ba ton a he lyi evan gé li kus haj lék -
ban ke rült sor. Az ok tó ber 31-i zá ró, úr va cso rás al ka lom előtt
– mely nek ke re té ben a sze ge di pro tes táns ének ka rok kö zö sen
szol gál tak, és Ba logh Bar na bás bap tis ta lel ki pász tor hir det te az
igét – dr. Ko vács Mik lós nyu gal ma zott tör té ne lem ta nár adott
rö vid összeg zést a re for má ci ó ról és a re for má to rok ról a Hon -
véd té ri re for má tus temp lom előtt, majd a fő be já ra tá nál meg -
ko szo rúz ták Abá di Be ne dek és Sze ge di Kis Ist ván szob rát.

Mi újság, if jú ság?
Kiskőrös • A Dé li Egy ház ke rü let leg na gyobb ok ta tá si in téz mé nye,
a kis kő rö si evan gé li kus is ko la gim ná ziu má nak ta ná rai és di ák jai
ok tó ber 8-án csen des na pot tar tot tak. A té ma a sok szí nű ség volt.
Ezen a prog ra mok ban rend kí vül gaz dag szom ba ton nem csak kü -
lön fé le cso port fog lal ko zá sok kö zül vá laszt hat tak a di á kok, de dél -
után meg néz het ték a tár sa ik ál tal nyá ron Belg rád ban a nán dor -
fe hér vá ri csa tá ról ké szí tett „vi deo tu dó sí tást” is, részt ve het tek Ta -
más-mi sén, il let ve a gim ná zi um 9. osz tá lyos di ák jai át ve het ték
azt a száz öt Bib li át, ame lyet a Ma gyar Bib lia tár su lat kép vi se lő -
je, Bur ján Ta más ho zott el ne kik. 
Az ál ta lá nos  is ko la ok tó ber 24-én  tar tot ta csen des nap ját,

mely nek kö zép pont já ban a Bib lia, Is ten igé je állt. A té ma fel -
dol go zá sá hoz a di á ko knak osztályonként ál lo má sról állomásra
kellett fel ada tokat megoldaniuk. A he lye s meg ol dásokért az osz -
tá lyok ju tal mul egy-egy kul csot kap tak a hu szon négy la kat tal
le zárt – ép pen ennyi osz tály van az is ko lá ban – Bib li á hoz. A zá -
ró áhí ta ton vé gül ki nyílt min den la kat, és fény de rült ar ra, hogy
Is ten igé je szik la, amely re a ke resz té nyek éle tü ket épít he tik.
A csen des napok ról ké pes be szá mo ló ta lál ha tó az in téz mény

hon lap ján: ke vi.hu

Piliscsaba • Hosszab bí tás Jé zus sal cím mel ren dez te meg tá -
bor ta lál ko zó ját a KÖ SZI, az az a Ke resz tény Ön kén te sek Szö -

vet sé ge az If jú sá gért csa pa ta ok tó ber 12–14. kö zött. A pi lis csa -
bai Bé thel Evan gé li kus Misszi ói Ott hon ban tar tott  ta lál ko zón
kö zel öt ven gye rek és fi a tal vett részt a lel ké szek – Sza bó B. And -
rás és Asz ta los Ri chárd – lel ki irá nyí tá sá val, va la mint Ke lé nyi
Zsolt tá bor ve ze tő és tár sai se gít sé gé vel. A két na pos ren dez vény
le he tő sé get kí nált ar ra, hogy ta lál koz za nak egy más sal az el múlt
év össze sen hét KÖ SZI-tá bo rá nak részt ve vői és ve ze tői.
A tá bor ta lál ko zó ról ké pes be szá mo lót ol vas hat nak egy há zunk

központi hon lap ján: evan ge li kus.hu.
Nyíregyháza • Ok tó ber 20-án át ad ták a Tú róczy Zol tán

Evan gé li kus An gol Két Ta ní tá si Nyel vű Ál ta lá nos Is ko la és Óvo -
da új épü le tét, ame lyet a no vem ber 16-i szen te lést kö ve tő en ve -
het nek  majd  bir tok ba  az  evan gé li kus  óvo dá sok.  Ez ál tal  a
2009 óta mű kö dő, gyü le ke ze ti fenn tar tá sú, hu szon öt fé rő he -
lyes in téz mény het ven öt fé rő he lyes épü let be köl tö zik, ahol de -
cem ber től két, az új tan év től pe dig há rom cso port fo gad ja majd
a csöpp sé ge ket.
Az át adá si ün nep ség gyü le ke ze ti nap ke re té ben tör tént. A gyü -

le ke zet lel ké szei mel lett Gáncs Pé ter el nök-püs pök, Ben czúr
Lász ló ko ráb bi észa ki ke rü le ti fel ügye lő, Gu lyás Jó zsef, a Sza -
bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Köz gyű lés al el nö ke és dr. Ko vács
Fe renc, Nyír egy há za pol gár mes te re is je len volt.

Budapest-Fasor • Két rend ha gyó ének órá ra ke rült sor a Bu -
da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um ban ok tó ber 26-án: a Mol
tá mo ga tá sá val a har minc öt éve mű kö dő, nem zet kö zi hí rű, Kos -
suth- és Liszt Fe renc-dí jas ma gyar nép ze nei együt tes, a Mu zsi -
kás lá to ga tott el a nagy ha gyo má nyok kal bí ró ok ta tá si in téz mény -
be. A má so dik eme le ti dísz te rem Si pos Mi hály, Por te le ki Lász -
ló, Éri Pé ter és Ha mar Dá ni elmu zsi ká já tól és a tánc ra per dült
di á kok jó ked vé től volt han gos ezen a dél előt tön.

Nyíregyháza • A meg szo kot tól el té rő mó don in dult a ta ní -
tás a nyír egy há zi Evan gé li kus Kos suth La jos Gim ná zi um ban ok -
tó ber 27-én. Min den osz tály ban, egy, az el múlt húsz év ben vég -
zett di ák lé pett a ka ted rá ra, és me sélt ar ról, mi lyen volt Kos -
suth-di ák nak len ni, mit vitt ma gá val az ősi al ma ma ter ből. A
rend ha gyó ta ní tá si nap ap ro pó ja az in téz mény ju bi le u ma volt:
húsz év vel ez előtt, 1992-ben kap ta vissza az evan gé li kus egy -
ház a gim ná zi u mot.

A rend ha gyó ta ní tá si órák után há la adó is ten tisz te le tet tar -
tot tak az evan gé li kus Nagy temp lom ban. 

f Folytatás a 10. oldalon

F
O

TÓ
: 

B
A

R
TA

 I
M

R
E

A
D

Á
M

I 
M

Á
R

IA
 F

E
LV

É
T

E
LE

H
Á

M
O

R
 E

N
D

R
E

 F
E

LV
É

T
E

LE

S
E

R
E

G
 K

R
IS

Z
T

IÁ
N

 F
E

LV
É

T
E

LE
 –

 R
E

F
O

R
M

Á
T

U
S

.H
U

S
E

R
E

G
 K

R
IS

Z
T

IÁ
N

 F
E

LV
É

T
E

LE
 –

 R
E

F
O

R
M

Á
T

U
S

.H
U

F
O

TÓ
: 

F
O

TO
G

É
N

 F
O

TO

M
IH

Á
LY

 S
Z

IL
V

IA
 F

E
LV

É
T

E
LE

F
O

TÓ
: 

S
A

LL
A

I 
G

Á
B

O
R



 e 2012. november 11.  Evangélikus ÉletPanoráma

Ő s z i  e g y  h á  z i  „ e s e  m é n y  k o  s á r ”

Ezen – akár csak a húsz év vel ez előt ti, a te le ví zió ál tal is köz ve -
tí tett tan év nyi tó ün nep sé gen – D. Sze bik Im re (az óta már nyu -
gal ma zott) püs pök pré di kált. A há la adó al kal mon az új di á kok
fo ga dal mat tet tek Bozo rády Il di kó is ko la lel kész ál dá sa mel lett.
Az ün ne pi al kal mon Tar Já nos né igaz ga tó kö szön töt te dr.

Bánsz ki Ist ván ko ráb bi  in téz mény ve ze tőt,  va la mint  Ká kay
Ist ván or szá gos iro da igaz ga tót.
Bük • If jú sá gi ön kor mány zat ala kult a Bü ki Evan gé li kus Egy -

ház köz ség ben ok tó ber 28-án. A szer ve zet a gyü le ke zet pres bi té -
ri u má ban – an nak jó vá ha gyá sá val – hi va ta los kép vi se le ti jo got is
ka pott. Az el ső köz gyű lé sen ta nács ko zá si jog gal ve het tek részt az
al só ta go za tos hit ta no sok, va la mint a lel kész, a fel ügye lő és a hit -
ok ta tó, sza va za ti jog gal pe dig a fel ső ta go za tos hit ta no sok és azok
az ifi sek, akik az el múlt nap tá ri év ben leg alább egy gyü le ke ze ti szer -
ve zé sű ren dez vé nyen részt vet tek. Az ülés nyil vá nos volt. 

Az if jú sá gi ön kor mány zat Gi czi Ni ko lett hit ok ta tó báb ver seny -
re ké szü lő gye rek cso port ja i ból nőtt ki. Egy idő múl va már nem -
csak az or szá gos evan gé li kus báb ver se nyek re ké szül tek a gye -
re kek, ha nem egy re in kább ki vet ték ré szü ket a gyü le ke zet éle -
té ből is. A szep tem ber vé gén tar tott lel kész szen te lés re ők ké szí -
tet ték elő a gyü le ke ze ti há zat, és fes tet ték le a ka put.
Az if jú sá gi ön kor mány zat meg ala ku lá sá ról bő veb ben egy há -

zunk központi hon lap ján – www.evan ge li kus.hu – ol vas hat nak.

Gyü le ke ze ti há la adá sok
Mersevát • El ső al ka lom mal ren dez tek úgy ne ve zett gyü le ke -
zeti ba tyus na pot a Vas me gye ke le ti ha tá rán fek vő kis te le pü -
lé sen ok tó ber 20-án. A szom bat dél utá ni ese mény ke re té ben
a cell dö möl ki gyü le ke zet és a hoz zá tar to zó öt fi lia (Mes te ri, To -
korcs, Ke me nesszent már ton, Ke me nes söm jén és Mer se vát) hí -
vei ta lál koz tak. A há zi gaz dák – akik ne vé ben Var gya i né Fo dor
Haj nal ka gond nok kö szön töt te a kö zel száz ven dé get – szí nes
prog ra mok kal ké szül tek a nap ra. A lel ki táp lá lék ról Rác Dé nes
és Rác Dé nes né Megy a szai Eni kő lel ké szek gon dos kod tak. A testi
ele del fő ző ver seny ke re té ben, nyolc bog rács ban ké szült el. A na -
pot já té kos ve tél ke dők és be szél ge té sek tet ték még em lé ke ze -
te seb bé.

Nemespátró • A gyé ké nye si egy ház köz ség hez tar to zó gyü -
le ke zet ben a Le ader-pá lyá zat ke re té ben meg újult temp lo mért
ad tak há lát ok tó ber 28-án. Is ten igé jét Sze me rei Já nos, a Nyu -
ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke hir det te, és a gyé ké -
nye si fér fi kar, va la mint a he lyi kon fir man du sok éne ke ke re tez -
te az ün ne pi al kal mat. A köz gyű lé sen Smi dé li usz Zol tán es pe -

res, he lyi lel kész ki emel te a fel újí tás so rán meg ta pasz talt gör -
dü lé keny mun kát. 
Az ün nep sé gen kö szön tőt mon dott töb bek kö zött Szász fal -

vi Lász ló mi nisz te ri biz tos, Mé szá ros Ta más ke rü le ti fel ügye -
lő, dr. Há ri Ti bor egy ház me gyei fel ügye lő, va la mint Zöld vá ri
Ákos, a fa lu al pol gár mes te re is. Mun tag And rás, a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház zsi na tá nak vi lá gi el nö ke el is me rő ok -
le ve let adott át Smi dé li usz Zol tán nak ko ráb ban zsi na ti el nök -
ként vég zett sok éves mun ká já ért.
Szepetnek • Nagy ka ni zsa társ gyü le ke ze té ben ok tó ber 28-án,

va sár nap dél után a hí vek együtt örül tek an nak, hogy a száz ki -
lenc ven éves temp lom új ra ré gi fé nyé ben pom páz hat. Az úr -
va cso rai is ten tisz te le ten Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú -
li) Egy ház ke rü let püs pö ke pré di kált. Az ál ta lá nos is ko lá sok éne -
ké vel és a Ki rá lyi Pál kó rus mű so rá val a te le pü lés né met ere -
de té ről em lé kez tek meg.
A köz gyű lé sen De me Dá vid, a gyü le ke zet lel ké sze be szá molt

az el vég zett mun kák ról, ame lyek hez az anya gi esz kö zö ket a pá -
lyá za ti for rás mel lett ado má nyok ból si ke rült biz to sí ta ni. A kö -
szön tők so rá ban meg szó lalt Smi dé li usz Zol tán so mogy-za lai es -
pe res, Mé szá ros Ta más ke rü le ti, il let ve dr. Há ri Ti bor egy ház -
me gyei fel ügye lő, Pfe i fer Zol tán, a nagy ka ni zsai társ egy ház köz -
ség fel ügye lő je, Ódor Imre ró mai ka to li kus plé bá nos és De mé -
né Smi dé li usz Ka ta lin nyu gal ma zott lel kész is. A gyü le ke zet tör -
té ne té ről dr. Já ni Já nos adott át te kin tést.

Miskolc • A bel vá ro si gyü le ke zet két száz ti zen öt éves el ső
temp lo má ért adott há lát ok tó ber 28-án. A tü rel mi ren de let ide -
jén épült és 1797. ok tó ber 29-én fel szen telt lel ki haj lék az év szá -
za dok  alatt  több ször
szen ve dett  tűz kárt
vagy  egyéb  ká ro so -
dást,  így  át esett  né -
hány át épí té sen, de az
Úr is ten  ke gyel mé ből
még min dig áll.
A há la adó is ten tisz -

te le ten Sán dor Fri gyes
lel kész pré di kált, és a
gyü le ke zet nem rég ala kult ének ka ra szol gált Hal ma i né Új vá -
ri Má ria kar nagy ve ze té sé vel. Az al kal mat meg tisz tel te je len -
lé té vel dr. Kri za Ákos pol gár mes ter is.
Soltvadkert • Temp lo muk fel épül té nek száz het ven ötö dik év -

for du ló ja al kal má ból há la adó is ten tisz te le tet tar tot tak ok tó ber
28-án a solt vad ker ti ek. A Bács-Kis kun me gyei vá ros azon ke -
vés ma gyar or szá gi te le pü lés kö zé tar to zik, ahol az evan gé li kus
temp lom áll a köz pont ban. A ha la si lu the rá nu sok tör té ne te az
1740-es évek ben kez dő dött, ami kor a he lyi föl des úr hí vó sza vá -
ra hét né met csa lád ér ke zett ide. 1837-re épült fel a ma is ál ló,
klasszi cis ta stí lu sú temp lom, kö rü löt te az 1948-ban épült gyü -
le ke ze ti ház zal, az 1990-ben in dult evan gé li kus óvo dá val és szin -
tén a gyü le ke ze ti hit éle tet szol gá ló, 2000-ben el ké szült Ta lál -
ko zás Há zá val.
Az ün ne pi is ten tisz te le ten Gáncs Pé ter püs pök hir det te Is -

ten igé jét. Kö szön tőt mon dott Ra dos né Len gyel An na ke rü leti
fel ügye lő, Lup ták György es pe res, dr. Ke ré nyi Já nos, Font Sán -
dor és Szá vay Ist ván evan gé li kus val lá sú solt vad ker ti or szág gyű -
lé si kép vi se lő, Le hocz ki Fe renc pol gár mes ter, va la mint át ad ta üd -
vöz le tét a te le pü lés né met or szá gi test vér vá ro sá nak, Bo dels ha -
us en nek az evan gé li kus gyü le ke ze ti kül dött sé ge is. Az al kal mon
Ho mo ki Pál, a gyü le ke zet lel ké sze gyer me ket ke resz tel he tett,
még hoz zá ma gya rul és né me tül is.

Kiskunhalas • Gáncs Pé ter püs pök áhí ta ta, dr. Gsz el mann
Ádám nyug dí jas is ko la igaz ga tó gyü le ke zet tör té ne ti elő adá sa,
Sze be ré nyi Im ré nek, a gyü le ke zet het ven két éve hű sé ges mun -

ka tár sá nak él mény be szá mo ló ja és ok le ve lek át adá sa fért be le
a kis kun ha la si ak ok tó ber 28-ai ün nep lé sé be, ami kor is a gyü -
le ke zet het ven öt évéért ad tak há lát.
A gyü le ke zet pres bi té ri u ma a ne ves év for du ló al kal má ból ok -

le vél lel is mer te el négy pres bi ter – Bor bás La jos né, Dinnyés Jó -
zsef né, Fe ke te Ist ván né, Kris tóf Im ré né – ál do za tos mun ká ját.
A Kis kun ha la si Evan gé li kus Gyü le ke ze tért ki tün te tő cí met Je -
szensz ky Ti bor né nyu gal ma zott kán tor, lel kész fe le ség és Sze -
be ré nyi Im re tisz te let be li fel ügye lő ve het te át. Őket Je szensz -
ky Pé termá sod fel ügye lő mél tat ta, az ok le ve le ket az egy ház köz -
ség lel ké sze, Hon ti Irén és Andriska Pál felügyelő ad ta át. A Dé li
Egy ház ke rü let ne vé ben Ra dos né Len gyel An na fel ügye lő kö -
szön töt te az ün nep lő kö zös sé get.

Szolnok • Ket tős ün ne pük volt a szol no ki evan gé li ku sok nak
ok tó ber  31-én:  nem csak  a  re for má ci ó ra  em lé kez tek,  ha nem
temp lo muk fel szen te lé sé nek nyolc va na dik év for du ló já ért is há -
lát ad tak. A wit ten ber gi vár temp lom ki csi nyí tett má sá ban a kö -
zös ség szám ba vet te a nyolc év ti zed örö me it és ne héz sé ge it. Az
ün nep lők kö zött ült Kőrössy Zoltánné is, akit el ső lánygyermek -
ként ke resz tel tek meg a szol no ki lel ki haj lék ban.
A gyü le ke zet kó ru sa nyár óta ké szült er re az ün nep re. Lel -

ké szük, Győ ri Pé ter Ben já min ve ze té sé vel meg ta nul ták Győ ri
Gá bor Sem per re for mari cí mű ze nés re for má ci ói da rab ját.

Budapest • Bár a gyü le ke ze ti ke re te ken jó val túl lép, de az ok -
tó ber „el szá mo lá sá ba” tar to zik az is, hogy el ké szült a Dé li Egy -
ház ke rü let püs pö ki hi va ta lá nak ott hont adó épü let hom lok zati
fel újí tá sa. A Pus kin ut cai ház ról hullott a va ko lat, ezért a fel -
újí tás már évek óta ese dé kes volt, ám az idén a bal eset ve szély
mi att ha laszt ha tat lan ná vált. Az ut ca front szi go rú mű em lék -
vé del mi en ge dé lye zé si el já rás után ké szül he tett el.
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„Íme, most van a ke gye lem ide je!
Íme, most van az üd vös ség nap ja!”
(2Kor 6,2)

Szent há rom ság ün ne pe után az utol -
só előt tit meg elő ző hé ten az Út mu -
ta tó reg ge li s he ti igéi az íté let előtt,
ke gye lem alatt élő ke resz tyé nek nek ad nak ta ní tást az utol só idők ről. He ti igénk
jó hí re e pró fé ci á ra épül: „A ke gye lem ide jén meg hall gat lak, a sza ba du lás nap -
ján meg se gít lek.” (Ézs 49,8a) El kez dő dött a vissza szám lá lás az egy há zi év vé -
gén; ha lál, fel tá ma dás, íté let s örök élet vár Is ten gyer me ke i re. Oda kell ál -
la nunk Is ten íté lő szé ke elé! „Bi zony, bi zony, mon dom ti nék tek: mind, aki meg -
tart ja az én be szé de met, az ha lált nem lát örök ké.” (GyLK 702) Még is csak
„mind nyá junk nak meg kell je len nünk a Krisz tus íté lő szé ke előtt, hogy min -
den ki el ve gye ju tal mát asze rint, amit a test ben cse le ke dett: vagy jót, vagy
rosszat.” (2Kor 5,10; LK) Mert az Is ten őt élők és hol tak Bí rá já vá tet te. De mi -
kor jön el Is ten or szá ga? Jé zus ban el ér ke zett, s „az Is ten or szá ga kö zöt te tek
van!” És mi kor jön vissza Jé zus? Nem elő re ki szá mít ha tó an és nem ti tok ban;
mert mi ként a vil lám lás min den hol lát ha tó, „egy szer re vil lan fel és fény lik,
úgy jön el az Em ber fia is az ő nap ján.” (Lk 17,21.24). Pál fi gyel mez tet: a hit -
ben erő sek ne ítél jék meg az erőt le ne ket, mert „akár élünk, akár meg ha lunk,
az Úréi va gyunk. Mert Krisz tus azért halt meg, és azért kelt élet re, hogy mind
a hol ta kon, mind az élő kön ural kod jék.” (Róm 14,8.9) Az ül dö zött ke resz tyé -
nek ima nap ján – amely re for má to runk név nap ja is, ám őt „csak” ki át koz -
ták – Urunk e sza va bá to rít son: „Nem na gyobb a szol ga az urá nál. Ha en -
gem ül döz tek, ti te ket is ül döz ni fog nak.” (Jn 15,20) Is ten or szá gá nak tit ká ról
a mag ve tő pél dá za tá ban szólt Jé zus. A mag, Is ten igé je pa zar ló an hull, s nem -
csak jó föld be! „Aki nek van fü le a hal lás ra, hall ja!” (Mk 4,9) Az Em ber fia el -
jö ve te lét meg elő zi a nagy meg pró bál ta tás ide je. „Előbb azon ban min den nép
kö zött hir det ni kell az evan gé li u mot.”A ch ris ti a nu sok nak vál lal ni uk kell akár
a vér ta nú sá got is Uru kért; „min den ki gyű löl majd ti te ket az én ne ve mért; de
aki mind vé gig ki tart, az üd vö zül”. (Mk 13,10.13) Ez utol só idők ben ti a „kü -
lön fé le ide gen ta ní tá sok tól ne hagy já tok ma ga to kat fél re ve zet tet ni. Mert az
a jó, ha ke gye lem mel erő sö dik meg a szív. – Jé zus Krisz tus teg nap, ma és mind -
örök ké ugyan az.” (Zsid 13,9.8) An ti krisz tus tá mad, aki ta gad ja, hogy Jé zus a
Krisz tus! „Aki vall ja a Fi út, azé az Atya is. – Az az ígé ret pe dig, ame lyet ő
ma ga ígért ne künk, az örök élet.” (1Jn 2,23.25) A Ge cse má né-kert ben egye -
dül gyöt rő dött, vir rasz tott, imád ko zott Jé zus, s ezt ké ri min den kö ve tő jé től
is: „Vir rassza tok és imád koz za tok, hogy kí sér tés be ne es se tek: a lé lek ugyan
kész, de a test erőt len.” (Mt 26,41) Az Em ber fia vissza jö ve te lé ről így ta nít: „Azt
a na pot sen ki sem tud ja, csak az Atya. – Vi gyáz za tok, le gye tek éb ren. – Min -
den ki nek mon dom: Vi gyáz za tok!” ( Mk 13,32.33.37) Dr. Lu ther sze rint: „Az
a leg jobb ké szen lét az íté let nap ra, ha va la ki bűn nél kü li élet re vá gyik. Krisz -
tus azt mond ja, hogy az ő el jö ve te le meg vál tás.” – „Örök Fel ség, / Ha vár min -
ket az íté let, / Légy ke gyel mes, ké rünk té ged.” (EÉ 524,1) 

g Ga rai And rás

he Ti ÚT rA VA LÓEgy szép őszi va sár nap dél után el ha -
tá roz tuk, hogy – éle tünk ben elő ször –
bog rá cso zunk  ki csiny ke  ud va run -
kon. Nem tud tuk, ho gyan kell; nem
tud tuk, mi kell be le, de ar ra vi lá go san
em lé kez tünk,  hogy  a  pad lá sun kon
len nie  kell  egy  bog rács nak  és  áll -
vány nak is. Tíz éve fel tet tük a lo mok
kö zé, és ott is ma radt. 
Mi helyst  meg szü le tett  az  öt let,

azon nal te le fo nál tunk a nagy szü lők -
nek, hogy jöj je nek va cso rá ra, mert iz -
gal mas lesz és ka lan dos! 
Ne ki áll tunk  a  ké szü lő dés nek.

Meg ke res tem a bog rá csot. Ami kor a
fér jem  meg lát ta  a  ke zem ben,  azt

mond ta, hogy ez egy ka to nai bu kó -
si sak.  Le mér tem,  há rom  li ter  víz
fért  be le  mind össze.  Tíz  éve  na -
gyobb volt! Össze ment? Vagy csak én
em lék szem na gyobb ra?

Ám de mind ez nem szeg te a ked -
vün ket. El kezd tük. Egy ki ló hús, fél
ki ló bab és min den fé le zöld ség be le -
fért a kis kot lánk ba, de a víz ki szo rult
be lő le! Nem baj, le ves he lyett fő ze lék
lesz! A  tűz gyúj tás ban  is  já rat la nok
vol tunk, így ámul va néz tük, ho gyan
öle lik kör be a fel csa pó lán gok a bog -
rács kán kat. Sok szor nem is lát szott
az edény, csak a láng osz lop. Köz ben
szür ke füst bo rí tot ta a vi dé ket és iszo -
nya tos szag.
A  ro tyo gó  ételt  ke ver get ni  kel -

lett, és ezt csak úgy tud tuk meg ol da -
ni, hogy szi ge te lő sza lag gal össze kö -
töz tem két fa ka na lat, hogy hosszabb

le gyen. Négy órát kel lett a tűz mel -
lett  ku po rog nunk,  utá na  na po kig
nem sza ba dul tunk meg a füst szag tól.
A gye re kek is se gí te ni sze ret tek vol -
na min den ben. Há moz tak, pa kol tak,

sü rög tek, fo rog tak, ját szot tak, majd
egy  te nisz lab dá val  is  dú sí tot ták  a
ké szü lő va cso rát. Idő köz ben pe dig a
sü tő ben fel rob bant a sü te mé nyem…
A ká osz kö ze pén ke nye ret sü töt -

tem a lá nya im mal. Be gyúr tuk, for -
máz tuk, ke resz tet raj zol tunk és még
sü tés előtt ál dást kér tünk rá. És ál dás
lett raj ta! Olyan bé ke és nyu ga lom
van egy ke nyér ben, hogy el sem le -
het mon da ni! Kint  le het  tűz,  le het
füst, le het sü te mény rob ba nás, ko rom
és hang za var, de a ke nyér ben csend
van és ott hon me leg.
Ter mé sze te sen tu dok ke nye ret is

el éget ni, el ron ta ni, de ezen az es tén

a ke nyér üze net lett és cso da! Meg -
osz tot tuk a nagy szü lők kel, és az asz -
ta li ál dás nál, a gyer tya mel lett, meg -
él tük a min den na pi il la tát és va rá zsát.

g PaPP And rea

min den na pi ke nye rünk

Mi a kö zös egy mú ze um ban, egy or -
vo si ren de lő ben és egy gyógy szer tár -
ban?  Mind egyik be  el csön de sed ve
lé pünk be. Va la ha a temp lom ba is így
lép tünk be. Mert az a leg kü lön le ge -
sebb hely a vi lá gon. No ha Is ten min -
de nütt je len van, ott kü lö nös kép pen
is. És az em be rek is el akar nak csen -
de sed ni, hogy meg hall ják az Úr sza -
vát. 
Ma már nem min den ki imád ko zik,

ami kor  be lép  a  temp lom ba,  nem
csön de se dik el, nem fog ja föl és nem
ér zi a „Szent” je len lé tét. So kat fog je -
len te ni,  ha  új ból  úgy  lé pünk  be  a
temp lom ba, hogy „most az élő Is ten
szí ne elé jö vök, aki szent, aki től bűn -
bo csá na tot, ta ná csot és bé kes sé get
kap ha tok”.
Az apos tol azt hang sú lyoz za, hogy

a  hí vő  em ber  is  Is ten  temp lo ma.
Nem azt, hogy az zá kell len nie, ha -
nem hogy az is. Még ha nem kel lő -
en vesszük is ezt fi gye lem be. A hí vő
em ber  nem csak  az  Úr  kö ze lé ben
van, ha nem ott la ko zik szí vé ben az
Úr. Nem csak kö zel jön hoz zá Is ten,
ha nem be lé pett az éle té be. Nem kí -
vül van ná la Is ten, ha nem be lül. Így
le het az Úr az erős vá ra. 
Mi kö vet ke zik eb ből? Amit igénk

mond: ne ke verd az iga zat a ha mis -
sal, ne en gedd, hogy a kül ső za jok, kí -
sér té sek és vá gyak „za jos sá” te gyék
éle te det, el ve gyék szí ved csen des sé -
gét és bé ké jét. Min dig baj van ab ból,

ha ke ve re dik az igaz ság a ha mis ság -
gal, a mu lan dó a múl ha tat lan nal, a
föl di a lel ki vel. 
Ter mé sze te sen  van  az  éle tünk -

nek e vi lá gi ve tü le te is, de a hí vő em -
ber szá má ra az örök ké va ló a dön tő.
Az az Is te nen és az ő igé jén tá jé ko zó -
dik. Az az ab szo lút mér té ke. Ah hoz
vi szo nyít min den egye bet. Mond hat -
juk úgy is, hogy a lel ki oda bent van,
a vi lá gi kí vül. Nem egyen lő mér ték -
ben szá mít a ket tő. Ez len ne az a „fe -
le más iga”, ami től a 14. vers is óv. Szí -
ved ben egye dül Jé zus Krisz tus le gyen
az  Úr.  A  „temp lom ban”  más nak
nincs jo gos he lye. Ott min den Is ten -
re kell, hogy utal jon.
Mi lyen szent ki vált ság: az élő Is ten

temp lo ma vagy (vagy ha még nem
vagy az, le hetsz). Ott hon van ná lad
az Úr, az ő sza va és aka ra ta a dön tő,
őt kér de zed meg min den dol god ban,
mint a ré gi fa li táb la mond ja: „Hát Jé -
zus mit szól hoz zá?” És ak kor ő a szí -
ved ben meg mu tat ja, hogy mi a he -
lyes. És ak kor tudsz más képp cse le -
ked ni,  mint  aho gyan  el ter vez ted.
Mert ve ze tett em ber le hetsz. 
Ha pe dig nem ve ze tett em ber vagy,

ak kor „meg ve ze tett” vagy. Mert azt
hi szed,  hogy  Jé zus  nél kül  sza bad
vagy. Hogy nem kell a csend, ige ol va -
sás, imád ság „oda bent”, ha nem min -
den  föl fe lé  te kin tés,  el csen de se dés
nél kül ne ki es hetsz na pi fel ada ta id nak
vagy tán épp a má sik em ber nek. 

Ha pe dig „temp lom” vagy, ak kor
le het, hogy aki be lép az éle ted be, az
is el csen de se dik. Mert meg ér zi, hogy
szent hely és szent kör az, ahol áll. Az
egyik oka an nak, hogy ti zen éves ko -
rom ban el in dul tam az Úr út ján, az
volt, hogy a ba rá tom egy olyan gyü -
le ke zet be vitt el, ahol érez tem, hogy
min den  egé szen  más.  Más  volt  a
lég kör. Ami fe lől ké sőbb meg ér tet -
tem, hogy a Szent lé lek je len lé te volt.
El kez dett von za ni a szent, a más, a
más hol át nem él he tő, meg nem ta -
pasz tal ha tó. Az em be rek hoz zá ál lá -
sa is egész más volt: nyi tot tak vol tak
az újon nan ér ke ző iránt is, és sze re -
te tük kü lön bö zött at tól, amit mi ál -
ta lá ban an nak ne ve zünk. Nem egy
em be ri  ér zés  volt,  ha nem  a  meg
nem szol gált rá fi gye lés, tö rő dés.
Ó, bár csak ne ön ma gunk nak men -

nénk  a  temp lom ba!  Az  ige,  Jé zus
irán ti  nyi tott ság  mel lett  nyi tot tak
len nénk a má sik ott lé vő ré gi tag vagy
új lá to ga tó fe lé is!
Ha  job ban  tu da to sul  ben nünk,

hogy az élő Is ten, a fel tá ma dott Jé zus
temp lo ma va gyunk, ak kor az is, aki
a kö ze lünk be jön, meg ér zi az Úr je -
len lé tét, és az Úr el kezd mun kál kod -
ni az éle té ben. És ő is a bé kes ség, sze -
re tet és a nyu godt szív em be re le het. 
Má tól ér té keld job ban, hogy az élő

Is ten temp lo ma le hetsz, mert ő ben -
ned la ko zik!

g Széll Bul csú

A HÓ NAP IGÉ JE

„mi az élő is ten temp lo ma va gyunk”
(2Kor 6,16)

Feny ve si Fé lix La jos

Őszi ko los tor
Öreg ko los tor a vén szik la fal mel lett.
Két szer ze tes söp ri a no vem be ri arany
fa le ve let, má sik, meg gör nyedt hát tal
a le hullt gallyat hord ja a lo bo gó
tűz re. So vány ar ca, mint kó de xek
per ga men lap jai, né zi a hu nyó Nap
kö rül szál ló ma dár rajt.
Szót lan szor gos kod nak kint, az után
imád koz nak a cel la-csönd ben oda bent:
jegy zik a hit ódon-
szép sza va it.
Iko non is ten anya könnye pe reg,
fa pa dok nyi ko rog nak a mély bar na
ho mály ban, ko pott könyv nyí lik, s tol lat
már ta nak fe ke te tin tá ba a gyer tya-
fény ben. Új ra a kert, az ös vény, döng ve
be zá rul a tölgy ka pu az al ko nyat ban.

Az idei ősz egyik első hóembere…
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„Min den sza bad ne kem, de nem min den hasz -
nos. Min den sza bad, csak ne vál jak sem mi nek
rab já vá. (…) Nem tud já tok, hogy tes te tek a ben -
ne tek la kó Szent lé lek temp lo ma, akit Is ten től
kap ta tok? Nem tud já tok, hogy nem vagy tok a
ma ga to kéi? Nagy volt a vált ság dí ja tok! Di cső -
ít sé tek meg te hát Is tent tes te tek ben!” (1Kor
6,12.19–20)
„Tégy jót a tes ted nek, hogy lel ked szí ve sen

lak jon ben ne!” – mond ta Avi lai Szent Te réz spa -
nyol misz ti kus (1515–1582).
Ke resz tény em ber ként haj la mo sak va gyunk

olyan kon cent rál tan csak a lel künk re fi gyel ni,
és azt tre ní roz ni, hogy fi gyel men kí vül hagy -
juk: test és lé lek egy be tar to zik. A test bű nös len -
ne, és bűn ve le fog lal koz ni? Is ten így te rem tett
ben nün ket: tes tet és lel ket adott ne künk. Ho -
lisz ti ku san néz ni ön ma gun kat azt je len ti, hogy
csak úgy va gyunk tel jes egész, csak úgy le he -
tünk egész-sé ge sek, ha ezt a ket tőt nem vá laszt -
juk szét, ha nem mint szer ve sen össze tar to zót
néz zük, és úgy is bá nunk ve lük.
Mit je lent a tes tünk jel zé se i re oda fi gyel ni?

Mit je lent, hogy a tes tün ket is ápol ni, gon doz -
ni, edze ni és időn ként ké nyez tet ni kell? Azt,
hogy nem bú junk a lus ta ság, a meg szo kott ság,
va la mi fé le „ál ke resz tény test el le nes ség” pa ra -
ván ja mö gé, ha nem meg ad juk a ránk bí zott föl -
di sá tor nak is azt, ami től har mo ni ku san, ki -
egyen sú lyo zot tan tud mű köd ni: mi nő sé gi ele -
delt, ele gen dő fo lya dé kot, rend sze res moz gást
és re la xá ló pi he nést. Aki ki szi po lyoz za a tes -
tét, nem gon dol hat ja ko mo lyan, hogy ab ban
egész sé ges lé lek kel tud majd mű köd ni!
Rá adá sul még itt van ez az ige, amely sze rint

a tes tünk ben a Szent lé lek is sze ret ne szál lást
ven ni. Ő azt sze ret né, ha sze ret nénk a tes tün -
ket-lel kün ket egy aránt. Akit na gyon sze retsz,
azt va cak étel lel vá rod, ha ven dég ség be jön hoz -
zád? Akit na gyon sze retsz, azt be zá rod egy le -

ve gőt len szo bá ba té vét néz ni, vagy in kább el -
mész ve le sé tál ni a szín pom pás őszi er dő be, ha
meg lá to gat? Akit na gyon sze retsz, azt ké nyel -
mes ágy ba fek te ted és jól be ta ka rod, hogy alud -
jon egy jót, ha fá radt és ki me rült, vagy még to -
váb bi ha laszt ha tat lan te en dők kel zsú fo lod te -
le a nap ját?
Is tent di csér ni: éle tünk cso dá la tos fel ada ta,

kül de té se!  Di csér jük  őt  tet tek kel,  sza vak kal,
ének kel, tánc cal, sé tá val, fo ci val, har mo ni kus
na pi élet rit mus sal, öröm mel, bé ké vel!

g Bog dá nyi Má ria

PA LACK POS TA

A szent lé lek temp lo ma

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

Név jegy: 
Bog dá nyi Má ria
2011 óta a győ ri egye te -
mis ták  kö ré ben  vég zek
egye te mi lel ké szi szol gá -
la tot. A Szé che nyi Ist ván
Egye te men és a Nyu gat-
ma gyar or szá gi Egye tem

Apá czai Cse re  Já nos Ka rán öku me ni kus
nyi tott ság gal – össze fo gás ban a ka to li kus
és re for má tus egye te mi lel ké szek kel – és fe -
le ke ze ti sa já tos sá ga ink meg tar tá sá val szer -
vez zük a kö zös sé get, a fi a ta lok nak szánt lel -
ki prog ra mo kat. Evan gé li kus al kal ma ink
nagy  ré szét  a  győ ri  evan gé li kus  Öreg -
temp lom ban tart juk. Prog ram ja ink ról bő -
veb ben itt ol vas hat tok: http://gy ori egye te -
mi.ecc le sia.hu.
Hob bi ként vég zett élet mód-ta nács adó -

ként és nor dic wal king ok ta tó ként, egy re
töb bet ta pasz talt bio ker tész ként val lom és
pró bá lom a test és lé lek egy sé gét és egész -
sé gét fi gye lem be vé ve él ni és vé gez ni a rám
bí zot tak, csa lá dom és gyü le ke ze tem szol -
gá la tát. Fér jem mel és négy gyer me künk kel
a Győr höz kö ze li So ko ró pát kán élünk.

Két ség te len,  hogy  ez  a  kor
újabb és újabb ki hí vá sok elé ál -
lít  ben nün ket.  Egy re  ne he -
zebb tá jé ko zód ni, meg ta lál ni
a he lyes utat, és ha már meg -
ta lál tuk, nem könnyű meg ma -
rad ni raj ta. A ke resz tény fi a tal
éle te  fo lya ma tos harc a kor -
szel lem mel. Nem kér dés, hogy
fel kell vál lal nunk ezt a har cot,
csak gyak ran na gyon ne héz a
min den na pok  csa ta te -
rén ap ró pénz re vál ta ni
a Bib lia üze ne tét.
Eb ben se gít ne ked dr.

Pál he gyi Fe renc pszi -
cho ló gus, csa lád gon do -
zó. Őszi elő adás-so ro -
za tá nak cí me: Harc ban
a kor szel lem mel. De -
cem ber 10-éig min den
hét fő  es te  18  óra kor
hall gat ha tod meg Bu da -
pes ten, a Rá day Kol lé gi -
um  dísz ter mé ben  (IX.
ke rü let, Rá day ut ca 28.).
Szó lesz a csa lá di konflik -
tu sok ról, a csa lá dok ban
ki ala ku ló sze rep osz tás -
ról és a meg bo csá tás ról.
Har cok per sze már a

Bib lia ko rá ban is vol tak.
Az Ószö vet ség amel lett,
hogy a vi lág te rem té sé nek, a
bűn be esés nek a tör té ne te, il -
let ve  mes si á si  jö ven dö lé se -
ket  tar tal maz  a  Meg vál tó ra
vo nat ko zó an szü le té sé től egé -
szen a ha lá lá ig, iz gal mas had -
tör té ne ti mun ka is. A zsi dók
óko ri  éle te  ugyan is  sok-sok
ván dor lás ból és csa tá ból állt.

Ezt dol goz za fel a Bib li ai csa -
ták cí mű könyv. 
A Ven tus Lib ro Ki adó gon -

do zá sá ban meg je lent, gaz da -
gon  il luszt rált  mun ka  a  fi -
lisz te u sok,  iz ra e li ták,  asszí -
rok, ba bi ló ni a i ak, gö rögök és
ró ma i ak egy más kö zöt ti konf -
lik tu sa it  te kin ti  át.  A  húsz
üt kö zet mind egyi két be mu -
tat ják  a  had tör té nész  szer -

zők tér ké pen is. Emel lett ré -
gé sze ti  le le tek,  re konst ru ált
har ci  vi se le tek  és  fegy ve rek
re pro duk ci ói se gí te nek meg -
ér te ni,  hogy  mi  tör tént  a
front vo nal ban.  Kö zel ről  is -
mer ked hetsz meg Jó zsu é val,
Saullal és Dá vid dal, és meg -
tud ha tod,  mi lyen  kö rül mé -

nyek kö zött él het tek azok a
né pek,  ame lyek ről  egy-egy
mon da tot már biz to san hal -
lot tál a hit tan órá kon vagy a
va sár na pi ige hir de tés ben.
Az Ószö vet ség ko rát má ra

már  jócs kán  ma ga  mö gött
hagy ta  az  em be ri ség,  ám  a
há bo rú  ta lán  so ha  nem volt
annyi ra  ke gyet len,  mint  je -
len ko runk ban.  1994-ben  az

em be ri ség tör té ne té nek
egyik leg ször nyűbb ese -
mé nye zaj lott Ru an dá -
ban:  há rom hó nap  le -
for gá sa  alatt  mint egy
egy mil lió  em bert  mé -
szá rol tak le. A nép ir tás -
ról azon ban a vi lág nagy
ré sze  szin te  tu do mást
sem akart ven ni. 
A Ho tel Ru an da cí -

mű,  2004-ben  be mu -
ta tott film ből egy hét -
köz na pi  em ber  helyt -
ál lá sát,  hő si es sé gét  is -
mer het jük meg. A  fő -
sze rep lő  a  gyil ko sok
tom bo lá sa  kö ze pet te
egy ál ta la ve ze tett ho tel -
ben több ezer re mény -
vesz tett me ne kü lő hon -
fi tár sa éle tét men ti meg

az zal, hogy me ne dé ket nyújt
ne kik.  Be mu ta tá sá nak  évé -
ben a film meg kap ta a to ron -
tói  nem zet kö zi  film fesz ti vál
kö zön ség dí ját, ezért biz to san
nem fogsz csa lód ni, ha rá szá -
nod ma gad, hogy be sze rezd a
DVD-t.

g Je nő

OSZ TO ZÓ

harc ban

–  Ma gam  is  ki pró bál tam
több sport ágat is ko lai ke re tek
kö zött és azon kí vül is. A tor -
na, a ké zi lab da, a fut ball, min -
den ér de kelt. Az tán ti zen négy
éves  ko rom ban  a  ba rá tom -
mal el sé tál tam Pé csett a Tü zér
ut cá ba, a vá ros sport pá lyá já -
ra, és at tól kezd ve gya kor la ti -
lag  ott  él tem  az  éle tem,  ott
nőt tem fel.

– Va la mi mel lett csak le tet -
te a vok sát…
– Min dig is ma gas ug ró sze -

ret tem vol na len ni. Az edzőm
az el ső edzé sen előbb le fut ta -
tott  ve lem  hat  ki lo mé tert,  s
csak  az tán  en ge dett  ug ra ni.
Száz öt ven öt cen tit si ke rült át -
szár nyal nom el ső re, úgy hogy
ma rad hat tam. He ti hét edzé -
sem volt,  a  leg jobb ered mé -
nyem két száz öt cen ti. Most,
öt ven két  éve sen  száz het ve -
net ug rom.

– Gon do lom, nem volt kér -
dé ses a pá lya vá lasz tás.
– Va ló ban nem: au tó vil la -

mos sá gi sze re lő és tech ni kus
let tem.

– Nem mon dom, hogy nem
va gyok meg le pett.
–  A  kö zép is ko lá ban  még

egy ál ta lán nem akar tam test -
ne ve lő len ni. Ter mé sze te sen a
spor to lást nem hagy tam ab ba,
sőt  at lé ti ka edző  vol tam,  de
hat évig a szak mám ban dol -
goz tam, igaz, eb ből két évet a
ka to na ság nál  töl töt tem.  A
rend szer vál tás után ha tá roz -
tam el, hogy to vább kép zem
ma gam.  Je lent kez tem  Pécs -
re, az egye tem re, ahol test ne -
ve lő let tem vég re, majd Bu da -
pes ten, az ak ko ri Test ne ve lé -
si Egye te men edzői vég zett sé -
get sze rez tem.

– Cél tu da tos és ki tar tó,
mint egy hosszú táv fu tó.
– Az egyik ked ven cem pont

a  fu tás. Amúgy  is  az  egyé ni
spor tok  mel lett  te szem  le  a
vok so mat, nem vi tat va per sze
a csa pat spor tok szám ta lan ér -
té két. Ahogy em lí tet tem, ma -
gam  is  ké ziz tem,  fo ciz tam,
te hát jól tu dom, mi lyen va rá -
zsa van egy kö zös ség hez tar -
toz ni, együtt küz de ni. Ám az
egyé ni spor tok nál nem kell a
töb bi ek hez  al kal maz kod ni,
nem kell at tól tar ta ni, hogy a

csa pat ta gok  né me lyi ke  nem
tesz meg min dent a si ke rért,
mi köz ben mi hajt juk ma gun -
kat. Sza bad idős te vé keny ség -
nél pe dig nem va gyunk má -
sok ra utal va, nem szük sé ges
meg vár ni,  míg  össze jön  egy
csa pat ra va ló em ber. A fu tás
tö ké le tes vá lasz tás: bár mi kor,
bár hol gya ko rol ha tó.

– De nem csak ezért a ked -
ven ce, ugye?
–  Ter mé sze te sen  nem.  A

fu tás nak  ren ge teg  ked ve ző
élet ta ni ha tá sa van. Nő az ál -
ló ké pes ség,  az  edzett ség.  A
szív több vért tud pum pál ni a
ke rin gés be, ez ál tal több oxi gén
jut a szö ve tek be és a sej tek hez.
Jó ha tás sal van az anyag cse ré -
re, azok be teg sé ge i re, pél dá ul
a cu kor baj ra is. Lég ző szer vi,
sőt  hor mo ná lis  vál to zás  is
ész lel he tő egy idő után. Min -
den ki hal lott már a bol dog ság -
hor mon ról. Nos, ez az end or -
fin  hor mon,  ame lyet  az  agy
sza ba dít  fel,  bol dog ság ér ze -
tet kelt. Jó hír, hogy alig egy
óra fu tás után ez már re me kül
ér zé kel he tő,  és  a  fu tás  után
akár órák ra is el bo rít hat ben -
nün ket a bol dog ság. 
Ha ez nem len ne elég, nő a

stressz- és mo no tó ni a tű rő ké -
pes sé günk, po zi tí van be fo lyá -
sol ja az én ké pün ket, az egész
sze mé lyi sé gün ket  for mál ja.
To váb bá a vér zsír szint ér té ke -
ink ben is ked ve ző vál to zá sok
kö vet kez nek  be  –  ami  ugye
nem csak  az  élet ta ni  ha tá sai
mi att fon tos.

– Csak nem…?!
– De igen, pon to san: a fu -

tás fo gyaszt. Emel lett van egy
esz té ti ká ja.  A  fu tás  szép.
Gon dol junk csak a Tűz sze ke -
rek re.

– Ez túl szép, hogy igaz le -
gyen. Sem mi sem le het tö ké le -
tes, már pe dig ahogy a fu tást
ecse tel te, ez bi zony an nak tű -
nik. Va la mi gik szer csak van
ve le?!
–  Mint  min den  moz gás -

nál, sport nál, itt is fennáll a sé -
rü lés ve szé lye. Er re ter mé sze -
te sen oda kell fi gyel ni. Kezd -
jük mind járt az zal, hogy tény -
leg el en ged he tet len egy jó fu -
tó ci pő, er re kö te le ző ál doz ni.
Fon tos a fo ko za tos ság be tar -

tá sa. Ne fus sunk egy ből ma ra -
to ni tá vot. A be me le gí tés ről,
majd a fu tás be fe je zé se utá ni
la zí tás ról, nyúj tás ról se fe led -
kez zünk meg! Ezek el ha nya go -
lá sa fi ca mok hoz, tö ré sek hez,
a lágy ré szek sé rü lé se i hez, akár
izom sza ka dás hoz is ve zet het.
Az élet ko ri sa já tos sá go kat és
egyéb adott sá go kat is te kin tet -
be kell ven ni, úgy hogy ha a fu -
tás túl meg eről te tő, a ko co gás
nagy sze rű al ter na tí va!

– Iga zán meg győ ző volt az
ér ve lé se a fu tás mel lett.
– A fu tást azért emel tem ki

az egyé ni spor tok kö zül, mert
ez a leg egy sze rűbb, bár ki ál tal
vé gez he tő moz gás for ma, s eh -
hez a mű ked ve lők nek – egy
idő után – edző re sincs szük -
sé gük. 
De ha már az egy sze rű ség -

nél tar tunk, azért meg em lí tek
egy csa pat spor tot is: a tol las -
lab dát.

– Gye rek ko rom egyik ked -
ven ce. Az öcsém mel ki áll tunk
a há zunk elé az út ra, és órák
hosszat tol la soz tunk – per sze
ak ko ri ban sok kal rit káb ban
jár tak fe lénk au tók, mint most.
A tol las hoz tény leg nem kell
drá ga fel sze re lés, és ez is bár -
hol űz he tő. Part ner aján lott, ez
két ség te len…
–  Igen,  a  tol las lab da  –

nem zet kö zi leg hasz nált ne vén
bad min ton –  na gyon  nép -
sze rű.  Húsz  éve  olim pi ai
sport ág. Azon a szin ten már
na gyon „gyil kos” is tud len ni;
erő ki fej tés ben,  anya gi ak ban
egy aránt. Ez a szint már nem
min den kié. 
Az  egy sze rűbb  vál to zat

azon ban  na gyon  egész sé ges
és rend kí vül szó ra koz ta tó. Ér -
de kes ség ként  em lí tem,  hogy
egy  pé csi  vál lal ko zó  há rom -
száz mil lió fo rint ból, sa ját költ -
sé gén,  tol las lab da csar no kot
épít te tett  a  ba ra nyai  me gye -
szék he lyen.  Meg győ ző dé se,
hogy a sport ál tal egész sé ge -
sebb lesz az egész tár sa da lom.
Nem a be fek te té se meg té rü lé -
sé re  hajt,  tény ke dé sét  a  kö -
zös ség irán ti szol gá lat nak te -
kin ti, ezért igen ked ve ző áron
le het igény be ven ni a csar nok
szol gál ta tá sa it.  In do né zi á ból
ho zott edzőt a pé csi egye sü let -
nek. Mert hogy je len pil la nat -
ban a tá vol-ke le ti ek a leg job bak
eb ben a sok ügyes sé get kí vá nó
sport ág ban.

– Szak em ber ként mit mond,
hány éves ko rá ig spor tol hat
egy em ber?
–  Nem  tu dom  a  ha tárt

meg mon da ni,  egyé ne  vá lo -
gat ja. Ne kem van egy ta nít vá -
nyom,  aki nek  im már  har -
minc  éve  va gyok  az  edző je.
Ma ri ka né ni száz és két száz
mé te res fu tás ban in dul Eu ró -
pa-  és  vi lág baj nok sá go kon
se ni or ka te gó ri á ban. Min dig
do bo gós  he lye zé se ket  ér  el.
Het ven hét  éves.  Kell  en nél
jobb pél da ar ra, hogy a sport
min den kié?

g V. Gänsz ler Be á ta

A test moz gás örö mé ről, a sport jó té kony ha tá sa i ról ol vas hat ta tok in ter jút az ez év szep tem ber
30-i Evan gé li kus Élet if jú sá gi ol da lán. Az ak kor meg kez dett té mát foly tat va az aláb bi in ter jú -
ban – ez út tal is egy bony há di test ne ve lő meg szó lal ta tá sá val – egy egyé ni és egy pá ros sport ágat
aján lunk a fi gyel me tek be, két hét múl va pe dig a csa pat spor tok ról lesz szó. (VJ)

„A sport az egész
személyiséget for mál ja”

Be szél ge tés Fe ren czi Im ré vel 
a fu tás szép sé gé ről és a szó ra koz ta tó tol las lab dá ról

b „Asportmindenkié!”–szólaMédiaunióezévikampá-
nyának jelmondata, s ezzel beszélgetőtársam mélyen
egyetért.Mindenkisportolhat,mozoghat,ehhezcsakel-
szántságra, akaraterőre és kitartásra van szükség –
mondjaFe ren czi Im re, aBonyhádiPetőfiSándorEvan-
gélikusGimnáziumésKollégiumtestnevelője.

Bár mily hi he tet len, a tol las lab da több ezer éves múlt ra te -
kint vissza. Ját szot ták a kí na i ak, az az té kok, a gö rö gök és
a ró ma i ak is. A 17. szá zad ban Eu ró pá ban szin tén űz tek ha -
son ló já té kot. Mai for má já ban In di á ból in dult út já ra; itt is -
mer ték meg a brit tisz tek, s ők ho no sí tot ták meg Ang li á -
ban. Száz negy ven év vel ez előtt, 1872-ben Be a u fort her ceg
bir to kán, Bad min ton ban tar tot tak elő ször tol las lab da ver -
senyt, a sport ág e vá ros ká ról kap ta an gol ne vét. A Ma gyar
Tol las lab da-szö vet ség 1969. jú ni us 1-jén ala kult meg.
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BátoriIstván egybalesetmiattlett
rokkant,éskényszerültkerekesszék-
be.Eztkonfirmációibizonyságtéte-
lébenmondtaelapesterzsébetievan-
gélikusgyülekezetelőttazoktóberi
családiistentiszteleten.
Azalkalomrameghívtakeresztany-

ját, hitvesét, az egyik szomszédját,
meghívtakerekesszékessorstársátis,
akivelmindenistentiszteletenegyütt

vannak, valamintMolnár Évát, a
könyvtárost.Merthogy–amintel-
mondta–2011karácsonyaelőtttőle
kérttanácsot:tud-eolyanközösséget
ajánlanikarácsonyra,ahovabetudna
mennikerekesszékével.Évaazevan-
gélikustemplomotajánlotta,„ottvan
rámpa,ésottkedvesenfognakfogad-
ni”–mondta.BátoriIstvánígykerült
kapcsolatbagyülekezetünkkel.
Szeretettel vették körül sokan.

Egyre inkább idetartozónak érezte
magát.A„kicsik”konfirmációjakor
határozta el, hogy ő is konfirmál,
mert szeretneúrvacsorátvenni, át
szeretnéadniazéletétazÚrJézus-
nak. Hetente két-három alkalom-
malisvetteafáradságot,ésvillany-
hajtásúkerekesszékéveleljöttAn-
gyalföldrőlPesterzsébetre.
Istentiszteletek,bibliaórák,Józsué

férfikör, piliscsabai
konferencia – min-
denérdekelte.Végül
egy lelkipásztoribe-
szélgetésbenéletgyó-
nást tett, és készül-
tünkacsaládi isten-
tiszteletre, a konfir-
mációialkalomra.
Az ünnepi isten-

tiszteleten az ige a
bénameggyógyításá-
rólszólt.Jézusmeg-
közelíthetetlenvolta
bénaszámára–hang-
zott az igemagyará-
zat.Mégakkoris,ha
voltnégylelkestest-
vér, akik cipelték a
nyoszolyáját. Ott az
utatelállótömegvolt
azakadály–azerzsé-
betiközösségnélpe-
dig hosszú ideig a
dombon álló temp-
lomhoz vezető sok
lépcső.
Korábban– emlé-

kezettvisszaalelkész
–egyközgyűlésenvi-
tafolytarról,hogyho-
vakerüljöna rámpa.
Valakimegisjegyezte:
„Jó,jó,vitatkozunk,de

holvanittatolószékes,akinekeztépít-
jük?”Nemtudtunkválaszolni.Nemis
készültelavéglegesrámpa,csakegy
egyszerűbbváltozat.Mostmártudjuk,
hogyazérthiányoztakközülünkezek
atestvérek,mertnemvoltrámpa.
Építészeti,európaiunióselőírás?

Nem!Többannál.Figyelemésirga-
lomés–hátkonfirmáció!Rámpás
konfirmáció!

g Gyjs

Rámpáskonfirmáció
Jó néhány korabeli dokumentum
reprodukciójátismegtaláljaazolva-
sóabbanazéletrajzikötetben,amely
nemrégibenlátottnapvilágotTóthEr-
nőevangélikuskántortanítóélettör-
ténete címmel.Szerzőjeésszerkesz-
tője a kiadvány „főszereplőjének”
legidősebbfia,TóthCsaba.Ajómi-
nőségű, szép kiállítású, dokumen-
tumértékűfotókkalillusztráltkönyv
alaposkutatómunkaeredményeként
születettmeg,aszerzősokminden-
nek utánajárt, egyházi levéltárak-
ban,anyakönyvekben, iskolák irat-
anyagábankutakodott.
TóthCsabánakakötetelkészíté-

sébenezenfelülnéhaiédesapjaisase-
gítségére volt, minthogy életének
számos személyes dokumentumát
megőrizte.Ilyenformánakötetben
átfogóéletrajzotéspályaképetkapaz
olvasó, olyan részletességgel, hogy
példáulméganemeskériiskolaésta-
nítólakás1940-benkészítettalapraj-
zátisfellelhetjük.
ÍrásábaTóthCsabagyermekkori

emlékeitisbeleszőtte,ígyakötetegy
népescsaládélettörténeteis,ugyan-
akkorkordokumentumis.Ezértnem
csak a családtagok számára lehet
érdekesolvasmány.
Azegykori, sokakáltal szeretett

nemeskéri kántortanító kálváriája
az ágostai hitvallású evangélikus
népiskola1948.éviállamosításával,
majdaz‘50-benzajlottkörzetesítés-
selkezdődött.PályafutásaalattTóth
Ernőnemcsaksegítőkészséggeltalál-
kozott,hanem–apártállamidején
–rosszakaratúemberekisalakítot-
táksorsát.Pedigadokumentumok-
bóliskiderül,hogytántoríthatatlan,
példáséletetélt,„társadalmimunká-
jával”többszörkiérdemelteapártál-
lamokleveleitis,ésarendszerválto-
zásután iselismerésbenrészesült.
1996-ban – hetven évvel azután,

hogymegszereztekántortanítóiok-
levelét–asopronivárosházánvehet-
teátrubindiplomáját.
TóthErnő1905.június24-énszü-

letettSajtoskálban.Azelemiiskolát
Nemesládonyban, majd Szakony-
banjárta,mivelszülőfalujábansem
templomuk,semiskolájuknemvolt
azevangélikusoknak.Ahatelemiel-
végzéseutánasopronievangélikus
líceumbakerült,majdazevangélikus
tanítóképzőintézetbenfolytattata-
nulmányait,1926-banvégzett.

A Harangszó című evangélikus
néplapbanolvastaafelhívást,hogy
Nemeskéren kántortanítót keres-
nek.Gyalogmentafaluba,kezében
felvételikérelmével.Hamarosanmeg-
hívtákkántorpróbára,majd–mivel
agyülekezetőtválasztotta–megkap-
taakántortanítóimeghívótésdíjle-
velet.AziskolaállamosításáigGőcze
Gyula, illetveNovákElek lelkészek
mellettszolgált.
Azállamosításazzalisegyüttjárt,

hogyállamitanítói státusbakerült.
1955-benakántoriszolgálatellátása
miattfegyelmivelsújtották:írásbeli

megrovásban részesült,majdatemp-
lomtóliseltiltották;afegyelmitcsak
1956októberében,aforradalomalatt
hatálytalanították, ezután ülhetett
visszaazorgonapadra.
Aziskolakörzetesítésutánaszom-

szédközség,Lövőáltalánosiskolájá-
bantanított,majdamikoragyerekek
létszámánaknövekedésévelNemes-
kérenújramegkellettnyitniazisko-
lát,visszakerültidemintatagiskola
vezetője.1965-benvonultnyugdíjba.
A tanítás és a kántori szolgálat

mellett hosszú éveken át községi
könyvtáros,népművelésiügyvezető,
valamint azÁllami Biztosító helyi
megbízottjaisvolt,nyarantapedig
cséplőgép mellett vállalt ellenőri
munkát. Télen-nyáron, esőben és
napsütésbenhétrőlhétrekerékpáron
vitteegyházunkhetilapját,azEvan-
gélikusÉletet aszomszédfalvakba.
1939-benkötöttházasságotHalász

Zsuzsannával.Négygyermekükszü-
letett.Hűségestársáthosszú,súlyos
betegség után 1978-ban veszítette
el,ötévvelkésőbbegyikfiaismeg-
halt.1991-benfiatalonmegözvegyült
legidősebbfia,Csabamagáhozvet-
te,ésLentibevitte,deújlakóhelyét
sohasemtudtamegszokni.
Földipályája1997-benértvéget.

Július8-ántemettékelNemeskéren,
feleségemellé.TóthErnővoltGyőr-
Moson-Sopronmegyeutolsókántor-
tanítója.

g MenyesGyula

Tóth Ernő evangélikus kántortanító
élettörténete.ÍrtaésszerkesztetteTóth
Csaba. A szerző kiadása, 2012. A
könyv1000forintosáronkaphatóSop-
ronban,agyülekezetiiratterjesztésben
és a Cédrus könyvesboltban, vala-
mintutánvéttelaszerzőnél(TóthCsa-
ba,8960Lenti,ZrínyiMiklósu.8/B).

Nemzedékeknevelője
Egyevangélikuskántortanítóélettörténete

Komárom-EsztergomésFejérmegye
határán, Oroszlány és Pusztavám
köztfélútonjárvalelhetünkráGeren-
csérvárra.

AVértesvonulataiköztjóminő-
ségű,detájékoztatójelzéseknélküli
műúton közelíthetőkmeg romjai.
Azaszfaltról indulóerdeiösvényt

márfeliratozták,deirányjelzőtáb-
lájakorántsemegyértelműutasítás-
salszolgál.Egykitérőutánkiderül,
hogyavárromszinteközvetlenüla

főútmellettierdőrészenbújikmeg.
De az információhiány a romnál
semszűnikmeg:nagyonhiányzikaz
erődítés múltját bemutató, a ha-

sonlólátnivalóknálszokásosinfor-
mációstábla.
Gerencsérvár13-szor7méteres,to-

ronyszerűépület.Avárkörnyékea
Csáknemzetségbirtokavolt.
Erődítményét a befolyásos
nemzetségsarja,CsákUgrin
esztergomi érsek emeltette
1140 tájékán. Az 1200-as
évekbenÁrpád-házikirálya-
inktulajdonábanvolt. Nagy
Lajosgazdagzsákmányremé-
nyében vadászkastélynak
használta.AgyermekV.Lász-
ló 1440-es székesfehérvári
koronázásáraútbanittszállt
meg anyjával, Erzsébet ki-
rálynéval. Utóbb uralkodói
hűbéradományként gazdag
birtokoscsaládok,aRozgonyi-
ak,azÚjlakiak,az Erdődyek,
majdazEszterházyfamíliake-
zébekerült.
Azoszmánhódításidősza-

kábanpusztultel.Sohanem
épültújjá.Csekélyfalmarad-
ványai dacolnak az idővel.
Körülöttejólkirajzolódikés
körbejárhatóazerődítményt
egykorövezővárárok.
A falakmellett egy fából

hevenyészveösszeállítottol-
tárraéskeresztrelehettünk

figyelmesek. Reméljük, ma is ott
vannakhelyükön,ésazerrejárókat
egyimaelmondásárasarkallják.

g RezsabekNándor

kirándulógyülekezetekFigyelmébe!

GerencsérvárOroszlányhatárában
Felügyelőkországoskonferenciája

Révfülöp,2012.november23–25.

BESZÉLGESSÜNKAZEGYHÁZUNKRÓL!
Atalálkozópéntekestevacsorávalkezdődik,ésvasárnapebéddelzárul.

Program:
Péntek
18.00Vacsora
18.30Köszöntő–PrőhleGergely országosfelügyelő
18.40Nyitóáhítat:„Tanítvánőket…” (Mt10,27)–SzemereiJános püspök
19.10Elsőbeszélgetés:Oktatás(moderátor:FábriGyörgy)
Szombat
08.30Reggeli
09.00Laudes:„Hálaadássaltárjátokfelkéréseiteket” (Fil4,6)–dr.Ha-
fenscherKároly(ifj.)
09.30Másodikbeszélgetés: Diakónia(moderátor:LengyelAnna)
10.45Szünet
11.00Harmadikbeszélgetés: Egyházi,gyülekezetiélet(moderátor:Mé-
szárosTamás)
12.30Ebéd
14.00Negyedikbeszélgetés:Média(moderátor:PrőhleGergely)
15.30Vitaazelsőnégybeszélgetésről
17.00Előadásésötödikbeszélgetés:Azegyházakküldetésea21.század-
ban(vendégünk:BalogZoltánminiszter)
18.30Vacsora
19.00Áhítat:„Aháztetőkrőlhirdessétek!” (Mt10,27)–GáncsPéter püs-
pök
Vasárnap
08.30Reggeli
09.30Záróistentisztelet:„Aszegényekmindigveleteklesznek…” (Jn12,7–8)
–dr.FabinyTamás püspök
12.00Ebéd
Jelentkezniarevfulop@lutheran.hue-mailcímenlehetnovember10-ig.
Kedvezményesrészvételidíj:6000Ft.(Aprogramesetlegesmegváltoz-
tatásánakjogátfenntartjuk.)
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Szentháromságünnepeutánutolsóelőttitmegelőző(ítélet-)vasárnap.
Liturgikusszín:zöld.Lekció:1Thessz4,13–18;Jób14,1–6.
Textus:Mt13,47–50.Énekek:495.,499.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de.9.(úrv.)BaliczaIván;de.10.(német)Johannes
Erlbruch;de.11.(úrv.)BenceImre;du.6.dr.AgodAnett;Fébé, II., Hű vös völ -
gyi út 193. de.9.;Sarepta, II., Modori u. 6. de.3/411.SztojanovicsAndrás;Pest -
hi deg kút, II., Ördögárok u. 9. de.fél10.(úrv.)FodorViktor;Csil lag hegy–Bé -
kás me gyer, III., Mező u. 12. de.10.;Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de.10.Hor-
váthFerenc;Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de.10.SolymárPéterTamás;
Ká posz tás me gyer, IV. Tóth Aladár út 2–4. de.9.SolymárPéterTamás;Deák
tér, V., Deák tér 4. de.9.(úrv.)CselovszkyFerenc;de.11.(úrv.)SmidéliuszGábor;
du.6.(asztalibeszélgetések);Fasor, VII., Városligeti fasor 17. de.fél10.(angol
nyelvű,úrv.)ScottRyll;de.11.(úrv.)AradiGyörgy;du.6.(dzsesszistentisztelet)
AradiGyörgy;Józsefváros, VIII., Üllői út 24. de.fél11.RománnéBolbaMárta;
VIII., Rákóczi út 57/a de.10.(szlovák)GulácsinéFabulyaHilda;VIII., Ka rá -
csony S. u. 31–33. de.9.(úrv.)RománnéBolbaMárta;Ferencváros, IX., Gát
u. 2. (katolikus templom) de.11.(úrv.)KoczorTamás;du.6.(Márton-napives-
perás)VéghelyiAntal,liturgus:MuntagLőrinc;Kőbánya, X., Ká pol na u. 14.
de.10.BenkóczyPéter;Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de.8.dr.BlázyÁrpád;
de.fél11.(úrv.)dr.BlázyÁrpád;du.6.(vespera)dr.BlázyÁrpádné;XI., Né met -
völ gyi út 138. de.9.dr.BlázyÁrpádné;Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor
24. de.9.(úrv.)BenceImre;Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de.10.(úrv.)
KeczkóPál;Angyalföld, XIII., Kassák Lajos u. 22. de.10.GrendorfPéter;Zugló,
XIV., Lőcsei út 32. de.11.(úrv.)TamásyTamásné;XIV. Gyarmat u. 14. de.fél
10.(úrv.)TamásyTamásné;Pestújhely, XV., Templom tér de.10.(úrv.)Szabó
B.András;Rákospalota, XV., Régi Fó ti út 73. (nagytemplom) de.10.KósaLász-
ló;Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de.10.BörönteMárta;Cin kota,
XVI., Rózsalevél u. 46. de.fél11.VetőIstván;Mátyásföld, XVI., Prodám u.
24. de.9.VetőIstván;Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de.9.DarvasAnikó;Rá -
kos ke reszt úr, XVII., Pesti út 111. de.fél11.DarvasAnikó;Rákoscsaba, XVII.,
Péceli út 146. de.9.NagynéSzekerÉva;Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de.
11.NagynéSzekerÉva;Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de.10.DeákLászló;
Pest szent im re, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de.8.DeákLászló;
Kis pest, XIX., Templom tér 1. de.10.SzéllBulcsú;XIX., Hungária út 37. de.
8.SzéllBulcsú;Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de.10.(családi)GyőriJános
Sámuel;Csepel, XXI., Deák tér de.fél11.ZólyomiMátyás;Bu da fok, XXII., Játék
u. 16. de.10.HokkerZsolt;du.5.(gyermek-istentisztelet)HokkerZsolt;Bu daörs,
Sza bad ság út 75. de.10.EndreffyGéza;Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem)
de.fél10.(családi)dr.LacknernéPuskásSára.
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Összeállította: BodaZsuzsa

b Bács-Kis kun me gye te rü le tét
1944 nya rán ér te el a má so dik vi -
lág há bo rú front ja. A har cok
köz ben jó né hány re pü lő gép le -
zu hant, fe dél ze tén a leg kü lön fé -
lébb nem ze ti sé gű le gény ség gel.
A ron csok sok he lyütt a mai na -
pig a föld ben pi hen nek. Ezek ku -
ta tá sá ról be szél get tem Végső
István kis kun ha la si tör té nésszel,
aki egy Ma da ra son le zu hant re -
pü lő gép utol só órá it de rí tet te fel.

–Hogyanértesültarról,hogyme-
gyénkbenrepülőgéproncsokatrejta
föld?
–Egybajaikutatóhívtafelerrea

figyelmemet,ésvelekezdtükmega
kutatásokat. Madaras községben
perszeismertvoltatörténet,desok
legendával megfűszerezve terjedt.
Szó volt ugyanis néger pilótákról,
amerikaikatonákróléssokminden
másról.Efféletévesinformációksű-
rűjébenkellettmegbirkózniatörté-
netivalósághozvezetőúttal.
–HolkutattakeddigBács-Kiskun

megyében, ésmilyen eredménnyel?
–Legalábbtízközségbenésváros-

bantaláltunknyomokat,ésjártukbe
a terepet.PéldáulKelebia,Katymár,
Madaras, Bácsbokod, Gara, Felső-
szentivánhatárábanleltünknyomokat,
amelyeket– lengyel,magyar, angol,
amerikai, német – katonai jelenté-
sek,veszteséglisták,levéltárianyagok
ismegerősítettek.Mindenesetbenis-
merjükalezuhanásbiztoshelyszínét,
illetvemindegyiknekatörténetétfel-
dolgoztuk,rögzítettük.
Agépektöbbségétmagyarésnémet

vadászpilótáklőttékle.Voltközöttük
amerikaiésangolgépis.Csaknéhány
helyentörténttragédia,aholaszemély-
zetmárnemtudottkiugrani.Jórészük
asolymárikatonaitemetőbennyugszik.

Aroncskutatásnakegyébkéntaz-
általleszvalódihasznaésértéke,ha
aroncsfelkutatásántúlazemlékezés
isteretkap–Madarasonalelőttgép
legénységénekemlékétkopjafaőrzi,
sennélahelyiekéventeazévfordu-
lónmegemlékezéstisrendeznek.

–Mivoltalegmérvadóbbakuta-
tássorán:amármeglévőszakiroda-
lom,alevéltárianyagvagyesetlega
még élő emlékezők elbeszéléseiből
származóinformáció?
–Énmindegyiketfontosnaktartom,

denyilvánegyhelybeliszemély,akinem
isvoltkatona,kevésbétudforrásulszol-
gálni,mintegykorabeli,hivatalos,ha-
didokumentum.Aszakirodalomjelen-
legigencsekélyezekbenazügyekben.
Alegtöbbadatotamagyaréskülföldi
adattárakésarchívumokadják.
–KonkrétanmittudunkaMada-

ras mellett lezuhant repülőgépről?
– AMadarason lezuhant B–24-

esenaszövetségeslégierőben,britál-
lománybanszolgálólengyelegységtag-
jaivoltak.1942ótarepültekegyütt,már

valószínűlegÉszak-Afrikábanisbeve-
tettékőket.Az1944augusztusábanki-
robbantvarsóifelkelésneknagyszük-
ségevoltazutánpótlásra.Ezértszáll-
takfelmindenestegépek,hogysegít-

sékanácikellenharcolólengyelhaza-
fiakat.Ezazegységisazonvolt,hogy
mindent megtegyen honfitársaiért,
ésvállaltákanemkiskockázatot.
–Mitlehettudnialezuhanáskö-

rülményeirőlésazelhunytakról?
–1944.szeptember13-ánazolasz-

országiBrindisimellettiCampoCa-
salébőlszálltakfel.Astarteste19óra
55perckormindenproblémanélkül
megtörtént.Közel egyórás repülés
utánagépelérteamagyarlégteret.
Alégvédelem,észlelveazellenséget,
akcióbalépett:riadóztattákazÚjvi-
déken állomásozóWilhelm „Wim”
Johnen századost,akiMesserschmitt
Bf110G–4típusúvadászrepülőgépé-
velszálltfel.„Wim”addigharminc-
egylégigyőzelmetmagáénaktudó
vadászpilóta volt. A szállítógépek
felfedezéseutánnégyezerméteren
kezdtemeg támadását a kiszemelt
gépellen.Aszállítórepülő21óra15
perckörülrészeirehullvazuhantle
Madarashatárában.Hétlengyelka-
tonahaltakkorhősihalált.

–Miklesznekakövetkezőlépések
atémában?
– Természetesen nagy terv és

álom, hogy komoly roncskutatást
végezzünkaterepen.Sejthető,hogy
amotorokamainapigaföldbefú-
ródvavárjákarégészeket.Éspersze
elképzelhető,hogynéhányszemélyes
tárgyat,lőszertésérdekesebbroncs-
darabotistalálunk.Debizonyárakell
mégnéhányév,amígösszegyűjtjük
azehhezszükségesanyagiakat.

g Ifj.KáposztaLajos

AzírásaKontaktcímű,kecskeméti
német–magyarvárosmagazin2012.
október15-iszámábanmegjelentírás
rövidített,szerkesztettváltozata.

Légiharcokszomorúmementói
BeszélgetésVégsőIstvántörténésszel

evangélikusműsoramagyartelevízióban
November11-én,vasárnapazM1-en10.05-kor,azM2-n13órakorHuszár
Gál címmelazötszázéveszületettreformátorraemlékezünk.Aműsor-
banarchívfelvételrőlmegszólalBottaIstván is.Szerkesztő:NagyLászló.
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Pályázatintézményvezetőiállásra
AMagyarországiEvangélikusEgyházOrszágosPresbitériuma(1085Bu-
dapest,Üllőiu.24.)pályázatothirdetaBaldaufGusztávEvangélikusSze-
retetotthon(7666Pogány,Széchenyiu.18.)intézményvezetőiálláshe-
lyénekbetöltésére.
Azintézményvezetőáltalellátandófeladatok: azintézményvezetőfel-

adatkörétazegyházintézményeirőlszóló2005.éviVIII.törvény19.§-a
határozzameg.

Pályázatifeltételek:•aszemélyesgondoskodástnyújtószociálisintéz-
ményekszakmaifeladatairólésműködésifeltételeirőlszóló1/2000.(I.
7.)SZCSMrendelet3.számúmellékletébenmeghatározottfelsőfokúszak-
képzettség•büntetlenelőélet•legalább5év,aszociálisellátásterüle-
ténbetöltöttmunkakörbenszerzettszakmaigyakorlat•felhasználóiszin-
tűszámítógépesismeret.

Előnytjelent: •szociálisés/vagyegészségügyialapszolgáltatásvagyszak-
ellátásterületénszerzetthosszabbidejűgyakorlat•élőkapcsolatihá-
lóPécsvárosellátórendszereiben•evangélikusegyháztagság•aktívgyü-
lekezetielkötelezettség•„B”kategóriásjogosítvány.

Apályázathozcsatolnikell:•aképesítéstigazolóokiratot•szociálisszak-
vizsga-bizonyítványtvagyapályázónyilatkozatátarról,hogyakinevezést
követő2évenbelülvállaljaaszociálisszakvizsgamegszerzését•önélet-
rajzotésrészletesszakmaiéletrajzot•azintézményvezetésére,fejlesz-
tésérevonatkozóprogramot•30napnálnemrégebbihatóságierkölcsi
bizonyítványt•keresztlevelet•lelkésziajánlástapályázógyülekezetilel-
készétől.

Amagasabbvezetőimegbízásidőtartama:6év(3hónappróbaidővel),2013.
január1.napjától2018.december31.napjáig.Bérezés: aKjt.szerint.
Apályázatbenyújtásánakhatárideje: 2012.november25.
Apályázatbenyújtásánakhelyeésmódja: apályázatotaMagyaror-

szágiEvangélikusEgyházOrszágosIrodájaTitkárságánakcímére(1085
Budapest,Üllőiút24.I.em.)kérjükbenyújtanihárompéldányban(kö-
zülük kettőt papíron, egy példányt pedig elektronikus adathordo-
zón/CD-n),zártborítékban.Aborítékrakérjükráírni:„BaldaufGusz-
távEvangélikusSzeretetotthon”.
Apályázatelbírálásánakrendje: azegyházintézményeirőlszóló2005.

éviVIII.törvényszerint.

Apályázattalkapcsolatbanfelvilágosításkérhetőa20/770-3643-aste-
lefonszámon.
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b Már most száz szá za lé kos ki -
hasz nált ság gal, az az telt ház zal
mű köd nek or szág szer te az Öku -
me ni kus Se gély szer ve zet szo ci -
á lis in téz mé nyei. A fo lya ma tos
le hű lést ta pasz tal va egy re töb -
ben ke resték föl az Öku me ni kus
Se gély szer ve zet szo ci á lis köz -
pont ja it se gít sé gért.

„Elsősorbanasokgyermekescsaládok
ésakisnyugdíjasokoldjákmegnehe-
zebbenazimmártestközelbekerült
problémát”–mondtaRévfalviDo-
rottya, a segélyközpont vezetője.
Hozzátette:napontatöbbtucattá-
mogatásikérelemérkezikmárhetek
ótaa téli tüzelő tárgyában is.Leg-
többszörcipővel,melegruhával,ta-
karóvalsegítenekasegélyszervezet
munkatársai,hiszenelőfordul,hogy
asegélykérőknemtudjákfűteniala-

kásukat, de sokan kérnek élelmi-
szer-támogatástis.
AzÖkumenikusSegélyszervezet

azországtöbbpontjánműködtethaj-
léktalanokat segítő intézményeket.
Ezekbenismegkezdődöttatélifel-
készülés.SzilágyiIstván, asegélyszer-
vezetgyulaiszociálisközpontjának
vezetőjeelmondta,hogynáluktöbb
hónapja várólista van, és ennek a
hosszabbodásáraszámítanakakövet-
kezőidőszakban.
Mármostnagyonsokcsaládés

hajléktalankeresifölazintézményt
segélykéréssel. „November 1-jétől
kezdődött a krízisidőszak,melyre
pótágyakfelállításával,hálózsákokés
melegruhákkiosztásával,valamint
gyógyszerekbeszerezésévelkészül-
tünk föl, és folyamatosan nyitva
tartunk” – nyilatkozta az intéz-
ményvezető.
DebrecenbenazÖkumenikusSe-

gélyszervezetnélmindennapregge-

litkaphatazintézménytfelkeresőkö-
zelszázrászoruló.Afűtötthelyisé-
gekbenamelegedésmellettmosási
lehetőségisvan,ésabetérőkpéldá-
ul internetkapcsolattal rendelkező
számítógépet is használhatnak a
munkakereséshez.
FigeczkiTamás, asegélyszervezet

debreceniszociálisközpontjánakve-
zetőjeelmondta,hogynemcsakazin-
tézmények szolgáltatásait bővítik,
demegerősítikazutcaimegkereső
szolgálatotis.„Amegnöveltmunka-
idő során takaróval, élelmiszerrel,
gyógyszerrelsegítünkazoknak,akik
nemkeresikfölazintézményeket”–
tettehozzáaszakember.
AzÖkumenikusSegélyszervezet

munkájáta1353-asadományvonalon
hívásonként kétszázötven forinttal
vagyaszervezeton-lineadományo-
zási felületén, a www.segelyszerve-
zet.hu oldalonlehettámogatni.

g Ifj.KisBoáz
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Négyévekezdődött.Ahogyminden
gyerek,azenyéimisnyafogtakmár
egyideje,hogyszeretnénekvalami-
lyenállatot.Lettekháthalak,éslett
kétékszerteknős,FélénkésPáncél.
Teltekazévek,ateknőcökpedig

valószínűleg jól érezték magukat,
mertcsaknőttekésnőttek.Azakvá-
riumegyrekisebblett,többszörna-
gyobbrakellettcserélnialakóhelyü-
ket. Mostanra azonban beláttuk,
hogyeznemmehetígytovább,va-
lamilyenmegoldástkellszámukrata-
lálni, mert látható volt, hogymár
nemkényelmesnekikahelyük.
Dehogyantovább,mitlehetcsi-

nálnikétjókoráranőttékszerteknős-
sel? Szembesülnünk kellett azzal,
hogyszintemindenkiaztjavasolta,
nyugodtanengedjükelőketvalami
vízparton,őkisígytettek–mond-
ták–meguntteknőseikkel.Ésbárna-
gyon csábító volt ez az egyszerű
megoldás, ellenálltunk, mert már
tudjuk, hogy az ékszerteknős ko-
moly veszélyt jelent a hazánkban
őshonosmocsáriteknősökre.
Azözönfajokkalfoglalkozónem-

zetközimunkacsoportésaTermé-
szetvédelmi Világszövetség a világ
száz legveszélyesebb inváziós faja
közötttartjaszámonazékszertek-
nőst,ígyahazaifajokvédelmébenaz

EurópaiUniómár1997-benmegtil-
tottabehozatalukat.
Komolynyomozómunkávaltalál-

tunk arra az információra, hogy a
FővárosiÁllat-ésNövénykertkorlá-
tozásnélkülbefogadjaazékszerteknő-
söket,éppenahazaimocsáriteknő-
sök védelmében. Telefonálás. Igen,
ténylegvihetjükőket,úgyhogynehéz
szívvel,deberaktukakétteknőcötkét
papírdobozba,ésirányazállatkert!
Agyerekekmagukengedhettékbe

ateknősöketanagytóvizébe,ahol
pillanatokalatteltűntek.Könnyesbú-
csúzásésegykisaggodalom,hogymi
leszottvelük.Dehollehetnejobbhe-
lyük,mintegyállatkertben–nyug-
tatgattukmagunkat.
Aztánnéhányórávalkésőbbkez-

dődöttakönyörgés:akkormostve-
hetünk új, kicsi teknősöket. Pedig
hányszorelmagyaráztuknekik,hogy
miértnemjó,hailyenállatotszerzünk
be,éshogysohatöbbet!Talánmeg-
békélnekahelyzettel.Ésmegértik,
hogymásfajtaállatokrólisgondos-
kodhatnaknagyhaszonnal:akorán
jötttéliidőbenpéldáulmárelkezdő-
döttamadaraktélietetésiidőszaka,
hálásanjönnek,mintmindentélen,
a„madárétterembe”.
Shogymiért lettebbőlacsaládi

eseményből „ararátos” cikk? Mert

nemkevésembertéstermészetesen
állatotisérintatéma.Nemcsakmeg-
untteknősökethagynakugyanissor-
sukra,depéldáulnagyonsokhúsvéti
nyúlisazutcárakerülazünnepután
néhányhéttelvagyakárnéhánynap-
pal,dekutyákat,macskákat,tengeri-
malacokat,hörcsögöketésmégszá-
mosmásállatotisszabadonengednek
sokan,akiknemmértékfelazállattar-
tássalkapcsolatosnehézségeket.Az
szinte„hagyomány”,hogyamegunt
akváriumihalakatésegyébvíziked-
venceketabudapestiekaMargitszi-
getaranyhalastavábaengedik.
Jólenne,haléteznénekkifejezetten

díszállatokszámárakialakítottmen-
helyekis,hiszennemcsakállatvédel-
miproblémárólvanszó:némelyfaj-
nakahazaiélővilágbanvalómegjele-
nésekárosazőshonosfajokra.Persze
azigazimegoldásazlenne,hanemis
vásárolnánkmegezeketazállatokat!
Gondoskodjunkakörülöttünk,a

természetbenélőmadarakról,kisem-
lősökről!Aklímaváltozásmiattna-
gyobbfigyelmetkellenefordítanunk
rájuk,mertbizonyszámosolyanfaj
létezik,amelyeltűnhetakörnyeze-
tünkből.

g s.a.
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Rovatgazda:SántaAnikó

Olvassa az Evangélikus Élet digitális változatát!
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Össze fo gás Nagy szé ná son
2000novembereótamegtapasztaltam,hogyanagyszénásiemberösszetar-
tótudlenni,amikoregynemescélvezeti.Egyilyencélaz,hogyazevangé-
likustemplomotmegmentsükazösszeomlástól.Amikormeghirdettükagyűj-
téstatemplomrenoválásánakköltségeire,kevesenhitték,hogyannyijóin-
dulatúemberszánjaadományáterreacélra.
Amunkálatokattöbbfázisbanterveztükelvégezni.Alegfontosabbazépü-

lettetőzeténekésafalaknakamegerősítése,stabilizálásavolt.Eztamérnö-
kökterveialapján,ügyeskivitelezéssel,sikerültmegvalósítani.Azegykorfe-
lelőtlenülkivágottösszetartóvashelyettöt(!)vastagabbösszevonóvasatépí-
tettünkbe.Ezekbiztosítjákatemplomfalaitésatetőzetet.Ígymárnyugod-
tangondolhatunkatélesetlegesviszontagságaira.
Akövetkezőfázis–Istensegedelmével–tavasszallesz.Szeretnénkkü-

lönbözőforrásokbevonásávalatemplombelsejétéskülsejét,valamintate-
tőzetetfelújítani.Bízomabban,hogyanagyszénásiakezutánismellénkáll-
nak,amikoraközségtemplomátszépítjük.Tesszükeztannakérdekébenis,
hogyezzelisemeljüktelepülésünkturisztikaiértékét.
Köszönjükajóindulatúemberek,szervezetekeddigiésjövőbelitámoga-

tását,anyagiadományait,imádságait.
Kérjük,foglaljákmindennapikönyörgéseikbeazevangélikustemplomés

gyülekezetsorsát,hiszenezáltaliserősödikazösszetartásNagyszénáson.Ta-
láljukmegazokatalehetőségeket,amelyeknemszéthúzzák,hanemössze-
tartjákeztazemberigyarlóságmiattmegtépázottközösséget.
Istenáldjamegajóindulatúembereket!
ErősváramiIstenünk!

ErdélyiZoltánlelkész(Nagyszénás–Gádoros)

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ne vé ben meg hív -
juk az V. Ka ta lin-na pi evan gé li kus bál ra 2012. no vem -
ber 24-én a Bu da vá ri Ön kor mány zat au lá já ba (1014 Bu -
da pest, Ka piszt rán tér 1.).

Program:19.00Beköszöntő–NovodomszkyÉvaésSchu-
lekCsaba–Azestfővédnöke:HölvényiGyörgy,azEmberi
ErőforrásokMinisztériumaegyházi,nemzetiségiésciviltár-
sadalmikapcsolatokértfelelősállamtitkára•19.30FehérAn-
naJászai-díjasszínművész•19.45SzvorákKatalinLiszt-és
alternatívKossuth-díjasénekművész•20.00Borkostoló:ifj.
BrucknerNándor,BrucknerPincészet,Sopron•20.15Bü-
févacsora•21.15Agödöllőianyaóvóintézménybemutatko-
zása–abáljótékonyságicéljaanyaóvóintézményeinktámo-
gatása•21.30PódiumbeszélgetésRudolfPéterJászai-díjas
színművésszelacsaládról•21.50Nyitótánc(aDeákTériEvan-
gélikusGimnáziumtanulói)•22.00TáncaSimplezenekar
kíséretével•23.05Tombolasorsolás•23.45Tánc•2.00Zá-
rás•Műsorvezetők:NovodomszkyÉvaésSchulekCsaba•
Atombolajegyekárábólbefolytösszeggödöllőiésnyíregy-
házianyaóvóintézményeinktámogatásátszolgálja.•Vacso-
ráraésegyitalramindenkedvesmeghívottavendégünk,az
esthátralevőrészébenazitalszámlátazurakrendezik.•Meg-
jelenésazalkalomhozillőöltözékben.
Jegyek6000Ft-értaHuszárGálkönyvesboltbankap-

hatók(1052Budapest,DeákFerenctér4.).

Meg hí vó
asz ta li be szél ge tés re

Az Asztali Beszélgetések Kul-
turálisAlapítványaPetőfiIrodal-
miMúzeummalegyüttműködve
szeretettelvárjaazérdeklődőket
következődisputájára.
Időpont:november29.,csü-

törtök, 18 óra; helyszín: Petőfi
IrodalmiMúzeum,BudapestV.
ker.,Károlyiu.16.
Disputapartnerek:BódisKrisz-

ta író,dokumentumfilmes,pszi-
chológus és Szeverényi János
evangélikuslelkész.Téma:Mai
tolerancia,avagyazegyüttélésle-
hetőségei.Adisputaidejealatta
Pim.hu oldalon élőben követ-
hetiabeszélgetést.
Arendezvényreabelépőfel-

nőtteknek 600 Ft; diákoknak,
nyugdíjasoknak300Ft.Abelé-
pővelaPetőfiIrodalmiMúzeu-
mottámogatja.

Meg hí vó EK ME-est re
AzEvangélikusKülmisszióiEgyesületnovember19-én,hétfőn18órai
kezdetteltartjakülmisszióiestjétaMagyarországiEvangélikusEgyház
OrszágosIrodájánakutcárólnyílótanácstermében(BudapestVIII.ker.,
Üllőiút24.).EzenazalkalmonKoskaiErzsébet lelkésznőtartbeszámo-
lótazezévősziésztországifinnugorlelkészkonferenciatapasztalatai-
ról.Azelőadáscíme:Misszióamegváltozottvilágban. Várunkminden
érdeklődőtésalelkészkonferenciamagyarrésztvevőit.

H I R D E T É SH I R D E T É S

Meg hí vó fér fi nap ra
Regionálisevangélikusférfinaplesznovember17-én,szombaton10-től
16óráigaPesterzsébetiEvangélikusEgyházközségnagytermében(1204
Budapest,AdyE.u.89.)Álljahelyedreacsaládban,agyülekezetben,a
társadalomban! címmel.Atémátelőadás,zeneiműsoréscsoportosbe-
szélgetéssegítségéveldolgozzukfel.
SzerényebédrőlapesterzsébetiJózsuéférfikörgondoskodik.
ÉrdeklődniésjelentkezniGyőriJánosSámuel evangélikuslelkésznélle-

hetajelentkezőklétszámánakmegadásávalnovember10-ig(tel.:20/824-5855,
e-mail:zmc@enternet.hu).
Mindenférfitestvértszeretettelvárunk.

H I R D E T É S

Az ír-kel ta spi ri tu a li tás nap ja
Reménységvasárnapján,november18-án17órakoraBudapest-Fasori
EvangélikusEgyházközséggyülekezetitermében(1071Budapest,Dam-
janichu.28/B)kiállításnyílikBodaZsuzsa észak-írországifotóiból.Be-
szédetmondprof.MichaelMcAteer irodalomtörténész.
18órakorÍrlelkiségésáldás ifjúságiistentiszteletleszatemplomban.

Igéthirdet:dr.VargaGyöngyi lelkész.Zene:PhilippGyörgyéstársai.Utá-
naírtáncház21.30-ig.

H I R D E T É S

Kiadósgólyahír

Szerkesztőségünkörömmelértesültarról,hogyahetilapunkgazdájakéntis
funkcionálóLutherKiadóigazgatójának,KendehK.Péternek ésfeleségének,
Johannánakmegszületettamásodikgyermeke.Kendeh-KirchknopfBende-
gúzSoma november1-jénláttameganapvilágot3770grammalés59cen-
timéteresen.
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Evangélikus élet – A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja
E-mail: evelet@lutheran.hu.•EvÉlet on-line: www.evangelikuselet.hu.•Hirdetésfelvétel:hirdetes@evelet.hu.
Előfizetés:elofizetes@evelet.hu.•Szer kesz tő ség:1085Budapest,Üllőiút24.Tel.:1/317-1108,20/824-5519;fax:1/486-1195.
Szer kesz tő sé gi titkár (előfizetésiéshirdetésiügyekreferense):BallaMária(maria.balla@lutheran.hu).
Fő szer kesz tő:T.PintérKároly(karoly.pinter@lutheran.hu).
Olva só szer kesz tő:DobsonyiSándor(sandor.dobsonyi@lutheran.hu).Korrektor:FedorSára(sara.fedor@lutheran.hu).
Ter ve ző szer kesztő / EvÉlet on-line:NagyBence(bence.nagy@gmail.com).Tördelőszerkesztő: KárolyGyörgyTamás
(evelet@kgyt.hu).Munkatárs: KinyikAnita(kinyik.anita@lutheran.hu). Rovatvezetők:HafenscherKároly–Régi-újliturgikus
sarok(hafo@lutheran.hu),KendehK.Péter–Oratiooecumenica(peter.kendeh@lutheran.hu),VéghelyiAntal–A vasárnap
igéje(antal.veghelyi@lutheran.hu).Szerkesztőbizottság: AdámiMária,B.WalkóGyörgy,dr.FabinyTamás,Horváth-Hegyi
Áron,KendehK.Péter,KissMiklós,OroszGáborViktor,PrőhleGergely,RadosnéLengyelAnna,T.PintérKároly.

Ki ad ja a Lu ther Ki adó (kiado@lutheran.hu),1085Budapest,Üllőiút24.Tel.:1/317-5478,1/486-1228,20/824-5518;
fax:1/486-1229.Fe le lős ki adó:KendehK.Péter(peter.kendeh@lutheran.hu).Nyom dai elő ál lí tás:KonsiloKft.(1022Budapest,
Tapolcsányiu.6.).Felelősvezető:NagyZoltán.Áru sít ja akiadó.Terjeszti aMediaLOGZrt.Terjesztési ügyekben
reklamáció aMédiaLOGingyenestelefonszámán:+36-80/106-000ésaLutherKiadónál.•INDEX25211,ISSN0133-1302.

Előfizethetőközvetlenülakiadónálvagypostautalványon.Azelőfizetésidíjbelföldön(illetveRomániaésSzlovákia
területén)negyedévre3250Ft,félévre6500Ft,egyévre13 000Ft,európaiországbaegyévre43 800Ft(168euró),egyéb
külföldiországbaegyévre51 200Ft(196euró).Csakamindenhónap15-igbeérkezőlemondásokattudjukazaztkövető
hónapelsejévelregisztrálni,ellenkezőesetbenmégegyhónapigjárazújság.Beküldöttkéziratokatnemőrzünkmegésnem
küldünkvissza.Azadottlapszámbaszántkéziratokatamegelőzőhétcsütörtökéigkérjükleadni!Ahétfődélutánilapzártakor
kizárólagahétvégieseményekkelösszefüggő(ésaszerkesztőséggelelőzetesenegyeztetett)írásokattudjukfigyelembevenni.
Aze-mailbenküldendőkéziratokatazevelet@lutheran.hu,ahirdetéseketahirdetes@evelet.hucímrevárjuk.

VASÁRNAP

8.00 / Civil Rádió
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(www.civilradio.hu)
10.00 / M1
HuszárGál
11.45 / Duna World
II.RákócziFerenc
ábécéskönyvecskéje
(magyarismeretterjesztő
film)
14.45 / M1
Nulladikóra
(amerikaifilm,1985) (93’)
15.05 / Bartók rádió
Musicasacra
19.35 / Bartók rádió
PerényiMiklós(gordonka),
SzokolayBalázs(zongora)
hangversenye
02.00 / Petőfi rádió
ÉjszakaPetőfivel

HÉTFŐ

9.30 / Duna Tv
Élőegyház
(vallásihíradó)
10.00 / Duna Tv
Istenkezében
13.23 / Bartók rádió
28.régizeneinapok
AzA.N.S.kórus
hangversenye
13.30 / Kossuth rádió
Rádiószínház
IllyésGyula:
PetőfiSándor
5/1.rész
13.40 / M1
Magyarlakta–
Vidékekkrónikája
18.30 / M1
Maradjtalpon!
(kvízműsor)
19.42 / Kossuth rádió
AMagyarRádió
gyermekkórusaénekel

KEDD

7.35 / Duna Tv
Azerdélyiszászkultúra
nyomában
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
ErősváramiIstenünk
12.15 / TV2
Fiataltehetségek
(angolzenésdokumentum-
film,2008) (88’)
14.00 / Bartók rádió
Ahétzeneszerzője:
LudwigvanBeethoven
Benne:VII.szimfónia
20.35 / Duna Tv
Magyarelsők
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
Azelsőmagyartévéadás
21.00 / Duna Tv
Azifjúságédesmadara
(amerikaijátékfilm,1962)
(115’)

SZERDA

9.05 / Bartók rádió
Hang-fogó
Rossini:Kisünnepimise
9.30 / Duna Tv
Napok,évek,évszázadok
TőkéczkiLászlóműsora
13.30 / Kossuth rádió
,,Tebennedbíztunk
eleitőlfogva...’’
Areformátusegyházfélórája
14.00 / Bartók rádió
Ahétzeneszerzője:
LudwigvanBeethoven
Fúga
15.50 / Duna Tv
Egyfranciatemplom
magyarképei
(magyardokumentumfilm-
sorozat)
Szilveszter,atudóspápa
20.55 / Bartók rádió
Ádám,holvagy?
AdyEndreversei

CSÜTÖRTÖK

13.16 / Bartók rádió
HorváthAnikó
Bach-csembalóhangversenye
Deáktéri
evangélikustemplom,
1999.június7.
14.06 / Kossuth rádió
Arcvonások
DamjanovichJózsef
görögkatolikuslelkész,
zemplénifőesperes
16.00 / Duna Tv
Mesélőcégtáblák
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
20.40 / M2
OthelloGyulaházán
(magyartévéfilm,1966) (87’)
21.00 / Duna Tv
Házasziklákalatt
(magyarjátékfilm,1958) (92’)
21.20 / TV2
Üvegtigris2.
(magyarvígjáték,2006) (108’)

PÉNTEK

15.50 / Duna Tv
Egyfranciatemplom
magyarképei
(magyardokumentumfilm-
sorozat)
ASóskautcábólSaint
Simonba
15.55 / Duna World
Ahazaiagykutatás
műhelyeiből
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
Azidegsejt
22.45 / M1
Mezei–Pálfi–Szőke–
Bresnyánszki:Záróra
ASzabadkaiNépszínház
MagyarTársulatának
előadásafelvételről
23.00 / Bartók rádió
Dzsesszkoncertek
BerkiTamás(ének)és
aShabu-Shabuegyüttes
koncertje

SZOMBAT

7.55 / Duna Tv
...ésmégegymilliólépés
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
Azutolsólépések
8.40 / Duna Tv
Élőegyház(vallásihíradó)
9.10 / Duna Tv
Istenkezében
10.25 / Duna World
Virágvirágossága–
Kazettásmennyezetű
templomokaTiszaháton
18.05 / Kossuth rádió
130év,130dal
BognárSzilviaénekesnő
18.35 / Duna Tv
Fölszállottapáva
(népzeneitehetségkutató
műsor)
22.25 / M1
Katonákvoltunk
(amerikai–németfilm,2002)
(133’)

VASÁRNAP

8.05 / Régió rádió
Zsinatoló
(vasárnapiökumenikus
műsor)
9.30 / Mezzo Tv
Händel:Salamon–oratórium
10.04 / Kossuth rádió
Reformátusistentisztelet
közvetítése
10.05 / M1
Bibliaamagyarköltészetben
10.15 / M1
Evangélikusmagazin
(ismétlés:13.20/M2)
10.50 / M1
SztehloGábor
(ismétlés:13.50/M2)
15.05 / Bartók rádió
JubilateDeo
Évszázadokegyházi
muzsikája
19.35 / Bartók rádió
ThierryEscaichjátszik
aMátyás-templomorgonáján

VasárnaPtólVasárnaPig
Ajánlóarádióésatelevízióműsoraibólnovember11-étőlnovember18-áig

va sár nap (no vem ber 11.)
Olyanszívetadoknekik,amellyelmegismernekengem,hogyénvagyokazÚr.
Jer24,7a(2Kor1,21–22;Lk17,20–24/25–30/;Róm14,7–9;Zsolt90)Mintegy
százmilliókeresztényszenvedüldöztetéstvallásamiattavilágon–derülkiegy
kereszténymissziósésemberjogiszervezetstatisztikájából.Igen,2012-benis!
Amikoramainaponszeretetttemplomunkbanfeltöltekezhettünkahallottigei
üzenetáltal,imádkozhattunk,énekelhettünk,erőtnyerhettünkazúrvacsora
bűnbocsánatotadókegyelméből,jó,hatudjuk:mavanazimanapazüldözött
keresztényekért.KérjükUrunktól:őrizze,óvjaéstartsamegalegnehezebbidők-
benisazőnyáját.Snefelejtsünkelhálátadniazért,hogyszabadonésbékes-
ségbenélhetjükmeghitünket,tehetünkbizonyságotavilágMegváltójáról.

Hét fő (no vem ber 12.)
Azemberaztnézi,amiaszemeelőttvan,deazÚraztnézi,amiaszívbenvan.
1Sám16,7c(1Pt1,15;Mk4,1–9/10–12/;2Kor11,7–15)Aszemünk„csupán”ér-
zékszerv,amelynéhabecsap,és„bedőlünk”alátszatnak.Sokszorhamisaníté-
lünkmegdolgokat,embereket,akülsőségekreadunk–ésminketisugyan-
ígyfélreismernek.Mennyifájdalmatésfélreértéstokozmindez!Sámuelpró-
fétasemláttamegrögtönajuhokatőrzőDávidbanaleendőnagykirályt,míg
azÚrnemfigyelmeztette.Azörömhírazonbanaz,hogyIstenbennünkismeg-
látja,milakikaszívünkben.Becsapni,megtéveszteniőtnemlehet.Deugyan-
akkor,haavilágnemveszisrólunktudomást,azÚrértékesésdrágatulajdo-
nakéntbánikvelünk.Akérdésmárcsakaz,hogymivanaszívünkben.

Kedd (no vem ber 13.)
Mosttöredékesazismeretem,akkorpedigúgyfogokismerni,ahogyanengem
ismegismertazIsten. 1Kor13,12(Ézs55,9;Mk13,9–20;2Kor11,16–33)Aleg-
nehezebbtalánaztelfogadni,hogyazismeretnekvannakkorlátai.Nemtud-
jukazéletésahalálnagytitkait.Kérdőjeleinkjócskánakadnak.Ezazonban
nemakadályaannak,hogyértékes,értelmes,lelkiekbengazdagéletetéljünk,
hiszennemtudatlanul,homálybanjárunk!Fényt,melegetésismeretetsu-
gározránkazIstenigéje,Jézushozzánkszólószava.AhitpedigIstenreha-
gyatkozás,bizodalom.Töredékesbárazismeretemmost,detudom,hogy
fogjákakezem,svezetnek.

Szer da (no vem ber 14.)
Nyelvemhirdetiigazságodatésdicséretedetmindennap.Zsolt35,28(Jak1,26;
Zsid13,1–9b;2Kor12,1–10)Mindennap–nemcsakasikerésazörömórá-
iban.Abánat,szenvedésésüldöztetésidejénis.Ahívőembernemakülső
körülményekalakulásafolytánfakadistendicséretre,haneméletelemeaz,
akáralélegzetvétel.Istenjóságaéskegyelmeátjár,éltet,körülvesz,errőlnem
lehetnemszólni,errőlnemlehethallgatni,belsőkényszerennekazöröm-
nekésnaponkéntifelismerésnekazátadása.Jézusígytanít:keressétekelő-
szörIstenországátésazőigazságát–ennélsemmisemfontosabb,előrébb-
való.Amikorőthirdetjük,akkoregyszersmindmásoknakislehetőségetadunk,
hogyelinduljanakakegyelemforrásához.

Csü tör tök (no vem ber 15.)
Megismertetedvelemazéletútját. Zsolt16,11(Jn6,68–69;1Jn2,18–26/27–
29/;2Kor12,11–18)Azéletutunkhozleggyakrabbantársítottjelzőa„rögös”.
Miértis?Mertsoknehézségvanrajta,sokfájdalom,veszteség,gyász,féle-
lem,homály,ésmégsorolhatnánk.Savégétsemlátjuktisztán:mileszve-
lünkhalálunkóráján?Valamikapaszkodókellene,valami,amiarögötelsi-
mítja,amiképesséteszbennünketvégigmenniazútonésnemelesni,vagy
hamárelesünk,felsegít,éstovábbvezet.DávidnakaMessiáseljöveteléről
szólózsoltáracsodálatosanszépolvasmány.Amegoldástittolvashatjuka
rögökésafélelmekellen:azÚrranézekszüntelen.

Pén tek (no vem ber 16.)
Ameggyógyítottvakígyválaszolt:„Azazember,akitJézusnakhívnak,sa-
ratcsinált,megkenteaszemeimet,ésaztmondtanekem:MenjaSiloámhoz,
ésmosakodjmeg.Elmentemtehát,megmosakodtam,ésmostlátok.” Jn9,11
(Dán3,32;Mt26,36–41;2Kor12,19–21)Hitnélkülmiisvakságbanélünk…
AmegtéréssoránJézusKrisztusazemberbelsőlátásátgyógyítjameg,az-
által,hogyaSzentlélekmegadjaazigazságmegismerésénekajándékát.Ez
akegyelem!Avagyami„Siloám-tavunk”,aholszemélyreszabottanátélhet-
jükavakságbólvalógyógyulást.Ahitvilágosságánakhatásáraabelsőlátá-
sunkatadjavisszaJézus,sonnantólfogvamindentmáskéntlátunk:avaló-
ságot,önmagunkat,azembereketésazIstent.

Szom bat (no vem ber 17.)
Krisztuseltörölteakövetelésévelminketterhelőadóslevelet,amelyminketvá-
dolt,eltávolítottaaztazútból,odaszegezveakeresztfára.Kol2,14(Zsolt69,6;
Mk13,30–37;2Kor13,1–13)Pálapostolremekanalógiáthasznál.Atörvény
alapjánazembert–bűnösvoltamiatt–súlyosadósságterheli,amelyetso-
hasemtörleszthetneamagaerejéből.JézusKrisztuskereszthalálávalma-
gáravetteavilágbűnét.Abűnösemberkegyelmetnyer,azistenikegyelem
felülírjaIstentörvényét.Nemtörliel,hanemmagasabbszintreemeli.Asza-
badulásútjamegnyílikszámunkra.Amegváltásakeresztenegyszerésmin-
denkorra,tökéletesenésmaradéktalanulmegtörtént,deazútonvégigkell
menni:Jézuskövetése,ahitútjaállelőttünk.

g KőhátiDóra

Újnap– újkegyelem

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

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

Referencia:www.harangontes.hu.

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

Arákosszentmihály–sashalmievangélikusgyülekezetben(1161Budapest,
Hősök tere 10–11.) minden hónap második keddjén, legközelebb
november13-án19órátólTaizé-imaésénekegyüttlét.Mindenalkalom-
malvanigehirdetésis.Információ:http://gyertyafeny.lutheran.hu.

HÍREK,
HIRDETÉSEK

APRóHIRDETÉSEK

Mindenfajtaegyháziésmagánresta-
urálást,portréfestéstvállalokrövid
határidőre.Oklevelesfestő-restaurá-
torművész.30/258-8033.

Meg hí vó sze re tet ven dég ség re
ABelediEvangélikusEgyházközségbendecember1-jén,szombaton18óra-
korszeretetvendégségettartunk.Helyszíneagyülekezetiház.HavassyBá-
lintLászlóbelediplébánostartvetítettképeselőadástAz„örökRóma” cím-
mel.Aszeretetvendégségáhítattalzárul,melyetszinténHavassyBálintLász-
lótart.Ünnepialkalmunkratisztelettelhívjukésvárjuk!ErősváramiIs-
tenünk!

Nyílt nap az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men
AzEvangélikusHittudományiEgyetemszeretettelmeghívmindenér-
deklődőközépiskolástésgyülekezetitagotanovember13-án,kedden
reggel8órakorkezdődőnyíltnapra.Jelentkezésésinformációarekto-
rihivatalban:1141Budapest,Rózsavölgyiköz3.Tel.:1/469-1051,20/824-
9263;fax:1/363-7454;e-mail:teologia@lutheran.hu.


