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nneplõ Gyülekezet a tévéképernyõ Elõbb ezt idéztem: non schoalea, sed 2005. augusztus 28-án az a megtisztel-U elõtt, és itt, az orosházi evangélikus vitae discimus – a földi életre készülünk tetés és öröm érte iskolánkat és egyház-
templomban. Röviden, tömören ezt hal- az iskola falai között! De ne tévesszük községünket, hogy a Magyar Televízió 1-
lottuk: „A Lélek életet ad az igazság által.” szem elõl, hogy nemcsak a földi életre ké- es csatornája 10 órai kezdettel Orosházá-

Három kulcsszó, melyekrõl sokat kel- szülünk: sed vitae aeternae discimus – ról élõben közvetítette a tanévnyitó isten-
lene tudnunk: lélek – élet – igazság! Ré- hogy az örök életre is készülünk! tiszteletet és ünnepélyt. Az adott vasár-
szesültünk-e lélekben, van-e élhetõ éle- S mind a kettõhöz ez kell: az igazság! napra rendelt szentigei részlet olyan igaz-
tünk, és jelen van-e benne az igazság? Há- 1.) Az egyikhez a tudomány igazsága! S ságot tartalmaz, amelyet mindenkor, bár-
rom lényeg, Egy valóság – a te életed! ezt az értelmes emberi lélek ragadja meg! mikor meg kell szívlelnünk, ezért is ke-

S a három kulcsszó összetartozik, egy- Ez a valóság igazsága. rült az elsõ oldalra, a hagyományos beve-
séget képez, mint térben a három dimen- 2.) De ez még kevés! Több kell! Már zetõ írás helyére. Ennek az igének a jegyé-
zió. Három, de Egy! „A Lélek életet ad az ben kívánunk áldott tanévet minden pe-ehhez a földi élethez is! Az emberi élet igaz-
igazság által.” dagógusunknak, diákunknak, de az sága! Lelkünk szomjazza az igazság való-

egész gyülekezetnek, minden keresztyén Non scholae, sed vitae discimus – mond- ságát – ember és ember közt. Egy másik 
testvérünknek. Mindazoknak, akik Jézus ták a régi rómaiak: Nem az iskolának, ha- fajta igazság ez: hogy igaz ember legyen 
tanítványai! Az Úr Jézus elsõ követõit ta-nem az életnek tanulunk! Ünneplõ Gyü- valaki! Mert nemcsak a valót akarjuk, ha-
nítványoknak nevezték: és ebben az elne-lekezet! Az iskola falai között is az életrõl nem az IGAZAT!
vezésben egy nagyon fontos, a mára és a van szó! S a templom falai között is az 
jövendõre nézve is fontos üzenet rejtõz-életrõl van szó!
ködik, amit újra és újra át kell gondol-Az már a szent Ige nyelvének szépsé-
nunk és coram Deo (Isten színe elõtt) át ge és mélysége, hogy szó van a Lélekrõl, 
kell gondolni! Azt kell újra és újra meg-mint Isten lelkérõl, és akkor azt mondjuk, 
fontolni és átgondolni, hogy tanítványok PNEUMA, és szó van a lélekrõl, mint az 
is vagyunk! Krisztus ügyét soha nem le-ember lelkérõl, és akkor azt mondjuk, 
het egészen kitanulni. Egész életünkben hogy PSZICHÉ.
tanuljuk a Krisztus ügyét, pl. a követés-S az is az Ige nyelvének szépsége és 
ben. S az elsõ tanítványokból lettek az el-mélysége, hogy szó van az életrõl, mint 3.) Egy harmadik: az örök élet igazsága! 
sõ apostolok. Az apostol görög szó, kép-földi életrõl, és szó van az életrõl, mint Az üdvözítõ igazság: csak Krisztustól ve-
viselõt, küldöttet jelent, aki Jézus Krisz-örök életrõl. S erre is két szót tud az Ige hetem, hit által. Nehézkes kifejezés, de 
tus tanítását képviseli, és ebben a külde-bibliai, azaz görög nyelve: diákosan értsétek: megigazult élet. Igazzá vált élet! 
tésben jár, azaz hirdeti, hogy Jézus a cseng az eredeti, hogy „biosz” (földi élet) Hitünk titka, hogy a Krisztusban! Mind a 
Krisztus, a Megváltó. Minden jó tanít-és talán idegenül, hogy dzóé (örök élet). háromra a Lélek vezet rá: a Lélek ad életet 
vány apostollá válik, ám jó apostol csak jó De az IGE nyelve megkülönbözteti a ket- az igazság által!
tanítványból lesz.tõt, hogy az ember lássa maga elõtt ezt a Készülünk erre az életre, készülünk az 

Ezért is hívogatunk szeretettel min-biológiai, földi életet, mert hatalmas érték örök életre.
denkit õszi gyülekezeti alkalmainkra is, és páratlan kincs, mert itt a Földön tény- Van tudománya a földi életnek, és van 
hogy jó tanítványokként tanuljunk, és leg egy életünk van! S az Ige azt akarja, tudománya az örök életnek! Isten lelke és 
majdan igazán jó apostolokká, küldöttek-hogy a biológiai, földi élet mellett lássuk az ember lelke találkozzon az iskola falai 
ké, Krisztus szent ügyének hiteles képvi-az örök életet is. S a kettõt nem szabad ki- közt, a templom falai közt, hogy legyen 
selõivé válhassunk.játszani egymással. Mind a kettõt Istentõl értelmes és igaz földi életünk, és legyen 

kaptuk. Ezt a biosz-életet, és a dzóé-örök üdvösséges örök életünk a Krisztusban! 
RIBÁR JÁNOSéletet! Mert mind a kettõre készülni kell. Ámen!

„A Lélek életet ad az igazság által”
Rm 8,10b



Örök érvényû és megmásíthatatlan áldo-Július 5., kedd
„Istened, az Úr, tudta, hogy itt jársz zatul. Sokan nem tudnak ezzel megbékél-
e nagy pusztában.” [5Móz 2,7a] ni. Mert tényleg: ép ésszel hihetetlen, 

hogy valaki ártatlanként vállalja a halált 
sten mindenrõl tud. Bár a folyton ké- azokért, akik megvetik és mind a mai I telkedõ ember évezredek óta igyek- napig kételkednek benne! Felfoghatat-

szik bebizonyítani az ellenkezõjét. Ennek lan! Így szerette Isten a világot!
érdekében meg is tesz mindent. Rágal-
mazza, szidja, még a létezését is letagad-
ja, mondván, hogy ha valóban létezne, Július 9., szombat
akkor a szörnyûségek nem történnének „Az Úr szeme látja az igazakat, füle 
meg, és mindenki megkapná azt, amit meghallja kiáltásukat.” [Zsolt 34,16]
megérdemel. Mert az ember már csak 
tudja. Ezért aztán fegyverrel õrzi a békét, Akit az Úr szeret, arra gondja van. Ki-
és még a vallással is megpróbál együtt él- menti a bajból az övéit, naponként gon-
ni, csak a dolgaiba ne szóljon bele. doskodik róluk. Õk pedig hálával dicsõí-

Az a nagy igazság, hogy a pusztában tik és magasztalják Õt. Legalább is ezt ál-
sem hitte és most sem hiszi, hogy megse- lítja ez a zsoltár. Kicsit furcsa, mert a min-
gíti az Isten. Mert neki most kell a megol- dennapokban nem ezt tapasztaljuk. Az 
dás. És szemmel láthatóan meg biztosan. egyházat támadják, a hívõkkel együtt. 
Mert egyébként nem hisz. „Istened az Úr, Vagyona, helyzete, léte, régen és most is 
tudja, hogy itt jársz e nagy pusztában.” – bántotta és bántja a világ szemét. Isten né-
mondja Mózes. Mert õ már tudja, hogy pét üldözték, bántják és sosem fogják tel-
gondolhat bármit a nép. Zúgolódhat, jesen elfogadni. Szóval, hogy is van ez?
imádhat bálványokat, kezelheti úgy az Napról napra küszködünk a világgal, 
Istent, mint egy kívánságautomatát, az ez a zsoltár meg Isten gondoskodását ma-
igazság mindig ugyanaz marad. Az Úr fi- gasztalja? Egy régi ének szövege azt 
gyel, és úgy segít, ahogy kell. Ez is kegye- mondja, hogy azt bünteti az Úr, akit sze-
lem. ret, mert másképp Õ nem tehet. Miért 

nem? Gondoljunk csak bele! Mi is azzal 
veszekszünk a leginkább, akit szeretünk. 
Mert szeretjük. Mert nem akarjuk, hogy Július 7., csütörtök

[A Fiú] „örök üdvösség szerzõjévé baja essék. Miért ne tehetné meg ezt Isten 
lett mindazok számára, akik is? Aki úgy szeretett minket, hogy a saját 

fia életét sem sajnálta feláldozni. Igenis fi-engedelmeskednek neki.” [Zsid 5,9]
gyel. Büntet is. Sõt megöl. De aztán újra 
megelevenít. Visszaadja erõnket és A zsidók hitéletében a fõpap játszotta 
szárnyra kelünk, mint a sasok. Mert az Úr a legnagyobb szerepet. Az volt a feladata, 
erre is képes. Ezt is megteheti. A minden-hogy ajándékot és áldozatot mutasson be 
napok bajai közt sokszor tényleg hihetet-a nép bûneiért. Tökéletesen együtt tudott 
len, hogy figyel. De mégis így van. Ez is érezni embertársaival, mert õ maga is 
kegyelem.ugyanazokkal a problémákkal küszkö-

dött nap mint nap. Így tehát nemcsak a 
népért, hanem önmagáért is köteles volt 
áldozatot bemutatni. Mivel ez a tisztség Július 12., kedd

[Jézus] „az égre tekintve fohászkodott, ennyire fontos volt, nem mindenki tölt-
hette be. Csak az, akit maga az Isten hí- és így szólt [a dadogó sükethez]: 
vott el. Mint Áront is. Volt azonban egy, »Effata, azaz: nyílj meg!« És megnyílt a 
aki kiemelkedett mind közül. Krisztus füle, nyelvének bilincse is azonnal 
egész testi élete során tökéletes harmó- megoldódott, úgyhogy hibátlanul 
niában élt az Istennel. És bár õ volt a Fiú, beszélt.” [Mk 7,34–35]
mégis vállalta a szenvedést. Hibátlan és 
tökéletes áldozat volt. Így üdvösség szer- Krisztus csodája a szeretet gyõzelme. 
zõjévé vált mindazok számára, akik hit- Az ember általában természetesnek veszi 
tek és hisznek benne és engedelmesked- azt, hogy egészséges. Mindent hétközna-
nek neki. Igaz fõpapnak nevezzük, még- pinak talál, ami körülveszi. Csak akkor 
pedig a legtökéletesebbnek, mégsem sza- döbben meg, amikor mozgássérültekkel 
bad elfelejtenünk, hogy lényegében kü- találkozik. Mert ilyenkor jön rá, hogy 
lönbözik tõlük. Mert az Õ vére már nem- mennyire törékeny. Zavarát úgy próbálja 
csak népéért, hanem az egész világért leplezni, hogy sajnálkozik, vagy úgy vi-
folyt. Istenfiúként önmagát adta értünk. selkedik, mint más rendes emberekkel. 
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Nyári gondolatok

De Krisztus nem ilyen. Õ azt látja, ami 
elõtte van. Nem hazudja széppé. Nem 
siklik el fölötte a figyelme. Felé fordul és 
teszi, amit tennie kell. Amiért jött. Imád-
kozik a betegért és meggyógyítja. Újjáte-
remti sérült részeit. Az örömhír persze 
gyorsan terjed. Viszik az emberek város-
okba, falvakba. Bár Jézus tiltja. Vajon mi-
ért? Miért nem akarja, hogy tudjanak ar-
ról, hogy jót tett? Egyszerûen azért, mert 
nem csodadoktornak jött, hanem meg-
váltónak. Megértjük majd, ha már látjuk a 
történet végét. Az emberek azt kezdték el 
hirdetni, hogy Jézus mindent jól tett, mert 
meggyógyította a beteget. Nem arról be-
széltek, hogy ez az ember más, mint a töb-
bi, hanem arról, hogy megjött az új csoda-
doktor. Kívülállóként persze könnyû ítél-
kezni. De vajon mi mit tettünk volna? Na-
gyon valószínû, hogy ugyanezt. Mert az 
ember sosem volt hajlandó felismerni azt 
az értéket, ami a szeme elõtt volt. Elõbb 
mindig a maga hasznát látja meg az ese-
ményekben. Ez az önzés.
 

Július 14., csütörtök
„Egyenként intettünk és buzdítottunk, 
és kérve kértünk titeket: éljetek az 
Istenhez méltó módon, aki az
Õ országába és dicsõségébe hív titeket.” 
[1Thessz 2,11–12]

Istenhez méltó élet. Lehetetlen. Saját 
magunkhoz méltóan is alig tudunk élni, 
nemhogy Istenhez méltóan. Mit akar ez-
zel Pál? Miért kér olyat, amit még õ maga 
sem tudott betartani? Egyszerûen azért, 
mert Istenhez méltó módon élni nem azt 
jelenti, hogy akkor mostantól fogva min-
den bûntõl mentesen, önmegtartóztatás-
ban és mindenkire kiterjedõ testvéri sze-
retetben kell élnünk. Csupán annyit je-
lent, hogy ha már egyszer hozzátartozó-
nak valljuk magunkat, akkor éljünk is 
úgy, hogy meglátszódjék rajtunk. Egy 
példával élve: mikor szeretünk valakit, 
mindenben megpróbálunk hozzá iga-
zodni. Vannak ugyan dolgok, amibõl 
nem engedünk, mert azok meghatároz-
nak minket. De ezeken túl fokozottan fi-
gyelünk arra, hogy kedvesünket ne bánt-
suk meg. Igyekszünk hozzá méltó mó-
don beszélni, viselkedni, hogy ne hoz-
zunk rá szégyent. Mert akit az ember sze-
ret, annak nem akar rosszat. Erre gondol 
Pál, amikor Istenhez méltó életet kér tõ-
lünk. Így már nem is tûnik olyan nehéz-
nek. Nem kell hozzá más, csak Isten iránti 
szeretet.

(A fenti részletek elhangzottak 2005 nyarán, 
Balatonszárszón, az evangélikus üdülõben, 

reggeli áhítatok alkalmával.)

LASZLI BEÁTA
II. éves teológushallgató
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löljáróban felvetõdik a kérdés, hogy get okozhatnak) Ahogy hûlt a Föld, a fel- felderíteni a naprendszer, a Föld õstörté-E mi a különbség az ateista és a hívõ hõk vize, párája már nem párolgott el a netét. Ez év július 4-én, magyar idõ sze-
ember között? földrõl, folyékony vízzé lett. Ekkor ala- rint reggel 8 óra tájban a 133 millió (!) kilo-

Az ateista azt mondja a világról, hogy kult ki az Õsóceán, a Panthalassa. Ahogy méterre lévõ, kb. 6 km átmérõjû Temple-1 
az van, de aki teremtette, az nincsen. Õ a felhõk elvékonyodtak, kiderült az Ég és üstökösbe lõtték bele az Impactor nevû 
ezt hiszi is. világos lett a Földön. E lehûlést és a robbanó ûrszondát. A becsapódást a to-

A hívõ ember úgy tudja, hogy a vilá- cseppfolyós víz megjelenését követõen vábbrepülõ Flyby egység fényképezte. A 
got az Isten teremtette. Õ meg ezt hiszi. alakulhatott ki a legegyszerûbb élet. Ez fotókon két anyagkilökõdés látható: az 
Amint látjuk, mindkettõ hisz valamiben, mintegy 4 milliárd évvel ezelõtt történhe- elsõ oszlopszerû, amit egy nagyobb 
csak a két kiindulás teljesen ellentéte egy- tett. gömbként kitáguló követett. Az 5 tonna 
másnak. Ezek után nézzük meg és hason- Mintegy 590 millió évvel ezelõtt, a pa- dinamitnak megfelelõ robbanással kelet-
lítsuk össze a világ teremtését mindkét fél leozoikum korban jelentek meg az elsõ kezõ, futballpálya nagyságú kráterbõl ki-
oldaláról. egysejtûek, majd a rákok (pl. a trilobiták), lökõdõ por és gáz hetekig eltakarhatja az 

A hívõ ember a világ teremtésének amelyeket kb. 415 millió évvel ezelõtt az üstököst. E „felhõ” összetételének – a fel-
történetét a Bibliára hivatkozva tekinti Is- õshalak, s a nyitvatermõ õsfák követtek. tételezés szerint gázokból, porból, jégbõl 
ten mûvének. A Biblia ószövetségi része Az elõember kb. 950 ezer évvel ez- és talán õs-szervesanyagból áll – további 
eredetileg héber, kisebb részben arámi elõtt, míg az õsember, a homo sapiens, vizsgálatát, elemzését az ûrszondák, ûr-
nyelven íródott. Keletkezésének idõpont- mintegy 70 ezer évvel ezelõtt, feltehetõen teleszkópok csak ezek teljes „leülepedé-
ját a Krisztus elõtti 3–2. századra, helyét Közép-Afrikában, az „Édenkertben” je- se” után végezhetik. Bár a „felhõ” analízi-
Alexandriába teszik. Ezek szerint a Biblia lent meg. se máris folyhat.
több mint 2 ezer évvel ezelõtt íródott. Erre Ezek után hasonlítsuk össze a Föld E kutatásoknak az a jelentõsége, hogy 
a fontos tényre a késõbbiek során még hi- történetét a Bibliában és a modern tudo- ezekbõl az elemzési adatokból próbálnak 
vatkozni fogok. mányban leírtakkal. Tulajdonképpen a következtetni a mintegy 4,5 millió évvel 

Mózes elsõ könyvében (Genesis) ezt sorrendben semmi különbség nincs. A ezelõtt keletkezett, és az üstökösben 
olvashatjuk a világ teremtésérõl: legfõbb kérdés: honnan volt (van) a Nap „konzerválódott” összetételbõl a nap-

„Kezdetben teremté az Isten az eget és izzó gáztömege? Az ateisták szerint örök- rendszer, a Föld , a földi élet kialakulásá-
a földet. tõl fogva van. Netán ezt „az öröktõl fog- ra.

A föld pedig kietlen és puszta vala, és vát” teremtette elsõnek az Isten? Erre ad- Tisztelt Olvasó! Micsoda mérnöki tu-
setétség vala… janak választ az ateisták! domány és munka kellett ahhoz, hogy a 

És monda Isten: legyen világosság: és Újabb kérdésként vetõdik fel, hogy több hónappal ezelõtt (január) fellõtt ûr-
lõn világosság. miért írja Mózes az egyes eseményeket szonda a 133 millió kilométerre lévõ, és 

És monda az Isten: Legyen mennyezet egy-egy (hat) nap idõszakra? Azért, mert csak 6 km átmérõjû üstököst eltalálja! Ez 
a víz között, a mely elválassza a vizeket a az akkor élõ ember tudásszínvonalának ahhoz hasonlítható, mintha egy tût akar-
vizektõl (a felhõben és földön lévõket). megfelelõen kellett ezt bemutatni. Így nánk a szalmakazalban eltalálni egy 

És monda Isten: Gyûljenek egybe az megértette a kor embere. Gondoljunk mákszemmel. Ezt a természet (a fizika) 
ég alatt való vizek egy helyre, hogy tessék csak arra, hogy Kopernikuszt (1473– törvényeinek ismerete, a tudomány cso-
meg a száraz. És úgy lõn. 1543) és Galileit (1564–1642) a heliocentri- dálatosan nagyszerû volta tette lehetõvé. 

Azután monda Isten: Hajtson a föld kus elméletért (a Föld forog a tengelye kö- De ne feledjük, hogy e törvények õsidõk 
gyenge fûvet… és gyümölcstermõ fát… rül és kering a Nap körül, nem pedig for- óta léteznek (hivõ ember létemre azt 
És úgy lõn. dítva) csaknem megégették, mert megál- mondom, hogy e törvények is Isten alko-

És monda Isten: Pezsdûljenek a vizek lapításuk messze felette állt a kor ismere- tásai), amiket mi csak felismertünk és al-
élõ állatok nyüzsgésétõl… (majd) hozzon tének. Hát még Mózes idejében? kalmazzuk hol jó, hol meg rossz célra. A 
a föld élõ állatokat… Megállapíthatjuk, hogy a Világterem- mi feladatunk, hogy csak jóra használjuk.

És monda Isten: Teremtsünk embert a tés „lépéseirõl” a hitbeli és a tudományos 
Dr. KISS A. SÁNDORmi képünkre…” elképzelés lényegileg azonos.

Így ír a Biblia a teremtésrõl. Nézzük, Jogosan vetõdik fel a kérdés, hogy 
hogy a tudomány mit ír a teremtésrõl, több mint kétezer évvel ezelõtt honnan 
amit az ateisták is elfogadnak? Elöljáró- tudta Mózes és többi társa ilyen pontosan 
ban megjegyzem, hogy a Föld keletkezé- a teremtés menetét? Ma úgy mondanánk: 
sére minden szempontból kielégítõ elmé- az evolúció folyamatát? A hívõ ember er-
let nincsen, így a következõ sem teljes. re azt mondja: isteni sugallatra, mint 

A Föld valószínûleg a Nap izzó gáz- ahogy a próféták is sok mindent elõre 
köd-magjából szakadt ki. Ez az izzó gáz- megjósoltak, vagy ahogy a napkeleti böl-
tömeg a lehûlés révén izzón folyóvá vált, csek megálmodták, hogy ne menjenek 
majd a felszínén kezdett megszilárdulni. vissza Heródeshez, vagy ahogy bennem 
A hidrogén és az oxigén vízzé egyesült is egy hajnalon született meg a gondolat 
(elégett), mely azonnal elpárologva vas- (talán isteni sugallatra), hogy ezeket leír-
tag felhõvel vonta be a Földet, így azon jam, közre adjam a kétkedõk meggyõzé-
sötétség volt. (Gondoljunk csak arra, sére.
hogy egy napsütéses napon a vastag cu- A tudósok a tudomány fejlõdésével 
mulus felhõk délben is szinte éji sötétsé- mind fejlettebb módszerekkel próbálják 

Az ateistákról és a hívõ emberekrõl

MEGHÍVÓ

ARATÁSI HÁLAADÓ 
ISTENTISZTELETRE,

valamint az azt követõ 
szeretetvendégségre

október 2-án 14 órakor 
Kardoskúton,

mely alkalomból minden kedves 
testvért szeretettel várunk.



OROSHÁZI HARANGSZÓ4  2005 õsze

Kék Szalag
Ünnepi beszélgetés Szokolay Sándor zeneszerzõvel

z Evangélikus Élet 70. évfolyamá- hogy manapság nem legfõbb gondunk, Megszólítanak az utcán, elbeszélgetünk, A nak 36. számában (2005. szeptember hogy a tisztább, igazabb életet teljessé te- nem zárkózunk el egymás elõl. Békessé-
4.) mindenki olvashatta a hírt: Augusztus gyük. Hála a „jó út” egyengetõinek, hogy get, igazi nyugalmat találtam, bár több 
20-a alkalmából Gyõr-Moson-Sopron helyen éltem már, életem itt teljesedett ki arra tanítottak: Isten ad kicsi, közepes, s 
megye közgyûlésének elnöke – Szakács a legszebben. Gyermekeim közül Orsi nagy tehetséget életünkhöz, de a tartásunk 
Imre – a megye legrangosabb kitüntetõ leányom, aki hegedûmûvész, Sopronban az értékek növelõje! Ezért kár orientálód-
címét, a Kék Szalagot adományozta egy- játszotta Csajkovszkij hegedûversenyét. nuk. Csak az idõ méri meg utólag életün-
házunk mûvészének, a Sopronban élõ Zongoramûvész fiam, Balázs, Beetho-ket! A kitüntetés öröme eddigi gondola-
Szokolay Sándor Kossuth-díjas zeneszer- ven-zongoraversenyt játszott itt, Dárdai taim felelõsségét fokozta bennem! Persze 
zõnek. Árpád vezényelt, akivel Gyõrben együtt hozzá kell tennem, hogy sem nekem, sem 

A Szokolay házaspár vendégeként ré- kaptunk kitüntetést.másnak nem elég „szépet” alkotni, beszél-
szese lehettem az ünnepi eseménynek, A megyei kitüntetõ címnek szívbõl ni, hanem mindenekelõtt igazat, tisztát! 
velük együtt ott voltam a díj átadásán, az örülök, éppen úgy, mint annak, hogy egy Az „égiek” üzenetét nem szabadna elfe-
elsõk között mondhattam el jókívánsága- idõ óta soproni díszpolgár vagyok! Úgy lejtenie senkinek! Mennyivel boldogabb 
imat, s az Orosházi Harangszó munkatár- érzem, befogadott a város, itthon vagyok és derûsebb emberek ragyognák és tün-
saként nem mulaszthattam el az alkal- benne.dökölnék e haza igazát! Lassan 75 éves 
mat, hogy néhány kérdést tegyek fel az születésnapomhoz közeledve ezeken és 
ünnepeltnek, akinek szemében a megha- OH: Tevékeny ember vagy, olyan, aki ezekhez hasonlókon töprengek…
tottság és az öröm fényét láttam fellob- többnyire „kétfelõl égeti” élete gyer-
banni. tyáját. Biztosra veszem, hogy most is OH: Tizenegy éve meglehetõsen vá-

tele vagy tervekkel. Elárulnál valamit ratlanul, sokakat meglepve mondtál 
OH: Milyen érzésekkel fogadta Gyõr- ezekbõl?búcsút Budapestnek, több évtizedes 
Moson-Sopron megye Kék Szalag ki- alkotó munkálkodásod, sikeres mû-  
tüntetését – az év fõdíját – a gyõri ba- vészi pályafutásod színhelyének. Az- Sz. S.: Az élet egyszeri és túl rövid ah-
zilikában rendezett ökumenikus szer- óta Sopronban, a „Hûség városában” hoz, hogy elherdáljuk! Talán utolsó szer-
tartású Szent István-napi ünnepi köz- élsz, ahol a kövek évszázadok küzdel- pentinjét, emelkedõjét élem itt Sopron-
gyûlésen? meirõl, szenvedésrõl és hõsi helytál- ban. Szeretném minden percét megbe-

lásról, történelmi múltról és csendes, csülni. Hálát adok Istennek, amiért visz-
Sz. S.: Nagyon örültem, hogy a család dolgos hétköznapokról suttognak vé- szanyertem egészségemet. Köszönöm or-

igaz barátjaként hívásunknak végre en- get nem érõ történeteket, és mesés vosaimnak, akik mindent megtettek gyó-
gedtél és meglátogattál bennünket sop- szépségû házak ormán, leheletfinom gyulásomért. Feleségemnek nem tudom 
roni otthonunkban. Bizony, orosházi di- lebbenéssel lejti táncát az alkonysu- eléggé megköszönni, csak szeretetemmel 
ákkorom példaképe maradt egész éle- gár. Otthonotokba lépve elmúlt száza- meghálálni, hogy közös életünk minden 
temre a Fürst család. Hitemet Fürst Er- dok ünnepélyes levegõje érint meg. A napján mellettem van, betegségemben 
vinnek, a prédikátornak és a kivételes tar- kiegyensúlyozott, bölcs derû és a féltõ szeretetével segítette felépülésemet, 
tású embernek köszönhetem, aki egyen- mély, igaz hit meghitt nyugalma vesz és azóta gondos õrangyalomként vigyáz 
gette küldetést keresõ egész serdülõko- körül. Itt csak jól érezheti magát az rám. Örömmel, újult erõvel alkotok… Ér-
rom önmagára találását! Már kezdetben a ember, ez nem is lehet kérdés! De mi lelõdik bennem egy oratórium, Nagy 
szigorú és kendõzetlen megnyilvánulású indított ekkora elhatározásra, és ho- Gáspár barátom, Kossuth-díjas költõ mû-
emberek közelségét kerestem. Így talál- gyan esett választásod éppen erre a ve alapján, amellyel az 1956-os forrada-
tam ifjúkorom navigálójára: drága édes- városra? lom ötvenedik évfordulójára, a forrada-
apádra, aki a papi, vagy még inkább, lom mártírjainak kívánok emléket állíta-
misszionáriusi pályaválasztás gondola- ni. Átéltem ezt az idõt, és mára életem Sz. S.: Budapestet tervszerûen hagy-
tát dédelgette bennem, akarata ellenére. legnagyobb élményévé növekedett. Lát-tam el, csak vendégségbe szeretek feljárni 
Enikõ, Te és testvéreid az iskola rangját tam a gyerekek hõsiességét. A fiatalok oda. Azért jöttem Sopronba, hogy kifésül-
növeltétek, ezért sem tudom mély barát- féktelen szabadságvágya lenyûgözött. jem életmûvemet (több száz mûvet írtam, 
ságunkat a riporteri „magázódásra” visz- 1956 számomra 1848 édestestvére! Nap-opusaim száma 200 körül van). Sopron 
szaminõsíteni… No, ennyi bevezetés jainkban fájó szívvel látom, hogyan vívja valóban gyönyörû polgári város, a szó 
után szíves örömest válaszolok kérdése- vad harcát az igényesség az igénytelen-legnemesebb értelmében. Régóta isme-
idre. Hiszen a szeretett orosházi evangéli- séggel és a kulturálatlan küzdelemben rem, hiszen feleségem a szomszédos Ág-
kus gyülekezet életem felnevelõje ma- diadalát üli az acsarkodás. A rágalmazók falván élt diákkorában. Többször jártam 
radt. A nehéz történelmi idõk csak felerõ- országa lettünk. Ez pedig vétek a paran-már itt, sõt, a kilencvenes években Sop-
sítették hitemet, s mára már életfogytigla- ron város felkérésére egy szimfoniettát ír- csolat ellen: Ne tégy felebarátod ellen hamis 
nivá edzették… Több mint tíz éve a törté- tam „Soproni akvarellek” címmel, Becht tanúbizonyságot! Magyarországon meg-
nelmi múltú, ékszerdoboz szépségû Sop- Rezsõ verseire. A városnak büszke tartása tisztulásra van szükség, szeretettel kelle-
ronban élem életem összefoglaló idõsza- van. Próbára teszi a jövevényt, mielõtt be- ne egymáshoz közelednünk, nem ellen-
kát, magam is csendesítve az élet zaját és fogadja. Aztán vigyáznak egymásra köl- ségesen. Egyetértésben vállalni, óvni 
fölösleges izgalmait. Hiszen az életmûvet csönösen! Hála Istennek, már ezt érzem. nemzeti kincseinket, anyanyelvünket,  
nem „intézni” kell, hanem „írni”! Kár, Jólesik, hogy itt õszintébbek az emberek. néprajzunkat és népzenénket, amely 



Az orosházi kenyér

ár javában ízlelgetjük, kóstolgat-M juk azokat az ízeket, melyeket a 
nyár terített asztalkája tárt elénk. S itt van 
már az új búza, az új liszt, az új kenyér. A 
szent kenyér, amely az élet maga. Oros-
háza egykoron illatos város volt, a kenyér 
illata lengte be az utcákat, de mindez már 
a múlté. Eltûnt egy illat, mint ahogyan 
annyi minden, ami fontos lehetne még 
mindig, de vannak, akiknek inkább más 
kellett. A faluból városocska lett, de levet-
kezte hagyományait, szokásait, lelküle-
tét, kereste, de aligha találta meg igazi 
szellemiségét.

De mégis itt van a kenyér. A híres ke-
nyér, amelyet Bécsben is szerettek egy-
koron. S ma nem igazán büszkélkedünk 
vele. Pedig megérdemelné. A mai gyerek, 
s fiatalabb nemzedék már aligha ismeri 
azt a különös varázst, amit a kenyér jelen-
tett. Akkor a házat belengte egy különös 
illat, az élet illata, az élet íze. Ahogyan ez 
elmúlt, úgy tûnt el a kenyér értéke is. Szo-
morú világ az ilyen: ez a „plázavilág”.

A 19. század végétõl a kenyérnek hi-
vatalos ünnepe is lett, de hát ez jóval az-
elõtt is megvolt, a paraszti élet szent ün-
nepe volt az új kenyér megszegése.

Miért kell ünnepelni a kenyeret? A vá-
lasz lehet egyszerû, ahogy a régiek 
mondták: a kenyér az élet, de azt is mond-
hatnám, hogy identitásunk része a ke-
nyér. S mi mit teszünk? Másoljuk az olasz 
pizzát, a francia kenyeret, ami nem baj, de 
én nem felejtem azt, amit a történetírók 

szinte egyedülállóan tiszta. Nekem a ze-
ne a legfõbb eszközöm önmagam kifeje-
zésére, arra, hogy gondolataimmal, érzé-
seimmel megérintsek, megszólítsak má-
sokat, hogy jobbítani próbáljam nemzete-
met. A leghûségesebb város polgáraként 
szeretnék minden dolgomban hûséges 
lenni a hûségesekhez, önmagamhoz, hi-
temhez, és mindenek fölött teremtõ Iste-
nemhez!

OH: Szép és felemelõ vallomásod 
után nehéz szavakat találni. Nem is 
keresek! Köszönöm értékes gondola-
taidat, bensõséges, keresetlen õszinte-
ségedet! Szívbõl kívánom, hogy Isten 
továbbra is adjon neked erõt, és még 
sok idõt: hosszú, boldog, alkotóéve-
ket, hogy küldetésedet maradéktala-
nul betölthesd az Õ dicsõségére, em-
bertársaid hasznára, mindnyájunk 
örömére!

FÜRST ENIKÕ

örökítettek meg: Mátyás király többre be-
csülte az olasz zsemlénél a kovászos, ke-
mencés magyar kenyeret. Nem is kívánt 
asztalára mást. Valamit tudott, amit mi is, 
csak nem gyakoroljuk, hogy nemzetünk 
akkor lesz nagy, ha értékeit becsüli, ápolja 
hagyományait még az ételekben is.

A 21. század nagy kihívása, hogy min-
den nemzet, közösség, a globalizáció elle-
nében megtalálja a maga nemzeti, kiskö-
zösségi, családi identitását. Az identitás 
választ ad arra, hogy honnan jöttünk, mit 
tudunk, mit kell megõriznünk, mit kell 
védenünk, mi az, ami egyéni és sajátos. 
Ebbe tudunk kapaszkodni, ettõl leszünk 
magyarok, kisebb dimenzióban gondol-
kodva: ettõl leszünk orosháziak.

Az identitásnak sokféle összetevõje 
van, ez most nem lehet témája ezen gon-
dolatsornak. Egy dolog azonban fontos, 
és ezt hangsúlyozni kell: az orosházi bú-
za, az orosházi kenyér a 18. század vé-
gétõl, de különösen a 19. században, 
mondhatni, európai hírû volt. Ezen hír-
név megalapozását az orosházi asszo-
nyok tették meg, amihez aztán a jól sáfár-
kodó vállalkozók kapcsolódtak.

A Zombáról 1744-ben Orosházára köl-
tözõ evangélikus magyarok a kenyérké-
szítés ismeretét is magukkal hozták, errõl 
azonban írásos adat nincs. Valószínû, ez 
az ismeret keveredett aztán az itt élõ, fõ-
leg vásárhelyi családok kenyérsütési 
módjával, ami egyben az alföldi magyar 
kenyér titka is. Így lett aztán itt Oroshá-
zán is híres a kenyér.

Az orosházi házi kenyérnek nincsen 
párja, mondogatták egykoron széles e vi-
lágban Brassótól egészen talán Londonig. 
Ez a hír leginkább a 19. század második 
felében kapott szárnyra, de már a 18. szá-
zadban is megcsodálták illatát, ízét, za-
matát a gyönyörûséges fehér kenyérnek. 
Ez a tény az orosházi asszonyokat dicsér-
te, meg persze a gazdákat, akik termelték 
a legendás orosházi búzát, mely – mint 
ahogyan azt a hozzáértõk mondták – for-
mára apró, küllemre acélos, s a legjobb 
volt a sikértartalma. Attól lett olyan szép 
nagy a kenyér. Sütöttek 3-4 kilósokat, de 
az 5-6 kilós sem volt ritka. Ha nagy volt a 
család, kellett a kenyér. De hogyan ké-
szült az orosházi házi kenyér?

Napjainkban a jóféle házi kenyér süté-
sének módja leginkább már csak a déd-
nagymamák emlékében él. Egyik megha-
tározó ételünk, amit a magyarok szinte 
kultikus tisztelettel vettek körül az évszá-
zadok folyamán: a kenyér. A hagyomá-
nyos alföldi cipókenyérnek rangja volt a 
magyarországi kenyerek között…

Isten iránti hálával mondunk kö-
szönetet mindazoknak, akik 2003. 
évi személyi jövedelemadójuk 1%-át 
az Új Reménység Alapítvány céljára 
ajánlották fel. Bankszámlánkra 
2004. október 22-én 254 777 Ft ér-
kezett. A még 2003-ban megmaradt 
4193 forinttal együtt ezt az összeget 
2005-ben használtuk fel fürdõszo-
bai berendezések cseréjére és festé-
sére, gyermekszékek, fejlesztõjáté-
kok vásárlására.

2004. ÉVBEN

BEVÉTELEINK (1000 Ft-ban):
Adományból: 5
APEH 1%-ból: 255
Kamatbevétel: 0

Bevételek összesen: 260
Nyitó pénzeszköz: 82
Összesen: 342

KIADÁSAINK (1000 Ft-ban):
Oktatási eszközökre: 0
Játékokra: 0
Étkezési támogatásra: 0
Dologi kiadásokra: 0
Bankköltségre: 17

Kiadások összesen: 17
Záró pénzeszköz: 325
Összesen: 342

Adószámunk: 18375901-1-04
Bankszámlaszámunk:
10402647-26413505

Tisztelettel: Új Reménység 
Alapítvány Kuratóriuma

Az a híres orosházi kenyér ekként ké-
szült: a kenyérsütés elsõ lépése az erjesz-
tõanyag áztatása, ezt párnak vagy sütni-
valónak hívták. A pár õsi formája a lefor-
rázott és megkelt búzakorpa lehetett, 
amit komlóvirággal fõztek meg, s meg-
szárították. Ezzel az erjesztõanyaggal 
gyúrták be aztán a kenyérnekvalót. A ke-
nyérsütés régen 10-12 órás kemény fizi-
kai munka volt a kenyérsütõ asszonynak. 
A sütés napja általában a szombat volt, 
mert akkor a sütés utáni takarítást a többi 
takarítással együtt el lehetett végezni, s 
ezzel jobban osztotta be idejét. A megsült 
kenyeret szénvonóval húzták ki, tetejét 
hideg vízzel megmosdatták, hogy szép 
fényes legyen. A háziasszony büszke volt 
a kenyereire, ezért a tornácdeszkára, a kö-
nyöklõre rakta ki õket, hogy mindenki 
lássa, milyen szépen felhasadtak. A kisült 
kenyerek helye a kamrában, a kenyértar-
tó rácson volt. Ez a kenyér kitartott egy 
hétig, és finom volt.

Augusztusban aztán megszentelték 
az új kenyeret, ami a következõ esztendõ 
életbiztonságát is jelentette.

FÜLÖP BÉLA
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apunk olvasói közül csak a legidõ- tésre ítélték Bácsi Sándort, Bártfay-Keltó tett, temetett, lelki gondozói feladatokat L sebbek hallottak a tragikus véget ért Gusztávot, Botta Istvánt, Böröcz Sándort, látott el, vallástanár volt különbözõ isko-
Pusztay Józsefrõl. Pedig orosházi kötõdé- Danhauser Lászlót, id. Dedinszky Gyu- lákban.
sû, gádorosi lelkipásztor volt az 1944. ok- lát, Lupták Gyulát, Murányi Györgyöt, 1931-ben Budapesten, a Deák téri tem-
tóber 6-án bekövetkezett szovjet meg- Nagybocskai Vilmost, Scholz Lászlót, plomban avatta lelkésszé D. Raffay Sán-
szállásig. Egyházi énekeket írt, mûvelt, Zászkaliczky Pált és másokat. Pusztay Jó- dor püspök, aki 1931. április 17-tõl kine-
olvasott, tájékozott ember hírében állt. zseftõl az életét vették el. vezte segédlelkésznek Gádorosra, a vá-
Megnyilatkozásaiban a magyarság érde- Bár Pusztay József 1900-ban Belénye- ratlanul elhunyt Russ Zoltán lelkész állo-
keit védelmezte. Tudta azt, ha Magyaror- sen született, részben már Orosházán vé- máshelyére. Néhány hónap is elég volt 
szágot elfoglalja a Vörös Hadsereg, nyo- gezte az elemi népiskolát, majd a polgári arra, hogy a gyülekezet megszeresse, már 
mában hamarosan kialakul a vallás- és iskolát is. Kovácsmester apja úgy látta jó- szeptember 6-án megválasztották rendes 
egyházellenességérõl ismert sztálinista nak, hogy fia is kitanulja a szakmát; 1921- lelkésznek. Ugyanakkor az orosházi  
diktatúra. Tudta róluk azt is, hogy a hata- ben meg is kapta a kovácssegédi végzett- evangélikus templomban házasságot kö-
lom birtokában még vélt politikai ellenfe- ségrõl szóló bizonyítványát. Idõközben a tött Micsinay Arankával. Két gyermekük 
leikkel is kíméletlenül elbánnak. Tartott szarvas i evangél ikus fõgimnáziumba született, 1933-ban Emese és 1939-ben Le-
ettõl. A front közeledtének hírére családja járt, 1923-ban érettségizett. Saskó Samu vente.
biztonságba helyezése volt a legfõbb gimnáziumi igazgató javaslatával kereste A gádorosi egyházközség rendkívül 
gondja. Féltette feleségét és két kis gyer- fel a Magyar Királyi Képzõmûvészeti Fõ- szegény volt, de Pusztay József igyeke-
mekét. Október elején már menekülésre iskolát, ahol 1 tanévet végzett el. Apja zett szolgálatát a lehetõ legnagyobb lelki-

ismeretességgel ellátni. Hónapokig nem készen álltak, a ceglédi rokonok jelezték, azonban nem örült ennek, bizonytalan-
tudtak fizetést adni neki. Emese lányának a háborús helyzet megszûnéséig befo- nak érezte fia jövõjét, megvonta tõle az 
e sorok írójához küldött levele szerint gadják õket. Pusztay József úgy tervezte, anyagi támogatást.
(amit ezúton is hálásan köszönök): „Hihe-õ Gádoroson marad. A pásztornak a nyáj 1924 õszén a soproni evangélikus teo-
tetlen lelki és fizikai erõfeszítéssel dolgozott, mellett van a helye. Október 6-án estefelé lógián kezdte meg felsõfokú tanulmá-
hogy valamennyire elfogadható helyzetbe a zûrzavaros helyzetben egy külterületen nyait. Olyan neves professzorok elõadá-
hozza az egyházközséget… a lelkész az 1931 élõ beteghez hívták. A váratlanul jövõ sát hallgatta, mint dr. Pröhle Károly, Payr 
és 1944 közötti idõszakban Gádoroson sok ne-nagy erejû támadás miatt a magyar kato- Sándor, dr. Kovács Sándor, dr. Deák Já-

nos, dr. Kiss Jenõ és Stráner Vilmos. Vizs- héz évet élt át családjával együtt, amikor sú-naság már nem engedte vissza a gádorosi 
gáit a kellõ idõben letette, tanulmányai lyos anyagi nehézségekkel küzdöttek, az egy-parókiára. Napokig Szentesen vesztegelt, 
végén a vizsgabizottság megállapította: házközség rossz anyagi lehetõségeinek követ-míg végül 1 hét után Cegléden látta vi-
„A hozzá intézett kérdésekre adott feleletei kezményeként. (Kis családunkat sokszor édes-szont szeretteit. A háborús idõk miatt 
nyomán tapasztaltuk, hogy az Úr leendõ szol- anyám famíliája segítette).”visszatérésérõl szó sem lehetett, október 
gájánál megkívántató értelmi és tudományos Kezdetben támogatást kapott Csiz-végén már Ceglédet is elérte a front. Ott 
elõkészültséggel bír [ezért] az evangéliomi madia András országgyûlési képviselõ-Egyed Aladár lelkész elhagyta szolgálati 
lelkészi hivatal viselésére alkalmasnak nyilvá- tõl, aki a gádorosi egyházközség felügye-helyét, s a püspöki hivatal Pusztay Józse-
nítjuk.” Oklevelét D. Raffay Sándor bá- lõi tisztségét is betöltötte. Hosszú ideig fet bízta meg a ceglédi helyettesítéssel.
nyakerületi püspök írta alá. gyûjtötték a pénzt az elsõ világháború-Hónapok teltek el Cegléden, míg egy 

A képzõmûvészet mellett az iroda- ban elvitt harangjaik pótlására. Végül gádorosi feljelentés alapján az Államvé-
lommal is szívesen foglalkozott, több 1937 decemberében egyszerre két haran-delmi Hatóság jogelõdje, a Politikai Ren-
orosházi lapban találkozunk verseivel, dészeti Osztály rendõrei õrizetbe vették a got avattak: a Hõsök harangját és a Gyerme-
így a Raczkó Lajos által szerkesztett „A je-„bûnös” Pusztay Józsefet és feleségét, s kek harangját.
len” címû újságban, illetve lapunk jog-Budapestre, az Andrássy út 60.-ba vitték „Lélekemelõ ünnepség Gádoroson” 
elõdje, az 1927-ben Kálmán Rezsõ szer-õket. Majd vallatások és kínzások után címmel számolt be az Orosházi Friss Hí-
kesztésében indult „Orosházi Evangéli-mindkettõjüket a Mosonyi utcai fogház- rek tudósítója, dr. Kovács Dezsõ arról, 
kusok Lapja” elsõ száma már közli Pusz-ba szállították, ahol Pusztay József 1945. hogy 1939. május 14-én D. Raffay Sándor 
tay József teológus „Jézus” címû versét.május 26-án meghalt. Még nem volt 45 püspök is jelen volt Gádoroson, a tem-

Pusztay József 1928-ban eljegyezte az éves sem. Azóta hatan év telt el. Ideje, plom építésének fél évszázados jubileu-
itt élt Micsinay Arankát. 1929-ben mint hogy szóljunk róla, emlékezzünk rá, tor- mán.
orosházi származású teológus részt vett a zóban maradt életpályáját röviden meg- Pusztay József jeles egyházi író volt, 
Keresztyén Ifjúsági Egyesület vezetõkép-ismertessük a mai nemzedékkel. már az 1937-ben napvilágot látott, Bartos 
zõ tanfolyamán. Verseit, egyházi énekeit Ha az evangélikus lelkészek ellen el- Pál szerkesztette Szarvasi Evangélikus 
folyamatosan közölte az Orosházi Evan-követett törvénysértésekre gondolunk, Énekeskönyv közölte „Megállok csend-
gélikusok Lapja.elsõsorban Ordass Lajos püspök jut ben a keresztfádnál” címû énekét, amit az 

A teológia befejezése után segédlel-eszünkbe, akit 2 év fegyházra ítéltek, míg 1982-es kiadású, ma is használatos orszá-
kész volt a pomázi, a szentendrei, illetve a Túróczy Zoltán püspököt elsõ fokon 10 gos Evangélikus Énekeskönyv is átvett, 
Budapest III. kerület Óbuda–Újlak–Csil-évre. Az ezt követõ években letartóztat- mint 207-es számú énekünket.
laghegy gyülekezeteiben, ahol mint ták és internálták dr. Keken Andrást, id. Két orosházi vonatkozású egyházi 
missziói lelkész teljesített szolgálatot. Vé-Kendeh Györgyöt, illetve rövidebb-hosz- éneket is eljuttatott Mányiné Pusztay 
gezte az igehirdetéseket, keresztelt, eske-szabb ideig tartó állás- és szabadságvesz- Emese. Az elsõ az „Oh Uram, segíts 

Pusztay József lelkészre emlékezünk,

halálának 60. évfordulóján



most” címû, nyolcversszakos ének, az gény, egyszerû emberek mellett állt, azokat tá-
Orosházi Evangélikus gyülekezet alapí- mogatta, próbálta segíteni. Ha nem ilyen em-
tásának 200 éves évfordulójára íródott, a ber lett volna, nem maradtunk volna Gádo-
másik 1944. szeptember 3-án jelent meg roson… Õ egy csupa szív EMBER volt.” – ír-
nyomtatásbon „Örömmondás napja” ta 60 esztendeje elhunyt édesapjára emlé-
címmel, szintén a gyülekezet és a község kezve Mányiné Pusztay Emese.
alapításának 200 éves jubileumára. Az Özvegy Pusztay Józsefné két gyerme-
egyházi mellett a világi irodalommal is kével hazajött Orosházára. Testvére, Mi-
foglalkozott, több pályadíjat nyert, több csinay Margit kézimunkaüzletében dol-
kis önálló kötete látott napvilágot. gozott, hogy néhány forinthoz jusson és 

Napi lelkészi munkája mellett részt nagyon szûkösen nevelje gyermekeit. A 
vett a közéletben is. 1943-ban a gádorosi megbélyegzettek sorsa lett az övéké, a 
Hangya Fogyasztási és Értékesítési Szö- gyerekek nem juthattak be a helyi közép-
vetkezet elnöke, a gádorosi Protestáns iskolákba sem; Emese Budapesten, Le-
Otthon elnöke, a helyi Evangélikus Ifjú- vente Debrecenben érettségizhetett. Az 
sági Egyesület elnöke. Az evangélikus Egyetemi tanulmányaikat is munka mel-
egyházközség fennmaradt jegyzõköny- lett végezték: Emese okleveles gépész-
vei õrzik 13 éves gádorosi lelkészi mun- mérnök lett, Levente pedig vegyész, 
kásságának emlékeit. 1980-ban doktorált szerves kémiából. Ma 

Pusztay Józsefet dr. Keken András Bu- mindketten a fõvárosban élnek, nyug-
dapest–Deák téri lelkész temette el a Ke- díjasok. Édesanyjuk 1998-ban, földi élete 
repesi úti temetõben. 1945 nyarán a nép- 91. évében adta vissza lelkét Teremtõ 
bíróság a Pusztay házaspárt a koholt vá- Urának. Temetésén a vigasztalás evangé-
dak alól felmentette. A rehabilitációt csak liumát dr. Harmati Béla püspök és az 

orosházi származású Bolla Árpád espe-a feleség érhette meg, aki két gyermeké-
res hirdette.vel élte végig a tragédiát, férje elvesztését. 

„Édesapám, szegény sorból felnõve, egyénisé-
KOSZORÚS OSZKÁRgébõl és hivatásából adódóan is mindig a sze-
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 közelmúltig sokan gondolták, hogy ból származik, amikor még jócskán éltek A a Jézus életérõl tanúskodó evangéli- a tanítványok, akik látták Jézus életét, ha-
umok jóval késõbb íródtak Jézus halála lálát és feltámadását. A bizonyításhoz fel-
után, talán már a szemtanúk sem élhettek használt szöveget összehasonlítási és ré-
akkor. A történetek nemzedékeken át szó- gészeti módszerekkel, illetve egy újon-
ban öröklõdtek, és így a megbízhatósá- nan kifejlesztett lézeres mikroszkóppal 
guk is megkérdõjelezhetõ. Természete- vizsgálták.
sen nem gondolta mindenki így, de ellen- A Biblia más, mint a többi könyv: csak 
kezõ bizonyítékok eddig nem álltak ren- annak nyílik meg, aki alázatosan olvassa. 
delkezésre. A liberális bibliakritikusok és Jézus az ember lelki szemeit kizárólag ak-
egyéb, nem keresztény irányzatok (pl. kor nyitja meg, ha mi engedelmeskedünk 
marxisták) elõszeretettel emlegették a parancsainak. Szomjasan kell odamenni 
Biblia megbízhatatlanságát. Ma már ez az élet vizéhez, hogy meríthessünk belõ-
nincs így, több evangéliumi teológus tu- le.
dományos érvekkel bizonyította az ellen- Igaz az a mondás, hogy ha valaki félig 
kezõjét. Közöttük az egyik leginkább ki- iszik a tudomány poharából, akkor ateis-
emelkedõ a nemrég elhunyt Dr. Carsten tává lesz, de ha egészen kiissza, akkor is-
Peter Thiede német kutató. Õ a papirusz- tenhívõ emberré válik. Több tudós már 
kutatásban alkotott nagyot. A papirusz a meglett ember, amikor megtér. Ilyen volt 
papírhoz hasonló anyag, amelyre írni le- Pascal a matematikus és C. S. Lewis iro-
het. A legrégibb bibliai szövegtöredéke- dalomkritikus.
ket ilyen papiruszokon találták meg. Ed- A teológiára is igaz a fenti mondás: ha 
dig a legrégebbi töredék a Kr. u. 125-bõl valaki félig ismeri meg a teológiát, az ate-
származó János evangéliumi részlet volt. istává lesz, viszont, ha egészen megisme-
Thiede professzor meggyõzõ érvekkel bi- ri, akkor lesz igazán hívõ emberré. A felü-
zonyította, hogy Máté evangéliumának a letes tudás mindenhol veszélyes, így van 
Magdalene College-ben õrzött töredéke ez a teológiában is. Itt az üdvösségünk, 
nem a Kr. utáni 3. századból, hanem leg- sõt (lelkészeknél, tanároknál, vezetõknél) 
késõbb Kr. u. 60-ból, tehát a jeruzsálemi mások üdvössége forog kockán. Termé-
templom lerombolása elõtti idõkbõl szár- szetesen a gyermeki hit az elsõ és elen-
mazik. Ehhez hasonlóan több szövegma- gedhetetlen lépés a hit útján.
radványról bebizonyította, hogy a szem-

LACZKI JÁNOStanú a korszakból, azaz abból az idõszak-

Akik látták Jézust

Gyenesdiáson 
voltunk

Ismét megnyitotta kapuit a Kaperna-
um a diakóniai csoportok elõtt. Ez al-
kalommal is Dr. Cserháti Sándor volt 
a konferencia elõadója, aki Pál apos-
tol Filippibeliekhez írott levelének 
3,13–16. igeversét boncolgatta. Ér-
dekfeszítõ volt hallgatni a professzor 
úr beszédét. Az életrõl szólt, attól 
kezdve, amikor már hitünk van, errõl 
az átmeneti idõrõl, a kezdettõl a vé-
géig. A nagy kérdésrõl, mi történik 
velünk az úton? Hogyan járjuk vé-
gig? Mert nem zajlik simán! Csak 
vándorok vagyunk! De az Isten min-
dig elõttünk jár. Õ talált meg minket. 
Ezért lomtalanítani kell a lelkünk-
ben. Ki kell dobni a régit, hátrahagy-
ni a múltat. Át kell értékelni magun-
kat. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy 
kegyelembõl élünk. Tehát futunk. És 
nehéz az út. Tele buktatókkal, az ör-
dög csábításaival, a mindennapi élet 
gondjaival. Kell egy fogódzó, amibe 
belekapaszkodhatunk. Az alázatban 
növekedni kell! Akkor leszünk töb-
bek! A keresztyén élet harc, s az 
idõnk csak „átmeneti idõ”, kezdet-
tõl a végéig. Úgy kell futnunk és szol-
gálnunk, hogy a célt elérjük. A Krisz-
tussal való közösségben ne legyünk 
kicsinyesek, ha tenni kell valamit a 
szolgálatban. Pálban is volt kisebb-
rendûségi érzés, és ezért mindig bi-
zonyítani akart. Nekünk még nehe-
zebb, mert a mi hitünk nem olyan 
szilárd, mint az övé volt. Mert ki va-
gyok én? Miben bízzam? Megnyug-
vásul: Krisztusban vagyok! Õ elrejt 
önmagában. És elég nékem az Úr 
kegyelme. Futunk a Célig, de a Cél 
túl van a földi életen.
Még egy gondolatot idézek Cibere 
Károlynak, a Református Diakónia 
Osztályvezetõjének beszédébõl: Ne 
csak hallgatói, hanem cselekvõi is le-
gyünk az igének.
Néhány vidám órát is töltöttünk a tá-
bortûznél. Gyorsan eltelt az a né-
hány nap. Hitben megerõsödve, lel-
kiekben feltöltõdve tértünk vissza 
otthonainkba.

KISS MIHÁLYNÉ
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mikor a levéltárba kerültem, nem mikrofilmolvasót is kaptunk használatra, a mának értékeit. Kutatóink készítették el a A villogott a bejárati ajtó mellett a ri- debreceni Tiszántúli Református Egyház- Katonahalottak anyakönyvének és az 1836-os 
asztó fénye. Ha éhes csavargófélék lé- kerület Levéltárából. Az anyakönyvi kánoni látogatás jegyzõkönyvének felvétele-
zengtek a templom tájékán, a kerekarcú anyag teljes körérõl elkészíttettem és be- it.
takarító néni – miután, valószínû, adott köttettem a mikrofilmekrõl készült fénymáso- Munkatárs kellene, aki mindezt profi 
nekik valamit – éles hangon rájuk kiáltott: latokat, a megrongálódott könyvek védel- módon tudná végezni, terjeszthetõ for-
„Tûnjetek innen! Meg ne lássalak többé a mére, a kutatók használatára, pályázat mában, az Országos Levéltár számára. 
környéken benneteket!”, s azok erre el- Múltunk megismeréséért, a kutatómun-révén. Mindez mintegy 100 kötetnyi ter-
inaltak. káért van minden.jedelmû. Megvettem az anyagyülekezet, 

Akkor a munkához egy írógépet kap- Zomba anyakönyvi másolatát, 1722– És a kutatók? Vannak kutatók is. Ran-
tam kölcsön, amelyik nem tudta a hosszú 1800-ig, amelybõl megtekinthetõ, melyik gos helytörténetírók tucatnyi könyvvel 
magánhangzókat, s mivel az egyetlen család zombai eredetû. gazdagították helytörténetünket. És jön-
asztalnál nem fértünk el elsõ kutatóm- nek a fiatalok is: húsznál több dolgozat, Hét anyakönyvet restauráltattam resta-
mal, pár hónap után hoztak be egy kony- pályamunka készült az elmúlt évek alatt urátormûhelyben, pályázat segítségével. 
hai kisasztalt, s ez volt az iroda. Az iratok, itt. Nem is szólva arról az évi 10-12 hely-30 kötet kötésjavítását a gyülekezet anyagi tá-
jegyzõ- és bevételi könyvek a földön vol- történeti munkáról, ami a Harangszó ol-mogatásából végeztettem el az Iniciálé Bt. 
tak, épp ajtónyitásnyi helyet engedve. De dalain olvasható. Örökzöld téma marad a nyomdájában. Õk végzik az összegyûj-
értékes iratok, kincsek voltak. Múltunk családkutatás. Még minden évben keres-tött Evangélikus Élet, Harangszó beköté-
õrzõi, tudós papok, tanítók szorgalmas nek nálunk egy hercegséget, mesés va-sét is.
munkáinak gyümölcse. Csak ez számí- gyont, amirõl a családi legendák szólnak. Gyûjtöttünk az orosháziak származá-
tott. Régen volt. Tíz esztendeje. De nemességeket gyakrabban, nem is hi-sára vonatkozó Vas megyei iratokat. For-

Öt esztendõ telt el, mire megkaptuk a ába. És családfát naponta. Értékes ez a díttattunk az idetelepültek életére vonat-
minisztériumtól a „nyilvános magánlevél- munka. Pénzt, vagyont bárki adhat gyer-kozó latin szöveget (Historia domus 
tár” megtisztelõ címet, s vele a feladatot 1746). Fénymásolatban õrizzük a telepü- mekének, unokájának, de a családtörté-
is: a közlevéltárak módjára kell gyûjtemé- lésünk történetérõl szóló jelentõs íráso- net az évek múlásával egyre inkább ho-
nyünket kezelnünk, kutatószolgálatot kat. Megkapjuk és megvesszük a leg- mályba merül és elérhetetlenné válik. A 
végeznünk. Nagy volt-e ez a kihívás itt, a újabb kiadványokat. dédnagymamák magukkal viszik a mon-
Viharsarokban? Nem tudom. Szép volt, Ugyancsak pályázati segítséggel érté- datfoszlányokat, amik ékes ruhát adná-
az bizonyos. Sikerült-e? Ítéljék meg! keink védelmére modern, kétkörös biz- nak az anyakönyvi adatoknak, ha ismer-

Rövid felmérés után úgy éreztem, tonságtechnikai berendezést szereltettünk fel. nék azokat az unokák. Nem találkoztam 
hogy olyan hátrányban van levéltárunk a Eljárt az idõ az ajándékként kapott ku- még olyannal, akit ne érdekelt volna. 
többihez képest, amelyet hosszú ideig tatóasztalok felett: szép, új irodabútorra Gyökereink… – írta orosházi írónk. Ha va-
nem tud behozni. Igyekeztem megkeres- pályáztunk és vettünk pár hónapja a ku- laki a gyökereket elvágja, elvérzik… – hang-
ni minden utat, nem mulasztani el egyet- tatószobába. Örülök annak, hogy emlék zott el az Egyházi Levéltárosok soproni 
len lehetõséget sem. már az öreg írógép is. Modern, lézeres konferenciáján. Nos, tíz év után is az a cé-

Az iratrendezés feladata mellett pályá- fénymásolónk, s két számítógépünk van – lom, hogy õrizzem az Orosházi Evangéli-
zatok írását vállaltam fel, hogy pénzt kap- egy a kutatók rendelkezésére áll – DVD- kus Egyházközség levéltári gyûjtemény-
hassunk, ez a minisztérium anyagi támo- be foglalt gyökereit. Kérem a gyülekezet íróval felszerelve. Többfunkciós nyomtató, 
gatásának egyik forrása. Nem kívánt kü- tudós tisztségviselõit, evangélikus hitük-digitális fényképezõgép és szkenner (lapolva-
lönösebb befektetést, csak munkát és hi- höz, a zombai elõdökhöz hûséges gyüle-só) egészíti ki a digitális adatrögzítést. 
tet, hogy van értelme annak, amit teszek. kezeti tagjait, vállaljanak egy kis részt eb-Mindezt pályázaton nyertük. Itt készített 

A rendezetlen levéltári gyûjteményt bõl is. Keveseknek adatik meg, hogy ma-és máshonnan kapott felvételek segítik a 
rendeztem. Raktári jegyzék, katalógus, radandót alkothassanak, mint Orosháza helytörténeti és családkutatást képekkel, 
anyakönyvi regiszterek könnyítik a keze- jelesei tették. De egy-egy régi anyakönyv, adatbázisokkal. A digitalizálásban az elsõ 
lését, a kutatók munkáját. Aztán jöttek a számadásokat jegyzõ könyv újraköttetõ-lépéseket tettük meg, amennyit egy év 
pályázati pénzek. Az eddig még nem jének a nevét a kötet utolsó lapjai megõr-engedett. A megõrzés igényével fényké-
mikrofilmezett anyakönyveket mikrofilmez- zik, amíg értéke lesz az írott forrásoknak, peztük a mûemlék toronyórát, jeles papok, ta-

a levéltári iratoknak, gyökereinknek…tettem, több mint hatezer felvétel készült nítók képeit, a felvégi temetõben nevezetes sí-
eddig. A mikrofilmek megtekintésére egy KÕRÖSY EDITrokat, Szentetornya és Rákóczi-telep templo-

Tíz év után

Helyreigazítás a távolból. Az Orosházi Élet 2005. augusztus 12-i számának állandó rovatában (olvasóink írják, mondják) 
megjelent egy olyan írás, ami helyesbítést igényel. Elküldtem ez irányú kérésemet, de nem talált megértésre. Az említett sajtóter-
mékben, az említett helyen az olvasható, hogy „az illetéktelenek sértegetése még nem az igazság.” S erre válaszolnom kell. Nem 
vagyok illetéktelen, és nem sértegettem senkit. Ugyanis a temetõi jogállással kapcsolatos állításaimat nem én találtam ki. A Verasz-
tó Antal által leírt, önkormányzati támogatással megjelent kiadványt hívtam segítségül, s ennek a mûnek az igazságtartalmában 
nem kételkedem. S még az is olvasható, hogy két illetéktelen személy nyilatkozott ebben az ügyben, akiknek nincs joguk temetõ- 
vagy iskolaügyben nyilatkozniuk. Ilyen nincs. Jogunk van nyilatkozni. Ez a rovat azért van az említett újságban. S hivatalosan szólás-
szabadságról beszélnek. Egyszerû egyháztag vagyok, ugyanakkor állampolgár is, és az adófizetõk pénzén eltartott lapban nekem 
is jogom van elmondani a véleményemet. Vagyis jogom lett volna. Tévedtem?                                                      CZIKORA LAJOS
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z utóbbi idõkben a világ minden ré- erkölcsi jellemzõit sokan ismerik: prosti- gát veszély fenyegeti, emelkednek az A szén megnõtt a súlyos katasztrófák túció nagyüzemben, kábítószer, homo- olaj- és üzemanyagárak, mert az USA ko-
száma. Vajon mi okozhatja? Valóban szexualitás, bûnözés. Mondhatni talán, moly veszteséget szenvedett az olajipar 
olyan egyszerû lenne a magyarázat, mint hogy véletlen. területén. Talán ez is véletlen?
ahogy a tudósok mondják, vagy esetleg A folytatás 2005. március 28. A keresz- Bízom benne, hogy aki hisz Isten lété-
más lehet az ok? ténység legnagyobb ünnepe, húsvét – az- ben és erejében, az tudja, hogy a fenti ese-

Érdemes elolvasni Mózes 1. könyvé- az Krisztus feltámadásának – másodnap- mények nem lehetnek véletlenek. Nem 
nek 6. részétõl Noé történetét. Magam ko- ja. Ismét az indonéz szigetvilágot sújtotta azt mondom, hogy büntetés. Isten figyel-
moly hasonlóságot vélek felfedezni az a Richter-skála szerinti 8,7 erejû földren- meztetni akar bennünket. Hallgassunk rá 
akkori és a mai események között. Csak a gés. A halálos áldozatok száma 9500 kö- és változtassunk életünkön, a hozzá való 
legkiemelkedõbbeket tekintsük át az el- rül volt. Nem hiszem, hogy még mindig viszonyulásunkon! Térjünk vissza Isten-
múlt szûk egy évben. Azokat a természeti azt mondhatjuk, hogy véletlen. hez és higgyünk abban, hogy Jézus Krisz-
csapásokat, amelyeknek halálos áldoza- 2001. szeptember 11. után az Amerikai tus valóban megváltott a bûneinkbõl, de 
tait ezres nagyságrendben mérik. Egyesült Államok, Nagy Britannia segít- nem azért, hogy szabadon vétkezzünk Is-

2004. december 26. a kereszténység ségével, háborút indított Afganisztán, ten törvényei ellen életünk mindennap-
egyik legnagyobb ünnepe. Krisztus  majd Irak ellen. Az általuk kimondott cél: jaiban! Bûnös életünkkel bizony mi is 
Urunk születésének másodnapi ünnepe. a terrorizmus elleni küzdelem és ezen hozzájárulunk – utólag is – Krisztus 
Az indonéz szigetvilágot hatalmas erejû arab országok demokráciájának kialakí- Urunk halálához. Így nem vagyunk job-
földrengés rázta meg, amelynek követ- tása, a világ megmentése az iraki atom- és bak sem a farizeusoknál, sem Pilátusnál, 
kezménye egy elsöprõ erejû cunami volt. vegyi fegyverektõl (amelyek talán soha sem az ostorozó római katonáknál. Ne 
A halottak száma több tízezer. Egy olyan nem is léteztek). Azóta sokan gondolják adjunk okot Istennek a haragra, mert Is-
területen történt a pusztítás, amelyrõl azt vagy tudják, hogy a cél inkább a közel-ke- ten csak azt ígérte meg, hogy nem lesz 
lehet elmondani, hogy jellemzõje a „ko- leti olajmezõk megszerzése volt. többé özönvíz  a föld elpuszt ítására  
rintoskodás”. Ez a szó Korinthus városá- 2005. augusztus 29. óta megrendítõ ké- (1Móz 9,11b), és nem azt, hogy nem törli 
hoz volt köthetõ Pál apostol idején. Ko- pek sokkolják a világ közvéleményét, el az emberiséget. Ne csak magunkra 
rintoskodni vagy korintosi módra élni amelyek New Orleans városáról és kör- gondoljunk a jövõnket illetõen, hanem 
annyit jelentett, mint erkölcsi posványba nyékérõl érkeznek. Sok ezer halottra szá- gyermekeinkre és unokáinkra is.

MADARÁSZ GÉZAsüllyedni. A mai Thaiföld, Malajzia stb. mítanak a szakemberek. A világ gazdasá-

nyár derekán a városi Justh Zsig- életébõl, az itt élõk életérõl, gazdálkodá- zátette: „Én illatukra emlékezem, és arra, A mond könyvtárban Varga Zoltán a sáról, a szövetkezetesítésrõl, a szervezke- hogy mondta Atyám: sziromlevelük ola-
Magyar Rádió szegedi körzeti stúdiójá- désrõl, az ítélkezésekrõl, az ÁVH mód- ját ki lehetne préselni, a bulgárok ettõl a 
nak vezetõje mutatta be azt a könyvet, szereirõl, a Fehérgárda felgöngyölítésé- rózsaolajtól gazdagok. Sor nem került er-
amely a találó Magyar parasztballada címet rõl, a börtönéletrõl, az emigrációról. re. A rózsák között évelõ krizantém, le-
viseli. A könyv szerzõi – Õze Sándorné A kötet végén Õze Sándor kiváló ta- vendula, estike, dohányvirág volt. Az út 
székkutasi pedagógus és fia, Õze Sándor nulmánya olvasható, amely összefoglalja mellett példás rendbe ültetett kajsziba-
egyetemi oktató – Székkutashoz kötõd- a Fehérgárda tevékenységét, helyét, s rack, õszibarack, alma, körte, cseresznye, 
nek. megdönt egy elméletet, hogy nem volt el- meggyfajták, birsalma, birskörte, naspo-

A könyv szerkezete mutatja a szerzõk lenállás a korabeli kommunista politiká- lyafák…” Virágzó élet, teremtõ emberi 
szándékát: más módon bemutatni ezt az val szemben. akarat eredménye. Aztán jött egy másik 
alföldi vidéket, mint ahogyan a köztudat- Családtörténetek elevenednek meg a világ. A nagyapa halála után (id. Gregus 
ban él. Mert más képet rajzoltak elénk az könyv lapjain. De nem csupán ezeket vél- Mihály, meghalt 1938) családja már meg-
eddigi történészek. Az ajánló dr. Lázár Já- jük felfedezni, hanem megjelenik a Vá- figyelt lett a kommunista világban, hi-
nos, Hódmezõvásárhely polgármestere sárhely és Orosháza közötti tanyavilág szen a föld aranykorona-értéke 15 koro-
írja: „A pusztai népesség történelem alatti másik arca is. Egy nemzedék az ötvenes- nával meghaladta a mérték szerintit, ku-
életébe kalauzol el bennünket az interjú- hatvanas évektõl már csak egy pusztuló, láklistára került. A fia sorsa már a börtön 
és dokumentumválogatás.” A kötet szán- egy rendszer által szándékosan pusztított és a korai halál lett.
déka szerint feltárja azt a paraszti ellenál- tanyavilágot ismerhetett meg. Ez idegen, A kötet tényanyaga sok tekintetben 
lási mozgalmat, a Fehérgárdát, amely ami beleívódott egy felnövekvõ nemze- megváltoztatja azt a képet, ami eddig élt a 
szembe akart fordulni a kommunista dik- dékbe, amikor csak azt sulykolták, hogy Dél-alföld és Orosháza vonatkozásában 
tatúrával. Szálai kötõdnek Orosházához, itt csak nyomor volt. Pedig az igazság is. Errõl eddig szinte egy szó sem esett.
Hódmezõvásárhelyhez, a Dél-alföldhöz. egészen más. Féja Géza „Viharsarok” cí- Ha valaki mélyebben ismerni akarja 

A kötet emlékezések sorozata, amely- mû híres könyvében ezt írta az egyik ta- az igazi arcát is ennek a kornak, minden-
bõl kirajzolódik egy olyan paraszti világ, nyai látogatása után: „Kétezer tõ rózsa képpen el kell olvasnia ezt a 460 oldalas 
amit nem tanítottak, hanem eltagadtak. A negyven fajtája nyílt”, amihez Takács Sá- kiváló könyvet. Érdemes és szükséges.

FÜLÖP BÉLAkötet tényeket közöl a Vásárhelyi puszta ra (a könyv egyik visszaemlékezõje) hoz-

Természeti katasztrófák istenfélõ szemmel

Parasztballada
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TALENTUMOK – Hírek iskolánk életébõl

TANÉVNYITÓ 2005

tanévnyitó ünnepélyen személye- Kedves Igazgató Asszony, Esperes Úr! Tisztelt Igazgató Asszony, A sen megjelenni nem tudók köszöntõ Kedves Pedagógusok, Tanulók! Nevelõtestület, Ünneplõk!
sorokat küldtek. Szeretettel köszöntjük Önöket abból A tanévnyitóra, illetve az ünnepi is-

az alkalomból, hogy intézményükben az tentiszteletre hívó kedves levelüket meg-
Szeretett Testvéreim! egyházi iskolai oktatás beindulásának 10 kaptam. Sajnos nem valószínû, hogy ren-
Köszönettel vettem meghívásukat az éves jubileumát ünneplik . Kívánjuk , dezvényükön részt tudok venni, ezért le-

általános iskola és gimnázium 2005. au- hogy további szakmai sikereket érjenek el vélben köszöntöm a tantestületüket, diá-
gusztus 28-án tartandó tanévnyitó isten- a gyermekek nevelésében és oktatásában! kokat, s mindazokat, akik szívügyüknek 
tiszteletére. Külön öröm számomra, hogy érzik az iskolát.„Minden átélt dolgot a feledés keresztvizé-
az egyházi oktatás e jeles alkalmát a tele- Õszintén gratulálok az évforduló kap-be merítek, hogy elnyerhesse az emlékezés 
vízió is közvetíti. csán városunk legfiatalabb iskolájának. örök életét.” (Sören Kierkegaard)

Sajnos más elfoglaltságom miatt nem Tisztelet és hála azoknak, akik tizenévvel Üdvözlettel:
tudok részt venni ezen a szép ünnepsé- ezelõtt sokat fáradoztak azért, hogy jogos 

az orosházi közoktatási intézmények gen, ezért ez úton köszöntöm a tanévkez- társadalmi igény kielégítésére ez az intéz-
igazgatói és nevelõtestületeidõ diákokat. Életükre, evangélikus ifjúsá- mény létrejöjjön, gyökeret eresszen. Kö-

gunk és a tanári kar munkájára, valamint szönet a mostani dolgozóknak is, s mind-
***az ünnepségre a mi Urunk áldását kérem. azoknak, akik szolgálatával országosan 

Testvéri köszöntéssel: is egyre elismertebbé, eredményesebbé 
Tisztelt Esperes Úr, Tisztelt Igazgató válik az evangélikus iskolánk.
Asszony, Nevelõtestület és D. SZEBIK IMRE A családok legféltettebb kincsüket – 
Tanulóifjúság! Tiszteletreméltó püspök gyermeküket – bízzák Önökre, hogy ál-
Gyülekezet! dozatos munkájukkal testben és lélekben 
Szívbõl gratulálunk a 10 éves születés-*** erõs, hitükben biztos, tudásukban gaz-

naphoz és a mögötte rejlõ nagyszerû ér- dag fiatalokká váljanak. Ehhez az oktató-
Aranyos, Kedves Igazgató Úrnõ, tékteremtéshez! Egy áldással kívánunk nevelõ munkájukhoz kívánok jó egészsé-
Szeretett Kedves Kartásnõk és Kartársak! tisztelegni eredményeiknek, melyet get, kitartó erõt, szép sikereket! Szeretet-
Az EGYEDÜL JÓ ISTENNEK adok õszintén kívánunk valamennyiõjüknek! tel küldöm Reményik Sándor „Kegye-

hálát, amiért végighallgathattam a tanév- lem” címû versét mindnyájuknak.
nyitó istentiszteletet a tévében. Az ún. „Legyen elõtted mindig út, Tisztelettel:
alapító tagok egyike lehetek, és – SOLI Fújjon mindig hátad mögül a szél,
DEO GLORIA – végighallgattam a tem- Az esõ puhán essen földjeidre, SZILASI-HORVÁTH TIBOR
plomi tanévnyitó ünnepséget. És – íme – A nap melegen süsse arcodat, ny. alpolgármester
a mi URUNK megengedte ezt megélnem. S amíg újra találkozunk,
94 éves korom a szememet erõsen megvi- Hordozzon téged tenyerén az Isten!”
selte, ezért kuszák a betûim, hullámosak 
a soraim. Megáldottak lehetnek mind- A Táncsics Mihály Gimnázium neve-
nyájan. Régi szeretettel az iskola egykori lõtestülete és diáksága nevében:
igazgatója: BLAHÓ JÁNOS

FRENYÓ LÁSZLÓ igazgató

Derûs és reményteljes ígéretet hordozó tanévnyitó ünnepsége közössége, gyülekezetünk és kedves vendégeink számára. Ter-
volt az Orosházi Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium kö- veink között szerepel iskolatörténeti kiállítás, tanulói gálamû-
zösségének. 2005. augusztus 28-án nemcsak az iskola ünne- sor, rég nem látott testvérekkel, öregdiákokkal és a már érettsé-
pelhetett, hanem az MTV közvetítés jóvoltából kitágult a világ, gizett fiataljainkkal való találkozás. Ígéretet kaptunk Gáncs 
és részesei lehettek együttlétünknek mindazok, akik ugyan tá- Péter püspök úrtól, hogy ezen alkalommal õ is velünk ünnepel.
vol élnek tõlünk, de érdeklõdésükkel megtiszteltek bennünket. Szeretnénk, ha nem csak vendégként kapcsolódnának be a ju-
Ez a tanévnyitó istentisztelet tizedik, jubileumi tanévünk nyitá- bileumi év programjába, hanem a kiállítás anyagának összeállí-
nya volt. 1992-ben indult az egyházi nevelés iskolánkban, 1996 tásában is segítenének mindazok, akik szívesen emlékeznek 
óta egyházi fenntartásban mûködünk. Isten megsegítõ kegyel- vissza közelebbi és távolabbi evangélikus iskolás múltjukra.
mét ünnepségsorozattal szeretnénk megköszönni, melynek Szeretettel várjuk a visszaemlékezéseket, dokumentumokat, 
zárását 2006. május 27-re tervezzük. Ezt az eseményt színes, él- tárgyi emlékeket 2006. április 24-ig. A leadott anyagot Bara-
ményszerû programmal kívánjuk emlékezetessé tenni iskolánk nyainé Anikó az iskolai könyvtárban gyûjti.

Köszöntések
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TANÉVNYITÓ 2005

tanévnyitó istentiszteleten Jantos rõdni, a szeretetben példát adni, hogy 2005. szeptember 1-jén, az Evangélikus A Istvánné igazgatónõ ünnepi beszéd- egész jubileumi évünk bizonyságtétel le- Általános Iskola és Gimnázium tanévnyi-
del nyitotta meg az új tanévet. gyen. A lehetõség adott. Van hol és van tó értekezletén hangzott el.

mit tanulni. Szép, esztétikus és gondozott 
iskolában, igényes környezetben, kiváló 

Tisztelt Vendégeink, Kedves szakmai és lelki adottságú nevelõtestület „Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, 
oktatja iskolánk diákjait. Hála Istennek Tanítványaink, Kedves Szülõk, mennyi jót tett veled!” [Zsolt 103,2]
van kit tanítani.Ünneplõ Gyülekezet! Kedves Ismerõs [Az Úr Jézus így szólt Pálhoz]:

Szeretettel köszöntöm azokat a ki-és Ismeretlen Tévénézõk! „Azért küldelek el… hogy a sötétségbõl
csiny és nagyobb gyermekeket, az elsõ és Isten mennyei homokóráján gyorsan a világosságra, és a Sátán hatalmából
9. osztályos tanulóinkat, akik elõször jöt-pereg az idõ. Egy pillanat alatt elszaladt a az Istenhez térjenek; hogy az énbennem 
tek közénk.nyár, és õsi templomunk padjai újból való hit által megkapják bûneik 

Azt is elmondhatjuk, hogy van mibõl megteltek iskolánk diákjaival, szülõkkel, bocsánatát…” [ApCsel 26,18]
tanulni. Érdekes és fontos ismereteket nevelõkkel, ünneplõ sokasággal. „Csak csütörtököt ne mondjunk”! – 
hordozó tankönyvek várnak kiosztásra, Most tanévnyitóra gyûltünk össze, Mert ma csütörtök van! Szeptember 1., 
megvásárlásra. Kis elsõseink az iskolán-mert mindennek megvan a maga ideje és csütörtök! Humorból adtam ezt a címet 
kat támogató svájci testvérgyülekezet jó-rendje, és ennek a rendnek az irányítása ennek a reggeli áhítatnak: csak csütörtö-
voltából mindannyian ajándékba kapják nem akárkinek a kezében van. köt ne mondjunk. Amikor úgy látjuk, úgy 
tankönyveiket.Az a szokás, hogy tanévzáráskor leg- éljük meg, hogy most nem hullámvölgy-

Megköszönöm nevetekben is a szere-inkább hálát adva visszatekintünk, tan- ben vagyunk, hanem felszálló ágban, 
tõ gondoskodást, és ugye megígérhetem évnyitó alkalmából pedig az elõttünk álló csak csütörtököt ne mondjunk. A felszál-
– szintén a nevetekben –, hogy köszönet-idõszakot vesszük számba. Ezúttal sze- ló ág ott van a kiselsõsök végre elfogad-
képpen az ajándékba kapott könyvekbõl retném mindkettõt megtenni, hiszen nem ható létszámában, ott van egy – emberi 
egész évben szorgalmasan fogtok tanul-akármilyen tanév köszöntött ránk! Egy- értelemben – sikeresnek mondható tévés 
ni. Megígérjük?házi iskolánk 10. tanévét kezdjük. istentiszteletben. Itt helyben is kaptam 

A tankönyvek sorában vannak úgyne-Templomunkban féltve õrizzük azt a visszajelzést, bár nem sokat – de az or-
vezett tartós tankönyvek. Ezek olyanok, kis harangot, melyet városalapító õseink szág különbözõ pontjairól számosat, pe-
melyeket több évig is használhatnak a ta-hoztak magukkal hitüket megtartva. Ez dig mindenhol istentisztelet volt párhu-
nulók. Nekünk, keresztyéneknek – és az az azóta már megrepedt kisharang ma is zamosan, s a mûsorfüzet is tévesen tette 
egész emberiségnek – van egy olyan üzenetet közvetít. Biztató, szép üzenetet. közzé a hírt. Telefonok Szabadkígyósról, 
könyvünk, melynek tanítása egész életre A következõ ige olvasható rajta: Minded- Gyuláról, Sopronból, Budapestrõl, Sze-
szól. Olyan ismeretet tartalmaz, mely dig megsegített minket az Úr. Ezt az igét gedrõl, Miskolcról… Vajdaságból pedig 
nincs évfolyamhoz, korhoz kötve. Ha út-elmondhatjuk bizonyságtételként ma is, egy személyes postás (Tímea) hozta a 
mutatása szerint élünk, könnyebb és evangélikus iskolánk 10. tanévének meg- hírt, hogy az egész család és az összes el-
szebb lesz az életünk, ha hisszük és meg-nyitásakor. És elmondhattuk a mögöt- érhetõ ismerõs a közvetítést nézte a rob-
tartjuk a benne írottakat, elnyerhetjük az tünk hagyott 10 év minden egyes napján. bantós vidéken. Dr. Nagy Gyula, volt 
örök életet. Ez a könyv a Biblia. Különö-Az Úr a megrepedt kisharanggal üzent és professzorom, az evangélikus dogmatika 
sen nagy kincs annak az embernek a ke-üzen: megsegítelek. És ez valóban így is még élõ atyja kedves levelet írt gratulá-
zében, aki hittel forgatja. Azt kívánom, van. cióval és áldáskívánással… Most lelki ér-
hogy iskolánk közösségében mind töb-Sok volt a küzdelem és sok volt az telemben felszálló ágban vagyunk, csak 
ben legyenek, akik ezt teszik. Ezért ha-öröm. Sokszor megroggyant a láb a nagy csütörtököt ne mondjuk. S persze felszál-
gyományunkhoz híven tanévnyitónk al-feladat súlya alatt, azután az Úrjézus fe- ló águnk ott van a nagy gimnazisták lét-
kalmából szeretnénk megajándékozni új lénk nyújtott kezébe kapaszkodva újra- számában, a tavalyi és tavalyelõtti érett-
tanulóinkat egy-egy Bibliával, melyet az kezdtük és tanítottunk, tanultunk úgy, ségikben és a tavaly érettségizettek to-
elsõ osztályosok az iskolától, a 9/4. osztá-ahogyan õ tanított minket. Vajon mi a ne- vábbtanulásában… hát akkor miért káro-
lyosok a Sola Fide alapítványtól kapnak.hezebb? A létrehozás vagy a megõrzés? gok, mint a varjú, hogy „csak csütörtököt 

Végezetül tanévnyitó gondolataim Nem tudjuk a választ. De mindeddig ne mondjunk”?
sorát szeretném azzal az igével zárni, me-megsegített az Úr, és tudjuk, hogy ezután Isten mentsen ettõl, boldogan állapí-
lyet tantestületi közösségünk a tanév igé-is megsegít. tom meg ezeket az eredményeket, ténye-
jének választott: Megtartja az Úr mindazo-A közelmúlt legnagyobb eseményeire ket, de közben Isten igéje int, figyelmez-

is hálaadással gondolhatunk. kat, akik õt szeretik. tet, hogy ezen a héten is vegyem komo-
Érettségizõ diákjaink beváltották a Isten oltalmára bízva egész iskolai kö- lyan a 103. Zsoltár 2. versét: ne feledjem, 

hozzájuk fûzött reményeket. Igen szép zösségünket, a 2005/2006. tanévet meg- hogy mindezt KINEK köszönhetem.
eredménnyel zárták gimnáziumi tanul- nyitom. Mert van egy furcsa, de velõs megfi-
mányaikat. Mindannyian sikeres érettsé- gyelés: amikor rossz történik – történelmi 
gi vizsgát tettek. Legtöbbjük egyetemen, * * * katasztrófa vagy egyéni tragédia –, akkor 
fõiskolán tanul tovább. ezt kérdezzük: miért engedi az Isten? S 

A visszatekintés, emlékezés után néz- tanévnyitó értekezletet tantestüle- eszünkbe sem jut az emberi mulasztásra 
zünk most elõre, vár ránk az új tanév. Jó A tünk minden évben közös áhítattal rákérdezni…
lenne, ha ebben az évben úgy tudnánk kezdi. Ribár János esperes alábbi, „Csak Ha jó történik, ha valami, valaki – in-
szolgálni, tanulni, tanítani, egymással tö- csütörtököt ne mondjunk!” címû áhítata tézmény, gyülekezet – sikeres, nagyon jó 
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történik, akkor az ember kihúzza magát, szik, mert azt is az Isten adja! Lehet, hogy 
hogy milyen ügyes volt. A rosszat Isten ma nem kevés diák a hit dolgaiban na-
nyakába varrjuk, a jót magunknak tulaj- gyot hall, s esetleg egy hittanórán vagy 
donítjuk. S ekkor mondunk csütörtököt. áhítaton irritál a lázadónak látszó visel-

Ettõl menekülünk meg, ha megfordít- kedése. Te csak vesd a magot, mert na-
juk a dolgot: a rosszat mulasztásaink gyon is lehet, hogy az a diák, aki ma simu-
büntetéseként fogjuk fel, és megtérésre lékonyan – lelki értelemben – hozzád 
indításként, a jót pedig Isten ajándéka- dörgölõzik és hízeleg, évek múlva sehol 
ként. S ezért a rosszat is, a jót is hálával és nem lesz, s az, aki ma lázad, talán felnõtt 
köszönettel kell fogadni. Mert a rossz korában, élete romjai közt döbbenten fe-
megtérésre indít, a jó hálaadásra – és ak- dezi fel Krisztus feléje nyújtott kezét, és 
kor mindkét esetben az Úr Jézusnál kö- akkor fedezi fel az evangéliumot, a bûn-
tünk ki. S nem csütörtököt mondunk, ha- bocsánatot.
nem hálaadást. Ha Isten igéjét szorgosan forgatjuk a 

S még a mai ige is attól óv meg, hogy szívünkben, akkor nem mondunk csütör-
csütörtököt mondjunk: azt mondja Pál- tököt. Ehhez azonban nem elég az itteni 
nak az Úr Jézus, „azért küldtelek el”, azaz igei alkalom, ezért nagyon helyes az új es-
megvan a célja, értelme, hogy miért küld- küszövegben a következõ mondat: „a 
telek el: gyülekezet életében felelõs szeretettel 

1.) Hogy nyisd meg a szemüket. részt veszek.” Amikor legelõször olvas-
2.) Hogy a sötétségbõl a világosságra tam ezt a mondatot, készülve az esküté-

kerüljenek, vagyis a Sátán hatalmából Is- telre, ki akartam hagyni. Ugyan már, hi-
tenhez térjenek. szen itt az iskolában kell nekik dolgoz-

3.) Hogy hit által megkapják bûneik niuk. S intést kaptam a lelkemben, a 
bocsánatát. Lélektõl: nem szabad kihagyni, nemcsak 

Osztályfõnök testvérem: abban az azért, mert ezt egy zsinat fogadta el, tehát 
osztályban te vagy Krisztus apostola: nyi- esküt tett emberek fogadták el, hanem 
togasd a szemüket, vezesd õket Istenhez, mert így tartozunk össze: egyház és isko-
hogy majd életükben – valamikor – átél- la.
hessék egyszer – talán sok lelki összeom- S akkor nem mondunk csütörtököt, 
lás után – a bûneik bocsánatát. legfeljebb a napján, de akkor is csak idõ-

Pedagógus testvérem: azon az órán – határozóként: hogy éppen csütörtök van!
mindegy, melyik – te vagy Krisztus apos- Ha hálaadással és Krisztusra figyelés-
tola: nyitogasd a szemüket a teremtett vi- sel (ige, gyülekezet, istentisztelet, lelki 
lág csodájára, hogy a teremtés nagyszerû- élet, iskolai áhítat, bibliaolvasás stb.) 
sége a Teremtõ nagyszerûségére nyitja rá élünk, akkor nem csütörtököt mondunk, 
a szemünket, a lelki szemünket. Hogy vi- hanem hálát adunk boldogan, és az imád-
lágosság legyen a fejekben és a szívekben. ság olyan természetes lesz, mint amikor 
Hogy sátáni erõktõl Istenhez térjenek. valóban valakihez beszélünk, nem vallá-

Olyan vagy – szaktanár és hittantanár sos frázisokat keresünk és hajtogatjuk, 
– mint a magvetõ: vesd a magot, majd ki- hanem Valakivel, Vele beszélgetünk. 
kel, amikor Isten akarja, és majd növek- Megbeszélhetjük dolgainkat… Ámen!

Minden médiafertõzés ellenére még van az emberi lélekben va- ról, pedig – úgymond – szépen indult az élete, jó bokszoló is le-
lamennyi erkölcsi tartalék. A Szentírás teremtéstörténetében hetett volna belõle. Csak hallgattam a fájdalommal elmondott 
minden teremtésbeli aktus után azt olvassuk, hogy „és látta Is- szavakat, majd eljött a búcsúzás pillanata. Rám nézett és így 
ten, hogy íme igen jó”. Majd következik a klasszikus 1Móz 3. szólt: „Legalább 500 forintot adjon nekem, hogy valami enni-
fejezet, ahol Éva és Ádám tragikus módon lépre mennek a csá- valót tudjak venni”. Lelkemben meghökkentem, hogy mégis-
bító szavai következtében, és összetörik az eredeti közösség a csak erre ment ki a játék. Ígérte, hogy visszaadja. Mert van 
Teremtõ Isten és az Édenbe helyezett ember között. Azóta is munkahelye és pénteken lesz fizetése, de most nincs, csak köl-
vergõdik az ember, de valamit – ha csak mákszemnyit is – õriz a csönbe kéri. Zsákutca: nem mondhattam nemet, mélyet sóhaj-
lelke mélyén ebbõl a szent és pozitív indításból. tottam és odaadtam a pénzt. Ismerem ezt a kölcsönkérést, min-
Nevezzük Sándornak! Hivatalunk folyosóján egy nagyon sza- denki ezzel jön, de eddig még soha senki nem tartotta be a sza-
kadt ruhájú, kócos, borotválatlan, kortalan férfi a lelkésszel vát. Több is veszett… s magam elõtt láttam, ahogy az illetõ, a 
akar beszélni. No hiszen, ismerjük az ilyesmit! Persze hogy kére- Sándor, már baktat is a kocsmába a fröccsért, vagy amit iszik.
getõ, majd nagy szöveggel, kitalált kórházi rémtörténettel áll Három nap múlva asztalomon egy boríték, benne 600 forint; 
elõ stb. de a lényeg a pénzkérés. Ezzel az elõítélettel mentem 500 a kölcsön, ami visszajár, és az üzenet, hogy 100 forintot 
hozzá a folyósóra, és már kérdeztem is: mennyi kellene. Rám dobjak a perselybe.
nézett és szomorúan annyit mondott, nem pénzért jött, hanem Mégis van valami teremtésbeli érték a lélek mélyén: becsület-
szeretné kiönteni a lelkét. Megszeppentem és beinvitáltam a nek is nevezhetjük. Amikor valaki még igényt tart arra, hogy be-
szobába. Az élete története kibontakozott: ennek részleteirõl csületesnek tartsák, mégis jelzi a riasztó felszín mögött az igazi 
nem írhatok, hiszen titok, csak rá, rám és az Úristenre tartozik. érték – bár szunnyadó, de valóságos – létét.
Boldogtalanságáról beszélt, összetört házasságáról, magányá- SZERKESZTÕ

A reménység sugara, avagy a teremtés rejtett ereje

árszentlõrincen, a nagy múltú ma-S gyar evangélikus faluban – ahol az 
Orosházáról származó Csepregi Béla 
szolgált – volt az idei cigány–magyar 
konferencia. Az ötnapos együttlétet jú-
lius 20–24. között rendezték meg. Ezt a 
hetet nem a fiatal korosztálynak szervez-
ték, de õk sem voltak kizárva. Szentetor-
nyáról négy cigány gyermek jött velem. 
Elõzõleg õk hétrõl hétre jártak hittan-
órákra és ellátogattak templomi istentisz-
teletre is. A sárszentlõrinci hét így nem 
volt teljesen idegen számukra, de az új-
donságot így is szerették a táborban. Na-
ponta volt áhítat és elõadás. Mindennap 
elmentünk kirándulni, amelyet igencsak 
vártak a gyermekek. Voltunk a simontor-
nyai várban, a vajtai fürdõben, s elláto-
gattunk a Petõfi emlékét õrzõ borjadi mé-
heshez. A gyermekek találkozhattak 
olyan cigány emberekkel, akik bár sanya-
rú, halmozottan hátrányos helyzetbõl in-
dultak, Isten segítségével mégis felemel-
kedtek. Volt közöttük, aki tanár, festõ 
vagy híres tévébemondó lett. A konferen-
cián is jól láthattuk, hogy a cigány kultúra 
nem értékesebb és nem értéktelenebb, 
csak más, mint a miénk. Fontos a kül-
misszió, de erre itthon is lehetõség van, 
nem kell messzire menni: karnyújtásnyi-
ra van az alkalom. A cigányok, egyesektõl 
eltérõen, igenis keresik az igazságot, ma-
gát Jézus Krisztust.

LACZKI JÁNOS 

Roma–magyar
konferencia
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lábbi írásunkban röviden beszámo- hatjuk (A bibliai jelenetet teljes átéléssel A lunk nyugdíjas klubunk elmúlt fél- adták elõ). Ott vagyunk evangélikus egy-
évi eseményeirõl. házunk fiataljainak konfirmációi ünne-

Még február második felében vendé- pén, mindig büszkeséggel és bizakodás-
günk volt Bakay Péter lelkész, aki 1 évet sal szemléljük az egyházunk jövõjét jelen-
töltött a csángó magyarok között, ahol tõ ifjúságot.
velük együtt dolgozva ismerkedett éle- Egyik összejövetelünkön videofilmet 
tükkel. Érdekes beszámolóját – amin a néztünk meg Böjte Csaba Déván élõ atyá-
klubtagokon kívül a gyülekezet számos ról, aki csodálatra méltó munkát végez az 
tagja is részt vett –, fényképekkel, a hely- ott élõ emberek között, felkarolva a hát-
színrõl hozott használati eszközök és ru- rányos helyzetû gyermekeket. A látottak 
házat bemutatásával illusztrálta. arra indítottak bennünket, hogy gyûjtést 

Minden évben teljes létszámmal jelen szervezzünk számukra: 13 ezer forintot 
vagyunk a Nõk Ökumenikus Világima- juttattunk el Dévára, ahonnan köszönõle-
napján, amelyet az idén is Keveháziné velet is kaptunk.
Czégényi Klára lelkésznõ tartott. Elõadá- Rendszeresen megünnepeljük a név-
sában a lengyel asszonytestvérek élete, napokat, emellett szívet melengetõ alka-
szolgálata tárult fel elõttünk. Ribár János lom volt, mikor aktív klubtagunkat, He-
esperes úr böjti áhítata, csak klubtagja- gedûs Sándor bácsit 90. születésnapján 
inknak Jn 3,14–15 ige alapján hangzott el. köszöntöttük. Mindnyájan meghatódot-
Igemagyarázata mellett Bach Máté pas- tan kívántunk neki még további, Istentõl 
siójának egy részletét is meghallgattuk. A áldott éveket.
böjti idõszak felemelõ eseménye volt Két nyaralási beszámolót is meghall-
nagypénteken este – a gyülekezet fiatal- gattunk. Az egyiket Ribár János esperes 
jainak elõadásában – bemutatott passió- úr tartotta dunántúli barangolásaikról, a 
játék. másikat klubvezetõnk erdélyi útjukról. 

Jézus könyörög értünk (Lk 22,32a) Nyaraló klubtagjaink képeslapon üdvö-
volt a mottója a Déli Evangélikus Egyház- zölték itthoni társaikat: az elmúlt hetek-
kerület Orosházán megrendezett Misszi- ben Gera Györgyné, Vetési Imréné, Ribár 
ói Napjának. Törzstagjaink szinte teljes János és felesége, valamint Koszorúsék 
létszámban eljöttek Lupták György és lapja érkezett a Fénysugár Klubba.
Szeverényi János lelkészek, Nagy Do- Kellemes délutánt jelentett, amikor 
rottya lelkész doktorandus elõadására. Gavallér Ákos, evangélikus iskolánk di-
Mindnyájan lelki megerõsödést nyer- ákja eljött hozzánk és gitározással ked-
tünk. A nap befejezéseként a kettõs ikta- veskedett az idõs klubtagjainknak. A mû-
tás csodálatos élményében volt részünk, sort színesítette, amikor édesanyja énekét 
hiszen ekkor indította parókus lelkészi kísérte. Szép ünnep volt egyházi óvo-
szolgálatra Gáncs Péter püspök úr Nagy dánk megalakulásának 10 éves évfordu-
Ervinné és Nagy Ervin lelkészeket. lója. Sajnos a gyülekezetbõl és a klubból is 

Kialakult jó kapcsolatunk van a nagy- elég kevesen vettek részt ezen az alkal-
szénási gyülekezettel, így ennek jegyé- mon.
ben meghívást kaptunk Erdélyi Zoltán Közösségerõsítõ programjaink közé 
nagytiszteletû úr beiktatására, amelyre öt tartozott, amikor a nyár elején körömpör-
személyautóval közel húszan utaztunk költet fõztünk. Most, szeptember 6-án pe-
el. dig szalonnasütést tartottunk. Rendsze-

Május 7-én volt evangélikus iskolánk res foglalatosságunk az éneklés, többször 
végzõs gimnazistáinak ballagása. Az is- gyakoroltuk a kevésbé ismert egyházi 
kola meghívásának is szívesen tettünk énekeket.
eleget, öröm volt látni érettségire készülõ Természetesen továbbra is készítjük a 
diákjainkat. takarókat és fáslikat, amelyeket a lepra-

Másnap szeretetvendégségen Keve- missziónak küldünk. Onnan a világ távo-
házi László ny. esperes úr igehirdetését li tájain élõ rászorulóknak juttatják el ke-
hallgattuk, melynek alapja a Lk 24,46–49 zünk munkáját. Legutóbbi jelentkezé-
volt. Klubtagjaink – mint mindig – tevé- sünk óta 9 darab 120×180 cm-es takarót és 
keny részesei voltak e kedves alkalom 50 darab sebkötözõ fáslit postáztunk, 
megszervezésének, a tea és a sütemények mert az ige ezt mondja: „Boldogok az ir-
felszolgálásának. galmasok, mert õk irgalmasságot nyer-

Minden évben szemet és lelket gyö- nek!” és „A jótéteményben meg ne restül-
nyörködtetõ esemény „Hajnal” Evangéli- jünk.”
kus Óvodánk tanévzárója, ahol az apró-

KOSZORÚS OSZKÁRNÉságok éneklését és versmondását hallgat-

Fénysugár Híradó A Fénysugár 
Nyugdíjas Klub

életérõl

Mióta nyugdíjba mentem, volt al-
kalmam néhányszor bepillantani a 
Fénysugár Nyugdíjas Klub életébe. 
Színes programok várják az ide ér-
kezõket kedden és csütörtökön dél-
után. Sokan járnak az összejövete-
lekre, mindenki úgy jön el, ahogyan 
ideje engedi.
A klub megalakulása óta Koszorús 
Oszkárné a vezetõ. Kitûnõ érzékkel 
adja meg az összejövetelek hangu-
latát. Videofilmek vetítésére, kézi-
munkázásra és jóízû beszélgetések-
re adódik itt alkalom. Sokféle kelle-
mes program kínálkozik.
Legutóbb az egyik igen szép kora 
õszi délutánt választottuk ki sza-
lonnasütésre. Kedves, fáradhatatlan 
Lenke nénink pirította a kenyeret 
mindenkinek, hogy a sistergõ sza-
lonna zsírját legyen mire csöpög-
tetnünk. Szász István, feleségével 
együtt, gondoskodott a vidáman 
pattogó tûzrõl. A sercegõ parázs 
mellett gyorsan fogytak a jóízû fala-
tok, észrevétlenül rohant el az idõ. 
Családias közösségben, derûs lég-
körben telnek el a délutánok akkor 
is, amikor nincs különösebb ese-
mény, de még inkább, amikor név-, 
illetve születésnapot ünnepelnek 
együtt a klubtagok. Idõnként közös 
kirándulásra is sor kerül, aminek él-
ményeit még sokáig emlegetni le-
het.
Felekezeti különbség nélkül járnak 
ide idõs és kevésbé idõs testvérek. 
Sokszor gondolok arra, hogy az én 
édesapám is szívesen kapcsolódott 
volna be egy ilyen keresztyén kö-
zösségbe. Öröm és nagy nyereség, 
hogy egyházközségünk helyet és le-
hetõséget biztosít sok magányos, 
társaságra vágyó embernek a tartal-
mas, értékes, szórakoztató idõtöl-
tésre.

NEMES ENDRÉNÉ



z 1943-ban, az Orosházi Magyar Ki- – Na de, János! Hát még egy kutya sem pe vevõre talált. Egyet-egyet az iskolának A rályi Mezõgazdasági Középiskolá- döglött meg? és az egyháznak is adományozott.
ban érettségizett öreggazdászok közül – a – Hát, ha annyira faggat a gróf úr, ak- Az ünnepséget állófogadás, könyvvá-
hajdani 36 ifjúból – még 10 él. Õk a 62. kor megmondom, hogy a kedvenc va- sár és dedikálás követte. A 300 kötet 100 
érettségi találkozójukat az orosházi evan- dászkutyája, a Móric megdöglött. számozott példányából az adatszolgálta-
gélikus gimnázium aulájában tartották – Hogy-hogy megdöglött, hát makk- tók és szponzorok, a helyi könyvtár és 
2005. június 25-én 10 órától. A találkozón egészséges volt, amikor elmentem! múzeum kapott tiszteletpéldányt, továb-
lett bemutatva Dr. Kiss A. Sándor pro- – Hát az úgy volt, hogy agyonrúgta a bá a gimnázium és az anyaiskola 10-10 db 
fesszor Orosházáról szóló „szépirodalmi- gróf úr kedvenc hátaslova. jutalomkönyvet a jól tanuló diákjainak. 
történeti” témájú könyve, „Mi, orosházi- – Nem rúgós az, János, szelíd ló a Lin- Ezek mellett mintegy 60 könyvet a hely-
ak I.” címmel. A könyvbemutatón mint- ka! színen vásároltak meg az érdeklõdõk. To-
egy 95 érdeklõdõ vett részt. – Hát az volt, de amikor a kimerült- vábbi példányok Koszorús Oszkár köny-

Elsõként az ünnepséget Koszorús ségtõl döglõdött, akkor rúgta agyon. vesboltjában kaphatóak.
Oszkár helytörténész, mint házigazda – Mitõl merült ki az én lovam? Az ünnepség után az öreggazdászok a 
nyitotta meg, kiemelve, hogy ez a szerzõ- – Hát a lajthúzástól, a vízhordásnál. temetõben megkoszorúzták osztályfõnö-
nek immár negyedik ilyen helytörténeti – Miért, mihez kellett vizet hordani? kük, Holecska Gyula tanár úr és a múlt 
vonatkozású könyve. – Hát a tûzoltáshoz. évben elhunyt Szabó Sándor osztálytár-

Õt követte Bicsánszky József, az ön- – Miféle tûzhöz? suk sírját, illetve az 1896. május 10-én lé-
kormányzat kulturális osztályának veze- – Hát, amikor a kastély égett. tesített, s általuk, Dr. Kiss A. Sándor veze-
tõje, aki ünnepi beszédét a könyvbõl kira- – Égett a kastély, János? Mitõl gyulladt tésével „felélesztett” „Millenniumi Dom-
gadott részletekkel fûszerezte, s méltatta meg? bot”. Annak idején a Nagy-Magyaror-
a könyv jelentõségét, nagyszerûségét. – Hát, amikor a ravatalon éjjel az égõ szág 63 vármegyéjétõl kapott egy-egy 
Elõadásában megjegyezte, hogy számos gyertya eldõlt, az gyújtotta fel. zsák földet keverték össze az orosházi há-
könyvbemutatón vett már részt Oroshá- – Milyen ravatal volt a kastélyban? zaktól összehordottal, így ez a domb az 
zán, de ilyen nagyszámú érdeklõdést – Hát, a méltóságos öreg grófné rava- egész ország földjét képviseli. A dombot 
még nem tápasztalt. tala. az annak idején ültetett, ma már csak töb-

Elõadását Csizmadia Kristófnak, az – Az anyám meghalt? bek által átfogható derekas tölgyfa védi.
evangélikus gimnázium tanulójának sza- – Meghalt szegény, bánatában. A nap az öreggazdászok és hozzátar-
valata követte: Sajó Sándor „Magyarak – Miféle bánatában, János? tozóik közös ebédjével, beszélgetésével, 
lenni” címû versét hallgathattuk meg. – Hát, hogy az öreg méltóságos gróf úr késõ délután ért véget. Búcsúzáskor 

A verselés után került sor a könyv fejbe lõtte magát. hangzott el: 2006. június 24-én az „Agy-
szerzõjének önvallomására a könyvrõl és – Az apám? Miért lõtte fejbe magát? gyon Isten, nagyságos ifi gróf úr!”. A „Mi, 
az adatszolgáltatók megszervezésének – Hát, hogyne lõtte volna fejbe magát, orosháziak” II. kötetének bemutatóján is-
bonyodalmairól, részben humoros for- amikor a kastélyt a sok adósság miatt el- mét találkozunk. Engedje az Isten, hogy 
mában. Egyben a II. kötethez kérte az árverezték. így legyen!
újabb adatszolgáltatók segítségét: – Na, János! Más nem történt, valami A még élõ öreggazdászok névsora: Dr. 

„Hölgyeim és Uraim! Most itt állunk a említésre méltóbb? Belea Adonisz (Solymár), Cs. Hódy Sándor 
negyedik szépirodalmi-történelmi köny- – Nem méltóságos gróf csak ennyi, (Ausztrália) igazoltan távol, Gyõri Dani 
vem bemutatóján. Bevallom, nem volt semmi más.« István (Gyula), Dr. Horvay Viktor (Pécs), 
könnyû az anyaggyûjtés. Sok felkért sze- Nos, így voltak az én adatszolgáltató- Dr. Kiss A. Sándor (Szeged), Dr. Kun Dezsõ 
mély azzal próbálta meg elhárítani az im is, és a »semmibõl« itt-ott nyolcoldalas (Budapest), Molnár Jenõ (Sárosd) igazol-
anyagszolgáltatást, hogy »nem történt a történet kerekedett. Ezek találhatók 28 tan távol, Dr. Ravasz Tibor (Gödöllõ), Tóth 
mi családunkban semmi említésre méltó, egyénrõl a könyvemben. Néhol érdekes Mihály (Bikal), Urszuly János (Orosháza).
csak dolgoztunk, küszködtünk«. Amikor vagy éppen szomorú esetek is helyet kap-
azután elkezdtem faggatni az illetõket, tak, hogy színesebb, de mégis valós ada- KISS ISTVÁN
akkor valahogy elõkerültek a régi »sem- tokkal legyen élvezetesebb a »Mi, oroshá-
miségek«, csakúgy, mint amikor a fiatal ziak I.« címû könyvem. Köszönet a Min-
gróf ifjú nejével egyhónapos nászút után denhatónak, hogy észt, erõt, egészséget 
hazatért és a vasútállomáson várta a két adott, hogy megírhattam, megírhattuk 
almásderessel a János, a »prádés« kocsis: ezt a könyvet.”

»– Aggyon Isten, nagyságos ifi gróf úr! A szerzõt Tóth Ada Eszter, a Szegedi 
– köszöntötte õket. Zenemûvészeti Fõiskola III. éves hallga-

– Aggyon Isten, János! Mi újság itt- tójának egy Bartók mûbõl elõadott, nagy-
hon? szerû klarinétszólója követte, majd utolsó 

– Semmi, nagyságos úr. számként népi fafaragó és festõmûvész 
– De János, valami említésre méltó do- osztálytársunk, Tóth Mihály mintegy 40 

log csak történt? darab olajfestménybõl álló tárlatát nyitot-
– Nem volt semmi említésre méltó ta meg Koszorús Oszkár házigazda. A 

esemény. mûvész tehetségét mutatja, hogy több ké-
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Beszámoló a 62. érettségi találkozóról és

a „Mi, orosháziak” címû könyv bemutatójáról

Felhívom elsõsorban az idõsebb ol-
vasókat, hogy a „Mi, orosháziak” II. 
kötete érdekében, vagyis családjuk 
történetének megjelenéséhez adat-
szolgáltatásra jelentkezni szívesked-
jenek. A jelentkezõket levélben vagy 
személyesen (egy megbeszélt idõ-
pontban) megkeresem.

Dr. Kiss A. Sándor
6726 Szeged, Fõ fasor 73. A/2

Telefon/fax: 06 62/432-298
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Könyvespolc
Károlyi Fülöp Béla: Gyopárka tündér

rõszaktól fenyegetett világunkban történetében is benne lakik a Zombáról E volt egyszer egy kisfiú, az író-költõ- jött õsök tisztelete, s felnõtt lelkünk, hal-
ként is ismert tanár, Károlyi Fülöp Béla hatatlan gyermeksége.
mesekönyvvel lepett meg bennünket, ol- A mesélõ jóvoltából úgy érezhetjük, a 
vasóit. Elsõsorban gyermekeinknek, színek mintha óvatosan szétszivárogná-
unokáinknak, az orosházi gyerekeknek nak a tájon, s valahonnan nagyon messzi-
írt meséivel, történeteivel, érezhetõen rõl, gyermekkorunkból hallani véljük a 
szülõhelyünk múltjához, õseink életéhez gémes- és kerekes kutak nyikorgását. A 
kívánja közelebb vinni ifjú olvasóit, me- szerzõnek, Károlyi Fülöp Bélának e me-
sehallgatóit. sék megírásához egyedül csak a szeretet 

A hét mesébõl csak egy, „A titokzatos adhatott erõt.
liliomkard” az, ami messzebb, képzelet- Volt egyszer egy leány. Nagyon szép 
beli idõkbe kalauzol vissza bennünket. A volt. A maga idejében mindenki tudta ró-
meséket olvasva minduntalan egy Szilá- la, hogy milyen szép és milyen jószívû. 
gyi Domokos-idézet mocorog bennem: Én csak most, a mesébõl tudtam meg, 
„Játsszuk, ami nincs, de lehetne. / Játsszuk, hogy Gyopárka tündér volt a neve! „A há-
ami nincs, de szeretne lenni.” zikenyér illata” is méltán került a történe-

„Orosnak a háza” (Rege a múltból) a tek közé, hiszen mi emberek akkor va-
kezdõmese. Szerencsés kezdet! Magyará- gyunk igazán szerencsések, ha minden-
zatot sem illik hozzáfûzni, hogy miért. S a 
többi, itt fel nem sorolt mese is barangolni 
visz bennünket régvolt Alföldünkre, er-
dõn, lápon és vízen. S ahogy ez már a me-
sékben lenni szokott: Valamikor réges ré-
gen volt egyszer, hol nem volt, volt egy-
szer egy ifjú ember… S a „Bölcs körtefa” 

lelõ – tanítói lakással, 1 evangélikus gimnáziumot (kb. 10 tante-
Olvasói levél remmel) 1 bennlakásos népfõiskolát, kb. 1 kh-on fekvõ Evan-

gélikus Nõegyleti Házat 2 lakással, teniszpályával, kultúrterem-
mel, épülettömböket lakással, üzlethelyiségekkel, továbbá Válasz Dr. Násztor Sándornak a 2005. június 24-én,
kántortanítóknak és lelkészeknek járó szántóföldekkel stb. az Orosházi Élet hetilapban megjelent
(Összehasonlításént: a községnek 11 belterületi tanterme volt.)„Elképesztõ és felháborító” címû cikkére (2. rész)
Mindez mibõl „tellett” az evangélikus egyháznak? Veres József 
írja Orosháza rövid történetében: „Az egyháznak természete-Tisztelt Dr. Násztor Sándor!

Amint ígértem, folytatni szeretném cikkéhez való hozzászólá- sen legfõbb gondja tárgyát képezik az iskolák. Erõs, tágas, cél-
somat. A 2. és 3. mondatában az önkormányzatot marasztalja szerû, díszes épületek ezek.” Például a Nagy (ma: Táncsics M.) 
el, amiért „elajándékozta” az evangélikus egyháznak – minden utcai iskola céljára az egyház házat vett adakozásból! Ma is 
jogalap nélkül – a lakosság „pénzén és verejtékén épült” ingat- fennáll! Továbbá: Kiss István (megjegyzem: az üknagyapám) az 
lanokat, holott az államosított ingatlanok állaga „kacat” volt az iskola céljára telket ajándékozott (úgy tudjuk, ez a Zombai – 
Ön minõsítése szerint. volt Megye utcai iskola).
Kezdjük az 1744. évnél, amikor Orosháza alapítói kizárólag Horváth József pedig 5000 db téglát adott, amit a helyszínre is 
evangélikus vallásuk szabad élése, gyakorlása céljából jöttek hordott. Orosházán egyik egyház sem vett el, nem sajátított ki 
ide, a földúlt pusztaságra, és Harruckern bárótól kapták, bérel- semmit. Eleinte – mint EGYHÁZKÖZSÉG-alapítók egyértelmû 
ték, megváltották azt a teljes szabad vallásgyakorlásért. Ez a kö- célja volt – az evangélikus közösség épít és ad irányt a fejlõdés-
rülmény meghatározta Orosháza szervezeti felépítését: EGY- nek, majd minden egyház teljesíti a feladatát saját erejébõl, fõ-
HÁZKÖZSÉGET alapítottak, vagyis az egyház és a község elöljá- leg a hívek támogatásából. (Félõ, hogy a terjedelem miatt nem 
rósága ugyanazon személyekbõl álló testület volt. Késõbb sem közli az Orosházi Élet a fentieket.) Legközelebb az egyházi javak 
sok változás történt, hiszen a más vallásúak az 1800-as évek 2. visszaadásáról szeretnék beszámolni saját jegyzetem és tapasz-
harmadában telepedtek le olyan számban, hogy az egyházala- talatom (emlékezetem) alapján. Tisztelettel:

Dr. HAJDÚ ERZSÉBETpítás és a hozzátartató intézmények létesítése náluk is szóba jö-
hetett. Istentagadó – vallástalan – ember nem élt Orosházán!

Írásomat valóban nem közölte az Orosházi Élet. Megjegyzem: 1944-ig, illetve 1948-ig (az államosításig) – bármennyire nincs 
nem köteles erre. Indokolnia sem kell az okot. Többen érdek-is valakiknek ínyére – Orosházán az evangélikus egyház, annak 
lõdtek a folytatásról, ezért szeretném ily módon közölni velük a tagjai határozták meg 3 község kulturális, gazdasági életét és 
tényeket. Ugyanakkor jó volna azoknak is tudni a valóságot, fejlõdését, ami az eltelt 200 évben csodálatos volt. Hiszen 
akik eddig kételkedtek vagy egyszerûen – gondolkodás nélkül – 1948-ban belterületen 11, külterületen 2 evangélikus elemi is-
hitelt adtak Dr. Násztor Sándor írásának.kolát államosítottak 18 osztályteremmel, 13 – a kornak megfe-

napi kenyerünk semmi máshoz nem ha-
sonlítható „mesés illata” végigkíséri éle-
tünket.

A régi meséskönyvek formáját idézõ 
kötet záró történetére joggal mondhatjuk: 
„nem mese ez gyermek”. „Egy orosházi 
levele a bihari hegyekbõl 1849-ben, Vas-
vári Pál seregébõl” a már történelmet ta-
nult gyermekek figyelmébe ajánlható.

A tollvivõ által nem sorba szedett me-
sék közül a „Karácsony a Szikháton” egy-
fajta emlékezet, egyszeri pillantás múl-
tunkba, mely a mese jóvoltából (mivel a 
mesében minden megtörténhet), remé-
nyeink szerint, a jövõben folytatódik.

Ebben a mesében az Isten keze fehér 
fáslival kötözte be ezt az agyonrepede-
zett, kemény alföldi tájat. Tél lett! Csend 
feszült a tájon, melyet csak a szánhúzó lo-
vak vidáman csilingelõ csengõje tört meg.

A kötet rajzait az Orosházi Evangéli-
kus Általános Iskola és Gimnázium diák-
jai készítették: Felföldi Anett, Fülöp Sarolta, 
Koncz Tibor, Bálint Krisztián, Nagy Olga, 
Gróza Mihály, Zámbó Krisztina, Novák 
Csenge, Pató Nikoletta, Ramuska Zoltán, Ga-
rai Gergõ. Az elsõ borítón Major Hajnalka, 
a hátsó borítón Fülöp Sarolta rajza látható. 
Tanáruk Csepregi Alícia.

(Kiadó: Helios Alapítvány, Orosháza. 
Felelõs kiadó: Fülöp Béla)

VERASZTÓ ANTAL
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pró, hétköznapi szertartásaim közé gyar–német szakos tanári diplomájával A tartozik a levélszekrény kinyitása. Orosházán a születõ – és kezdetben tan-
Cseppnyi feszültség, a várakozás pici iz- folyamként mûködõ – evangélikus gim-
galma fûszerezi azt a pillanatot, amikor názium tanára lett. Vele kapcsolatos elsõ 
kezembe veszek egy-egy borítékot, ami iskolai emlékeim között a latin órák élnek 
titkokat rejteget. A felbontás olykor csaló- a legszínesebben, legelevenebben.
dással jár, sokszor örömet szerez, néha Felesége, Patek Karola ugyancsak ki-
megrendít. tûnõ felkészültségû tanár volt, ám pályá-

Temetésrõl szóló értesítést legutóbb ját felcserélte a családanyai hivatással. 
2005. július hónap elsõ napjaiban kap- Gyönyörûen felépített magyar irodalom 
tam. Elsõ pillantásra természetesen meg- óráiban egy rövid idõszakban volt ré-
döbbent egy gyászjelentés. Feketével ke- szünk, amikor beteg férjét helyettesítette. 
retezett fehér lap, közepén kiemelt betûk- Korán, 1979-ben szólította õt magához a 
kel egy név. Annak a neve, aki eltávozott a mindenható Isten.
földi halandók sorából. Az üzenet, amit 1951-ig Orosházán éltek, akkor Pécsre 
hordoz, sokféle lehet. Keresztyén ember költöztek. Tíz gyermeket neveltek fel. Kö-
számára akár örömhírt is jelenthet. zülük Veronika – aki hosszú éveken ke-

Ha belegondolunk, Isten országában resztül édesapja támasza, segítõje volt – 
nagy öröm egy olyan Lélek érkezése, aki 1998-ban távozott az élõk sorából, Gábor 
hosszú, 95 esztendei földi vándorlás, néhány évvel elõbb, 1994-ben.
munkás,  küzdelm es, imádság os élet Magányos, idõs éveiben Péterfia Zol-
után, testében megfáradva és megtörve, tán továbbra is tevékeny életet élt. Nemes 
de sorsával megbékélve, alázatos hittel cél érdekében, a pécsi székhelyû Magyar 
áll meg Teremtõje elõtt. Fészek Alapítványnál munkálkodott, 

Az értesítés csaknem mindent el- küzdött a jó szó, a lelkiismeret-ébresztés 
mond, talán nem is kellene hozzáfûzni minden eszközével. A magyar nép meg-
semmit. Mégis, a sok évtizedes személyes maradását, a többgyermekes családmo-
ismeretség, a tisztelettel és szeretettel tel- dell megvalósulását, a magzati élet védel-
jes emberi kapcsolat emlékei közül hadd mét és – bármely életkorban – az emberi 
villantsak fel néhányat, módszer és rend- élet megbecsülését szolgálta lelkes oda-
szer nélkül, elnagyolt vázlatként, ami a adással. Életét valóban példaképnek te-
teljesség helyett annak képzetét ébreszti kinthetjük. Hittel kívánjuk, Isten békessé-
az emberben. ge legyen és maradjon vele mindörökké!

Péterfia Zoltán a Pázmány Péter Tu-
FÜRST ENIKÕdományegyetemen szerzett latin–ma-

„Menj be a te

Uradnak örömébe!”

Megölték 
Roger testvért
Ha ez megtörténhetett, 

bármi lehetséges

Taizé – korosztályom hajdani fiatal-
jai között fogalommá vált ez a fran-
cia kisvároska. Roger testvér – refor-
mátus teológiai tanulmányai után – 
a II. világháború alatt Taizében tele-
pedett le, majd többen csatlakoztak 
hozzá, és 1949-ben egy protestáns 
szerzetesrendet alapítottak, ahol 
szegénységi és nõtlenségi fogadal-
mat tettek, de a hangsúly az elcsen-
desedésen, az imádságon, az ima-
közösségen volt. Egy idõ után Euró-
pa és a világ fiataljait kezdte vonzani 
ez az imaközpont, s a múlt század 
70-es éveiben már tízezrek gyûltek 
itt össze, például húsvéti imára, vagy 
a legkülönbözõbb alkalmakra. Vi-
lágméretû mozgalommá nõtte ki 
magát ez a közösség, és Roger test-
vér 2002-ben Budapesten is járt, 
ahol nagyon sok magyar fiatallal 
imádkozott együtt.
Ökumenikus Keresztyén Közösség – 
ezen a néven emlegették mozgal-
mát, s a régi, vasfüggönnyel éktele-
nített országból kijutó fiatalok bol-
dog örömmel vettek részt a taizéi al-
kalmakon, az itthon rekedtek pedig 
áhítattal hallgatták a lelkes beszá-
molókat.
S micsoda szégyenteljes tragédia: az 
ökumené 20. századi apostolát 
megölték! Egy 36 éves román nõ 
2005. augusztus elején háromszor 
torkon szúrta egy közös imádság 
alatt Roger testvért, 2500 imádkozó 
ember jelenlétében. A nõ állítólag 
elmebeteg volt. Lehet. Csakhogy 
még az elmebetegség tartalmát is 
meghatározza a korszellem. A gyû-
lölködõ, démoni korszellem. Vala-
hol, valaki, talán egy rádióban, tévé-
ben vagy bárhol: nagy nyilvánosság 
elõtt kimondja, hogy a keresztyéne-
ket ki kell irtani. A kijelentõ nem tesz 
semmit, de jön egy megszállott vagy 
elmebeteg, és végrehajtja a sugal-
lott szörnyû tettet. (Vajon ki ölte 
meg az öreg Karamazovot? A gon-
dolatgazda Iván vagy a sugallatra 
hallgató Lebegyev? Aki ismeri Dosz-
tojevszkij regényét, az tudja, mirõl 
van szó.) Ha ez megtörtént, ebben a 
világban bármi lehetséges… egy dé-
moni korszellem tettét végrehajtot-
ta.

SZERKESZTÕ

A

A

„Boldogok, a kiknek

szívök tiszta: mert

õk az Istent meglátják.”

Máté 5,8

„Boldogok a békességre

igyekezõk, mert õk az

Isten fiainak mondatnak.”

Máté 5,9

Én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk.

Hûségesen betöltve Istentõl kapott feladatát és a rábízottak iránti szeretõ szolgálatát

drága Apukánk

P é t e r f i a  Z o l t á n

2005. július 1-jén hosszú, türelemmel viselt betegség után csendben, békességes szívvel

megtért Urához, Istenünkhöz. Csodálatosan gazdag életmûve példa és tanulság

nagy családja és volt tanítványai, ismerõsei számára.

Temetése 2005. július 8-án 14.30 órakor lesz a pécsi központi temetõben.

Gyászolják:

gyermekei: Katalin, Zoltán, Borbála, Balázs, Mária, Bálint, Sarolta, Tamás;

menyei, vejei, 26 unokája és 36 dédunokája.
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ubileumi Hajnal Híradó címmel je- A jeles ünnep délelõttjén Gáncs Péter adó istentiszteletre került sor, ahol a litur-J lent meg egy kiadvány: a „Hajnal” püspök és felesége, valamint Szemerei giában részt vett Gyõri Gábor esperes, 
Evangélikus Óvoda 10 éve az egyház Zoltán kerületi felügyelõ és felesége is igét hirdetett Gáncs Péter püspök, és a be-
szolgálatában. 2005. szeptember 3-án, megérkeztek, hogy egésznapos jelenlé- fejezõ oltári szolgálat elõtt az óvónõk egy 
szombaton egész napos rendezvényen tükkel megtiszteljék 10 éves evangélikus lelkes csapata esküt tett arra, hogy a jö-
ünnepeltük evangélikus óvodánk fennál- óvodánkat. A MEE Oktatási osztályának vendõben is Isten színe elõtti felelõsség-
lását, és adtunk hálát a mindenható Isten- vezetõi: Mihályi Zoltánnné osztályveze- gel akarják munkájukat végezni.
nek szolgálatáért. Az elsõ oldalon Ré- tõ, Hesz Erzsébet szakreferens és Jancsó A hálaadó istentisztelet után újra isko-
vész Józsefné, az óvoda vezetõje emléke- Kálmánné szakértõ jelenlétükkel és kö- lánkban, de most az ebédlõben, köszönté-
zik vissza az elmúlt idõszakra, utána kö- szöntõ szavakkal tették emlékezetessé a sek és áldáskívánások hangzottak el. 
vetkeznek az írások sorrendjében Ribár szép alkalmat. Óvodánk vezetõsége és dolgozói aján-
János, Gyõri Gábor esperesek, Lázárné Továbbá megható és kedves volt az is, dékkal kedveskedtek a köztünk levõ püs-
Skorka Katalin lelkész, Lukács Ágnes, hogy egyházi vezetõink mellett az evan- pöknek, kerületi felügyelõnek és mások-
Lovas Éva, Trippe Krisztina, Szloszjár gélikus óvodák az ország számos helyé- nak is, a szeretet és a figyelmesség nevé-
Andrásné, Mihutz Margit óvónõk, Ga- rõl (Kiskõrös, Kerepestarcsa, Várpalota, ben. Iskolánk vezetõsége és munkatársai 
vallérné Koszorús Éva óvodavezetõ-he- Gyõr, Tótkomlós, Szarvas) képviseltették is kifejezték szeretetüket és nyitottságu-
lyettes tollából. magukat. Örültünk a messzirõl jött ven- kat az evangélikus óvodával, vezetõivel, 

Sok szép és érdekes fénykép segíti az dégeknek. Szívesen köszöntöttük ünnepi munkatársaival szemben, és a köszöntés-
emlékezést, és éppen a „Hagyománya- körünkben Dr. Dancsó József képviselõ ben elhangzott gondola t mindenkor 
ink” címû írás segít beletekinteni az óvo- urat és kedves feleségét is, akik – talán – a megszívlelendõ: Krisztushoz közelebb és 
da életébe, rendjébe, hogy mi történik re- városi önkormányzatot is képviselhették. akkor egymáshoz is közelebb.
formációkor, adventben, mit tartalmaz a Három elõadásra került sor – Gyõri Az egyházközség elnöksége – Nagy 
karácsonyi készülés, és így tovább az Gábor, Lázárné Skorka Katalin és Révész Ervin igazgatólelkész és Jantos István fel-
egyházi esztendõ ünnepei nyomán. Van Józsefné részérõl – az iskolánk dísztermé- ügyelõ – 2005. szeptember 10-én, szom-
évzáró (minden évben pünkösd második ben, ahol kényelmes körülmények között baton délután – a presbiteri és képviselõ-
napján), van majális az udvaron (zenés- hallgattuk meg a beszédeket, amelyek testületi ülésen az egyházközség nevé-
táncos mulatság, rajzverseny, sportvetél- ünnepi hangulatúak és gazdagítóak vol- ben köszöntötték virággal és ajándékkal 
kedõ stb.), s külön színfolt a gyermekek tak. Különösen szívesen emlékeztünk a az óvodát, annak vezetõit, dolgozóit. Is-
számára a ballagás elõtti óvodai virrasz- 10-15 éves történetünkre, amit az óvodá- ten gazdag áldása legyen óvodánkon, is-
tás (elalvásig), persze felnõttek társaságá- ban látható kiállítás is segített felidézni. A kolánkat gazdagító és gyülekezetépítõ 
ban vannak, de az alkalom nagyon izgal- délután az óvodában a találkozás jegyé- szolgálatán!
mas. ben telt el, majd 16 órai kezdettel hála- SZERKESZTÕ

zeptember elsõ szombatján kora tizedben, amelyekre nem is gondolhat- ket. Fájó szívvel gondoltunk azokra, akik S reggel nyitott az óvoda. Elsõnek az tunk az indulásnál. nem tudtak velünk lenni ezen a szép na-
ott dolgozó felnõttek érkeztek, majd a Hálatelt szívvel köszönhettük meg pon, és hálásan köszönjük mindenkinek, 
várva várt vendégek, késõbb kis óvodá- ezen a gyönyörû napon támogatóinknak, aki velünk együtt tudott ünnepelni.
saink szüleikkel. Hónapok óta készülõd- fenntartó gyülekezetünknek, hogy mind- Örömmel emlékezhettünk arra, hogy 
tünk erre az ünnepi alkalomra, evangéli- végig velünk voltak, segítettek bennün- az evangélikus óvodákban dolgozó kol-
kus óvodánk 10 éves jubileumának meg- léganõink velünk együtt élték át ezt az 
ünneplésére. évtizedet, annak minden örömét, nehéz-

1995. szeptember 1.–2005. szeptember ségeit.
3. E két dátum egy-egy mérföldkõ óvo- Köszönjük Jantos Istvánnénak, isko-
dánk életében. 1995-ben – közel öt évi lel- lánk igazgatónõjének és kedves munka-
ki, szellemi, anyagi, tárgyi elõkészület társainak az együttmûködést és a segít-
után – nyílt lehetõségünk arra, hogy egy- ségnyújtást.
házi fenntartású intézménnyé váljunk. Istennek adunk hálát ezért a szép nap-
Óvodánk nevelõtestületének akkor még ért, neki köszönjük meg elsõsorban, hogy 
csak reményei voltak arra, hogy Isten ke- mindeddig megtartott, megõrzött és se-
gyelmével folytathatjuk a már megkez- gített bennünket. Az elkövetkezõ idõket 
dett keresztyén nevelést. is az Õ kezébe tesszük le, hiszen az alábbi 

2005 szeptemberének elsõ napjaiban ige is erre bíztat bennünket: „Minden gon-
boldog örömmel adhattunk hálát Urunk- dotokat õreá vessétek, mert neki gondja van 
nak, hiszen megõrzött, megtartott ben- rátok.” [1Pt 5,7]
nünket, és olyan fejlõdési, gazdagodási 
lehetõségeket kaptunk ebben az egy év- RÉVÉSZNÉ TÓTH ERZSÉBET

Óvodát ünnepeltünk, mert már 10 éve egyházi

Örömteli jubileum
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hilipp Melanchthon a wittenbergi egész életét, életútját átgondolva? Má- Ezek a levelek is tanúskodnak arról, P reformáció egyik fõszereplõje. Hír- sokért élt és másokért dolgozott, önma- hogy a legnemesebb humanista hagyo-
neve, munkássága a nagy reformátor, Lu- gát háttérbe helyezve. mány szellemében vállalta és felvállalta a 
ther alakja mellett kissé elhomályosult. Meggyõzõdése volt, hogy Germania Praeceptor Germaniae szerepét. Dolgo-
Azt is mondhatnánk, méltatlanul elho- felemelkedését, annak népének tudatlan- zatomban szeretném részletesen kifejteni 
mályosult, hiszen még a reformáció gon- ságából való kiemelkedését a neveléssel, munkásságának pedagógiai vonatkozá-
dolatának képviseletében is annak önál- oktatással lehet megvalósítani. Ezért hát sú területét. A bevezetésben néhány fon-
ló, sõt Luther nézeteitõl olykor eltérõ teo- iskolákat alapított, szervezett, nevelési tos és kiemelkedõ tevékenységet említek, 
lógiai nézeteket fogalmazott meg. A róla eszméket, tanterveket dolgozott ki, tan- melynek köszönhetõen méltán kiérde-
kialakított kép – a szó valódi értelmében könyveket írt, és tanított a wittenbergi melte a megtisztelõ címet.
is – Luther munkatársaként, barátjaként egyetemen. Munkássága és annak hatása Több mint 40 évig mûködött a witten-
jeleníti meg. Például a 19. századi népies nem állt meg az ország határainál. Elter- bergi egyetemen. Gyakorlatban élte meg 
ábrázolásokon Luther mellett sok eset- jedt egész Európában, és ami nekünk fon- az oktatási reformok szükségességét, és 
ben õ is látható. tos és örvendetes, eljutott Magyarország- dolgozta ki azokat.

Ezt a Melanchthon-képet szeretném ra is. A melanchthoni „pedagógiai refor- Kidolgozta a latin iskolák számára azt 
dolgozatomban „ráfókuszálva” nagyíta- máció” Magyarországon való elterjedése a tantervet, mely elterjedt egész Európá-
ni, élesíteni, elõbbre hozni és kiemelni az- jelentõsebb volt minden más európai or- ban, így Magyarországon is. A nürnbergi 
zal a címkével, mely az egyetemes neve- szágénál. Ezt a folyamatot, melynek ered- felsõ iskolával megalapította az elsõ né-
léstörténet során nem sokaknak jutott: ménye a magyarországi nevelésügy meg- metországi gimnáziumot. Tankönyvei 
Praeceptor Germaniae. újulása és fellendülése, az eredeti kifeje- nagy példányszámban jelentek meg, és 

Így emlegetik, emlegetjük õt, aki élete zést felhasználva, így ábrázoljuk: sok iskolában, egyetemen meghatározták 
munkájával kiérdemelte ezt a címet. Úgy Praeceptor Germaniae – Praeceptor az oktatást. Latin és görög nyelvtan köny-
vált népe tanítójává, hogy közben Lu- Europae – Praeceptor Pannoniae […] veit Európa-szerte használják az akkori 
therrel együtt a reformáció eszméjével Melanchthont, a wittenbergi profesz- iskolákban egészen a 18. századig.
felforgatták maguk körül az egész vilá- szort elsõsorban Luther Márton munka- Az „Unterricht der Visitatoren” (A vizi-
got. Pedig nem volt forradalmi alkat. A társaként ismerte meg a világ. A reformá- tátorok oktatása) – 1528 – tankönyv ösz-
hagyományos Melanchthon-kép egy Lu- ció ügyének szolgálatában azonban kivá- szefoglalja az evangélikus tanítást és az 
ther árnyékában élõ, békés természetû, ló tehetsége, roppant nagy mûveltsége iskola rendjét is tartalmazza. A lelkésze-
engedékenységre, kompromis szumra nem csak a reformáció terjedését segítet- ket a megfelelõen végzett gyülekezeti 
hajló hûséges munkatárs és barát. Külsõ te, hanem Németország nagy tanítója- szolgálatra oktatja. Melanchthon számos 
megjelenésük is ezt a képet erõsíti. Luther ként sokat tett azért, hogy munkássága gyülekezeti és iskolalátogatása során fel-
tekintélyes, erõs testalkata mellett Me- nyomán – mindenekelõtt az oktatásban – ismerte a fennálló iskolarendszer tartha-
lanchthon jelentéktelen benyomást keltõ megváltozzon egész Európában az egy- tatlanságát, és keményen dolgozott an-
sovány, törékeny alakja szinte önkéntele- ház, az iskola és a társadalom. nak reformálásán. Lutherrel együtt a vilá-
nül másodlagos szerepet oszt rá. Bornem- Születésének 500. évfordulóján szá- gi felsõbbségre osztotta a közoktatás 
issza Péter szavaival jellemezve „Csikbek mos tanulmány és tudományos értekezés ügyének felelõsségét: „Az egyházról és 
testecskéjû”, „kis fonnyadt emberecske”. segített felfrissíteni a hagyományos Me- az iskolákról való gondoskodás kétségte-
A róla alakított teljes képhez azonban lanchthon-képet. A Melanchthon-kutatás lenül az uralkodó legfõbb kötelessége.”
Bencédi Székely István az 1559-ben, Magyarországon is jelentõs irodalommal Tanítványainak seregét tekintve Me-
Krakkóban megjelent Chronic-ban írott rendelkezik. A külföldi – fõleg Németor- lanchthon Európa tanítója is volt: „Prae-
szavait is idézzük: „Ez a Fülöp olyan, szágbeli – kutatások legjelentõsebb ered- ceptor Europae”. Egész Európából jöttek 
mint a Nap napkeltekor és napnyugta- ményei Melanchthon levelei. Összesen diákok Wittenbergbe, hogy hallgathas-
kor, nincs más, ki bölcsebb volna nála ez 9200 levelet tartanak számon hétkötetnyi sák, majd hazájukba visszatérve a hazai 
egész földkerekségen.” regesztálon. Ezeknek az összegyûjtött le- oktatás meghatározó és mértékadó taní-

Nem elvitatva, sõt inkább erõsítve a veleknek anyagából rendezték meg szü- tói, professzorai lettek. Tanítványa, Jakob 
reformáció európai elterjesztésében be- letésének 500. évfordulója alkalmából azt Heerbrand halálakor gyászbeszédében 
töltött szerepét, Melanchthon pedagógiai a nemzetközi vándorkiállítást, melynek felsorolja a jelentõsebb országokat, „Né-
munkásságának hatása, a nagy „tanító” elsõ állomása Magyarország volt. Nem metország minden részébõl, mit Német-
pedagógiai elgondolásának elterjedése véletlenül. Mit üzennek számunkra fél ország, inkább egész Európa majd’ min-
egész Európában a másodlagos reformá- évezred elmúltával ezek a levelek? den országából és tartományából, Fran-
tor szerepébõl fõszereplõvé emeli. Tör- Melanchthon tanításával és munkájá- ciaországból, Angliából, Magyarország-
tént pedig mindez úgy, hogy õ maga sem- val hidakat vert más ország lakóihoz, és ból, Erdélybõl, Lengyelországból, Dániá-
mit nem tett a hírnév érdekében, csak tet- ezek közül az országok közül különösen ból, Csehországból, Itáliából, sõt Görög-
te a dolgát, végezte a rábízott szolgálatot kiemelkedik Magyarország, ahol a me- országból mindig nagy számban tódul-
emberként, keresztény emberként, hu- lanchthoni hatás – köszönhetõen a nagy- tak a diákok Wittenbergbe, hogy a mi Fü-
manistaként, a reformációs eszmék szel- számú wittenbergi tanítványnak – külö- löpünket hallgassák, mert nevének híre 
lemében. Mit jelent ez leegyszerûsítve és nösen jelentõs. vonzotta õket.” […]

Praeceptor Germaniae

Praeceptor Hungariae
Melanchthon pedagógiai munkássága és annak magyarországi hatásai
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szabadon képviselhessék hitbeli meg- nek fiúkat kell tanítania.” A szülõi ház Melanchthon – Magyarország – 
Erdély gyõzõdésüket –, a reformáció fellegvára gondoskodásának szükségességét hang-
A Melanchthonról szóló tanulmányo- volt. súlyozva azt látta, hogy az, amit a szülõk 

kat olvasva, az õ írásait, leveleit, annak Ez az egyetem volt az a pedagógiai az otthoni nevelés során elmulasztanak, 
üzeneteit átgondolva egyre inkább meg- mûhely, ahol Melanchthon tanítási hiva- sõt elrontanak, azt csak „határtalan fá-
fogalmazódott bennem a gondolat, hogy tását gyakorolhatta. Nevelésügyért vég- radtsággal” lehet az iskolának pótolni. 
a professzor nem csak támogatta, tanítot- zett munkásságának vizsgálata során elõ- Különösen vonatkozott ez a vélemény a 
ta, elfogadta és befogadta a magyar diá- ször ismerjük meg a „professzort”, ho- latin nyelv tanítására, melyet – a kor 
kokat és rajtuk keresztül a magyarokat, gyan tanított, hogyan nevelt. Nyissunk mondása szerint – egyenesen „belever-
hanem igen megszerette õket. Megkülön- be az egyetem kapuján! Ha õt meg akar- tek” a diákokba: iskolába menni annyit 
böztetett figyelemmel vette õket körül. juk találni, oda kell mennünk, ahol egy jelent, mint virgács alatt élni (Sub virga 
Ennek a kialakult érzelmi kapcsolatnak professzort a legtöbb diák vesz körül, hi- degere). Nem csak együtt érzett velük, de 
több oka lehetett. Bizonyos Johannes szen az egyetem legnépszerûbb oktatója bírálta is a megtapasztalt tanítói módsze-
Hungarus volt elsõ iskolamestere, akinek volt. Népszerûségre nem törekedett, azt reket, az „ügyetlen iskolamestereket, 
feltehetõen nem csak a neve, származása nagy tudásának és kiváló tanári kvalitá- akik mérgelõdésükkel, dühöngésükkel, 
is magyar volt. Szánta nemzetünket és sának köszönhette. Pethes János életraj- botozásukkal és verésükkel” elrontották 
aggódott érte a török veszedelem miatt. zából közelebbrõl megismerhetjük Me- a gyerekek finom lelkét. Azt azonban val-
Különösen nagy áldozatnak tartotta a tö- lanchthont, a tanárt. Így mutatja be: „Van- lotta és hirdette, hogy „minden tanítónak 
rökök ellen vívott küzdelmeket. Ezért hát nak, kik Melanchthont félénknek, bátor- kettõs kötelessége a tanítás (docere) és a 
a Magyarországról érkezõ diákoknak talannak, sõt gyávának is mondják. Ez fenyítés (castigare)”. […]
nem csak tanítója, hanem valóságos istá- azonban korántsem vonatkozik a »tanár-
polója is volt – befogadta õket saját házá- ra«. Amilyen szelíd volt munkáiban, tár- Magyarország iskolai 
ba. Szívesen jöttek hozzá a tanulni vá- salgásában, épp oly hamar haragra lob- reformációja a wittenbergi 
gyók azért is, mert az értékes tanulmá- bant, ha tanítványai a kellõ kifejezéseket Melanchthon-tanítványok 
nyokon túl az érzelmi kötõdés is kölcsö- nem találták el. Tanítványai ismerték ter- munkássága eredményeként
nös volt. Hamar elment a híre a páratlan mészetét és jól tudták, hogy amilyen ha- A wittenbergi egyetemen töltött idõ, 
lehetõségnek, így hát a wittenbergi egye- mar felhevül, épp oly hamar meg is bé- valamint Melanchthon professzor sze-
tem elõadásait negyven év alatt több mint kül. Féltek is tõle, de csak úgy, mint a mélyes hatása számos ott járt magyar di-
négyszáz magyarországi és erdélyi diák gyermek a szeretõ és szeretett atyjától. Ha ák életútját, itthoni tevékenységét meg-
hallgatta. Megismerve a magyar tanítvá- azt hallotta, hogy a tanulók mámoros fõ- határozta. A 16. század Magyarországá-
nyokat, a professzor a következõ – igen vel, nagy lármát csapva mennek haza, ki- nak felekezeti vitáiban, iskolaügyében és 
pozitív – véleményt fogalmazta meg ró- ment hozzájuk. Aztán szokása szerint jól irodalmában meghatározó szerepet töl-
luk: „Szilárdabbak a hitben, mint a néme- megpirongatta õket. Ilyenkor a tanulók töttek be, így túlzás nélkül megállapíthat-
tek.” Márpedig ilyen véleményt csak ak- egy része elszaladt, a másik része pedig juk, hogy a század vezetõ értelmiségének 
kor tudunk mondani másról, ha nem fe- könnyezve kért bocsánatot a szeretett ta- nagy része megfordult Wittenbergben. 
lületesen, hanem lelke mélyéig megis- nártól. Mikor barátai arra intették, nem jó Hazatértük után munkásságukban lehe-
merjük, és számos személyes beszélgetés ám az ilyen mámoros csapattal összetûz- tetlen nem észrevenni a melanchthoni 
során közel kerülünk hozzá. Melanch- ni, Melanchthon azt felelte nekik: »Ha a örökséget. Az örökségbõl számunkra 
thon professzor ilyen kapcsolatban volt magyarok olyan könnyen elbánnának a most az oktatással foglalkozó, az iskolák, 
magyar diákjaival. A kapcsolat a letelt di- törökkel, mint én e tanulókkal, akkor Eu- a tanítás mikéntjére vonatkozó anyagrész 
ákévek után is megmaradt. Melanchthon rópának nem kellene semmitõl sem ret- a kiemelkedõ, illetve azok a tanítványok, 
híres leveleinek címzettjei gyakran voltak tegnie!« Nagy súlyt fektetett a humanista akik itthon életük munkáját ennek a terü-
egykori magyar diákjai, és azok a ma- képzésre. Amikor a wittenbergi egyete- letnek szentelték. A Melanchthon által ki-
gyarországi tehetõs nagyurak, akiknek men a reformáció elsõ hatásaként a hall- dolgozott háromszintû oktatási program 
volt tanítványai számára kért támogatást, gatók csak teológiával akartak foglalkoz- (latin iskolák programja az „Unterricht 
segítséget. Ez a támogatáskérés sohasem ni, nem hagyta, nem engedte ezt, síkra der Visitatoren” címû mûvében) számos 
volt öncélú. Levelezésével minden alka- szállt a tudományok mellett. Azt tartotta, itthoni, városi alsó fokú, protestánssá vált 
lommal a reformáció terjedését, és külö- a tudomány nem ismerése miatt minden vagy újonnan alapított protestáns iskola 
nösen az iskolaügy helyzetét segítette. dolog, az emberi és az isteni dolgok is tanrendjében köszön vissza. Az ilyen tí-
[…] megrendülnek.” pusú magyarországi iskolákban jól nyo-

mon követhetõ Melanchthon tanköny-A fentiekben leírtakból már kitûnt, 
veinek használata. Elsõsorban nyelvtan-Melanchthon oktatásügyért hogy Melanchthon nevelõi gondoskodá-
könyvei, a Terentius-fordítás és az Euró-végzett munkássága sa túlmutatott az egyetemi elõadások 

Wittenberget Melanchthon idejében pa-szerte egyik legnépszerûbb könyve, a megtartásán. A hirtelen felduzzadt hall-
így emlegették: „a lutheránus Athén”. Corion-krónika. Magyarország iskolái-gatói létszám mellett is fontosnak tartot-
Egyetemének és az ott tanító professzo- ban nem csak használták ezeket a tan-ta, hogy mindenkinek legyen egy oktató-
roknak, különösen Luthernek és Me- könyveket, hanem tudós tanárok ezek ja, aki figyelemmel kíséri és tanácsolja ta-
lanchthonnak, köszönhette a város azt a mintája alapján új tankönyvek kiadására nulmányait. Ezért Luther is, Melanch-
rangot, melyet a fenti elnevezés is alátá- is vállalkoztak. Az említett Corion-króni-thon is, és más professzorok fogadtak há-
maszt. A wittenbergi egyetemet 1502-ben ka történelemszemléletét vette alapul zukban diákokat és a család asztalához 
alapították. A névtelenségbõl a 16. század Székely István „Cronika ez világnak jeles ültették õket.
elsõ felére – az ott munkálkodó híres pro- dolgairól” címû mûve megírásakor. A Melanchthon személyisége, tanári 
fesszoroknak köszönhetõen – Németor- bibliafordító Károli Gáspár „Két könyve” nagysága nem csak példa volt pedagógus 
szág vezetõ egyeteme lett. Híressé vált szintén a Corion-krónika gondolkodás-kortársai elõtt, de megtudhatjuk róla azt 
azért is, mert Bölcs Frigyes választófeje- módját tükrözi. Molnár Gergely, a Wit-is, hogy nagy megértéssel viseltetett a ta-
delemnek köszönhetõen – aki megenged- tenbergben járt kolozsvári rektor Me-nítók iránt. „Egyetlen molnár szamara 
te Luthernek és Melanchthonnak, hogy lanchthont alapvetõ forrásként használ-sem szenvedett még annyit, mint az, aki-
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va írta meg latin nyelvtanát. Károlyi Pé- lában használt verses Biblia – Ludwig is, amikor már elhagyták a wittenbergi 
ter, aki szintén Wittenbergben járt és Me- Hembold munkája –, melyhez Melanch- egyetemet. Kiterjedt levelezés segítségé-
lanchthont mesterének tartotta, a görög thon írt az iskolák számára útmutatást. vel kísérte tovább életútjukat, és segítette 
nyelvtant dolgozta ki. A grammatikáról […] õket a reformok megvalósításában. Pél-
szólva feltétlenül említést kell tennünk a daértékû tanítómester volt, felbecsülhe-
reformáció egyik alapvetõ törekvésérõl, Melanchthon Fülöp nem csak kiváló tetlenül nagy érték az utókor számára, 
az ige anyanyelven történõ közvetítésé- elméleti szakembere volt korának, ha- akinek élete végén elhangzott hitvallása 
rõl. Ezek azon írások, melyek az anya- nem legalább olyan kiváló tanítómestere önmagáért beszél: „Az ifjúság tudomá-
nyelv oktatásának elsõ kézzelfogható je- is. nyos képzése érdekében megtettem kö-
lei, de egyúttal a nemzeti irodalom meg- Tanítványaihoz fûzõdõ viszonya pél- telességemet, amint csak tõlem telt, és 
születésének elsõ lépései is. A két „ked- daértékû mind az oktatómunkában, amint Isten tudnom engedte. Az iskola 
ves” Melanchthon-tanítvány, Dévai Bíró mind a személyes kapcsolatok tekinteté- poros levegõjében soha sem kerestem a 
Mátyás és Sylvester János mûvei voltak ben. Ebbõl következik, hogy oktatási, ne- csillogó, fényes hírt, s nevet!”
az elsõk a sorban, melyek a fenti törekvés velési elveit, elképzeléseit diákjai tovább-

(A fenti írás Jantos Istvánné jegyében keletkeztek. Grammatica Hun- vitték Németország-szerte és külhonba 
szakdolgozatának részleteitgarolatina (1539) és Ortografhia Ungarica is. Így kerülhetett Magyarországra hálás 

tartalmazza, melyet 2005-ben(1538). és lelkes tanítványok közvetítésével Me-
a Debreceni EgyetemenIskolai követelmény volt a Biblia ala- lanchthon iskolai reformja, és terjedt el 

a Neveléstudományi Tanszék pedagógia pos megismerése. Ennek szép példája oly mértékben, hogy hatása máig is érvé-
szakos hallgatójaként készített.)volt a Bártfán kiadott, és az ottani isko- nyesül. Gondja volt tanítványaira akkor 

mióta ember él a földön, mindig vol- szörnyû volt a következménye. Romok és tünk volna nekik, de nem: mi önzõek, em-A tak példaképek. Voltak és (remélhe- jóvátételi terhek következtek. Majd több bertelenek, igaztalanok voltunk. Tisztelet 
tõleg) lesznek is olyan ideálok, akik az millió német hazatelepítése a szomszé- a kivételnek, azoknak, akik a kormány 
egyént példamutató életre és értelmes al- dos országokból. A népsûrûség ellenére propagandája ellenére mégis igennel sza-
kotásra serkentik. Ilyen példaképek van- meg kellett oldaniuk a hazatelepítettek vaztak. Ez a december 5-i tettünk elárulja, 
nak a sportban, tudományban, s õk az if- elhelyezését. S meg is oldották. Pedig az õ mennyire üresek és erkölcsileg nullák va-
júság számára irányadók. Vagy hadtörté- népsûrûségük jóval nagyobb a mienknél. gyunk. „Szeresd felebarátod, mint önma-
neti példákra is hivatkozhatunk: Zrínyi- S mégis: még ezután Romániából kö- gad.” – mondta a Názáreti Jézus. De tra-
ek, Rákócziak, akik családi életüket és va- zel 300 ezer német származású embert gédia, hogy csak önmagunkat szeretjük, 
gyonukat áldozták a haza oltárán. De an- vásároltak ki, fejenként mintegy 20 000 a felebarátunkat nem. Ám önmagunkat is 
nak az édesanyának vagy édesapának is akkori német márka értékben. A döbbe- rosszul szeretjük, mert az önzés nem sze-
példaadó lehet az élete, aki becsülettel vé- net egyik oldala az, hogy a kommunista retet.
gigharcolta az egész életét, és önfeláldo- szellembe belefért az emberkereskede- Elhittük a hazug mesét, hogy elárasz-
zással, szeretettel nevelte gyermekeit. lem szörnyû jelensége. Csak a pénz szá- tanak bennünket a hazatelepülõ magya-
Kellenek az ilyen példaképek. Kellenek a rok. S milyen elszomorító és szégyentel-
példamutató emberek. jes, hogy ma Magyarországon könnyeb-

A további gondolatom érdekében ves- ben kap honosítást egy kínai, mint egy er-
sünk egy pillantást két népre: az izraelitá- délyi, kárpátaljai, vajdasági vagy felvidé-
ra és a németre. Példaadó az, hogy mind- ki magyar.
két nép törekvõ, szorgalmas, nációját sze- De mit produkál a mai magyar való-
retõ, s a saját fajtáját tartja elsõdlegesnek. ság? A 80-as években Romániából Ma-
Ebben követni kellene õket, mert példás a gyarországra menekült egy fiatalember a 
magatartásuk. családjával együtt, s lakást keresett ná-

Közelebbrõl megnézve: az izraeliták lunk maga és családja számára. Tudtuk, 
története mintegy 6000 éves, elõttünk áll mított nekik. Viszont megrendítõ a német hogy segítenünk kell. Az egyik parókián-
az ószövetségben. Mélyen vallásosak. De viselkedés: hogy a saját fajtájuk iránti sze- kon biztosítottunk nekik helyet. S most, 
a tízparancsolatot még a nem vallásosak retet olyan nagy volt, hogy rengeteg 2004. december 5-én, népes családjával 
is tiszteletben tartják, és irányítószelle- pénzt áldoztak az érdekükben. Nem vol- együtt nem kívánt részt venni ezen a nép-
mük. Persze hogy elõfordul közöttük (ta- tak kicsinyesek, kapzsiak, fukarok, nem szavazáson. Ilyen szomorú történeteket 
lán nem is kevés) istentagadó vagy mate- nézték, hogy nekik esetleg kevesebb jut termel ki a mai magyar valóság.
rialista, de a saját fajtájuk iránti szeretet azzal, hogy 300 ezerszer 20 ezer márkát ki Lehet, hogy igaz a mondás: minden 
mindig összetartotta õket. Fontos még kell fizetniük egy kommunista hatalom- népnek olyan a sorsa, amilyet megérde-
számukra a család. Megfigyelések szerint nak, azt erõsítve ezzel a tömérdek pénz- mel. Csak azért idéztük fel két nép – az iz-
ritkán bomlik fel a család, mert a mózesi zel. raelita és a német – viselkedését, gondol-
törvények szilárdan összetartják azt. Ezeket a példákat látva nagyon szo- kodásmódját, mert az õ példájukon látni 

S itt van egy másik nép: a német. Rö- morú és elkeserítõ, ahogy 2004. december a mi hitványságunkat. Õk tudják, ismerik 
vid idõ alatt két világháborút is vesztet- 5-én szavaztunk a határainkon túl élõ a Szentírás szavait: szeretet nélkül sem-
tek, és ez rengeteg áldozattal járt; techni- magyarok ügyében. Egy egyszerû papír mik vagyunk!
kai okok miatt a másodiknak különösen segítségével sok mindent megkönnyítet- CZIKORA LAJOS

Példaképek



OROSHÁZI HARANGSZÓ 2005 õsze  21

hamar elmaradt mellõlük a bajban, mondván, hogy féltik a gye-
Olvasói levél rekeiket. A férj is magára hagyta feleségét, semmit nem segített 

neki, hiszen a gyereknevelés és a háztartás a nõ dolga. Ráadá-
sul amikor az iskolába kerülõ gyerekek miatt arra az elhatáro-

Tisztelt Ribár János esperes úr! zásra jutott, hogy az autista Tamást napközi otthonba adja, ak-
Tisztelt Olvasók! kor hitvese azzal kezdte vádolni, hogy nem jó anya és még ke-

reszténynek is csapnivaló. Továbbra sem vett át semmit felesé-
E levelem megírására több dolog is ihletett. Elsõként talán az, ge terheibõl, végképp elhidegültek, és csak a gyerekek miatt 
hogy számtalanszor hallani, hogy az egyházak felekezeti kü- maradtak együtt mind a mai napig. A koronát az tette fel az 
lönbség nélkül kiállnak a családi élet mellett, másrészrõl a július egészre, hogy az állandó idõhiánnyal küzdõ anyukának – aki 
11-i „Vendég a háznál” címû rádióadás egyik olvasói levele. Ha rendszeresen együtt tanult gyermekeivel, pedig mostanra 
valaki szokta, tudja hallgatni a Kossuth Rádiót hétköznapon- munkát is kellett vállalnia az anyagi problémák miatt – élete 
ként 13.00 és 13.30 között, akkor ismeri a gyerekekrõl és csalá- párja ennek ellenére azt vágta fejéhez, hogy azért van ennyi 
dokról szóló, nem ritkán nagyon is tanulságos mûsort. gond a gyerekekkel, mert nem keresztény szellemben neveli 
Szándékom mindenekelõtt egy hallott történet ismertetése, s õket. Persze õ ehhez a kérdéshez továbbra is csak kívülállóként 
ezzel más egyebet nem akarok, mint elgondolkodtatni azon fe- volt hajlandó hozzászólni.
lebarátaimat, akik rászánják ezt a pár percet az olvasásra. Hoz- Ennyi volt a felolvasó bemondónõ hangján is szívhez szóló tör-
záteszem, evangélikus keresztyénként nem akarok ellendruk- ténet. Remélem, átérezhetõ a mi felelõsségünk is. Ha a család 
kernek feltûnni, ezért csak egy kérdést teszek fel elõzetesként: érték, akkor legyen tényleg az, és ne ítélkezzünk az elutasítás 
Velünk rendben van minden? Hitelesek tudunk maradni? hangján mások gondjairól. Vajon tényleg keresztények voltak 
Egy elkeseredett ötgyermekes családanya „Nem mondhatom az ítélkezõ, elmaradó barátok? Tényleg keresztény volt a magát 
el senkinek, elmondom hát mindenkinek…” cím alatt írt egy le- tökéletesnek érzõ és ezért családja felett „isteni” magasságban 
velet a rádiómûsorhoz a saját történetérõl. lebegõ férj, aki nem óhajtott részt venni gyerekei nevelésében? 
Keresztény házasságot kötöttek férjével, ezért számukra már a Milyen Istenben higgyen ez a magára maradt anya? Milyen hit-
kezdeteknél is természetes volt, hogy sok gyermeket fognak re nevelje a gyermekeit? Legvégül: mit is jelenthet neki képmu-
vállalni, mert így tartották teljesnek az életüket. A fiatalasszony tató hitvese mellett a házasság életközössége? Az Isten tökéle-
áldott állapotba kerülvén boldogan, hitben és az egészséges tes elképzeléseinek legtöbbet a dilettáns megvalósító, az em-
életmódot betartva készült a gyermekáldásra. A kis jövevény 9 ber árt.
hónap múlva meg is érkezett, azonban Tamásról nagyon ha- Nem kívánok több kérdést feltenni. Mindenkitõl csak annyit ké-
mar kiderült, hogy súlyos értelmi fogyatékos, sokszor dühroha- rek: nyitott, együtt érzõ szívvel nézze ezt a történetet. Ha van 
mokban kitörõ autista. Ezzel a teherrel indultak neki a késõbbi igazi társa, igazi szövetségese az élet nehézségeire, akkor adjon 
várandósságnak, de a többi négy gyermeknél ilyen gond nem hálát az Úristennek, mert a legnagyobb ajándékot kapta az 
merült fel. Azonban iskolába lépésükkor az egyikrõl kiderült, élettõl! Tisztelettel:
hogy hiperaktív, a másikról, hogy diszlexiás. A levél írója szomo-
rúan említette meg, hogy keresztény baráti társaságuk nagyon MADARÁSZ ILDIKÓ

z erkölcsi relativizmus (minden vi- az saját fiaikra, lányaikra, unokáikra és megével fogják megbánni azt, hogy gene-A szonylagos) azt jelenti, hogy bármit dédunokáikra. Mert ott kezdõdik a törté- rációk lelkébe nem oltották be az Isten 
bármikor a saját érdekeim, elképzelése- net, hogy legelõször csak kétségbe vo- örök erkölcsi rendjét, hogy egyszerûen 
im, önzõségem szerint cselekedhetek. nom a tízparancsolat hitelességét, példá- megfosztották gyermekeiket a morális 
Ennek klasszikus példája volt nem túl ré- ul azt, hogy „tiszteld atyádat és anyádat”, értékrendszertõl.
gen egy baloldali liberális vezetõ politi- a következõ lépés, hogy nevetségessé te- Erkölcsi abszolútumok éppúgy létez-
kus ama találmánya, hogy még a lopás is szem õket, s az édesapát „öregnek” vagy nek, mint kétségbevonhatatlan fizikai 
igazolható, csak megfelelõ magyarázatot, „faternak”, az édesanyát „muternek” törvények. Ostoba az az ember, aki két-
mentséget kell hozzá találni. Így született vagy „öreglánynak” nevezem. S aki ed- ségbe vonja a gravitáció törvényét, és a le-
meg „a megélhetési lopás” ízléstelen és dig eljutott, annak a gyereke rúgni és ütni vegõben szeretne sétára indulni. Követ-
undorító fogalma, ahelyett, hogy a társa- fog. A fatert is, a mutert is. Az embervilág kezménye a zuhanás! Az erkölcsi relati-
dalomért és a gazdasági életért felelõs po- egyre durvább lesz. Mert máris az, de itt vizmus (viszonylagosság) következmé-
litikusuk azon fáradoznának, hogy senki is szomorúan igaz a klasszikus humor: az nye is a zuhanás. Zuhanás a semmibe, 
ne kényszerüljön az éhség miatt lopni. idén rosszabb, mint tavaly volt, de jobb, aminek az alján halálra zúzza magát a 
Ugyanígy az erkölcsi relativizmus jegyé- mint jövõre lesz. szerencsétlen és félrevezetett, istenhittõl 
ben született meg az a bornírt tétel is kü- Az erkölcsi abszolútum: Isten által eltántorított ember.
lönféle sikkasztásokra, vagyongyarapo- meghatározott erkölcsi törvény, és benne A Biblia –  velünk ellentétben – 
dásokra, pénzügyi lenyúlásokra, hogy van a Bibliában. Ne az ember határozza meglehetõsen határozott: „Azt gondolja 
„törvényes volt, de nem erkölcsös”. A fo- meg, hogy mi a jó és a rossz, mert akkor magában a bolond, hogy nincs Isten!” [Zsolt 
galom kitalálói még csak nem is sejtik – mindenki csak a saját érdekeit veszi fi- 14,1] S hogy nincs örökké érvényes erköl-
vagy ha igen, akkor démoni –, hogy mi- gyelembe. Ezért szükséges az örök és ál- csi törvény. 
lyen erkölcsi és morális katasztrófát sza- landó erkölcsi igazság! Eljön majd az a 

SZERKESZTÕkasztanak ezzel a jövõ generációjára, az- keserves pillanat, amikor az emberek tö-

Korunk szellemi rákja:

az erkölcsi relativizmus
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ár egyik cikkírónk,  Madarász Géza Elrémült lélekkel gondolunk a szeren- a maga harsány és hányaveti (mert ebben B másodfelügyelõ  Harangszó újsá- csétlenül járt milliókra, kárt szenvedõkre, is felületes) istentagadásával? Hiszen 
gunknak éppen ebben a számában (9. ol- és szorongva töprengünk, vajon mindez megrendítõ az a szellemi kiüresedés, 
dal) foglalkozik a témával, nem árt még miért történhet. Érdemes lenne pályáza- amikor már az a kérdés sem kerül elõ, 
egyszer szembesülni a ténnyel, a kifeje- tot kiírni olyan dolgozatra, hogy van-e hogy honnan jöttünk, kik vagyunk és ho-
zéssel. mélyebb jelentése, akár üzenete ezeknek va tart az életünk! S kézenfekvõ lett a 

Kínában szûnni nem akaró ítéletidõ a drámai, sõt tragikus történeteknek, szent dolgok megvetése, Isten szavának 
volt, és a déli területeken 10 várost öntött vagy egyszerûen elintézzük – ahogy so- kerülése, a szentségek negligálása.
el a víz, de heves esõzések voltak Európa kaknál tapasztalom – egy nyegle kézle- Van a Bibliának egy elhanyagolt kife-
több országában is. Közben Portugáliá- gyintéssel, és azzal a bornírt megjegyzés- jezése: Isten haragja. Nem illik ilyet mon-
ban erdõtüzek gyúltak. Víz és tûz közé sel, hogy mindez szerencsére nem nálunk dani egy liberális korban, ám ettõl függet-
szorulva. Szörnyû képeket láttunk Svájc- történt. Nem biztos, hogy nem kellene el- lenül ez benne van a Bibliában. Szó van 
ból, Németországból; Graz közelében gondolkodnunk a történtek spirituális lé- arról, hogy elõfordulhat, hogy meghara-
egy házat kõomlás sodort el, Luzernnél nyege felett! Távol álljon egy evangélikus gítjuk az Istent. Õ nagy türelmû, sokáig 
földcsuszamlás miatt tûzoltók vesztették igehirdetõtõl, hogy bárkit riogasson eset- csak jelzések, intések szintjén figyelmez-
életüket, és tudjuk mi volt (és van) Er- leges csapásokkal, katasztrófákkal, ba- tet, de sajnos az a bizonyos pohár képes 
délyben a Székelyföldön, de New Or- jokkal, de ezek most itt vannak a nyakun- betelni: és akkor itt az Isten haragja!
leanst sem felejtjük el. Hurrikánok, tájfu- kon, és egészen biztos, hogy áttételesen Most pedig Ábrahám módjára kell kö-
nok, felhõszakadások, szélviharok, föld- mindenki érezni fogja a hatását, akár pél- nyörögnünk a Szodoma világért: ha van 
rengések, tûzvészek és nagyon sok halott. dául a benzinárakban. Lehet, hogy jelzé- tíz igaz, akkor könyörülj meg rajta! Szo-
S még több gyászoló, még több kisemmi- sek jönnek a mennyei központ felõl, hogy domában nem volt, s ítéletidõ jött ott is.
zett, mindenétõl megfosztott ember. nagyon elkanászodott a fehér civilizáció SZERKESZTÕ

Ítéletidõ világszerte

Ének
a temetõben

Idén augusztusban egy szomorú kö-
telességemnek tettem eleget: teme-
tésen vettem részt. Fájdalmas, szo-
morú esemény: egy édesanyát (aki 
csak 50 éves múlt) kísértünk el utol-
só földi útjára. Megrázó eset.
Már a gyülekezés kezdetén feltûnt, 
hogy a legtöbb jelenlevõnek a kezé-
ben énekeskönyv van, s amikor a lel-
kész elkezdte a szertartást, szinte az 
egész gyülekezet énekelt. Megval-
lom, engem nagyon meglepett a bú-
csúzásnak ez a módja, ahogy elkö-
szöntünk valakitõl, aki régen gyüle-
kezeti közösségünknek, a nagyobb 
családnak a tagja volt.
Felmerült bennem egy gondolat: mi 
lenne, ha Orosházán is így búcsúz-
nánk elmenõ testvéreinktõl? Ehhez 
csak akarat kell. S persze az, hogy le-
gyen a kezünkben énekeskönyv. Jó 
lenne bátran együtt énekelni a te-
metésen a lelkésszel és a kántorral, a 
búcsú is meghatóbb lenne közös-
ségben. Kérem evangélikus testvé-
reimet, ne szégyelljük a hitünket így 
is megvallani, s a temetéseken nyis-
suk ki az énekeskönyvet és énekel-
jünk együtt Isten dicsõségére és lel-
künk vigaszára, tisztelgve ezzel az 
eltávozott elõtt is.

CZIKORA LAJOS

Gyermekhét 
Lucfalván

Egy Nógrád megyei kis faluban ren-
dezték meg azt a hetet, ahová kar-
doskúti és szentetornyai gyerekeket 
vittem július 11. és 16. között. Az 
EKE (Evangélikusok Közössége az 
Evangéliumért) szervezte ezt a gye-
rekhetet, ahová nem csak helyieket 
vártak. A gyerekeket helyi családok-
nál szállásolták el, amely során talán 
életre szóló barátságok is kötõdtek. 
A velem jött gyerekek még sohasem 
jártak ilyen táborban. Volt közöttük, 
aki még a családjától se vált el egy 
napra sem, mégis jól érezték magu-
kat. A honvágy csak a hét elején je-
lentkezett.
A tábor fõ témája Pál apostol misz-
sziós útjai voltak. A történeteket 
aranymondásokkal együtt ismerték 
meg a gyerekek. A kézmûvesfoglal-
kozásokat igen kedvelték. Esténként 
hangjáték formájában Fehérke tör-
ténetét vetítették. Volt akadály- és 
bibliaverseny, valamint tábortûz. A 
környezõ hegyekben kirándultunk 
is, amely az alföldi gyerekeknek igen 
nagy élmény volt. Remélem a gyere-
keket ez a hét is közelebb vitte Jézus 
Krisztushoz, és a mennyei örökség 
mellet földi országunk megismeré-
sében is segítette õket!

LACZKI JÁNOS

gyházunkban hatévenként (így jö-E võ tavasszal is) választásokra kerül 
sor a következõ sorrendben:

1.) Minden gyülekezetben a presbitériu-
mot és (ahol van) a képviselõ-testületet is 
meg kell újítani a tisztségviselõkkel egye-
temben (felügyelõ, gondnok, szvsz elnök 
és tagok, egyházmegyei, kerületi, orszá-
gos küldöttek stb.).

2.) Minden egyházmegyében meg kell 
újítani az egyházmegyei vezetést, ismét 
választani kell újra esperest, egyházme-
gyei felügyelõt, az egyházmegyei presbi-
térium és közgyûlés pedig az új gyüleke-
zeti presbitériumok és közgyûlések által 
kiválasztott delegáltakból áll össze.

3.) Kerületi választás a kerületi felügye-
lõre is vonatkozik (püspököt nyugdíjba 
vonulásig választottak a gyülekezeti köz-
gyûlések), ebben az esetben szintén a 
gyülekezetek szintjén zajlik le a választás.

A választásokat minden gyülekezet-
ben egy jelölõbizottság viszi végbe, mely-
nek hivatalból tagja a gyülekezet beikta-
tott, azaz parókus lelkésze (igazgatólel-
kész), illetve még a presbitérium által 
választott jelölõbizottsági tagok (3-5 fõ).

A jelölõbizottság által kialakított jelö-
lõlistát végezetül a gyülekezeti közgyû-
lés hagyja jóvá, azaz szentesíti, majd kö-
vetkezik a beiktatás és az eskütétel.       RJ

Egyházi
választások
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Adományok az Orosházi Harangszó újságra
2005. május 7.–2005. szeptember 12.

Györgyi Bálint és neje
Pál Tamásné
Keller Józsefné
Szabó Bálint és neje
Pusztainé Nagy Erzsébet
Malya Zsolt
Vetési Imréné
Török Sándor (Franciaország)
Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium
Szendi H. Sándorné
Csmela Józsefné
Domján Istvánné
Tóth Mihály (Bikal)
Németh Istvánné
Kunos Lajosné
Kovács Ferencné
Szekeres Istvánné
Éliás Dávid és Éliás Dávidné
Kilián Szilvia
Héjja Bálint és neje (Kardoskút)
Németh János és neje
Dr. Kiss A. Sándor (Szeged)
Koszorús Pál (Pécs)
özv. Pusztai Lajosné
Szabó Gyula
Czikora Lajos (Kardoskút)
Dr. Harmadi Pálné
Dr. Gyárfás Ferencné (Budapest)
Berta Imréné
ifj. Dimák Sándor
özv. Balogh Sándorné
Csehi József
Sólyom Lajosné
Lánczi Istvánné
Gombkötõ Pálné
Gombkötõ Irén
Nemes Endréné és családja
Csomor Ferencné

2000 Ft
1500 Ft
500 Ft

2000 Ft
500 Ft

7180 Ft
1000 Ft
5000 Ft
4000 Ft
5000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
500 Ft

2000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
2000 Ft

10000 Ft
5000 Ft
2000 Ft
1000 Ft
2000 Ft
2000 Ft
1000 Ft
2000 Ft
500 Ft

1000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
1000 Ft

1000 Ft
1000 Ft
500 Ft

1000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
500 Ft

1000 Ft
1000 Ft
500 Ft
500 Ft

1000 Ft
20000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
500 Ft
500 Ft
500 Ft

1000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
2000 Ft
1000 Ft
2000 Ft
500 Ft

2000 Ft
2000 Ft
5000 Ft
500 Ft

2000 Ft
810 Ft

2000 Ft
1000 Ft

12700 Ft

Kalmár Pálné
Nagy Dénesné
Nagy Rudolfné
Szalay Judit
Szikora József és neje
Ponicsán Orsolya
Dérné Csepregi Klára
Szabó Károlyné
Pataki Etelka
Szász Antal
Csepregi Imre és neje
Dr. Horváthné Csepregi Terézia
Horváth József
Ribár Jánosné
Deák Ferencné
Szokodi László
Kunos Sándor (Kardoskút)
Hajdú József (Kardoskút)
Barna Béláné (Kardoskút)
Szabó Bálint és neje
Cziráki Arnold és neje
Tóth Antalné
Dénes Józsefné
Bakos Józsefné
Ladányi Jenõné Pataki Judit
Szula János
Tóth Lenke
Törös Antalné
id. Kiss Ferenc
Balogh János és neje
Tóth Imre
Sebestyén István
Tömböly Jánosné
Török Lajos
Benkõ Istvánné (Salgótarján)
Várady József (Kondó)

Név nélkül, de Istennél tudva lévõ 12 testvértõl

KÖSZÖNJÜK! ISTEN ÁLDÁSA LEGYEN AZ ADAKOZÓKON!

nik, vagyis a tagok többségi véleménye az abszolút eredmény.
Ehhez a rendszerhez arra van szükség, hogy mindenki legyen Tanuljuk a demokráciát
képes arra, hogy: 1.) megfogalmazza a véleményét; 2.) kultú-Mert kivétel nélkül mindenki felelõs! ráltan elmondja azt a gyûléseken. Le kell végre vetkõzni a kádá-
ri szocializmus korában szerzett neveltetést, rabszolga-szociali-

Egyházunkban is a Zsinat – törvényhozó testület – döntése ér- zációt, hogy csak szavazni lehetett, de választani nem!
telmében demokrácia van, így mindenben a többségi vélemény Minden gyülekezeti tag személy szerint felelõs azért, hogy: 1.) 
dönt. Ezért is születtek meg e sorok a közelgõ egyházi, gyüleke- milyen lelkésze van, 2.) milyen vezetõsége, presbitériuma, kép-
zeti választások elõtt: tanuljuk a demokráciát, mert minden at- viselõ-testülete van! Sem a püspök, sem az esperes ebbe bele-
tól függ, hogy a többség – tudatosan vagy tudatlanul – hogyan szólni nem tud, ezért nagyon fontos, hogy tanuljuk meg végre 
szavaz. Minden gyülekezeti tagnak, aki csak egy kicsit is komo- a demokráciát. Mindenkinek legyen véleménye, legyen képes 
lyan veszi a gyülekezeti életet, a gyülekezet szolgálatát, óriási megfogalmazni és kulturáltan megmondani.
felelõssége van a választások idõszakában. S ami a legfontosabb: legyen egy olyan imaközösség, amely a 
A legfelelõtlenebb és legerkölcstelenebb jelenség az, amikor gyülekezeti élet lelki-szellemi hátterét képezi. Ilyen imaközös-
valaki kivonja magát a választásokból, mondván, hogy majd ség pedig csak az ige rendszeres hallgatóiból állhat össze! Így 
„fenn” (s itt nem Istenre gondol) eldöntik. Semmit nem dönte- tanuljuk Isten színe elõtt Krisztusban a Lélek vezetésével a gyü-
nek el fenn, minden attól függ, ami a gyülekezetekben törté- lekezeti demokráciát.                                                           RJ
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KERESZTELÉSEK (3 éven aluli gyermekek) HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Tóth Imre és Fodor Gyöngyi leánya: Berényi Péter és Sin Andrea 2005. május 21.

ESZTER 2005. május 1. Jarabin Tibor és Kovács Mónika 2005. május 28.
Erzsiák Gábor és Pintér Mónika leánya: Angyal László és Alexy Márta 2005. június 18.

SÁRA 2005. május 8. Nagy Szilárd és Csiszár Lavinia 2005. július 9.
Weirich Oswald és Szentpéteri Mariann leánya: Lázár Csaba Zsolt és Zelenka Edit Andrea 2005. augusztus 6.

GRÉTA MARIANN 2005. május 15. Vas Sándor és Vandlik Tímea 2005. augusztus 27.
Szabó Sándor és Kovács Erzsébet fia: Szabó Zoltán és Nagy Judit 2005. szeptember 3.

MÁTE 2005. május 16. Nagy Ferenc és Rucz Éva 2005. szeptember 3.
Pál Zsolt és Valaczkai Edit fia: ISTEN VEZESSE ÉS IRÁNYÍTSA ÕKET ÉLETÚTJUKON

DOMINIK 2005. május 29. ÉS SEGÍTSEN MEGTARTANI FOGADALMUKAT!
Mikó Zsolt és Petovszky Brigitta fia:

ÁKOS 2005. június 5.
Nagy Róbert és Györgyi Szilvia Ágnes leánya:

TEMETÉSEK (2005. május 7.–2005. szeptember 13.)EMMA BOGLÁRKA 2005. június 26.
Szabó György és Iványi Erika fia: Németh Bálintné Kovács Franciska (66) · Csík István (63) · 

GYÖRGY ISTVÁN 2005. július 3. Szendi H. Sándor (71) · Homoki Józsefné Major Margit 
Hávris Szabolcs és Horváth Andrea leánya: Zsuzsanna (80) · Malya Jánosné GáI Ilona (72) · Balogh 

SZANDRA 2005. július 10. Lajosné Gabnai Etelka (87) · Dumitrás Istvánné Marsóczki 
Molnár Imre és Horváth Tünde fia: Margit (86) · Gyurics Gyuláné Károlyfalvi Terézia (75) · Szilasi 

VIKTOR IMRE 2005. július 10. Ferenc (84) · Seres Jánosné Paksi Erzsébet (54) · özv. Ella 
Gáspár Norbert és Csurár Csilla leánya: Vincéné Greksza Mária (80) · Gyõri János (66) · Kurucz Gábor 

PATRICIA 2005. július 10. (65) · Rácz Sándorné Vizi Etelka (83) · Székács András (67) · 
Csurár Tibor és Kolompár Emese fia: Dimák István (83) · Gulyás Józsefné Süle Etelka (84) · Bánki 

RENÁTÓ 2005. július 10. Horváth Lajosné Nagy Julianna (83) · özv. Pusztai Gyuláné 
Balogh Gábor és Mórocz Erika leánya: Rédei Erzsébet (78) · özv. Szabó Lászlóné Miszlai Márta (58) · 

NIKOLETT 2005. július 17. Dominkó Ferenc Zoltán (58) · Kiss Antal (86) · Molnár 
Benkõ József és Makai Orsolya fia: Antalné Dénes Erzsébet (89) · Bartók Imre (52) · Mihuca 

BENEDEK JÓZSEF 2005. július 17. Mihály István (74) · Barta Józsefné Simai Ilona (65) · Papp 
Lalik Tibor és Baricsa Henriett leánya: Lászlóné Déher Ibolya (66) · Szita Józsefné Ádász Erzsébet 

MERCÉDESZ BIANKA 2005. július 17. (79) · Lazanyecz Mihály (91) · Tóth Ferenc (71) · Páli László 
Csabai József és Baricsa Szilvia fia: (46) · Bolga Jánosné Séllei Margit (81) · Pásztorcsik János (95) 

JÓZSEF GÁBOR 2005. július 17. · Király Imre (57) · Bors Imréné Tar Sára (54) · özv. Cseszkó 
Skorka Csaba és Birkás Gyöngyi fia: Antalné Lénárt Gizella (79) · Sáfár Sándor (83) · Keresztes 

SZABOLCS 2005. július 24. Vilmosné Poór Julianna (92) · özv. Karasz Pálné Birkás 
Tóth Árpád és Csizmadia Gabriella fia: Julianna (84) · Kovács Lajos, Szentetornya (53) · Suszter 

PÉTER 2005. július 24. Józsefné Fekete Sarolta (63) · Kunos Mihály (84) · Czellár 
Tóth Imre és Lakos Beáta leánya: Györgyné Kunos Katalin (84) · özv. Csizmadia Lajosné 

LORETTA 2005. augusztus 7. Kocsondi Erzsébet (91) · Váraljai Sándor (46) · Antali Sándor 
Stigermajer Attila és Kovács Katalin fia: Béla (46) · Kiss Sándor (78) · Csizmadia Ferenc (64) · 

MARTIN 2005. augusztus 14. Gombkötõ Jánosné Rácz Julianna (92) · Németh Ferenc (95)
Agócs Ferenc és Csaba Katalin leánya: A VILÁG PEDIG ELMÚLIK […] DE AKI AZ ISTEN AKARATÁT 

KATRIN 2005. augusztus 14. CSELEKSZI, MEGMARAD ÖRÖKKÉ. [1Jn 2,17]
Györki Zoltán és Harangozó Erzsébet fia:

TAMÁS 2005. augusztus 14.
Györki Zoltán és Harangozó Erzsébet leánya:

ZSUZSANNA 2005. augusztus 14.
Mizsur István és Csizmadia Katalin leánya:

ANITA 2005. augusztus 27.
Mórocz Lajos és Németh Erika fia:

GÁBOR 2005. szeptember 4.
Bartos László és Dr. Tihanyi Krisztina leánya:

DORINA 2005. szeptember 11.
Szarvas László József és Fehér Ágnes Ilona fia:

ÁDÁM LÁSZLÓ 2005. szeptember 11.

ISTEN ÁLDÁSA LEGYEN A GYERMEKEKEN ÉS CSALÁDJUKON!

Összeállította: Pleskó Józsefné

NÉPEGYHÁZI HÍREK

Március eleje óta látogatható gyülekezetünk megújult honlapja a http://oroshaza.lutheran.hu címen,
de elérhetõ a Magyarországi Evangélikus Egyház honlapjáról is, melynek címe: www.lutheran.hu

Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk megújult honlapunkon!

Kiadja: az Orosházi Evangélikus Egyházközség (5900 Orosháza, Thék E. u. 2.) · 
Felelõs kiadó: Ribár János lelkész, esperes és Koszorús Oszkár egyházmegyei fel-
ügyelõ · Tördelõszerkesztõ: Szatmári László · Nyomtatás: Iniciale Bt., Orosháza 
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