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„…ami kor tá vo li test vé re in -
kért imád koz tunk, bi zony
ma gun kért is kö nyö rög -
tünk.”

Március 6. – a nők
világimanapja f 4. oldal

„Ha meg kér dez nél tíz em bert ar ról, ho gyan le het a menny or szág ba
jut ni, a leg töb ben azt fe lel nék, hogy ke mény mun ká val, jó cse le ke de -
tek kel és he lyes élet tel. De sem mi kép pen sem dol goz hatsz meg ér te,
nem ér de mel he ted ki vagy vá sá rol ha tod meg a menny or szág ba ju tá -
so dat. Nem tudsz elég jó len ni ah hoz, hogy egy tö ké le tes hely re ke rülj. ”

Kegyelemből élni f 11. oldal

Március 15. – lelkiismeretünk ünnepe f 7. oldal
Utrechti interjú dr. Nagy Dorottyával f 8. oldal
„Csakazértis-hálaadás” f 9. oldal
Szövött metaforák f 9. oldal
A MAHEM-től az EKME-ig f 11. oldal
Mi való március idusára? f 13. oldal

„Va jon tud ja-e va la ki az ol va sók 
kö zül, mi lyen az, ami kor egy ro ma
kö zös ség gyá szol? Vol tak-e már 
vir rasz tá son vagy akár csak 
ci gány te me té sen?”

Cigánytemetés f 5. oldal

SE MPER REFOR M ANDA

„Nincs annál nagyobb szolgálat, mint
mikor az Isten Fia bűnhordozó
szolgája lett minden embernek, ha
még oly nyomorult és megvetett is az
illető. Milyen világraszóló nagy eset
volna az, ha egy nagy király fia
elmenne a koldus kunyhójába, ápolná
betegségében, kimosná a szennyből,
s elvégezne mindent, amit különben
a koldusnak kellene megtennie?
Nemde nagy megalázkodás volna?!
Az emberek szemmeresztve, száj-
tátva hallgatnák, és nem győznének
róla eleget beszélni.” 
d Luther Márton: Jer, örvendjünk,

keresztyének!
(Szabó József fordítása)

Ti zen hat és fél mil li árd fo rin tot kap -
tak ta valy a ma gán sze mé lyek adó já -
nak 1 + 1 szá za lé kos fel aján lá sa i ból
a ci vil szer ve ze tek és az egy há zak –
tar tal maz za az Adó- és Pénz ügyi El -
len őr zé si Hi va tal (APEH) tá jé koz ta -
tó ja.

A több mint 4,5 mil lió adó zó ma -
gán sze mély ből kö rül be lül 1,7 mil li ó -
an tet tek ér vé nyes fel aján lást csak -
nem hu szon ki lenc ezer szer ve zet ré -
szé re. Eb ből száz öt ven öt volt egy ház,
ket tő ki emelt költ ség ve té si elő irány -
zat, a töb bi ci vil szer ve zet. 

A ked vez mé nye zett ci vil szer ve ze -
tek re ju tó fel aján lá sok össze ge át la -
go san 330 ezer fo rint, egy-egy fel aján -
lás át la go san 5600 fo rint volt. Az egy -
há zak ja vá ra ren del ke ző adó zók át -
la go san mint egy hat ezer fo rin tot
aján lot tak fel.

Az el ső há rom egy ház a fel aján lá -
sok szá mát te kint ve a Ma gyar Ka to -
li kus Egy ház (több mint fél mil li ó an
aján lot tak fel szá má ra csak nem há -
rom mil li árd fo rin tot), a Ma gyar or -
szá gi Re for má tus Egy ház (164 ezer
föl aján ló, csak nem egy mil li árd fo -
rint) és a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház, amely nek csak nem fél száz -
ez ren aján lot tak több mint 300 mil -
lió fo rin tot.

A Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz -
sé gek Szö vet sé ge szá má ra öt és fél
ez ren aján lot ták fel adó juk egy szá -
za lé kát 67 mil lió fo rint összeg ben,
a Hit Gyü le ke ze té nek 16 ez ren
aján lot tak fel össze sen 56 mil lió fo -
rin tot, a 155. he lyen ál ló Négy szeg -
let kő Apos to li Hit Nem zet kö zi
Egy há zá nak pe dig egy tu cat nyi an
aján lot tak fel össze sen fél száz ezer
fo rin tot.

g MTI

Összesítették
az egyéni

adó fel aján lá sokat 

b Mó zes, Ká in és Ábel, Dá vid, Jó -
zsef és test vé rei – a Bib li á ból is -
me rős sze mé lyek ez út tal pa ra -
ván mö gött ele ve ned tek meg.
Nyol ca dik al ka lom mal ren dez -
te meg a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház Gyer mek- és If jú -
sá gi Osz tá lya már ci us 7-én az or -
szá gos báb ver senyt, amely nek
hosszú szü net után is mét a kő -
bá nyai gyü le ke zet ká pol na szín -
pa da adott ott hont.

A száz har minc hat bá bo zó ki lenc fel -
lé pő cso port ban olyan nagy sze rű elő -
adás sal ké szült, hogy a zsű ri – Döb -
ren tey Il di kó me se író, Gra nasz tói
Szil via és Gi o van ni ni Kor nél báb -

mű vész, va la mint Ke re pesz ki Ani kó
ma gyar,  hit tan és finn sza kos ta nár –
rend kí vü li dön tést ho zott: az egy-egy
har ma dik és má so dik he lye zés mel lett
há rom el ső dí jat ítélt oda, és eze ket
szá mos kü lön díj jal is ki egé szí tet te.

Gyer me kek a Bib li á ban volt a té má -
ja az idei ve tél ke dés nek. A fel dol go zás -
hoz a cso por tok a leg kü lön fé lébb tech -
ni ká kat al kal maz ták – ma ri o nett-,
fa ka nál- és pa pír báb, árny já ték és ve -
gyes tech ni ká val ké szült bá bok ke rül -
tek a szín pad ra. A tíz per ces elő adá sok
ér té ke lé se kor a zsű ri ki emel te a bá bok
és a dísz le tek ma gas szín vo na lát és a
sze rep lők ért he tő be szé dét.

g Bo da Zsu zsa

(A báb ver seny ről ké pes be szá mo lónk
a . ol da lon ol vas ha tó.)

Bib li ai sze rep lők
a kő bá nyai szín pa don

VI II. or szá gos evan gé li kus báb ver seny

A pes ti for ra da lom 1848 böjt jé nek
kel lős kö ze pén tört ki. Már ci us idu -
sa La eta re („Örül je tek!”) és Ju di ca
(„Ítélj meg, Is te nem!”) va sár nap ja
kö zött szer dai nap ra esett. Az or szág
evan gé li kus temp lo ma i ban a há rom
mar kán san meg kü lön böz tet he tő teo -
ló gi ai irány zat va la me lyi ké hez tar to -
zó lel ké szek vá ra ko zás tel jes gyü le ke -
ze tek előtt pré di kál tak. 

A li be rá lis teo ló gia ne ves kép vi se -
lő je volt Ha ub ner Má té, a Du nán tú li
Egy ház ke rü let püs pö ke és Szé kács Jó -
zsef, „az or szág pap ja”. A lu the ri or to -
do xi át Sze be ré nyi Já nos nak, a Bá nyai
Egy ház ke rü let szu per in ten den sé nek,
a pi e tiz must pe dig Bau ho fer György
bu da vá ri lel kész nek a ne ve fém je lez -
te. A há rom ke gyes sé gi irány zat kap -
cso la tát erő tel je sen szí nez ték a je len -
tős szá mú szlo vák és né met aj kú evan -
gé li kus ság nem ze ti sé gi tö rek vé sei. 

1848 böjt jén te hát meg le he tő sen
kü lön bö ző ige hir de té sek hang zot tak az
evan gé li kus temp lo mok ban. Még is
volt va la mi egye sí tő erő, amely a for -
ra da lom ki tö ré sét kö ve tő en kö zös
gon dol ko zás ra és cse lek vés re ve zet te
az evan gé li ku so kat. „Is ten és a Ha za!
E ket tő le gyen imánk, be szé dink és el -
tö ké lé se ink leg ked ve sebb tar tal ma!” –
ír ja 1848 de cem be ri kör le ve lé ben Ha -
ub ner Má té püs pök. Ezt az alap el vet
mind egyik kö zös ség ma gá é vá tet te. Eb -
ből kö vet ke zett, hogy a job bágy ság fel -
sza ba dí tá sát, a tör vény előt ti egyen lő -
sé get, a lel ki is me re ti és saj tó sza bad sá -
got mint a for ra da lom vív má nya it az
evan gé li ku sok egy sé ge sen el fo gad ták. 

Így je lent meg 1848-ban a for ra da -
lom az evan gé li kus ság böjt jé ben, és így
kelt élet re az ézsa i á si pró fé cia: „Ne kem
az olyan böjt tet szik, ami kor le ol dod
a bű nö sen föl ra kott bi lin cse ket, ki bon -
tod a já rom kö te le it, sza ba don bo csá -
tod az el nyo mot ta kat, és össze törsz
min den jár mot! Oszd meg ke nye re det
az éhe ző vel, vidd be há zad ba a sze gény
buj do só kat, ha me zí te lent látsz, ru -
házd fel, és ne zár kózz el test vé red elől!
Ak kor el jön vi lá gos sá god, mint a haj -
nal ha sa dás, és ha mar be he ged a se -
bed. Igaz sá god jár előt ted, és az Úr di -
cső sé ge lesz mö göt ted.” (Ézs 58,6–8)

He lyén va ló föl ten ni a kér dést for -
dít va is: Volt-e ha tá sa a la kos ság hét
szá za lé kát ki te vő evan gé li kus ság nak
a for ra da lom ra? Meg je le nik-e az egy -
ház böjt je, a pas sió a for ra da lom ban?

Ha ub ner püs pök kör le ve lé ben ar -
ra szó lít ja fel a gyü le ke ze te ket, hogy
a sze re tet esz kö zé vel véd jék meg az el -
len ség gel szem ben a for ra da lom kin -
cse it. Krisz tus pas si ó já nak bűn bo -
csá tó je len tő sé ge ugyan nem kap
han got a fő pász to ri le vél ben, de a
nem zet test vé ri össze fo gá sá ban ki fe -
je zés re jut hat az evan gé li u mi sze re tet.

„… el lát juk ma gun kat azon nél kü -
löz he tet len kel lék kel, mely ben nün ket
fel dul ha tat la nok ká tesz. Mi ez? Egy
szó val meg mon dom: a sze re tet! Ha

mi, kik e di cső Ma gyar or szág ha tá ri
kö zött la kunk, mind nyá jan iga zi
részt ve vő szív ből egy mást test vé ri ka -
rok kal ölel jük, ez min ket ura i vá tesz
el len égünk dü hé nek. Mert a sze re tet
bi za lom mal jár, – a bi za lom egye sít,
– az egyes ség ne ve li az erőt, – az erő -
nek ér zé se lel ke sít, – a lel ke se dés bá -
tor sá got szül, – a bá tor ság ki tű rő vé
tesz, és a ki tű rő ké a győ ze de lem!

Test vé rim! Test vé ri sze re tet te hát
az, mit nem ze ti kor má nyunk min den
hon fi ak nál fel tesz, hogy Is ten nel kez -
dett moz gal munk sze ren csé sen ki -
fej lőd hes sék. S kér dem: kí ván-e evan -
gyé li o mi Anya szent egy há zunk va la -
mit sür ge tőb ben, mint ezt? 

Krisz tus mi kor övé it a leg főbb kel -
lék re fi gyel mez tet te, így szól lott: (Ján.
13,34.35.) »Egy uj pa ran cso la tot adok
nek tek, hogy egy mást sze res sé tek, mint
én sze ret te lek ti te ket. Er ről es me rik meg
min de nek, hogy az én ta nit vá nya im
vagy tok, ha egy mást sze re ten di tek….«

…Hir des sük te hát hi ven a Krisz tus
evan ge li o mát uton ut fé len és mond -
juk ki, hogy nincs jobb ha za fi ság,
mint az iga zi evan ge li u mi ke resz tény -
ség, – és nincs evan gé li u mi ke resz tény -
ség jó ha za fi ság nél kül…”

A püs pö ki kör le vél és az el hang zott
böj ti pré di ká ci ók nem tet ték a sza bad -
ság har cot a sze re tet had já ra tá vá, ha -
tá suk még sem el ha nya gol ha tó. 

A Habs burg–orosz össze fo gás sal
ki vé rez te tett sza bad ság harc íté let re
vá ró tá bor no ka i nak meg ren dí tő kál -
vá ri á ját pas si ó vá for mál ta a hit. Dam -
ja nich Já nos nak ki vég zé se éj sza ká ján
pa pír ra ve tett imád sá ga a bi zo dal mas
hit tes ta men tu ma, egy szer s mind köz -
ben já ró ima az or szá gért: „Min den -
ség Ura! Hoz zád fo hász ko dom! Te
erő sí tet tél en gem a nőm től va ló el vá -
lás bor zasz tó órá i ban, adj erőt to vább -
ra is… Ol tal mazd meg, Min den ha tó,
az én kü lön ben is sze ren csét len ha zá -
mat a to váb bi ve sze de lem től! Haj lítsd
az ural ko dó szí vét ke gyes ség re a hát -
ra ma ra dó baj tár sak iránt, és ve zé reld
aka ra tát a né pek ja vá ra!…”

…és még is úgy tű nik, hi á ba sza -
kadt meg ke serv ben annyi hű ke bel
a ho nért. Negy ven nyolc, öt ven hat,
nyolc van ki lenc fel lob ba nó re mény -
sé ge nem ho zott iga zi úju lást. A for -
ra dal mak, re for mok, nem zet újí tó
meg moz du lá sok egy re ke ser ve sebb
böjt höz ve zet tek – nap ja ink ra már az
élet min den te rü le tén. 

Ta lán nem kel le ne ke reszt re fe szí -
te nünk ma gun kat. Ta lán vissza kel -
le ne tér ni az el ső, az iga zi, a krisz tu -
si pas si ó hoz! Ta lán vé get ér ne né pünk
kál vá ri á ja, ha el jut nánk Krisz tus
egye dül üd vö zí tő ál do za tá hoz, ahol
meg bűn hőd te már az Úr a múl tunk
s jö ven dőnk.

For ra da lom – böjt ben
g Gyri Gábor

„Ta lán nem kel -
le ne ke reszt re 
fe szí te nünk 
ma gun kat. 

A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü -
let né hány pe da gó gu sa há rom év vel
ez előtt hív ta élet re a győ ri ke rü le ti
szék ház ban mű kö dő Lu ther-ol va -
só kört. Az az óta is rend sze re sen
össze jö vő kö zös ség cél ja Lu ther éle -
té nek és írá sa i nak jobb meg is me ré -
se. A Bib lia éve kap csán ta valy ősszel
az ol va só kör tag jai rajz pá lyá za tot
ír tak ki ál ta lá nos és kö zép is ko lás ta -
nu lók ré szé re Lu ther és a Bib lia
cím mel.

Kö zel száz pá lya mű ér ke zett a ki -
írás ra – az or szág túl só vé gé ből, még
ró mai ka to li kus is ko lá ból is. A mun -

ká kat egye te mi ok ta tó kép ző mű vé -
szek bí rál ták el. Az ün ne pé lyes ered -
mény hir de tés – amely re min den pá -
lyá zót meg hív tak – múlt szom bat
dél után volt a győ ri ke rü le ti szék ház -
ban. A bí rá lók két kor cso port ban
osz tá lyoz ták a mű ve ket, va la mint a
kö zös al ko tá so kat, és egy kü lön dí jat
is ki ad tak. A he lye zet tek – az ol va -
só kör egyik lel ké szi ve ze tő jé nek, Isó
Do rottyá nak a kö szön tő je után – Itt -
zés Já nos püs pök től és Sza bó György
egy ház ke rü le ti fel ügye lő től ve het -
ték át a dí ja kat.

g Me nyes Gyu la fel vé te le

Lu ther és a Bib lia
– gyer mek raj zo kon
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A böj ti idő har ma dik va sár nap já nak
ne ve Ocu li, az is ten tisz te let be ve ze -
tő zsol tá ra után: „Sze mem az Úr ra
néz szün te len…” (Zsolt 25,15)

Mi re néz nek a sze me ink, mit lá -
tunk? – ez ha tá roz za meg éle tün ket.
Nem rég fáj dal ma san ta pasz tal tam
en nek igaz sá gát. Egy ki ra kat von ta
ma gá ra a sze mem, és nem lát tam
meg, hogy a jár dán az asz falt fel
van pú po sod va. Be le bot lot tam és
el es tem. Mert nem a lá bam elé néz -
tem, ha nem a ki ra kat ra.

A leg töb ben azt mond ják: „Én
csak azt hi szem el, amit lá tok.” Így
volt ez zel még Jé zus ta nít vá nya, Ta -
más is, aki a töb bi ek ör ven de ző be -
szá mo ló já ra, hogy lát ták a fel tá madt
Urat, úgy fe lelt: „Ha a sa ját sze -
mem mel nem lá tom, nem hi szem.”

Ocu li va sár nap ján Pé ter apos tol Jé -
zus Krisz tust ál lít ja sze münk elé. Az
ő ál do za tá ra, ke reszt ha lá lá ra em lé -
kez tet, ami kor azt ír ja: „drá ga vé ren,
a hi bát lan és szep lőt len Bá rány nak,
Krisz tus nak a vé rén” vál tat ta tok meg.
Néz ze tek Krisz tus ra, néz ze tek a gol -
go tai ke reszt re! Lás sá tok, mit tett, ho -
gyan sze re tett ti te ket Jé zus, hogy az
éle tét ál doz ta ér te tek! Lás sá tok, ho -
gyan sze re tett ti te ket, és higgye tek a
sze me tek nek: ő most is így sze ret! 

Bi zo nyá ra van nak, akik kon fir -
má ci ó juk kor meg ta nul ták és még
em lé kez nek rá, amit Lu ther Már ton
a Kis ká té ban ír: „Hi szem, hogy Jé zus
Krisz tus (…) az én Uram, aki en gem,
el ve szett és meg ítélt em bert meg vál -
tott, min den bűn től, a ha lál tól és az
ör dög ha tal má ból meg sza ba dí tott
és ma gá é vá tett, nem arannyal, sem
ezüst tel, ha nem szent és drá ga vé ré -
vel, ár tat lan szen ve dé sé vel és ha lá lá -
val, hogy egé szen az övé le gyek…”

Jé zus mint ál do za ti bá rány a vé rét
ad ta ér tünk. A vér adás ra hí vó pla ká -
tok hir de tik: „A vér éle tet ment”.
Egy vér adó há rom em ber éle tét
ment he ti meg. Jé zus azon ban nem a
Vö rös ke reszt buz gó vér adó ja volt. Az
ál do za ti bá rány ké pe, ame lyet az ige
rá al kal maz, az ószö vet sé gi rí tus ra
em lé kez tet. A hi bát lan ál do za ti ál lat
vé rét és ez zel éle tét ad ta a he lyett az
em ber he lyett, aki nek a bű nei mi att
meg kel lett vol na hal nia. Ez volt az ál -
do zat ér tel me. Ezt vál lal ta Jé zus, aki
nem négy de ci li ter vért adott, ha nem
az éle tét. Ő volt a tö ké le tes ál do zat,
aki he lyet tünk meg halt, és ez zel
meg vál tott min ket. Nem há rom em -
ber, ha nem az egész em be ri ség éle -
tét men tet te meg. 

Aki le ve szi sze mét er ről az ál do zat -
ról, a ke reszt ről, Krisz tus ról, az ha mar
el ve szí ti hi tét. Aki a kö rül mé nye i ből,
az élet ese mé nye i ből, sor sá nak ala ku -
lá sá ból akar ja meg lát ni Is ten sze re te -
tét, az el bi zony ta la no dik, két ség be esik.
Csak azok lát ják, hogy Is ten sze re tő
Atya, akik Jé zus ke reszt jé re néz nek,
ahol Jé zus az éle tét ad ta ér tünk. Őrá
néz ve, ál do za tát lát va egye ne sen is ten -
ká rom lás len ne azt mon da ni, hogy
nem sze ret en gem az Is ten. 

Ami kor Pé ter apos tol az is ten fé le -
lem ről be szél, ar ra utal, hogy meg ne
bánt suk Is tent az zal, hogy ké tel ke -
dünk sze re te té ben. Is ten nem kö ve tel,
ha nem ad, a leg na gyob bat, a leg töb bet:
sze re te tét, ön ma gát ad ja Jé zus sal és Jé -
zus ban. Ez az em be ri élet leg na gyobb
ér té ke. Is ten fé lő nek len ni nem azt je -
len ti, hogy fé lünk a bün te tő Is ten től, ha -
nem azt, hogy fé lünk olyat ten ni, ami
el sza kít hat na tő le.

Hi á ba va ló élet mód ról is szól az apos -
tol. Pé ter úgy ta pasz tal ta, és ezért vall -

ja, hogy az élet tel jes sé ge ak kor nyí lik
meg az em ber előtt, ha sze mé lyes kap -
cso lat ba ke rül Is ten nel. De ezt sen ki nem
te he ti meg, mert egész lé nyünk ön ma -
gunk kal van te le. Ön ző élet for mánk azt
je len ti, hogy min dig ma gunk ra né -
zünk, ma gunk ra gon do lunk, a ma -
gunk ér de ke van a sze münk előtt. Ma -
gun kat akar juk meg va ló sí ta ni, a ma gunk
el kép ze lé se it, aka ra tát ke resz tül vin ni.
Nem te he tünk ró la, így szü let tünk. De
ez zel az élet mód dal még sem azt ér jük
el, hogy az éle tünk tel je seb bé, bol do gab -
bá, ér tel mes sé len ne. 

Mind annyi an is mer jük, hogy né -
ha ránk tör az üres ség, az élet el hi bá -
zott sá gá nak, az ér tel met len ség nek, a
re mény te len ség nek az ér zé se. Mi
ön ma gunk rab ja i ként élünk, és eb ből
az élet for má ból nem tu dunk sza ba -
dul ni. A kö vet kez mé nye i től szen ve -
dünk. Nem va gyunk bol do gok, te le
van az éle tünk konflik tu sok kal, még
azok kal is szem be ke rü lünk, akik a leg -
kö ze lebb áll nak hoz zánk: há zas tár -
sunk kal, gyer me ke ink kel, szü le ink kel,
ba rá ta ink kal. A töb bi ek ről, a tá vo labb
ál lók ról, azok ról, akik hez nem fűz nek
ér zel mi kö te lé kek, nem is be szél ve. 

Jé zus Krisz tus ön zet len ál do za ta
azon ban meg vál tott, ki sza ba dí tott
ben nün ket az ön zés hi á ba va ló élet -
mód já ból. Nem csak ar ról van szó,
hogy pél dát adott az ön zet len élet for -
má ra, ha nem ál do za tá val le he tő sé get
is te rem tett szá munk ra, hogy ki lép -
hes sünk ön zé sünk ből, ren dez hes sük
bű ne in ket, és ez zel meg nyi tot ta előt -
tünk az Is ten nel va ló kö zös sé get, az
em be ri élet tel jes sé gét. Pé ter apos tol
sza va i val: meg vál tat ta tok „atyá i tok -
tól örö költ hi á ba va ló élet mó do tok ból”.

A sze re tet him nu szá ban ugyan ezt
Pál apos tol úgy mond ja: „…ha sze re -

tet nincs ben nem, sem mi va gyok.”
(1Kor 13,2) A sze re tet nél kü li élet hi -
á ba va ló. Csak a sze re tet ad ér tel met,
tar tal mat az élet nek. Jé zus nak az
éle tét ál do zat ként oda adó sze re te te
nem csak az ő éle té nek adott ér tel met,
ha nem mind azo ké nak, akik ben ne
hisz nek. Így le szünk, let tünk meg vál -
tot tai, a bűn, az ön zés ha tal má ból ki -
sza ba dí tot tai.

Ocu li va sár nap ján ezt ál lít ja sze -
münk elé Pé ter apos tol. Jé zus ra néz -
ze tek: sze re te té re, ér te tek ho zott ál do -
za tá ra, ke reszt jé re, és hi te tek le gyen
re mény ség is! Hi szen Jé zus fel tá madt,
élő Úr, ke zé ben van a ti sze mé lyes éle -
te tek, de az egész vi lág is, övé a jö vő.
Bár mi lye nek is a kö rül mé nye i tek – ak -
ko ri ban már kez dőd tek a ke resz tény -
ül dö zé sek, rom ló tár sa dal mi és gaz -
da sá gi hely zet, vál ság volt a Ró mai Bi -
ro da lom ban –, ti ne ve szít sé tek el Jé -
zust a sze me tek elől. Él je tek is ten fé -
lő éle tet, te gyé tek azt, ami Is ten aka -
ra tá nak meg fe le lő, él jé tek a jé zu si
sze re te tet, és a vál sá gok kö zepette se
fe led jé tek el: Is ten sze ret ti te ket!

g Ba li cza Iván

Imád koz zunk! Urunk, nyug ta lan a
szí vünk, amíg ben ned meg nem nyug -
szik. Nem va gyunk sza ba dok, amíg te
meg nem sza ba dí tasz min ket. Nem
tel jes az éle tünk, amíg te be nem töl -
töd. Nincs re mény sé günk, amíg meg
nem lá tunk té ged. Nyug ta lan időnk -
ben, kö rül mé nyek rab sá gá ban, üres -
ség ér ze tünk kín zá sá ban, re mény te len -
sé günk csüg ge dé sé ben ál lítsd elénk
meg vál tó sze re te ted je le ként ke resz te -
det, és lát tasd meg ve lünk fel tá ma dá -
sod min den fö lött győz tes ha tal mát.
Ámen.

B ÖJ T 3.  VA SÁR NAP JA O C U LI   1P T 1,1721 

Sze münk előtt a Bá rány
A VA SÁRNAP IG ÉJE

b Böjt har ma dik va sár nap já nak
el ne ve zé se Ocu li, mely az int ro -
i tus zsol tár an ti fó ná já nak la tin
kez de te. „Ocu li mei sem per ad
Do mi num; qu o niam ip se evel let
de la qu eo pe des me os.” – „Sze -
mem az Úr ra néz szün te len,
mert ő sza ba dít ja ki lá bam a
csap dá ból.” (Zsolt 25,15)

A böj ti idő szak de re kán já runk, s az
evan gé li um sza vai (Lk 11,14–28) Jé -
zus nak azt a cso da té te lét ál lít ják
elénk, amikor né má ból űz ör dö göt, és
le győ zi a sö tét ség ha tal mát. Krisz tus
ere je erő sebb, mint az erős fegy ve res,
s ere je ép pen ár tat lan Bá rány vol tá -
ban rej lik. Az Efe zu si le vél e va sár nap -
ra ki je lölt sza ka sza is ezt mond ja: „Le -
gye tek te hát Is ten kö ve tői, mint sze re -
tett gyer me kei, és él je tek sze re tet ben,
aho gyan a Krisz tus is sze re tett min -
ket, és ön ma gát ad ta ér tünk »ál do za -
ti aján dé kul«…” (Ef 5,1–2)

Ocu li va sár nap já nak gra du ál éne ke
egy igen gyak ran el hang zó ko rál, a
Krisz tus, ár tat lan Bá rány (EÉ 188). Bár
éne kes köny vünk ben a Böjt, nagy hét fe -
je zet élén ta lál ha tó, leg in kább még is a

11. úr va cso rai li tur gia Ag nus Dei té te -
le ként is me rős szá munk ra. Ezt a ket -
tős sé get tük rö zik a né met éne kes -
köny vek is: a ré geb bi gyűj te mény a
pas si ós éne kek, a most hasz ná la tos a
li tur gi kus dal la mok kö zött ad ja köz re.

Az Ag nus Dei ré geb bi ke le ti gya kor -
lat nyo mán a 7. szá zad ban ke rült be le
a mi se li tur gi á ba a com mu nioelé, és a ke -
nyér meg tö ré se kor éne kel ték. Szö ve ge
Ke resz te lő Já nos sza va it idé zi: „Íme, az
Is ten Bá rá nya, aki hor doz za a vi lág bű -
nét!” (Jn 1,29.36), és li tá ni a sze rű imád -
sá got for mál be lő le az „ir gal mazz ne -
künk” és „adj ne künk bé két” ké ré sek kel.

A re for má to ri úr va cso rai li tur gia
meg tart ja ezt a té telt. Éne künk szer -
ző je, Ni ko laus De ci us (1485 kö rül –
1546 után) le for dít ja szö ve gét né met -
re, és a kö zép ko ri tro pizá lá sok min tá -
já ra bő vít mé nye ket il leszt be le.

De ci us szer ze tes volt, s 1519-ben
dön tött a re for má ció mel lett, majd ké -
sőbb Lu ther nél ta nult. Az O Lamm
Got tes, unschul dig ének nek mind
szö ve ge, mind pe dig dal la ma tő le
szár ma zik. Az el ső két vers az ének ősi
gyö ke rét, az Ag nus Dei min tá ját kö -
vet ve tel je sen meg egye zik, mind két
stró fa zá ra dé ka: „Ir gal mazz né künk”,
míg a har ma di ké: „Adj né künk bé két.”

Gra du ál éne künk fel te he tő en 1522
nya ra és 1523 ko ra ta va sza kö zött ke -
let ke zett két má sik ko rál lal együtt, így
eze ket a leg ré gibb ere de ti né met
evan gé li kus éne kek kö zött tart juk
szá mon. Ta lán ép pen a kor szak leg -
el ső mű vei, hi szen Lu ther nek ma gá -
nak sem szü let tek ezen idő pont előtt
éne kei. Li tur gi kus funk ci ó ját te kint -
ve De ci us mi se éne kek pót lá sá ra,
nép nyel vű hasz ná la tá ra szán ta kom -
po zí ci ó it. Dal la ma it is kö zép ko ri ol -
tá ri éne kek ből me rí tet te.

A Krisz tus, ár tat lan Bá rány kez -
de tű éne künk ma gya rul elő ször a
kéz ira tos Eper je si gra du ál ban (EpGr,
1635) ta lál ha tó meg, mely jól szem -
lél te ti, hogy a 16. szá za di né met ko -
rá lok több nyi re nem ke let ke zé sük ko -
rá ban ke rül tek át a ma gyar gya kor -
lat ba, ha nem mint egy száz év vel ké -
sőbb. „Krisz tus, ár tat lan bá rány, / az
ke reszt fán meg ha la. / Nagy en ge del -
mes va la, / az ret te ne tes kín ban. / Bű -

ne in ket vi se léd, / s po kol tul meg men -
tet él. / Ir gal mazz ne künk, / Hall gass
meg min ket, / Adj bé kes sé get, / mi
ke gyes meg vál tónk.” (EpGr 228)

A ma gyar vál to zat ban mind há rom
vers szak zá ra dé ka más; az ének szö -
ve gé ben mind össze egy-egy sor vál -
to zik. Ta lán ezért szo kott le evan gé -
li kus sá gunk mind há rom vers szak
vé gig ének lé sé ről az úr va cso rai li -
tur gi á ban. He lyes, ha leg alább egy év -
ben egy szer a tel jes éne ket is el éne -
kel jük. A szin te vál to zat la nul is mét -
lő dő vers sza kok mi att meg erő sö dik
az ének me di ta tív jel le ge: egy pont -
ra kon cent rál va „sze mem az Úr ra –
Is ten Bá rá nyá ra – néz szün te len”.

Bi zo nyá ra so kan érez tük, érez zük
tel je sít he tet len nek előt tünk ál ló fel ada -
ta in kat úgy, amint a Ki rá lyok köny vé -
ben Il lés, ami kor az Úr an gya la má -
sod szor is meg érin tet te, s ezt mond -
ta: „…erőd fe lett ál ló út áll előt ted!”
(1Kir 19,7) Azon ban Krisz tus, az ár tat -
lan Bá rány meg halt és fel tá madt a mi
vált sá gunk ra, bű ne ink bo csá na tá ra.
Az ő út já ra te kint ve me rít he tünk
erőt, s emel het jük sze me in ket föl fe -
lé, szün te le nül az Úr ra néz ve: „Ocu li
mei sem per ad Do mi num…”

g Abaffy Nó ra

Krisz tus, ár tat lan Bá rány
É NE K K INCSTÁR

forrás

[Lel kész:] Urunk, add ne künk ész re -
ven nünk, hogy jö ve vé nyek va gyunk
ezen a föl dön. Mi sok szor ab ban a
biz tos tu dat ban élünk, moz gunk eb -
ben a vi lág ban, mint ha itt len ne
örök la ká sunk. Anya gi ja va ink ban ke -
res sük biz ton sá gun kat, és ha mis,
ve szen dő, ide ig le nes dol gok ban bí -
zunk. Add ne künk, hogy meg hall juk
sza va dat, ami kor apos to la i don ke -
resz tül ar ra fi gyel mez tetsz, kérsz
ben nün ket, hogy ne a ma gunk ere -
jé ben, mu lan dó ér té ke ink ben le gyen
re mény sé günk, ha nem ab ban a
Krisz tus ban, aki éle tét ad ta ér tünk.
Ké rünk té ged…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket.

[Lek tor:] Urunk, te min dig óv tad
tör vé nyed del a jö ve vé nye ket, mert né -
ped is jö ve vény volt Egyip tom ban.
Tud juk, hogy aki jö ve vény, aki más -
hon nan szár ma zik, köl tö zik be egy te -
le pü lés re, egy or szág ba, azt könnyen
ki re kesz tik, le né zik az ott élők. Add
ne künk, hogy min den ki iránt nyi tot -
tak tud junk len ni, és hadd bá to rít sunk
min den kit ar ra, hogy kö zös sé ge ink -
be jár jon. Tedd késszé szí vün ket,
hogy be fo gad juk a ke re ső ket és az
újon nan ér ke ző ket gyü le ke ze te ink be.
Ké rünk té ged…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket.

[Lek tor:] Urunk, se gít sé gért ki ál -
tunk hoz zád, mert tisz tán lát juk,
hogy mer re ha lad vi lá gunk. El té ko -
zol juk mind azt, amit tő led kap tunk.
Nem gon do lunk a kö vet ke ző nem ze -
dé kek re, csak a ma gunk jó lé te és ké -
nyel me le beg a sze münk előtt. Te
szép nek, cso dá la tos nak te rem tet ted
a vi lá got, és mi tönk re tet tük. Las san
va ló ban ott tar tunk, hogy me ne kül -
nénk eb ből a vi lág ból, mert él he tet -
len né vált so kunk szá má ra, de nem
tud juk, hogy mer re in dul junk el.
Ké rünk té ged, adj ne künk tisz ta lá -
tást, fe le lős ség tel jes gon dol ko dást.
Adj bá tor sá got, hogy mer jünk szól -
ni, ten ni azo kért az em be re kért, aki -
ket ránk bíz tál. Ké rünk té ged…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket.

[Lek tor:] Urunk, ma van nem ze -
ti ün ne pünk. Büsz kék va gyunk er re
a nap ra, azok ra az em be rek re, akik a
19. szá zad ban ki áll tak a ma gyar ság
sza bad sá gá ért. Ugyan ak kor fé lünk is
min den ün nep lés től. Is ten tisz te le -
tünk kel egy idő ben meg em lé ke zé sek
van nak szer te or szá gunk ban. Fé -
lünk, hogy va la hol az ün nep lés ide -
jén is egy más el len for dul nak, gyű löl -
köd nek, vagy fegy vert fog nak hon fi -
tár sa ink. Ké rünk, őrizd meg nem ze -
tün ket. Jé zu sunk, téged aki azt mond -
tad, hogy „min den or szág, amely
meg ha son lik ön ma gá val, el pusz tul, és
ház ház ra om lik”, ké rünk, őrizd meg
né pün ket az össze om lás tól. Add,
hogy vég re össze fog junk a sok el len -
sé ges ke dés he lyett, és el in dul junk a
lel ki, er köl csi, gaz da sá gi nö ve ke dés
út ján. Ké rünk té ged…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket.

[Lel kész:] Urunk, kö szön jük ne -
ked, hogy míg itt jö ve vény ként él jük
min den nap ja in kat, te el ké szí tet ted
örök ott ho nun kat, ahol mind az, amit
el kezd tél eb ben a vi lág ban, tel jes ség -
re jut, és a ben ned va ló tel jes ség ben
ne künk is ott hont te rem tesz. Ámen.

Oratio
œcumenica
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„A hit va ló ban egy más test vé re i vé te -
szi az em be re ket, mert Krisz tus előtt
min den ki egyen lő, nem azt né zi,
hogy ki mi lyen nép hez tar to zik” –
mond ta Gáncs Pé ter püs pök a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
(MEE) erő szak el le nes csen des bu da -
pes ti meg em lé ke zé sén. Az együtt lét -
re ab ból az al ka lom ból ke rült sor
már ci us 3-án, ked den es te, hogy
aznap te met ték el a ta tár szent györ -
gyi ket tős gyil kos ság ál do za ta it.

A püs pök a zsú fo lá sig telt De ák
té ri evan gé li kus temp lom ban utalt
az is ten tisz te le ten fel ol va sott új -
szö vet sé gi igé re is, mely sze rint
„Krisz tus ban nincs zsi dó, sem gö rög,
nincs szol ga, sem sza bad (…), mert
ti mind nyá jan egyek vagy tok a Krisz -
tus Jé zus ban”. (Bár a március 3-i ese -
mény re lap zár tánk után ke rült sor,
Gáncs Pé ter ige hir de té sét múlt he ti
szá munk ban tel jes ter je del mé ben
kö zöl tük. – A szerk.)

Prőh le Ger gely, az MEE or szá gos
fel ügye lő je be szé dé ben ki je len tet te: az
ál lam pol gá ri fe le lős ség és a ke resz tény
em ber má si kért ér zett fe le lős sé ge
együtt jár, így az utób bi idő szak ban el -
ha ra pó zott erő szak kal szem ben is fel
kell emel ni ük a hang ju kat. Az össze -
jö ve tel ap ro pó ját „szo mo rú al ka lom -
nak” ne vez te, majd meg je gyez te: „Bár -
csak ne kel le ne most itt össze gyűl nünk
eb ből az al ka lom ból!” Egy út tal han got
adott an nak a re mé nyé nek, hogy
együtt lé tük nek lesz ha tá sa.

Az is ten tisz te le ten min den ki nek
al kal ma nyílt rá, hogy az erő szak hul -
lám kap csán ki fe jez ze gon do la ta it
egy-egy cé du lán. Eze ket a szer tar tás
vé gén össze gyűj töt ték, és né há nyat
fel ol vas tak kö zü lük. Egye bek mel lett
a ked den el te me tett ta tár szent györ -
gyi Csor ba Ró ber tért és öt éves kis fi -
á ért ol vas tak fel imád sá got.

g MTI

Ezt az Ég tá jo lót a Meck len bur gi Tar -
to má nyi Egy ház egy sze rű sé gé ben is
ba rát sá gos ven dég szo bá já ban írom.
A la za szö vet ség be tö mö rült né met or -
szá gi evan gé li kus egy há zak (VELKD)
püs pö kei ugyan is idei kon fe ren ci á ju -
kat a Ke le ti-ten ger hez kö zel fek vő
Güst row ban tart ják. 

A VELKD nyolc tag egy há za egé -
szen el té rő tör té nel mi vagy szo cio ló -
gi ai is mer te tő je gyek kel bír. A leg na -
gyobb és a leg ki sebb kö zött öt ven sze -
res a szor zó, hi szen a Han no ve ri Tar -
to má nyi Egy ház nak több mint há rom -
mil lió, a scha um burg-lip pe i nek pe dig
mind össze hat van két ezer tag ja van. 

Az el té rő adott sá go kat meg ha tá -
roz za az is, hogy va la mely egy ház test
az egy ko ri NSZK vagy pe dig NDK
te rü le tén fek szik-e. A kü lönb sé gek
még húsz év vel a ber li ni fal le om lá -
sa után is je len tő sek. Eze ket egye bek
mel lett a be vé te lek ará nyo sí tott el osz -
tá sá val pró bál ják át hi dal ni. Bi zo nyos
ese tek ben azon ban az egy há zi tér kép
át raj zo lá sá ra is sor ke rül: né hány he -
te szü le tett dön tés egy egy sé ges észa -
ki tar to má nyi egy ház lét re ho zá sá ról,
ame lyet – it te ni szó val – két ki csi „Os -
sie” és egy nagy „Wes sie” püs pök ség
fog al kot ni. 

A VELKD-t al ko tó nyolc egy ház
püs pö kei mel lett je len van nak Güst -
row ban azon tar to má nyi egy há zak
ve ze tői is, ame lyek nem tag jai en nek
a la za szer ve zet nek, és hat kül föl di
ven dég is meg hí vást ka pott. Így az -
tán húsz püs pök je len lé té ben zaj lott
a kon fe ren cia nyi tó is ten tisz te le te a
he lyi dóm ban. 

Az észa ki épí té szet stí lus je gye it
vi se lő, 13. szá za di ere de tű temp lom
egyik kü lön le ges sé ge a har minc éven

át Güst row ban al ko tó Ernst Bar lach
ha tal mas an gyal szob ra. A meg ren dí -
tő al ko tás nak nem csak esz té ti kai,
ha nem tör té nel mi és po li ti kai vo nat -
ko zá sai is van nak. Az éle sen Hit ler-
el le nes mű vész bronz szob rát ugyan -
is a ná ci idők ben el tá vo lí tot ták. Az an -
gyal – a kor ab szur di tá sát jel lem ző
mó don – éve ken át a püs pök ga rá zsá -
ban fe küdt, míg az tán be nem ol vasz -
tot ták. Csak a há bo rú után ön töt ték
új ra. Szim bo li kus je len tő sé gét mu tat -
ja, hogy ami kor 1981 de cem be ré ben
Hel mut Sch midt nyu gat né met kan -
cel lár az NDK-ba lá to ga tott, ha tá ro -
zott ké ré se volt, hogy en nél az an gyal -
nál ta lál koz has son Erich Honec ker
kom mu nis ta párt fő tit kár ral. Nyolc
év re rá le om lott a ber li ni fal, je lez ve,
hogy Is ten an gya lai föl jebb va lók min -
den em be ri és ör dö gi al ko tás nál.

A né met egye sü lés kez de ti eu fó ri -
á ját ta lán szük ség sze rű en kö vet te a ki -
jó za no dás és a tár sa dal mi gon dok kal
va ló szem be né zés idő sza ka. Ezek
egyi ke a csa lá dok meg vál to zott hely -
ze te. Ezt a tár sa dal mi sze re pek át ér -
té ke lő dé sé vel és szá mos egyéb kül ső
kö rül mény ha tá sá ra je len tős mér -
ték ben meg ha tá roz za a ha gyo má -
nyos for mák tól va ló el tá vo lo dás. Az
egy há zak nem néz he tik tét le nül eze -
ket a vál to zá so kat, ha nem fel ké szült
mó don vá laszt kell ad ni uk a ki hí vá -
sok ra. En nek je gyé ben ke rült a há -
rom na pos püs pö ki ta lál ko zó kö zép -
pont já ba a csa lád kér dé se. 

Kö zös gon dol ko dá sun kat azok a
bib lia ta nul má nyok ala poz ták meg,
ame lyek a bűn eset tör té ne té vel, a
Pél da be szé dek köny vé ben ol vas ha tó
„de rék asszony di csé re té vel” vagy
ép pen a té koz ló fiú pél dá za tá val fog -

lal koz tak. A tör té ne ti és szo cio ló gi ai
meg ala po zott sá gú elő adá sok ból pe -
dig meg tud hat tuk, hogy Né met or -
szág ban drasz ti ku san vissza esett a
szü le té sek szá ma: a negy ven év vel ez -
előt ti 2,4-es át lag nak ma csak a fe lé -
vel le het szá mol ni. Még ijesz tőbb
adat, hogy van olyan né met tar to -
mány, ahol a gyer me kek hat van há rom
szá za lé ka há zas sá gon kí vül szü le tik.
(Igaz, hogy a gyer mek szü le té sét kö -
ve tő en sok pár há zas sá got köt.) 

Egy há zi szem pont ból kü lön le ges
fel ada tot je lent az el vál tak lel ki gon do -
zá sa. Jól le het a né met tár sa da lom ban
el ter jedt az eman ci pá ció, itt ál ta lá ban
a nők ke rül nek hát rá nyos hely zet be.
A sta tisz ti kák sze rint a vá lás után a fér -
fi ak nyolc van szá za lé ka egy éven be -
lül új ra há za so dik, míg a nők hosszabb
ide ig ma rad nak egye dül. 

Egy há zi szem pont ból kü lö nö sen
ko mo lyan kell ven ni a gyer me kü ket
egye dül ne ve lő édes anyák tá mo ga tá -
sát: ők azok ugyan is, akik a leg ki sebb
szá za lék ban ke resz tel te tik meg gyer -
me kü ket. Pe dig az ő ese tük ben vol -
na leg in kább szük ség a ke resz tény kö -
zös ség be fo ga dó sze re te té re. Egy re
in kább ter jed az úgy ne ve zett „patch -
work csa lád” mo dell je, vagy is az a há -
zas ság, aho va mind két szü lő visz
gyer me ket. (Ilyen kor tör té nik az,
hogy az egyik há zas társ így szól a má -

sik hoz: „A te gye re ked és az én gye -
re kem ve ri a mi gye re kün ket…”)
Meg be szé lé sün kön szó esett a csa lá -
di erő szak ról és a ho mo sze xu a li tás
egy há zi meg íté lé sé ről is. 

A püs pö kök érin tet ték a női lel -
kész ség ből adó dó fel ada to kat. Ör ven -
de tes, hogy a lel kész nők – ma gyar ki -
fe je zés sel él ve – gyes re me ne te le
tel jes mér ték ben meg van old va.
Mar got Käßmann püs pök ugyan -
ak kor ar ra hív ta fel a fi gyel met, hogy
a han no ve ri tartományi egy ház  ban a
lel ké szek nek csak har minc szá za lé -
ka nő, rá adá sul e há nyad nak har -
minc két szá za lé ka rész ál lá sú. 

Jól le het ta nács ko zá sun kon egész
Né met or szág ra, sőt Eu ró pá ra ki te -
kin tettünk, meg ha tá ro zó nak bi zo -
nyult a meck len bur gi kör nye zet.
And re as von Malt zahn püs pök be -
szá mo ló ja sze rint eb ben a tar to mány -
ban az em be rek nyolcvan százaléka
nem egy ház tag. Nagy a mun ka nél kü -
li ség, sőt a gyer mek sze gény ség. Az
egy há zak ne he zen ta lál nak utat a
csa lá dok hoz, kü lö nö sen a kö zép nem -
ze dék hez. Ti pi kus je len ség, hogy a
gyer me ke ket – már ha elen ge dik őket
kon fir má ci ói ok ta tás ra – au tó val vi -
szik az is ten tisz te let re, hogy az tán egy
óra múl va ér tük men je nek. Gyak ran
meg tör té nik, hogy az amúgy egy -
ház tag idő sek ha lá la ese tén a gyer me -
kek nem kér nek egy há zi te me tést. A
lel ké szi kart is utol ér te a kor szel lem:
a lel ki pász to rok ne gye de egy szer vagy
két szer el vált. 

Jo han nes Fried rich ba jor püs pök
fel ké ré sé re – aki a VELKD el nök-
püs pö ke is – a ma gyar or szá gi hely -
zet ről kel lett be szá mo lót tar ta nom.
El ső sor ban a lel kész csa lá dok sa já tos

hely ze tét mu tat tam be, is mer tet ve
azo kat a fo lya ma to san meg va ló su ló
ter ve ket, ame lyek kel a je lent ke ző
gon do kat or vo sol ni pró bál juk. Ki de -
rült, hogy az egyes egy há zak éle té ben
sok a kö zös jel lem ző, így ba jok ész -
le lé se ese tén ér de mes a di ag nó zist és
a te rá pi át is össze han gol ni.

A güst ro wi konferencia újó lag ar -
ról győ zött meg, hogy a püs pö kök nek
ér de mes eu ró pai szin ten is együtt mű -
köd ni ük. A hi va ta los ta nács ko zás
mel lett le he tő ség nyílt to váb bi kap -
cso lat épí tés re nem csak né met, ha -
nem oszt rák, finn, svéd, dán és lett
püs pök test vé rek kel is. En nél is fon -
to sabb, hogy az együtt lét bi zo nyos ér -
te lem ben lel ki gya kor lat volt. Min den
lel kész nek – le gyen akár püs pök –
szük sé ge van er re. Ezért is jó, hogy e
ro vat cí me nem egy sze rű en csak
„Tá jo ló”, ha nem Ég tá jo ló.

Fon tos a ki te kin tés ke let re és nyu -
gat ra, észak ra és dél re, de szol gá la -
tunk ban leg in kább fel fe lé kell néz -
nünk, hogy az em be ri leg sok szor
re mény te len hely ze tek ben on nan
kér jünk se gít sé get. „…min den jó ado -
mány és min den tö ké le tes aján dék on -
nan fe lül ről, a vi lá gos ság Aty já tól
száll alá…” (Jak 1,17)

Püs pö kök a csa lá dok meg erő sí té sé ért
É GTÁJOLÓ

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

A ga lam bot mint a Szent lé lek lát ha tó
for má ját jól is mer jük Jé zus meg ke resz -
te lé sé nek tör té ne té ből. Ez a ga lamb ke -
rült a nép sze rűbb Szent há rom ság-áb -
rá zo lá sok ra, il let ve szá mos evan gé li kus
temp lom szó szé ké nek hang ve tő jé re. 

Az em lé ke ző is ten tisz te let ga -
lamb jai azon ban más ra utal nak. Ha -
son lí ta nak ar ra a ga lamb ra, ame lyik
Noé bár ká já ra olaj ág gal a cső ré ben
tért vissza az özön víz el múl tá val.
Az olaj fa ős idők óta a ke gye lem, az
Is ten be ve tett bi za lom, sőt örök zöld
vol ta mi att az örök élet jel ké pe. Az
olaj ág a ga lamb cső ré ben – épp a
Noé-tör té net mi att – a meg bé ké lés,
ki bé kü lés, egyet ér tés szim bó lu ma
lett. (Nem vé let len, hogy Pi cas so
eb ből a ke resz tény jel kép ből al kot ta
meg hal ha tat lan bé ke ga lamb ját.) 

A ma dár az óko ri, kö zép ko ri mű -
vé szet ben gyak ran a lé lek áb rá ja: a lé -
lek „ki száll” a hal dok ló tes té ből. A ga -
lamb pe dig a tisz ta lé lek szim bó lu ma.
Szá mos óke resz tény ka ta kom ba fest -
mé nyen, sír kö vön, szar ko fá gon lát -
ha tók ga lam bok, ame lyek a ke resz -
tet – az élet fá ját – csi pe ge tik, vagy
az élet vi zé nek kút já ból isz nak, eset -
leg a győ ze lem ba bér ko szo rú já val
vagy a meg bé ké lés olaj ágá val a cső -
rük ben száll nak a ke reszt, a Krisz tus-
mo nog ram – az élő Jé zus – fe lé. Így
a ró mai, óke resz tény sír kő, amely nek
vé sett raj zát az em lé ke ző is ten tisz te -
let re ki vá lasz tot tuk, egy szer re utal a
te me tés re, az el huny tak ra, a Krisz tus
fe lé tö rek vő lel kek re, az örök élet re
és az Is ten nel és egy más sal va ló
meg bé ké lés re.

Emlékezetes szimbolika

b A már ci us 3-i De ák té ri meg em lé ke zés részt ve vői ta lál koz hat tak a fenti
il luszt rá ci ó val. Az ese mény „lo gó já nak” vá lasz tott raj zot az Evan gé -
li kus Or szá gos Mú ze um tu do má nyos mun ka tár sa, Zász ka licz ky Zsu -
zsan na mű vé szet tör té nész aján lot ta a szer ve zők fi gyel mé be. Őt kér -
dez tük az óke resz tény sír kő szim bo li ká já ról…

A De ák té ri temp lom ban már ci us 3-án tar tott erő szak el le nes al kal mon az
offer tó ri u mot egy há zunk ro mák kö zött vég zett szol gá la tá nak tá mo ga tá -
sá ra hir det tük meg. A be folyt 114 000 fo rint ado mány a sár szent lő rin ci ci -
gány misszi ót se gí ti. Is ten ál dá sa le gyen az ada ko zó kon és az ado má nyokon!

Uram! Adj fé nyes sé get, hogy lát has suk
egy mást a Te bé kes sé ged ben. Ámen.

Uram! Kö nyö rülj meg raj tunk, bár
nem ér dem lünk kö nyö rü le tet. Még -
is bí zom a Te sze re te ted cso dá la tos
ere jé ben és ab ban, hogy elég ne -
künk a Te ke gyel med. Ámen.

Mennyei Atyám! Kér lek, hogy tisz -
títsd meg lel ke met, lel kün ket a sö tét
in du la tok tól, gon do la tok tól, hogy
fényt su gá roz zunk a kör nye ze tünk -
be. Adj erőt eh hez! Ámen.

Szent lé lek Is ten! Tégy en gem bé -
kes sé ged esz kö zé vé. Sza ba díts meg az
ítél ke zés től, hogy sza va im mal és tet -
te im mel Krisz tus sze re te tét tud jam
köz ve tí te ni.

Imád ko zom az ál do -
za tok csa lád já ért, gyer -
me ke i ért, szü le i ért,
sze ret te i ért. Ta lál ja nak
vi gasz ta lást, ne vál toz -
zon szí vük ben a gyász
gyű lö let té. Vedd őket a
Te ke zed be, Te lá to -
gasd meg őket Szent -
lel ked del, mu tasd meg
ne kik bé ké det. 
Ámen.

Kö szö nöm, Is te nem,
hogy ide ér kez tem. Pe -
dig majd nem le be szél -
tem ma gam ró la. Adj
erőt a hit ben, a sze re -
tet ben, hogy min dig a
tet szé sed sze rint él jek,
em ber tár sa i mat sze -
res sem. Ámen.

Uram,
te remts bé két a vi lá gon,
te remts bé két a föl dön,
te remts bé két az or szá gok kö zött,
te remts bé két ha zánk ban,
te remts bé két az em be ri szí vek ben.

Uram! Ez a ma es ti imád ság hoz za
meg mind nyá junk nak a meg nyug -
vást. Kö szö nöm, hogy az én ko rom -
ban itt le het tem. Ál dá so dat kér ve me -
gyek az enyé im hez.

Uram! Ta lálj meg rej tő zött sé gem ben!
Fogd le mind egyi künk ütés re emelt
ke zét! Ta níts egy más ban meg lát -
nunk a test vért, hi szen Te min den
em ber test vé re let tél. Adj elég sé ges
sze re te tet, hogy a sze re tet ki űz ze
min den em ber fé lel mét. Ámen.

Vá lo ga tás a De ák té ri temp lom ban meg ren de zett,
er szak el le ni csen des együtt lét részt ve v i nek
imád sá ga i ból

Egyházunk püspökei kitűzik az imádságokat
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Öku me ni kus is ten tisz te le tet tar tot -
tak múlt va sár nap dél után az MKB
Veszp rém és a ro mán vá lo ga tott egy
hó nap ja meg gyil kolt ké zi lab dá zó já -
nak, Ma ri an Coz má nak az em lé ké -
re. A veszp ré mi Szent Mi hály-szé kes -
egy ház ban ott volt Pet re Coz ma, a
né hai spor to ló édes ap ja, és el kí sér te
őt lá nya, va la mint Ma ri an meny -
asszo nya, Cla u dia is. Az is ten tisz te -
le ten részt vett a vá ros és a ké zi lab -
da klub ve ze tő sé ge, va la mint a já té -
kos tár sak és Coz ma több száz tisz te -
lő je is. A szent mi sét dr. Már fi Gyu -
la veszp ré mi ka to li kus ér sek ce leb -
rál ta. Rö vid ige hir de tés sel szol gált Itt -
zés Já nos evan gé li kus és Ste in bach Jó -
zsef re for má tus püs pök, va la mint
Si lu an Ma nu i la or to dox püs pök, a
Ma gyar or szá gi Ro mán Or to dox Egy -
ház me gye fő pász to ra. 

Már fi ér sek a ne vel te tés és az egy -
re job ban el bur ján zó erő szak kap -
cso la tá ról be szélt. A mai vi lág ban ér -
té kek, fe gye lem és kö ve tel mény nél kül
ne ve lőd nek a gye re kek, jo ga ik pe dig ott
kez dőd nek, hogy el szív hat ják a ma ri -
hu á nás ci ga ret tát, meg néz he tik a te -
le ví zi ó ban az erő sza kot árasz tó mű so -
ro kat, kö vet kez mé nyek nél kül meg ver -
he tik a ta ná ra i kat. A mai is ko la rend -
szer ok tat ni akar, de ne vel ni nem, így
azon ban nem em be rek nő nek fel, ha -
nem tor zók – mond ta. 

Si lu an püs pök Is ten or szá gá ról
mint egyet len vi gasz ról szólt, ahol
egy szer mind annyi an új ra ta lál koz ha -
tunk sze ret te ink kel. 

Az is ten tisz te le ten a Raj kó ze ne kar
tag jai ját szot tak, ki fe jez ve együtt ér -
zé sü ket a hoz zá tar to zók nak és tisz -
te lők nek.

g EvÉ let-in fó

Öku me ni kus
is ten tisz te let
Veszprémben

Az idén Pá pua Új-Gui nea asszo -
nya i ért, a tá vo li szi get or szág la kó i -
ért hang zott vi lág szer te a kö nyör gés.
Ám nem le he tett fi gyel men kí vül
hagy ni, hogy az ál ta luk meg fo gal ma -
zott ima ké ré sek glo bá lis ba jok ra
hív ták fel a fi gyel met. Ami kor el -
hang zot tak a kö vet ke ző gon do la -
tok a li tur gi á ban: „Az erő szak egy re
gya ko ribb. Em be re ket gyil kol nak meg,
gyer me ke ket nyo mo rí ta nak meg (…)”
– ki ben ne idé ződ tek vol na fel a kö -
zel múlt ha zai, vé res tör té né sei? Pén -
te ken, ami kor tá vo li test vé re in kért
imád koz tunk, bi zony ma gun kért is
kö nyö rög tünk. 

Bu da pes ten a Kő bá nyai Evan gé li -
kus Egy ház köz ség gyü le ke ze ti ter mét
már ci us 6-án es te kö zel hat van részt -
ve vő töl töt te meg. A X. ke rü let ben
élő hí vek előtt ugyan ed dig sem volt
is me ret len a vi lág ima na pi moz ga lom
(bib lia órá kon év ről év re meg is em -
lé kez tek ró la), de el ső íz ben idén ke -
rült sor ar ra, hogy a kü lön bö ző fe le -
ke ze tek asszo nyai kö zö sen kö nyö rög -
je nek a vi lág ke resz té nye i ért, kü lö nö -
sen is a pá pua test vé re kért. 

Ol tár ra he lye zett gyü möl csös tál,

kó kusz di ók, kagy lók, or chi de ák so -
ka sá ga idéz te fel a tá vo li szi get or szág
ter mé sze ti adott sá ga i nak rend kí vüli
gaz dag sá gát. Egy ügyes asszony kéz
még Pá pu a föld hí res cí mer ál la tát, a
pa ra di csom ma da rat is a részt ve vők
elé va rá zsol ta, a kő bá nyai asszo nyok
kre a ti vi tá sa te hát „tró pu si hely szín -
né” ala kí tot ta át az ima ter met.

Az új-gui ne ai dia ké pek ta nú sá ga
sze rint a szá raz föl dön bő ven te rem -
nek jó za ma tú gyü möl csök, a kü lön -
bö ző faj tá jú ba nán tól kezd ve az ana -
ná szig, a hegy ol da la kon ka kaó ül tet -
vé nyek tar kít ják a tá jat, az óce án pe -
dig a „ten ger gyü möl cse i ben” – kagy -
lók ban, rá kok ban, kü lön fé le ha lak ban
– bő vel ke dik. Or szá guk is mer te tő jé -
ben azt ír ták a pá pua asszo nyok, hogy
ná luk több mint két ezer or chi dea faj
ős ho nos. Van olyan vi rág is, amely -
nek még csak nem is is mert az an gol
vagy pi dzsin el ne ve zé se. S ami egy
eu ró pai szá má ra kü lö nö sen is eg zo -
ti kus: a dzsun gel te le van szá mos
hús evő nö vénnyel. 

Ott a bu ja, zöld nö vény zet na gyon
fon tos fel ada tot lát el. Az or szág het -
ven szá za lé kát ős er dő bo rít ja, föld -

go lyónk har ma dik leg na gyobb ki ter -
je dé sű zöld öve ze te ta lál ha tó Új-
Gui ne á ban. Ha a bra zí li ai Ama zo nas
ős er de je a vi lág tü de je, ak kor a pá -
pua új-gui ne ai ős er dő leg alább az
egyik le be nye. Nem vé let le nül til ta -
koz nak a kör nye zet vé dők a szi get -
vi lág ter mé sze ti kin cse i nek pusz tí -
tá sa, az utób bi év ti zed ben el ha ra pó -
dzott fa ki vá gá sok el len. „Ha el adod
az er dő det, gyer me ke id jö vő jét bo csá -
tod áru ba” – áll egy hir det mé nyen
Go roka vá ros ban. 

Pe dig nagy a kí sér tés. Kül föl di
vál lal ko zók „jó pénzt” fi zet nek egy-
egy föld te rü le tért azok nak, akik egy
év ti zed del ez előtt még nem is is mer -
ték a pénz hasz ná la tát, mert a cse re -
ke res ke de lem ből él tek. S bár most va -
ló di bank je gyek ke rül nek a ke zük be,
nem is sej tik, mek ko ra árat fi zet nek
ezért. A kül föl di vál la la tok ugyan is kí -
mé let le nül ki zsi ge re lik ter mé sze ti
kin cse i ket, tönk re te szik egész sé ges
kör nye ze tü ket. S ez nem csu pán pá -
pua er dők gyil ko lá sa, ha nem a föld
„tü de jé nek” meg cson kí tá sa is. A ter -
mé szet tönk re té te lé nek meg aka dá -
lyo zá sa már nem csu pán a he lyi ek
ügye, ha nem kö zös fel ada tunk, glo -
bá lis fe le lős ség! Mi ként a ke resz té -
nyek együt tes imád ko zá sa is fel adat,
kö zös szol gá lat.

Lu ther Már ton ír ja egy he lyütt:
„(…) atyám fi ai, imád koz za tok szív vel,
száj jal ott hon is, temp lom ban is,
mert az imád ság tart ja a vi lá got.
Kü lön ben ugyan rosszul áll na!” (Jer,
ör vend jünk, ke resz tyé nek!, 212. o.)

Ha sza bad né mi kép za var ral él ni, a
hí vő em ber kö nyör gé se nem csu pán
a ba jok el há rí tá sát mun kál ja, ha -
nem friss „oxi gént” is hoz a vi lág lég -
te ré be. Az éle tet adó Szent lé lek Is ten -
nel köt össze, és az ő ere jé ből, le he -
le té ből me rít.

A kő bá nyai ima nap ige hir de tő je,
Szi lá gyi Sán dor Gab ri el la re for má -
tus lel kész nő (bal felső képünk jobb
szélén) – el tér ve a ki adott tex tus tól –
a Márk evan gé li u má nak 7. fe je ze té -
ben le írt tör té net ről be szélt. A po -
gány asszony tán to rít ha tat lan hi té ről,
aki nem ré mül ve meg Jé zus lát szó la -
gos vissza uta sí tá sá tól, me ré szen kö -
nyör gött lá nya szá má ra gyó gyu lá sért.
A lel kész nő er re a ki tar tó köz ben já -
rás ra bá to rí tot ta a hall ga tó sá got. 

Ige hir de té se csu pán ré sze volt
azok nak az él mé nyek nek, ame lye ket
Is ten Szent lel ke mun kált az el ső kő -
bá nyai ima na pi al ka lom részt ve vő i -
ben. S bi zo nyá ra min den ki ben más
és más gon do la tot mé lyí tett el, más
és más iránt is fe le lős sé get éb resz tett. 

g B. Pin tér Már ta

M ÁR C I US 6.    A NŐK VI L ÁG IM A NAP JA

Má sok gond ja a mi gon dunk

Cell dö möl kön min den év ben kö zö -
sen tart ja meg az öku me ni kus női vi -
lág ima nap al kal mát a he lyi re for má -
tus és evan gé li kus, va la mint az al só -
sá gi ró mai ka to li kus és evan gé li kus
gyü le ke zet. Eb ben az esz ten dő ben
a cell dö möl ki evan gé li kus gyü le -
ke ze ti te rem ben az ad ta a vi lág ima -
napi együttlét különlegességét, hogy
Pá pua Új-Gui ne á ról és az ot ta ni
ke resz té nyek éle té ről pá ter Sza bó
Im re ró mai ka to li kus misszi o ná ri us
tar tott elő adást, aki 1962-től har -
minc két éven át vé gez te a misszió
szol gá la tát a szi get or szág ban. 

A pá pua új-gui ne ai asszo nyok
ál tal össze ál lí tott li tur gia és Né -
meth Ta más re for má tus lel kész ige -
hir de té se után elő adá sát Sza bó Im -
re pá ter sa ját fény kép fel vé te le i vel szí -
ne sí tet te. El mond ta, hogy már fi a -
tal ko rá tól sze re tett vol na olyan
hely re el jut ni misszi o ná ri us nak,
ahol előt te még sen ki sem vég zett
misszi ós feladatot. Pá pua Új-Gui ne -
á ban az 1896-ban kez dő dött misszi -

ós mun ka csak a ten ger par ton folyt.
Ő vi szont a hegy vi dé ken kezd het te
meg szol gá la tát, aho vá fe hér em ber
ak kor te het te be elő ször a lá bát. Elő -
ször a he lyi pi dzsin nyel vet kel lett
meg ta nul nia, ame lyet az an gol ból,
a né met ből és sa ját nyel ve ik ből,
nyelv já rá sa ik ból (több száz ból) ala -
kí tot tak ki az ott élők. 

Vad em be rek nek mond ják a benn -
szü löt te ket, mert ha mar el érik azt a
kü szö böt, amely után nem tud ják
kont rol lál ni vi sel ke dé sü ket. Ezt a
misszi o ná ri us nak is tud nia kell. De
meg is mer ve őket ki de rült, hogy ők
is ugyan úgy tud nak sze ret ni, se gí te -
ni, ba rát koz ni, és éppúgy be csü lik az
éle tet, aho gyan ne künk is kel le ne –
mond ta. 

Sza bó Im re négy éven ke resz tül
jár ta a vi dé ket, és ami kor le he tő sé -
ge volt rá, ak kor mi sé zett, Bib li át ol -
va sott, és igye ke zett a benn szü löt -
te ket meg ta ní ta ni a ke resz tény élet
alap ja i ra. Négy év múl tán kezd het -
te meg a hit ok ta tást egy ka te ké zis -

re já ró ki sebb fel nőtt cso port tal a ke -
resz te lés elő ké szí té sé re. 

A misszi o ná ri u sok má sik mun ká -
ja a be te gek gyó gyí tá sa. Ott az em -
be rek nem kü lö ní tet ték el a be te ge -
ket, így igen gyor san ter jedt, és
nagy szám ban fer tő zött a lep ra is.
Ezért lep ra te le pe ket hoz tak lét re, és
oda gyűj töt ték össze az érin tet te ket,

és gyógy sze res ke ze lés sel el ér ték,
hogy ne fer tőz ze nek, így ha za tér hes -
se nek. 

A jó misszi o ná ri us ar ra tö rek szik,
hogy le gyen utá na va la ki a hely bé li -
ek kö zül, aki át ve szi a mun ká ját. Ez
a fő fel adat. Így las san ként az egész
misszi ós mun kát át vet ték a benn szü -
löt tek, akik nek már sa ját püs pö kük
is van. 

Pá pua Új-Gui ne á ban az egy ház
las san a sa ját lá bá ra kezd áll ni. A leg -
na gyobb ün nep a ke resz te lő. Ak kor
min den ki a fe hér be öl tö zött ke -
reszt ség re vá rók kal in dul a temp -
lom ba. „Ki fe hé rí tik a lel kü ket”, ezt
jel zik a fe hér ru há val. Az iga zi
misszi ós mun ka azon ban a ke resz -
te lés után kez dő dik, hi szen a hí ve -
ket gon doz ni, pász to rol ni kell. 

Sza bó pá ter ta pasz ta la ta sze rint az
ot ta ni ke resz té nyek mind azon ál tal
hű sé ge sek: sze ret nek a temp lom ba,
a he lyi kö zös ség be jár ni, és sze ret -
nek imád koz ni.

g Rác Dé nes

Női vi lág ima na pi öku me ni kus al ka lom Cell dö möl kön

b Sok he lyütt is mét evan gé li kus gyü le ke ze tek
ad tak ott hont már ci us 6-án, pén te ken a nők

vi lág ima nap ja ren dez vé nye i nek. Lap zár tánk ide jén már összeg ződ -
nek a ta pasz ta la tok, a vissza jel zé sek ar ról, hogy a he lyi kö zös sé gek -
nek mi lyen so kat je len tett az, hogy fe le ke ze ti ha tá ro kat át lép ve együtt,
egy má sért kö nyö rög het tek. Az egyik Pest me gyei hely szí nen el is ha -
tá roz ták a részt ve vők, hogy nem vár nak a jö vő esz ten de ig, ha nem ha -
von ta össze gyűl nek kö zös ima al kal mak ra. 

A 2008/2009. tan évi En ter Net ko sár -
lab da-di ák olim pia VI. kor cso por tos
or szá gos dön tő jét már ci us 6–8. kö -
zött ren dez te meg Hód me ző vá sár -
hely Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány -
za ta és a Hód me ző vá sár he lyi Di ák -
sport szö vet ség. 

A tan év kez de tén in dult vá ro si és
me gyei for du lók után – mint min den
év ben – idén is a leg job bak ju tot tak
a nyol cas dön tő be. A le á nyok kö zött
a ta va lyi ezüst ér mes és az azt meg -
elő ző év baj no ka – a sop ro ni Ber zse -
nyi Dá ni el Evan gé li kus (Lí ce um)
Gim ná zi um és Kol lé gi um csa pa ta –
idén is ma ga biz tos győ zel me ket kö -
ve tő en ju tott a nyolc kö zé. 

A sop ro ni csa pat szá má ra könnyed
be ve ze tés sel in dult a tor na: az el ső
mér kő zés a Nyír egy há za el len si ma
győ ze lem mel zá rult, és ezt két, szin -
tén könnye dén vett aka dály kö vet te.
Az elő dön tőn a Pécs már ne he zebb
el len fél nek bi zo nyult. A mér kő zés
nagy küz del met ho zott, de a vég já ték
nem ha gyott két sé get: is mét a sop -
ro ni lí ce um le á nyai győz tek, és ju tot -
tak a va sár na pi dön tő be. 

Hor váth Jó zsef test ne ve lő ta nár és
ta nít vá nyai nagy iz ga lom mal vár ták az
utol só pró ba té telt. A Ceg léd, a ré gi ri -
vá lis el le ni szo ros mér kő zé sen a lel ke -
se dés mel lett a ki vá ló tak ti ka és a jobb
erőn lét ho zta meg a si kert a lí ce um
csa pa tá nak, így a 2006/2007-es tan -
év után is mét sop ro ni győ ze lem szü -
le tett a ko sár lab da-di ák olim pi án.

g EvÉ let-in fó

Kosárlabda-
di ák olim pia
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El ment kö zü lünk egy fi a tal em ber.
Far kas Vik tor csu pán hu szon nyolc
évet élt. A sely me si ci gány csa lád apa
hó na po kon át har colt a rák kal, amíg
ta valy de cem ber ele jén a be teg ség
győ zött. Csa lád ja és ba rá tai gyá szol -
ják. Ennyi a rö vid hír. Most pe dig néz -
zünk a dol gok mé lyé re! Va jon tud ja-e
va la ki az ol va sók kö zül, mi lyen az,
ami kor egy ro ma kö zös ség gyá szol?
Vol tak-e már vir rasz tá son vagy akár
csak ci gány te me té sen? Nem? Ak -
kor most tart sa nak ve lem.

* * *

Ülök a csa lád nál sely me si ott ho nuk -
ban. Vik tor kór ház ban halt meg.
Ahogy me sé lik, min dig le he tett ná -
la a szo bá ban egy-két lá to ga tó. A kór -
ház le he tő vé tet te, hogy bent is alud -
ja nak. A töb bi ek az ebéd lő ben vá ra -
koz tak: tíz-ti zen öt csa lád tag. Ro -
mák nál így szo kás – a ma gya rok nak
ez azon ban fu ra, sőt né ha za va ró is.
A kór há zi kör nye zet be, a csend be ne -
he zen fér be le a sok lá to ga tó, akik né -
mely kor han gos kod nak, vagy ép pen
jaj gat nak a lel ki te her alatt. Most im -
már el csen de sed ve, az át élt fáj dal mat
las san fel dol goz va be szél ge tünk ér -
zé se ik ről és ma gá ról az el hunyt ról.
Far kas Zol tán, az el hunyt öccse:

– Az utol só négy na pot Vik tor ral töl -
töt tem. Ve lünk volt a nő vé rünk is, Otí -
lia. Benn is al hat tunk ná la, a kór há zi
kü lön szo bá ban, ahol az utol só na pok -
ban el he lyez ték. Saj nos ez a be teg ség
ha mar vég zett a test vé rünk kel: Vik tor -
nak gyor san ter je dő bőr rák ja, emel lett
prosz ta ta gyul la dá sa és gom bá so dá sa is
volt. Szé gyellt el men ni az or vos hoz, az -
tán már ké ső lett. Négy hó nap alatt
vég zett ve le a be teg ség. Eb ből csak ti -
zen két na pot volt itt hon. Ősszel már
tud tuk, hogy sú lyos a hely zet. Több he -
lyen vol tunk az ügy ben, de nem le he -
tett se gí te ni raj ta. Az utol só he tek ben
mor fi u mot ka pott, a leg vé gén kó má -
ban volt. De azért sok szor be szél get -
ni is tud tunk. Rá kér de zett ná lam: „Zo -
li, mit ron tot tam én el?” – le per gett
előt te az éle te. Ar ra gon dol tam, hogy
sok min den a mor fi um ha tá sa. On nan
tud tam, hogy ész nél van, ami kor kér -
te, hogy tá vo lít sam el anyut meg a fa -
tert, hogy ne lás sák az ő szen ve dé se -
it. Kér te, hogy hív jam el a nagy bá tyán -
kat, Ká n eszt. Na gyon sze ret te őt, és
mon da ni va ló ja volt ne ki.
Sztoj ka Gyu la „Ká n esz”:

– Én imád koz tam ve le, ahogy
kér te, ci gá nyul is, és ma gya rul is.
Ugyan is fi a tal ko rá tól tag ja volt a Ro -
ma Ke resz tény Klub nak. Az imád ko -
zás tól kezd ve az an gya li se reg ott volt
mel let te. A két test vé re is so kat se -
gí tett ab ban, hogy a ha lá la bé kés le -
gyen, és hogy jó hely re ke rül jön. Két -
szer-há rom szor is meg halt, de
vissza ki a bál ták, mert nem jól vá lasz -
tott. Ment a tu sa ko dás: Vik tor lel ké -
ért tu sa ko dott a Jó és a Rossz. A hal -
dok ló nak ugyan is szá mot kell ad nia
az utol só pil la nat ban is. Ép pen ezért
ne érez ze ma gát sen ki sem biz ton -
ság ban!

Az tán egy szer csak el dőlt a Jó és a
Rossz küz del me. Vik tor ar ca nyu god -
tabb lett. Meg kér dez te azt is, hogy
mi lyen a túl vi lág. El mond tam ne ki,
hogy Jé zus jön ér te, és meg lát ja a
mennyet.
Far kas Zol tán:

– Ha lá la előtt négy nap pal kez dő -
dött a krí zis. Azt mond ta anyu nak:
„Jó, hogy fel kel tet tél, mert már majd -
nem meg hal tam!” Egy szer csak ha -
za akart in dul ni. De köz ben el erőt -
le ne dett. „Ren ge te gen van nak itt!” –
mond ta. Meg kért min ket, hogy se gít -
sünk el za var ni a rossz szel le me ket.
Lát ja a két már meg halt ma mát – azt
mond ta –, őt hív ják, de nem akar
oda men ni, mert érez te: nem oda
tar to zik. És tud ta, hogy ezek va ló já -
ban nem a két ma ma, ha nem a rossz
szel le mek. Elő ször ma gya rul za var -
tuk el őket, de az tán Sztoj ka Pa li nak
eszé be ju tott, hogy za var juk el ci gá -
nyul: „Zsan tár kát ár na láse ma nu sa!”
(„Men je tek el in nen, rossz em be rek!”)
Er re meg nyu go dott. Tud tuk, hogy a

szel le me ket csak ő lát ja egye dül. Ez
több ször is meg is mét lő dött.
Far kas Ist ván né Sztoj ka Bor -
bá la, az anya:

– Én érez tem a rossz szel le me ket,
ami kor bent vol tak. De lát ni nem lát -
tam. Ki ál tott ne kem: „Anyu, anyu, itt
van a két ma ma! De a Gi za ma ma
már nem ci gi zik. Az aj tó nál áll.”
Far kas Zol tán:

– Hal dok lá sa köz ben vol tak je lek:
le esett a fal ról a fel csa va ro zott fo gas.
Ez a rossz szel le mek je len lé té re utalt.
Az tán ga lam bo kat is so kat lát tunk.
Volt, hogy oda re pül tek az ab lak hoz,
volt, hogy a szem köz ti pár ká nyon ül -
tek. Ez pe dig a Szent lel ket jel ké pe zi.

Nem so kat alud tam ez alatt a
négy nap alatt, in kább a nő vé rem,
Otí lia tu dott pi hen ni. Az utol só na -
pon haj na li há rom óra kor fel éb redt
a Vik tor, és így szólt: „Lá tom a kék
eget, a fel hő ket, gyö nyö rű szép min -
den. El jött ér tem Jé zus és az an gya -
lok, ne kem men nem kell!” Ek kor

meg vál to zott, ki tisz tult az ar ca. Ar -
rébb áll tam az ágy tól, be jött Otí lia.
Vik tor ép pen vett egy nagy le ve gőt,
ek kor rá ki ál tott: „Vik tor, ne men jél el,
várd meg aput meg anyut!” Et től
kezd ve Vik tor be szél ni nem tu dott,
csak lé leg zett, kó má ba esett, ami ből
az tán már föl sem éb redt. Én el alud -
tam pár perc re, a fo tel ben ül ve. Ek -
kor ál mot lát tam: azt ál mod tam,
hogy be jön egy sző ke nő. Pa pí ro kat
hoz és egy nagy köny vet, alá írás ra.
Ké sőbb a nő vé re ket meg kér dez tem,
hogy lát tak-e va la kit. De ezt a nőt
sen ki nem lát ta kö zü lük. Csu pán
Otí li át, aki ek kor a fo lyo són be szélt
ma gá ban. Ő ez zel a nő vel be szélt, aki
nem nő vér volt, ha nem a szel lem.
Vik to rért jött vol na a könyv vel.

Reg gel be hív tak az or vo sok az or -
vo si szo bá ba, és meg mond ták: már
meg kel lett vol na hal nia, de va la kit
még vár. Kit vár?

Es te fél nyolc előtt pár perc cel ért
be az apó sa meg a kis lá nya. De hi á -
ba szó lít gat ták, be szél ni már nem tu -

dott, csak hör gött. Ta lán így je lez te,
hogy hall ja őket. Ed dig bírt vár ni.
Ket tőt só haj tott, és meg halt. Mi or -
dí tot tunk, hogy vissza hív juk. Nyit va
volt a sze me, én meg pu szil tam, és a
fü lé be súg tam, hogy „menj el, ha
akarsz, de ne a rossz hely re, ha nem
a jó hely re!”. És ek kor meg vál to zott a
sze me. Lát tam, hogy va la mi ki száll
be lő le. A lé lek. Es te fél nyolc kor.
Far kas Ist ván „Ja ni”, Vik tor ap ja
(Fa ter):

– Én min dig azt mond tam ne ki:
„Vik tor, te nem hal hatsz meg!” Nem is
akar tam tu do mást ven ni a tény ről.
Ami kor de cem ber 15-én meg halt, jöt -
tek a ro ko nok vir rasz ta ni. Annyi an vol -
tunk, hogy be se fért min den ki a ház -
ba. A kí ván sá ga sze rint ki tet tünk egy
ka rá csony fát az ud va rra, ki vi lá gít va.
Far kas Ist ván né Sztoj ka Bor -
bá la, az anya:

– Ami kor vir rasz tot tunk, én érez -
tem, hogy itt hon volt a Vik tor. A szo -
bám ban lá to ga tott meg. Lát ni nem

lát tam, csak a kór há zi sza got érez tem,
amit ma gá val ho zott.
Far kas Zol tán:

– Annyi ra nem tud tam fel dol -
goz ni ezt az egé szet, hogy a vir rasz -
tá son min den ki nek el mond tam az ál -
ta lam hal lott és ér zett dol go kat. Köz -
ben ál ma im is vol tak: küz döt tem a
rossz szel le mek kel, és akit meg tud -
tam fog ni, azt be nyom tam a tűz be.
Far kas Ist ván né Sztoj ka Bor -
bá la, az anya:

„Egy ló meg egy fog” – ezt mond -
ta ál má ból fel éb red ve, ha lá la előtt egy
hét tel. Ahogy meg halt a Vik tor, más -
nap meg dög lött a Buk ta lo va. És va -
jon mi le het a fog? Ta lán va la ki még
el megy a csa lád ból mos ta ná ban?…
Far kas Ist ván „Ja ni”, Vik tor ap ja
(Fa ter):

– Sok em bert lát tam ott meg hal -
ni. Egye dül. Eset leg nap pal meg lá to -
gat ta őket va la ki, de éj jel ma guk ra let -
tek hagy va. Nem imád ko zott ve lük
sen ki. A ci gány sá got a sze re tet fog -
ja össze. Ezt lát hat tuk a te me té sen: az

össze fo gást, az is te ni meg nyug vást és
a kö zös sé get.

* * *

Sztoj ka Gyu la „Ká n esz” a vir rasz -
tás ról és a te me tés ről:

– A ha lál be áll ta kor azok vol tak
ott, aki ket ő meg kért. Ez után men -
tek a te le fo nok a csa lád ta gok nak és
az is me rő sök nek… És et től kezd ve
in dult a vir rasz tás a csa lád há zá nál.
A holt test ilyen kor nincs ott, de éj -
jel vir rasz ta nak a csa lád ta gok, ki
med dig bír ja vagy akar ja. Be szél ge -
tés, szót lan ság, sí rás.

A vir rasz tás több na pig is el tart:
öre gek nél négy-öt, fi a ta lok nál hét-
nyolc na pig. Ahogy mond ják, amed -
dig „fönn van” a ha lott. Nap köz ben
zaj lik az ügy in té zés, a csa lád el ké szí -
ti az el hunyt fek vő he lyét. A vir rasz -
tás el ső nap ján ki je lö lik, hogy ki ír -
ja meg a bú csúz ta tót. Meg tör té nik a
ne vek össze írá sa, ami azért fon tos,
mert a te me té si be széd ben min den -

ki től el bú csú zik az el hunyt – egy kis
idő re. A pap (római katolikus) az ő
ne vé ben min den ki nek mond va la mit,
de leg alább is meg em lí ti a ne vét. 

Szi go rú fel té te lek ér vé nye sül nek a
te me tés kor: aki től ilyen kor a ha lott
„nem bú csú zik el”, azt utá na nem
hagy ja bé kén. Eb ből más kor nagy ve -
sze ke dés volt, mert a csa lád nem
en ged te a ha lot tat el te met ni. A pap -
nak min den ki nek a ne vét el kell
mon da nia. A hi va ta los név nem fon -
tos, in kább az, ahogy a ha lott szó lí -
tot ta az il le tőt: Buk ta, Ká n esz, Pa tyó,
Mi szisz, Gu rán, Ci pó… A szö veg
meg írá sa ép pen ezért idő sebb fel nőt -
tek dol ga. Ez út tal ket ten, Nyúl né
Sztoj ka Gi zi vel ír tuk. Is ten től ka pott
fel adat. Az tán vit tük a pap hoz, hogy
ezt kell fel ol vas ni.

A mun ka he lyek nem na gyon to le -
rál ják a ci gány vir rasz tá si szo kást. Ak -
kor ugyan is nem igen mun ka ké pes
sen ki: egy részt a fáj da lom tól, más -
részt a ki al vat lan ság tól. Nap köz ben
al szunk pár órát, de nincs iga zán nyu -
gal munk.

A sír gö dör az el hunyt ké ré se sze -
rint ké szül el. A sír ásók ki ás sák, ez -
után a „szo ba” el ké szí té se a csa lád ra
vár. Ki tég láz zák a göd röt, va kol ják, és
a ha lott ked venc szí né re fes tik. Ez je -
len eset ben a kék volt. Alul ra be to -
no zás ke rült, ar ra pe dig ugyan csak
kék sző nyeg. Az vég zi el eze ket a
mun ká kat, aki ért hoz zá, és van elég
lel kiere je.

A sír ba be le pa kol nak sok min dent.
Amit a ha lott sze re tett, vagy amit
meg sza bott. Vik tor a vő le gény ru há ját
kér te, egy pár in get, egy pár ci pőt, de
azt nem húz hat ta fel, mert a szent föld -
re csak me zít láb le het men ni.

Ami kor Vad kert re ha za hoz ták a
holt tes tet, a te me tés előtt két nap pal,
ak kor az au tó tett egy kört a ház előtt
is, hogy ki csit ott hon is le gyen Vik -
tor, mert ez volt a kí ván sá ga. Ré geb -
ben a ház nál volt fel ra va ta loz va a ha -
lott, de most már ugye nem le het.
Hát, ennyi ma radt.

A csa lád a te me tés előtt né hány
órá val már kint volt a ra va ta lo zó ban.
Bent vé gig két ha la si ze nész ját szott
gi tá ron, köz ben pe dig éne kel tek.
Szo mo rú éne kek ezek. Az el hunyt
ked venc éne kei is köz tük vol tak. A
ra va ta lo zó ban kö rül áll tuk a nyi tott
ko por sót, és még utol já ra el bú csúz -
tunk Vik tor tól.

Az tán rá ke rült a fö dél, és mi ki -
men tünk a ra va ta lo zó elé, hogy el kez -
dőd jön a szer tar tás. A pré di ká ció a
la tor pél dá ját vet te ala pul. Ezt is mi
kér tük, hi szen a dön tés ről szól. Az -
tán ki ké ri a pap az el huny tat, on nan
kezd ve át kell ad ni őt a szen tek nek.
Be szen te lés, le eresz tés, a ko por só ra
há rom szál vi rág. Ennyi.

A ha lál Is ten leg na gyobb bün te -
té se, ami be a ci gány ság még nem
tu dott be le nyu god ni, és csak na -
gyon ne he zen fo gad ja el. A szer tar -
tás azon ban már meg nyug vást ho -
zott, mert a szü lők tud ták: a fi uk jó
hely re ke rült. 

Cigányte me tés
– roma lélek
Ifj. Káposzta Lajos riportja

b Bi zo nyá ra so kan fur csáll ják, és fel te szik a kér dést, va jon mi ért ke rül
a lap ba ez a hosszú nép raj zi cikk. Az el ső ok az, hogy ál ta la egy ve -
lünk élő, más képp hí vő nem ze ti ség lelkiségébe pil lan tunk. Az ap ro -
pó pe dig egy mind annyi un kat érin tő ese mény: a ha lál. Igen sok új ság
és in ter ne tes lap fog lal ko zik a ha lott kul tusszal. Per sze ér de ke sebb le -
het a sztár plety kák („El vis él!”) és egyéb ame ri kai hi e del mek (Hal lo -
ween) ter jesz té se. Itt az idő, hogy az év szá za dok óta ve lünk élő ci gány -
ság kul tú rá ját is meg is mer jük!
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b Irány vál tás cím mel 2008. no -
vem ber 4. és de cem ber 16. kö zött
két he ten te négy rend kí vü li al kal -
mat szer ve zett a Ká ro li Gás pár
Re for má tus Egye tem (KRE) Böl -
csé szet tu do má nyi Ka rá nak Her -
me ne u ti ka Tan szé ke. A „Sub-
klub” (a sub hé ber szó meg té rést
je lent) ke re té ben zaj lott so ro zat
cél ja az volt, hogy az ér dek lő dők
kö ze lebb ről is meg is mer jék hu -
mán ér tel mi sé gi ek (böl csé szek,
mű vé szek) élet út já nak „irány -
vál tá sát”. He ti la punk böj ti szá -
ma i ban az elő adá sok rö vi dí tett és
szer kesz tett vál to za ta it kö zöl -
jük. Ezúttal dr. Bé ké si Sán dor
egye te mi do censnek, a Ká ro li
Gás pár Re for má tus Egye tem Hit -
tu do má nyi Ka ra dé kán jának
vallomását ol vas hat ják.

A val lá sos meg té rés sel kap cso la tos
sze mé lyes meg nyi lat ko zás nem
könnyű fel adat ab ban a vo nat ko -
zás ban sem, ha a meg té rés át for má -
ló jel le gét a fog lal ko zá sok ra ve tít ve
vizs gál juk. 

Fog lal ko zá sát meg vál toz tat va Si -
mon, a ha lász em ber ha lásszá lett
Pé ter apos tol ként, mi köz ben el ren -
delt hi va tá sa, a ha lá szat mind vé gig
meg ma radt. A sá tor ké szí tő szak má -
já ban ki tar tó Saul Krisz tus-ül dö ző -
ből Pál ként Krisz tus-kö ve tő vé, ben -
ja mi ni ta far kas ként zsák mány szer ző -
ből zsák mány osz tó vá, Krisz tus el hí -
va tá sá ban kül döt té lett. Ugyan ak kor
mind vé gig meg ma radt ele ve el ren delt
hi va tá sá ban mint apos tol, a mennyei
sá tor szö ve té nek szö vő je.

A hi va tás ugyan is szel le mi, mennyei
do log, olyan terv rajz és prog ram
együtt, amely nem az em ber meg fon -
to lá sá ból, ha nem Is ten aka ra tá ból
va ló aján dék, még ha ter hes, fáj dal mas
aján dék is. Ezért a hi va tást szak is ko -
lá ban nem le het el sa já tí ta ni, sem ta -
ní ta ni. A fog lal ko zá sok a kö rül mé nyek
be ha tá sá tól és ala ku lá sá tól függ nek, a
csa lá di ha gyo mány vagy az il le tő tet -
szé se, kény sze re vá laszt ja meg, mes -
ter sé gét és tu do má nyát egész ok ta tá -
si in téz mény rend szer ké pe zi. 

Ko moly hi e rar chia jel lem zi vi szo -
nyu kat is. A hi va tás fö löt te áll a fog -
lal ko zá sok nak, hi szen ezek az örök -
ké meg ma ra dó hi va tás tö ré keny,
mu lan dó ré szei csu pán, vál to zás ra
ítélt esz kö zök. Az em ber éle té ben
nem az a fon tos, mi a fog lal ko zá sa,
ha nem az, hogy mi a hi va tá sa. A hi -
va tás ra va ló rá kér de zés nem más,
mint a sa ját ka rak ter meg le lé se, a he -
lyes ön is me ret kul csa. A Pál apos tol
ál tal meg fo gal ma zott, hi va tás hoz
va ló hű ség (1Kor 7,20) és a fog lal ko -
zá sok sok szí nű sé ge men tén ér de -
mes te hát va la mennyi val lá si meg té -
rő éle tét ele mez ni, ha az örök el hí vás
Urát kí ván juk min den eset ben min -
de nek mö gött meg ta lál ni.

Tíz éves vol tam, ami kor lát tam Walt
Dis ney Csip ke ró zsi ka cí mű, egész
es tés rajz film jét. A film nél job ban
em lék szem ar ra a ve tí tés utá ni fo ga -
da lom té tel re, ame lyet ott hon ti tok -
ban tet tem ma gam előtt: ezen túl én
is olyas mi vel kí vá nok fog lal koz ni,
olyan al ko tá so kat szeretnék lét re hoz -
ni, ame lyek kel meg tu dom si rat tat -
ni és ne vet tet ni, egy szó val el tu dom
gyö nyör köd tet ni az em be re ket.

Így ke rül tem te hát a Tö rök Pál ut -
cai mű vé sze ti szak kö zép is ko lá ba Percz
Je nő Jó zsef fes tő mű vész ke zei kö zé,
mes te ri könnyed sé gé nek és szi var füst -
jé nek szé dí tő ha tá sa alá. „Rat kó-gyer -
me kek” lé vén ab ban az idő ben ren ge -
te gen vol tunk, a túl je lent ke zés okán
hat el ső osz tályt in dí tot tak, úgy hogy
örül het tem a fes tő he lyett a tex til
sza kon el nyert he lyem nek.

Min den va sár nap dél előtt a Szép -

mű vé sze ti Mú ze um fest mé nyei előtt
a szak kö zép is ko lánk ban el sa já tí tott vi -
zu á lis nyelv se gít sé gé vel szem be sül -
het tem az zal az is me ret len nel, aki im -
már nem csak a si rat ta tás és ne vet te -
tés, a gyö nyör köd te té s szol gá la tá ra hí -
vott és von zott, ha nem az em ber
mé lyebb meg is me ré sé re is. Mi re le -
érett sé giz tem, már nyil ván va ló vá vált
szá mom ra, hogy az em bert meg is -
mer ni csak te rem tett sé gé nek szen ve -
dé lyek kel és szen ve dé sek kel te li kö -
rén be lül le het, a mű vé sze ti él mény
val lá son ala pu ló vi szo nyán be lül.

Kö zép is ko la után nyom ban el sze -
gőd tem a Pan nó nia Film stú di ó ba, és
vé gig jár tam az ani má ci ós film-ké szí tés
va la mennyi ál lo má sát. Kezd tem a Já -
nos vi téz ben, az el ső ma gyar egész es -
tés rajz film ben va ló mun kál ko dás sal,
majd kö vet kez tek a Méz ga csa lád és a
Bu bó dok tor so ro za tok, a szin tén egész
es tés Tol di-tri ló gia, az olaj fest mény-
tech ni ká val ké szí tett Da li ás idők, va -
la mint több kül föl di meg ren de lés.

A Pan nó nia rajz film stú dió úgy
tű nik fel ne kem, mint egy szi get a po -
li ti kai és kul tu rá lis Pan non-me den -
cé ben. Éle tem meg ha tá ro zó ré szét
töl töt tem itt 1972 és 1992 kö zött.
Együtt dol goz hat tam mind azok kal a
rend kí vü li em be rek kel, akik kü lön -
bö ző he lyek ről és in dít ta tás ból az or -
szág ezen egyet len he lyé re se reg let -
tek össze, hogy kö zös ér dek lő dé -
sük kel, a vi zu á lis nyelv kü lö nös ki fe -
je zőesz kö zé vel, az ani má ci ós film mel
fog lal koz za nak.

Ami kor el ső fel nőtt utam so rán
egy hi deg feb ru á ri hét vé gén Esz ter -
go mot egye dül bir tok ba vet tem, már
haj tott oda va la mi vagy va la ki. Lent,
a Du na-par ton vé gig sé tál va pil lan tot -
tam meg az oda fönt ma ga so dó ba zi -
li ka nyu ga ti ol da lán az ara nyo zott be -
tűk ből ki ra kott fel ira tot: QVAE
SVRSVM SVNT QVA E RI TE – „az
oda fel va ló kat ke res sé tek” (Kol 3,1). Föl
is küz döt tem ma gam a ba zi li ka ku -
po lá já ba, s on nan eresz ked tem le egé -
szen az al temp lo mig. 

Az al temp lom ol tá rá nál azon ban
Is ten érin té sét, szó lí tá sát és kül de té -
sét ta pasz tal tam meg. A nyi tott ko -
lum bá ri um csont jai és a mu mi fi ká -
ló dott pa pok te te mei fö lé tett pro vo -
ka tív fel irat: „Vol tunk, mint ti, lesz -
tek, mint mi”, nem csak a sza bad le -
ve gő re haj tott ki fel sza ba dul tan, de
til ta ko zá som ként elő ho zott egy for -
dí tott gon do la tot, amely meg győ ző -
dé sem sze rint nem sa ját el més sé gem -
ből eredt. Krisz tus hoz tar toz va már
túl va gyok azon a bot rá nyos el mú lá -
son, ame lyet ezek a cson tok mu tat -

nak, s amit most élek, azt az Is ten
kül de té sé ben élem.  

Szim bo li kus nak is fel fog ha tó volt az
a két klasszi ci zá ló szo bor, ame lyek
alak ja i ban az el mú lás és az örök élet szi -
go rú an gya lai tár ták ki kar ja i kat fe jem
fö lé. Kö vek, még is hi te le sek. Kö vek,
ame lyek re ér vé nyes Jé zus jós la ta: ha az
övéi el hall gat nak is, a kö vek fog nak ki -
ál ta ni (Lk 19,40). Ak kor meg ren dül tem,
hi szen nem ta gad hat tam, hogy in nen
és et től kezd ve fe le lős va gyok min den
sza va mért és tet te mért.

Ta lán et től az él mé nyem től szár -
ma zik öku me ni kus szem lé le tem is,
hi szen nem vi se lem el a kö ve i ben és
gyü le ke ze té ben élő ba zi li ká ra cél zó
vagy a zsi na gó gát sér tő fe lü le tes,
kar cos meg jegy zé se ket.

A fő is ko la után a Pan nó nia Film stú -
dió báb mű ter mé nek ve ze tő je kért
meg film ter vek be adá sá ra. Négy szer ti -
zen két per ces so ro zat ra ter ve zett, gö -
rög mi to ló giai té má jú szi nop szist nyúj -

tot tam be a Ma gyar Te le ví zi ó nak. E
ter vet va la mi lyen cso da foly tán el fo -
gad ták. Ma gam ír tam, ter vez tem, ren -
dez tem Dé ri Ba lázs ba rá tom se gít sé -
gé vel, majd a má so dik so ro za tot fe le -
sé gem, Tor ma Ju dit gra fi kus köz re mű -
kö dé sé vel az zal a szán dék kal, hogy a

mél tat la nul el fe le dett klasszi kus mű -
velt ség nek ezt a ré szét leg alább té vén
ke resz tül is mer jék meg a fi a ta lok.

A Vá zák me séi cí mű so ro zat elő -
ké szí té se és anyag gyűj té se cél já ból
ke rül tem ki éle tem el ső „nyu ga ti” út -
já ra. Athén ban a sze re tett szak kö zép -
is ko lai évek mű vé szet tör té net-órá i -
nak ve tí té se in szí vem be író dott Part -
he non fel sé ges arisz tok rá ci á já val fo -
ga dott ma gas la ta i ba. Még is a két
hét va la mennyi es té jén az Are o pá -
gosz domb ján vár tam meg a nap le -
men tét, ahol va la mi kor Pál apos tol
be szélt az is me ret len Is ten ről. A mi -
to ló gi á ra ké szül ve már tisz tá ban vol -
tam az zal, hogy a szűz és bölcs Mi -
ner va tö re dé kes ha gyo má nyán ke -
resz tül a fel leg vár ban és az ago rán va -
ló já ban Krisz tust ke re sem. 

Sá ros pa ta kon meg is mer het tem
Új szászy Kál mánt és drá ga fe le sé gét,
Ica né né met. „Édes” – szó lí tott meg
az öreg ta nár ked ve sen és lá gyan,
ahogy a Bod rog si mul a Ti szá hoz.  

Mi u tán vé gig néz tük a tu do má -
nyos gyűj te mé nye ket, a ta nár úr
ebéd re hí vott ott ho ná ba. „Édes, fá -
radj bel jebb” – s mi köz ben a te rí tett
asz tal hoz lép tem a me leg szí nű bú -
to rok kö zött, a szo ba fa la in raj zo kat,
ak va rel le ket, olaj fest mé nye ket lát -
tam. Ica né ném könnye den me sélt a
ré gi tex tí li ák ról, Lo ránt ffy Zsu zsan -
na úr asz ta li te rí tő i ről, me lye ket ma -
ga res ta u rált és kon zer vált. Sze me tü -
ze sen égett, aj ká ról a mo soly so ha el
nem tűnt. Kö rös-kö rül met sze tek,
raj zok, új szö vet sé gi kom men tá rok s
a nagy ké pes La rousse szó tár. Kép és
szö veg – ta nús kod va a ta nár úr ösz -
tön dí jas gö rög ta nul má nya i ról, a fa -
lu ku ta tás hős kor sza ká ról, a nagy -
könyv tár gon dos ko dá sá ról s a fi lo zó -
fi ai elő adá sok ról.

Ba rá ta im még meg fü röd tek a Bod -
rog ban – én a Be tes da vi zé ben. Re -
for má tus teo ló gus nak len ni at tól a ta -
lál ko zás tól fog va olyan, Krisz tus ban
sza bad sá got nyert em bert je lent szá -
mom ra, aki a reá bí zott gyü le ke ze tért
és nem ze té ért fe le lős sé get vi sel, hogy
hit ben és tu dás ban, sze re tet ben és
böl cses ség ben, kul tusz ban és kul tú -
rá ban arisz tok ra ti kus igénnyel em -
ber tár sai ja vát szol gál ja. A dió fa alat -
ti asz tal nál so kan meg for dul tak már,
min dig akadt ott jó és bölcs szó a hűs
fe hér bor mel lé. Akadt biz ta tás is
egy más élet meg kez dé sé re, de a ré -
gi nek mél tó be fe je zé sé re is. Új szászy
Kál mán rá nyi tot ta ki csi kert ka pu ját
a szom szé dos te me tő re, gon do san
ügyel ve ar ra a hely re, ahol majd pi -
hen ni fog. Ma ott fek sze nek egy más
mel lett a drá gák, a pa ta ki Phi le mon
és Bau cis. A meg ol va dott nap ott ho -
nu kat be von ja s az em lé ke zet ra gyo -
gó pa lo tá já vá ala kít ja, mely nek ká pol -
ná já ban re for má tus sá let tem.

Van nak éle tünk ben olyan ál mok,
ame lyek nem az es ti bő sé ges va cso -
ra kö vet kez mé nye i ként, sem pe dig a
nap pa li fe szült sé gek éj sza kai ki sü lé -
se i ből ke let kez nek. Ezek re az ál -
mok ra az idő mú lá sá val egy re éle seb -
ben em lék szünk vissza, mert éle tünk -
re vo nat ko zó dön tő üze ne te ket hor -
doz nak a ma guk szim bo li kus nyel -
vén. Ezek a lá to má sok na gyon rit kák,
még is annyi ra ko mo lyan kell ven -
nünk őket, mint Já kób ál mát Bé tel
meg ala pí tá sá val kap cso lat ban.

Min den el kö vet ke ző tet te met meg -
ha tá ro zó ál mom vi zi tá ció nap já nak
dél után ján a ré gi rajz te rem be vitt,
ahol töb bed ma gam mal egy mo dellt
raj zol tunk pré selt szén nel. A mo dell
ra gyo gó alak ja meg döb ben tő volt:
nem volt me zí te len, mint az ak tot ál -
lók, ha nem te tő től tal pig hó fe hér
dra pé ri á ba öl töz ve ült. Tró nolt. Sze -
met szú ró an va kí tott ar cá nak fe hér -
sé ge és si ma sá ga, nyu godt, le hunyt
szem hé ján át szű rő dött be lül ről su gár -

zó te kin te té nek fi nom fé nye. No ha
pa pí ro mon kép te len vol tam annyi ra
ki ra dí roz ni a szür ke tó nust, hogy
vissza ad jam a mo dell ra gyo gá sát,
mun ka köz ben még is si mo ga tó bol -
dog sá got érez tem. A mo dell egy an -
gyal volt. Zi va tar zú gá sá ra éb red tem.

Az Athén ben vá sá rolt gö rög Új szö -
vet ség gel a ke zem ben ro han tam az ak -
ko ri Bu da pes ti Re for má tus Teo ló gi ai
Aka dé mi á ra az zal a ha tá ro zott szán -
dék kal, hogy teo ló gi át aka rok ta nul ni.
Kez det ben le ve le zős hall ga tó vol tam,
majd a nap pa li ta go za ton ti zen nyolc
év vel fi a ta lab bak kö zé ül tem a pad ba. 

Ne héz volt az öt év, va ló sá gos
pusz tai ván dor lás két ha za kö zött.
Már csa lá dos em ber ként a ré gi, biz -
tos ál lá sok, is me ret sé gek el ha gyá sa és
egy új, is me ret len te rü let meg hó dí -
tá sa kö zött a tel jes ki szol gál ta tott ság -
ban meg ta nul hat tam az Is ten től va -
ló füg gés csu dá la tos biz ton sá gát.
No ha ren ge teg egyéb más mun ka
kel lett, hogy mö göt te áll jon, még sem
a pénz re, a kö rül mé nyek re, ha nem
egye dül az Is ten hű sé gé re tá masz -
kod hat tam csa lá dom mal együtt.
Töb bek kö zött olyan ki vá ló ta ná rok
tet ték min den két sé get ki zá ró an fon -
tos sá a teo ló gia sze re te tét és szép sé -
gét, mint Boly ki Já nos, Szűcs Fe renc
vagy Karasszon Ist ván, aki ket ma már
kol lé gá im nak ne vez he tek.

Az eg zisz ten ci á lis for du lat mel lett
az in tel lek tu á lis vál tás sem volt
könnyű. A vi zu á lis vi lág, amely ben
ott ho no san mo zog tam, szin te sem mi -
ben sem hasz no sult a teo ló gi ai ta nul -
má nyok ri go ró zu san ver bá lis te rü le -
tén. A szö ve gek ér tel me zé se és a szö -
veg ben tör té nő meg nyil vá nu lás egy
egész más faj ta gon dol ko dás el sa já tí -
tá sát tet te szük sé ges sé. Az al ko tás vá -
gyát nem le het el foj ta ni az em ber ben,
ezért tör tént meg az, hogy amit el -
hagy tam a vi zu a li tás te rén, azt a ver -
ba li tás mű fa ja i val he lyet te sí tet tem.
Így a dra ma tur gi át, va la mint a ké pes
meg je le ní tést a pré di ká ció alap el vé vé
tet tem az üze net tar tal má nak köz ve -
tí té se cél já ból. Egyéb ként pe dig a
teo ló gia és a mű vé szet kap cso la tá nak
te rü le tén fe dez tem fel gya kor lan dó hi -
va tá so mat. E fel is me rés fel sza ba dí tó
él mény volt szá mom ra. Pa ul Til lich,
Karl Barth, Ru dolf Boh ren és Hans
Urs von Bal t ha sar mun ká it meg is -
mer ve kü lö nö sen a teo ló gi ai esz té ti -
ka mű ve lé sé re szán tam el ma gam.

A film sza lag gal tör té nő mun ka,
ahogy a hang sza lag gal együtt csé véz -
tük a vá gó asz ta lon elő re és hát ra,
meg-meg vág va és össze il leszt ve, ar -
ra a lá tás mód ra ta ní tott meg, hogy
éle tünk is egy film sza lag ré sze ként
fut, s épp úgy egy ren de zői elv men -
tén meg ha tá ro zott dra ma tur gi á ja
van. Ez a ta pasz ta lat mó do sí tot ta
ben nem a szok vá nyos idő szem lé le -
tet, s ar ra a be lá tás ra ju tot tam, hogy
min den ki nek ér de ké ben áll, sőt lét -
kér dé se sa ját ma gá nak és kö zös sé gé -
nek a dra ma tur gi á já val fog lal koz ni.
Ha má sért nem, leg alább an nak fel -
fej té sé re, hogy mi a ren del te té se a vi -
lág tör té ne lem ha tal mas szín pa dán. 

Au gus ti nus ír ja va la hol, hogy a tör -
té ne lem olyan, mint egy ze ne mű,
Kál vin pe dig fes tett kép so rok egy -
más után já nak ne ve zi, de ab ban
egyet ér te nek, hogy meg ér te ni csak a
vé ge fe lől le het. Ez pe dig eszk ha to -
lo gi kus szem lé le tet je lent, mely sze -
rint a jö vőt (fu tu rum) nem tud hat juk,
de az el jö ven dőt (ad ven dus) is mer -
jük a Jé zus Krisz tus ál tal be mu ta tott
Is ten or szá ga te kin te té ben. A ret ros -
pek tív idő szem lé let meg ta nít úgy
szám lál ni nap ja in kat, hogy bölcs
szív hez jut va, a be tel je se dés fe lő li kül -
de tés ben ér tel mez zük őket, és meg -
bí zá sa in kat tö re dé kes, tor zó éle -
tünk kel tel je sít sük, míg a só fárt meg
nem fúj ják az an gya lok.

g Dr. Békési Sándor

M AI ME G TÉ RÉ SEK 3.

Rajz film től – teo ló gi á ig

Dr. Bé ké si Sán dor sa ját meg fo -
gal ma zá sá ban „szak má ját te kint -
ve: rajz film ren de ző, gra fi kus; hi -
va tá sá ra néz ve: re for má tus teo -
ló gus”. -től -ig a Pan nó -
nia Film stú di ó ban dol go zott
mint moz du lat ter ve ző, majd rajz -
film ren de ző. -ben a Ma -
gyar Ipar mű vé sze ti Fő is ko lán
szer zett dip lo mát, s -ig óra -
adó ta nár ként ta ní tott az in téz -
mény ben. – kö zött a
KRE Hit tu do má nyi Ka rá nak volt
hall ga tó ja. Lel késszé szen te lé se
után két évig a Kál vin té ri re for -
má tus gyü le ke zet be osz tott lel -
ké sze ként dol go zott. -tól
ta nít a hit tu do má nyi kar rend sze -
res teo ló gi ai tan szé kén, ugyan itt
dok to rált -ben teo ló gi ai esz -
té ti kai té má ból. Né hány mun ká -
ja mind két te rü let ről: Fé nyek vir -
ra dat előtt (négy per ces egye di
ani má ci ós film); Vá zák me séi
(-szer  per ces ani má ci ós té -
vé so ro zat). A teo ló gi ai mun kák
kö zül: Er gon – A ke resz tyén esz -
té ti ka teo ló gi á ja (könyv, saj tó
alatt); Sztep ha nosz kh risz tia nosz
– Ist ván ki rály teo ló gi ai eti ká ja
In tel mei alap ján (könyv, ).
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A va la ha lé te zett leg im po zán sabb
ma gyar csil lag da – a Gel lért-he gyi
csil lag vizs gá ló, az Ura niae – 1815-ben
kezd te meg mű kö dé sét. Ava tá sán
há rom ural ko dó, az oszt rák csá szár
és ma gyar ki rály, az orosz cár és a po -
rosz ki rály is tisz te le tét tet te. Az
1849-es sza bad ság harc ha dá sza ti ese -
mé nyei azon ban meg pe csé tel ték sor -
sát. Bár rom ja i ban egy ide ig még állt,
ere de ti funk ci ó ját so ha sem tölt het -
te be új ra. 

A pusz tu lást gyor sí tot ta, hogy
idő vel egy új épít mény „ke be lez te be”.
Ma rad vá nyai kö ré a Gel lért-hegy
mai lát vá nyos sá gát, jel leg ze tes, bár
mű vé szi szem pont ból nem túl je len -
tős vá ros ké pi ele mét, a Ci ta del lát
emel ték a meg szál ló Habs bur gok,
hogy in nen el len őriz zék a re bel lis,
sza bad ság ra vá gyó, de ere jé ben és
büsz ke sé gé ben ka to nai erő vel meg -
tört tar to mány fő vá ro sát. Az 1852-

ben Kas se lik Fe renc ter vei sze rint
emelt erő döt ugyan is az ab szo lu -
tisz ti kus ura lom a fő vá ro si la kos ság
meg fé lem lí té se esz kö zének te kin -
tet te. Épí té sze ti ki ala kí tá sa is ezt
szol gál ta, ne vé ből is ez adó dik, az
olasz ere de tű szó ugyan is „fel leg vá -
rat, ma gas la ti erős sé get” je lent,
bás tyák kal, al já ban ágyú- és csa pat -
fel ál lí tás cél já ra ki ala kí tott sík kör -
sáv val. 

Az épít mény funk ci ó ja a ki egye -
zés után alap ve tő en meg vál to zott:
1895-ben erőd jel le gé nek meg szün -
te té se mel lett a fő vá ros tu laj do ná -
ba ke rült. A má so dik vi lág há bo rú
idő sza ká ban azonban ko moly ha dá -
sza ti sze re pet ját szott, Bu da pes tet
a szov jet elő re nyo mu lás tól vé dő
ma gyar és né met egy sé gek lég vé del -
mi bá zi sa ként szol gált, föld alat ti ka -
za ma ták kal, rak tá rak kal, kór ház -
nak is he lyet biz to sít va. 

Nap ja ink ban az in nen elénk tá ru -
ló gyö nyö rű ki lá tás ról hí res, a Vár -
heggyel és a Du na-part pa no rá má já -
val egye tem ben a vi lág örök ség ré sze.
Ál la po ta azon ban le rom lott, so kat
hal la ni en ge dély nél kü li épít ke zé se -
i ről, szom széd sá gá ban sok szor zsib -
vá sá ri a han gu lat, az erőd be va ló be -
lé pés pe dig az igen csak bor sos jegy -
árak mi att meg gon do lan dó egy át la -
gos ma gyar csa lád szá má ra. 

Szom széd sá gá ban áll a Sza bad ság-
szo bor, vi lág há bo rús ka to nai esz kö zök
te kint he tő k meg, az erő dít mé nyen
be lül Bu da pest, az Ura niae és a Ci ta -
del la tör té ne tét be mu ta tó tár lat, az
1944-es vi szo nyo kat idé ző pa nop ti -
kum, va la mint szál lo da, ét te rem és ká -
vé zó vár ja a – jel lem ző en kül ho ni – tu -
ris tá kat. Az 1848–49-es forradalomra
és sza bad ság harcra azonban szinte
már semmi sem emlékeztet.

g Re zsa bek Nán dor

A Gel lért-he gyi Ci ta del la

Ami kor 1848 ok tó be ré ben Kos suth
meg bíz ta Len key Já nost a Hu nya di
hu szár ez red meg szer ve zé sé vel, ugyan -
csak mor fon dí ro zott ma gá ban az ez -
re des, mi ért ren del ték vissza a harc -
tér ről. 

Ő volt az a Len key ka pi tány, aki az
év ta va szán száz har minc hu szárt ve -
ze tett ha za Ga lí ci á ból a ma gyar for -
ra da lom vé del mé re. „De hi szen min -
den ki csak di csér te a szá za dom vi téz -
sé gét – gon dol ta ma gá ban. – Még az
el len ség is kék far ka sok nak ne ve zett
ben nün ket… Kos suth azt mond ta,
ne héz fel ada tot bíz rám, és tes sék, ide -
ve zé nyelt Nagy kő rös re, hogy ta nít sam
meg a ga tyás, laj bis pa raszt- meg csi -
kós le gé nye ket ve re ked ni az el len ség gel.
Ez hát az a fon tos, ne héz fel adat? Iga -
zi ka to ná nak va ló cse le ke det ezek ben
a ne héz idők ben?”

Bez zeg né hány nap múl va meg vál -
to zott a vé le mé nye. Ezek a le gé nyek
ugyan is na gyon jól tud tak bán ni a ló -
val, igaz, ar ról fo gal muk se volt, me -
lyik vé gén sül el a pus ka. A kar dot
meg úgy fog ták, akár a csép ha da rót.
Volt is ve lük ba ja an nak a né hány ki -
kép ző al tiszt nek, aki ket az ez re des hez
ve zé nyel tek. A fel sze re lés is egy re ké -
sett. Nem volt nye reg a ló ra, ke vés volt
a kard meg a pisz toly. 

Egy nap az tán kü lö nös öt le te tá -
madt Len key nek. Föl pat tant a lo vá -
ra, és meg se állt a gya kor ló té rig, ahol
ép pen egy szá zad hu szár ta nul ta a
ha di tu do mányt. Ke mény kö té sű, ló -
ra ter mett Du na–Ti sza kö zi le gé -
nyek vol tak va la mennyi en. Né hány
nap alatt be tör ték a kör nyék föld bir -
to ko sa i tól vá sá rolt há rom-négy éves
csi kó kat, csak a fegy ver állt még su -
tán a ke zük ben.

– Csil lag fi am! – szólt az al tiszt nek
Len key. – Mu tasd meg ezek nek a fi -
úk nak, ho gyan kell a pisz tolyt fog ni
ka to na mód ra! Te meg, hu szár, fi gyelj,
mert le het, hogy et től függ majd az
éle ted az el ső csa tá ban!

– Fi gy elök, naccsá gos úr! – vág ta
össze a bo ká ját a hu szár.

– Ej nye, Ko vács hu szár, hát nem
meg mond tam kend nek, hogy az a vá -
lasz: „Igen is, ez re des úr”!? – in gat ta
a fe jét az al tiszt.

– Hát, ha kend nek így jobb, nek öm
tel je sen mind égy…

– Ho vá va ló si vagy, fi am? – kér dez -
te tő le az ez re des mo so lyog va.

– Ide, Szent már ton ba.
– Ott is őz nek, mint Sze ge den?
– Úgy be szél az em bör, ahogy az

annyá tú’ ta nú ta…
– Iga zad van, édes fi am, nem is kell

szé gyell ni az ízes ma gyar szót! És a
ka ri kás sal tudsz-e bán ni?

– Én-é? Csi kós buj tár va gyok én,
naccs… izé, ez red ös úr! Má’ hon né
tun nék!…

– No, lás sam!
Kö rül né zett a le gény, az tán el mo -

so lyo dott, mint aki ta lált va la mit.
– Tűz zön fő’ kend égy pa pírt ar ra

a bu kor ra, in nét lé v ö szöm!
Az őr mes ter ug rott, rá tű zött egy

pa pír la pot a bo kor ágá ra. A le gény
meg ket tőt su hin tott, egyet ka nya rí -
tott, s a pa pír lap ket té vág va hul lott
a föld re.

– No, al tisz tek, so ra ko zó! – ve zé -
nyelt Len key. – Ti meg ta nít já tok eze -
ket a le gé nye ket a kard dal, pisz -
tollyal bán ni, Ko vács hu szár pe dig
meg ta nít ben ne te ket ar ra, ho gyan
kell a ka ri kás sal ki emel ni az el len sé -
get a nye reg ből. Ha el fo gadsz ta nít -
vány nak, én is be ál lok kö zé tek.

– E’ hát – bó lin tott a le gény. – No,
ide fi gyej je nek kend tök! De áj ja nak
messzébb égy más tú’, né hogy ki csap -
ják égy más szö mit, mer’ ak kó az tán
níz het nek ám a lu konn!…

– Lá tod, fi am, ez lesz a leg fé lel me -
te sebb fegy ve rünk – mond ta az ez re -
des Csil lag Ja kab nak. – Ró zsa Sán dor
sza bad csa pa ta is ez zel ve rek szik a
Dél vi dé ken. Fut elő lük az el len ség,
akár a nyúl. Az a mi ez re dünk leg vi -
té zebb szá za da. Igaz, hogy ré gi ka to -
ná kat nem fo gad nak ma guk kö zé,
meg a pa ran csot se haj lan dók vég re -
haj ta ni, de ha szé pen ké rik őket,
min dent meg csi nál nak. Hol nap tól a
ka ri kást is ve gyé tek föl a fegy ve rek lis -
tá já ra!

Gyor san hí re ment a do log nak, s a
nagy kő rö si ek úgy em le get ték Len -
keyt, hogy „a csi kó sok ez re de se”. 

Né hány hét múl va szét osz tot ták a
le gé nye ket. Egyik szá zad Ko má rom -
ba ment, a má sik az észa ki had test -
hez, a har ma dik a Dél vi dék re. Min -
de nütt vi té zül meg áll ták a he lyü -
ket. Az oszt rák va sa sok job ban fél tek
a ka ri ká suk tól, mint az ágyú go lyó tól.

Ami kor 1849 ta va szán Len key Já -
nos – már tá bor nok ként – ki tört az
ost rom zár alá fo gott Ko má rom vá rá -
ból, ak kor is a Hu nya di-hu szá ro kat
ve zet te az el len ség re, és né hány óra
alatt el űz te az oszt rá ko kat a Csal ló -
köz ből. Mi kor Dam ja nich tá bor nok
– aki jó ba rát ja volt – gra tu lált ne -
ki a győ ze lem hez, el mo so lyo dott, és
csak ennyit mon dott:

– Tu dod, Já nos, én vol tam a csi kó -
sok ez re de se…

g T. Ágos ton Lász ló

A csi kó sok ez re de se

Már ci us idu sán ked ves ven dé gek lá -
to gat nak meg. Öreg ’48-as hon vé dek
né pe sí tik be szo bá mat. Ül nek és
hall gat nak, vár ják, hogy a leg fi a ta labb
be le kezd jen kö zös nó tá juk ba.

Az egy sze rű hód me ző vá sár he lyi
fény ké pész, Plohn Jó zsef 1903-ban a még
élő, az 1848-as for ra da lom ban har co -
ló ka to nák ról ké szí tett fel vé te le ket.
Idős fér fi ak te kin te nek ránk a meg ko -
pott ké pek ről. Fá radt, tisz ta-szép arc -
cal és sza ka do zott, sze gé nyes ru há ban;
itt-ott föl csil lan a hő si es helyt ál lá sért ka -
pott ré gi ki tün te tés… Bi zo nyá ra vissza -
gon dol nak a di cső múlt ra, de te kin te -
tük a jö vő be néz, ahogy meg örö kí tet -
te őket az örökítő szerkezet.

A 154 ka to na em ber kö zül 89 ne vét
is mer jük, s leg több jük két ke zi fér fi
volt. De akadt né hány mes ter em ber
is kö zöt tük, mint a ré gi evan gé li kus
csa lád ból szár ma zó és az egy há zat
ön zet le nül se gí tő Fé lix Jó zsef.

Ön ként és fi a ta lon men tek el a
hon véd had se reg be, nem zet őr ség be,
hogy véd jék ha zá ju kat, és ott le gye -
nek a sza bad ság harc ban, a Dél vi dék
for ró küz del me i ben. Tet ték a dol gu -
kat, s zok szó nél kül szen ved ték a le -

vert for ra da lom meg aláz ta tá sa it.
Sze mük ben vir rasz tó láng ként égett
1848 em lé ke, mint éle tük leg szebb
ese mé nye, so ha nem mú ló cso dá ja. 

Né zem el szo ru ló szív vel a tisz ta ar -
cú öre ge ket. Ma is su gá roz nak ezek
a nem zet őr ké pek, annyi év tá vo lá ból
dér ver te csil lag ként vi lá gí ta nak.

De lát juk-e őket? Fi gyel ve ré gi
szá za dok lá zas éj sza ká it, meg hall -
juk-e Kos suth föld ren gé ses sza vát?
Vö rös mar ty fá jó szív ve résvers so ra it?
Arany Já nos gyöt rő dő bal la dá it? Mi
ma radt be lő lük száz hat van egy év
alatt az öle lő föld ben? Mi ma radt az
ele ve nen gö dör be rú gott if jú em ber -
ből: Pe tő fi Sán dor ból?

Egy re ke ve seb ben va gyunk, akik
mond juk, mu tat juk, hol sza valt a
köl tő, me lyik ab lak ba in te get tek föl
fe hér ken dő vel Kos suth La jos nak.
Hol volt Szé che nyi Ist ván utol só pes -
ti la ká sa… Las san nem lesz, aki meg
tud ja mu tat ni az el nép te le ne dett fal -
vak ban a ka to na sí rok hoz ve ze tő ös -
vényt. Há nyan tud juk még és mer jük
ki mon da ni: amit 1848–49-ben vitt
vég be a ma gyar ság, az a leg na gyobb
tet te az ál lam ala pí tás óta!

A ma gyar nép túl nyo mó több sé -
ge erek lyé nél is töb bet őr zött meg
már ci us for ra dal má ból és har cá ból a
szí ve és tu da ta mé lyén. A cá ri orosz
in ter ven ció élet-ha lál küz del mün -
ket el ti por hat ta, a sza bad ság-ma -
gyar ság-eu ró pa i ság szim bi ó zi sát
meg te rem tő 1848-as örök ség azon -
ban túl él te a 19. és 20. szá zad leg ször -
nyűbb dik ta tó ri kus rend sze re it. 

So ha nem volt a ma gyar ság olyan
ve szély ben, mint most. Olyan ez a ve -
szély, mint ami kor Ma gyar or szág há -
rom rész re volt szét sza kít va. Ná da sok -
ba rej tőz tek a meg ma ra dot tak, gyö -
nyö rű anya nyel vün ket az ott buj do sók
őriz ték. Mo hács-nép vol tunk, bú vó -
pa ta k or szág… És hogy mik le szünk,
kik, raj tunk mú lik: ma élő utó do kon.

Illyés Gyu la sze rint a „ma gyar ság
nem pusz tu ló és nem ha lál ba me nő,
ha nem olyan tör té nel mi szen ve dé sek -
től meg gyö tört nép, ame lyik kép te len
volt ed dig be töl te ni mind azt, ami re
kül de té se volt”. A 21. szá zad ele jén,
már ci us szent ti zen ötö di ké jén alig ha
kí ván ha tunk töb bet, mint hogy be tel -
je sül jön, ami ed dig nem si ke rült!

g Feny ve si Fé lix La jos

Lel ki is me re tünk ün ne pe
2009. már ci us ti zen ötö di ke

Félix József

Diószegi Sándor

Huszár Pál
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b „Jó itt most ma gyar nak len ni” –
hang zott el Szűcs Fe renc nek, a
Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye -
tem pro fesszo rá nak aj ká ról ta -
valy de cem ber 16-án az Ut rech -
ti Egye tem sze ná tu si ter me előtt.
A jo gos büsz ke ség re rit ka ese -
mény szol gál ta tott okot: 2008
utol só hó nap já nak har ma dik
he té ben há rom ma gyar teo ló gus
dok to rált Hol lan di á ban. Egyi -
kük Nagy Do rottya evan gé li kus
lel kész, aki Mig rá ció és teo ló gia
cí mű, an gol nyel vű ér te ke zé sét
véd te meg a nagy hí rű in téz -
mény ben. Az új teo ló gi ai dok -
tort a hely szí nen kér dez te Hor -
váth-He gyi Oli vér.

– Ti zen nyolc év Er dély ben, öt év
Ma gyar or szá gon, egy Hong kong ban,
az után hat Hol lan di á ban. Mit je len -
tet tek ezek az ál lo má sok az éle té ben?

– Az ál lo más ész le lé sé nek a fel té -
te le az oda ve ze tő út tu da to sí tá sa. Az
én es tem ben az út, az utak a kö rü löt -
tem lé vő vi lá got tá gí tot ták. Az ál lo -
má sok pe dig a tá gu ló kö rök ha tár vo -
na lán he lyez ked tek el. Ezek az ál lo -
má sok se gí tet tek meg ta pasz tal ni azt,
hogy a föld ke rek, s hogy va ló ban em -
be rek lak ják; olya nok, ami lyen én va -
gyok.

– Mi ként, mi lyen cél lal ke rült
Hong kong ba, majd Hol lan di á ba?
Ké rem, fog lal ja össze rö vi den ed di gi
pá lyá ját!

– A hong kon gi év az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye te men foly ta tott
ta nul má nya im szer ves ré sze volt.
Ne gyed éves hall ga tó ként egy nem -
zet kö zi teo ló gi ai ösz tön díj jal ke rül -
tem a vi lág ama cso dás he lyé re. Egy
éven ke resz tül a kon tex tu á lis teo ló -
gia kér dé se i vel, va la mint kí nai egy -
ház tör té net tel és rend sze res teo ló gi -
á val fog lal koz tam. A gya kor la ti éve -
met az irs ai evan gé li kus gyü le ke zet -
ben töl töt tem. 2002 óta élek és dol -
go zom Hol lan di á ban lel kész ként és
teo ló gus ként. Dok to ri disszer tá ci óm
ké szí té sét hi va ta lo san 2004-ben
kezd tem, előt te a Sti pen di um Ber nar -
di num el ne ve zé sű ala pít vány jó vol -
tá ból foly tat hat tam teo ló gi ai, ant ro -
po ló gi ai és si no ló gi ai ta nul má nyo kat,
ugyan csak Hol lan di á ban. 

– Szűcs Fe renc pro fesszor nem csak
a re for má tus teo ló gu sok mi att uta zott
Ut recht be, van kö ze az Ön dol go za -
tá hoz is.

– Így igaz, disszer tá ci óm bí rá ló ja -
ként volt je len a vé dé sen. An nak
ide jén, a rend sze res teo ló gi á ból tett
szi gor la ti vizs gám után ar ra biz ta tott,
hogy a rend sze res teo ló gia ha tá roz -
za meg aka dé mi ai mun kás sá go mat. 

– Kik se gí tet ték ér te ke zé se el ké szí -
té sé ben?

– Az ál ta lam ku ta tott té ma össze -
tett sé ge mi att há rom té ma ve ze tőm
volt: prof. dr. J. A. B. Jon ge neel, az Ut -
rech ti Egye tem nyu gal ma zott misszio -
ló gu sa, prof. dr. Anne Ma rie Ko ol, a
Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye tem
misszio ló gu sa és dr. Kim Kwong Chan,
a Hong kon gi Egye tem ant ro po ló gu -
sa és misszio ló gu sa. Mind hár muk nak
el is me rés sel tar to zom.

– Négy éven ke resz tül csak úgy le -
het ku tat ni egy té má ban, ha va la ki
tel jes el kö te le zett ség gel szán ja oda
ma gát a mun ká já nak. Mi in dí tot ta
er re a fel adat ra?

– A fel adat ki kris tá lyo so dá sá nak,
il let ve vál la lá sá nak hosszú a tör té ne -
te, és ter mé sze te sen el vá laszt ha tat -
lan az em lí tett tá gu ló kö rök től. Dip -
lo ma mun ká mat ké szít ve kezd tem el

fog lal koz ni a ma gyar or szá gi kí na i ak -
kal. Szá mom ra ak kor még az volt a
kér dés, hogy mi az egy ház sze re pe a
Ma gyar or szág ra be ván dor lók kal és
kü lö nös kép pen a Ma gyar or szá gon
élő kí na i ak kal kap cso la to san. Az el -
ké szült dol go zat a misszi ói at ti tűd
mel lett tet te le a vok sot. Ez a konk -
lú zió szá mom ra vi szont nem volt ki -
elé gí tő. Ér zé kel tem, hogy va la mi
„nem stim mel”. Hogy nem sza bad
olyan nagy sza vak kal, mint ami lyen
az „egy ház” és a „misszió”, könnyel -
mű en meg vá la szol ni a be ván dor lás,
a nép ván dor lás kér dé se it. Rá adá sul
a misszió fo gal ma igen csak vi ta tott
mind egy há zi, mind aka dé mi ai kö -
rök ben. Ez az elé ge det len ség ösz tön -
zött ar ra, hogy job ban, ala po sab -
ban el mé lyed jek a té má ban. 

– Mig rá ció és teo ló gia – va ló já ban
mit ta kar dok to ri disszer tá ci ó já nak
a cí me?

– A cím mö gött egy két száz öt ven
ol da las ér te ke zés ta lál ha tó. Alat ta
pe dig az al cím: „A ma gyar or szá gi és
ro má ni ai kí nai ke resz tyén kö zös sé gek
ese te a glo ba li zá ció-kon tex tus ban.”
Vagy is a dol go zat a glo ba li zá ci ót vá -
laszt ja ke ret ként, és a vizs gá ló dás
kö zép pont já ban a mig rá ció so rán
lét re jött ke resz tény kö zös sé gek áll nak.
A fő cím rá mu tat ar ra, hogy az ér te ke -
zés tu da to san te szi egy más mel lé a
mig rá ció és a teo ló gia fo gal mát. A ki -
in du ló kér dés te hát az, hogy mi kö ze
van e két fo ga lom nak – je len ség nek –
egy más hoz. A min den na pi élet ben
mi kor és ho gyan ta lál ko zik e ket tő?

A glo ba li zá ció mint kon tex tus azt
je len ti, hogy úgy te kin tünk a vi lág ra,
mint szö vet re, még pe dig mint egyé -
nek és kö zös sé gek ál tal al ko tott szö -
vet re. Rend kí vül nagy az em ber fe le -
lős sé ge an nak a vi lág nak az ala kí tá -
sá ban, amely be szü let tünk, és amely -
ben élünk. A ke resz tyén/ke resz tény
em ber élet vi te lét, a kö zös ség szö vé -
sé nek mód ját az Is ten nel va ló vi szo -
nya ha tá roz za meg. Ez a vi szony az
alap ja min den egyé ni és kö zös sé gi
meg nyil vá nu lás nak. A glo ba li zá ció
te hát so ha sem le het sze mély te len. A
glo ba li zá ció an nak tu da to sí tá sa, hogy

a föl det em be rek lak ják, és hogy a föl -
di vi szo nyok ala kí tá sát – a tár sa dal -
mi, gaz da sá gi, po li ti kai vál to zá so kat
– Is ten nagy mér ték ben az em be rek
ke zé be ad ta.

A szö vet képé nél ma rad va: szá lak
ta lál ko zá sá ról van szó. Vagy is a
glo ba li zá ció em be ri ta lál ko zá sok
nél kül el kép zel he tet len. A ta lál ko -
zá sok pe dig úgy jön nek lét re, hogy
az em be rek mo zog nak; az em ber -
nek lá ba van, nem pe dig gyö ke re.
Az em ber moz gá sát ne vez zük mig -
rá ci ó nak. Szak nyel ven az in gá zás is
mig rá ci ó nak szá mít, ér te ke zé sem -
ben azon ban csak a nem zet kö zi
mig rá ci ó val fog lal koz tam, hi szen
ott je lent kez nek a nagy teo ló gi ai
prob lé mák. A nem ze ti ho va tar to -
zás, egy adott te rü let bir tok lá sa, val -
lá sok ta lál ko zá sa, az ide gen gyű lö let,
ven dég sze re tet, iden ti tás mind
olyan kér dé sek, ame lyek e té mát
érin tik. A mig rá ció szem be sí tést
is je lent mig rán sok és nem mig rán -
sok kö zött. A kér dés az, hogy eb ből
a szem be sí tés ből lesz-e ta lál ko zás,
s ha igen, ak kor mi lyen.

Nos, a mig rá ció és a teo ló gia el ső -
sor ban eb ben a két kör ben ta lál ko zik.
A nem mig ráns – rossz szó hasz ná -
lat tal: he lyi – ke resz té nyek a mig rán -
sok je len lé tét prob lé ma ként ér tel me -
zik, és kü lön bö ző meg ol dá so kon
dol goz nak: a mig rán sok be il lesz té se
a he lyi tár sa da lom ba, mi előb bi ha za -
té ré sük nek a se gí té se, dia kó ni ai vagy
misszi ói szol gá lat és így to vább. A ta -
lál ko zás azon ban szin te min dig a
mig rán sok mig ráns lé tét hang sú -
lyoz za. A ta lál ko zá sok alap ja so ha
nem a ke resz tyén/ke resz tény hit. 

Mig ráns rész ről a mig rá ció és teo -
ló gia ta lál ko zá sa el ső sor ban lét kér -
dés. A mig rá ció köz ben a ke resz tény
em ber fo lya ma to san sa ját lé té nek,
ván dor lá sá nak kér dé se i vel fog lal ko -
zik. A fel mé ré sek ar ra en ged nek kö -
vet kez tet ni, hogy a ke resz tény mig -
rán sok szá má ra a mig rá ció nem
prob lé ma, ha nem le he tő ség, és sok
eset ben fe le lős ség gel meg ho zott dön -
tés. A nem mig ráns fél mig rá ció ér -
tel me zé se ilyen ér te lem ben pro vo ka -

tív. Ugyan ak kor a mig ráns fél vi szo -
nyu lá sa sok ban ha son lít a nem mig -
rán sé hoz: pél dá ul misszi ói vagy dia -
kó ni ai te vé keny sé get kezd a má sik fél
kö re i ben. Mind eb ből fél re ér té sek
so ka sá ga szár ma zik, és teo ló gi ai ta -
lál ko zás ér dem ben nem jö het lét re a
két fél kö zött. 

A ta nul mány ki mond ja, hogy a két
ka te gó ria – mig ráns és nem mig ráns
– hasz ná la ta jo gos és ered mé nyes
mind ad dig, amíg ez a sa ját kö rö kön
be lül tör té nik. Mi helyst azon ban a fe -
lek ezek kel a cím kék kel pró bál nak kö -
ze led ni egy más hoz, nem lesz iga zi ta -
lál ko zás. Mi ért? Mert a mig ráns és
nem mig ráns ka te gó ri ák hasz ná la ta
a „más ság” té nyét nyo ma té ko sít ja, ez -
ál tal au to ma ti ku san vagy az egyik,
vagy a má sik fe let fel sőbb ren dű nek,
erő sebb nek, ha tal ma sabb nak, te he -
tő sebb nek, jobb nak ál lít ja be. Az
em be rek kö zöt ti ta lál ko zá sok fel té -
te le azon ban az egy más mel lé ren -
delt ség. Ezért disszer tá ci óm ban egy
ré gi pa ran cso lat ról tö röl tem le a
port. A „Sze resd fe le ba rá to dat, mint
ma ga dat” pa ran cso lat ról van szó,
ame lyet én tu da to san „Sze resd fe le -
ba rá to dat, mert ő olyan, mint te!” for -
má ban for dí tok. 

A ma gyar fe le ba rát szó ban már
nem ér zé kel jük azt, ami a hé ber ere -
de ti ben na gyon is ben ne van. A
hé ber szó je len té sét pon to sab ban
vissza ad ja az an gol ne igh bour vagy
a né met Nächs te, amit ma gya rul
„szom széd nak”, „a mel let tünk lé -
vő nek” for dít ha tunk. Rö vi den: a
mig rán sok és nem mig rán sok ta lál -
ko zá sá ra vo nat koz tat va a nagy pa -
ran cso lat azt mond ja, hogy sze res -
sem a mel let tem lé vőt, a szom széd -
sá gom ba ke rü lőt, mert ő olyan,
mint ami lyen én va gyok. Ez a faj ta
meg kö ze lí tés pe dig azt fel té te le zi,
hogy a ke resz tény mig rán sok és
nem mig rán sok kö zöt ti ta lál ko zás a
te rem tett ség szint jén tör té nik; ez pe -
dig az ab szo lút egy más mel lé ren -
delt ség. Ez, nem pe dig a fe lü le te sen
ér tel me zett misszió vagy dia kó nia
je len ti az el ső lé pést az iga zi ta lál ko -
zás irá nyá ba. 

A dok to ri disszer tá ció a ma -
gyar or szá gi és ro má ni ai kí nai ke -
resz tény kö zös sé gek pél dá já val
szem lél te ti, hogy a fent le írt fo lya -
ma tok a gya kor lat ban ho gyan mű -
köd nek, és mi az, ami egye di je len -
ség ként ész lel he tő. Az ér teke zés
ugyan ak kor ter mé sze te sen fi gyel -
met for dít a na gyobb egy há zi szer -
ve ze tek – Lu the rá nus Vi lág szö vet -
ség, Egy há zak Vi lág ta ná csa, ró mai
ka to li kus egy ház és így to vább –
mig rá ci ó val kap cso la tos teo ló gi ai
do ku men tu ma i ra is.

– Mennyi ben se gít he ti az el ké -
szült tu do má nyos mun ka mig rán sok
és nem mig rán sok egy más ra ta lá lá -
sát a min den na pok ban?

– A dok to ri cím hi va ta lo san is kö -
te lez ar ra, hogy vi se lő je a tu do mány
és a köz élet szol gá la tá ban áll jon. Je -
len ese tben a tu do má nyos mun ka rá -
vi lá gí tott ar ra, hogy mennyi re bo nyo -
lult a mig rá ció és a teo ló gia ta lál ko -
zá sa. 

A té ma vá lasz tás ön ma gá ban is
fel ki ál tó jel. Ke resz tyé nek/ke resz té -
nyek, fi gye lem! Olyan idők ben
élünk, ame lyek ben is mét nép ván -
dor lás zaj lik. Ha ko mo lyan vesszük
az egyén és kö zös ség sze re pét és fel -
ada tát a vi lág szö ve té nek ala kí tá sá -
b an, ak kor ke resz tyén/ke resz tény
em ber ként nem mind egy, mi ként
gon dol ko dunk a mig rá ci ó ról, a mig -
rán sok ról, a mel lénk, kö ze lünk be ér -
ke ző em be rek ről. Hi szen a mi né ze -
tünk, vé le ke dé sünk is ala kít ja a köz -
gon dol ko dást, a mig rá ci ós po li ti kát.
Fon tos nak tar tom, hogy ki-ki a ma -
ga kis mig ráns vagy nem mig ráns
kö ré ben be szél ges sen, vi tat koz zon,
gon dol kod jon er ről a kér dés ről. 

Ha pe dig egyén és kö zös ség ar ra a
fel fe de zés re jut, hogy a ke resz -
tyén/ke resz tény mig rán sok olya nok,
mint ők ma guk, s ha a mig ráns ke -
resz tyé nek/ke resz té nyek is ha son ló
meg ál la pí tás ra jut nak, ak kor lesz ta -
lál ko zás. Ak kor nem az lesz a kér dés,
hogy ki volt az adott föld te rü le ten
előbb, vagy hogy me lyik nem zet ma -
ga sabb ren dű, avagy hogy mi ként
győz he tő le az ide ge nek től va ló fé le -
lem, ha nem az a kér dés, hogy mi, ke -
resz tyé nek/ke resz té nyek együtt, egy -
más szom széd sá gá ban él ve, ugyan -
azt a te rü le tet be né pe sít ve mi ként le -
he tünk ál dás sá egy más és má sok
szá má ra; hogy mi ként já rul ha tunk
hoz zá kör nye ze tünk, la kó he lyünk
jó lé té hez. 

Bár an nak vizs gá la ta nem volt
disszer tá ci óm fel ada ta, hogy mind -
ez a gya kor lat ban mi ként va ló sul hat
meg a min den na pok ban, úgy gon do -
lom: a nagy dol gok sok szor – leg -
több ször – kis kö zös sé gek ben kez -
dőd tek, s ami kor túl naggyá nőt tek,
sok szor – leg több ször – el ve szí tet ték
az ere jü ket. A „Sze resd fe le ba rá to dat,
mert ő olyan, mint te!” pa ran cso lat-
pa ra frá zis is csak ilyen ki csi, nem túl
nagy ra nő ni kí vá nó kö zös sé gek ben
ér tel mez he tő.

– A dok to ri cím meg szer zé sé vel egy
sza kasz bi zo nyá ra le zá rult az éle té -
ben. Mik a ter vei a jö vő re néz ve? 

– A dok to ri cím meg szer zé se az
alap kő ha son la tá ban ér tel mez he tő.
Aka dé mi a i lag min den jo go sít vá -
nyom meg van ar ra, hogy to vább
épít kez zem, s ezt én öröm mel és lel -
ke se dés sel te szem. Egy elő re egy úgy -
ne ve zett poszt dok to rá tu si pro jek -
ten dol go zom, és köz ben itt-ott ta ní -
tok, elő adok és pub li ká lok. A disszer -
tá ci óm könyv alak ban 2009 áp ri li sá -
ban ke rül a pi ac ra. 

Nos, ez az aka dé mi ai fo nal. De
előbb vol tam lel kész, mint dok tor; lel -
ké szi hi va tá som to vább ra is ben -
nem él. Je len leg ez va sár na pi szol gá -
la tok ban és egy lel ki gon do zói – lel -
ké szi – ál lás ban kap for mát. Hogy egy
év múl va hol le szek, és egé szen pon -
to san mi vel fo gok fog lal koz ni, nem
tu dom. Ed di gi éle tem te le volt vá rat -
lan for du la tok kal. Me gyek, s mint
min den ke resz tény, úton lé vő nek
val lom ma gam. S az út az én ese tem -
ben gyak ran jár tény le ges hely vál toz -
ta tás sal.
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„A mig rá ció nem prob lé ma, ha nem le he tő ség”
Utrechti be szél ge tés dr. Nagy Do rottya evan gé li kus lel késszel

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem már ci us 26-án, csü tör tö kön 9
és 16 óra kö zött szer ve zi meg Ül tes sünk-e al ma fát? – Fe le lős sé günk a jö -
vő ért cí mű kon fe ren ci á ját. A rész le tes prog ram meg ta lál ha tó a http://te -
ol.lu the ran.hu in ter ne tes ol da lon. A kon fe ren cia min den részt ve vő jét sze -
re tet tel meg hív juk a prog ram ban sze rep lő ebéd re. Rész vé te li szán dé kát
– a hús sal ké szült vagy ve ge tá ri á nus étel irán ti igé nyé nek fel tün te té sé -
vel –, kér jük, már ci us 18-ig jut tas sa el hoz zánk (te o lo gia@lu the ran.hu).
Az ebéd je gye ket a kon fe ren cia nap ján ve he tik át mind azok, akik igé nyü -
ket ké ré sünk nek meg fe le lő en elő re je lez ték.

H I R D E T É S



b Ötö dik al ka lom mal ren dez tek
egész ség na pot a győ ri Pé ter fy
Sán dor Evan gé li kus Ok ta tá si
Köz pont ban. A már ci us 2-i gaz -
dag prog ram mal a he lyes élet -
mód vá lasz tás ra, élet mód vál tás -
ra igye kez tek biz tat ni a di á ko kat.

A már ha gyo má nyos nap ke re té ben pél -
dá ul az élel mi szer-ada lé kok ról, a lég -
szennye zés egész ség ügyi kö vet kez mé -
nye i ről, a he lyes fog ápo lás ról, a masszázs
jó té kony, továbbá a do hány zás ká ros ha -
tá sa i ról, az al ko hol fo gyasz tás és a dro -
go zás ve szé lye i ről, a men tál hi gi é né ről,
a stressz ről hall hat tak elő adást, illetve
be szél get het tek a di á kok. A he lyes élet -
mód vá lasz tást, élet mód vál to zást szor -
gal ma zó fog lal ko zá so kat – töb bek kö -
zött – or vos, pszi chi á ter, lel kész, kor társ
kép ző, egész ség ügy ben dol go zó egy ko -
ri pé ter fys di ák tar tot ta.

Ter mé sze te sen nem csak egyet len
na pot szen tel az in téz mény az egész -
ség ne ve lés nek, a kör nye zet tu da tos
ma ga tar tás meg is mer te té sé nek.
Nem ré gi ben nyer tek öt mil lió fo rin -
tot a kör nye zet vé del mi mi nisz té ri -
um nak a Kör nye zet és ener gia ope ra -
tív prog ram ke re té ben ki írt pá lyá za -
tán. A tá mo ga tott, hosszú tá vú prog -
ram ré sze – egye bek mel lett – a he -
lyi kör nye ze ti, ter mé sze ti prob lé -
mák kal kap cso la tos ér zé keny ség ki -
ala kí tá sa, a ter mé szet sze re te té re

ne ve lés, ter mé szet vé del mi, kör nye -
zet vé del mi prob lé mák kal kap cso la -
tos is me re tek át adá sa, a kör nye zet -
eti ka ha té kony fej lesz té se az in téz -
mény ben.

A nap meg nyi tó ján Hall ga tó né
Haj nal Ju dit igaz ga tó Mó zes el ső
köny vét idéz te: „Ural kod ja tok a ten ger
ha la in, az ég ma da ra in és a föl dön
moz gó min den élő lé nyen! Az után ezt
mond ta Is ten: Nek tek adok az egész
föld szí nén min den mag ho zó nö vényt
és min den fát, amely nek mag ho zó
gyü möl cse van: mind ez le gyen a ti ele -
de le tek. (…) És lát ta Is ten, hogy min -
den, amit al ko tott, igen jó.” Ezek az igék
ké pe zik egy út tal az is ko la kör nye ze -
ti ne ve lé si prog ram já nak mot tó ját is.

A Bib lia sza vai után az igaz ga tó a
fe le lős élet re hív ta fel a fi gyel met.

– Lu ther sze rint min den em be ri
test egy ben Is ten temp lo ma, ott ho -
ná nak le he tő sé ge, vagy is nem csu pán
a mi énk. Ezt a na pot min den év ben
an nak szen tel jük, hogy di ák ja ink
szem lé le tét er ről az alap ról ki in dul -
va for mál juk, ala kít suk. Vé gül hoz zá -
tet te: – Meg győ ző dé sünk, hogy nem
lé te zik kör nye zet eti ka val lás er kölcs
nél kül. Ezért még hang sú lyo sabb nak
érez zük az egy há zi is ko la ne ve lé si
prog ram já ban a ta pasz ta la to kon ala -
pu ló, kre a tív kör nye ze ti ne ve lést, az
élet mi nő ség fo gyasz tá son túl ra mu -
ta tó té nye ző i nek ke re sé sét.

g Gülch Csa ba
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Szö vött me ta fo rák
Pol gár Ró zsa mű vé sze té ről Pest szent lő rin cen

b Im már ha gyo má nyos nak mond ha tó, hogy dr. Fa -
bi ny Ta más, az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ke év -
ről év re ta lál ko zó ra hív ja egy-egy hi va tás kép vi se -
lő it az együtt gon dol ko dás, a kap cso lat épí tés cél -
já val. Az evan gé li kus pol gár mes te rek, mű vé szek és
tu dó sok után az Észa ki Egy ház ke rü let el nök sé ge
már ci us 5-én a ke rü let evan gé li kus or vo sa it lát ta
ven dé gül a püs pö ki hi va tal ban.

A múlt csü tör tö ki ta lál ko zót dr. Fa bi ny Ta más Kol 4,14 alap -
ján tar tott in ter ak tív áhí ta ta nyi tot ta meg. Ige hir de té sé -
ben az egy ház ke rü let püs pö ke fel vil lan tot ta az Ó- és az Új -
szö vet ség „or voské pe it”. A ha gyo mány sze rint Lu kács
evan gé lis ta is or vos volt, és mint or vos Jé zus Krisz tus ban
is a gyó gyí tót lát ta, aki nem „csak” a tes ti ba jok ra hoz gyógy -
írt, mert „nem az egész sé ge sek nek van szük sé gük or vos ra,
ha nem a be te gek nek” (Lk 5,31). Ez a szem lé let mód ha tá -
roz za meg a teo ló gus és az or vos mun ká ját is.

A nyi tó áhí tat után dr. Cser há ti Pé ter fő or vos, egy ház -
ke rü le ti fel ügye lő he lyet tes tar tott elő adást az egész ség -
ügy mai hely ze té ről, össze ha son lít va ha zán két szá mos
nyu gat-eu ró pai or szág egész ség ügyi rend sze ré vel. Az elő -
adó to váb bá be mu tat ta, mi lyen ter vek szü let tek ed dig az
evan gé li kus kór ház meg ala pí tá sá ra, és fel vá zol ta a mai
le he tő sé ge ket. 

Az elő adást kö ve tő fó rum be szél ge tést dr. Sze bik Im -
re bio e ti kus ve zet te. Részt ve vői, dr. Kull man La jos fő igaz -
ga tó fő or vos, Cser há ti Pé ter, va la mint dr. Mü nich Bé la
fő or vos, a szol no ki gyü le ke zet fel ügye lő je az egy ház és
az egész ség ügy össze füg gé seit vitatták meg. Te ret ka pott
a ma gyar or vos hi ány kér dé se, a há rom fő hi va tás (pa pi,
or vo si, ta ná ri) kap cso la ta és e pá lyák mai hely ze te.
Mint egy fel hí vás ként el hang zott, hogy a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház a be teg ápo lás ban és a be teg lá to -
ga tás ban na gyobb sze re pet vál lal hat na.  A ta lál ko zót kö -
tet len be szél ge tés zár ta, mely ben sze mé lyes esz me cse -
rék re nyílt mód.  

g Czön dör Ist ván

Észa ki or vos ta lál ko zó 

„Ko rán meg ér tet tem: nem élek vé let -
le nül. A Te rem tő nek cél ja van az zal,
hogy élet ben ma rad tam” – mond ta
Pol gár Ró zsa Mun ká csy- és Kos -
suth-dí jas, nem zet kö zi leg is mert
kár pit mű vész a Lő rin ci Ér tel mi sé gi
Tea ház (LÉT) már ci us 3-i al kal mán.
Nagy fáj dal má ra utalt, hi szen gyer -
mek ko rá ban egy bom bá zás so rán
el ve szí tet te har minc két éves édes any -
ját s kis hí ján sa ját éle tét is.

A mű vész nő el ső ként a szö vés
tör té ne té ről, tech ni ká já ról szólt,
majd be mu tat ta azt a port ré fil met,
ame lyet a Ma gyar Te le ví zió ké szí tett
éle té ről, mun kás sá gá ról 2001-ben,
ami kor el nyer te a Kos suth-dí jat.
Gaz dag mű vé sze ti él ményt je len tett
az egy be gyűl tek nek, hogy mi köz -
ben lát ták az egyes al ko tá so kat, hall -
hat ták Pol gár Ró zsa is mer te tő jét ar -
ról, mit, mi ért és ho gyan dol go zott
be le az anyag ba – hi tét, ha za sze re te -
tét, em ber sé gét, sze líd sé gét ugyan is
mind-mind be le szőt te kár pit ja i ba. 

A Gyű rő dés pél dá ul azt fe je zi ki,
ahogy a tex til, amely be be le gyűr jük
fáj dal mun kat, ve lünk együtt él. A Ba -
ba ta ka ró a gyer mek kor szép vi lá gát
idé zi. A csa lád a leg na gyobb aján dék,
ez jut ki fe je zés re az Anya ságban – a
ki te rí tett ka rú kis ma ma ru há ra do bott
gye rek ing az eggyé ol va dást és el sza -
ka dást egy aránt ma gá ban fog lal ja. Az
Es er nyő cí mű al ko tás tö ké le tes tér ha -
tá sú, és so kak cso dál ko zá sá ra az es -
er nyő nem kü lön kel lék, ha nem a
kár pit ba van be le sző ve. Az át lőtt,
nem ze ti szí nű csík kal el lá tott, össze -
te kert Ka to na ta ka ró fi gyel mez tet:
vi gyáz ni kell a tö ré keny bé ké re. 

Fér je kül föl di szol gá lat ban töl tött
évei alatt a mű vész nő kint élő ma gya -
rok kal is ta lál ko zott, meg is mer te a fe -
lej te ni és be il lesz ked ni aka ró „sze ren -
csét le neb bek”, va la mint az iden ti tá su -
kat vál la ló „bol do gu lók” sor sát, s ezt
több mun ká já ban, kö zöt tük a Ván -
dor ta risz nyában is meg örö kí tet te. 

Leg is mer tebb mű ve i nek egyi ke, a
Him nusz a mil le cen te ná ri um évé ben
ké szült, és a re mény sé get szó lal tat -
ja meg: a ha za ol tá rá ra te rí tett Ma -
gyar or szág-tér kép vö rös ben ég, az
em be rek a fényt ke re sik, a ki utat a

ke reszt hir de ti. A Tisz te let Ma gyar -
or szág nak egy mel lényt áb rá zol, s egy
szép Ma gyar or szá got lát tat. Az ol tár -
ké pek is gyö nyö rű ek, me lyek a ba la -
ton fü re di, a hé ví zi, il let ve a rá kos he -
gyi evan gé li kus temp lom szá má ra
ké szül tek, és a gyü le ke ze tek kel kö -
zös ter ve zés ered mé nye ként szü -
let tek… Hossza san le het ne még
foly tat ni a mű vész nő kár pit ja i nak is -
mer te té sét.

A pest szent lő rin ci evan gé li kus gyü -
le ke zet ben tar tott al ka lom ra Pol gár
Ró zsa fér jé vel, D. dr. Har ma ti Bé lá val
ér ke zett (képünkön a művésznő
balján). A nyu gal ma zott püs pök el -
mond ta, hogy ma ga is be le ne ve lő dött
a tex til mű vé szet be, mi vel ak kor há za -
sod tak össze, ami kor Ró zsa el kezd te
ta nul má nya it az Ipar mű vé sze ti Fő is -
ko lán. Az évek so rán ne ki is ré sze volt
a mun ká ban – tud hat ták meg tő le a
je len lé vők –, ami kor pél dá ul a csak
Svájc ban kap ha tó moly ir tott anya got
szál lí tot ta ha za, ami kor ka la pá csot,
lét rát ra ga dott egy-egy ki ál lí tás elő ké -
szí té se kor, vagy ami kor emel te a csöp -
pet sem könnyű szö vő szé ket.

Az est há zi gaz dá já nak, Ko rá nyi
And rás lel kész nek a kér dé sé re, hogy
mi lyen üze ne tet kap ha tunk 2009-
ben, Pol gár Ró zsa így vá la szolt: „Az
el múlt év szá za dok nyo mot hagy tak
raj tunk. Az em ber vál ság ban van, hi -
á nyol juk a meg ér tést és a sze re te tet.
A te het ség pa rá nyi lám pás, amely be -
vi lá gít ja azt a te ret, amit el ér. Min -
den ki ka pott ta len tu mot, amit hasz -
nál hat a kö zös ség ér de ké ben. Az
egy ház nak ren ge teg ten ni va ló ja van,
a hi tet és a bi zal mat kell erő sí te nie az
em be rek ben.”

A Lő rin ci Ér tel mi sé gi Tea ház már -
ci u si al kal ma böj ti áhí tat tal zá rult.
Eb ben Har ma ti Bé la Mt 16,21–23
alap ján ar ra mu ta tott rá, hogy az üdv -
tör té net tit ka az is te ni kell: az, hogy
Krisz tus nak szen ved nie, meg hal nia,
fel tá mad nia kell. Szá munk ra is van Is -
ten nek aka ra ta, amely sok szor kü lön -
bö zik a mi énk től, ezt még is meg
kell lát nunk. Nem mi irá nyít juk az
éle tün ket, de Jé zus, az is te ni kell ve -
lünk ván do rol utun kon.

g Hu lej Eni k

b Je len tős anya gi és fi zi kai erőt moz -
gat tak meg az el múlt esz ten dő ben
Za la ist ván don az idő sze rű vé vált
temp lom fel újí tás meg kez dé se ér -
de ké ben. A köz egy ház tól igé nyelt
tá mo ga tás zsi na ti el fo ga dá sá nak
tu da tá ban már ci us 8-ra az egy ház -
köz ség há la adó na pot szer ve zett,
mely re meg hív ták a pá lyá zat el ké -
szí té sé ben részt ve vő szak em be re -
ket és a tá vo labb élő gyü le ke ze ti ta -
go kat is. A szép szá mú gyü le ke zet
nagy vá ra ko zás sal te kin tett az
ese mény elé, jól le het idő köz ben
ar ról ér ke zett hi va ta los ér te sí tés,
hogy egy há zunk költ ség ve té sé -
ből még sem fut ja a ter ve zett fel újí -
tás tá mo ga tá sá ra…

A dél előtt fo lya mán Ro szík Gá bor
hir det te Is ten igé jét Za la szent gró ton
és az anya gyü le ke zet is ten tisz te le tén.
A har minc év vel ez előtt e gyü le ke ze -
tek ben szol gá ló lel kész Ke resz te lő Já -
nos val lo má sá ból ki in dul va he lyez -

te a gyü le ke zet szí vé re a ma is ak tu -
á lis kér dést: „Mi lyen szín ben aka rod
lát ni a vi lá got, és meg lá tod-e ben ne
Krisz tust, az Is ten Bá rá nyát?” 

Dél után ke rült sor az ere de ti leg el -
ter ve zett „fel újí tás előt ti temp lom bú -
csúz ta tó is ten tisz te let re” és azt kö ve -
tő en sze re tet ven dég ség re. 

„Ne héz igét vá lasz tot tam, de ne héz
is a hely zet” – kezd te ige hir de té sét
Sze me rei Já nos es pe res, aki a sző lő -
mun ká sok pél dá za ta (Mt 20,1–16)
alap ján pré di kált. Mint el mond ta, az
egy há zat is el ér te a vál ság. A né hány
nap ja még biz tos nak lát szó tá mo ga -
tás eb ben az év ben el ma rad, mert a
be ru há zá si tá mo ga tá so kat át kel lett
cso por to sí ta ni. „Ter vünk, vá gyunk
és imád sá gunk az volt, hogy át ad juk
a temp lo mot a fel újí tó mun ká sok nak,
de most csa ló dott ság van a szí vünk -
ben. Nem hi á ba jöt tünk azon ban ma
össze. Csa ló dott sá gunk olyan, mint a
sző lő mun ká sok csa ló dott sá ga. Le he -
tő sé günk az, hogy el ső lé pés ként fe -
dez zük fel: nem vesz te sek va gyunk, hi -

szen Is ten a te nye rén hord ben nün ket.
El lát annyi val, amennyi vel él he tünk.
A má so dik lé pés, hogy há lát tud junk
ad ni azért, ami van. Van temp lo -
munk, meg aján dé ko zot tak va gyunk az
ige hir de tés sel és a szent sé gek kel, és él
a gyü le ke zet! Nem fe lej tett el Is ten, ha -
nem újabb le he tő sé get adott, hogy
újul jon Za la ist vánd né pe bel ső leg,
Is ten irán ti sze re tet ben” – szö gez te le
pré di ká ci ó já ban az es pe res.

Ko czor György, a gyü le ke zet lel ké -
sze kö szö ne tet mon dott a ter ve zők nek,
ki vi te le zők nek és a gyü le ke zet épí té -
si bi zott sá gá nak a ki tar tó és lel ki is me -
re tes mun ká ért és a gyü le ke zet nek az
erő fe let ti ada ko zá sért. Meg erő sí tet -
te, hogy nem ad ják fel, és ke re sik az új
le he tő sé ge ket. Most azon ban a kő mű -
ves ka la pá csot, me lyet az épí tő mun ká -
sok nak akar tak át ad ni, Is ten kez di
hasz nál ni, hogy a mi éle tün ket újít sa. 

Vé gül az ének kar fo gal maz ta meg
a gyü le ke zet vá la szát: „Térj be, Jé zus,
hoz zám! (…) Építsd fel a temp lo mod!”

g Z. I. d

„Csak a zér tis-há la adás”

A Ma gyar or szá gi Lu ther Szö vet ség bu da pes ti ta go za tá nak ta va szi elő -
adá sai so rá ban dr. Zsu gyel Já nos köz gaz dász, fő is ko lai do cens tart elő -
adást Lu ther köz gaz da sá gi né ze tei – a kal már ko dás ról és uzso rá ról ké -
szült ira tai alap ján cím mel a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um
könyv tá rá ban (Bu da pest V., Sü tő u. 1.) már ci us 19-én, csü tör tö kön 18 óra
és 19.30 kö zött. Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk.

H I R D E T É S

Az egész ség nap ja Győ rött
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b A ta valy szep tem ber ben ha gyo mány te -
rem tő szán dék kal meg ren de zett ün ne pi
al ka lom foly ta tá sa ként idén szep tem ber
27-én Zug ló ban ke rül sor a te rem tés aján -
dé ka i ért va ló há la adás ra. Az is ten tisz te -
le tet a Ma gyar Te le ví zió is köz ve títi majd.
Eb ben az év ben azon ban – csat la koz va az
Eu ró pai Ke resz tény Kör nye zet vé del mi
Há ló zat nak, il let ve az Egy há zak Vi lág ta -
ná csá nak aján lá sá hoz – az öku me ni kus
ima hét hez ha son ló an egy nyolc na pos so -
ro za tot hir de tünk.

A szep tem ber 27-i „fel ütés” után – szep tem ber
28. és ok tó ber 4. kö zött – hét na pos öku me ni -
kus együtt lét re sze ret nénk buz dí ta ni a lel ké sze -
ket és a gyü le ke ze te ket. En nek le zá rá sa a sok
gyü le ke zet ben már év ti ze dek óta meg élt vagy
eset leg né hány éve be ve ze tett ara tá si há la adás
le het ne. (Ok tó ber 4. egy ben az öko ló gia mű -
ve lő i nek és a kör nye zet vé de lem nek a vé dő -
szent je ként is tisz telt As si si Szent Fe renc ün ne -
pe is a ka to li kus egy ház ban.)

Az Ara rát mun ka cso port ál tal ki dol go zan dó
té ma a te rem tés hét nap já nak cso dá ja. A ter vek
sze rint se géd anyag ként – a Ma gyar or szá gi Egy -
há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak égi sze alatt – a
nyár ele jén meg je le nik egy fü zet, ame lyet sze -
ret nénk min den gyü le ke zet hez el jut tat ni. Eb be
a ki ad vány ba tel jes is ten tisz te le ti li tur gi át, a ki -
je lölt ige sza ka szok hoz írt me di tá ci ó kat, imád -
sá got, iro dal mi és kép ző mű vé sze ti il luszt rá ci ó -
kat sze ret nénk össze gyűj te ni, to váb bá út mu ta -
tá so kat, öt le te ket ad ni a kör nye zet vé de lem nek
a min den na pi élet ben al kal maz ha tó gya kor la -
tá hoz. Min den nap sze ret nénk egy-egy kör -
nye ze ti elem re (mint a víz, a ta laj vagy a nö vény -
ta ka ró) fo ku szál ni, há lát ad va a Te rem tő nek an -
nak ér té ke i ért, szép sé gé ért, va la mint fel hív ni a
fi gyel met a je len le gi ve szély hely ze tek re és a le -
het sé ges – ál ta lunk is meg va ló sít ha tó – meg ol -
dá sok ra.

A mun ka cso port cél ja, hogy olyan anya got ad -
jon a lel ké szek, gyü le ke ze ti ve ze tők ke zé be, ame -
lyet az aján lott idő pon ton túl egyéb al kal mak –
hit tan órák, bib lia órák – so rán is hasz nál ni le -
het, és ala pul szol gál hat egy-egy be szél ge tés hez
vagy akár a csa lá di, egyé ni el csen de se dés hez.

A te ma ti ka fő vá zát az Ara rát mun ka cso port
tag jai dol goz zák ki, de sze ret nénk be von ni re -
for má tus és or to dox test vé re in ket is a mun ká -
ba. A há la adó ima hét (vagy ima nap) pe dig a tel -
je sebb öku me né je gyé ben is meg va ló sít ha tó, hi -
szen a Ma gyar Ka to li kus Egy ház a kö zel múlt -
ban nagy for má tu mú anya got adott ki e té má -
ban, nagy ér té kű bib li ai hát tér elem zés sel, szin -
tén fel hív va a hí vek fi gyel mét a te rem tés meg -
óvá sá nak szük sé ges sé gé re.

Fon tos nak tart juk a fi a ta lok sze re pét a kör -
nye zet vé de lem te rén, ezért sze ret nénk az
evan gé li kus kö zép is ko lá kat is be von ni az ima -
he ti al ka lom ba a ma guk le he tő sé gei ál tal. El -
ső lé pés ként pe dig, kap cso lód va az ima hét té -
má já hoz, pla kát pá lyá za tot hir de tünk meg.
(Bő vebb in for má ció a mel lé kelt pá lyá za ti fel -
hí vá son.)

Cé lunk, hogy a te rem té si ün nep kör meg élé -
se gyü le ke ze ti éle tünk ré szé vé vál jon, szí ne sít -
ve azt. Re mél jük, hogy eh hez a ké szü lő anyag -
gal si ke rül se gít sé get is nyúj ta nunk.

Min den meg hir de tett prog ram ról fo lya ma -
tos tá jé koz ta tást adunk a hon la pon.

g JCsCs

A hét nap cso dá ja

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Ara -
rát te rem tés vé del mi mun ka cso port ja a
2009. évi te rem tés ün nep al kal má ból pla kát -
pá lyá za tot hir det az aláb bi fel té te lek kel:

Az ün nep kör és a pá lyá zat té má ja: „A hét
nap cso dá ja”.

A pá lyá zat hoz egy da rab A/4-es mé re tű
pla ká tot kell el ké szí te ni.

A stí lus és a tech ni ka sza ba don vá laszt -
ha tó.

A pá lyá za tot két kor osz tály ban hir det jük
meg: az 1–6. és a 7–12. év fo lya mo sok cso -
port já ban.

Min den részt ve vő csak egy al ko tást küld -
het be!

Az al ko tás hát ol da lán kér jük fel tün tet ni
a pá lyá zó ne vét, pos tai le ve le zé si cí mét
(ha van, e-mail cí mét), élet ko rát, is ko lá ja ne -
vét és cí mét, va la mint az al ko tás cí mét. 

A pá lyá za tot egy pél dány ban kér jük meg -
kül de ni az aláb bi cím re: Dé li Evan gé li kus Egy -
ház ke rü let Püs pö ki Hi va ta la, 1088 Bu da -
pest, Pus kin u. 12. 

A be kül dött pá lya mű ve ket nem küld jük
vissza.

Be ér ke zé si ha tár idő: áp ri lis 20.
A leg jobb pá lyá zók tá bo ro zá si le he tő ség -

ben, il let ve könyv ju ta lom ban ré sze sül nek,
to váb bá mű ve i ket meg je len tet jük és ki ál lí -
tá so kon mu tat juk be.

A te rem tés ün ne pé vel kap cso lat ban in for -
má ció ta lál ha tó az ararat.lu the ran.hu hon -
la pon, a pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi fel -
vi lá gosítás kér he tő az ararat@lu the ran.hu
cí men.

Fel hí vás
pla kát pá lyá zat ra

a te rem tés ün ne pe al kal má ból

Azok nak, akik fe le lő sen gon dol kod nak a vi lág
jö vő jé ről, fenn tart ha tó sá gá ról, egy ál ta lán a
te rem tés vé de lem le he tő sé ge i ről, és gyü le ke ze -
ti tag ként azt élik meg, hogy bo rús gon do la ta -
ik kal ma guk ra van nak hagy va, nincs olyan el -
ér he tő kör szá muk ra, amely ben meg oszt hat -
nák má sok kal töp ren gé se i ket, új le he tő sé get kí -
ná lunk. 

Mér jük fel, hol áll nak gyü le ke ze te ink te rem -
tés vé del mi, kör nye zet vé del mi szem pont ból!
Mit tet tünk ed dig gyü le ke ze ti szin ten, és mit
te he tünk még? Mi ben kel le ne mi előbb el ha tá -
ro zás ra jut ni, és mi az, ami ben két sé ges, hogy
az el kö vet ke ző évek ben ké pe sek va gyunk
előbb re jut ni? 

A tisz tán lá tás és a könnyebb át te kint he tő -
ség ér de ké ben az Ara rát mun ka cso port, mely -
nek el ső sor ban az a fel ada ta, hogy össze fog ja,
lel ke sít se és ko or di nál ja az egy há zon be lül fo -
lyó te rem tés vé del mi mun kát, el ké szí tett egy
kér dő ívet, ezt Agen da 21 né ven ad ja köz re. (Ez az

ere de ti leg az ENSZ ál tal 1992-ben Rio de Ja nei -
ró ban Kör nye zet és fej lő dés cím mel ren de zett
kon fe ren ci án el fo ga dott ak ció prog ram, és a 21.
szá zad ki hí vá sa it és fel ada ta it fo gal maz za meg,
ösz tö nöz ve a he lyi szin tű kez de mé nye zé se ket.)

Bá to rít juk azo kat a gyü le ke ze ti ta go kat,
akik úgy ér zik, hogy kel lő tá mo ga tás mel lett ké -
pe sek ar ra, hogy gyü le ke ze ti együtt gon dol ko -
dást kez de mé nyez ze nek an nak az anyag nak a
se gít sé gé vel, me lyet most köz readunk: in dít sa -
nak el sa ját gyü le ke ze tük ben pro duk tív, hosz -
szabb tá vú ter ve zést, alakítsanak ki cse lek vé si
ütem ter vet.

Íze lí tőül né hány azok ból a szem pon tok ból,
me lyek re a kér dő ív rá kér dez. Mit tet tünk pél -
dá ul a ter mé sze tes nö vény zet vé del me ér de ké -
ben; az ivó víz hasz ná lat csök ken té sé ért; a ta laj
szennye zé sé nek csök ken té sé ért; a bel ső te rek
zaj szi ge te lé se ér de ké ben; a temp lom hő szi ge -
te lé se ügyé ben; a szén- és fa tü ze lés ki vál tá sa ér -
de ké ben; a temp lom, a la kás és a ter mek ener -

gia ta ka ré kos meg vi lá gí tá sa ér de ké ben; a hul -
la dék sze lek tá lá sa ügyé ben; a kör nye ze tet ter -
he lő vegy sze rek hasz ná la tá nak mér sék lé sé -
ért? Az adott kér dés kap csán he tes ská lán je -
löl he tő be az a szint, me lyen az adott kér dés -
ben a gyü le ke zet je len leg áll, il let ve amit 2008-
ig tett, és amit 2014-ig ter vez. Ha a gya kor lat -
ban nem ké pes cse lek vés re, mert anya gi és
egyéb le he tő sé gei nem en ge dik meg, ak kor a
lel ki, szel le mi ér te lem ben vett cse lek vé si szán -
dék is fel tün tet he tő a kér dő íven. 

Kér jük azo kat a test vé re in ket, lel ké sze ket és
nem lel ké sze ket, akik az Agen da 21 prog ram -
nak az egy há zun kon be lü li meg is mer te té sé ben
és ér vé nye sí té sé ben sze ret né nek sze re pet vál -
lal ni, azt a sa ját gyü le ke ze tük ben is meg is mer -
tetni, je lez zék ezt az Ara rát mun ka cso port nak! 

Az Agen da 21 kér dő ív le tölt he tő az Ara rát
mun ka cso port hon lap já ról.

g Réz-Nagy Zol tán lel kész,
az Ara rát mun ka cso port tag ja

Agen da 21
„Mit te gyünk, atyám fi ai…?” (Ap Csel 2,38)

A most in du ló hon lap pal (ararat.lu the ran.hu)
el ső sor ban azok nak a kö zös sé gek nek sze ret -
nénk se gít sé get nyúj ta ni, ame lyek a te rem tés
vé del mé nek tu da to sabb meg élé se iránt kö te -
le zik el ma gu kat. A gyü le ke ze ti al kal ma kat és
az ott ho ni hét köz na po kat egy aránt szem előtt
tart va pró bál tunk össze gyűj te ni olyan írá so kat
és öt le te ket, ame lyek egy-egy is ten tisz te let re
vagy bib lia órá ra va ló ké szü lés so rán hasz no sak
le het nek, de akár az ol dalt bön gész ve is tar tal -
mas ki kap cso ló dást nyújt hat nak. 

A te rem tés tu da tos gon dol ko dás ra és az azt
meg va ló sí tó élet vi tel re több szem pont ból is sze -
ret nénk fel hív ni a fi gyel met. 

Az Evan gé li kus Élet Üze net az Ara rát ról
című ro va tá nak ha sáb ja in hat éve fo lya ma to -
san meg je le nő írá so kat té ma kö rök sze rint
cso por to sít va gyűj töt tük össze hon la pun kon:
fenn tart ha tó kö zös ség, egész sé ges élet mód, te -
rem tés vé de lem, öko ló gia, je les na pok és kul tú -
ra, evan gé li kus tá bo rok és fesz ti vá lok. Több mint
száz kér dés ről ol vas ha tók rö vi debb-hosszabb

írá sok, egy-egy kér dést gyak ran több szer ző ál -
tal, kü lön bö ző szem szög ből is meg vi lá gít va. . 

Hírt kí vá nunk ad ni min den olyan ese mény -
ről, amely a te rem tés vé de lem té má já val fog lal -
ko zik – akár egy há zunk ke re te in túl nyúl va is.
Emel lett sze ret nénk min den olyan egy há zi
kez de mé nye zést is be mu tat ni, amely – le gyen
bár mi lyen ki csi nek tű nő cse le ke det – a te rem -
tés tu da tos élet mód fe lé moz dít ja el egy kö zös -
ség éle tét, mert sok pél da ér té kű kez de mé nye -
zés lé te zik evan gé li kus gyü le ke ze te ink ben. 

A mun ka cso port most in dít ja el az Agen da
21 el ne ve zé sű prog ra mot, amely nek el ső lé pé -
se egy, a gyü le ke ze tek kö ré ben vég zett fel mé -
rés, fel ada tai kö zött sze re pel to váb bá a te rem -
té si ün nep kör elő ké szí té se is. Mind ket tő ről fo -
lya ma to san tá jé koz ta tást adunk a hon la pon. 

A hon lap öt let tá rá ba me di tá ci ó kat és imád -
sá go kat, el ső sor ban ke resz tény iro dal mi il -
luszt rá ci ó kat, hit ok ta tá si se géd anya go kat és a
kör nye zet tu da tos élet vi tel meg va ló sí tá sá hoz
konk rét gya kor la ti öt le te ket gyűj töt tünk össze.

Emel lett köz zé tesszük szá mos ha zai és kül föl -
di web ol dal el ér he tő sé gét, olya no két, ahol bő -
sé ge sen ta lál ha tó to váb bi se gít ség mind ezek -
hez a kér dé sek hez. Olyan köny ve ket és fil me -
ket aján lunk to váb bá, ame lyek föl dünk mai
hely ze té vel és ke resz tény fe le lős sé günk kér dé -
sé vel fog lal koz nak. Az evan gé li kus egy há zi do -
ku men tu mok kö zött ed dig a Lu the rá nus Vi lág -
szö vet ség, va la mint az ame ri kai és a né met
evan gé li kus egy há zak nyi lat ko za ta i nak rész le -
te it je len tet tük meg. 

A te rem tés vé de lem té má ja több szem pont ból
is kri ti kus kér dés. Egye sek sze rint a kör nye zet -
vé de lem ügye nem ke resz tény té ma, má sok vi -
szont a meg va ló sí tás hoz ke re sik a gya kor la ti öt -
le te ket, so kan pe dig úgy ér zik, egye dül – egyen -
ként vagy kis kö zös ség ként – ke ve set tud nak ten -
ni a te rem tett vi lág meg óvá sa ér de ké ben. A
gon do lat cse ré nek, az öt le tek ről va ló be szél ge tés -
nek sze ret nénk he lyet ad ni vir tu á lis ká vé zónk ban,
ahol ki zá ró lag „fair trade” ter mé ke ket kí ná lunk.

g Ko dá csy-Si mon Esz ter

b Hon lap in dí tá sa, fel mé rés a gyü le ke ze tek je len le gi hely ze té ről és a te rem tett vi lág meg -
óvá sa ér de ké ben vál lalt fel ada ta i ról, há la adó ima hét és egy hoz zá kap cso ló dó pá lyá zat
meg hir de té se – mind ezek a 2008 őszén ala kult Ara rát te rem tés vé del mi mun ka cso port
ez év re vál lalt cél jai, me lye ket a gyü le ke ze te kért és a gyü le ke ze tek kel együtt mű köd ve
sze ret né nek meg va ló sí ta ni.

Felelősségvállalás a teremtett világért

Kodácsy-Simon Eszter összeállítása
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Aki az eke szar vá ra te szi a ke zét, és
hát ra te kint, nem al kal mas az Is ten
or szá gá ra. (Lk 9,62)

Böjt 3. he té ben az Út mu ta tó reg ge -
li és he ti igéi Jé zus kö ve té sé re irá nyít -
ják a te kin te tün ket, ám eh hez nem kell „oku lá ré” sem! Ha Ke resz te lő Já nos -
sal együtt „sze mem (ocu li) ál lan dó an az Úr ra néz” (Zsolt 25,15), ak kor meg -
lát ha tom őt: „Íme, az Is ten Bá rá nya, aki hor doz za a vi lág bű nét!” (Jn 1,29)
„Jé zus Krisz tus ban van a mi vált sá gunk az ő vé re ál tal: a bű nök bo csá na ta
az ő ke gyel mé nek gaz dag sá ga sze rint.” (Ef 1,7; LK) Is te nem, „hoz zád eme lem
te kin te te met, aki a mennyek ben la ko zol. – Jus son szí ned elé az én imád sá -
gom!” (GyLK 758,1) Az Úr Jé zus hí vá sa még ma is hang zik: „Kö vess en gem!”
(Lk 9,59) Ám a ta nít vány ság aka dá lya le het az anya gi ké nye lem, a mun ka és
a csa lád is. Csak ha Jé zus van az el ső he lyen az éle tünk ben, ak kor le he tünk
min den elő fel té tel nél kül az ő al kal mas kö ve tői! Lu ther fi gyel mez tet: „Ha Krisz -
tus kö ve tő je akarsz len ni, ne pa nasz kodj és ne per le kedj, mi kor mél tat lan -
ság esik raj tad, ha nem tűrd el öröm mel! Ne zú go lódj, ha nem adj há lát Is ten -
nek, ki mél tó vá tett, hogy ha son ló légy a Krisz tus hoz!” Pál is fel szó lít: „Le -
gye tek te hát Is ten kö ve tői, mint sze re tett gyer me kei…” „Mert egy kor sö tét ség
vol ta tok, most azon ban vi lá gos ság vagy tok az Úr ban…” (Ef 5,1.8a) És ami kor
kö ze le dett ke reszt ha lá lá nak ide je, Jé zus el ha tá roz ta, hogy fel megy Je ru zsá -
lem be; ezen az úton mond ta az őt kö ve tő so ka ság nak: „Ha va la ki nem hor -
doz za a ma ga ke reszt jét, és nem jön utá nam, az nem le het az én ta nít vá nyom.”
(Lk 14,27) Az ön meg ta ga dás elő ze tes szám ve tés sel kez dő dik: kit vagy mit sze -
re tek job ban ná la? Jób Is te né hez for dult újabb pa na szá val: „Mi ért nem bo -
csá tod meg vét ke met, mi ért nem né zed el bű nö met? Hi szen már a por ban fek -
szem…” (Jób 7,21) A bűn meg lá tá sán s meg val lá sán át el ju tott a bűn bá na tig,
mert Is ten ke gyel me sen hoz zá for dult, s meg is mer tet te vele ma gát: „Csak
hír ből hal lot tam ró lad, de most sa ját sze mem mel lát ta lak.” (Jób 42,5) Az is -
me ret len ör dög űző nem kö vet te a ta nít vá nyo kat, a Mes ter még sem til tot -
ta el te vé keny ke dé sé től, „mert aki nincs el le nünk, az mel let tünk van” (Mk 9,40).
A fa ri ze u sok va kok vol tak Jé zus is te ni ha tal má nak fel is me ré sé re és an nak meg -
lá tá sá ra, hogy ő a meg ígért Mes si ás. Ám ta nít vá nyai sem vol tak kü lön bek?
„Még min dig olyan ke mény szí vű ek vagy tok? Van sze me tek, és még sem lát tok…”
(Mk 8,17–18) Jé zus kö ve té se „sem nem bé kés, sem nem min den áron »csa -
lád ba rát« do log” (lásd Bib lia ma gya rá zó jegy ze tek kel, 1122. o.), „és aki nem
ve szi fel ke reszt jét, és nem kö vet en gem, nem mél tó hoz zám. …aki pe dig el -
vesz ti éle tét énér tem, az meg ta lál ja azt.” (Mt 10,38–39) Jé zus meg is mét li e
ki je len té sét (lásd Lk 17,33), ami kor Is ten or szá gá ról s az Em ber fia el jö ve te -
lé ről szól a ta nít vá nyok nak: „Ép pen úgy lesz, mint ahogy Lót nap ja i ban tör -
tént…” (Lk 17,28) „…fe le sé ge azon ban hát ra te kin tett, és só bál vánnyá lett” (1Móz
19,26), mert no ha ő már nem volt So do má ban, de So do ma a szí vé ben volt.
Te ne tégy így, ha nem „in dulj az úton, elő re nézz (…), / És az út vé gén Jé -
zus fog vár ni!” (EÉ 560,1)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

b Kü lö nös ide gen sza vak? Ne tán
va la mi ki ta lá lós já ték fel ad vá -
nyai? Egyik sem. Hogy pon to san
mik is sze re pel nek ezen írás cí -
mé ben, az ki de rül a ma gyar
evan gé li kus kül misszi ói mun ka
száz éves tör té ne tét fel dol go zó
kö tet ből. Bre bovsz ky Gyu la
nyug dí jas lel kész szé pen ki dol -
go zott, iz gal mas köny ve nem ré -
gi ben je lent meg A Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Kül misszi ói
Egye sü let tör té ne te cím mel. 

Hosszú, több éves va jú dás után ép pen
száz éve szü le tett meg a Ma gyar ho -
ni Ágos tai Hit val lá sú Evan gé li kus
Misszió egye sü let 1909. feb ru ár 2-
án Po zsony ban. Ez volt a MA HEM.
Hogy mi ért ép pen Po zsony ban? Egy -
sze rű en azért, mert 241 je lent ke ző
tag ból 175-en po zso nyi ak vol tak. Itt
volt a meg nyi tó is ten tisz te let és a
gyű lés. S las san, az év ti ze dek múl tá -
val in nen te vő dött át a mun ka és a ve -
ze tés súly pont ja Bu da pest re. 

Az egye sü let a lip csei evan gé li kus
misszi ó hoz csat la ko zott, azt tá mo gat -
ta sze rény mó don. De vol tak ki kül -
döt tei is. A tör té net el ső fá zi sá nak
„csú csa” Ku nos Je nő evan gé li kus lel -
kész ki kül de té se volt, aki hét évig élt
fe le sé gé vel és ott szü le tett gyer me ke -
i vel Kí ná ban, és a he lyi ek kö zött hir -
det te az evan gé li u mot. Saj nos ha za -
jön ni nem tu dott, mert ami kor le járt
szol gá la ti ide je, itt hon meg vál toz tak
a kö rül mé nyek, nem ka pott út le ve let
ha za, ezért Ame ri ká ba ment, ahol

min den ki, aki is mer te, „a miszi o ná -
ri us nak” hív ta őt. 

Ma már ke ve sen em lé kez nek ar ra,
hogy Nagy tar csán 1948-ban el in dult egy
kül misszi ói in té zet, ahol több év fo lyam -
ban le á nyok és fi úk ké szül tek a kül -
misszió szol gá la tá ba. Két évig kö zöt tük
volt e so rok író ja is. S ta lán még csak
Rad nó ti Ilon kát em lí te ném, aki ké sőbb
Bre bovsz ky Gyu la fe le sé ge lett.

1952-ben az tán be zár ták a misszi ói
in té ze tet. Az in téz mény meg szűnt, de
a misszió, Is ten ügye to vább ment.
Min dig is vol tak egy há zunk ve ze tői
és gyü le ke ze ti tag jai kö zött olya nok,
akik ezért az ügyért imád koz tak.
Vol tak kon fe ren ci á ink is, és el hang -
zot tak – itt hon és kül föl di ki kül de -
tés ben egyaránt – elő adá sok is a
misszi ó ról.

1991. no vem ber 7-én – ép pen Bre -
bovsz ky Gyu la szer ve zé sé vel, hi té vel

és lel ke se dé sé vel – új ra ala kult az
egye sü let Evan gé li kus Kül misszi ói
Egye sü let (EK ME) né ven. Egy re töb -
ben csat la koz tak hoz zá, és el jött az
ide jük új ki kül döt tek nek is: a Bá lint,
a Jó és a Mes ter há zy há zas pár kép vi -
sel te a vi lág több ré szén a ma gyar kül -
misszi ói egye sü le tet és még in kább
a misszió Urát.

Így ér kez tünk el a szá za dik év for -
du ló hoz, a De ák té ren tar tott ün ne -
pi meg em lé ke zés hez, és eb ből az al -
ka lom ból je lent meg a szóban forgó
könyv is. E ki ad vány nem csak le írás,
ha nem a misszi ói tűz től át ha tott kö -
tet, bi zony ság té tel ar ról a Krisz tus -
ról, aki el küld te ta nít vá nya it a vi lág
min den tá já ra. Az ér de ke sen meg írt
kötet sok fény ké pet is tar tal maz
mind azok ról, akik a kül misszió ügyét
akár ve ze tő ként, akár pár to ló ként
hor doz ták.

A száz éves egye sü let tör té ne té ről
szó ló mun kát min den ki nek jó szív -
vel ajánl juk, aki a 20. szá za di éb re dés,
a bel- és kül misszió ügyé re kí ván csi,
és kö szön jük Bre bovsz ky Gyu lá nak,
hogy a kö tet tel nem csak az egye sü -
le tet, ha nem egész egy há zun kat meg -
aján dé koz ta.

g Ke ve há zi Lász ló 

Bre bovsz ky Gyu la: A Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let tör -
té ne te (Kül misszi ói Kis könyv tár .) . Az
egye sü let ki adá sa, Bu da pest, .
Ára  forint. A ki ad vány meg ren -
del he tő az EK ME lel ké szi el nö ké nél, B.
Pin tér Már tá nál: EK ME,  Bu da -
pest, Ül lői út .; e-mail: mar ta.pin -
ter@lu the ran.hu.

A MAHEM-től az EKME-ig

Mo gor va em ber volt az órás. Szem mel
lát ha tó an nem sze re tett a kun csaf tok -
kal fog lal koz ni, de mert csak meg kell
él ni va la mi ből, hát be csü le te sen ki -
szol gált min den kit. 

Ő a mun ka em be re volt. A szer ke -
ze te ket sze ret te, a ru gó kat, in gá kat, fo -
gas ke re ke ket, a pa rá nyi cso dás me -
cha ni ká kat. Ak kor érez te iga zá ban jól
ma gát, ha mun ka asz ta la fö lé gör -
nyed ve, sze mén az el ma rad ha tat -
lan na gyí tó val a ja ví tás ba te met kez -
he tett. S mert ügyes ke zű em ber volt,
nem csak órák ja ví tá sá val fog lal ko -
zott. Ha kel lett, ki cse rél te az ele met
a táv irá nyí tó ban, és ap róbb ék szer ja -
ví tá so kat is el vál lalt.

Egy me dált vit tem hoz zá. Va ló ban
szép da rab, oszt rák ipar mű vész mun -
ká ja. Le he let fi nom fog la lat ra sze relt
hat ap ró bo ros tyán gömb for máz egy
ke resz tet. A göm bök egyi ke el hagy ta
a he lyét. 

Az órás még a szok vá nyos „Se gít -
he tek?” kér dést sem tet te fel, mi kor
meg áll tam a csepp el adó pult mel lett.
Mind össze le tet te oku lá ré ját, és kér -
dőn rám te kin tett. Bi zo nyá ra meg za -
var tam egy pom pás sváj ci szer ke zet
re pa rá lá sá ban.

– Jó na pot kí vá nok! – kezd tem za -
var tan. – Ezt a füg gőt sze ret ném
meg ra gasz tat ni. Le esett egy gömb,
gon dol tam, meg csi nál ja. Ta lán nem
nagy ügy, bár már két he lyen nem
vál lal ták el. 

Ar ra gon dol tam, a kel le té nél ki csit
hosszabb be széd del ta lán si ke rül ol -
da nom a fa gyos han gu la tot. Az órás
azon ban nem fi gyelt rám. A sé rült ke -
resz tet néz te, úgy tűnt, mint aki lé lek -
ben már ja vít ja is, bi zo nyá ra már
tud ta, hogy fog ja meg csi nál ni. Gon -
do lat ban már a ke zei kö zött for gat -
ta az új mun ka da ra bot. Majd át vet -
te, s csak ennyit mon dott: 

– Sé tál jon egyet!
Nem esett ne he zem re a meg fel leb -

bez he tet len uta sí tás vég re haj tá sa,
an nál is ke vés bé, mert a kö zel ben egy
kel le mes ká vé zó hí vo ga tott.

Ta lán fél óra múl ha tott el, ami kor
vissza tér tem. A mes ter szo kott test tar -
tá sá val gör nyedt mun ka asz ta la fö lé,
előt te a lám pá ja me leg bu rá ján pi hent,
szá radt a meg gyó gyí tott ke reszt.

– Van va la mi do bo za? – kér dez te
a szo kott, nyers stí lu sá ban, mi köz ben
át nyúj tot ta az ék szert, és vissza ült a
he lyé re.

– Nincs – vá la szol tam –, egy kis
pa pír zacs kó ban hoz tam. Me nyi vel
tar to zom? 

– Sem mi vel – mond ta. – A cég
aján dé ka.

– Biz tos? – he beg tem bi zony ta la nul. 
– Biz tos – mond ta ha tá ro zot tan,

s fe lém sem for dul va is mét mun ká hoz
lá tott, je lez ve ez zel, hogy ré szé ről az
ügy let egy szer s min den kor ra le zá rult,
a be szél ge tés vé get ért. 

Nem na gyon tud tam szó hoz jut ni
a szo kat lan ked ves ség től, de úgy érez -
tem, még is csak ki kel le ne va la hogy fi -
zet ni, jól le het nem volt ne héz be lát -
nom, hogy ez a szám la most ren de -
zet len ma rad. Már in dul tam vol na
ki fe lé, ami kor eszem be ju tott a ná la
tett leg utób bi lá to ga tá som. Ak kor a
slussz kul cso mat ja ví tot ta meg gyor -
san, pon to san, ol csón. 

– Hát ak kor na gyon kö szö nöm, s a
múlt ko rit is. Az óta is ki vá ló an üze -
mel a kul csom táv irá nyí tó ja – tet tem
hoz zá bú csú zó ul, majd né mi té to vá -
zás után el in dul tam ki fe lé.

Az órás mes ter meg állt a mun ká -
val. Las san fe lém for dí tot ta fe jét,
nem szólt egy szót sem, csak hun cut -
ká san el mo so lyo dott. S szin te érez -
tem a há ta mon a te kin te tét, amint
kö ve tett, míg ki lép tem a kis üz let ből.

g Gyar ma ti Gá bor

Az órás mes ter

Is te nen kí vül az élet min den dol ga ar -
ra ta nít ben nün ket, hogy ab ból élünk,
ami ért meg dol go zunk. Az le het a ti -
éd, ami ért meg fi zetsz: mun kád dal, iz -
zad sá god dal, fá ra do zá sod dal, tel je sít -
mé nyed del. 

Mind ez rend jén van, de ha Is ten
fe lé is így aka runk kö ze led ni, ak kor
an nak sé rü lé sek lesz nek a kö vet -
kez mé nyei. Az Is ten nel va ló kap cso -
la tunk nem a tel je sít mé nyünk től
függ. Az éle tünk ben min den ke -
gye lem ből van. Nem azért, mert
meg dol go zunk ér te, vagy meg ér de -
mel jük – Is ten in gyen aján dé ka. Is -
ten ke gye lem ál tal ment meg min ket,
és Is ten ke gye lem ből áld meg ben -
nün ket. Is ten ke gye lem ből ta nít
min ket. Éle tünk min den dol ga aján -
dék Is ten től!

„De Is ten ke gyel mé ből va gyok, ami
va gyok…” (1Kor 15,10a)

Mi a ke gye lem? Is ten aján dé ka
ne kem. Ha meg kér dez nél tíz em bert
ar ról, ho gyan le het a menny or szág -
ba jut ni, a leg töb ben azt fe lel nék,
hogy ke mény mun ká val, jó cse le ke -
de tek kel és he lyes élet tel. De sem -
mi kép pen sem dol goz hatsz meg
ér te, nem ér de mel he ted ki vagy

vá sá rol ha tod meg a menny or szág -
ba ju tá so dat. Nem tudsz elég jó len -
ni ah hoz, hogy egy tö ké le tes hely -
re ke rülj. 

A Bib lia azt mond ja, hogy csak
egyet len mó don le het a menny be
jut ni: Is ten aján dé ka ként. „…ha pe -
dig ke gye lem ből van, ak kor már
nem cse le ke de te kért, mi vel a ke gye -
lem ak kor már nem vol na ke gye lem.”
(Róm 11,6) A leg több val lás a kö vet -
ke ző kép pen fog lal ha tó össze: tedd
meg. De a Bib lia pont az el len ke ző -
jét ál lít ja: meg té te tett. Jé zus Krisz -
tus meg tet te ér tünk két ezer év vel ez -
előtt; csak fo gadd el, mint egy aján -
dé kot!

Hit ál tal el fo gad ni. „Hi szen ke gye -
lem ből van üd vös sé ge tek a hit ál tal,
és ez nem tő le tek van: Is ten aján dé -
ka ez; nem cse le ke de te kért, hogy sen -
ki se di cse ked jék.” (Ef 2,8–9) Az üd -
vös ség nem a tel je sít mé nye men ala -
pul, ha nem Is ten ígé re tén. Nem is az
én ér de me men, ha nem Is ten kö -
nyö rü le tes sé gén. Nem az én jó sá go -
mon mú lik, ha nem Is ten ke gyel -
mén.

g Ro bert J. Ta masy
(For rás: Mon day Man na)

Ke gye lem ből él ni

Már ci us 17-én, kedden dél ben a solt -
vad ker ti evan gé li kus temp lom ha -
rang ja szól az MR1–Kos suth rá di ó ban.

Vad kert re az el ső né met és szláv
nyel vű evan gé li ku sok Má ria Te ré zia
ural ko dá sa ide jén ér kez tek. 1747-
ben temp lo mot és is ko lát épí tet tek,

amely 1760-ban a ka to li ku so ké lett,
majd a tü rel mi ren de let után a he lyi
re for má tus egy ház vet te bir to ká ba. 

Solt vad kert mai klasszi cis ta stí lu -
sú evan gé li kus temp lo mát 1837-ben
szen tel ték fel.

g MR-in fó

Dé li ha rang szó Solt vad kert ről
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b Al bert és Pong rác lo vag nak is -
mét a Tu dás er de jé ben le vő vár -
nál van dol ga: hét for du ló ból ál -
ló lo va gi tor nán vesz nek részt.
Old já tok meg ti is a nagy he ti
ese mény so ro zat hoz kö tő dő fel -
ada to kat, és a meg fej té se ket
egy ben, össze gyűjt ve küld jé tek
el a szer kesz tő ség cí mé re (Evan -
gé li kus Élet szer kesz tő sé ge, 1085
Bu da pest, Ül lői út 24.). A bo rí -
ték ra ír já tok rá: Gyer mek vár. A
vé gén aján dé kot kap tok.

5.
Sza káll ki rály a trón te rem be hí vat ta
a kan cel lárt.

– Hí va tott, fel ség?
– Igen. Ma a lo va gok es te fog ják

össze mér ni az ügyes sé gü ket. Azt
aka rom, hogy a vár mö göt ti tisz tá son
még sö té te dés előtt rak ja tok egy nagy
máglyát, de egy elő re ne gyújt sá tok
meg. Azt majd csak ak kor, ami kor a
lo va gok tel je sí tet ték a fel ada tot.

– És meg le het tud ni a feladatról
töb bet is?

– Ah hoz a tör té net hez fog kap cso -
lód ni, amelyben Pé ter há rom szor
meg ta gad ta Jé zust, még mi előtt a ka -
kas meg szó lalt vol na.

– Ak kor már ér tem. Pé ter is a tűz
mellé te le pe dett a fő pap ud va rán,
hogy át me le ged jék, hi szen csí pős
volt a haj nal, és fá zott. Ahogy ott ül -
dö gélt, hár om ember is – kö zöt tük
egy szol gá ló le ány – fel is mer te őt. Azt
mond ták ne ki: „Te is an nak az em ber -
nek vagy a ta nít vá nya!” De ő mind a
há rom szor le ta gad ta. Ak kor meg szó -
lalt a ka kas. Pé ter nek pe dig eszé be ju -
tott, hogy Jé zus ezt már elő re meg -
mond ta ne ki.

– Ó, kan cel lá rom, te ki vá ló an em -
lék szel a tör té net re! Ezen a te ker csen
nyolc szót ta lálsz. Ezek mind ezzel az
eseménnyel kap cso la to sak. Ír já tok rá

őket a fa ha sá bok ra, de ke vert be tű -
rend ben! A lo va gok nak el kell ol vas -
ni uk őket, két szó ból pe dig meg al kot -
hat ják azt a mon da tot, amely ar ra a
kér dés re lesz meg fej tés, hogy mit csi -
nált Pé ter, ami kor meg szó lalt a ka kas.

Ked ves Gye re kek!
G YE R ME KVÁR

Szerkesztette: Boda Zsuzsa
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VIII. országos
evangélikus bábverseny

A zsű ri a kö vet ke ző
kü lön dí ja kat ítél te oda:

Az ak tu a li tás kü lön dí ja
A nagy ve le gi evan gé li kus gyü le ke zet
báb cso port ja. Fel ké szí tő: Ba jusz né
Oro dán Krisz ti na
Cím: Ká in és Ábel

A lel kes után pót lás kü lön dí ja
A bü ki és a sza ko nyi evan gé li kus
gyü le ke zet báb cso port ja (al só sok)
Fel ké szí tő: Var gá né Gi czi Ni ko lett
Cím: Éle tem leg na gyobb cso dá ja 
– Az öt ezer em ber meg ven dé ge lé se

A re mény tel jes kez dés kü lön dí ja
A bá tony te re nye–szú pa ta ki evan gé -
li kus gyü le ke zet Haj nal csil lag báb cso -
port ja
Fel ké szí tő: Kle nócz kyné Su lyok An na
Cím: Jó zsef, a nagy ál mo do zó

A stí lu sos bá bok kü lön dí ja
A bu da pest-ke len föl di evan gé li kus
gyü le ke zet báb cso port ja. Fel ké szí tők:
Ne mes Il di kó és Pet ró Eni kő
Cím: Mó zes

Benkóczy Péter, a házigazda
kőbányai gyülekezet lelkésze kezdő-
áhítatot tart
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Még a nap elején

1. he lye zett. A győ ri Pé ter fy Sán dor Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont báb cso port ja 
Fel ké szí tő: Ober ling Zsa nett
Cím: Test vér vi szály – Jó zsef és test vé rei

1. he lye zett. A ten ge li ci evan gé li kus gyü le ke zet Szi vár vány báb cso port ja
Fel ké szí tő: Fül ler Tí mea
Cím: Kug lóf ci ca ba rá tot ta lál – Dá vid

2. he lye zett. A bü ki és a sza ko nyi evan gé li kus gyü le ke zet báb cso port ja 
(fel ső sök és kö zép is ko lá sok). Fel ké szí tő: Var gá né Gi czi Ni ko lett
Cím: Fe lül ről néz ve – Jé zus szü le té se

3. he lye zett. A bu da pest-zug lói evan gé li kus gyü le ke zet báb cso port ja
Fel ké szí tő: Ta másy Ta más né
Cím: Gye re kek – Sá mu el

1. he lye zett. A pi lis csa bai evan gé li kus gyü le ke zet báb cso port ja
Fel ké szí tők: Nagy Pan ka és Kézdy-Bró zik Ve ra
Cím: Test vé rek és Jó zsef
Eb ben a cso port ban Nagy Ákos (a sátor előtt középen) báb já té kos 
kü lön dí jat ka pott. 
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Ami kor együtt gon dol ko zunk a pres -
bi te ri szol gá lat né hány ak tu á lis kér -
dé sé ről, fi gyel jünk két össze füg gés -
re. Tu da to sí ta nunk kell, hogy az egy -
há zi év me lyik sza ká ban já runk. Éle -
tün ket nem egy sze rű en a kül ső kö -
rül mé nyek ha tá roz zák meg, ha nem
a Krisz tus-év, az egy há zi esz ten dő. A
böj ti idő szak ban élünk, ami fel sza ba -
dít ja az em bert ar ra, hogy több ide -
je le gyen be fe lé for dul ni, ön vizs gá la -
tot, bűn bá na tot tar ta ni. Szem be sül -
het az zal, hogy va jon mennyi re tud -
ja az éle tét Is ten ke zé ben, mennyi re
van ott, ahol Is ten sze ret né őt lát ni.

Emel lett van egy sze ku lá ris kon -
tex tus is, amely ből nem le het, nem
sza bad ki sza kí ta ni ma gun kat: krí zis
súj tot ta vi lág ban élünk. Böjt és vál -
ság – a ket tő ből együtt, hi szem, az
Úr is ten sok-sok ál dást tud ki hoz ni. A
vál ság is esély, mert Is ten azon ke -
resz tül is meg tud ra gad ni, és olyan
po zi tív for du la tot tud hoz ni, amely
után ta lán egy szer még há lá sak is le -
szünk…

He lyün ket és kül de té sün ket ke res -
ve az egy ház ban, elő ször tisz táz zuk,
hogy mi az egy ház. Ez zel kap cso lat -
ban óri á si a ká osz a vi lág ban. Időn -
ként még szá munk ra sem min dig
vi lá gos az egy ház fo gal ma. 

A ma gyar el ne ve zés is fél re ért he -
tő, ugyan is ott van ben ne a ház, egy
épü le tet je lö lő szó. A pres bi te rek
dön tő szá za lé ka, töb bé-ke vés bé, ab -
ban éli meg pres bi te ri fel ada tát, kül -
de té sét, hogy en nek a ház nak a kar -
ban tar tá sa, ta ta ro zá sa rend ben le -
gyen. Saj nos a lel ké szek is né ha úgy
te kin te nek a pres bi te rek re, hogy ők
épít ke zé si vál lal ko zók, rosszabb eset -
ben se géd mun ká sok, hi szen a pres -
bi ter ol csób ban la pá tol ja a föl det,
vagy ta lics káz za a be tont, mint a fi -
ze tett se géd mun kás…

Va ló di kül de té sünk új ra gon do lá sá -
ban se gít het egy há zunk stra té gi á ja,
mely nek már cí me is so kat mond: Élő
kö vek egy há za. Szük sé günk van stra -
té gi á ra, mert kü lön ben az egy ház
ha jó ja csak sod ró dik. Már ma ga a bib -
li kus cím is kor ri gál: mi nem a temp -
lom kö vek egy há za sze ret nénk len ni.
Büsz kék va gyunk, hogy har minc két
új temp lom épült az el múlt húsz év -
ben, ez óri á si ered mény. En nél már
csak az len ne nagy sze rűbb, ha har -
minc két gyü le ke zet is ala kult vol na…
Dön tő fon tos sá gú, hogy kö zös sé ge -
ket, em be ri kap cso la to kat épít sünk.

Ma nap ság di va tos a hu mán erő for -
rás ki fe je zés, és ez zel kap cso lat ban
fon tos, hogy az egy há zunk ban is fo -
ko zott hang súlyt kap jon a kép zés, to -
vább kép zés, a lel ké sze ké épp úgy,
mint a pres bi te re ké. En nek je le ez a
rév fü lö pi hét vé ge is.

A lel ké szi szol gá lat egyik nagy kí sér -
té se, hogy túl ér té kel jük ön ma gunk je -
len tő sé gét. Er ről árul ko dik, hogy
gyak ran így fo gal ma zunk: „Is ten -
tisz te le tet tar tok, ke resz te lek, kon fir -
má lok, ennyi meg ennyi hí vem van…
Én va gyok az egy ház nak, a gyü le ke -
zet nek a mo tor ja…”

Tény, hogy ren ge teg mú lik a lel ké -
szi szol gá lat mennyi sé gén és mi nő sé -
gén: mennyit lá to ga tok, mi lyen a lel -
ki gon do zás, az ige hir de tés. De fenn -
áll a pres bi te ri szol gá la tot is érin tő ve -
szély, hogy a lel ké szek je len tős ré sze
még ma sem ve szi ko mo lyan, amit Jé -
zus két ezer éve vi lá go san meg mon -
dott: ez csa pat já ték. Nem ma ra to ni
fu tó ra van szük ség, aki vé gig fut ja a tá -
vot, az tán össze esik. 

Nem szó ló mű vész re van szük ség,
aki ki áll egy hang szer rel, és a pub li -
kum ne ki tap sol. Jé zus kö ve té se, szol -
gá la ta dön tő en csa pat já ték. Kó rus -
ének lés. Fon tos meg ta lál ni, ho gyan le -
het ne ja ví ta ni, erő sí te ni az össz já té -
kot, az együtt mű kö dést lel kész és
pres bi te rek, pres bi te rek és pres bi te -
rek, lel ké szek és lel ké szek, gyü le ke ze -
tek és gyü le ke ze tek kö zött.

Ez utób bi, a gyü le ke ze tek kö zöt ti
kap cso lat épí tés is lét szük ség let. Kü -
lön ben ma guk a gyü le ke ze tek is ma -
gá nyo sak lesz nek, el szi ge te lőd nek.
Nem ve szik ész re a nagy le he tő sé get,
hogy le het egy más tól ta nul ni, le het
egy mást se gí te ni. Jó len ne a ma igen -
csak di va tos jel szót ko mo lyan ven ni:
há ló zat épí tés! 

Dr. Cser mely Pé ter sza va it sze ret -
ném idéz ni, aki úgy fo gal ma zott,
hogy ma Ma gyar or szág úgy néz ki,
mint egy pók há ló bom ba tá ma dás
után. Ré gi sta bil szá lak szét sza kad tak:
csa lá dok, ge ne rá ci ók, fa lu- és egy há -
zi kö zös sé gek. Meg kell ta nul nunk új -
ra sző ni eze ket a szá la kat gyü le ke ze -
ti, egy há zi szin ten is.

Egy má sik iz gal mas kér dés egy há -
zunk ban a gyü le ke ze tek és az in téz -
mé nyek kap cso la ta. Nem könnyű
el dön te ni: va jon gyü le ke ze te ink van -
nak, ame lyek in téz mé nye ket tar ta nak
fönn, vagy in téz mé nye ink van nak,

ame lyek mel lett gyü le ke ze te ink még
el ve ge tál nak?

Va jon a rend szer vál tás óta nem
„húz tunk-e ma gunk ra” túl sok in téz -
ményt? Egy re nö vek vő in téz mény há -
ló zat, csök ke nő gyü le ke ze tek. Szá -
mos lel ké szünk ma már in kább me -
ne dzser, mint lel ki pász tor. In téz mé -
nye ink egy fe lől nagy ál dást je len te -
nek, de más fe lől fel kell ten ni a kér -
dést: va jon nem bo rult-e fel az egész -
sé ges arány, az egyen súly? Fe le lő sen
tisz táz ni kell: ki tart fent kit? Mit sza -
bad va ló ban át ven ni, át vál lal ni?

Egy há zunk szór vány hely ze te is ké -
nyes kér dés. Jó za nul be kell lát nunk,
hogy az evan gé li kus egy ház lét szá má -
ból kö vet ke ző en nem tud min den te -
le pü lé sen ott len ni. Fel kell vál lal nunk,
hogy Is ten só ként, ko vász ként, ki csiny
mé cses ként he lyez min ket a vi lág ba.
Nem a mé re te ink ad ják meg ér té kün -
ket, ha nem hogy van-e még íze a só -
nak, tud-e még ke lesz te ni a ko vász,
vi lá gít-e a még a mé cses. Ahol ott va -
gyunk, ott vi szont le gyünk je len, le -
gyünk Krisz tus ra mu ta tó je lek! Mer -
jünk úgy él ni, hogy ki csiny nyáj va -
gyunk, de nagy a pász to runk!

A szór vány hely zet ben a pres bi te -
rek nek óri á si sze re pük van ab ban,
hogy se gít se nek a lel ké sze ket meg -
sza ba dí ta ni an nak a ter hé től, hogy
ne kik kell min den kit el ér niük. Szép
a bib li ai kép, hogy az egyet sem sza -
bad ott hagy ni. Csak az a kér dés,
hogy med dig sza bad tét le nül néz ni,
hogy lel ké szek tönk re men nek, fi zi -
ka i lag, lel ki leg ki ég nek. Va sár na -
pon ként öt-hat hely re ro han nak
azért, hogy egy-két em bert el ér je -
nek. Va jon nem le het ne-e – ép pen
a pres bi te rek se gít sé gé vel – au tók -
kal össze gyűj te ni a nyá jat? Ez zel
egy ben na gyobb kö zös sé gi él ményt
is kí nál nánk. 

Ve gyük ko mo lyan, hogy a lel ké szi
hu mán erő for rás sal is fe le lő sen kell
gaz dál kod ni. In kább ke ve sebb, de
kon cent rál tabb al ka lom kell, ahol a
kör nye zet is meg fe le lőbb: fű tött
temp lom, meg fe le lő kán to ri szol gá -
lat stb. Olyan is ten tisz te le te ket kell te -
rem te nünk, ahol jól érez zük ma -
gun kat, ahol meg él het jük az Is ten nel
és egy más sal va ló kö zös ség örö mét.

g Gáncs Pé ter

Írá sunk a rév fü lö pi pres bi te ri to vább-
kép zés feb ru ár -én el hang zott elő -
adá sá nak szer kesz tett vál to za ta.

A pres bi te rek szol gá la ta
– hely zet kép a püs pök sze mé vel

Az In vo ca vit va sár nap ra (2009. már -
ci us 1.) meg je lent Evan gé li kus Élet 13.
ol da lán Mi va ló a temp lom ba? cím -
mel ol vas ha tunk állásfoglalást mind -
há rom püs pö künk alá írá sá val. Az
dokumentum mi nő sé ge, faj sú lya
meg is fe lel az alá írók te kin té lyé nek.
Vissza em lé kez ve a kö zép is ko lá ban
an no ta nult for má lis lo gi ká ra, kris -
tály tisz ta ka te go ri kus szil lo giz mus -
sal van dol gunk, amely ben az ál ta lá -
nos ér vé nyű, min den vi tán fe lül ál ló
„fel ső té tel ből” szár maz nak a konk -
rét hely zet re vo nat ko zó meg ál la pí tá -
sok. Ez a szi go rú, ke mény, gyé mánt -
tisz ta sá gú lo gi ka mint kö ve ten dő
nor ma az írás eré nye. (Bár min den új
li tur gi kai kez de mé nye zés ki áll ná ezt
a met sző kri ti kát!) Egy út tal azon ban
ez a cikk nek a fo gyat ko zá sa is:

1. Ter mé sze tes, hogy a temp lom -
ba bóv li nem va ló. Küz dünk is el le -
ne. Még is kény te le nek va gyunk né -
ha le nyel ni a bé kát és el tűr ni, mert a
temp lom ban a „leg ne me sebb anyag”
ma ga az em ber, a kis em ber, a sze gény
asszony, aki a meg spó rolt „két fil lé -
rén” vá sá rol ta Is ten irán ti há lá ból,
meg le pe tés ként a bony há di giccs fes -
tő nél azt a bár gyú te kin te tű „jó pász -
tort”, ame lyet ha nem en ge dek ki ten -
ni a hi da si temp lom ba, örök re ki zá -
rom a né nit a gyü le ke zet ből – amint
er re egy ol tár te rí tő kap csán az egyik
elő döm ide jé ben már volt pél da…
„Mert szük sé ges, hogy bot rán ko zá sok
tör tén je nek, de jaj an nak az em ber -
nek, aki meg bot rán koz tat.” (Mt 18,7)

Mi tör tén jék azok kal a gyü le ke ze -
tek kel, ame lyek nek – egy elő re – nem
telt más ra, csak „mű anyag” (= elekt -
ro ni kus) or go ná ra vagy har mó ni -
um ra? Vagy mi tör tén jék azon bot fü -
lű-fa han gú szol ga tár sa ink kal, akik
elő re mag nó ra ve szik a szór vány-is -
ten tisz te le ten el hang zó ko rá lo kat,
mert egye dül nem al kal ma sak ar ra,
hogy az éne ket ve zes sék? (Ál dott
em lé kű An dor ka Sán dor pél dá ul.)

2. Az állásfoglalás több te kin tet ben
fi gyel men kí vül hagy ja temp lo ma ink
épí té sze ti adott sá ga it. 

Temp lo ma ink nagy ré sze a tü rel -
mi ren de let re épült, ezek zöm mel két
egy be kap csolt tér ből áll nak: egy (a
nyolc szö gű ha sáb lap ja i val ha tá rolt)
cent rá lis li tur gi kus tér ből és egy (a
nyolc szö gű ha sáb há rom lap ja he lyén
csat la ko zó) „há rom ha jós” hossz ház -
ból, amely ben a két „ol dal ha jó” fö lött
ol dal kar za tok ta lál ha tók. Az ol dal kar -
za tok mell véd jé nek ka zet tá it ál ta lá -
ban ván dor pik to rok fest mé nyei dí szí -
tik (nem a kor szak csúcs szín vo na lán),
és a két el ső ka zet tá ban na gyon sok -
szor II. Jó zsef és II. Li pót se ma ti kus
port ré ja lát ha tó – igaz, nem a cent -
rá lis li tur gi kus tér ben.

A tü rel mi ren de let re épült temp -
lo mok ké ső ba rokk stí lu sú ak; a ba -
rokk ra – töb bek kö zött – az is te ni és
a vi lá gi ha ta lom har mó ni á ja jel lem -
ző. Ez azt je len ti, hogy a szó szék ol -
tá ro kon az is te ni mo tí vum (tet ra -

g ram ma ton, Bá rány stb.) mel lett az
épü let szim met ria ten ge lyé ben, a szi -
go rú an vett, cent rá lis li tur gi kus tér -
ben meg je le nik a vi lá gi ha ta lom
szim bó lu ma is. Bony há don pél dá ul
az ol tár fö löt ti di a dal ív te te jén a ma -
gyar cí mer az oszt rák csá szá ri ko ro -
ná val. Leg utóbb ak kor kel lett (Lu -
ther-ró zsá val, ott függ be ke re tez ve a
szó szék lép cső jén) el ta kar ni, ami kor
Rá ko si paj tás, Sztá lin elv társ leg -
jobb ta nít vá nya új cí mer rel aján dé -
koz ta meg ha zán kat és né pün ket. A
ko ro na ma rad ha tott, mert az nem a
ma gyar…

A püs pö ki állásfoglalás ér tel mé ben
eze ket el kell tá vo lí ta ni…

Fi gyel men kí vül hagy ja az írás a
gyü le ke zet – adott eset ben fáj dal ma -
san meg élt – tör té nel mét. Az el ső vi -
lág há bo rút kö ve tő en sok temp lom -
ban – így Bony há don is – ott van a
há bo rú ban el eset tek em lék táb lá ja, ha
úgy tet szik, a cent rá lis li tur gi kus tér
fa lán. Tá vo lít suk el?

Ugyan ezen EvÉ let-szám 7. ol da lán
lát ha tó a fel ső sze li temp lom ban a
nem ze ti tri ko lór a „Re pülj, lel kem, ke -
resd meg ha zá dat” fel irat tal. Nem
vol na – nem lett vol na – pász to ri ma -
ga tar tás ki til ta ni on nan.

Ugyan így sze re tet len ség vol na a
ki te le pí tett gyü le ke ze ti ta gok em lék -
táb lá ját szám űz ni on nan, ahol va la -
ha ve lük volt tel jes az úr va cso rai kö -
zös ség…

A cikk meg írá sá nak ak tu a li tá sa
már ci us idu sá nak kö zel sé ge. Ün ne -
pel jünk úgy, hogy szám űz zük nem -
ze ti jel ké pe in ket on nan, ahol év ti ze -
de kig az együ vé tar to zást je len tet ték?
Hogyan egyez tet he tő össze mind ez
pél dá ul Ha ub ner Má té ka ted rá já val
és ad ven ti kör le ve lé vel? 

Hogy az állásfoglalás ge ne zi sé -
nek el hall ga tott va ló di oka, hogy
egyes temp lo ma ink ban meg je lent a
tri ko lór előd je, az Ár pád-sá vos zász -
ló, a még ősibb nem ze ti jel kép? 

Egye ne sen le ír hat ták vol na, hogy
bi zo nyos kö rök ben – lel kük raj ta –
rossz az akusz ti ká ja. Kár volt a vé le mé -
nyü ket san dán el hall ga tók mel lé áll ni,
az iga zat nem vál lal ni, ker tel ni és ez zel
a cik kel (ágyú val) a ve réb mel lé lő ni.

A svá bo kat egyéb ként – ta nú sít -
ha tom – a ma gyar nem ze ti jel ké pek
nem za var ják, sőt. Ki te le pí tett je ink
el ső ge ne rá ci ó ja kö ve tel te és vé gig -
könnyez te, ha itt hon vol tak, al ka -
lom ról al ka lom ra a ma gyar Him -
nuszt. Tán csak nem azok vé le mé -
nye a mérv adó, akik Szent Ist ván
ko ro ná ját sváj ci sap ká nak mi nő sí tet -
ték? Higgyék el, Fő tisz te len dő Ura -
im, azok vé le mé nye ak kor sem vál -
to zik, ha a ked vü kért va la mennyi -
en ci gány- – par don: ro ma- – ke re -
ket há nyunk.

g Kräh ling Dá ni el (Bony hád)

Az írás eredetileg a Fraternet lel ké -
szek levelezőlistán jelent meg február
-én.

Mi va ló – már ci us
idu sá ra?

„Nem rejt he tő el a he gyen épült vá -
ros” (Mt 5,14) – idén ez zel a cím mel
ren dez te meg fel ügye lői kon fe ren ci -
á ját a Dé li Egy ház ke rü let már ci us 6–
7-én a bé kés csa bai evan gé li kus kol -
lé gi um ban. 

Az ese mé nyen – ame lyen egy há -
zi szak ér tők be vo ná sá val az egy há -
zi szo li da ri tás ról, a gyü le ke ze tek
dia kó ni ai fe le lős sé gé ről és le he tő sé -
ge i ről, va la mint jö vő be mu ta tó pers -
pek tí vák ról esett szó – kö zel száz -
húsz gyü le ke ze ti fel ügye lő, il let ve
gond nok vett részt. 

A kon fe ren cia pre zen tá ci ós anya -
gai meg ta lál ha tók a ke rü let hon -
lap ján: http://del.lu the ran.hu/port -
le tek/le tolt he tos ege d anya gok/fel ugye -
loi-kon fe ren cia-2009.

g Smidéliusz András 
felvétele

Fel ügye lői
kon fe ren cia

A hó nap köny ve ak ció – március

Eric W. Gritsch: Isten udvari bolondja

Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét ked vez mé nye sen! Az evan -
gé li kus köny ves bolt ban tör té nő vá sár lás vagy köz vet le nül
a Lu ther Ki adó tól va ló meg ren de lés ese tén az adott

hónapban 30-os ked vez mény ben ré sze sül. Eredeti ára: 2750 forint.

http://bolt.lu the ran.hu/
E-mail: ki ado@lu the ran.hu
Fax: 1/486-1229
1085 Bu da pest, Ül lői út 24.



b Fő haj tás sal tisz te leg tek dr. Ge -
ner sich An tal sír já nál már ci us 7-
én ko ra dél után. A sír a Há -
zson gár di te me tő ben ta lál ha tó,
an nak is a lu the rá nus ré szé ben.
A pro fesszor 1918. jú ni us ne -
gye di kén halt meg Bu da pes ten,
de Ko lozs várt van el te met ve. Ez
azért tör tént így, mert még éle -
té ben úgy ren del ke zett, hogy
az ál ta la min dig sze re tett „kin -
cses vá ros ban” he lyez zék örök
nyu ga lom ra. Ha lá la ide jén az
or szág há bo rú ban állt, és jár vá -
nyok is pusz tí tot tak. Ko por só ját
szi go rú an el kü lö nít ve, kü lön va -
gon ban szál lí tot ták Bu da pest ről
Ko lozs vár ra.

Dr. Ge ner sich An tal élet út ja sa já tos
híd ként ível át a re form kor nagy
nem ze dé ke és a 20. szá zad el ső két
év ti ze de kö zött, és egy ben ti pi kus
„Kár pát-me den cei” pá lya. Nagy -
szom ba tban szü le tett, ab ban a vá ros -
ban, amely ben a mai Sem mel weis
Egye tem előd jét meg ala pí tot ták két -
száz negy ven év vel ez előtt. 

A Ge ner sich csa lád cip szer, az az
sze pes sé gi szász fa mí lia. A csa lád „fel -
leg vá rá nak” szá mí tó Kés már kon szü -
let tek „a tu dós Ge ner sich test vé -
rek”: Ke resz tély (1759–1825) evan -
gé li kus lel kész, tör té nész és mi ne ra -
ló gus, Já nos (1761–1823) pe da gó gus,
tör té nész és a né met nyel vű cip szer
iro da lom út tö rő je és meg te rem tő je,
il let ve Sá mu el (1768–1844) or vos, Lő -
cse vá ros fő or vo sa, bo ta ni kus.

Ge ner sich An tal – Ge ner sich Já nos
uno ká ja – a pes ti or vos egye tem el vég -
zé se után két éven át kül föl di ta nul -
mány úton volt, és az ak ko ri leg na gyob -
bak nál dol go zott: Reck ling ha us en nél,
Rok itans ky nál, Lud wig nál és Virchow -
nál. 1870-ben Ko lozs vár ra nyert ki ne -
ve zést, ahol hu szon öt éven át a kór -
bonc tan pro fesszo ra volt, és több -
ször vi selt fon tos egye te mi tiszt sé get.
Ko lozs vá ri évei alatt ak tív és meg ha -
tá ro zó tag ja volt az Er dé lyi Mú ze um
Egye sü let nek (EME). (Az EME, ame -
lyet gróf Mi kó Im re – „Er dély Szé che -
nyi je” – ala pí tott, az idén ün nep li lét -
re jöt té nek száz öt ve ne dik év for du ló ját.) 

Ge ner sich An talt 1895-ben a Val lás-
és Köz ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um a
bu da pes ti or vo si kar ké ré sé re a kór -
bonc tan pro fesszo rá vá ne vez te ki az
in téz mény be. 1892-ben a Ma gyar Tu -
do má nyos Aka dé mia le ve le ző, majd
1902-ben ren des tag já vá vá lasz tot ta őt.
Meg be csü lé sét az is jel zi, hogy az
1910/11-es tan év ben az egye tem rek -
to ra volt.

Ami élet út ját il le ti, meg kell em lí -
te ni, hogy Ge ner sich An tal kis gyer -
mek ként vesz tet te el édes ap ját, gim -
na zis ta ko rá ban pe dig el hunyt édes -
any ja is. Test vé re i vel együtt az el ár vult
uno kák gon do zá sát, ne ve lé sét a szi go -
rú, ak kor ra már meg öz ve gyült nagy -
any ja vé gez te. An tal egyet len ki utat lá -
tott a nagy anyai szi gor ból: az er nye -
det len, szor gal mas ta nu lást, hogy mi -
előbb ön ál ló eg zisz ten ci át te remt -
hes sen, se gít hes se a rá szo ru ló kat.

Már el is mert tu dós ként, aka dé -
mi kus ként is bi zony ta la nul ítél te meg
ön ma gát. Nem volt tel je sen meg -
győ ződ ve ar ról, hogy ki emel ke dő te -
het ség gel di cse ked het nék. Si ke re it
szor gal mas mun kál ko dá sá val ma gya -
ráz ta a ma ga szá má ra, no ha szá mos
meg fi gye lé sét, zse ni á lis sej té sét a 20.
szá za di utó dok fé nye sen iga zol ták.

Azok kö zé a tu dó sok kö zé tar to -
zott, akik fe le lős sé get érez tek a ko ra -
be li tár sa da lom ügyei iránt. Sa ját ta -
pasz ta la tá ból tud ta, hogy a csa lá -
dok mi lyen sé rü lé ke nyek, rész ben a

kor tár si köz egész ség ügy hi á nyos sá gai
mi att. So kat tett az ár vák tá mo ga tá -
sá ért. A ro kon sá gá ba tar to zó ár vák ta -
nít ta tá sát is – a fel sőbb kö zép is ko lák -
tól a fő is ko lai és az egye te mi kép zé -
sig – kö vet ke ze te sen ma gá ra vál lal ta.
Min den kor szor gal maz ta az em ber -
ba rá ti, tár sa dal mi össze fo gást, az
ilyen irá nyú ön szer ve ző dé se ket.

Em be ri ma ga tar tá sá ra jel lem ző,
hogy időn ként igye ke zett tár sa dal mi -
lag, anya gi lag se gí te ni az or vo si gya -
kor la ta so rán meg is mert, ne héz hely -
zet be ke rült egyé ne ken, csa lá do kon.
Így fo gad ta ko lozs vá ri há zá ba Sza bó
De zső szü le it gyer me ke ik kel együtt.
(Az Eöt vös Kol lé gi um után sa já tos
pá lyát be fu tott író ön élet raj zi vissza -
em lé ke zé se i ben rö vi den több he -
lyen is utal csa lád ja pat ró nu sá ra.)

Ge ner sich An tal köz éle ti sze rep -
vál la lá sá hoz szer ve sen hoz zá tar to -
zott, hogy a vá ros ban, ahol élt és dol -
go zott, ak tí van ve gyen részt az evan -
gé li kus egy ház köz sé gek ve ze té sé -
ben. Fel ügye lői, gond no ki tiszt sé -
get vi selt, s e mi nő sé gé ben az is ko -
lá zás ügyét kü lö nös gond dal se gí tet -
te, más részt igye ke zett a szo ci á lis fe -
szült sé ge ket eny hí te ni.

Mind két egye te men – a ko lozs vá -
rin és a bu da pes tin – te vé keny sze re -
pet vál lalt a köz ügyek ben. Több ször töl -
töt te be a dé ká ni tiszt sé get. Egyik rek -
to ri be szé dé ben azt a ma is ak tu á lis té -
mát ve tet te fel, hogy a bu da pes ti tu do -
mány egye tem és a Mű egye tem kö zött
ál lan dó együtt mű kö dés lé te sül jön.

A kor tár sak szel le mes, nyílt em -
ber nek is mer ték. Ki vá ló elő adó volt.
Pro fesszo ri elő adá sa i nak a tra gi kus
sor sú zse ni, szép író, Csáth Gé za ál -
lí tott em lé ket egy ne ve ze tes tár cá já -
ban. Az 1895-től Bu da pes ten te vé -
keny ke dő, majd itt nyu ga lom ba vo -
nu ló pro fesszor alak ját Füst Mi lán –
aki a kö ze lé ben la kott – örö kí tet te
meg nagy sze re tet tel. Az író így
idéz te meg őt: 

„– Mit fog most csi nál ni a pro fesszor
úr? – kér dez te tő le egy hír lap író.

– Rö vid idő múl va meg ha lok – fe -
lel te a pro fesszor.

– Mi ért kell már most er re gon -
dol nia?

– Tud ja meg, fi am, hogy én egész
éle tem ben min dig na gyon so kat dol -
goz tam. És azt is tud ja meg, hogy egy
öreg em bert nem sza bad meg fosz ta -
ni a mun ká já tól, mert ha meg te -
szik, ak kor meg hal. 

És így lett. Ha mar meg halt.”
Né meth Lász ló (Iszony) és Sza bó

De zső (Éle te im) ugyan csak meg -
idéz te őt.

* * *

A Ge ner sich An tal em lé ké nek ápo -
lá sá ra 1991-ben Bu da pes ten lét re ho -
zott ala pít vány ku ra tó ri u ma min -
den év ben Ge ner sich-dí jat ado má -
nyoz egy aka dé mi kus nak, egy ki -
ma gas ló élet mű vel ren del ke ző pa to -

ló gus nak, a tu do má nyos di ák kö ri
mun ká ban ki emel ke dő ered ményt
fel mu ta tó or vos tan hall ga tók nak, kü -
lön díj ban ré sze sül het nek to váb bá
Kár pát-me den cei ma gyar or vo sok. A
dí ja kat a Sem mel weis Egye te men
ad ják át ün ne pé lyes ke re tek kö zött.

Ge ner sich sír já nak fel újí tá sát tá -
mo gat ta a Há zson gárd Ala pít vány.
Te vé keny sé gük ről, cél ja ik ról Ger -
gely né Tő kés Er zsé be tet, a szer ve zet
igaz ga tó ját kér dez tük:

– Ko lozs vár év szá za dos sír kert je,
a Há zson gárd, mint min den ősi te -
me tő, nem csak a ke gye let he lye, ha -
nem a ma gyar kul tú ra pan te on ja is.
„Itt áll a te me tő ta nú nak, / Fej fá in
ma gyar még a szó…” – ír hat ta Re mé -
nyik Sán dor 1920-ban. Má ra már
ez sem igaz. A min dent el bo rí tó be -

to non egy re ke ve sebb a ma gyar fel -
irat. Bün tet le nül le ver he tők, be zúz -
ha tók a ré gi kö vek, át ír ha tók a ne vek,
le bont ha tók a ke rí té sek, „be köl töz -
he tők” a krip ták. A gaz dát lan, meg -
vál tat lan sí ro kat fel ve ri a gaz. Amit
a szán dé kos rom bo lás, az „új hon fog -
la lás” el ke rül, azt a gon dat lan ság, kö -
zöny ad ja át az enyé szet nek.

Ezen a hely ze ten akar tunk vál toz -
tat ni, ami kor 1999-ben lét re hoz tuk a
Há zson gárd Ala pít ványt. Cé lunk,
hogy ma gán sze mé lyek ado má nya it,
ala pít vá nyok tá mo ga tá sa it fel hasz nál -
va éven te né hány sír em lé ket hely re -
ál lít sunk, má so kat fo lya ma to san gon -
doz zunk. Szám la szá munk, amely re
az ado má nyo kat fo gad juk, hon la -
pun kon meg ta lál ha tó – mond ta az
ala pít vány igaz ga tó ja.

Ko lozs vár kul tu rá lis éle té ben je len -
tős sze re pet ját szik a Ko lozs vár Tár -
sa ság. El nö ke dr. Kán tor La jos Szé che -
nyi-dí jas iro da lom tör té nész, író. Ter -
ve ik ben sze re pel, hogy éven te meg -
ren de zik Ko lozs vár nap ját, amely re -
mél he tő en az er dé lyi tu do má nyos ság
és kul tú ra ki emel ke dő ese mé nye lesz.

Kán tor La jost azért is em lít het jük
eb ben a tu dó sí tás ban, mi vel ő és
csa lád ja „a sír őri ző je”. A Ge ner sich
Ala pít vány meg ala ku lá sa előtt, de
utá na is a Kán tor csa lád – mint Ge -
ner sich le szár ma zot tak – ügyelt és
ügyel Ge ner sich An tal örök sé gé nek
ápo lá sá ra. 

A sír meg lá to ga tá sa kor már ci us
7-én je len vol tak az EME kép vi se lői,
ro ko nok, le szár ma zot tak, va la mint
Hód me ző vá sár hely Me gyei Jo gú
Vá ros Ön kor mány za tá nak – amely
ugyan csak tá mo gat ta a sír fel újí tá -
sát – kép vi se le té ben dr. Be ré nyi
Ká roly ta nács nok. Imát mon dott
Fej ér Oli vér evan gé li kus lel kész (ké -
pünkön), aki a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy há zat és a Ro má ni ai
Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy há zat
kép vi sel te. Ge ner sich An tal csil lag
volt – jelentette ki, és a Min den ha -
tó ál dá sát kér te ah hoz, hogy mind -
annyi an csil la gok le hes sünk.

g Tan kó Zi ta
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Böjt 3. vasárnapja (Oculi) . Liturgikus szín: lila.
Lekció: Lk 11,14–28; 1Kir 19,1–8. Alapige: 1Pt 1,17–21. Énekek: 188., 416.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; de. 10. (német, úrv.) Andreas Wellmer;
de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Bence Imre; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.)
Veperdi Zoltán; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II.,
Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező
u. 12. de. 10. (úrv., összegyülekezés napja) dr. Csepregi Zoltán;  du. 2. dr. Csepregi András
(előadás) Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálintné Varsányi Vilma; Újpest, IV.,
Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.)  Gáncs
Péter; de. 11. (úrv.) Simon László; du. 6. (úrv., ifjúsági) Smidéliusz Gábor; VII.,
Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Aradi György; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. (úrv.) Szabó
Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák, úrv.) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII.,
Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; VIII., Bláthy Ottó u. 10. (Betánia
Szeretetszolgálat) de. 9.  (úrv.) Benkóczy Péter; IX., Haller u. 19–21., I. em. de. 11. (úrv.,
énekes liturgia) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11.  (úrv.) Benkóczy
Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Károlyfalvi Zsolt; de. 11. (úrv.) Károlyfalvi
Zsolt; du. 6. (vespera) dr. Blázy Árpádné; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (családi) dr. Blázy
Árpádné; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Balicza Iván;
Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Szilvia; XIII., Kassák Lajos
u. 22. de. 10. Kendeh György; Frangepán u. 41. de. fél 9.  Kendeh György, XIV., Lőcsei
út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamásné;
Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Kovács Áron; Rákospalota, XV., Juhos u.
28. (kistemplom) de. 10. (úrv.) Bátovszky Gábor; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere
10–11. de. 10. (úrv.) Fekete Gy. Viktor; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky
János; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy, XVII.,
Tessedik tér de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11.
Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Eszlényi Ákos; Rákosliget,
XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Eszlényi Ákos; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de.
10. (úrv.) Győri Gábor; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom)
de. 8. (úrv.) Győri Gábor; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX.,
Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. dr. Korányi
András; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16.
de. 10. (úrv.) Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza;
Budakeszi (református templom) de. fél 9. (úrv.) Lacknerné Puskás Sára; Soroksár,
Otthon Közösségi Ház, Szitás u. 112. du. 4. Győri János Sámuelné.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Ima Ge ner sich An tal kolozsvári sír já nál
Éle té nek 85. évé ben el hunyt Gya pay
Gá bor tör té nész, a ma gyar tör té ne -
lem ta ní tás meg ha tá ro zó egyé ni sé ge,
a Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim -
ná zi um új já szer ve ző je – kö zöl te a
csa lád már ci us 5-én a Magyar Táv irati
Irodával.

Gya pay Gá bor ne vé hez több gim -
ná zi u mi tör té ne lem tan könyv fű ző -
dik, ezen kí vül ő a szer ző je A Bu da -
pes ti Evan gé li kus Gim ná zi um tör té -
ne te és a – Ber té nyi Iván tör té nésszel
kö zö sen írt – Ma gyar or szág rö vid

tör té ne te cí mű kö tet nek. Több mint
fél év szá za dos pá lyá ja so rán ta ní tott
tör té nel met töb bek kö zött a ma
Óbu dai Gim ná zi um nak ne ve zett
Mar tos Fló ra Gim ná zi um ban, a Fa -
ze kas Mi hály Fő vá ro si Gya kor ló Ál -
ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um ban és
a Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim -
ná zi um ban, utób bit ő szer vez te új já
a rend szer vál tás után.

Gya pay Gá bor te me té se már ci us
17-én lesz a Far kas ré ti te me tő ben.

g MTI

El hunyt Gya pay Gá bor

Az EvÉlet és a Lu ther Ki adó mun ka tár sat ke res
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Lu ther Ki adó ja pá lyá za tot hir det
szö veg gon do zói mun ka kör be töl té sé re. 

A mun ka társ fel ada ta az Evan gé li kus Élet új ság cikk-, va la mint a ki adó
könyv kéz ira ta i nak gon do zá sa, a szö ve gek he lyes írá si, nyelv he lyes sé gi, sti -
lisz ti kai hi bá i nak ja ví tá sa szá mí tó gé pen, il let ve pa pí ron. Mun ka kör ét tel-
jes ál lás ban lát ja el; he ti mun ka ide jét meg oszt va töl ti az Evan gé li kus Élet
szer kesz tõ sé gé ben, il let ve a könyv ki adó rész leg ben. El vá rá sok: ki fo gás ta -
lan he lyes írás, a mai ma gyar iro dal mi nyel vi nor ma is me re te, jó fo gal ma zá -
si kész ség, pre ci zi tás. A je lent ke zõk nyel vi-he lyes írá si tesz ten vesz nek részt.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nál elõnyt je lent a ki adói szer kesz tõi, ol va só szer -
kesz tõi, kor rek to ri mun ka kör ben szer zett gya kor lat, il let ve az ilyen kép zett ség.

Bé re zés: meg ál la po dás sze rint. A pá lyá za to kat a je lent ke zõk szak mai
önélet raj zá val vár juk a Lu ther Ki adó, 1085 Bu da pest, Ül lõi út 24. cím re. Az
ál lás iránt ér dek lõ dõk to váb bi fel vi lá go sí tást a ki adó igaz ga tó já tól, Kendeh
K. Pé ter tõl kap hat nak (tel.: 1/317-5478).

Még nem tud ja, hol tá bo roz tas son a nyá ron, ho vá szer vez zen gyü le ke ze ti
hét vé gét? Te kint se meg a Me visz ke me nes mi hály fai if jú sá gi tá bor he lyét!

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus If jú sá gi Szö vet ség (Me visz) fel újí tott ke -
me nes mi hály fai tá bor he lyé re egész év ben sze re tet tel vár ja gyü le ke ze -
tek if jú sá gi és gyer mek cso port ja it, is ko lai osz tá lyo kat és egyéb szer ve -
zé sű if jú sá gi és gyer mek cso por to kat. Tá bor he lyün kön össze sen har minc
fő szá má ra öt szo bá ban (6 + 8, 10 + 4, 2 ágyas) kí ná lunk szál lást.

Az egy ko ri pa ró ki á ból ki bő ví tett és át ala kí tott tá bor hely csen des kis
ke me nes al jai fa lu ban ta lál ha tó Cell dö mölk től öt ki lo mé ter re. A ház nak
ha tal mas zöld kert je, nagy kö zös sé gi ter me, a HACCP elő írá sa i nak is meg -
fe le lő me le gí tő kony há ja, il let ve köz pon ti fű té se van. A cso por tok szá -
má ra a me leg étel egy cell dö möl ki ven dég lő ből ki szál lít va biz to sít ha tó,
a hi deg ét ke zé sek hez az élel mi szer hely ben elő ké szít he tő. A kö ze li és tá -
vo lab bi kör nyék szá mos, több fé le igény nek is meg fe le lő prog ram le he -
tő sé get kí nál. Rész le te sebb in for má ció a www.me visz.hu/ke me nes mi haly -
fa cí men ta lál ha tó. To váb bi in for má ció és szál lás fog la lás Kol tai Pé ter -
nél (20/770-3579; mi haly fa@me visz.hu.
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Hoz zá va lók: 1 kg al ma, 10 dkg Ra ma
mar ga rin, 2 to jás, 30 dkg bú za da ra,
2 dl tej, 5 dkg kris tály cu kor, só, zsem -
le mor zsa, a meg szó rás hoz fa hé jas
por cu kor.
El ké szí tés: az al mát meg há moz zuk és
ap ró ra vág juk vagy nagylyukú
reszelőn lereszeljük. Össze ke ver jük
a lágy vaj jal, da rá val, tej jel, cu kor ral,
to já sok kal, ke vés só val és annyi zsem -
le mor zsá val, hogy gom bó co kat for -
mál has sunk be lő le. Fél órá ig áll ni
hagy juk, hogy a da ra meg duz zad jon.
Az elkészített gombócokat sü tő pa -
pírral bélelt tepsire tesszük. Kb. 140
Celsius fokra előmelegített sütőben
15 perc alatt készre sütjük. Még me -

legen kivesszük, és fa hé jas por cu kor -
ral meg hint ve tá lal juk.

SZ E RETET VE NDÉ G SÉ G RE

Al más gom bóc
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Már ci us ban, hosszú vá ra ko zás
után, vég re meg ér ke zett az eny -
hébb ta va szi idô. Azon ban hi á ba
a ma da rak csi vi te lé se, a me le -
gebb na pok, so kan le vert nek,
fá ra dé kony nak, gyen gé nek, ki me -
rült nek ér zik ma gu kat. Reg gel ki -
me rül ten éb re dünk, ke ve sebb
mun ka után is fá radt nak, túl ter -
helt nek érez zük ma gun kat, tel je -
sít mé nyünk csök ken. Gyak rab -
ban fáj a fe jünk, ha junk és kör -
münk tö re de zik, bôrünk szá ra -
zabb. Egy szó val nem va gyunk a
leg jobb for mánk ban. Ilyen kor
mond juk, hogy ezek a ta va szi fá -
radt ság je lei.

De mi is a ta va szi fá radt ság oka?
Szak em be rek azt szok ták mon -
da ni, hogy a ta va szi fá radt ság
nem be teg ség, ha nem hi ány ál la -
pot, tél vé gi ki me rült ség. Az elô -
zô nyá ron fel hal mo zott tar ta lé -
ko kat fel él jük, és elô for dul hat,

hogy a na pi táp lá lék ból nem jut
ele gen dô vi ta min hoz, ás vá nyi
anyag hoz, nyom elem hez a szer -
ve zet. A mo dern kor em be ré re
egyéb ként is gyak ran jel lem zô a
nyom elem hi ány, mely a rend -
szer te len és egész ség te len táp lál -
ko zás kö vet kez mé nye is le het.

Mit te he tünk?
A leg fon to sabb — a ki egyen sú lyo -
zott táp lál ko zás mel lett — az ás -
vá nyi anya gok és nyom ele mek
meg fe le lô mennyi sé gû és ará nyú,
fo lya ma tos be jut ta tá sa szer ve ze -
tünk be. Ma gyar or szá gon nem
is a táp lál ko zás mennyi sé gé vel,
ha nem mi nô sé gé vel, össze té te -
lé vel van nak ba jok. Túl sok ka ló -
ri át, zsírt, nát ri u mot fo gyasz -
tunk, ez zel szem ben élel mi ros -
tok ból, kal ci um ból, ká li um ból,
szá mos vi ta min ból és nyom -
elem bôl a szük sé ges nél ke ve -
sebb hez ju tunk hoz zá. 

A Bé res Csepp se gí ti a szük sé -
ges nyom ele mek pót lá sát, a
nyom ele mek ugyan is az em be ri
szer ve zet ben nem ke let kez nek
ön ma guk tól, csak táp lál ko zá -
sunk so rán jut ha tunk hoz zá juk.
A ké szít mény 11 nyom ele met
és ás vá nyi anya got tar tal maz
olyan mennyi ség ben és for má -
ban, hogy al kal mas a szer ve zet
bio ló gi ai egyen sú lyá nak fenn -
tar tá sá ra és az im mun rend szer
erô sí té sé re. A Bé res Csepp ere -
je te hát nem egy-egy ha tó anya -
gá ban, ha nem komp le xi tá sá ban
rej lik. Így a meg fe le lô, ki egyen -
sú lyo zott ét rend mel lett im mun -
rend sze rünk meg erô sí té sé ben
se gít sé get nyújt hat a Bé res
Csepp, amely már több év ti ze de
be vált ma gyar ké szít mény. Na pi
2-szer 20 Bé res Csepp és a fel -
szí vó dá sá hoz nél kü löz he tet len
C-vi ta min sze dé sé vel meg erô sít -
het jük im mun rend sze rün ket.

Ha el ér a ta va szi fá radt ság

A Bé res Csepp® vény nél kül kap ha tó ro bo rá ló gyógy szer.
A koc ká za tok ról és a mel lék ha tá sok ról ol vas sa el a be teg tá jé koz ta tót, vagy kér dez ze meg ke ze lõ or vo sát, gyógy sze ré szét.

Ta valy de cem ber ben – elő ző évi kez de mé nye zé sünk ered mé nyes sé gét látva
– új ra meg hir det tük tá mo ga tói ak ci ón kat. Mint is me re tes, (új ra) azt kér tük
elő fi ze tő ink től: ha mód juk van rá, az elő fi ze té si díj nál na gyobb össze get jut -
tas sa nak el ki adónk hoz, hogy a be folyt összeg gel tá mo gat ni tud juk olyan ol -
va só ink elő fi ze té sét, akik szá má ra a meg emel ke dő dí jak anya gi ne héz sé ge -
ket okoz nak.

2009. március 5-ig 123 befizetésből kap tunk na gyobb össze get a szük sé -
ges nél; az össze gyűlt tá mo ga tás 246 135 Ft volt.

Kö szön jük mind azok nak a tá mo ga tást, akik fon tos nak tar tot ták, hogy la -
punk le he tő leg min den ré gi ol va só já hoz el jut has son az idén is.

* * *

Ez úton sze ret nénk fel hív ni a fi gyel mü ket ar ra, hogy to vább ra is él pá rat lan
pá ros ked vez mé nyünk, amely nek ke re té ben elő fi ze tő ink je len tős ked vez -
ménnyel hosszab bít hat ják meg elő fi ze té sü ket, ha új elő fi ze tőt to bo roz nak az
Evan gé li kus Élet ol va só tá bo rá ba – rá adá sul az új elő fi ze tő is ked vez mény -
ben ré sze sül!

Ne gyed éves elő fi ze tés ese tén mind ket ten plusz egy hó na pig in gyen kap -
ják új sá gun kat. Az „aján dék hó na pok” szá ma az elő fi ze tés idő tar ta má val ará -
nyo san nő: fél éves elő fi ze tés hez két, há rom ne gyed éves hez há rom, egész éves -
hez pe dig négy to váb bi hó nap az aján dék.

A rész le tek kel kap cso lat ban ke res sék az Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé gé -
ben Vi tá lis Ju dit kol lé ga nőn ket.

* * *

Vé ge ze tül egy öröm te li hír. A 2008. de cem ber 7-ei Evan gé li kus Élet ben nye -
re mény sor so lást hir det tünk azon elő fi ze tő ink kö zött, akiknek 2009. ja nu -
ár 6-án, víz ke reszt ün ne pén ér vé nyes Evan gé li kus Élet-elő fi ze tésük van.
A sor so lás nyer te se Fé nyes Mi hály nagy tar csai (Pe tő fi ut ca) elő fi ze tőnk. Nye -
re mé nye: má sod ma gá val té rí tés men te sen részt ve het a ba la ton szár szói Evan -
gé li kus Kon fe ren cia- és Misszi ói Ott hon 2009. má jus 29. – jú ni us 1-jei, pün -
kös di hosszú hét vé gé jén. Gra tu lá lunk!

g Ken deh K. Pé ter, a Lu ther Ki adó igaz ga tó ja

Tisz telt Ol va só ink!
A Mi ner blog ke re ső ről esett már
szó la punk 2009/7. szá má nak Kö zös -
sé gi vissz hang gyűj tő cí mű cik ké ben.
Az írás ak kor kü lön ki emel te, hogy
az ol da lon te ma ti kus mel lék le tek is
ta lál ha tók, így a köny ves, a fil mes, az
au tós és a ha son ló té mák iránt ér dek -
lő dők kü lön fe lü le ten bön gész he tik
az oda vá gó be jegy zé se ket. 

Öröm te li ese mény, hogy im már a
Mi ner ke resz tény mel lék le te is meg -
kezd te mű kö dé sét; a http://ke resz -
teny.mi ner.hu/ cí men ér he tő el. Ön -
ma gá ban e tény per sze még nem
len ne ele gen dő ah hoz, hogy is mét
szó ba ke rül jön ez a web hely, azon ban
a múlt hét vé gén a blog ke re ső fej lesz -
tői újabb ér de kes dol got je len tet tek
be: A nagy ét te re m ala kí tás cí mű te -
le ví zi ós mű sor web ol da lá ba be épül a
Mi ner gaszt ro kere ső je (http://www.vi -
a sat3.hu/et te re ma la ki tas/05.html).

A web ol da lon meg je le nő, több nyi -
re el té rő stí lu sú do bo zok a widget ne -
vet vi se lik, meg je le né sük a hon la pok
új ge ne rá ci ó ját je len ti. 

A vi lág há lót al ko tó hi per tex tes ol -
da lak alap ve tő tu laj don sá ga, hogy a
kü lön bö ző la po kat lin kek köt he tik
össze, ame lyek ré vén nem li ne á ri san
le het ha lad ni az egyes ré szek kö zött.
A widget vi szont jó val túl megy ezen,
mi vel egy má sik hon lap tar tal mi ele -
me it je le ní ti meg egy adott he lyen. Így
vá lik le he tő vé, hogy az ét ter mi va ló -
ság show hon lap já ba a blog ke re ső
sza kács köny ve in teg rá ló dik, va la mint
hogy a fe lü le ten meg je len nek azok a
be jegy zé sek, ame lyek be a re cept szer -
ző je az „ét te re m ala kí tás” szót ír ta.

A vi lág há lót hasz ná lók in ter ne tes
tevékenységüket te kint ve két cso -
port ba oszt ha tók. Egyik fe lük csak
igény be vesz bi zo nyos szol gál ta tá so -
kat: hí re ket ol vas, kö zös sé gi site-okat
lá to gat; rö vi den szól va ők az in ter ne -
ten is csak fo gyasz tók. A fel hasz ná lók
má sik fe le az a ré teg, ame lyik tar ta -
lom szol gál ta tó ként is mű kö dik, még
ha ezt csak egy blog ere jé ig te szi is.
A blog azon ban olyan mik ro koz -
mosz, amely igen jól jel lem zi a fel hasz -
ná ló ját. A sze mé lyes pre fe ren ci ák –
ked venc fil mek, köny vek, au tók, már -
kák – leg jobb le nyo ma tai is a we bes
nap lók. 

A widge tek ép pen ar ra ad nak mó -
dot, hogy ki-ki a sa ját ho va tar to zá sát
meg je le nít se. An nál jobb rek lám pe -

dig nin csen, mint hogy egy fel hasz ná -
ló a sa ját ol da lá ra ki te szi egy cég
vagy szer ve zet kis al kal ma zá sát.

Az in ter net so ha nem a cent ra li -
zált sá gá ról volt is mert, a widge tek pe -
dig egy újabb ha tárt tör nek át. Ezen -
túl nin csen szük ség olyan por tá lok
fej lesz té sé re, ame lyek min dent ma guk
nyúj ta nak, ha bi zo nyos szol gál ta tá sok
más hol már el ér he tő ek. Fő leg olyan
ol da lak ese tén ér de mes ins tant meg -
ol dást vá lasz ta ni, ame lyek nek szű kös
a költ ség ve té sük. 

A leg jobb pél da ezek re a hoz zá szó -
lá sok ke ze lé se: a leg több web ol da lon
nem ka punk vissza jel zést ar ról, ha egy
hoz zá szó lá sunk után más va la ki is
vé le ményt fű zött a be jegy zés hez. A
Dis qus (http://dis qus.com/) be épít he -
tő rend sze re kö zös sé gi vé te szi a kom -
men te lést az ál tal, hogy nem csak egy
gyűj tő ol da lon mu tat ja az összes sa -

ját ak ti vi tá sun kat, de is me rő se ink
kü lön bö ző hoz zá szó lá sa it is meg te -
kint het jük. És ter mé sze te sen ér te sü -
lünk az új vé le mé nyek ről is. 

Ha son ló kép pen egy sze rű a Fa ce -
book kö zös sé gi ol dal rend sze ré nek
be il lesz té se is: re giszt rá ció után két-
há rom sor nyi prog ram kód be szú rá -
sá val már is olyan hoz zá szó lás mo tor
je le nik meg az ol da lon, amely nek ré -

vén fa ce boo kos ba rá ta ink is ér te sül -
het nek ar ról, hogy min ket mi lyen té -
ma fo gott meg. És ez nem utol só
szem pont egy olyan te rü le ten, ahol
a sze mé lyes vé le mé nyek nek le het
han got ad ni.

Azt hi het nénk, hogy a widge tek fej -
lesz té se csak az él vo nal ba tar to zó ol -
da lak ki vált sá ga. Ez azon ban oly -
annyi ra nin csen így, hogy a ta valy
nyá ri Szél ró zsa ta lál ko zó előtt az evan -
gé li kus fesz ti vál web ol da lán azok a na -
pi igék je len tek meg, ame lyek az Evan -
gé li kus Élet ből a my Lu ther re ke rül tek
fel. Persze jó lenne a napi igéket
valamennyi evangélikus hon lap
számára elérhetővé tenni, wid get -
ként a hívek pedig akár saját blog jukba
is beilleszthetnék őket. Akár egy jól
hang zó jel mon da tot is le het ne vá lasz -
ta ni eh hez: „Misszió – au to ma ti ku san”.

g Nagy Ben ce

A widge tek di a da la
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

H I R D E T É S

A Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem
ta ná ra volt a március 7-i sze re tet ven -
dég ség elő adó ja a ke len föl di gyü le ke -

zet ben. Mu rá nyi Lász lót leg töb ben
fő ként a kép er nyő ről is mer tük, hi -
szen har minc évig volt a Ma gyar Rá -
dió, il let ve a Ma gyar Te le ví zió mun -
ka tár sa. Az utób bi évek ben iro dal mi
est je i vel ör ven dez te ti meg a köl té sze -
tet ked ve lő ket szer te a ha zá ban. 

Két köl tő höz szo ro sab ban is kap -
cso ló dik Mu rá nyi Lász ló éle te. Gyó -
non szü le tett, ab ban a ház ban – a pa -
ró ki án –, ahol Gyó ni Gé za, az el ső vi -
lág há bo rú mél tat la nul el fe lej tett köl -
tő je és ál do za ta lát ta meg a nap vi lá -

got. A má sik kap cso lat: Mu rá nyi ta -
nár úr fi a tal éve it Pe tő fi Sán dor szü -
lő he lyén, Kis kő rö sön töl töt te, így
azu tán sok ver set hall hat tunk leg na -
gyobb köl tőnk től. Tol má cso lá sá ban
há rom té ma kö ré cso por to sít va szó -
lal tak meg a köl tők: sze re tet-sze re -
lem, is te nes, vé gül ha za fi as ver sek.
Hosszú len ne fel so rol ni a meg idé zett
köl tő ket Ba las si Bá lint tól Wass Al -
ber tig. A nép sze rű köl te mé nyek mel -
lett hal lot tunk ke vés sé is mer te ket, de
fe le dés re, el tit ko lás ra ítél te ket is.

A mai ro ha nó élet ben rit ka le he -
tő ség iro dal mi es ten részt ven ni. Az
áhí ta tos csend ből, a csil lo gó sze -
mek ből le he tett érez ni, hogy min den -
ki re rá ta lált egy-egy kü lö nö sen ked -
ves, ré gen hal lott vers. Fel idé ződ he -
tett, hogy mi min den van ben ne egy
„fél re csú szott nyak ken dő ben”, vagy
me lyik „négy szócs kát” üzen te uno -
ka öccsé nek Köl csey.

Gon dol ni kel lett ar ra is, hogy mai
fel boly dult vi lá gunk ban is az egyet -
len me ne dék, az „egyet len tor nyos
szik la szál: az Is ten”. Így erő söd het -
tünk, gaz da god hat tunk ezen az es tén.

g Nemes Zsuzsa

Sze re tet ver sek
Ke len föl dön
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Már ci us 15-ére, össze gyü le ke zé sé nek
nap já ra a Csil lag he gyi Evan gé li kus
Egy ház köz ség sze re tet tel hív ja a bé kás -
me gye ri temp lom ba hí ve it és ba rá ta -
it. Dél előtt 10 óra kor Csep re gi Zol tán
pré di kál. Dél ben ebéd re vár juk ven dé -
ge in ket. 14 óra kor Csep re gi And rás elő -
adá sát hall gat juk Pe tő fi ről és Sár szent -
lő rinc ről. A temp lom ban meg te kint -
he tő Kal már Já nos szob rász mű vész ki -
ál lí tá sa. Az egy ház köz ség min den al -
kal ma in gye nes, ön kén tes ado má -
nyokat jó szív vel fo gad unk. Cím: 1038
Bu da pest, Me ző u. 12., tel.: 1/368-6118.

16 e 2009. március 15. Evangélikus Élet

Va sár nap
A sze re tet ben nincs fé le lem, sőt a tel jes sze re tet ki űzi a fé lel met. 1Jn 4,18 (Jón
2,3; Lk 9,57–62; Ef 5,1–8a; Zsolt 34) A Ge cse má né-kert ben még ma ga Jé zus
is vért ve rej té ke zett. A fé le lem egy pil la nat ra ta lán még őt is meg kör nyé kez -
te. De az Atya és az em ber irán ti sze re te te meg erő sí tet te őt ön ként vál lalt
ke reszt út já nak vé gig já rá sá ban, a pas sió vál la lá sá ban. Krisz tus kö ve tő i ként
az őben ne lo bo gó sze re tet tü ze acé loz za meg szí vün ket ma is a fé le lem lel -
ket bé ní tó ár mány ko dá sai el len! 

Hét fő
Jé zus így vá la szolt: „Nem az egész sé ge sek nek van szük sé gük or vos ra, ha nem
a be te gek nek.” Lk 5,31 (Ézs 43,3a; Lk 14,/25–26/27–33/34–35/; Lk 19,28–40)
A he lyes di ag nó zis el en ged he tet len, ám ön ma gá ban az sem elég. Aki sa ját
fe le lős sé gé re tá vo zik a kór ház ból, vagy sa ját fe le lős sé gé re meg ta gad ja a hoz -
zá já ru lást az or vo si be avat ko zás hoz – azon az or vos nem se gít het. Jé zus Krisz -
tus ál dott or vos ként lép hoz zánk. Hagy juk, hogy meg érint sen min ket gyó -
gyí tó ke zé vel! Szent tes te és vé re „a hal ha tat lan ság or vos sá ga, gyógy szer a
ha lál el len” (An ti ó khi ai Szent Ig nác).

Kedd
Jé zus mond ja: „Ahol a ti kin cse tek van, ott lesz a ti szí ve tek is.” Lk 12,34 (Hag
2,8; Jób 7,11–21; Lk 19,41–48) „Kin cset, éle tet, / Hit vest, gyer me ket: / Mind
el ve he tik, / Mit ér ez őne kik! / Mi enk a menny örök re!” – zeng jük evan gé -
li kus him nu szunk zá ró so ra i ban. Va jon őszin tén, igaz ben ső meg győ ző dés -
ből éne kel jük ezt az eget-föl det ren ge tő lu the ri hit val lást? Nap mint nap ko -
moly ön vizs gá lat ra van szük sé günk, hogy be ne csap juk ma gun kat afe lől, hogy
mi vagy ki is áll éle tünk, lé tezésünk kö zép pont já ban. Ha a mu lan dók hoz kö -
tő dünk tel jes lel künk kel, ak kor könnyen mu lan dó ság le het az osz tály ré szünk
is, míg ha az örök ké va lók hoz, ak kor az örök ké va ló ság.

Szer da
Má ria le ült az Úr lá bá hoz, és hall gat ta be szé dét. Lk 10,39 (Ézs 50,5; Mk 9,38–
41/42–47/; Lk 20,1–8) A ro ha nás ban, ame lyet a mai élet tem pó dik tál, van még
időnk, ener gi ánk, ked vünk oda te le ped ni a Mes ter lá ba i hoz? De ha pél dá ul nyug -
dí jas ként ten ger is az időnk, va jon ké pe sek va gyunk-e a min ket kín zó és gyöt -
rő sok tes ti-lel ki baj és prob lé ma el le né re kí vül és be lül egy aránt el né mul ni és
osz tat lan fi gye lem mel a szív bé li bel ső szo ba csend jé be vissza vo nul va csak az
Úr ra fi gyel ni? Má ria pél dát mu tat szá munk ra. Kö ves sük őt eb ben!

Csü tör tök
Az egész so ka ság örült mind azok nak a cso dák nak, ame lye ket Jé zus vitt vég -
hez. Lk 13,17 (Jer 10,6; Mk 8,/10–13/14–21; Lk 20,9–19) Együtt örü lünk a jó -
val, és lel künk együtt saj dul, ha a rossz vagy a pusz tu lás erői győ ze del mes -
ked nek. Leg alább is ezt ta pasz tal juk a mo zi ban, a szín ház ban, a té vé előtt ül -
ve vagy köny vet ol vas va. A va ló vi lág ne ga tív hí rei azon ban ma már meg le -
he tő sen fá sult tá tesz nek ben nün ket. Tu dunk-e még szív ből örül ni, ha va la -
mi kis jó is tör té nik kö rü löt tünk? S tu dunk-e an nak örül ni, ha ezt a jót az Úr
cse lek szi em be ri éle tek ben? Pél dá ul együtt ör ven de zünk az an gya li ka rok kal,
ami kor egy fel nőtt em ber tu da tos meg ke resz tel ke dé sé re ke rül sor gyü le ke -
ze tünk ben, és ez ál tal ve lünk is test vé ri kö zös ség re lép? Ré sze sei va gyunk Jé zus
cso dá i nak, vagy bár so nyos ka ros szék ből bá mul juk csak, mint a mo zi vász nat?

Pén tek
Emel jé tek föl fe je te ket, ti ka puk, emel ked je tek föl, ti ősi aj tók, hogy be me hes sen
a di cső ki rály! Zsolt 24,7 (Lk 19,6; Mt 10,34–39; Lk 20,20–26) Tud juk-e mi azt
a 21. szá zad ele jén, hogy mit je lent egy di cső ki rályt fo gad ni? Mert Is ten di -
cső ki rály ként akar szí vünk ka pu ján be vo nul ni. Nem kü lön fé le pénz ügyi és ha -
tal mi ér dek kö rök dró ton rán ga tott báb fi gu rá ja ként, aki hol mi de mok rá ci á nak
ne ve zett szem fény vesz tő szín já ték so rán az „alatt va lók tól” nye ri név le ges le -
gi ti má ci ó ját. Nem. Élő, szu ve rén Úr ként, mint aki nek iga zi ha tal ma van, me -
lyet nem tő lünk kol dul össze, kam pá nyol va és ígér get ve négy éven ként, ha nem
amellyel ő örök től fog va és mind örök ké bír. Ha tal má ban állt azt mon da ni: „Le -
gyen!” – és lett. Ilyen di cső ki rály a mi Urunk és Is te nünk!

Szom bat
Ezé ki ás ha lá lo san meg be te ge dett. De imád ko zott az Úr hoz, aki szólt hoz zá, sőt cso -
dát tett ve le. Ezé ki ás azon ban nem volt há lás az irán ta ta nú sí tott jó té te mé nyért.
2Krón 32,24–25 (Lk 17,16–17; Lk 17,28–33; Lk 20,27–40) „Az Is ten irán ti sze re tet
ak kor tisz ta, ha az öröm és a szen ve dés egyen lő há lá ra in dít” – ír ja Si mo ne We il.
Eh hez ké pest oly sok szor nem lob ban fel ben nünk az Is ten irán ti há la még ak kor
sem, ha sor sunk jót hoz elénk be. „Ha az egye dü li ima, amit el mon dasz egész éle -
ted ben, így hang za na: »Kö szö nöm«, az is ele gen dő len ne” – mond ja Eck hart mes -
ter. Is te nem, in dítsd há lá ra szí ve met éle tem min den per cé ben!

g Lász ló Vir gil

Új nap – új kegyelem

VASÁRNAP

21.20 / m1
A Híd em ber (ma gyar tör té nel -
mi film, 2002) (145') A Na pó -
le on bu ká sa utá ni évek ben az
if jú Szé che nyi gróf könnyel -
mű en el csá bít ja báty ja fe le sé -
gét, és az ezt kö ve tő bot rány
tönk re te szi tisz ti kar ri er jét. A
meg szé gye ní tett asszony hir -
te len ha lá la vég ze te sen meg -
vál toz tat ja a lé ha fi a tal em bert,
aki azon túl a fe le lős ség meg -
szál lott ja lesz, és nagy mű vek
lét re ho zá sá val akar úr rá len ni
sor sán. A fő sze rep lőt Eper jes
Ká roly ala kít ja.

HÉTFŐ

7.05 / Du na Tv
Bé kes ség, és min den jót!
(ma gyar do ku men tum film,
1995) (40')
Port ré Ka ma rás Mi hály
fe ren ces ren di szer ze tes ről
19.40 / Kos suth rá dió
Vá lo ga tás a Ka lá ka 
együt tes gye rek da la i ból
21.00 / Du na Tv
Aczél György-port ré
(ma gyar do ku men tum film,
2009) (57') 1. rész
22.10 / PAX
Emlékezzél meg az egész útról
(do ku men tum film) (44')
23.10 / m1
Vissza ját szás
So ro zat a rend szer vál tás ról
00.50 / m2
A bosszú ke let ről ér ke zik
(orosz–an gol film drá ma,
2006) (83')

KEDD

13.29 / Bar tók rá dió
XXII. deb re ce ni Bar tók Bé la
nem zet kö zi kó rus ver seny 2008
18.10 / Du na II. Au to nó mia
Ko los tor la kók (ma gyar do ku -
men tum film, 2003) (48')
19.05 / PAX
Le hul ló le pel
In me mo riam dr. Fa bi ny Ti bor
21.00 / Du na Tv
Me teo (ma gyar film drá ma,
1989) (98')
23.05 / m1
Az utó kor íté le te
A ka to li kus egy ház ze né je
23.30 / Du na Tv
Sit ke 2008 – Kon cert a ká pol -
ná ért
(ma gyar kon cert film, 2008) (53')
23.35 / m1
Pa csir ták cér na szá lon
(cseh szlo vák film sza tí ra,
1990) (90')

SZERDA

13.30 / Kos suth Rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től 
fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
15.15 / Du na Tv
Az egy há zi mű vé szet kin csei
– Ba ran go lá sok Tos ca ná ban
(olasz is me ret ter jesz tő film so -
ro zat, 2003) (30')
15.15 / PAX
Éb re dés (evan gé li kus ma ga zin)
21.00 / Du na Tv
A ked ves lány
(fran cia film drá ma, 2005)
(98')
21.00 / m2
Bosszú szomj
(ame ri kai–ka na dai film drá -
ma, 2006) (91')
23.35 / m1
Sze szé lyes nyár
(cseh szlo vák víg já ték, 1968)
(72')

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból március 15-étől március 22-éig

CSÜTÖRTÖK

11.20 / TV2
Hő sök
(ame ri kai drá ma, 1977)
(112')
15.05 / m2
Pá rok és há zas pá rok 
– tíz ezer év mes ter mű ve in
(is me ret ter jesz tő 
film so ro zat)
„Ne csi nálj ma gad nak 
fa ra gott ké pet…”
16.00 / PAX
Csa lád fa
(evan gé li kus csa lá di 
ma ga zin)
Rü gyek
21.00 / Du na Tv
Kan sas Ci ty
(ame ri kai–fran cia 
film drá ma, 1996) (116')
23.15 / m2
Az utol só hí vás
(ka na dai–ame ri kai 
film drá ma, 2002) (95')

PÉNTEK

14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Sza ba dos Ta más ope ra tőr
14.40 / Du na Tv
Egy ha zá ban élünk
(ma gyar is me ret ter jesz tő 
film so ro zat, 2008) (25”)
Eger és kör nyé ke
15.00 / Dis co very Chan nel
Ho gyan ké szült?
(is me ret ter jesz tő film so ro zat)
A bronz ha rang
17.00 / PAX
Fény előt tem, fény utá nam
(30')
Túr me zei Er zsé bet port ré ja
22.45 / m2
Zsi nó ron
(dán–svéd–an gol–nor vég
ani má ci ós film, 2004) (91')
23.45 / m1
Ma dei nu sa
(pe rui–spa nyol film drá ma,
2006)

SZOMBAT

9.20 / Du na Tv
Lép tünk kop pan ódon 
kö ve ken
(20')
A kecs ke mé ti Nagy temp lom
(Öreg temp lom)
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
Épí té szet a szol gá lat ban
15.35 / Du na Tv
A süllye dő fa lu
(ma gyar do ku men tum-
 film, 2007) (23')
21.55 / Du na Tv
Pil lan gó a szél ben
(irá ni film drá ma, 2004) (95')
22.05 / m1
Ri pa csok
(ma gyar film drá ma, 1981)
(94')
23.00 / m2
Fű rész por és ra gyo gás
(fe ke te-fe hér svéd 
film drá ma, 1953) (100')

VASÁRNAP

10.05 / m1
Egy há zi nap tár
10.20 / m1
Re for má tus ma ga zin (26')
11.20 / m1
Zsi dó jel ké pek
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
15.05 / Bar tók rá dió
Beszélgetések az egy ház-
zenéről
Re for má tus egy ház ze ne 
az ez red for du lón
15.15 / m2
Apát sá gok és ko los to rok
(hol land is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 1997) (27')
A mon ser rat-i ben cés apát ság
– Spa nyol or szág
23.55 / TV2
Egy cso dá la tos el me
(ame ri kai film drá ma, 2001)
(134')
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HÍREK, HIRDETÉSEK
HA LÁ LO ZÁS

A nagy alá so nyi evan gé li kus társ -
egy ház köz ség mély fáj da lom -
mal tu dat ja, hogy fel ügye lő jét,
Csön gei De zsőt, aki év ti ze de ken
ke resz tül te vé keny ke dett gyü le -
ke ze té ért, feb ru ár 16-án el kí sér -
te utol só út já ra. „Atyám, a te ke -
zed be te szem le az én lel ke met.”
(Lk 23,46)

A gyá szo ló csa lád és a nagy -
alá so nyi gyü le ke zet

Az Evan gé li kus Nők Klub ja kö -
vet ke ző al kal mát már ci us 21-én,
szom ba ton, 10 órai kez det tel tar -
juk az or szá gos iro da épü le té ben
(Bu da pest VI II., Ül lői út 24.). Az
al kal mon Ül dö zöt tek, de nem el -
ha gyot tak cím mel szá mol nak be
éle tük ről me ne kült nő test vé re ink.

Sok sze re tet tel hí vunk és vá -
runk az al ka lom ra min den ked -
ves test vért.

A Női Misszi ói Szol gá lat

Ál lás hir de tés
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Lu ther Ki adó ja fel vé tel re ke res ha tá ro zott ide jű mun ka szer ző dés ke re té ben
pénz ügyi ügy in té ző, pénz tá ros, köny ve lő mun ka tár sat, aki nek leg alább kö zép fo kú szám vi te li vég zett sé ge és leg alább
há rom éves szak mai ta pasz ta lat a van; aki ké pes ön ál ló mun ka vég zés re; pre cí zen, lel ki is me re te sen dol go zik; jó kom -
mu ni ká ci ós ké pes sé gek kel ren del ke zik. Je lent kez ni le het a ki adó fő köny ve lő jé nél, Szé che nyi Gi zel lá nál a gi zel la.szec -
he nyi@lu the ran.hu e-mail cí men szak mai ön élet rajz zal, a vég zett sé ge(ke)t iga zo ló bi zo nyít vány(ok) má so la tá val.

Sok sze re tet tel hív juk fel nyug dí jas és öz vegy pap né, il let ve nyug díj ba ké -
szü lő vagy még ak tív pap né test vé re ink fi gyel mét, hogy is mét meg ren -
dez zük or szá gos pap né ta lál ko zón kat Gyö ke re ink-szár nya ink cím mel.
Hely szí ne: Bu da pest-De ák tér, idő pont ja: áp ri lis 18-án 9.30-tól. Az al -
ka lom ról bő vebb tá jé koz ta tást ké sőbb adunk.


