
b 2010. ja nu ár 17. és 24. kö -
zött ren de zik meg az ez évi
öku me ni kus ima he tet.
Or szá gos meg nyi tó ün nep -
sé gét ja nu ár 17-én es te hat
óra kor tar tot ták a De ák té -
ri evan gé li kus temp lom -
ban. Szent be szé det mon -
dott dr. Er dő Pé ter bí bo -
ros, prí más, esz ter gom–
bu da pes ti ér sek, igét hir -
de tett dr. Bo gár di Sza bó
Ist ván, a Du na mel lé ki Re -
for má tus Egy ház ke rü let
püs pö ke. 

A szol gá lat te vők be vo nu lá sa
után Smi dé li usz Gá bor De ák
té ri igaz ga tó lel kész szólt a
sok fe le ke ze tű gyü le ke zet hez. A
kez dő imád sá got Haj du né Cser -
nák Er zsé bet me to dis ta lel kész
mond ta, majd dr. Mé szá ros
Kál mán bap tis ta egy ház el nök
ol vas ta fel Lu kács evan gé li u má -
nak 24. fe je ze tét.

Er dő Pé ter 1Kor 15,12–20
alap ján mon dott szent be szé -
det. A ke resz té nyek el pusz tít -
ha tat lan op ti miz mu sá ról be -
szélt, akik nek a hi tük le het az
erő for rá suk és re mény sé gük a
ne héz sé gek kö ze pet te. „A bi -
zony ta lan ság, az em be rek kö -
zöt ti fe szült ség, a gyű lö let, a
be teg ség, a há bo rúk, az anar -
chia vagy a bű nö zés ag gasz tó
je lei más fény be ke rül nek, ha
a fel tá ma dás táv la tá ban néz -
zük a dol go kat” – fo gal ma zott
a bí bo ros. Szólt ar ról, hogy az
idei öku me ni kus ima hét köz -
pon ti té má ja Krisz tus fel tá ma -
dá sa, „ez az a ha tal mas tény,
amely mi att a ke resz tény ség
lé te zik, en nek a hi te kap csol
össze mind annyi un kat, Krisz -
tus-hí vő ket meg bont ha tat lan
kö te lék kel”.

A szent be széd után Bo gár -

di Sza bó Ist ván, a Du na mel lé -
ki Re for má tus Egy ház ke rü let
püs pö ke állt „az or szág temp -
lo má nak” szó szé ké re, és Lk
24,5 alap ján hir det te Is ten igé -
jét. „Krisz tus üres sír já nak ta -
núi tud ták, hogy épp ott tel je -
sed tek be az ígé re tek, ahol
üres a sír. Az an gyal kér dé se
ar ra utal: az asszo nyok és a ta -
nít vá nyok elő ször nem az élő,
ha nem a ha lott Krisz tust ke -
res ték. Ami kor az an gyal kér -

dé se meg nyit ja az iga zi em lé -
ke ze tet, már Jé zus sza vai, sőt
ma ga az élő Jé zus nyúj tott
szá muk ra re ményt. Ép pen itt,
ahol a hol tat ke re si tek és nem
ta lál já tok, itt ta lál já tok az élőt
– ezt je len tik ezek a sza vak. De
azt is kér dez het nénk: mit ke -
res az élő a hol tak kö zött?
Mit ke res kö zöt tünk Is ten,
aki nem a hol tak, ha nem az
élők Is te ne? Min ket ke res,
hogy meg ele ve nít sen min ket!”
– fo gal ma zott Sza bó Ist ván. 

A bé ke je le után D. Sze bik
Im re nyu gal ma zott evan gé li -
kus püs pök, a Ma gyar or szá gi
Egy há zak Öku me ni kus Ta ná -
csá nak (ME ÖT) el nö ke hí -
vott az Apos to li hit val lás ra.
Köz ben já ró és há la adó imád -
sá got dr. Fa bi ny Ta más evan -
gé li kus püs pök és Tarr Zol tán

re for má tus zsi na ti ta ná csos
fo gal ma zott meg; a Mi atyán -
kot dr. Bó na Zol tán re for má -
tus lel késszel, a ME ÖT fő tit -
ká rá val együtt mond ta a gyü -
le ke zet.

Ál dást Ka lo ta Jó zsef or to -
dox ér se ki vi ká ri us, Vo isz lav
Ga lity püs pö ki hely nök és
Ma gyar Má ri usz ro mán or to -
dox es pe res kért a gyü le ke zet -
re, amely nek aj ká ról – Gáncs
Pé ter evan gé li kus püs pök el -
bo csá tó sza vai után – a Him -
nusz csen dült fel. 

Az ima he tet meg nyi tó is -
ten tisz te le ten dr. Fin ta Ger gely
és Me kis Pé ter or go nált, a Lu -
the rá nia ének kart dr. Kamp
Sa la mon kar nagy di ri gál ta. A
gyü le ke ze ti éne kek mel lett fel -
csen dült Ka pi Gyu la 46. zsol -
tá ra, va la mint Ko dály Zol tán
114. gen fi zsol tár cí mű mű ve is.

Az idei ima hét so rán a kü -
lön bö ző fe le ke ze tek szer te a
nagy vi lág ban a skó ci ai egy há -
zak ál tal össze ál lí tott te ma ti -
ka alap ján imád koz nak a
Krisz tus ban hí vők egy sé gé -
ért. Az ez évi ese mény bib li ai
mot tó ja: „Ti vagy tok er re a
ta núk.” (Lk 24,48)

g Hor váth-Bol la
Zsu zsan na

For rás: evan ge li kus.hu

De ák té ri temp lo munk ban
nyílt meg az öku me ni kus ima hét

„Vagy ta lán nem ez az egyet len eset, ami -
kor az úgy ne ve zett »la i kus« na gyobb bib li -
kus ság gal, több gyü le ke zet is me ret tel tesz
bi zony sá got a hí vők kö zös sé ge előtt, mint
a ta nult, aka dé mi át vég zett lel ki pász tor?”
Lelkészképzés és „laikusképzés” f 13. oldal
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„A fo lya mat két leg fon to sabb ál lo má sa
az Ál la mi Egy ház ügyi Hi va tal jog utód
nél kü li meg szű né se, il let ve a lel ki is me -
re ti és val lás sza bad ság ról ren del ke ző
1990. évi IV. tör vény el fo ga dá sa volt.”

Jubiláló törvény f 5. oldal

Egy búzaszem halálára f 2. oldal
Üldöztetések tegnap és ma f 4. oldal
Az ökumené nem emberi találmány f 6. oldal
Kultúra napi gondolattöredékek f 6. oldal
Összhangzattan f 11. oldal
Kinek ég a gyertya? f 11. oldal

„…mind a li be rá lis, mind a fun da men ta lis ta bib lia -
ér tel me zés ben sok a szünk retis ta (val lá so kat össze -
mo só) vo nás. Pél da ként em lí tet te a szé kely him -
nusz szö ve gét, va la mint né hány mai je les köz éle ti
em ber egy ál ta lán nem ke resz tény gon do la ta it.”

Mit tanít egyházunk…? f 2. oldal

b „Kul tú ra sza vunk ere de ti je len té se »föl det
mű vel ni«, leg ma ga sabb ren dű ér tel me
pe dig: »tisz tel ni Is tent«” – mu ta tott rá Jan -
ko vics Mar cell a ma gyar kul tú ra nap ja al -
kal má ból ja nu ár 17-én ren de zett szat -
már cse kei ün nep sé gen, ame lyet – a ha gyo -
má nyok nak meg fe le lő en – öku me ni kus is -
ten tisz te let hez kap cso ló dó an tar tot tak
meg az uk rán ha tár men ti te le pü lés re for -
má tus temp lo má ban. A Kos suth-dí jas
film ren de ző a Köl csey Tár sa ság ne ki ado -
má nyo zott em lék pla kett jé nek át vé te le
után szólt a haj lé kot zsú fo lá sig
meg töl tő gyü le ke zet hez, hang sú -
lyoz va, hogy a meg elő ző más fél
órá ban te hát a kul tú ra leg ma ga -
sabb ren dű meg nyil vá nu lá sát él -
het te át Is ten há zá nak kö zös sé ge.
Az ün ne pi ese mé nyen részt vett és
be szé det mon dott a Ma gyar Kör -
tár sa ság ál lam fő je, Só lyom Lász ló
is, majd a temp lo mi együtt lé tet kö -
ve tő en ma ga is ko szo rút is he lye -
zett el nem ze ti imád sá gunk köl tő -
jé nek, Köl csey Fe renc nek a kö ze li
sír em lé kén.

Jól le het him nu szunk meg írá sát Köl -
csey 1823. ja nu ár 22-én fe jez te be, és 1989
óta ez a nap ne vez te tik a ma gyar kul tú -
ra nap já nak, az ün nep „meg ho no sí tá sá -
ban” el évül he tet len ér de me ket szer zett
Köl csey Tár sa ság im már ti zen öt éve az
év for du lót meg elő ző va sár na pon tart ja
– is ten tisz te let hez kö tő dő – em lék ün -
ne pé lyét Szat már cse kén. 1995 óta ek kor
ad ják át a tár sa ság ál tal ala pí tott dí jat is,
amely ben azok ré sze sül het nek, akik
élet mű vük kel ki emel ke dő en gaz da gí tot ták „az
össz nem ze ti ma gyar és az egye te mes kul tú rát”.
A Me loc co Mik lós ter vez te em lék pla kett ki tün -
te tett je volt ko ráb ban – töb bek kö zött – Cso ó -
ri Sán dor író-köl tő és Ma ko vecz Im re épí tész is.
Az idei dí ja zott, Jan ko vics Mar cell ér de me it dr.
Im re Lász ló egye te mi ta nár, a Köl csey Tár sa ság
el nö ke mél tat ta.

„Min dig bol dog va gyok, ami kor meg szó lal
az ün ne pé lyes ma gyar him nusz. A ma gya rok
tud ják, hogy en nek tit ka a szö veg és dal lam tö -
ké le tes egy sé ge. A Him nusz al kal mas volt ar -
ra, hogy imád sá gos jel le gé vel egye sít se és
min den ki nek meg őriz ze azt, amit ko ráb ban a

ma gya rok érez tek, ami kor a Bol dog asszony
anyán kat vagy az Erős vár a mi Is te nün ket éne -
kel ték. A Him nusz min den kit be fo ga dott, és a
Him nuszt min den ki be fo gad hat ja. Ez az egye -
sí tés, a kö zös alap az, ami ma is él” – mond ta
a múlt va sár na pi ese mény dísz ven dé ge, dr. Só -
lyom Lász ló, aki nek sze mé lyé ben a szat már cse -
kei ren dez vényt má sod szor tisz tel te meg ál la -
munk leg főbb köz jo gi mél tó sá ga. 

A köz tár sa sá gi el nök idé zett mon da ta ugyan
ró mai ka to li kus és evan gé li kus „him nu szok ra”
utalt, de az öku me ni kus is ten tisz te let ige hir -
de tői ez út tal a tér ség két má sik nagy fe le ke ze -

té nek lel ké szi ve ze tői vol tak. A re for má tus
temp lom szó szé kén előbb Ko csis Fü löp, a Haj -
dú do ro gi Gö rög Ka to li kus Egy ház me gye me -
gyés püs pö ke, majd dr. Bölcs kei Gusz táv, a Ti -
szán tú li Re for má tus Egy ház ke rü let püs pö ke tol -
má csol ta az evan gé li um üze ne tét. Pro tes táns
test vér egy há zunk zsi na tá nak lel ké szi el nö ke az
idei öku me ni kus ima hét re vá lasz tott bib li ai sza -
kasz (Lk 24,48) alap ján kért és tett ta nú sá got
ar ról – aki hez him nu szunk is fo hász ko dik.

g TPK

Him nusz tör té ne ti össze ál lí tá sunk a 7–9. ol da lon

Is ten tisz te let tel kö szön töt ték
a ma gyar kul tú ra nap ját

Dr. Bogárdi Szabó István

Dr. Erdő Péter

Négy fe le ke zet püs pö ke szol gált az ima hét má so dik nap ján, ja nu ár 18-án Nyír egy há zán a ró mai
ka to li kus szé kes egy ház ban. A li tur gi á ban részt vett Bo sák Nán dor (ké pün kön kö zé pen) ró mai
ka to li kus, Ko csis Fü löp gö rög ka to li kus és Bölcs kei Gusz táv re for má tus püs pök. Az est ige hir -
de tő je Fa bi ny Ta más evan gé li kus püs pök volt, aki az úton ha la dó, egy más sal és Is ten nel be szél -
ge tő ke resz tény ség is mér ve i ről szólt. 

g Bar cza Já nos fel vé te le

Államfői főhajtás január 17-én Kölcsey Ferenc
síremlékénél, Szatmárcseke temetőjében 
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„Bizony, ha a szüntelenül munkál-
kodó Teremtő és munkatársa, Krisz-
tus visszavonná a kezét, zátonyra
jutna és darabokra törne minden.
Ezért valljuk a hitágazatban: Hiszek
Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek teremtőjében.
Mert ha fenn nem tartana bennün-
ket, kiket teremtett is, már réges-
régen – bizony már bölcsőnkben el-
pusztultunk volna.”

d Luther Márton:
Jer, örvendjünk, keresztyének!

(Szabó József fordítása)

Urunk, Is te nünk, aki Jé zus Krisz tus
ál tal di cső sé get sze rez tél szent ne ved -
nek, s ar ra biz tat tál min ket, hogy kö -
nyör gé se ink ben bát ran és ki tar tó an
ke res sünk té ged, hall gasd meg imád -
sá gun kat, és add meg szá munk ra
mind azt, ami üd vös sé günk re szol gál!

Urunk, Is te nünk! Kö nyör günk
egy há zun kért, gyü le ke ze te in kért,
hogy épül je nek hit ben, sze re tet ben,
egyet ér tés ben, igaz ság ban és tő led jö -
vő bé kes ség ben. Add, hogy va ló di
gyü le ke ze tek le hes sünk, olyan em be -
rek kö zös sé ge, akik re a te fé nyed ra -
gyog, s aki ket a te je len lé ted tá mo gat
és erő sít egész éle tük ben!

Urunk, Is te nünk! A víz ke resz ti
idő vé gén kö nyör günk hoz zád egy -
há zunk és az egész ke resz tény ség
misszi ói mun ká já ért. Ké rünk, adj
erőt szol gá id nak, akik té ged hir det -
nek, hogy bát ran mer je nek bi zony -
sá got ten ni ró lad. Tá mo gasd őket
Lel ked ere jé vel, hogy szol gá la tuk ál -
tal fel ra gyog jon a te ha tal mas di cső -
sé ged. Se gíts meg min ket ab ban,
hogy amit tő led kap tunk, to vább su -
gá roz has suk má sok fe lé!

Urunk, Is te nünk! Kö nyör günk az
el eset te kért, a szen ve dő kért, a be te -
ge kért, mind azo kért, akik bár mi -
lyen ok ból szük sé get szen ved nek.
Adj ne kik hi tet és be léd ve tett bi zo -
dal mat. Adj eny hü lést fáj dal muk -
ban. Tartsd ke zed ben éle tü ket.

Urunk, Is te nünk! Há lát adunk ne -
ked, hogy az el múlt hé ten át él het tük a
ben ned va ló egy ség cso dá ját. Kö nyör -
günk hoz zád új ra az öku me né ért, az
egy há zak együtt mű kö dé sé ért. Ké rünk,
Urunk, em lé kez tess min ket ar ra, hogy
egy nyáj va gyunk, és egy pász tor hoz
tar to zunk. Ké rünk, csi títsd a szét hú -
zást és az egy más el len for du lást. Ké -
rünk, hogy ne csak egy hé ten ke resz -
tül, ha nem az év min den nap ján meg -
él jük, hogy ben ned egyek va gyunk.

Urunk, Is te nünk, kö szön jük, hogy
vi lá gos sá got gyúj tot tál szí vünk ben,
amely ál tal fel is mer tünk té ged mint
mennyei Atyán kat. Imád ko zunk hoz -
zád az egész vi lá gért! Kü lö nö sen azo -
kért az em be re kért, akik még nem is -
mer ték fel, hogy te min de nek Ura és
Is te ne vagy. Ké rünk té ged, szánd meg
őket, s adj szí vük nek mennyei fényt,
hogy úgy lát has sa nak meg té ged,
mint élő Uru kat és Meg vál tó ju kat.

Urunk, Is te nünk, di cső sé ged be -
ra gyog ja egész vi lá gun kat, még ha
most tö re dé ke sen lát juk is vi lá gos sá -
gát. Há lát adunk ne ked, hogy ab ban
a re mény ség ben él he tünk, hogy egy -
kor tel jes ség re jut or szá god, amely -
ben he lyet ké szí tet tél ne künk a te Fi -
ad, Jé zus Krisz tus ál tal. Ámen.

Oratio
œcumenica

Je ru zsá lem, Kr. u. 33. ni szán ha vá nak
el ső he te. A vá ros ké szü lő dik a pás -
ka ün nep re. Ez ré vel ér kez nek a zsi dók
vi dék ről és kül föld ről, hogy a je ru zsá -
le mi temp lom ban ün ne pel jék Is ten
egy ko ri sza ba dí tá sát. Az ut cá kon
ki sebb-na gyobb cso por to su lá sok, a
tö meg a temp lom fe lé tart. Köz ben
szen ve dé lye sen be szél get nek. A fő té -
ma a Mes si ás el jö ve te le. 

Van nak, akik tud ni vé lik, hogy
már itt van, de még rej tőz kö dik. A
ne vét is tud ják: egy bi zo nyos Jé zus,
a Ná zá re ti. Cso da tör té ne te ket be szél -
nek ró la. Má sok vi tat koz nak, cá fol -
ják. Min de nütt hang za var, kü lön -
bö ző nyel vek ke ve red nek. Az ün nep -
re ér ke zett za rán do kok kö zött van -
nak, akik Egyip tom ból ér kez tek, má -
sok Szí ri á ból, Kis-Ázsi á ból, és van -
nak gö rö gök is. Egy ré szük pro ze li -
ta, olyan, aki fel vet te a zsi dó val lást,
má sok szim pa ti zál nak ve le, és van -
nak olya nok is, akik csak ke res ked -
ni jöt tek, a jó üz let re mé nyé ben.

A höm pöly gő tar ka tö meg ben ott
van va la hol az is, aki ről be szél nek: Jé -
zus, a ta nít vá nya i val. A gö rö gök Jé -
zus irán ti ér dek lő dé se cse lek vés re in -
dít ja őket. Fü löp höz for dul nak, és
meg ké rik, hogy is mer tes se őket össze
Jé zus sal. Fü löp meg ta nács koz za a
ké rést And rás sal, az után el mond ják
Jé zus nak. Ő azon ban nem re a gál.
Nem mond ja, hogy jó, ve zes sé tek
őket hoz zám, azt sem mond ja, hogy
küld jé tek el őket. A vá lasz egé szen
más. Jé zus meg di cső ü lé sé nek el ér ke -
zett ide jé ről kezd be szél ni: a bú za -
szem ről, ame ly úgy hoz ter mést,
hogy el hal a föld ben. A ha lál ba adott
élet és a meg tar tott élet kö vet kez mé -
nye it ma gya ráz za ta nít vá nya i nak.

Ez nem vá lasz a gö rö gök kér dé sé -
re. Nem is ért jük, hogy jön nek ide

ezek a sza vak. Va ló szí nű leg a ta nít -
vá nyok sem ér tet ték. De ké sőbb, Jé -
zus ke reszt ha lá la és fel tá ma dá sa után
meg ér tet ték, és meg ér tet ték az el ső
ke resz té nyek is, akik től sok szor kér -
dez ték: „Ki a ti Ura tok? Ki az a Jé zus,
aki ben hisz tek? Lát ni sze ret nénk
őt!” Ak kor a ke reszt re mu tat tak:
„Lás sá tok!” Ő az, aki úgy sze ret te a
vi lá got, hogy az éle tét ha lál ra ad ta. És
tud já tok, hogy mi ért? A bű ne in kért.
Ma gá ra vál lal ta azt a bün te tést, ame -
lyet Is ten ránk rótt ki. Szen ve dett és
meg halt, hogy ne künk meg bo csás son
Is ten. Ő a bú za szem, amely a föld be
hullt, meg halt, és ha lá la ter mést ho -
zott: akik hisz nek ben ne, azok új élet -
re szü let nek. Is ten új né pe, az egy ház
is be lő le szü le tett. Mert új élet csak
a ha lál ból szü let het. Jé zus ezt ma gya -
ráz za el a bú za szem pél dá já val…

A leg töb ben lát tak bú za sze met.
Ke mény, tö mör mag. De ke ve sen
lát ták, ho gyan néz ki be lül ről. Kí vül
több ré te gű héj, alat ta vas tag ke mé -
nyí tő ré teg. Leg be lül he lyez ke dik el a
ki csiny, sé rü lé keny csí ra, amely ben
élet van. Be lő le lesz az új nö vény. Eh -
hez azon ban a csí rá nak át kell tör nie
a ke mény ré te get. Ha a bú za szem
föld be ke rül, a kül ső héj a ned ves ség -
től el ro had. A csí ra elő ször a ke mé -
nyí tőt hasz nál ja fel, majd a föld táp -
anya ga it. A mag meg sem mi sül, de el -
kezd nö ve ked ni az új nö vény, amely
fel nő, és új ma gok so ka sá gát hoz za.
Azok is föld be ke rül nek, el hal nak, és
új nö vé nyek szü let nek. Így so ka so dik
a ve tés.

Jé zus azt mond ja: az én utam a bú -
za szem út ja. Nem aka rom ma gam -
nak meg tar ta ni az éle te met. Vál la lom
a ha lál ba ve ze tő utat, hogy új, is te ni
élet szü les sen be lő le.

Ne héz ezt meg ér te ni, a ta nít vá nyok

sem fog ják fel. Pé ter til ta ko zik: Is ten
ments, Uram, nem es he tik meg ez ve -
led. Jé zus azon ban tud ja, hogy csak
így van ér tel me az éle té nek.

A csí ra, amely Jé zus ban az éle tet
hor doz za, Is ten sze re te te. En nek a
sze re tet nek a ha lál út ján kel lett lát -
ha tó vá, ha té konnyá len nie, hogy el -
jus son az em be rek hez, és ter mést
hoz zon. Mert az élet, Is ten sze re te -
te meg sok szo ro zó dik azok ban, akik
Jé zus tól éle tet kap tak, és hisz nek
őben ne.

Min den em ber éle te egy bú za -
szem. Kí vül ről ott van a lát ha tó, ke -
mény héj, ame lyet ön ma gunk vé del -
mé re hoz tunk lét re. Több ré te gű héj
ez: ér dek ér vé nye sí tés, bi zal mat lan ság,
gya nak vás, ön ér dek, ön meg va ló sí tás
épí ti fel. A ke mény héj alatt leg be lül,
lát ha tat la nul rej tő zik ben nünk egy ki -
csiny, sé rü lé keny élet csí ra.

Jé zus két le he tő ség ről be szél. Az
egyik, hogy meg ma ra dunk bú za -
szem nek, olyan nak, ami lye nek kí vül -
ről va gyunk. A má sik, hogy ha lál ba
ad juk ma gun kat, és en ged jük, hogy
Is ten át tör je a kül ső hé jun kat, élet re
kelt se a ben nünk lé vő csí rát, és át ala -
kít son min ket. Az el ső eset ben a bú -
za szem meg ma rad, de sem mi több
nem lesz be lő le. A má so dik eset ben
a bú za szem el hal, de el kezd fej lőd ni
egy új élet.

Mind annyi unk nak ma gunk nak
kell el dön te nünk, hogy me lyi ket
akar juk. Meg ma ra dunk an nak, akik
Jé zus nél kül va gyunk, vagy pe dig
vál lal juk, hogy át ad juk ma gun kat
ne ki, és en ged jük, hogy át for mál jon
min ket.

Az em ber min dig fél a vál to zás tól.
Bel ső vál to zá so kat, ame lyek lel künk,
énünk leg mé lyét érin tik, vál ság ként
élünk meg. Ér té ke ink, cél ja ink el vesz -

té se olyan, mint ha a ke zün ket vagy
lá bun kat ve szí te nénk el. Az éle tünk
ha lál ba adá sa azt je len ti, hogy Is ten
sze re te té ért, Jé zu sért mind eze ket
vál lal juk. Úgy, aho gyan Dag Ham -
mar skjöld egy ko ri ENSZ-fő tit kár a Te
– nem én cí mű imád sá gá ban ír ta: 

„Szen tel tes sék meg a Te ne ved –
ne az enyém!

Jöj jön el a Te or szá god – ne az
enyém!

Le gyen meg a Te aka ra tod – ne az
enyém!”

Jé zus sal együtt meg ha ló bú za -
szem nek len ni, Jé zus sza vá ra az éle -
tet el ve szí te ni nem tű nik von zó nak,
sem könnyű nek. Ám van egy erős
mo ti vá ció, amely meg könnyí ti a dön -
tést. Ma ga Jé zus, aki ez zel a be je len -
té sé vel el in dult ér tünk a ke reszt fe -
lé ve ze tő úton. Vé gig is jár ta. A ha -
lál mély sé gé be ad ta ön ma gát, hogy
ke reszt ha lá lá val ki árad jon Is ten vég -
te len és ir gal mas sze re te te a vi lág ra.
Ez a meg bo csá tó, meg vál tó és üd vö -
zí tő sze re tet se gít ab ban, hogy bi za -
lom mal ad juk át ma gun kat Jé zus nak.
Így le szünk Is ten és em be rek szá má -
ra is élő vé, ter mést ho zó vá, olyan em -
be rek ké, akik Jé zus éle tét hor doz zuk
ma gunk ban.

g Ba li cza Iván

Imád koz zunk! Uram, győzd le ben -
nem az el len ál lást, hogy meg vál toz -
tasd az éle te met! Sza ba díts meg a bi -
zal mat lan ság tól és a fé le lem től, hogy
el higgyem ne ked: min den úgy he lyes
és jó, aho gyan te aka rod. Se gíts fel -
nyit ni kül ső bur ka i mat, hogy hoz zá -
fér hess ben sőm höz. Se gíts ab ban is,
hogy má sok fe lé is a sze re tet nyi tott -
sá gá val for dul jak. Ámen.
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Egy bú za szem ha lá lá ra

b Né pes hall ga tó ság je len lé té ben
ja nu ár 14-én, csü tör tö kön kez -
dő dött az Evan gé li kus Bel -
misszi ói Ba rá ti Egye sü let (EB -
BE) ta va szi elő adás-so ro za ta.
Cí me: Mit ta nít egy há zunk? Az
egy más után kö vet ke ző elő adá -
sok ke resz tény hi tünk sa rok -
pont ja it jár ják kö rül, ért he tő
te hát, hogy so kan fo gad ták
öröm mel az EB BE meg hí vá sát a
kö zös ta nu lás ra.

Mit ta nít egy há zunk a Szent írás ról
(az Ó- és Új szö vet ség kap cso la ta, a
fun da men ta liz mus és li be ra liz mus
kö zött)? – ez zel a té má val in dult a so -
ro zat. Ko vács Lász ló lel kész a nyi tó -
áhí tat ban Ézs 55,10–11 alap ján ar ról
szólt, hogy bát ran él jünk Is ten igé jé -
vel, igé jé ből, de ne fe le lőt le nül. Urunk
sza va nem csak szó, mely el száll, an -
nál lé nye ge sen több, hi szen cse lek szik
és tör té nik ér tünk.

Az áhí ta tot kö ve tő ima kö zös ség
után dr. Fa bi ny Ta más, az Észa ki Egy -
ház ke rü let püs pö ke tar tott elő adást,
aki ko ráb ban az Evan gé li kus Hit tu -
do má nyi Egye te men az Új szö vet sé -
gi Tan szék ve ze tő je volt. Az zal kezd -
te mon dan dó ját, hogy bár egy há -
zunk ban igen la za a tan fe gye lem,
ugyan ak kor ez zel pár hu za mo san a
bib li kus tisz ta ság erős igé nyé vel is ta -
lál ko zunk. Ol tá ra ink „kö te le ző” tar -
to zé ka a nyi tott tel jes Bib lia. 

Va jon ez va ló ban a tel jes Bib lia is -
me re tét és he lyes ér tel me zé sét je len -
ti lel ké szek és nem lel ké szek szá má -

ra? Ol vas suk-e rend sze re sen a Bib li -
át? Élünk-e be lő le na pon ta? Fon tos,
hogy ne fe led jük an nak a ta lál ko zás -
nak az él mé nyét, ami kor a Szent írás
elő ször szó lí tott meg min ket. Ak kor
nem meg szo kott ol vas mány lesz szá -
munk ra a Bib lia, ha nem Is ten élő és
ha tó igé je.

A püs pök egy ko ri pro fesszo ri szék -
fog la ló be szé dé ből idé zett: „Egy -
aránt el le ne va gyok a tu do mány el le -
nes ten den ci á nak, bár mi lyen buz gó
ke gyes ség gel pá ro sul jon is, va la mint
az egy ház ide gen szel le mi erő fe szí tés -
nek, bár mi lyen csil lo gó in tel lek tus -
sal jár jon is együtt. Meg győ ző dé sem:
a hit és a tu dás nem áll szem ben egy -
más sal, ha nem egyik fel té te le zi a
má si kat.” 

Ez zel a kri ti kus szem lé let tel ke rül
he lyé re ma gá nak a bib lia kri ti ká nak
mint a teo ló gi ai tu do má nyos vizs gá -
lat egyik mód sze ré nek az ér tel me zé -
se is. A „kri ti ka” ki fe je zés ugyan is eb -
ben az eset ben az igaz és ha mis
meg kü lön böz te té sé nek mű vé sze tét,
nem pe dig a kri ti zá lást je len ti. A li -
be rá lis teo ló gia azon ban a bib li ai
szö ve gek ki ala ku lá sá nak tör té ne tét
(az úgy ne ve zett tör té net kri ti kai mód -
szert) – amely egyéb ként fon tos
rész te rü le te a teo ló gi á nak – he lye zi
a kö zép pont ba, és ez zel fá raszt ja a
teo ló gu so kat, gyak ran az egy ház né -
pét is. Az ilyen súly pont el to ló dás kö -
vet kez té ben könnyen hát tér be szo -
rul a bib li ai szö veg sze mé lyes és ka -
tar ti kus ha tá sa. A li be rá lis teo ló gia
nagy kí sér té se, hogy a mel lék vá -
gányt ne vez ze ki fő pá lya ud var nak. A
Bib lia ana li zá lá sát, ízek re sze dé sét rit -

kán kö ve ti az össze ra kás, az egy sé ges
szem lé let.

A né met és an gol szász te rü le ten is
szél ső sé ges nek tar tott gon do la tok
nem je len tik a ma gyar or szá gi teo ló -
gia fő áram la tát. A püs pök pél dá nak
hoz ta föl elő adá sá ban Jé zus föl tá ma -

dá sá nak ta ga dá sát. Ne künk, ke resz té -
nyek nek vissza kell tér nünk a Bib lia
egy há zi ol va sa tá hoz. Azon ban nem az
egy há zi ha gyo má nyok és ki ala kult
ta ní tá si rend sze rek fe lől kell ér tel mez -
nünk a Bib li át, ha nem ép pen for dít -
va: a Bib li á ból ki indulva fe dez zük fel
a ke resz tény ta ní tás rend sze rét.

A meg ol dás: az ins pi rált, ih le tett ol -
va só. Az zal a lel kü let tel ol vas suk a Bib -
li át, ami lyen lel kü let tel ere de ti leg le ír -
ták. A Szent lé lek ál tal ins pi rált író
szö ve gét Szent lé lek ál tal ins pi rált ol va -
só hall gas sa, ol vas sa – imád ság gal, le -
ve tett sa ru val, ön ma gát nem a Bib lia fö -
lé he lyez ve. Egy há zi, teo ló gi ai össze füg -
gé sek nél kül le het a Bib lia szép iro da -
lom, ügyes best sel ler (pél dá ul a Da Vin -
ci-kód) vagy ép pen ak tu ál po li ti kai
pamflet „alap anya ga”. Nem le het el hall -
gat ni, hogy bal ol da li és jobb ol da li po -
li ti ku sok kal egy aránt elő for dult már,
hogy be le es tek eb be a hi bá ba.

Fa bi ny Ta más azt is hang sú lyoz ta
elő adá sá ban, hogy a ke resz tény egy ház -
ban az Ószö vet sé get nem le het ön ma -
gá ban vizs gál ni, mint ha nem len ne Új -
szö vet ség, hi szen az Ószö vet ség az Új -
szö vet ség ben tel je se dik be. Bát ran fog -
lal koz zunk hát töb bet az Ószö vet ség -
gel, ol vas suk, és pré di kál junk ószö vet -
sé gi alap igék ből ki in dul va.

A püs pök a fun da men ta liz mus
kü lön bö ző ér tel me zé sei kö zül a bib -
li ciz must emel te ki, amely sze rint
sem mi fé le té ve dés nem le het a Bib -
li á ban. Az ih le tett ség azon ban nem
azt je len ti, hogy min den be tű sze rint
igaz. „A be tű meg öl, a Lé lek meg ele -
ve nít” – ír ja Pál apos tol (2Kor 3,6).
Nem sza bad egy más el len ki ját sza -
nunk a tu do mányt és a Bib li át! Ez az
egyik jel lem ző kí sér té se a teo ló gi ai
fun da men ta liz mus nak.

Vé gül a püs pök föl hív ta a fi gyel met
ar ra is, hogy mind a li be rá lis, mind
a fun da men ta lis ta bib lia ér tel me zés -
ben sok a szünk retis ta (val lá so kat
össze mo só) vo nás. Pél da ként em lí tet -
te a szé kely him nusz szö ve gét, va la -
mint né hány mai je les köz éle ti em -
ber egy ál ta lán nem ke resz tény gon -
do la ta it. A mai új po gány ság ide jén
kü lö nö sen ak tu á lis az egy ko ri hit le -
ri Né met or szág ban meg fo gal ma zott
Bar me ni nyi lat ko zat hit val lá sa, mely
a ke resz tény hit po gány ele mek kel va -
ló öt vö zé se el len fo gal ma zó dott meg:
„Jé zus Krisz tus Is ten egyet len igé je,
sem mi vel sem le het ve gyí te ni.” 

Ne emel jük te hát ma gun kat a
Szent írás fö lé, ad juk át ma gun kat a
Szent írás te kin té lyé nek! 

g K. L.

Mit ta nít egy há zunk – a Szent írás ról?
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b Hu szár Gál – az 1500-as évek -
ben élt re for má tor, nyom dász,
ének szer ző. „A Hu szár Gál” – a
fő vá ros szí vé ben 1995-ben nyílt
evan gé li kus pa pír- és köny ves -
bolt rö vid, im már fo ga lom má
vált el ne ve zé se, és nem csak lu -
the rá nus ber kek ben. Fánczi
Györ gyi bolt ve ze tő vel az üz let -
he lyi ség ol va só sar ká ban be szél -
get tünk.

– Idén, a re for má ció ün ne pén
lesz ti zen öt éve, hogy meg nyi tot tunk.
A De ák té ri gyü le ke zet ak ko ri ve ze -
tő i től – Zász ka licz ky Pé ter lel kész től
és Gryl lus Vil mos fel ügye lő től –, il -
let ve dr. Ha fen scher Ká roly né tól szár -
ma zott az öt let, hogy a gyü le ke zet a
tu laj do ná ban lé vő, ut cá ra nyí ló he lyi -
sé get misszi ói cé lok ra hasz no sít sa.
Vé gül köny ves bolt lét re ho zá sa mel -
lett dön töt tek, amely a gim ná zi um
kö zel sé ge mi att egé szült ki pa pír áru-
vá lasz ték kal. A név vá lasz tás sal Hu -
szár Gál és mun kás sá ga előtt kí ván -
tak tisz te leg ni; ne ki ál lít egyéb ként
em lé ket az evan gé li kus mú ze um
mun ka tár sai ál tal el ké szí tett tár ló
is, amely a bolt ba lép ve a szem ben lé -
vő fal nál lát ha tó.

– Nem vé let le nül utal tam a be ve -
ze tő ben a köz is mert sé gük re. Más fe -
le ke ze tek tag jai kö zött is gyak ran el -
hang zik a mon dat: „Ezt a Hu szár
Gál ban vet tem” – és to váb bi ma gya -
rá zat nem szük sé ges… 

– Kez de tek től meg ha tá ro zó elv
volt, hogy ne csak evan gé li kus ki ad -
vá nyo kat le hes sen ná lunk kap ni,
ha nem a töb bi ke resz tény, sőt egyéb,
szép iro dal mat meg je len te tő ki adó
kí ná la ta is hoz zá fér he tő le gyen.

Ter mé sze te sen a mos ta ni áru vá -
lasz ték is fo lya ma to san bő vül. Szí -
ve sen ke res nek meg ben nün ket
ma guk a ki adók, de mi is igyek szünk
nyo mon kö vet ni az új don sá go kat.
Szám ta lan szor elő for dul, hogy a
vá sár lók hív ják fel fi gyel mün ket ki -
ad vá nyok ra, vagy kér nek meg ar ra,
hogy egy-egy ne he zen hoz zá fér -

he tő köny vet pró bál junk meg be sze -
rez ni szá muk ra.

– Aki járt már eb ben a De ák té ri
üz let ben, át él het te, hogy mi lyen so kat
szá mít a vá ros for ga ta gá ban egy
olyan nyu godt hely, ahol az ér dek lő -

dő kis asz tal hoz te le ped ve, halk mu -
zsi ka szó mel lett la poz hat be le a ki ad -
vá nyok ba, mi előtt a vá sár lás mel lett
dönt.

– Va ló ban so kan ne ve zik ezt a
köny ves bol tot a bé ke szi ge té nek is. A
meg nyi tás pil la na tá tól van ven dég -
köny vünk, jó ér zés a ben ne lé vő el -
is me rő sza va kat ol vas ni.

– Egy ide je azon ban mint ha ke ve -
sebb len ne a vá sár ló…

– A ki mu ta tá sok sze rint is emel -
ke dő for ga lom jel le mez te a bol tot
2005-ig. Ek kor azon ban a nö ve ke dés
meg tor pant, egy da ra big stag nált,
majd el kez dett csök ken ni a for gal -
munk. Eb ben vél he tő en több ok is
köz re ját szott: ez idő tájt je len tek
meg a nagy könyv há ló za tok, ame lyek
az el ső perc től kezd ve egy he lyen kí -
nál tak bő vebb, szé le sebb vá lasz té kot.
Mi vel óri á si ha szon kulccsal dol goz -
nak, ők a kez de tek től meg en ged -
het ték ma guk nak, hogy ak ci ó kat
hir det ve ked vez mé nyek kel csá bít -
sák be a ve vő ket. A kis ke res ke del mi
bol tok, mint ami lyen a Hu szár Gál is,
ezt nem te he tik meg.

Nagy kon ku ren ci át je len te nek – el -
ső sor ban a fi a ta lab bak kö ré ben – az
in ter ne tes könyv ke res ke dé sek is, hi -
szen elég egy meg ren de lő la pot ki töl -
te ni a szá mí tó gé pen, és a fu tár akár
né hány órán be lül ház hoz is szál lít -
ja a ki vá lasz tott ter mé ket.

A kis ke res ke dők for gal má nak
csök ke né sé hez ve zet az a pár éve el -
ter jedt gya kor lat is, hogy a ki adók
köz vet le nül ke re sik meg a ve vő ket, il -
let ve cél kö zön sé gü ket. En nek egyik
jel lem ző for má ja a hely szí ni áru sí tás
egy-egy ren dez vé nyen, ahol ese ten -
ként je len tős ked vez mé nyek kel kí nál -
ják ki ad vá nya i kat.

A ki ala kult gaz da sá gi vál ság is
érez te ti ha tá sát: a ki adók csök ken tet -
ték kí ná la tu kat és ez ál tal a mi a vá -
lasz té kun kat is. És ter mé sze te sen

azt is te gyük hoz zá, hogy egy re töb -
ben van nak, akik nek az anya gi hely -
ze te már nem en ge di meg köny vek
vá sár lá sát.

Ezek az okok ve zet nek sok köny -
ves bolt be zá rá sá hoz. A mi ese tünk -
ben óri á si se gít sé get je lent, hogy
nem kell bér le ti dí jat fi zet nünk a tu -
laj do nos gyü le ke zet nek, de a köz üze -
mi szám lák össze gé nek és a sze -
rény fi ze té sek nek a ki gaz dál ko dá sa
oly kor ne künk is ko moly fel ada tot je -
lent. Ha a kí vül ál lók tud nák, hogy
mi lyen fi ze té se ket tu dunk nyúj ta ni,
ak kor ők is azon a vé le mé nyen len -
né nek, hogy ná lunk a szol gá lat és az
ügy irán ti el kö te le zett ség tart ja meg
a dol go zó kat.

– Ad-e va la mi lyen több le tet a
köny ves bolt egy há zi jel le ge?

– Aján dék ként él jük meg, hogy a
vá sár ló ink egy ré szé vel már-már ba -
rá ti vi szony ala kult ki. Szí ve sen jön -
nek hoz zánk, ér dek lőd nek a dol ga ink
fe lől, és ők is el me sé lik, mi tör tént ve -
lük a leg utób bi ta lál ko zás óta. Nem -
egy szer szin te már lel ki gon do zói
be szél ge té sek ala kul nak ki a „Tud na-e
aján la ni ne kem egy köny vet?” kez de -
tű kér dé sek ből. Há la Is ten nek, több
pél dát is fel tud nék so rol ni ar ra, hogy
a vá sár ló ból egy-egy ilyen be szél ge tés
nyo mán idő vel a De ák té ri gyü le ke zet
tag ja lett. Raj tunk ke resz tül elő ször fel -
ke res te az it te ni lel ké sze ket, majd
be épült a gyü le ke zet kö zös sé gé be…
Ezt csak egy há zi köny ves bolt ban dol -
goz va le het meg ta pasz tal ni.

g Bo da Zsu zsa

A köny ves bolt, amely nek még ven dég köny ve is van
Be szél ge tés Fánczi Györ gyi üz let ve ze tő vel

Tu do má som sze rint nem va gyok
klauszt ro fó bi ás. Ez zel az ide gen szó -
val azt a pszi chés túl ér zé keny sé get je -
lö lik, amely azo kat jel lem zi, akik be -
te ge sen fél nek a szűk, zárt te rek től.
Az eb ben a za var ban, be teg ség ben
szen ve dők nem mer nek lift be vagy
met ró ko csi ba száll ni, nem me rik
ma guk ra zár ni ki sebb he lyi sé gek aj -
ta ját, mert ha kül ső kény sze rí tő kö -
rül mé nyek mi att még is ezt meg ten -
ni kény te le nek, akár be te ges nyug ta -
lan ság, pá nik re ak ció is el fog hat ja
őket, és szin te ön tu dat lan me ne kü -
lés kény sze rük tá mad. Eköz ben –
szél ső sé ges eset ben – akár ma guk -
ban, akár má sok ban is kárt te het nek. 

Mon dom, tu do má som sze rint
nem va gyok klauszt ro fó bi ás, ám
most, ami kor e so ro kat írom, és fel -
idé zem ma gam és a ked ves ol va sók
szá má ra a mö göt tünk lé vő hét ve ze -
tő hí re it a ha i ti föld ren gés ről, szin te
el fog a fi zi kai rosszul lét.

Azt a hírt kö zöl ték ugyan is a saj -
tó iro dák, hogy a ször nyű föld ren gés
után több nap pal is még min dig ta -
lál tak túl élő ket a ro mok alatt. És
mi köz ben mi él tük meg szo kott, ha
nem is könnyű nap ja in kat, fel kel tünk
és le fe küd tünk, dol goz tunk vagy pi -
hen tünk, et tünk, it tunk, ese dé kes
csa lá di ün ne pek al kal má val még ön -
fe led ten ün ne pel tünk is, és egy mást
kö szön töt tük, ta lán a víz ke reszt ün -
ne pe utá ni má so dik va sár na pon még
temp lom ba is el men tünk – ezek a
sze ren csét le nül járt fe le ba rá ta ink a
ro mok alatt, ta lán már az őrü let ha -
tá rán vár ták, hogy vég re meg kop pan -
jon fe jük fe lett egy csá kány, és meg -
ment sék őket.

S mi köz ben ezen töp ren gek, a
több tíz ezer – az or szág ve ze tői sze -
rint akár kétszáz ezer – ál do zat, a sé -

rül tek és hoz zá tar to zó ik sor sa ag gó -
dó rész vét tel tölt el. És új ra és új ra
össze szo rít ja a szí ve met az ag go da -
lom azo kért, akik a ro mok alatt ta lán
még min dig a men tő csa pa tok ra vár -
nak, ame lyek pe dig már nem fog ják
idő ben el ér ni és meg men te ni őket. S
a ro mok fe lett és a ro mok alatt egy -
re fogy, és vé gül tel je sen el ham vad a
re mény… Ször nyű; vi gasz tal ha tat lan
va gyok.

Ked ves Ol va sók, Test vé re im! Lu -
kács evan gé li u ma 13. ré szé nek ele jén
be szá mol ar ról, hogy egy al ka lom mal

né há nyan hírt vit tek Jé zus nak két tra -
gé di á ról, ame lyek az ak ko ri köz vé le -
ményt erő sen fog lal koz tat ták. Az
egyik hír sze rint Pi lá tus, a vé reng ző
ró mai hely tar tó töb be ket meg gyil kol -
ta tott a je ru zsá le mi temp lom ban.

A má sik hír pe dig ar ról tu dó sí tott,
hogy a si lo á mi to rony épít ke zé sén ti -
zen nyolc em bert öl tek meg az össze -

om ló to rony ha tal mas kö vei. A hír -
ho zók ban ta lán – az ak kor sem rit -
ka rö vid zár la tos gon dol ko zás sze rint
– akár még kár öröm is le he tett: biz -
to san meg ér de mel ték ezt a ször nyű

sor sot az ál do za tok, Is ten bün te té se
ez raj tuk; má sok meg eset leg per le -
ked tek Is ten nel, mi ért ép pen az ő csa -
lád ju kat, ap ju kat, fi a i kat ér te a tra gé -
dia. Örök em be ri re ak ci ók ezek. An -
nál nyug ta la ní tóbb Jé zus Urunk
„hely zet elem zé se”: Azt gon dol já tok,
bű nö seb bek vol tak az ál do za tok a
töb bi em ber nél? „Nem! Sőt – mon -

dom nek tek –: ha meg nem tér tek,
mind nyá jan ugyan úgy vesz tek el.”

Igen, mind két irány ból – a kár val -
lot tak és a meg kí mél tek ol da lá ról is –
meg fo gal maz ha tó len ne a kér dés, bár
mi eze ket több nyi re csak ak kor
tesszük fel, ha úgy érez zük, mi húz tuk
a rö vi deb bet. S ilyen kor az Is ten nel,
sors sal, em be rek kel va ló per le ke dé sé -
be csak be le ke se red het az em ber.
Ma gam is gyak ran idé zem Ká nyá di
Sán dor Kos suth-dí jas er dé lyi köl tőnk
kér dé sét, tudniillik „hogy őket mi ért
s en gem mi ért nem”. Most még is úgy
gon do lom, hogy nem a ki ra ga dott
sors kér dést kell is mét meg pen dí te -
nem, ha nem az egész ver set, az 1990-
ben írt (sa pi en ti sat – a bölcs nek ennyi
is elég) Azt bün te ti, kit sze ret cí műt ta -
ná csos ide idéz nem, hogy az egész kér -
dés kör kel lő meg vi lá gí tást kap jon:

mint pog rom után
a zsi na gó ga
ve ret len ma radt 
öreg zsi dó ja

nem há lál ko dom
nem is kér dem
hogy őket mi ért
s en gem mi ért nem

mert sze retsz Uram
sze retsz Te en gem
és leg kö ze lebb
nem hagysz ve ret len

Hogy bi zo nyí tó ere jű ki adós ve ré sek -
re vagy ott ho na in kat le ta ro ló föld ren -
gé sek re vá gyód nánk, afe lől két sé -
ge im van nak, de a te o di cea hús ba vá -
gó – az Úr is ten igaz sá gos sá gát fe sze -
ge tő és sze re te tét vizs la tó – gyöt rel -
mes kér dé sei még sem hagy nak bé -
kén: őket mi ért, s en gem mi ért nem?

Ki kü lönb kö zöt tünk ná luk, a ha i ti és
egyéb nyo mo rul tak nál vagy ép pen a
meg vert zsi dók nál?

Tud juk, ma rad nak nyi tott, föl di
éle tünk ide jén vá laszt nem nye rő
kér dé se ink szép szám mal. Egy-egy
ka taszt ró fa hí re, éle tünk, sor sunk
pró bás idő sza kai csak sza po rít ják
ezek szá mát. E sok szor re mény te len
küz de lem gyöt rel mét csak az Is ten
irán ti fel tét len bi za lom osz lat hat ja el
ben nünk. Ezt a szí vet-lel ket gyó gyí -
tó, bé kes sé get aján dé ko zó bi zal mat
pe dig csak az evan gé li um te remt he -
ti meg a szí vünk ben.

Ezért két sé ge ink si va ta gá ban jár -
va, nyug ta lan szí vün ket pró bá ra té -
vő idők ben is igaz: so ha sem az a fő
kér dés, hogy mi mi ként vé le ke dünk
Is ten fe lől, ha nem az, hogy ő mit
gon dol fe lő lünk. Er re pe dig tud hat -
juk a vá laszt. A leg fon to sabb, szí vet
csen de sí tő, sor sot el iga zí tó fel is me -
rés az ő igé jé nek aján dé ka, gyü möl -
cse ben nünk: „…ve le tek va gyok min -
den na pon a vi lág vé ge ze té ig.” (Mt
28,20) En nek bi zo nyos sá ga ad ne -
künk eb ben az esz ten dő ben is, min -
den kö rül mé nyek kö zött is nyu gal -
mat, örö möt, bé kes sé get, és ez az
ígé ret őr zi meg szí vünk ben az élet -
ben ma ra dás hoz nél kü löz he tet len jó
re mény sé get.

Eset leg mi is, ugyan így?
É GTÁJOLÓ

Ittzés János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
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b A 2009. esz ten dő egy há zi tör té -
né se it, ese mé nye it össze gez te a
Ke resz tény–Zsi dó Tár sa ság ja -
nu ár 12-i össze jö ve te lén. Egye -
bek mel lett a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház ren dez vé -
nyei és a vi lág szer te ta pasz tal ha -
tó ke resz tény el le nes meg moz du -
lá sok, at ro ci tá sok, il let ve az isz -
lám erő sö dő ter jesz ke dé si tö rek -
vé sei, va la mint a mo dern ko ri
an ti sze mi tiz mus ál tal fel ve tett
kér dé sek ke rül tek szó ba. A De -
ák té ri evan gé li kus gyülekezet
nagy ter mé ben eh hez kap cso ló -
dó an – im már ha gyo má nyo san
– saj tó tá jé koz ta tót is tar tot tak
Hang fo gó nél kül cím mel.

Az est fo lya mán elő ször dr. Fa bi ny Ta -
más, az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö -
ke, a Ke resz tény–Zsi dó Tár sa ság
ügy ve ze tő el nö ke tar tott rö vid összeg -
zést az el múlt esz ten dő ről. Meg em -
lí tet te, hogy nem sza bad el ken dőz ni
a fel me rü lő tár sa dal mi prob lé má -
kat, mert – Illyés Gyu lát idéz ve – „nö -
ve li, ki el fe di a bajt”. A konflik tu sos
hely ze tek ről – vé le ke dett – be szél ni
kell, és le he tő ség sze rint meg is kell
ol da ni őket, el len ke ző eset ben a baj
még nö ve ked het is.

Be szé dé ben ki tért ar ra, hogy a
tár sa dal mi meg bé ké lés és a ho lo -
kauszt ra va ló em lé ke zés je gyé ben a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
2009-ben szo bor ál lí tás sal em lé ke -
zett meg a vészkorszak ide jén zsi dó
fel nőt te ket, gyer me ke ket men tő lel -
ké szé ről, Szteh lo Gá bor ról, aki 2009-
ben lett vol na száz éves. Ne vét a bu -
da vá ri evan gé li kus temp lom fa lán
el he lye zett em lék táb la őr zi, ta valy
pe dig ut cát ne vez tek el ró la Bu da pest
XII. ke rü le té ben. 

Szteh lo Gá bor volt az, aki 1945
után a csend őrök, ku lá kok és más ül -
dö zöt tek gyer me ke it gon doz ta a Ga -
u dio po lis gyer mek vá ros ban, majd
en nek a Rá ko si-kor szak ban be kö vet -
ke zett ál la mo sí tá sa után tes ti és szel -
le mi fo gya ték kal élők kel fog lal ko -
zott – mu ta tott rá a püs pök.

Fa bi ny Ta más szólt a szin tén a tár -
sa dal mi prob lé mák ra meg ol dást ke -
re ső Ke ken And rás evan gé li kus lel -

kész te vé keny sé gé ről, aki ugyan csak
men tett zsi dó gyer me ke ket, és szin -
tén 1909-ben szü le tett. A püspök ar -
ra is em lé kez te tett, hogy ami kor a
nyi la sok raz zi áz tak, a bu da pes ti De -
ák té ri evan gé li kus temp lom szó szé -
kén búj ta tott el egy gyer me ket, aki
en nek a meg le he tő sen vak me rő, a
nyi las ural mat meg frics ká zó lé pés nek
kö szön het te vé gül éle tét. 

Ke ken And rás volt az, aki meg tud -

ván, hogy a Ki rály ut cá nál meg öl tek
egy zsi dó öreg em bert, azon nal a
hely szín re si e tett, majd en nek ha tá -
sá ra el tért az elő re meg ha tá ro zott tex -
tus tól, és az ir gal mas sza ma ri tá nus
pél dá za tá ról pré di kált. A szó szék ről
ke mé nyen os to roz ta a nyi las ter rort,
hol ott úgy tud ta, hogy a szer tar tást
köz ve tí ti a rá dió is. A bör tön től ak kor
csak az men tet te meg, hogy az elő ze -
tes ter vek től el té rő en a há bo rús had -
mű ve le tek mi att el ma radt a köz ve tí -
tés. Ke ken And rás emel lett Hód me -
ző vá sár he lyen gyer mek ott hont ala pí -
tott az ár va és nyo mor ban élő gye re -
kek nek. Ez sem volt elég azon ban ah -
hoz, hogy az Ál lam vé del mi Ha tó ság
az öt ve nes évek ben ne vi gye be fő ha -
di szál lá sá ra, az And rássy út 60.-ba.
En nek kö vet kez té ben Ki star csá ra in -
ter nál ták, és sza ba du lá sa után sem
szol gál ha tott lel kész ként.

Az evan gé li kus püs pök el is me rő -
en be szélt ar ról, hogy az Or szá gos
Rab bi kép ző – Zsi dó Egye tem ered -
mé nye sen kez dett si ke res együtt -
mű kö dést több ke resz tény fel ső ok ta -
tá si in téz ménnyel.

Az ese mé nyen Víz Pé ter, a Krisz -
tu si Szo li da ri tás ne vű nem zet kö zi
szer ve zet ma gyar or szá gi ta go za tá nak
ügy ve ze tő igaz ga tó ja a vi lá gon, fő leg
az isz lám te rü le teken az el múlt évek -
ben ta pasz tal ha tó ke resz tény el le nes
ak ci ó kat vet te szám ba.

A 2009-re vo nat ko zó szo mo rú
hír csok rot Po ór Tün de, a Ma gyar Ka -
to li kus Rá dió mun ka tár sa ol vas ta
fel. Szó ba ke rült, hogy szer te a vi lá -
gon je len leg 230 mil lió ke resz tényt ül -
döz nek, „ami ha tal mas szám”, és el -
ső sor ban az isz lám vi lág ban, il let ve
Ázsi á ban kell erő sza kot el szen ved ni -
ük. Al gé ri á ban pél dá ul most is tíz bí -
ró sá gi el já rás van fo lya mat ban, Bang -
la des ben a budd his ták a ke resz tény
hit re tér te ket vissza akar ják kény sze -
rí te ni a budd his ta hit re, Bo lí vi á ban
pe dig ka to li kus ká pol ná kat rom bol -
tak le – szól tak a hír adá sok.

Be szél tek ar ról is, hogy Egyip -
tom ban – ahol mint egy tíz mil li ós
kopt ke resz tény kö zös ség él – ko los -
to ro kat zár tak be, to váb bá a musz lim
hit ről át tér te ket élet ve szé lye sen meg -
fe nye ge tik. Az is prob lé mát okoz –
szólt a ke resz tény ül dö zés el len ala kult
szer ve zet össze fog la ló ja –, hogy az
egyip to mi hi va ta lok ban nem haj -
lan dók a sze mé lyi iga zol vá nyok val -
lá si ho va tar to zást jel ző ro va tá ban a

„mo ha me dán” be jegy zést át ír ni „ke -
resz tény”-re. Az utób bi idők leg tra -
gi ku sabb cse lek mé nye vi szont az
volt az észak-af ri kai or szág ban, hogy
ja nu ár 6-án hat hí vő ke resz tényt le -
lőt tek az ara bok. Az is ha son ló an szo -
mo rú ese mény volt, ami kor egy kopt
szer tar tás után lá nyo kat ra bol tak el,
és erő szak kal musz lim fér fi ak hoz
ad ták őket fe le sé gül – tet ték hoz zá.

A 2009-ről szó ló be szá mo ló ban

meg em lí tet ték, hogy In dia Oris sa
tar to má nyá ban több tíz ezer ke resz -
tényt ül döz tek el lak he lyük ről, ami el -
len XVI. Be ne dek pá pa is fel emel te a
sza vát. A nem zet kö zi szer ve zet sta -
tisz ti ká ja sze rint Irak ban a 25 mil li -
ós né pes sé gen be lül a ke resz té nyek
lé lek szá ma 1,4 mil lió fő ről 400 ezer -
re csök kent, ugyan így a több ezer fős
zsi dó kö zös ség ből is alig ma rad tak
né há nyan hír mon dó nak. El mon dá -
suk sze rint a nem zet kö zi szer ve zet az
ül dö zöt tek nek töb bek kö zött élel mi -
szer cso ma go kat szál lít, il let ve jo gi
úton is fel lép nek – egy elő re nem túl
sok ered ménnyel – a tör vény sér té sek
el len. A kí nai ke resz tény evan gé li zá -
ci ó ra a ha tó sá gok őri zet be vé tel lel re -
a gál tak, ami el len pe dig a Krisz tu si
Szo li da ri tás nem zet kö zi til ta ko zó
ak ci ó kat szer ve zett.

Né meth Pál re for má tus lel kész az
ese mé nyen azt a kül föl dön el ter jedt
vé le ményt idéz te, hogy Svájc ban „a
fé le lem dik tál ta a nép sza va zás ered -
mé nyét”, ami kor nem en ge dé lyez ték,
hogy a mo ha me dán me cse tek mel -
lé mi na re te ket épít se nek. Svájc
ugyan is – vé le ke dé se sze rint – tart a
mu zul má nok szá má nak di na mi kus
nö ve ke dé sé től, hol ott ők tör vé nye sen
te le ped tek le, és meg il le ti őket a val -
lá si épü le tek épí té sé nek jo ga. Mint
mond ta, „min den más val lás ra tud -
nak az eu ró pa i ak eu ró pai mó don re -
a gál ni, ki vé ve a mo ha me dánt”. En nek
egye bek mel lett az le het a ma gya rá -
za ta, hogy a musz lim kö zös sé get
erő tel je sen vé di az a tény, hogy ha va -
la ki át tér más hit re, ak kor azt az em -
bert meg ölik. Ná luk te hát a val lás –
szem ben a mai sze ku la ri zált nyu ga -
ti vi lág gal – nem ma gán ügy, ha nem
köz ügy – mu ta tott rá Németh Pál.

Szé csi Jó zsef, a Ke resz tény–Zsi dó
Tár sa ság fő tit ká ra az est zárásaként
a ta va lyi év ma gyar or szá gi egy há zi
köz éle ti meg nyil vá nu lá sa it vet te
szám ba. Egye bek mel lett em lí tet te,
hogy a ka to li kus, a re for má tus, az
evan gé li kus és az iz ra e li ta fe le ke zet
köz le mény ben emel te fel sza vát a
szlo vák nyelv tör vény vég re haj tá sa
el len, mert az az alap ve tő al kot má -
nyos em be ri jo go kat sér ti. A fő tit kár
ar ról is be szélt, hogy a Ma gyar Ka -
to li kus Püs pö ki Kon fe ren cia (MKPK)
el ha tá ro ló dott a Job bik Ma gyar or szá -
gért Moz ga lom ad ven ti ke reszt ál lí tá -
si ak ci ó i tól, mond ván, hogy a ke resz -
tet mint a ke resz tény ség egyik leg fon -
to sabb szim bó lu mát nem le het po -
li ti kai cé lok ra hasz nál ni. 

Ugyan csak érin tet te töb bek kö zött,
hogy a ro mán püs pö ki kon fe ren cia
né hány tag já val tár gyal tak Er dély ben
az MKPK kép vi se lői, és azt, hogy a
kom mu niz mus ide jén már tír ha lált
halt Mesz lé nyi Zol tán né hai esz ter -
go mi se géd püs pö köt bol dog gá avat -
ták. Ki tért ar ra is, hogy az MKPK ki -
adott egy kör le ve let ta valy szep tem -
ber ben az új po gány ság el len. A do -
ku men tum sze rint „az ős ma gyar
szink re tiz mus (…) na gyon ve szé -
lyes, mert ke resz tény nek tű nő val lá -
si nyel ve ze tet hasz nál, és könnyen
meg té veszt he ti még a val lá suk ban hí -
vő ket is. (…) Oly kor még a leg ne me -
sebb ha gyo mány őr ző moz gal ma kat
is fel hasz nál ják ar ra, hogy a po gány -
sá got nép sze rű sít sék.” Vé le mé nye
sze rint „az új po gány ság vol ta kép pen
egy pon ton an ti sze mi tiz mus, vagy -
is nyílt zsi dó el le nes ség”, mert Jé zus -
ról azt ál lít ja, hogy nem zsi dó volt,
ha nem „sum ér, párt hus, de leg fő kép -
pen ma gyar”.

A szerző újságíró, a Magyar Távirati
Iroda tudósítója

Üldöztetések tegnap és ma
Meg tar tot ta új évi ülé sét a Ke resz tény–Zsi dó Tár sa ság

Élel mi szer- és ru ha se gé lyek mel lett
vil lany szám la-tá mo ga tás, me leg étel-
osz tás és szem üveg jut ta tás is sze re -
pelt a se gély szer ve ze tek de cem be ri
ak ci ói kö zött.

A Ma gyar Öku me ni kus Se gély -
szer ve zet (MÖSZ) ad vent el ső va sár -
nap ján in dí tott or szá gos ad ven ti
pénz ado mány gyűj té sén 47 mil lió 405
ezer 983 fo rint gyűlt össze de cem ber
30-ig – kö zöl te a szer ve zet a Magyar
Távirati Irodával. A be ér ke zett ado -
má nyok ból a MÖSZ egye bek mel lett
ad ven ti ka ri ta tív ak ci ó it fi nan szí roz -
ta, de hoz zá já rul nak a szer ve zet szo -
ci á lis in téz mé nye i ben vég zett fej -
lesz tő mun ka tá mo ga tá sá hoz is.

Az öku me ni kus se gély szer ve zet
3200 csa lád nak jut ta tott el egyen ként
11 ki lo gramm sú lyú tar tós élel mi -
szer-egy ség cso ma got de cem ber ele -
jén a Me ző gaz da sá gi és Vi dék fej -
lesz té si Hi va tal köz re mű kö dé sé vel, az
EU-élel mi szer se gély prog ram ke re -
té ben, de cem ber 21. és 31. kö zött pe -
dig Bu da pes ten és vi dé ken kö zel tíz -
ezer adag me leg ételt osz tot tak szét.

A ti sza föld vá ri gyer mek ott hon
240 rá szo ru ló, il let ve fo gya té kos ta -
nu ló ja össze sen hét mil lió fo rint ér -
té kű ado mány ban ré sze sült, amely -
nek egy ré sze a Vám- és Pénz ügy őr -
ség ál tal le fog lalt ru ha ne mű volt –
250 da rab ka bát, pó ló, pu ló ver, ci pő,
sap ka és 500 pár zok ni –, a má sik ré -
sze pe dig nagy mennyi sé gű kris tály -
cu kor, keksz, va la mint 300 üveg Bé -
res Csepp.

Több mint 118 ton na tar tós élel mi -
szer gyűlt össze mint egy öt ven mil lió
fo rint ér ték ben a Spar és a Ma gyar
Mál tai Sze re tet szol gá lat Ad ni öröm
el ne ve zé sű ak ci ó já ban de cem ber 15.
és 20. kö zött. En nek kö szön he tő en

több mint 25 ezer ka rá cso nyi cso mag
ju tott el a szű köl kö dő csa lá dok hoz.
Az ado má nyok kö zött el ső sor ban
liszt, szá raz tész ta, cu kor, olaj, kon zerv
sze re pelt.

Az idén hat van éves op ti kai vál la -
lat ezer in gye nes szem vizs gá la tot
biz to sí tott a szer ve zet tá mo ga tott ja -
i nak, majd a vizs gá lat alap ján, sze -
mély re sza bot tan szem üveg hez jut -
hat tak a rá szo ru lók – tá jé koz ta tott
Adá nyi Lász ló, a szol gá lat mun ka tár -
sa. Ezen túl a sze re tet szol gá lat száz -
negy ven ki lenc mil lió fo rin tot osz tott
szét pá lyá za ti úton azon rá szo ru lók
kö zött, akik az áram szám lá juk hoz
kér tek tá mo ga tást Csong rád és Bé -
kés me gyé ben.

Több mint 18 ezer ci pős do boz nyi
cso mag ér ke zett a Bap tis ta Sze re tet -
szol gá lat aján dék gyűj tő ak ci ó já ra.
Az aján dék cso ma gok kö zül 2800
da ra bot el küld tek a Böj te Csa ba fe -
ren ces szer ze tes gon doz ta ár va gyer -
me kek nek. A fő vá ros ban ren de zett
ci pős do boz gá lán hét száz nagy csa -
lád ban élő, in té zet ben ne vel ke dő és
ne héz kö rül mé nyek kö zött élő gyer -
me ket lát tak ven dé gül, s mind annyi -
u kat meg aján dé koz ták egy-egy ci pő -
do boz nyi meg le pe tés sel.

Ma gyar or szá gon há rom száz-
négy száz cso mag élel mi szer ado -
mányt jut tat tak el a sze gé nyek nek, az
Ofo tért jó vol tá ból pe dig ezer szem -
üve get osz tot tak szét a rá szo ru lók
kö zött – mond ta el Ré vész Szil via, a
Bap tis ta Sze re tet szol gá lat kom mu -
ni ká ci ós ve ze tő je. Hoz zá tet te: egy re
több, na pon ta ti zen öt-húsz se gély ké -
rés ér ke zik hoz zá juk, az egyé ni ado -
má nyok szá ma azon ban vissza eső -
ben van.

d MTI

Gyors mér leg a jó té kony sá gi
szer ve ze tek de cem be ri se gé lye zé si

ak ci ó i ról

Im már tel jes pom pá já ban dí sze leg a
ke let-szlo vá ki ai Mar ton há za (Och ti -
ná) kö zép ko ri evan gé li kus temp lo -
má nak ba rokk szó szé ke. A két res ta -
u rá tor, a zse lí zi Mé zes Ár pád és a
rozs nyói Ko ren Sán dor de cem ber
má so dik fe lé ben rak ta össze a da rab -
ja i ra sze dett és fel újí tott szó szé ket –
ír ja ja nu ár 13-i szá má ban az Új Szó cí -
mű szlo vá ki ai ma gyar na pi lap.

Az ol tárt és a 18. szá za di, is me ret -
len sze pes sé gi mes ter mun ká ját di -
csé rő szó szé ket – ja va részt pá lyá za -
ti pénz ből – ta valy si ke rült fel újí ta -
ni. Nem kis ré sze volt a si ker el éré -
sé ben Mar tin Du dás lel -
kész nek is.

Edi ta Kus ni e ro vá mű vé -
szet tör té nész sze rint az ol -
tár és a szó szék ese té ben is
ki tű nő mun kát vé gez tek a
res ta u rá to rok. „A mar ton -
há zai szó szék a ré gió leg dí -
sze sebb és egy ben leg ma -
gasz to sabb ilyen jel le gű al -
ko tá sa. Lát szik, hogy Mar -
ton há zán ré gen sok mó dos
me cé nás élt, akik áll ták a
költ sé ge ket” – mond ta a
mű vé szet tör té nész.

A szó szé ken a négy
evan gé lis ta, a Meg vál tó
szob ra, Krisz tus mint jó
pász tor bá ránnyal a vál lán
lát ha tó, amint egy gló bu -
szon áll, amely a vi lá got
jel ké pe zi. A szó szék bal da -
chin já nak te te jén Mi hály

ark an gyal lát ha tó. A szó szék osz lo -
pa in sző lő tő ke, le ve lek és für tök
dom bor mű vei ta lál ha tók, a bal da -
chin alatt pe dig a Szent lé lek le beg
ga lamb ké pé ben. A dú san ara nyo -
zott és ezüs tö zött szó szék gaz da gon
van dí szít ve nö vé nyi mo tí vu mok kal
és an gyal fe jek kel.

A 14. szá zad ban épült a Cset nek -
től kis sé észak ra lé vő te le pü lés gó ti -
kus temp lo ma, amely a köz ség be cses
kin cse. Fa la it ér té kes kö zép ko ri fres -
kók is dí szí tik, ame lyek eu ró pai je len -
tő sé gük el le né re ke vés sé is mertek.

d MTI

Fel újí tot ták a szó szé ket
Mar ton há za

evan gé li kus temp lo má ban

g Dr. Csa tá ri Ben ce

Míg az egyip to mi hi va ta lok ban nem haj lan dók a sze mé lyi iga zol vá nyok val lá -
si ho va tar to zást jel ző ro va tá ban a „mo ha me dán” be jegy zést át ír ni „ke resz tény”-
re, az Izraelben szolgáló keresztények teljes (vallás)szabadságot élveznek. (A felvétel
a jeruzsálemi kopt központban készült.)
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Új évi so rok. Egy más új esz ten dei
kö szön té se ma már több nyi re csak
ennyi: „Bol dog új évet!” Vagy még
kur táb ban: „B. ú. é. k.” Alig van gye -
rek, aki még éne kel ne szü le i nek
ilyen kor, eset leg tud na ked ves rig mu -
so kat. Én ma is hal lom a ré gi vi dám-
ko moly so ro kat, szin te reng be lé a lé -
lek: „Ad jon Is ten fü vet, fát, / Te le pin -
cét, ka ma rát, / Sok örö met e ház ban,
/ Bol dog sá got ha zám ban / Eb ben az
új év ben. / El mon da nám, nincs bun -
dám, / Mert nem ha gyott nagy -
apám.” Ilyen kor apám sze re tet tel hí -
vott ma gá hoz, hogy a leg szeb bet so -
ha ne fe led jem el. Mond ta,
és én hal kan is mé tel tem:
„Új esz ten dő, víg ság szer ző
most kezd újul ni, / Úju lá sa
víg örö met most kezd hir -
det ni. // Hir de ti már a Mes -
si ást el jött nek len ni, / Le gye -
tek hát Is ten nek igaz hí vei!” 

* * *

Reg ge li sé ta. Hát itt tar tunk
megint, mint az elő ző év -
ben. És mint az 1920-as esz -
ten dő ben, a nagy vál ság és
nél kü lö zés ide jén. Az ut -
cák te le ott hon ta lan em be -
rek kel, az alul já rók ron -
gyok ba bur ko ló zó haj lék -
ta la nok kal, min den hu za tos
sar kon mo tyo gó kol du sok
ké re get nek. A kö ze li té ren
ko ra es te hosszú so rok kí -
gyóz nak, fi a ta lok és idő sek
to po rog nak, hogy egy tá nyér me leg
étel hez jus sa nak, egy nap leg alább jól -
lak ja nak. Iszo nyú ne héz, de éb red ni
kell! Vál toz tat ni. Min den vál to zás
után ki ált. Nem más, mi ma gunk se -
gít he tünk ma gun kon. Föl kell tá -
mad nunk ha lot ta ink ból, mint hús vét
Krisz tu sa. Ezt kí vá nom eb ben az
év ben, eb ben re mény ke dem min den
új nap vir ra da ta kor.

* * *

Kö szö net. Meg le pő pa pír sze let a
vi rág üz let üveg aj ta ján. Kö zel a for gal -
mas busz meg ál ló hoz: „Öröm mel tu -
da tom, hogy az el do bott ci ga ret ta -
csik kek szá ma csök ken. Dec. 11.: 39,
dec. 15.: 30, dec. 18.: 25, dec. 20.: 7.
Kösz: KA TA”

* * *

Gáncs Ala dár te me té se. Zsú fo lá sig
te le a ke len föl di evan gé li kus temp lom.
Mennyi tisz ta arc, idő sek és fi a ta lok,
mennyi csen des gyá szú lel kész test vér
az or szág min den ré szé ből. Har minc
év vel ez előtt, éle tem mély pont ján az
ő szív me leg sza vai ölel tek vissza a hét -
köz na pok ba. És ké sőbb is út ra va ló val
te li pré di ká ci ó ja mi lyen so kat se gí tett!

A vé let le nül sza bad ne gyed óra,
mi kor is te nes ver se im ter ve zett kö te -
té ről be szél tem, ar ról, hogy si et nem
kell az el ké szí té sé vel. El mo so lyo dott.
„Meg kell ír ni gyö nyö rű en! – mond -
ta csen de sen. – Is ten az után vi gyáz a
kéz irat ra.” Bi zony ez igaz. És az is,
hogy min dig kés ve kö szön jük meg a
jó szót, a biz ta tást. So kan le het tünk
azon a szom bat dé li bú csú zá son,
akik bő sé ge sen kap tunk, és sem mit
nem ad tunk en nek a min dig aján dé -
ko zó nagy szí vű lel kész nek, aki ész re -
vét le nül még Bach d-moll toc ca tá ját
is lel künk be csem pész te.

* * *

Bu da pest. Szo mo rú an lá tom, hogy
pol gá ri lé te zé se meg szűnt. A pol gár -
sá got a Ká dár-rend szer meg tör te és
szét ver te. A rend szer vál tás sem hoz -
ta vissza a vá ros sze re te tét. A kö zös -
sé gi szel le met, hogy jó itt él ni, dél után
sé tál ni, be ül ni egy ká vé ház ba. Az el -
ső fel adat, szó sze rint ért ve: ki kell ta -
ka rí ta ni és fel mos ni. Ké sőbb vi gyáz -

ni na gyon a tisz ta ság ra. Mert a „pusz -
tu lást” ne héz lesz meg ál lí ta ni. Nem
szű nik, in kább fel gyor sul. Pe dig
Budapest na gyon szép: ta lán Eu ró pa
leg szebb fő vá ro sa.

* * *

Es ti ol vas mány. „A sem mi be ír ni
csak ugyan le he tet len. De ki nek akarsz
ír ni? Az or vo sod nak vagy a sar ki
tra fi kos nak?” Má rai te szi föl a ke se -
rű kér dé se ket 1950-es nap ló já ban.
Ir tó zom én is az üres ség től, amely be
sok szor be le hull az em ber. De pró bá -
lom le küz de ni. Min den iga zi, vég ze -

tes üze ne tet a sem mi be ír tak, aho -
gyan Szent Fe renc, Lao-ce vagy Ham -
vas Bé la tet te a leg ne he zebb idők ben.

* * *

Ja nu ár 10. Szom bat. Alud tam vol na
még, de a meggy vá gó ve ri ab la ko mat.
Rá szok tat tam, hogy el ső ként ő kap
friss vi zet és nap ra for gót. Én akar tam
így, ő csak ra gasz ko dik hoz zá. Még -
is. Ha rag szom rá, mert erő sza kos és
vad, mint a kö rü löt te lé vő vi lág. Tu -
dom, a ma da rak nál is far kas tör vé -
nyek van nak, de ő ra ga do zó har cos -
ként vi sel ke dik. Már jól la kott, de jön,
és üti, el űzi a cin ké ket, fel bo rít ja az
edényt, szár nyá val ki szór ja a ma got.
Ko po gok, tap so lok, hogy tud tá ra
ad jam ha ra go mat. Ő vissza néz, és
mér ge sen el száll. Vég re csönd. Ál lok
az ab lak előtt, a szél ver te ete tő nél, és
vá rom a leg ked ve seb bet: a le he let -
könnyű, bá tor fe nyő ri gót.

* * *

Ko do lá nyi le ve lei. Egy nagy író
min den toll vo ná sa iz gal mas. Így van
ez a Bol dog Mar git, a Víz vá lasz tó, Az
égő csip ke bo kor szer ző jé vel is. 1952-
ben ír ja: „Dol goz ni kell, mert ez is -
te ni pa rancs, és van-e na gyobb bol -
dog ság, mint en ged ni en nek a pa -
rancs nak. Még hoz zá meg ér tés ből,
sze re tet ből, alá zat ból, ön ként, sza ba -
don.” Ez adott ér tel met az éle té nek –
a leg na gyobb meg pró bál ta tá sok ide -
jén is –, az a tu dat, hogy te het sé ge
van a mun ká hoz, s ez az ál lan dó ké -
szen lét füg get len kor tól, tár sa dal mi
fel té te lek től.

* * *

Szá mí tó gép. Az ez red év nagy vív -
má nya. Mást se hal lok, csak ezt,
akár ho vá lé pek, eb be bot lok, akár -
ki üzen, ez zel pró bál ko zik. Az írás
hal dok lik, las san né hány öreg köl tő
ki vált sá ga. Sok em ber már a ne vét se
tud ja le ír ni, a te le font vá laszt ja, a
hang sza la got vagy az elekt ro mos
kap cso lat tar tást. Mi kes Ke le men ma
nem ír na kéz zel nagy nén jé nek, Má -
rai sem fi a tal ba rát já nak, Nagy Lász -
ló nem ten ne raj zos le ve le mel lé
arany fa le ve let.

g Feny ve si Fé lix La jos

Jegy zet la pok

A mo ti vá ció nyil ván va ló és egy ér tel -
mű. Szük sé günk van ar ra az ener gi -
á ra, ame lyet a kez de tek hez va ló
vissza te kin tés szol gál tat. Ezért vált ál -
ta lá nos sá az em lé ke zés a húsz év vel
ez előt ti ese mé nyek re, szól junk akár
for du lat ról, akár rend szer vál to zás ról.
Mo so lyog ni va ló a vál to zá sok je len -
tő sé gé nek, va ló di sá gá nak a meg kér -
dő je le zé se, bár mennyi re elő rébb kel -
le ne már tar ta nunk a tár sa da lom
meg úju lá sá nak az út ján. Sze rény
me mó ri á ra vall a rend szer vál to zás vi -
ta tá sa a vi lág po li ti ka egé szét vagy
csak a ke let-kö zép-eu ró pai ré gi ót
te kint ve is. 

Az egyik leg fon to sabb vív mány,
mely a rend szer vál to zás je len tő sé gét
iga zol ja, az egy há zak hely ze té nek
azon na li és alap ve tő meg vál to zá sa
volt. Is me re tes, em lé ke ze tes, hogy
még a pu ha dik ta tú rá ban is az volt a
ve ze tő té zis, hogy ideo ló gi ai kér dé sek -
ben nincs bé kés egy más mel lett élés.
Ezen ala pult a rend szer ma ra dék
iden ti tá sa, ez zel vél te lé tét iga zol ni. 

Húsz év után vissza te kint ve még
in kább éle sen ki raj zo ló dik: a tár sa da -
lom szá má ra is ta lán ép pen az egy -
há zak sza bad dá vá lá sa hor doz ta leg -
in kább an nak az üze ne tét, hogy va -
ló di a vál to zás. A fo lya mat két leg fon -
to sabb ál lo má sa az Ál la mi Egy ház -
ügyi Hi va tal jog utód nél kü li meg szű -
né se, il let ve a lel ki is me re ti és val lás -
sza bad ság ról ren del ke ző 1990. évi IV.
tör vény el fo ga dá sa volt. Most ez
utób bi ra em lé ke zünk a hu sza dik év -
for du ló je gyé ben. 

1990. ja nu ár 24-én fo gad ta el –
ahogy mon da ni szok tuk – még a ré -
gi Or szág gyű lés e tör vényt a sar ka -
la tos tör vé nyek kö zött. 

Ih le tett pil la nat volt ez. Ha tal mas
lé pés a jog ál la mi ság új já épí té se út ján.
Sok szor el mond tuk, hogy a dik ta tú -
ra po li ti kai, gaz da sá gi kár te vé sén
túl ta lán a lé lek rom bo lás, az er köl csi
pusz tí tás a leg kár té ko nyabb, év ti -
ze de ket be ár nyé ko ló kö vet kez mény.

Igen fon tos, hogy a tör vény vissza -
ad ta az egy há zak sza bad sá gát, de
még fon to sabb, hogy vissza ad ta a tár -

sa da lom tag ja i nak a jo gát ah hoz,
hogy meg vá laszt has sák, mi lyen úton
jár ja nak, mi ben, ki nek higgye nek, kit
kö ves se nek. 

Nem volt könnyű, sőt még ma is
he lye sebb je len időt al kal maz ni: nem
könnyű a re ge ne rá ció. Nem kell ezt
szé gyell nünk, de per sze nem is sza -
bad be le nyu god nunk. Ha a gúzs ba
kö tött em ber ről le vesszük a kö te let,
ak kor még nem fog tud ni fut ni. De
el in dul hat a sa ját já nak val lott úton.

Az 1990. ja nu ár 24-én meg sza va -
zott tör vény 1990. feb ru ár 12-én lé -
pett élet be. Az óta több par la men ti
cik lus ban több kor mány is ne ki ru -
gasz ko dott, hogy vál toz tas son raj ta,
de ed dig ez nem si ke rült. Mert alap -
ve tő en – bár nyil ván nincs tö ké le tes
tör vény – a lé nye get il le tő en jó ra si -
ke re dett a jog sza bály. 

Két fó ku sza ad ja időt ál ló vol tát. Az
egyik ma ga a jog ál la mi ság sark kö ve.
An nak dek la rá lá sa, hogy sen kit nem
ér het meg kü lön böz te tés, el ma rasz ta -
lás a ne me, faj tá ja, bő ré nek szí ne, val -
lá sa, fel fo gá sa… mi att.

A má sik fó kusz a szek tor sem le ges -
ség rög zí té se volt. Ez a min den na pi
élet ben nem ke vés bé fon tos nak bi zo -
nyult alap elv. Az egy há zi in téz mé nye -
ket ugyan az a fi nan szí ro zás il le ti meg,
ha köz fel ada to kat lát nak el – is ko lát,
kór há zat, szo ci á lis ott hont tar ta nak
fenn, ha mű em lék épü let gaz dái… –
, mint az ál la mi in téz mény rend szert.
Ily mó don épül he tett új já az egy há zi
is ko lák struk tú rá ja, kap cso lód hat tak
be az egy há zak az egész ség ügyi és a
szo ci á lis el lá tó rend szer be.

Az egész sé ges plu ra liz mus csap -
dá kat is rej te get. Az egy há zak hoz kö -
ze lebb ál ló po li ti ku sok több ked vez -
ményt ad va vál toz tat tak vol na a tör -
vé nyen, má sok in kább szű kí tet ték
vol na a moz gás te ret. Ab ban ál ta lá -
ban meg volt az egyet ér tés, hogy a fi -
nan szí ro zást úgy kell ala kí ta ni, hogy
mi nél in kább au to ma tiz mu sok ér vé -
nye sül je nek, ne éven kén ti po li ti kai
al ku dönt sön ar ról, mi lyen összeg il -
le ti meg az egy há za kat. Két har ma -
dos tör vény ről van szó, ezért még -
sem si ke rült mind ed dig a vál toz ta -
tás, még ott sem, ahol meg van az el -
vi egyet ér tés.

Így az után ér vény ben ma radt az
egy ház ala pí tás ra vo nat ko zó, so kat
vi ta tott pa rag ra fus is. An nak a gon -
dol ko dás nak a je gyé ben, amely az
egy há za kat a ci vil tár sa da lom, a ci -
vil szfé ra ré szé nek te kin ti, az 1990.
évi IV. tör vény úgy in téz ke dett,
hogy akár csak az egye sü le te ket, az
egy há za kat is meg ala pít hat ja tíz,
ilyen irá nyú szán dé kát egy ön te tű en
ki nyil vá ní tó ter mé sze tes sze mély.
Ak kor ez a szö ve ge zés min den ki nek
meg fe lelt, hi szen nem volt jel lem ző
a tár sa da lom ra az egy ház ala pí tá si
szán dék. Még is, mi u tán azt sem
vi tat ta sen ki, hogy az egy há zak szá -
mos jel lem ző jü ket te kint ve – tör té -
nel mi múlt, tár sa dal mi igény… – sa -
já tos szer ve ze tek, a mó do sí tó in dít -
vá nyok kö zött el fo gad ták Tóth Ká -
roly re for má tus püs pök ja vas la tát,
így száz fő szük sé ges az egy ház ala -
pí tás hoz. 

Ko ra be li je len lé vők sze rint ezer,
ne tán tíz ezer fő szük sé ges sé gét is
meg sza vaz ták vol na, nem ez volt a fő
té ma, az óta azon ban vál to zott a gon -
dol ko dás, ám mint mindig, min den
ma radt a ré gi ben. Az egyik ol dal ar -
ra hi vat ko zott, hogy már a száz fő is
ki vé telt je lent, a má sik ol dal vi szont
az egy ház ala pí tás túl könnyű vol tát
bí rál ta. Száz főt meg ha la dó cég –
mond ják – azért is ala pít hat egy há -
zat, hogy vissza igé nyel hes se adó ja egy
szá za lé kát…

Alapvetően jó, időt ál ló a tör vény,
még is nyil ván min den ja vít ha tó.
Leg utóbb Bo gár di Sza bó Ist ván re -
for má tus püs pök ele ve ní tett fel egy
már a rend szer vál to zás kor vi ta tott
le he tő sé get. Esze rint az egy há za kat
– töb bek kö zött ko ráb bi föld bir to ka -
ik egy ré sze ré vén – va gyon hoz kel -
le ne jut tat ni, hogy a va gyon gaz dál -
ko dás ré vén fe dez hes sék hit éle ti és
tár sa dal mi kö te le zett sé ge ik költ sé ge -
it. Ily mó don – az in téz mé nyek nor -
ma tív tá mo ga tá sán túl – le vál hat ná -
nak az ál la mi költ ség ve tés ről, és ga -
ran tált len ne oly fon tos füg get len sé -
gük. Van te hát te en dő.

A szerző a Magyarországi Evangéli -
kus Egyház volt országos felügyelője

Jubiláló tör vény
g Dr. Frenkl Ró bert

Hu szon egy új egy ház, val lá si kö zös -
ség ala kult 2009-ben Ma gyar or szá -
gon – kö zöl te az Or szá gos Igaz ság -
szol gál ta tá si Ta nács Hi va ta la ja nu ár
13-án a Magyar Távirati Iroda meg -
ke re sé sé re.

A Fő vá ro si Cég bí ró sá gon hét egy -
há zat – Az Út Gyer me kei Egy ház,
Ezüst szem Spi ri tu á lis Köz pont Egy -
ház, In teg ri tas Di vi na et Hum a na
Egy ház, Noé az Éle tért Kö zös ség, Na -
tio Il liry ca Ke resz tény Egy ház, Re form
Egy ház, Ver bum Dei Misszi ós Test vé -
ri Kö zös ség – je gyez tek be.

Az MTI-hez el jut ta tott össze ál lí -
tás sze rint Pest me gyé ben négy val -
lá si szer ve zet ala kult: Bé ke szi get Egy -
há za, Jé zu si Tel jes Evan gé li u mi Kö -
zös ség Öku me ni kus Gyü le ke ze te, Sor -
sunk és Jö vőnk Sze re tet szol gá lat,
Yoteng rit a Ten ger vég te len Ős-Szel lem
Egy há za.

Fej ér me gyé ben két egy ház, a
Ma gyar or szá gi Ke resz tény Misszió
Szö vet ség Egy ház és az Arany bár ka
Egy ház kér te a te rü le ti leg il le té kes
cég bí ró ság tól a be jegy zé sét. A
további nyolc új egy ház: De La Sal -
le Szent Já nos Egy ház (Ba ra nya), Si -
len cio Hit kö zös ség (Bács-Kis kun),
Má ria Temp lo ma Egy ház (Bé kés),
Deb re cen Men hely Egy ház (Haj dú-
Bi har), Bé ke Gyü le ke zet (Ko má rom-
Esz ter gom), Hor vát or szá gi Ma gyar
Re for má tus Ke resz tyén Egy ház Ma -
gyar or szá gi Egy ház tes te (So mogy,
ez utób bi egy há zi ön ál ló szer ve zet -
ként lett fel tün tet ve), Ekk le sia Gyü -
le ke zet (Sza bolcs-Szat már-Be reg),
Hi szünk és Cse lek szünk Kis egy ház
(Veszp rém).

Az egy há zak kö zül van, ame lyik a
pol gá ri vé del mi, tűz ol tá si te vé keny -
sé get, va la mint a bűn meg elő zés nép -

sze rű sí té sét je löl te meg cél já ul, más
új egy ház „a tu da tos ság egy re ma ga -
sabb szint jé re va ló se gí tést” sze ret né
el ér ni „anél kül, hogy a hit meg élé sét
kö te le ző en elő írt rí tu sok kal ten né
me cha ni kus sá” – ol vas ha tó az össze -
ál lí tás ban.

Más egy ház cél ja „a hit ben va ló
meg erő sö dés elő moz dí tá sa és se gít -
ség nyúj tás az idő sek nek az em ber hez
mél tó kö rül mé nyek kö zöt ti idős kor
meg élés hez”, míg van olyan, amely -
nek ta ní tá sa az „ősi ma gyar hit val lás -
ban” gyö ke re zik, il let ve más val lá si
szer ve zet Jé zus má so dik el jö ve te lé re
he lye zi a hang súlyt.

Az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz -
té ri um leg utóbb 2007-ben ki adott,
Ma gyar or szá gi egy há zak, fe le ke ze tek,
val lá si kö zös sé gek cí mű kö te te 168
egy há zat so rolt fel.

d MTI

Hu szon egy új egy ház ala kult ta valy 
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Sil vio Ber lus co ni és Mo am mer
Kad ha fi imád ja a csi nos nő ket. A
gaz dag ság és a ha ta lom mind ket -
tő jük szá má ra kel lő le he tő sé get
kí nál ar ra, hogy kö rül is ve gyék
ma gu kat de ko ra tív hölgyekkel.
Az olasz kor mány fő hí res ar ról,
hogy len gén öl tö zött szépségeket
ren del ma gá hoz szar dí ni ai vil lá -
já ba, míg a lí bi ai ve ze tő nem ré -
gi ben az ENSZ Élel me zé si és
Me ző gaz da sá gi Szer ve ze te (FAO)
csúcs ta lál ko zó já nak af ri kai kül -
döt te ként Ró má ban egy olasz
hosz tesz ügy nök ség ré vén két es té -
re két száz-két száz höl gyet ké re tett
ma gá hoz.

Hogy mi sült ki mind eb ből? A
kü lönc kö dé se i ről is mert Kad -
ha fi csak annyit árult el, hogy
be szél ge tés re in vi tál ja a meg hí -
vot ta kat. A tá bor nok több fel té -
telt is sza bott. Így a lí bi ai nagy -
kö vet ség re tar tó kü lön busz ra
csak ti zen nyolc és har minc öt
év kö zöt ti és száz het ven cen ti mé -
ter ma gas höl gyek száll hat tak
fel. A ki vá lasz tott je lent ke zők az
ügy nök ség től egy es té re öt ven
eu rót, ket tő re het ve net zse bel het -
tek be.

– Egy sző ke lány mel lett ül tem
a bu szon, aki ab ban re mény ke dett,
hogy a par tin Ber lus co ni is ott lesz.
„Sze re tem őt, re mé lem, ta lál ko -
zom majd ve le” – lel ken de zett –
mond ta Pa o la Lom ele új ság író,
aki szin tén Kad ha fi ven dé ge volt.

Ber lus co nit azon ban hi á ba
vár ták, nem ment el. Ő in kább
csak ma gát rö pít tet te a menny be
a szar dí ni ai bir to kon hű sö lő lá -
nyok kal.

Ugyan Kad ha fi is fél órás ké sés -
sel ér ke zett a ma ga két száz höl -
gyé hez, cél ja még is más volt.
Ami kor meg jött, azt mond ta: „A
höl gye kért va gyok, sze re tek ve lük
cse veg ni ha zá juk kul tú rá já ról,
bár ho vá me gyek is.” Ez után pe dig
Lí bi á ról és az isz lám ról tar tott
elő adást. Ven dé ge it sem étel lel,
sem ital lal nem kí nál ta meg, he -
lyet te min den ki egy Ko rán nal
tá voz ha tott.

A két fér fi ban a nő imá da ton
kí vül is van né mi ha son ló ság és
egy ben kü lönb ség is. Mind ket ten
ha tal mu kat hasz nál ják ar ra,
hogy va la mit meg sze rez ze nek.
Az egyik azon ban imád ja, ha is -
te ní tik. Bár ke resz tény nek mond -
ja ma gát, de ennyi vel meg is
elég szik. A má sik vi szont is te ni
au to ri tá sát hasz nál ja ar ra, hogy
val lás vál tás ra szó lít son fel. Az
isz lám hí ve ként nem tét len ke dik,
és más fe lé mu tat.

Mond juk ki: a ha ta lom je gyé -
ben Ber lus co ni tes tet akar, míg
Kad ha fi egye ne sen a lel ke ket.

Míg Ber lus co ni Eu ró pa nagy -
ja ként csak a play boyt játssza, és
egy ma gas sar kú ci pő től meg őrül,
ad dig az af ri kai Kad ha fi nem tét -
len ke dik, és a ma gas sar kú ci pő
tu laj do no sát az isz lám hoz té rí ti.
Ha tal ma ere jé vel olyan po ten ci -
á lis anyu ká kat sze ret ne meg sze -
rez ni, akik ké sőbb musz lim hí ve -
ket szül het nek.

A tett akár pél dá zat sze rű is le -
het: míg Eu ró pa mu la to zik, az
isz lám tért hó dít.

g Hor váth-Bol la
Zsu zsan na 

(For rás: evan ge li kus.hu)

Van, aki csak
play boy, és van,

aki hit té rí tő is
egy ben

b Egye dül Is ten ké pes az egy sé get
lét re hív ni, a Szent lé lek ál tal,
aki az egy ség lel ke. Meg ta pasz -
tal tuk ezt az el ső pün kösd óta
annyi szor – mu ta tott rá ifj. Ha -
fen scher Ká roly evan gé li kus lel -
kész, a rév fü lö pi Or dass La jos
Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont
ve ze tő je egy öku me ni kus ima ta -
lál ko zón.

A lel kész édes ap ja, id. Ha fen scher Ká -
roly részt vett an nak az evan gé li kus–
ka to li kus ve gyes bi zott ság nak a mun -
ká já ban, amely 1999-ben kö zös nyi -
lat ko zat ban fog lal ta össze az evan gé -
li ku sok és ka to li ku sok teo ló gi ai alap -
ve té sét a meg iga zu lás (a bű ne ink től
va ló meg tisz tu lás, a meg szen te lő dés,
az üd vös ség) kér dé sé ben. „Kö zö sen
vall juk – fo gal maz a nyi lat ko zat –,
hogy egye dül ke gye lem ből, a Krisz -
tus üd vö zí tő tet té be ve tett hit ben,
nem sa ját ér de münk alap ján fo gad el
min ket Is ten, és kap juk a Szent lel ket,
aki szí vün ket meg újít ja, és ké pes sé
tesz, sőt fel szó lít a jó cse le ke de tek re.” 

A Ma gyar Ka to li kus Új ság írók
Szö vet sé ge egyik 1998-as ta nul má nyi
nap já nak ven dé ge ként id. Ha fen -
scher Ká roly be szá molt ar ról, hogy a
teo ló gi ai egyez te tés, a pár be széd so -
rán sok szor meg ta pasz tal ták a ve gyes
bi zott ság ban, hogy alig van el len tét
teo ló gi ai szin ten egy há za ink kö zött,
csu pán nyel vi vo nat ko zás ban lé tez nek
el té rő meg fo gal ma zá sok – vagy is bi -
zo nyos teo ló gi ai alap fo gal ma kat el té -
rő nyel vi ter mi no ló gi á val ne vez meg
a ka to li kus és az evan gé li kus egy ház.

– Hogy lát ja a teo ló gi ai kö ze le dés
jö vő jét jó tíz év vel a kö zös nyi lat ko -
zat után az evan gé li kus és a ka to li -
kus egy ház kö zött? Foly tat ja-e édes -
ap ja mun kás sá gát a pár be széd ser -
ken té sé ben? – kér dez tük if jabb Ha fen -
scher Ká rolyt.

– Édes apám ízig-vé rig öku me ni -
kus gon dol ko dá sú em ber, aki ma,
idős ko rá ban is jó kap cso la tot ápol
kü lön bö ző fe le ke ze tű test vé re ink -

kel. Én eb be nőt tem be le. Szol gá la -
tom kez de té től sok fé le mó don meg -
él het tem az öku me né él mé nyét mind
gya kor la ti, mind teo ló gi ai szin ten.
Sű rűn jár tam ka to li kus kö zös sé gek -
be ige hir de tés sel és elő adás sal is, és

min dig át él tem, hogy sok kal több do -
log köt össze min ket, mint amennyi
el vá laszt.

Ép pen a meg iga zu lás te rü le te az,
ami na gyon jól meg mu tat ja szá -
munk ra, hogy a kö zös alap mennyi -
re egy sé ges. S bár fáj dal mas tény ma
is, hogy az úr va cso rai kö zös ség ben
még min dig nem le he tünk egyek,
nem va gyunk iga zi asz tal kö zös ség -
ben egy más sal, még is van okunk a bi -
za ko dás ra. Hisz e té ren sem az alap -
ve tő kér dé sek ben van el len tét kö zöt -
tünk – mert mind ket ten vall juk,
hogy ott Jé zus Krisz tus va ló sá go san
je len van tes te és vé re ál tal, s ezt ve -
het jük ma gunk hoz a szent ség ben –,
ha nem a pa pi szol gá lat kér dé sé ben.
De – bár szép las san és csönd ben –
már el kez dő dött a dia ló gus e té ren is.

– Oly kor ma is ta lál koz ha tunk
olyan meg nyil vá nu lás sal, akár ka to -
li kus, akár pro tes táns rész ről, amely
gá tol ni pró bál ja a már szár ba szök -
kent fe le ke ze ti kö ze le dést. Ho gyan
le het ez el len vé de kez ni?

– Ma olyan vi lág ban élünk, ahol a
szél ső sé gek a tár sa da lom min den
te rü le tén meg mu tat koz nak, s be -

szű rőd nek ter mé szet sze rű leg az egy -
ház ba is. En nek el le né re úgy gon do -
lom, hogy a fe le ke ze ti pár be szé det,
a hi tet ko mo lyan ve vő em be rek tu -
da to sít ják má sok ban is, hogy az öku -
me né nem em be ri ta lál mány, nem az
újabb idők egyik moz gal ma, amely
volt, jött és az tán el megy, ha nem
Krisz tus szent aka ra ta. Ahogy ő
imád ko zik azért, hogy övéi eggyé le -
gye nek, ne künk is ezt kell ten nünk.

– Nem rég li tur gi kus re form va ló -
sult meg az evan gé li ku sok nál, ami
töb bek kö zött vissza hoz ta a ke reszt -
ve tés, a térd haj tás-tér de pe lés le he tő -
sé gét az Is ten előt ti tisz te let, hó do lat
je le ként a li tur gi á ban. Még is mint ha
egyes evan gé li kus kö zös sé gek el zár kóz -
ná nak elő le.

– Ne héz do log ná lunk is a vál tás, a
ko ráb bi tra dí ci ók fel ol dá sa, kü lö nö sen
a né pi ke gyes ség ben, mint ahogy a ka -
to li ku sok nál a II. va ti ká ni zsi nat li tur -
gi ai re form já hoz is év ti ze dek kel let tek,
míg gya kor lat tá vált. Gá tol nak eb ben
rossz tör té nel mi ta pasz ta la tok is.

A le he tő ség most fel kí nál ja, hogy
új ra fel fe dez zük, mit is je lent Krisz -
tus ke reszt jé vel meg je lölt nek len ni,
az az Krisz tus hoz tar toz ni. Sok idő
kell ah hoz, hogy ez bel ső meg győ ző -
dés sé vál jon. Saj nos, ma a tár sa da -
lom ban gya ko ri a ne ga tív iden ti tás,
ami kor nem tud ja az em ber meg fo -
gal maz ni, hogy mi ért az, ami, csak
azt, hogy mi ért nem az, ami a má sik
em ber. Pe dig az, hogy én evan gé li kus
va gyok, nem azt je len ti, hogy nem va -
gyok ka to li kus, ha nem azt, hogy
más mó don va gyok ka to li kus, te hát
az egye te mes, vagy is a ka to li kus egy -
ház hoz tar to zó. Ahogy édes apám
szok ta mon da ni: „mi wit ten ber gi
ka to li ku sok” va gyunk. De e tu dat nak
be lül ről kell fa kad nia. A re for má tus
fe le ke ze tű is csak hi té ben be lül ről fa -
ka dó an él he ti ezt meg, bib li kus hit -
tel és ön elem ző mó don.

g Tol di Éva

Meg je lent a Ke resz tény Élet cí mű ka -
to li kus he ti lap ja nu ár 17-i szá má ban.

Az öku me né nem em be ri ta lál mány

Új ra meg nyit hat ják a hí vők előtt a so -
ká ig ka to nai rak tár ként hasz nált tar -
su si Szent Pál-temp lo mot – je len tet -
ték be ja nu ár 7-én a tö rök ha tó sá gok.

A Tö rök or szág dé li ré szén ta lál ha -
tó Tar sus Szent Pál szü lő vá ro sa. Az
apos tol tisz te le té re a 12. szá zad ban
emelt temp lo mot a tö rök ál lam 1943-
ban ki sa já tí tot ta, majd év ti ze de ken át
a had se reg hasz nál ta rak tár ként. Ké -
sőbb mú ze um ként mű kö dött egé szen
2008 nya rá ig, ami kor a Szent Pál-év
al kal má ból egy esz ten dő re meg nyi -
tot ták a ke resz tény mi sék előtt.

Ez után azon ban új ra fel füg gesz -
tet ték a szer tar tá so kat, mi re Köln

ér se ke, Jo a chim Meis ner bí bo ros a
ke resz té nyek kel szem be ni „mél -
tat lan bá nás mód dal” vá dol ta meg
An ka rát. Meis ner ki je len tet te:
„Ahol a val lás sza bad sá got ilyen
mér ték ben kor lá toz zák, ott más
em be ri jo gok mi att is ko mo lyan ag -
gód ha tunk.”

A tö rök val lá si ha tó ság, a Diya net
meg erő sí tet te azo kat a saj tó hí re ket,
me lyek sze rint az épü let új ra ke resz -
tény temp lom ként mű köd het. A ha -
tó ság szó vi vő je el mond ta: a lé pés sel
a val lás sza bad ság bő vü lé sé hez kí -
ván nak hoz zá já rul ni.

d MTI

Új ra meg nyíl hat a tar su si Szent Pál-temp lom

Bol dog asszony ha va az idén fer ge teg -
gel kö szön tött ránk. S akik a bu da ke -
szi Him nusz-szo bor nál, V. Maj zik
Má ria mo nu men tá lis al ko tá sá nál
szil vesz ter éj je lén az esős-sze les idő -
já rás el le né re új évet kö szön te ni
össze gyűl tek, a fel csen dü lő ha ran gok
já té ká nak hall ga tá sa köz ben el me -
reng het tek azon, hogy a re form kor
köl tő jé ben, Köl csey Fe renc ben és
ver sé nek dal lá kom po ná ló já ban, Er -
kel Fe renc ben mi lyen ér zé se ket kelt -
het tek haj dan a „ma gyar nép zi va ta -
ros szá za dai”. 

Most, 2010-ben a kö zel múlt ese -
mé nyei is mét sú lyos te her ként ne he -
zed nek a tár sa da lom ra. A deb re ce ni
re for má tus kol lé gi um haj da ni di ák -
já nak örök ér vé nyű gon do la tai azon -
ban ép pen ar ra fi gyel mez tet nek,
hogy tör té nel münk so rán az egy más
közötti vi szály ko dás, a fa lu rom bo lá -
sok, még a ki vég zé sek mo dern for -
mái, a gyár be zá rá sok, a le hall ga tá sok,
a ki la kol ta tá sok, a tö me ges mun ka -
nél kü li ség, a meg alá zott ság és re -
mény vesz tett ség leg sö té tebb mély sé -
ge i ből is Is ten se gít sé gé vel min dig ké -
pe sek vol tunk az új já szü le tés re. 

V. Maj zik Má ria mű vé sze té ben
ar ra a kér dés re ke re si a vá laszt, ho -
gyan le het a ter mé szet, a ma gyar mo -
tí vum kincs és tör té nel münk ki emel -
ke dő pil la na ta i nak egy sé ges ke ret be
fog la lá sá val, az em be ri szen ve dés
előt ti fő haj tás sal egy tisz tább, ma -
gasz to sabb vi lág ba, a ha lál ból az
élet be föl emel ked ni. Al ko tá sa i ban
együtt je le nik meg az em be ri lét
esen dő sé ge a „ma gyar nak len ni” fáj -
dal mas gyö nyö rű sé gé vel.

A meg ha ló és föl tá mad ni tu dó
ter mé szet van je len műveiben. A
for ra da lom ál do za ta i nak sú lyos vas -
lánc cal egy be font „egy gyö ke rű sé gé -
ben” épp úgy, mint 56-os dom bor mű -
vén a Ma gyar Szen tek temp lo má ban
vagy a gyer tya láng lo bo gó fé nyé ben
azon a kom po zí ci ón, ame lyet Jó kai
An na Ima Ma gyar or szá gért cí mű
ver se ih le tett. 

Him nusz-szob rá hoz el lá to gat nak
az egy kor a vi lág legtá vo lab bi pont -
ja i ra szám ki ve tett hon fi tár sa ink is
azért, hogy a re ményt su gár zó ta va -
szi ol va dá sok ide jén, a per zse lő nyár
he vé ben vagy akár a sár gu ló ősz ben
Er kel Fe renc dal la ma i val egy pil la nat -
ra em lé ke ik ből elő hív ják, s lel kük ben
új ra meg te remt sék szü lő ha zá ju kat, a
haj dan volt Ma gyar or szá got. – Le het,
hogy egy szer Bu da ke szi is nem ze ti
za rán dok hely lesz? 

S ha igen, fel hang za nak-e majd a
nem ze ti him nusz mel lett az új évet
kö szön tő egy be gyűl tek aj ká ról az
olyan ré gi imád sá ga ink is, mint a Bol -
dog asszony anyánk… vagy a re for má -
tus 90. zsol tár – Te ben ned bíz tunk
ele i től fog va…? Fo gunk-e még em lé -
kez ni, uno ká ink ének lik-e még az Ah,
hol vagy, ma gya rok tün dök lő csil la -
ga kez de tű, Ist ván ki rá lyunk hoz írott
him nusz cso dá la tos, ősi dal la ma it,
vagy akár a szé kely him nuszt, ame -
lyek nél kül – vall juk be – sok kal sze -
gé nyeb bek len nénk?

Húsz éve an nak, hogy a Him nusz
szü le té sét a ma gyar kul tú ra, s negy -
ven öt éve, hogy Jó zsef At ti la szü le tés -
nap ját a köl té szet nap ja ként tart juk
nyil ván. Az új év most is al kal mat kí -
nál a meg úju lás ra, de va jon ma -
radt-e hely, tal pa lat nyi föld szé les e
ha zá ban, ahol tisz ta szív vel ün ne pel -
he tünk? A szo bor kis ha rang jai min -
den eset re – „Is ten, áldd meg a ma -
gyart!…” – ne gye dik éve már, hogy
kong va, cseng ve-bong va hí vo gat ják,
aki nek még van fü le a hal lás ra. 

g Gal gó czy Zsu zsa

Kul tú ra na pi
gon do lat-
 tö re dé kek 
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A részvétel ingyenes.

Jé zus lit ván kis vá rosa
A pol gá rok er köl csi épü lé sé nek elő -
moz dí tá sá ra Jé zus Krisz tust ne vez te
ki „ki rá lyá nak” egy lit ván kis vá ros.
„Az ál tal, hogy Jé zus Krisz tust vá ro -
sunk ki rá lya ként trón ra emel jük,
ün ne pé lye sen urunk ká és vé del me -
zőnk ké nyil vá nít juk” – mond ta a
het ven két szá za lék ban len gye lek lak -
ta dél ke let-lit vá ni ai Sal ci nin kai pol -
gár mes te re, Zdzis lav Pa le vic a BNS
bal ti hír ügy nök ség nek.

„A vá ros atyák dön té se sen ki nek
nem fáj … Ha a la kos sá got így a Tíz -
pa ran cso lat be tar tá sá ra ösz tö nöz het -
jük, mi ért ne te gyük?” – hang sú lyoz -
ta egy kép vi se lő. 
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b Min den ál lam ren del ke zik ar ról, mik le -
gye nek nem ze ti jel ké pei. Meg ha tá roz za
zász la ját, cí me rét, és gyak ran azt is rög -
zí ti al kot má nyá ban, me lyik köl tői vagy né -
pi ere de tű szö veg és dal lam le gyen a him -
nu sza. Zász lók már az ókor ban is vol tak,
a cí me rek pe dig a kö zép kor tól töl töt tek be
fon tos sze re pet – igaz, kez det ben még
nem ál la mi, sok kal in kább csa lá di szim -
bó lum ként. A val lá sos köl té szet egyik
kép vi se lő je ként az ódá val ro ko ní tott him -
nusz ere den dő en olyan „Is tent vagy is te -
ni ha tal ma kat di cső í tő, hoz zá juk se gít sé -
gért fo hász ko dó, ima sze rű ének, amely -
nek cél ja a fel sőbb ren dű lény ere jé nek be -
fo lyá so lá sa”. Vo igt Vil mos folk lo ris ta idé -
zett de fi ní ci ó ja a mű fa ji ha tá ro kat is se gít
meg húz ni: no ha már rég óta ké szek va -
gyunk a him nu szok kö zé so rol ni úgy -
szól ván min den emel ke dett hang vé te lű,
„him ni kus” köl te ményt, ere den dő en az Is -
ten-köz pon tú sá ga  vá lasz totta el mar kán -
san a him nuszt az ódá tól, amely nek tár -
gya el vi leg bár mi le het. Nem ze ti jel kép -
pé azon ban egy him nusz csak ak kor vált,
il let ve vá lik, ami kor – több sé gi el fo ga dott -
sá ga ré vén – al kot mány jo gi fo ga lom nak,
az az egy ál lam rep re zen tá lá sá ra szol gá ló
szö ve ges mű nek te kint jük. A nem ze ti
him nu szok meg szü le té se a mo dern nem -
zet ál la mok ki ala ku lá sá nak ide jé re te he -
tő, ám – el len tét ben a ma gyar him nusszal
– nem min den nem ze ti him nusz rang já -
ra emelt (ele ve éne kelt vagy utó lag meg -
ze né sí tett) köl te mény fe lel meg a mű faj
ere de ti alap kö ve tel mé nyé nek. A ma gyar
ál la mi ság mai jel ké pei – a Szent Ko ro na
ki vé te lé vel – vi szony lag ké sőn ala kul tak
ki. Ez tör tént him nu szunk kal is, mely nek
szö ve ge 1823. ja nu ár 22-én író dott. Meg -
ze né sí té sé re 1844-ben ír tak ki pá lyá za tot,
és Er kel Fe renc dal la má val to váb bi hat év -
ti zed múl tán, 1903-ban lett az or szág
tör vé nyi leg el fo ga dott him nu sza. Nem ze -
ti jel kép nek az al kot mány 1989-ben is mer -
te el. Ab ban az év ben, ami kor tól Köl csey
köl te mé nyé nek „szü le tés nap ja” a ma gyar
kul tú ra nap ja is. 

Gyak ran te szik fel a kér dést kü lön bö ző fó ru -
mo kon: mit éne kelt a ma gyar ság a Hym nus
előtt, volt-e egy ál ta lán en nek meg fe le lő éne -
künk? A kér dés jo gos, de né mi képp el ke se rí -
tő is, hi szen nyil ván va ló, hogy a kö zös ség hez
va ló tar to zás nak 1823 előtt is meg vol tak a
sza valt vagy éne kelt ki fe je ző dé sei, jel ké pei. 

Mint a ke resz tény ség ben (új já)szü le tő Eu ró -
pa oly sok or szá gá ban, ele in te ná lunk is a szen -
tek ről vagy a szen tek hez szó ló him nu szok, ódák
kö zül vá lasz tód tak ki azok, ame lyek nép ének -
ké, né pi him nusszá let tek – leg alább is egy-egy
táj egy sé gen, az adott táj egy sé gi nyelv já rást
be szé lők kö ré ben. E mű vek leg több ször az ál -
lam ala pí tó Szent Ist ván ki rályt, az or szá got min -
den el len ség től vé del me ző Szent Lász ló lo vag -
ki rályt, il let ve Má ria alak ját idé zik meg.

Szá za do kon át éne kel ték őse ink a Ga ude
ma ter Hun ga ria…(Ör vendj, szü lő ha zánk, Ma -
gyar or szág!…) kez de tű zso lozs ma éne ket,
amely nek vers sza ka it is me ret len ma gyar kle -
ri kus ír ta el ső ki rá lyunk szent té ava tá sá nak tá -
ján, a 11–12. szá zad for du ló ján. Nép sze rű volt
a 15. szá za di Em lé kez zél üdv es ség nek szer ző je…
kez de tű és a Vá sár he lyi And rás ál tal 1508-ban
írt An gy elok nak nagy sá gos asszo nya… Má ria-
him nusz is. 

I.
1651-ből ránk ma radt egy össze füg gő Szent Ist -
ván-him nusz is, de iga zán szé les kör ben el ső -
ként vél he tő en egy pan non hal mi szer ze tes,
Lancsarics Bo ni fác ál tal a 18. szá zad leg ele jén
írt, Bol dog asszony anyánk… kez de tű ének ter -
jedt el. (Hogy nép sze rű sé ge utóbb mi ért tu dott
fe le ke ze ti ha tá ro kat is „át ível ni”, an nak tit ka –
könnyen meg je gyez he tő, ki fe je ző dal la mán
túl – bi zo nyá ra ab ban rej lik, hogy tör té nel mi
tény ként a pro tes tán sok is tu do má sul vet ték:
Szent Ist ván ki rály Szűz Má ri á nak aján lot ta fel
or szá gun kat, s a hoz zá in té zett ka to li kus fo hász
az egész ma gyar ság ne vé ben hang zik el.)

Bol dog asszony anyánk…
Bol dog asszony anyánk, ré gi nagy Pát ró nánk, 
Nagy ín ség ben lé vén így szó lít meg ha zánk: 
Ref rén: Ma gyar or szág ról, édes ha zánk ról, 
Ne fe led kez zél el sze gény ma gya rok ról. 

Ó Atya is ten nek ked ves, szép le á nya, 
Krisz tus Jé zus any ja, Szent lé lek mát ká ja! 
Ref rén

Nyisd fel az ege ket sok ki ál tá sunk ra, 
Anyai pa lás tod for dítsd ol tal munk ra! 
Ref rén

Ke gyes sze me id del te kintsd meg né pe det, 
se gél jed ál dás ra ma gyar nem ze te det. 
Ref rén 

Sír nak és zo kog nak ár vák nak szí vei, 
Ha zánk pusz tu lá sán s öz ve gyek lel kei. 
Ref rén

Bol dog asszony anyánk, ré gi nagy Pát ró nánk, 
Nagy ín ség ben lé vén így szó lít meg ha zánk: 
Ref rén 

Ha son ló an nép sze rű és ha son ló sze re pű volt az
Ah, hol vagy, ma gya rok tün dök lő csil la ga… kez -
de tű val lá sos ének is, amely 1797-ben már két
éne kes könyv ben is he lyet ka pott. (Az aláb bi,
is mer tebb vál to zat Bo zó ky Mi hály gyűj te mé nyé -
ből va ló.) Ér de kes sé ge, hogy a vers fők a ma gyar
hon ra ér ten dő ÁR VA KERT ak rosz ti chont ad -
ják ki.

Ah! hol vagy Ma gya rok tün dök lő
Tsil lag ja…
Ah! hol vagy Ma gya rok tün dök lő Tsil lag ja,
ki vol tál va la ha Or szá gunk Is táp ja.
Hol vagy, Ist ván ki rály? té ged Ma gyar kí ván,
Gyá szos öl tö zet ben te előt ted sír ván.

Ró lad em lé kez vén tsor dul nak köny vei,
bú val har ma toz nak szo mo rú mez zei,
lan kad nak szün te len Vi téz lő ke zei,
nem szün nek iszo nyú sí rás túl sze mei.

Vi rá gos kert va la hí res Pan nó nia,
mely ön tö ze hi ven Szűz MÁ RIA.
Kátho li ka hit nek bő volt szép vi rág ja,
bé ho má lyo so dott ör ven de tes Nap ja.

Ah! melly nagy vál to zás min den fé le Val lás,
már meg sza po ro dott sok Lel ki kár-val lás,
mint ró sát a hiv ség ugy a Pan no ni át
ron tya eret nek ség fonnyaszttya Vi rá gát.

Ker té sze e kert nek Ist ván ki rály va la,
ter mesz tő je en nek ő vé le meg ha la,
En nek éle té ben élt a Ma gyar Or szág,
ő ha lá la után lett holt ele ven ág.

Előt ted kö nyör günk bús Ma gyar fi a id,
hoz zád fo lya mo dunk ár va ma ra dé kid,
Te kénts, Ist ván ki rály, szo mo rú ha zád ra,
for détsd sze me i det ré gi Or szá god ra.

Re mén sé günk va gyon ben ned, s – Má ri á ban,
mint Ma gyar ha zánk(nak) hiv Ki rály né já ban,
Még él ted ben en nek min ket aján lot tál,
és Szent Ko ro ná val együtt föl ál doz tál.

Te hoz zád Má ria Sz. Ist ván Ki rállyal,
Ke reszt fán éret tünk szen ve dő Fi ad dal,
Ár va Ma gyar Or szág sír va fo hász ko dik,
né ked mint Anyánk(na)k igy pa nasz ko dik.

Az anya nyel vű mű ve lő dés ki ala ku lá sa kor – a
ma gyar sa já tos sá gok nak meg fe le lő en – már
egy más mel lett (oly kor egy más „el le né ben”)
élt és vi rág zott a ka to li kus és a pro tes táns kul -
tú ra. Így ter mé sze te sen a pro tes tán sok nak is
volt úgy ne ve zett „el ső szá mú” éne kük, amely
a nem ze ti imád ság sze re pét töl töt te be. A re -
for má tu sok temp lo mi him nu sza a Te ben ned
bíz tunk ele i től fog va… kez de tű 90. zsol tár éne -
kelt fel dol go zá sa lett. (Szen czi Mol nár Al bert
for dí tá sát ma is a 16. szá zad kö ze pén mű kö -
dött pá ri zsi kán tor, Loys Bour geo is dal la má -
val éne kel jük.)

Te ben ned bíz tunk ele i től fog va…
Te ben ned bíz tunk ele i től fog va,
Uram, té ged tar tot tunk haj lé kunk nak! 
Mi kor még sem mi he gyek nem vol ta nak, 
Hogy még sem ég, sem föld nem volt for mál va,
Te vol tál, és te vagy, erős Is ten, 
És te meg ma radsz min den idő ben.

Az em be re ket te meg ha gyod hal ni, 
És ezt mon dod az em be ri nem zet nek: 
Lé gye tek por rá, kik por ból let te tek, 
Mert ezer esz ten dő előt ted annyi, 
Mint a teg nap nak ő el mú lá sa 
És egy éj nek rö vid vi gyá zá sa.

Szol gá i don lát tas sad dol ga i dat, 
Di cső sé ge det ezek nek fi a in! 
Add ér te nünk fel sé ges ha tal ma dat, 
Mi ke gyes Urunk, ó, ir gal mas Is ten, 
Min den dol gun kat bír jad, for gas sad, 
Ke ze ink mun ká it igaz gas sad!

Him nusz tör té ne tünk nek is meg ke rül he tet len
ál lo má sa a Rá kó czi-fé le sza bad ság harc. Eb ben
az idő szak ban szü let tek az úgy ne ve zett ku ruc
iro da lom ki emel ke dő al ko tá sai. E ré gi éne kek
száj ha gyo mány út ján ter jed tek, ezért sok va -
ri á ci ó juk is mert. Kö zös ben nük Rá kó czi és az
egy ko ri sza bad ság hő sök di cső í té se, alak juk
már-már le gen dás sá for má lá sa, az esz mé nyi, di -
cső múlt, il let ve a je len si ral mas va ló sá gá nak
meg idé zé se.

Kö zü lük is ki emel ke dik az úgy ne ve zett
Rá kó czi-nó ta. Szö ve gét 1750 kö rül je gyez ték
le elő ször. Cso dá la tos ké pek be sű rít ve ra gad -
ja meg a sza bad ság harc el bu ká sát kö ve tő
idők si vár sá gát, lel ki fáj dal mát. A fel vil lan tott,
vissza vá gyott múlt ké pe it el nyom ja a szin te el -
vi sel he tet len je len és a vég rom lás ké pe. A ben -
ne meg idé zett nagy tör té nel mi sze mé lyi sé gek
egy szer s mind jel ké pek is. Vers be fog la lá suk –
akár csak a kö zép ko ri egy há zi him nu szok
ese té ben – a nem ze ti lét és iden ti tás va la mi -
lyen fon tos kö ve tel mé nyé re hív ják fel a fi gyel -
met. Hol er köl csi pél da ké pek, hol a füg get len -
ség szim bó lu mai, hol pe dig az ál do zat vál la lás
alak jai. A mű tar tal má val, el len zé ki sé gé vel és
nép sze rű dal la má val el ső nem ze ti éne künk -
ké vált an nak el le né re, hogy a ha tó sá gok
több ször be til tot ták. Mi vel az egész nem zet -
hez szólt, mon da ni va ló já val so ká ig idő sze rű
ma radt. Köl csey köl té sze té re épp úgy ha tott,
mint ké sőbb Pe tő fi é re, Ad yé ra.

Égi ek hez
fo hász kod va

A ma gyar kul tú ra nap ja
– him nu sza ink tük ré ben

„Itt az írás, for gas sá tok
Érett ésszel, jó za non …”

(Köl csey)

f Folytatás a 8–9. oldalon

g Bárdos Szilvia

A Himnusz-emlékmű Budakeszin
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Rá kó czi-nó ta
Jaj, ré gi szép ma gyar nép! 
Az el len ség té ged mi kép 
Szag gat és tép! 
Mi re ju tott ál la po tod, 
Rom lan dó cse rép. 
Mint egy ked ves ele ven kép, 
Vol tál olyan szép, 
Ma gyar nép! 
De a sas nak kör me kö zött 
Fonnyadsz mint a lép. 
Sze gény ma gyar nép, 
Mi kor lész már ép? 
Meg rom lot tál, mint cse rép. 
Jaj, hát sze gény ma gyar nem zet 
Jó ra mi kor lép? 

Jaj, Rá kó czi, Ber csé nyi 
Ma gya rok hí res ve zé ri, 
Be ze ré di! 
Ho vá let tek ma gyar nép nek 
Vi téz ve zé ri, 
Nem ze tünk nek hír szer zői, 
Fé nyes csil la gi, 
Ocs kai? 
Az el len ség min den fe lől 
Őket emísz ti, 
Űzi, ker ge ti, 
Bú val epesz ti. 
Kö zink be sem eresz ti. 
Jaj, hát sze gény nem ze tün ket 
Mi képp mellyesz ti! 

Jaj, or szá gunk, jó szá gunk, 
De fő kép pen mi ma gunk 
Mint nya valy gunk; 
Az ide gen nem zet ség nek 
Rab jai va gyunk. 
Jaj, na pon ként mind el fo gyunk, 
Jót ne is vár junk, 
Kí ván junk, 
Mert ha tal mas, di a dal mas 
Nem zet van raj tunk. 
Jaj, meg kell hal nunk, 
Meg nem ma ra dunk, 
Nagy el len ség közt va gyunk, 
Bi zony mél tán ezek mi att 
Ke ser günk, sí runk. 
Or szá gunk nak, ma gunk nak, 
Jaj min den ma ra dé kink nak! 
Mind azok nak, 
Kik e föl dön nagy ín ség ben 
Így nyo mor kod nak. 
Öz ve gyek pa na szol kod nak, 
Ár vák zo kog nak; 
Ma gok nak 
Si ra lom mal ár tat la nok 
Ha lált okoz nak, 
Úgy si rán koz nak 
És fo hász kod nak. 
Bá nat jok nem apad nak, 
Mert ha zánk bul az ín sé gek 
El nem tá voz nak. 

Ten ger raj tunk a fegy ver, 
Mert a né met raj tunk he ver, 
S igen ver. 
Mu to gat ja ma gát, mint egy 
Hí res ga val lér, 
Nem ze tün ket haj tó pil lér. 
Nem szán, mint hó hér. 
Akit ér, 
Ad dig ve ri, med dig ne ki 
Min dent nem ígér. 
Lá tod, mely kö vér, 
Bő ré ben sem fér, 
De még is mind töb bet kér, 
Alig va gyon or szá gunk ban 
Mi at ta ke nyér. 

Nézz re ánk, Úr, a menny bül! 
Ments meg, ké rünk, min ket ily csúf 
El len ség tül,
Ki a hí res ma gya rok nak 
Vé rébül épül. 
Ne hagyd ily dü hös ín ség tül 
Rút el len ség tül, 
Né met tül 
Gya láz tat ni, mocs kol tat ni 
Az írigyek tül. 
Ily döly fös nép tül, 
Kín zó esz köz tül, 
Meg fosz tat ni ne vé tül, 
Min den ko ron győ ze del mes 
Di cső sé gé tül! 

A nem ze ti him nusz ként is ér tel mez he tő Rá kó -
czi-nó ta nép sze rű sé ge csak a Rá kó czi-in du ló el -
ter je dé sé vel csök kent. Ez utób bi né pi vál to za -
ta ál lí tó lag már az 1711-es szat má ri bé két kö -
ve tő en meg szü let he tett, de vég le ges in du ló for -
má ját csak egy év szá zad dal ké sőbb nyer te el.
Tény, hogy a má ig köz is mert és köz ked velt in -
du ló – mi ként a Ma gyar nép raj zi le xi kon ban
is ol vas hat juk – „egy év szá za dos köl té sze ti-ze -
nei ha gyo mány fej lő dé sé nek vég ső fog la la ta:
meg ta lál ha tók ben ne a ku ruc tá bo ri ze ne bi zo -
nyos mo tí vu mai, a ver bun kos ze ne egyes for -
du la tai és a ku ruc éne kek né hány he lye is”. Ha
ke let ke zé si kö rül mé nyei ho má lyo sak is, annyi
bi zo nyos: Bi ha ri Já nos nak, az ős te het ség ci -
gány prí más nak és Scholl Mik lós ka to na kar mes -
ter nek ki emel ke dő sze re pe volt vég ső for má -
já nak ki ala kí tá sá ban és a da rab ter jesz té sé ben.
Már pe dig 1814-es nyom ta tott ki adá sa után az

in du ló va ló sá gos di a dal utat járt be. Nem ze ti in -
du lónk ként élt a köz tu dat ban, sőt ke rin gő vé is
át ala kí tot ták. Nagy si ker rel dol goz ta fel Liszt Fe -
renc és Ber li oz is, de – sa ját be val lá sa sze rint
– Er kel Fe renc re is ele men tá ris erő vel ha tott.

„A vi lág leg vér for ra lóbb in du ló ja”, „a vad füg -
get len ség s meg in gat ha tat lan ha za fi ság bor zasz -
tó szép” da la, „a ma gyar lé lek ki fe je zés for má -
ja” – jel le mez te így a mű vet Ha rasz ti Emil ze -
ne tör té nész.

Rá kó czi-in du ló
Ma gya rok Is te ne, rontsd a la banc ere jét!
Kö ze leg az óra csa ta ri a dó ra
Hogy a ma gyar aka ra ta, csa ta va sa, di a da la
ment se meg a szo mo rú ha zát.
Hős Rá kó czi né pe, ku ru cok, elő re!
Di a dal ve le tek, el le nes fe le tek le ti por tá tok,
ver je go no szo kat átok!
Már a ha zán íme újul a vész,
Íme, a go no szok se re gi fe nye ge tik.
Hej! Ho va let tek a hős da li ák?
Ho va let tek a hős, a de rék ve ze tők,
A sze gény nép sok ezer je,
A leg iga zabb da lia ve zér
Buj dos hat nak most sza na szét.
Lo bo gónk ma ga san, ez a büsz ke nem zet

új ra tal pon áll.
Aki előtt el len so ha meg nem áll
csak elő, csak elő, csak elő re!
Sza ba don él a ma gyar, vagy ér je a ha lál.
Mert a ma gya rok Is te né re, szent ne vé re,
es küt es kü re te szen e hős nép:
Míg ra gyo gón kel a nap az égen,
Rab a ma gyar so ha, so ha, so ha, so ha,

so ha se le szen.

A 18–19. szá zad bi ro dal mi him nu sza i nak szö -
ve gé ben a ma gya rok nem iga zán is mer het tek
Is te nünk re. Jo seph Haydn 1797-ben kom po nál -
ta Fe renc csá szár tisz te le té re azt a vo nós né gyest,
amely nek má so dik té te le lett a csá szár nak
aján lott nem ze ti him nusz ze né je. (Ma a né met
him nusz dal la ma.) A 19. szá zad ele jé től az oszt -
rák kor mány ná lunk is a csá szá ri him nuszt igye -
ke zett nép him nusz ként el fo gad tat ni, ám a
mo nar chia né pei leg fel jebb nem ze tek fö löt ti
him nusz ként tud tak vi szo nyul ni hoz zá, és a hi -
va ta los ün ne pe ken ál ta lá ban sa ját anya nyel vü -
kön éne kel ték az oszt rák „csá szár him nuszt”,
mely nek ma gyar szö ve ge ez:

Tart sa Is ten, óv ja Is ten
Tart sa Is ten, óv ja Is ten
Ki rá lyunk s a köz ha zát!
Erőt lel ve a szent hit ben
Ossza bölcs pa rancs sza vát!
Hadd véd nünk ős ko ro ná ját
Bár hon nét fe nyít se vész!
Ma gyar hon nal Habs burg trón ját
Egye sí té égi kéz.

Az egy vers sza kos ma gyar for dí tás be fe je ző két
so ra for dí tói bra vúr: az „égi kéz” a ma gyar hont
„egye sí ti” a Habs burg-trón nal. Ta lán nem vé -
let len, hogy a ma gyar for dí tás szer ző jét nem is
is mer jük… A ma gyar le le mény csak ha mar
meg al kot ta a csá szá ri him nusz pa ró di á ját is. A
fen ti szö veg he lyett a ma gyar kár tya lap ja it éne -
kel ték oda-vissza: he tes, nyol cas, ki len ces, tí -
zes, al só, föl ső, ki rály, ász – disz nó, ki rály, föl -
ső, al só, tí zes, ki len ces, nyol cas, he tes… Ez zel
mint egy meg fosz tot ták ere jé től, és ki szá mo ló -
vá fo koz ták le a nem ze ti ér zést sér tő Gott er -
hal tét.

II.
Mint már utal tunk rá, az „iga zi” nem ze ti him -
nu szok szü le té se a mo dern po li ti kai nem ze tek,
nem zet ál la mok ki ala ku lá sá hoz, a „né pek ta va -
szá hoz” kö tő dik. A mi Hym nu sunk is ek kor tájt,
a nem ze ti ro man ti ka haj na lán szü le tett meg, s
in dult el di a dal út ján. En nek főbb ál lo má sai köz -
is mer tek (a leg fon to sab bak össze ál lí tá sunk be -
ve ze tő jé ben is ol vas ha tók), az idei – a ze ne szer -
ző szü le té sé nek két szá za dik év for du ló já ra em -
lé ke ző – Er kel-év ben pe dig bi zo nyá ra olyan kér -
dé sek re is ki ter jed majd a fi gye lem, hogy a kom -
po nis ta va jon mi ért a – Hym nus után író dott
– Van ita tum vanit as cí mű Köl csey-vers el ső so -
rát idé ző jel igé vel („Itt az írás, for gas sá tok / Érett
ésszel, jó za non”) nyúj tot ta be pá lya mű vét… 

Azt azért nem sza bad el fe lej te ni, hogy bár a
meg ze né sí tett Hym nus köz is mert té vált, sőt –
mi ként Bó nis Fe renc Szé che nyi-dí jas ze ne tör -
té nész rá mu ta tott – 1867-től, az az a ki egye zés -
től „köz vet len funk ci ó ján túl mu tat va, tör té nel -
mi alap dal lam má vá lik”, so ká ig még is in kább a
Szó za tot éne kel ték nem ze ti him nusz ként. A
hely zet a szá zad for du ló ra vál to zott: a Köl csey–
Er kel-mű 1903-ban lett az or szág tör vé nyi leg
el fo ga dott him nu sza. 

Az 1919-es Ta nács köz tár sa ság ide jén til tott
volt a Hym nus ének lé se – 1949 tá ján a meg tűrt
ka te gó ri á ba ke rült. A ha ta lom ra ju tott kom mu -
nis ták szá má ra ki fe je zet ten kí nos volt az Is ten -
hez fo hász ko dó nem ze ti imád ság. Rá ko si ék
meg pró bál ták a Köz tár sa sá gi in du ló val he lyet -
te sí te ni, de az In ter na ci o ná lét is hasz ta lan
eről tet ték. Mi u tán Ré vai Jó zsef ak ko ri kul -
tusz mi nisz ter új him nusz írá sá ra tett „meg tisz -
te lő” fel ké ré sét a mé lyen hí vő Ko dály Zol tán –
„Jó a ré gi” meg jegy zés sel –uta sí tot ta vissza, a
dik tá to rok azt a meg ol dást vá lasz tot ták, hogy
a Hym nus nak csak a ze né jét en ged ték meg szó -
lal tat ni. Szö ve gét nem volt sza bad éne kel ni,
előt te, il let ve utá na pe dig kö te le ző en el kel lett
ját sza ni a Szov jet unió hi va ta los him nu szát és
az In ter na ci o ná lét is. 

Az Evan gé li kus Élet ha sáb ja in már le he tett ol -
vas ni a Hym nus cso dá la tos fel épí té sé ről, ima -
for má já ról, gon do la ti-ér zel mi gaz dag sá gá ról
és mély sé gé ről (2009/4. szám), ezért áll jon most
itt két idé zet meg szü le té sé nek kö rül mé nye i ről.

„1818–1823. Köl csén és Cse kén igen ke ve set
dol goz tam, de da la im alak ja ek kor fej lett ki.
Reg gel től más haj na lig szo bám ban jár kál tam
(volt egész év, hogy ud va rom ból nem men tem
ki), s ha sö tét ké pe im en ged ték, a pa raszt dal
tón ját ta lál ga tám. Ne he zebb stú di u mom egész
éle tem ben nem volt.” (Rész let Köl csey Sze me -
ré nek írt ön élet raj zi írá sá ból)

Fe renc te kin te tes úr cí mű köny vé ben Szent -
im rei Je nő így ír Köl csey ről: „Fej jel, ér te lem mel
akar ja meg kö ze lí te ni a pa rasz ti ének szer -
kesz té si mód ját és egy sze rű hang ja it. Vé ge a gö -
rög mi to ló gi á nak! Vé ge Hes pe rus nak és Lu ná -

nak és az an dal gá sok nak. Fér fi éne kel a mos -
ta ni nap tól, ma gát egy nek tud ja és egy nek ér -
zi a nép nek el nyo ma tá sát ke ser gő mil li ók kal.
Ő lesz az, ki szá juk ba szót ad, ki föl eme li ma -
gát a két ség be esés ből, és föl eme li ma gá val
egész nem ze tét.”

Hymnus,
a’ magyar nép’ zivataros századaibol

Isten, áld meg a’ magyart
Jó kedvvel, bőséggel;
Nyujts feléje védő kart,
Ha küszd ellenséggel;
Balsors a’ kit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödte már e’ nép
A’ multat ’s jövendőt.

Öseinket felhozád
Karpát’ szent bérczére
Altalad nyert szép hazát
Bendeguznak vére.
’S merre zugnak habjai
Tiszának, dunának,
Árpád’ hősmagzatjai
Felvirágozának.

Érttünk kunság’ mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj’ szöllővesszejin
Nektárt csepegtettél.
Zászlónk’ gyakran plántálád
Vad török’ sánczára,
’S nyögte Mátyás’ bús hadát
Bécsnek büszke vára.

Hajh, de bűneink miatt
Gyult harag kebledben,
’S elsujtád villámidat
Dörgő fellegedben;
Most rabló mongol’ nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd töröktől rabigát
Vállainkra vettünk.

Hányszor zengett ajkain
Ozman’ vad népének
Vert hadunk’ csonthalmain
Győzedelmi ének!
Hányszor támadt tenfiad,
Szép hazánk, kebledre,
’S lettél magzatod miatt
Magzatod’ hamvvedre!

Bújt az üldözött; ’s felé
Kard nyult barlangjában;
Szerte nézett, ’s nem lelé
Honját a’ hazában.
Bérczre hág, és völgybe száll,
Bú ’s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
’S lángtenger fölette.

Vár állott, most kőhalom;
Kedv ’s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, ’s siralom
Zajlik már helyettek.
’S ah, szabadság nem virúl
A’ holtnak véréböl,
Kinzó rabság’ könnye hull
Árvánk’ hő szeméböl!

Szánd meg, isten, a’ magyart,
Kit vészek hányának!
Nyujts feléje védő kart
Tengerén kinjának;
Balsors a’ kit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt:
Megbünhödte már e’ nép
A’ multat ’s jövendőt!

(A vers Kölcsey eredeti helyesírásával.)

III.
A Hym nus ke let ke zé si he lyén, a szat már cse kei
te me tő be já ra tá nál az or szág zász ló lo bog, és
mel let te egy bronz ba ön tött vi lág tér kép ta lál -
ha tó. A kon ti nen se ken egy-egy szám lát ha tó,
amely azt jel zi, hogy az ott la kók kö zül há nyan
vall ják ma gu kat ma gyar nak. A ha tá ra in kon kí -
vül re kedt ma gyar ság iden ti tá sá nak meg őr zé -

Szatmárcseke híres temetője a csónakos fejfákkal

A ma gyar kul tú ra nap ja –
f Folytatás a 7. oldalról
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sé ben – nem ze ti him nu szunk mel lett – sa ját
him nu szuk is sze re pet ját szik.

Az ősi szé kely him nuszt Bar tók Bé la je gyez -
te le a Csí ki-me den cé ben. A ka to li kus szé ke -
lyek a mai na pig ezt ének lik a csík som lyói Má -
ria-bú csú kon.

Hej, én édes jó Is te nem,
Ol tal ma zóm, se ge del mem,
Ván dor lás ban re mény sé gem,
Ín sé gem ben lágy ke nye rem!

Ván dor fecs ke se bes szár nyát,
Ván dor le gény ván dor bot ját
Ván dor szé kely re mény sé gét
Jé zus, áldd meg Er dély föld jét!

Ván dor fecs ke ha za ta lál,
Édes any ja fész ké re száll,
Ha za jöt tem, meg ál dott a
Csík som lyói Szűz Má ria!

A nem ka to li kus szé ke lyek nem iga zán éne kel -
ték e Má ria-him nuszt. Az ő kö rük ben vi szont
gyor san ter jedt a Csa nády György ál tal írt és Mi -
hal ik Kál mán ál tal meg ze né sí tett, Ki tud ja,
mer re… kez de tű dal. A mű 1921-ben szü le tett;
Csa nády György A má ju si nagy ál do zat cí mű mű -
vé ben még kant át é nak ne vez te, és hoz zá a ze nét
Mi hal ik Kál mán le ány kar ra kom po nál ta. 1922-
ben – a ze ne szer ző ha lá lá ról tu dó sí tó cik ké ben
– a köl tő már him nusz nak ne ve zi opu sát. 

A dal ér de kes sé ge, hogy nem Szé kely föl dön, ha -
nem Bu da pes ten író dott, mi vel a szer zők Tri a -
non után át te le pül tek az anya or szág ba. Az ének
az er dé lyi nem zet rész Tri a non utá ni kor sza ká nak
han gu la tát, ér zé se it fe je zi ki: azt a te he tet len sé -
get, szo ron ga tott sá got, ame lyen már csak Is ten
és a ná la köz ben já ró Csa ba ki rály fi se gít het.

A tár sa da lom vé le mé nye meg osz lik e mű kap -
csán. Van nak, akik úgy vé lik, hogy csak egy him -
nu szunk le het (Köl cse yé); van nak, akik azért fa -

nya log nak, mert sem a ver set, sem dal la mát nem
tart ják elég gé ér té kes nek. A több ség azon ban szí -
ve sen ének li, és nép sze rű sé gé nek csak hasz nált,
hogy Er dély ben év ti ze de ken át til tott ir re den -
ta ének nek szá mí tott. 1946 után a cson ka or szág -
ban is be til tot ták, és csak „il le gá lis úton” ter jed -
he tett. A til tás nyo mán a rend szer vál toz ta tás
előt ti évek ben a ma gyar ság össze tar to zá sá nak
ki fe je ző jé vé vált. 1989-ben pél dá ul Nagy Im re és
tár sai új ra te me té se kor a Hym nus, a Bol dog -
asszony anyánk és a Szó zat után a szé kely him -
nuszt éne kel te el a tö meg. Tény, hogy a szé kely
him nuszt ma már szin te min den ki kí vül ről
tud ja, ha nem is az ere de ti szö veg gel. 

Szé kely him nusz
Csa nády György szö ve ge:

Ki tud ja, mer re, mer re visz a vég zet 
Gö rön gyös úton, sö tét éj je len. 
Se gítsd még egy szer győ ze lem re né ped, 
Csa ba ki rály a csil lag ös vé nyen. 
Ma rok nyi szé kely por lik, mint a szik la 
Né pek har cá tól zaj ló ten ge ren. 
Fe jünk a hul lám száz szor el bo rít ja, 
Ne hagyd el Er délyt, Er délyt Is te nem! 

Folk lór vál to za ta:

Ki tud ja, mer re, mer re visz a vég zet:
Gö rön gyös úton, sö tét éj je len.
Ve zesd még egy szer győ ze lem re né ped
Csa ba ki rály fi csil lag ös vé nyen.

Ma rok nyi szé kely por lik, mint a szik la
Né pek har cá nak zaj ló ten ge rén,
Fe jünk az ár, jaj, száz szor el bo rít ja,
Ne hagyd el vesz ni Er délyt, Is te nünk!

És az is me ret len ere de tű, de a het ve nes
évek től kezd ve gyak ran éne kelt foly ta tás:

Amed dig élünk, ma gyar aj kú né pek
Meg tör ni lel künk nem le het so ha
Szü les sünk bár hol, föl dünk bár mely pont ján
Le gyen a sor sunk jó vagy mos to ha.

Ke ser ves múl tunk – év ez re des bal sors
Ta tár s tö rök dúlt, la banc rab igált
Jus sunk e hon ban, ma gyar-szé kely föl dön
Sza bad ha zá ban él ni bol do gan.

A csán gó him nusz né ven is mert ének szö ve -
ge a 19. szá zad má so dik fe lé ben szü le tett
mű köl te mény, ame lyet Pet rás In ce Já nos – az
ál ta la gyűj tött nép da lok kal együtt – jegy zett
fel. Ezt 1989–90-ben a Túl a vi zen, Tót or szá -

gon… kez de tű ré gi csán gó ke ser ves dal la má -
val pá ro sí tot ták, s így szü le tett meg a csán gó
him nusz.

Csán gó him nusz
Csán gó ma gyar, csán gó ma gyar,
Mi vé let tél, csán gó ma gyar. 
Ág ról sza kadt ma dár vagy te,
El vet tet ve, el fe led ve.

Egy pusz tá ba te le ped tél, 
Me lyet or szág nak ne vez tél.
De se or szá god, se ha zád,
Csak az Úr is ten gon dol rád.

Ide gen nyelv bé bort ja nyom,
Olasz pa pocs kák nya ka don.
Nem tudsz éne kel ni, gyón ni,
anyád nyel vén imád koz ni.

Én Is te nem mi lesz ve lünk?
Gyer me ke ink s mi el ve szünk!
Me lyet apá ink őriz tek,
El pusz tít ják szép nyel vün ket.

Hall juk, áll még Ma gyar or szág,
Úr is te nünk, te is meg áldd!
Hogy raj tunk kö nyö rül je nek,
El vesz ni ne en ged je nek.

Mert mi is ma gya rok va gyunk,
Még Ázsi á ból sza kad tunk.
Úr is ten, sor sun kon se gíts,
Csán gó ma gyart el ne ve szítsd!

Fel lel he tő egy úgy ne ve zett fel vi dé ki him nusz
is, mely nek ke let ke zé si ide je tisz tá zat lan.

Fel vi dé ki him nusz
Paj tás, a ha zád ez a szé les fel vi dék.
Szép ha zám, te tu dod,

hoz zád min dig hű ez a nép.
Ma gya rul dob ban ez a szív,

ma gya rul szól ez a száj,
Paj tás, de ha kell, a ba rá tod a vi lág.

Ér jen bár mi baj, so ha nem tö rik meg ez a nép.
Jön még száz vi har, hű en őr zi hi tét.
Ma gya rul dob ban ez a szív,

ma gya rul szól ez a száj,
Paj tás, de ha kell, a ba rá tod a vi lág.

IV.
Him nusz tör té ne tet át te kin tő össze ál lí tás ra
vál lal koz tunk, nem mű elem zés re. Bí zunk azon -
ban ab ban, hogy az e he lyütt egy más alatt ol -
vas ha tó him nusz szö ve gek hoz zá se gí tik az ol -
va sót a mű faj sa já to san ma gyar jel lem ző i nek fel -
is me ré sé hez, és ki-ki meg vizs gálhat ja, hogy sa -
ját sze mé lyé ben mi ként vi szo nyul a ben nük tük -
rö ző dő nem ze ti ka rak ter je gyek hez. Eh hez to -
váb bi ada lék ként szol gál hat két „új ko ri him -
nusz”. Mert hogy „him nu szok” ma is szü let nek.

A Nyit ra mel let ti Zo bor pol gár mes te re pél dá -
ul Kol tai Ger gelyt, a Kor mo rán együt tes ala pí -
tó ját kér te fel a zo bor al jai him nusz meg írá sá ra.

Zo bor al ja him nu sza
Nem ad ha tok mást,
imá ra kul csolt kéz zel,
fel emelt fe je met,
té pett büsz ke sé gem.
Ve zet en gem uta mon
hős Hu ba ve zér.
Gye pű őr ként ál lok he lye men,
Is ten ma gyar nak te rem tett!

Lesz még olyan idő,
négy tu rul száll az égen.
A tisz ta han gok a ha mi sak kal
vég leg he lyet cse rél nek.
Ki árul ni lel ke met
az len ne a szé gyen.
A ke zek össze ér nek,
Is ten ma gyar nak te rem tett.

Be szánt hat ják a sí ro kat,
a há zat, az er dőt, a ré tet,
de apám, anyám éne ké ben
a mon dák to vább él nek.

A ge ren csé ri ut cán 
pi ros ró zsák nyíl nak,
Zo bor-he gyen új nap kel fel –
Is ten ma gyar nak te rem tett!

Nem ma radt más ne kem,
csak iga zam, tisz tes sé gem.
Védd meg, Uram, Te rem tőm,
ma ra dék nyi né pem.

Szí vem ké rést kar col 
fel a ma gas ég re:
Ne hagyd vesz ni, Is te nem,
Ne hagyd Zo bor-vi dé ket!

Si mon Já nos mér nök, a fü le ki ró mai ka to li kus
temp lom kán to ra a 2004. de cem ber 5-i szé -
gyen tel jes népsza va zás után ír ta meg A hű ség
him nu szát.

A hű ség him nu sza
Test vér, ki től el vet ték a ha zát, föl det s gyö ke ret,
E szó: „ma gyar” össze szo rít ja a szí ve det,
Hogy vé del mezd né ped, min dennap meg ví vod

har cod,
A Szó zat és a Szent Ko ro na könnyek kel

áz tat ja ar cod.
Ref rén:
Tudd hát, hogy nem vagy egye dül, ha élő hi ted, 
Légy még egy szer büsz ke, és emeld fel a fe jed. 
Az Is ten ve lünk van, ő a re mény és vi gasz, 
Csak azt ve szí ted el, ami ről vég leg le mon dasz,

ön ként le mon dasz. 

Tűr ted kí nok kely hét, gya lá za tok tö me gét, 
Meg ta gad ták tő led a bol dog ság me le gét. 
De vedd ke zed be sor sod, hadd el a pa naszt, a jajt,
Mu tasd meg a vi lág nak, hogy le győz hetsz

ezer nyi bajt! 
Ref rén

* * *

A Köl csey–Er kel-him nusz min den ma gyar
him nu sza, ti zen öt mil lió ma gyar imád sá ga.
Az al ko tás nak – a vi lá gon egye dül ál ló mó don
– köz ada ko zás ból ké szült szob ra is van Bu da -
ke szin. Újab ban a ma gyar út le ve lek kel is ma -
gunk kal visszük: lap ja in UV-fény ben lát ha tó
a köl te mény kot tá ja, a mű anyag adat la pon pe -
dig dom bor nyo más sal a kéz irat szö ve gé nek
rész le te.

A szerző magyartanár, a Szőnyi István
Általános Iskola és Alapfokú Mű vé szet oktatási
Intézmény igazgatója 

Kölcsey Ferenc (Sződemeter, 1790. augusztus 8. – Szatmárcseke, 1838. augusztus 24.) síremléke

„Isten, áldd meg a magyart!” – a szatmár cse -
kei református templom szószékének terítőjén

– him nu sza ink tük ré ben
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b Mind annyi unk szá má ra be cses
és fél tett kin csek az em lé kek.
Akár a lel künk ben, akár ré gi fo -
tók, le ve lek, sze mé lyes tár gyak
for má já ban őriz zük őket, do bo -
zok ba zár va. Ér té kük anya gi ak -
ban ki fe jez he tet len – hoz zánk
tar toz nak, iden ti tá sunk ré szei.
Egy nép nek is van nak ha son ló
kin csei: pél dá ul a nyelv em lé -
kek. A Ti ha nyi ala pí tó le vél ről, a
Ha lot ti be széd és kö nyör gés ről, az
Óma gyar Má ria-si ra lom ról ta -
lán min den ki hal lott már – de
mind ezt lát ni, be tűz get ni, ke -
res gél ni az el ső ma gyar mon da -
to kat, hely ség ne ve ket, bo ga rász -
ni a mí ves kéz írá so kat, a sű rűn
rótt so ro kat, ima köny ve ket, kó -
de xe ket… – az iga zi ka land, uta -
zás nyelv tör té ne tünk óma gyar
kor sza ká ba, a tör té nel mi kö zép -
kor ba. A ma gyar írás be li ség el -
ső öt száz évé nek – az ál lam ala -
pí tás tól a mo há csi vé szig ter je dő
idő szak nak – az em lé ke it múlt év
de cem be ré ben egy há zunk or -
szá gos iro dá já nak dol go zói is
meg te kint het ték. Az Or szá gos
Szé ché nyi Könyv tár ban lát ha tó
ki ál lí tá son Ka li na Ka ta lin, az
ok ta tá si osz tály ve ze tő je volt ér -
tő tár lat ve ze tőnk.

Va jon a ked ves ol va só tud ja, hogy mit
ne ve zünk szór vány em lék nek? És tud -
ná idéz ni az el ső fenn ma radt ma gyar
nyel vű mon dat tö re dé ket? És az el ső
sze rel mes vers, egy vi rág ének so ra it
va jon mi lyen kö tet ben ke res né? Ma,
ami kor ter mé sze tes egy sze rű ség gel
írunk, ol va sunk, ont juk a hi va ta los és
ma gán jel le gű do ku men tu mo kat, fel -
jegy zé se ket, csak ámu lunk azo kon a

ki ál lí tott tár gya kon, ame lyek ele ink -
től – sok szor ka lan dos úton, vé let le -
nek, sze ren csés, film be il lő for du la -
tok út ján – ma rad tak ránk…

Ka li na Ka ta lin ma gyar nyelv és
iro da lom sza kos ta nár ként és a
nyelv tör té net ked ve lő je ként szak -
ér tő je e té má nak. A Ha lot ti be széd

és kö nyör gés től Má rai Sán dor Ha lot -
ti be szé dé ig lát tat ta ve lünk azt az ívet,
amely írás be li sé günk kez de te i től a je -
le nig nyú lik. Be ve ze tő jé ben nem
csak a ki ál lí tás hoz kap cso ló dó tud -
ni va ló kat is mer tet te; szólt a Ka zin -
czy-év ről, a nyelv újí tás ról, a nyelv -
já rá sok ról, ame lyek fö lé bol to zó -
dott az iro dal mi nyelv nek ne ve zett
nyelv vál to zat…

A la tin nyel vű Ti ha nyi ala pí tó le -
vél kö ze pe tá ján meg ta lál tuk a hí res
ma gyar mon dat tö re dé ket: „fe he ru -
u a ru rea me neh ho du utu rea”, mai
nyel ven „Fe hér vár ra me nő had út ra”.
A var rott per ga men ki be tű zé se nem
könnyű, ezért a ki ál lí tók ki ve tí tőn
mu tat ják a ma gyar hely ség ne ve ket.
Hal lat la nul iz gal mas tör té ne te ket
is meg is mer het tünk tár lat ve ze tőnk -
től: szólt pél dá ul az el ső fenn ma radt
ma gyar vers, az Óma gyar Má ria-si -
ra lom „be azo no sí tá sá ról”, ar ról, hogy
a ver set tar tal ma zó kó de xet a Le u -
ve ni Egye te mi Könyv tár ban őriz ték,
s a la tin szö veg ben ta lált is me ret len
mon da to kat elő ször tö rök nek vél ték.
Sze ren csé re a szak ér tő fel is mer te a
ma gyar so ro kat… S meg tud tuk azt
is, hogy a kó dex még egy ka taszt ro -
fá lis tűz vészt is túl élt.

Hall hat tunk a ko los to rok szor -
gal mas kó dex má so ló i ról, a Nyu lak
szi ge tén élt do mon kos apá cák éle té -
ről, kü lö nö sen is Szent Mar git ról, va -
la mint a kó de xe ket má so ló, ki ma gas -
ló mű velt sé gű Rás kai Le á ról. Lát tuk

a leg ko ráb bi bib lia for dí tá so kat, a Jó -
kai-kó de xet, ima köny ve ket. A ma -
gyar nyelv em lé kek ugyan is két for rás -
ból fa kad nak: a jo gi és az egy há zi élet
szá má ra volt leg elő ször szük ség írott
anya gok ké szí té sé re.

Vé gül csak fel so ro lás kép pen: az el -
ső te rem ben a la tin nyel vű ok le ve lek -
ben szór vá nyo san meg je le nő ma -
gyar sza vak kal ta lál koz hat a lá to ga -

tó, a má so dik ban a ma gyar nyel vű
ko los to ri iro da lom kin csei, a kó de xek
van nak ki ál lít va. Mint Ka li na Ka ta -
lin el mond ta, a ki ál lí tás szen zá ci ó ja,
hogy ez al ka lom mal, itt a tár la ton „ta -
lál ko zik” elő ször a Bé csi, a Mün che -
ni és az Apor-kó dex, vagy is az úgy -
ne ve zett Hu szi ta Bib lia, az el ső ma -
gyar bib lia for dí tás. A ki ál lí tás har ma -
dik ter me pe dig azt mu tat ja be, ho -
gyan ön ál ló so dott a ma gyar nyel vű
iro da lom, ho gyan lett mind in kább a
min den na pok ban is hasz ná la tos a
ma gyar nyelv. 

A tár lat hoz hon lap is kap cso ló -
dik (nyelv em le kek.oszk.hu), a könyv -
tár to váb bá a ki ál lí tás hoz csat la koz -
va a nyelv em lé kek té ma kö ré ben
ren dez tu do má nyos na pot a ma gyar
kul tú ra nap ja al kal má ból ja nu ár
21-én. Az ér dek lő dő ket ek kor több -
ször tár lat ve ze tés, il let ve elő adá sok
vár ják. 

g Kháti Dóra 

Lát já tok fe le im…
Ki ál lí tás a ma gyar nyel vű írás be li ség kez de te i ről az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár ban

„Lát já tok fe le im…” cím mel leg be cse -
sebb nem ze ti erek lyé in ket mu tat ja
be az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár:
nyelv em lé ke ink rit ka gyűj te mé nyét
a Ti ha nyi ala pí tó le vél től az 1530-as
évek re mek kó de xe i ig. 

A múlt meg idé zé sén túl az a cél
ve zet te a ren de ző ket, hogy a lá to ga -
tók – fő leg a fi a ta lok – mű ve lő dés -
tör té ne tün ket meg is mer jék és új ra -
gon dol ják. Fél ezer év, a la tin nyel vű
ok le ve lek ma gyar szór vá nya i tól a
min den na pok írás be li sé gé ig. Mennyi
fél tett kincs, je les fér fi ak, ki rá lyi ke -
zek érin tet te rit ka kö te tek, tört per -
ga men la pok!

A kiállításon a Ma don na gyer -
mek kel cí mű szo bor fo gad ja a lá to -

ga tót. Az arc tö rött, a kis de det tar -
tó kéz is. A fá jó hi ányt pó tol ja a va -
ló ság: kis fi át álom ba rin ga tó anya áll
mel let tem. Az ál lam ala pí tó Szent Ist -
ván ki rály és Gi zel la ki rály né ké pe
az 1031-ben hím zett ko ro ná zá si pa -
lás ton. A tö re de zett, ra gasz tott és
sok he lyen meg varrt Ti ha nyi ala pí -
tó le vél (1055), egy tér kép az erős
szik lá ra épült vá ros ról; vit rin ben
Ano ny mus Ges ta Hun ga ro ru ma.

Lé leg zet-vissza fojt va jár-kel az
em ber a mély csönd ben, a vissza per -
ge tett messzi szá za dok ban, a kor hű
tár gyak kal éke sí tett fa lak kö zött.
Már is itt van a leg ko ráb bi fenn ma -
radt ma gyar nyel vű szö veg: a Ha lot -
ti be széd és kö nyör gés (1195). Az ér -

tel me zés ke mény mon da tai: „Lát já -
tok fe le im sze me tek kel, mik va -
gyunk: bi zony por és ha mu va -
gyunk…”

A má so dik te rem bolt ívei alatt a
ma gyar nyel vű kó dex iro da lom
(1440–1530) meg ma radt da rab jai.
Kö zé pen két ódon szép sé gű könyv.
A Jó kai-kó dex: leg ko ráb bi köny -
vünk, rö vid tör té ne tek kel Szent Fe -
renc és tár sai éle té ből. A má sik a Jor -
dánsz ky-kó dex: az Ószö vet ség el ső
hét köny vé vel és a szin te tel jes Új -
szö vet ség gel.

Nagy Szent Ger gely pá pa szob ra
fá ból (1477), a kas sai temp lom fő ol -
tá rá ról, a Mi atyánk fel na gyít va, re -
mek kal li gra fi kus be tűk kel.

Bi zony fel so rol ni is hosszú len ne
a rit ka kin cse ket, fosz ló le ve le ket,
ima köny ve ket… El iga zod ni Ma -
gyar or szág el ső nyom ta tott tér ké -
pén, meg ke res ni ele ink por lep te
láb nyo mát.

A kö vet ke ző na gyobb ré szek A
ma gyar nyel vű iro da lom az ön ál ló -
su lás út ján s Az írott ma gyar nyelv
min den na pi hasz ná lat ban gyűj tő cí -
me ket vi se lik. Gyö nyö rű fa táb lás
pré di ká ció gyűj te mé nyek, a kon vent
pe csét je, sír em lék tö re dé kek, olaj fest -
mény a nap ba öl tö zött asszony ról
(1520); egy dí szes erek lye tar tó há zi
ol tár, mond hat ni „mo dern” trip ti -
chon az 1440-es esz ten dők ből. Más -
fél óra után, a Nyu lak szi ge te Do -

mon kos-ren di apá cá i nak tö ré keny
köny ve i vel bú csú zom a ki ál lí tás tól.
Fá rad tan, de va la mi el mond ha tat lan
lel ki gaz dag ság gal.

* * *

Nyelv.Em lék.Te rem tés. A ma gyar
nyelv évé hez kap cso ló dó an – a nyelv -
em lé ke ket be mu ta tó tár lat ki egé szí -
té se ként – Ka zin czy Fe renc em lé ké -
hez il lesz ke dő ka ma ra ki ál lí tás is lát -
ha tó feb ru ár 28-ig a könyv tár kéz irat -
tá rá ban. Az ér tő sze re tet tel össze ál -
lí tott vá lo ga tás a Ka zin czy-erek lyé ken
ke resz tül mu tat ja föl a nagy nyelv újí -
tó és a nyelv em lé kek vi szo nyát. Oku -
lás ra és épü lés re az új év szá zad ban. 

g Feny ve si Fé lix La jos

A „Lát já tok fe le im…” – Ma gyar nyelv em lé kek a kez de tek től a 16. szá zad
ele jé ig cí mű ki ál lí tás 2010. feb ru ár 28-ig tart nyit va az Or szá gos Szé ché -
nyi Könyv tár ban (Bu da vá ri Pa lo ta, F épü let). Lát ha tó töb bek kö zött a Ti -
ha nyi ala pí tó le vél, a Ha lot ti be széd és kö nyör gést tar tal ma zó 12. szá za -
di Pray-kó dex, a 15. szá za di Bé csi, Mün che ni és Apor-kó dex vagy a 16. szá -
za di Pe er-kó dex. A ki ál lí tás a könyv tár VI. eme le tén te kint he tő meg kedd -
től szom ba tig, 10 és 18 óra kö zött.

Az el ső ma gyar bib lia for dí tás, az úgy ne ve zett hu szi ta Bib lia há rom kó dex ben
– a Bé csi, a Mün che ni és az Apor-kó dex ben – ma radt fenn. Ké pün kön a négy
evan gé li um szö ve gét tar tal ma zó Mün che ni kó dex (1466) egyik ol da la.

A kö zép kor ból ránk ma radt leg szeb ben dí szí tett ma gyar nyel vű kéz irat, a Fes -
te tics-kó dex – a Ki ni zsi Pál fe le sé ge, Ma gyar Be nig na szá má ra ké szült imád -
sá gos köny vet a nagy vá zso nyi pá los ko los tor ban ál lí tot ták össze (1492–1494)

As si si Szent Fe renc és tár sai le gen dá ját be szé li el a ránk ma radt leg ré geb bi
ma gyar nyel vű könyv, a Jó kai-kó dex (1440 kö rül)
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„Fö löt ted ott ra gyog az Úr, di cső sé ge
meg lát szik raj tad.” (Ézs 60,2)

A víz ke reszt ün ne pe utá ni utol só hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi
a meg di cső ült Krisz tust ál lít ják elénk;
ő Is ten kép má sa és di cső sé gé nek ki -
su gár zá sa. „Fel ma gasz tal ta tott az Úr min den né pek fö lé, di cső sé ge túl van
az ege ken.” (GyLK 746,3) S az „Is ten gyúj tott vi lá gos sá got a mi szí vünk ben,
hogy Jé zus Krisz tus ar cán fel is mer jük az ő di cső sé gé nek ra gyo gá sát.” (2Kor
4,6; LK) Meg di cső ü lé se kor el vál to zott az Úr: az „ar ca fény lett, mint a nap,
ru há ja pe dig fe hé ren ra gyo gott, mint a fény”, s Aty ja hang ja hal lat szott a fé -
nyes fel hő ből: „Ez az én sze re tett Fi am, aki ben gyö nyör kö döm, reá hall gas -
sa tok!” (Mt 17,2.5) „Az Atya Is ten Krisz tust pe csé tel te el Meg vál tó vá. Egye -
dül őt kell te hát hall gat nunk és be fo gad nunk! Óva kodj at tól, hogy csak úgy,
ige nél kül ka lan doz va Krisz tust Is ten től el sza kítsd. Kí vü le nincs Is ten, hogy
meg ta lál hat nám, s hoz zá jut hat nék” – fi gyel mez tet Lu ther. Is ten ere jé nek kin -
cse cse rép edé nyek ben van: „Jé zus ha lá lát min den kor tes tünk ben hor doz zuk,
hogy Jé zus éle te is lát ha tó vá le gyen tes tünk ben.” (2Kor 4,10) Ez va ló sult meg
a nem ze tek apos to lá vá lett Saul éle té ben, mi u tán a da masz ku szi úton ta lál -
ko zott a fel tá ma dott s meg di cső ült Jé zus sal. Mit je lent e pál for du lás a gya -
kor lat ban? „Ami ne kem nye re ség volt, kár nak ítél tem a Krisz tu sért. Kár nak
íté lek min dent… az én Uram is me re té nek pá rat lan nagy sá gá ért. Őér te sze -
mét nek íté lek min dent, hogy őt meg nyer jem.” (Fil 3,7–8; LK) Pál apos tol meg -
té ré se is Is ten in gyen ke gyel mé nek cso dá ja. Krisz tus a Lé lek ál tal vá lik je -
len va ló vá min den ch ris ti a nus sá lett em ber szá má ra, azok pe dig sza bad dá lesz -
nek meg té ré sük s új já szü le té sük pil la na tá ban, és a Fiú ké pé hez lesz nek ha -
son ló vá. „Mi pe dig mind nyá jan ugyan ar ra a kép re for má ló dunk át az Úr Lel -
ke ál tal di cső ség ről di cső ség re.” (2Kor 3,18) Ná tá na él (is!) fel is mer te Jé zus ban
az Is ten Fi át, s hitt ben ne. Ezt mond ja Jé zu sunk: „…meg lát já tok a meg nyílt
eget és az Is ten an gya la it, amint fel száll nak, és le száll nak az Em ber fi á ra.” (Jn
1,51) Az Is ten szá munk ra is csak ben ne lett meg is mer he tő vé, mi vel Jé zus az
út, az igaz ság és az örök élet. Mind ezt itt kell el nyer nünk: „Aki hisz a Fi ú -
ban, an nak örök éle te van, aki pe dig nem en ge del mes ke dik a Fi ú nak, nem lát
majd éle tet, ha nem az Is ten ha rag ja ma rad raj ta.” (Jn 3,36) Já nos lát hat ta a
fel ma gasz talt Krisz tus di cső sé gét. Min den szem meg fog ja őt lát ni, mert „övé
a di cső ség és a ha ta lom örök kön-örök ké. (…) Én va gyok az Al fa és az Óme -
ga, így szól az Úr Is ten, aki van, és aki volt, és aki el jö ven dő: a Min den ha tó”
(Jel 1,6.8). Jé zus egy lé nye gű a ró la bi zony sá got te vő Aty já val, aki el küld te e
föld re, ezért je lent he ti ki: „Én va gyok a vi lág vi lá gos sá ga: aki en gem kö vet,
nem jár sö tét ség ben, ha nem övé lesz az élet vi lá gos sá ga.” (Jn 8,12) Az Atya di -
cső sé ges tet te it hir de tő ka rá cso nyi ün nep kör le zá rá sa ként is hang zik az áro -
ni ál dás, s eb ből is di cső sé ge árad: „Ra gyog tas sa rád or cá ját az Úr…” (4Móz
6,25) Kér het jük: „Áldj meg min ket, Úr is ten, / A te jó vol tod ból, (…) Or cád
vi lá gos sá ga / Has son min ket ál tal…” (EÉ 323,1)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

1. Össz hang – de mi vel és ki vel?
Is mer tek-e ki egyen sú lyo zott, hi te les,
har mó ni á ban élő em be re ket? Olya -
no kat, akik nek sza vai, bel ső vi lá ga és
tet tei össz hang ban van nak. Én is me -
rek. Van nak köz öttük gye re kek, ka -
ma szok, fel nőt tek, hí vők és nem hí -
vők. A sza vak nak, a szív nek és a tet -
tek nek az egy be csen gé se ter mé sze -
te sen csak ak kor szép, ha együtt
szól az Al ko tó mu zsi ká já val. Úgy
gon do lom, a szí ve mé lyén ér zi ezt
min den em ber. 

Er re utal a ma ga mód ján egy vicc
is: „Azt sze re tem Ar túr ban, hogy
egye nes, őszin te em ber. Min dig tu -
dom, hogy mi re szá mít ha tok ná la:
ke gyet len és vad kül se je mö gött
min den ga lád ság ra el szánt, go nosz
bel ső rejtőzik.”

2. Ad ni a na gyot?
Nyi las Mi si jut az eszem be. Azért tet -
szett a Légy jó mind ha lá lig, mert fel -
tűnt ben ne, mennyi re „lé pést tart
ma gá val” Mi si. Ha fáj ne ki va la mi, és
szük sé gét ér zi, el bú jik sír ni. Nem ad -
ja a „na gyot”. Ha új ra fáj, új ra ki sír ja
ma gát egy rej tek he lyen. Le egy sze rű -
sít ve: szív bé li ál la po tá nak meg fe le lő -
en vi sel ke dik.

De mi ként sza kad hat el egy más tól
a szív, a száj és a cse le ke de t? Ke res -
sünk egy ese tet az em lé ke ze tünk ben,
ami kor Is ten fe gyel me zett ben nün -
ket. Ha meg van, gon dol junk be le,
hogy go nosz szív vel le het-e „jót”
cse le ked ni. Is ten va jon mit fog néz -
ni? A szí vet vagy a cse le ke de te ket?

Ke gyel mes Atyánk azon van, hogy
hely re te gyen min ket. Fi gyel mez tet,

dor gál egy hely ze ten, egy em be ren
ke resz tül, az Ige ál tal, vagy úgy, hogy
ránk ne he ze dik ke ze.

3. A har mó nia hely re ál lí tá sa
Dá vid ki rály is meg ta pasz tal ta az Úr
fed dé sét. A pró fé ta fi gyel mez te té sé -
nek ha tá sá ra szí ve össz hang ba ke rült
a sza va i val, me lyek kel ma gát el ítél te
(2Sám 11. és 12. fe je zet). A 2Sám
12,13-ban ol vas suk: „Mon da azért
Dá vid Ná tán nak: Vét kez tem az Úr el -
len!” Ol vas suk el az 51. zsol tárt is. Dá -
vi dot át jár ta a bű ne mi at ti fáj da lom.
Kö nyör gött bo csá na tért, tisz ta szí -
vért… és hely re áll ha tott a har mó nia.
A 32. zsol tár kö zel hoz za en nek meg -
ta pasz ta lá sát. Mi lyen cso dás!

Mi vel a frigy lá da Is ten nek a je len -
lé tét, né pé vel va ló szö vet sé gét tes te -
sí tet te meg, nagy ün nep volt, ami kor
vi szon tag sá gok után vissza ke rült a
zsi dók tá bo rá ba. E na pon Dá vid szí -
ve sze rint vi sel ke dett: A 2Sám 6,14-
ben ol vas hat juk, hogy örö mé ben
tel jes ere jé ből tán colt az Úr előtt. Mi -
lyen le he tet len gon do lat, hogy az
öröm nap ján, me lyet Is ten szer zett,
ne érez te vol na át, és ne fe jez te vol -
na ki ezt az örö met. Én már ta lál koz -
tam olyan nal, hogy va la ki nem mer -
te meg él ni az örö met.

4. Lát szat és va ló ság
Gon dol junk most be le egy torz le he -
tő ség be: Dá vid el kezd tán col ni Ná -
tán pró fé ta előtt a vét két le lep le ző
pél dá za tot kö ve tő en, úgy, ahogy a
frigy lá da ér ke zé se kor tet te. Kí vül ről
néz ve azt mond hat ná va la ki: Mi -
lyen élő hi tű, ör ven de ző ke resz tény!

De hát Is ten a szí ve ket vizs gál ja,
nem a tánc tel je sít ményt vagy a ze nei
ha tást! Tud juk, hogy az ün nep lést
bűn nel együtt el nem szen ved he ti
(Ézs 1,13). És mi a hely zet az zal a csa -
lád anyá val, aki éhes, fá radt fér je ha -
za ér ke zé se előtt – ott hagy va pisz kos,
éhes gyer me ke it a ren det len la kás ban
– gyü le ke zet be megy, és ott mond -
juk a vi lág bé ké jé ért imád ko zik?
Har mó nia? 

5. Szól ni szív ből, iga zat
Har mó nia. Íz lel ge tem a szót, és
eszem be jut nak hely ze tek, ami kor
va la ki be szél, és akár he lyes is le het,
amit mond, va la mi még sem stim mel.
Va la mi za var. Mint ha más gon do la ta -
it ad ná csak vissza. Va la hogy nem a
szí vé ből jön. Más fe lől vi szont te is em -
lé kez hetsz olyan eset re, hogy va la ki
mon dott va la mit, ami egy ál ta lán nem
volt szép vagy be cses – sőt! –, de meg -
mo so lyog ta tott, fe szült sé get ol dott,
mert igaz volt, szív ből jött, ben ne volt
a vál toz ta tás, elő re lé pés le he tő sé ge.

Az 51. zsol tár egyik ver se így hang -
zik: „Te pe dig a szív ben le vő igaz sá got
ked ve led, és a böl cses ség tit ka i ra ta -
ní tasz en gem.” Ad ja meg az Úr, hogy
min de nes tül össz hang ban le gyünk
ve le! Ha fáj va la mi, tud junk sír ni,
mint Nyi las Mi si; ha fel is mer jük vét -
kün ket, tud juk azo kat be is mer ni;
vagy ha öröm ér, tud junk örül ni,
mint Dá vid! 

Ha el ve szít jük a har mó ni át, tud juk
ke res ni a Te rem tőt, aki biz to san se -
gít ren det te rem te ni, vissza ke rül ni az
ő rend jé be.

g Ko vács Ka ta lin

Össz hang zat tan
Ez a pi ci, sem mi, iz gő-moz gó fé -
nyecs ke… Mi ért van az, hogy ennyi
ener gia kell a vi lá gos ság hoz? Tel je sen
ért he tet len, hogy a sö tét ség csak
úgy ele ve van, sem mit sem kell ten -
nie, és ahogy az utol só szik ra is el lob -
ban, át ve szi esz te len ural mát. De ez
a kis ap ró ság amíg ég, ad dig övé a vi -
lág. Még me le gít is.

Ki ta lál tak már min den fé le hi per-
szu per fény for rást, va kí tó fény özönt,
csak a kap cso ló hoz kell nyúl ni, vil log
min den. Szin te har sog, or dít.

Aki egye dül van, nem vá gyik er re,
meg gyújt ja a gyer tyát, va la mi lyen
cso dá la tos „ott honér zés” száll ja meg,
le gyen ház ban, sá tor ban, ős er dő ben
vagy víz par ton. Ér de kes, hogy ha
va la ki re gon do lunk, aki tes ti leg már
nincs kö zöt tünk, mert elő re ment,
mind járt gyer tyát gyúj tunk. Egy
faggyú da rab csu pán, és mi lyen sok -
fé le mó don hat ja át éle tün ket…

A gon do la tok, sze rin tem, gyer tya -
fény ben igen élén ken je len nek meg.
Jön nek-men nek, özön le nek, tor lód -
nak, egy mást lök dö sik, mint ha nem
len ne mind egy, hogy egy perc múl va
ke rül nek-e sor ra. Mint a gye re kek. Hát
per sze! Hi szen ők is a gye rme ke im,
csak az enyé im, tu dok ját sza ni ve lük,
sor ba rak ha tom, for gat ha tom, ren dez -
get he tem őket. A va kí tó fény azon nal
el űzi őket; ha hir te len a sze mem be
vág, bam bá nak, te he tet len nek ér zem
ma ga mat, és mi re új ra látok, már
mind el tűn nek, meg szök nek.

A gyer tya fény, per sze, nem csak az
enyém. Mást is ösz tö nöz het gon dol -
ko dás ra. Vol tam olyan tár sa ság ban,
ahol va la ki es te – vil lany he lyett –
meg gyúj tott egy szép gyer tyát. Egy

per cen be lül el akadt a szó, a sze mek
a láng ra me red tek, szin te min den ki -
nek az ar cá ra volt ír va, hogy nincs je -
len, „más hol jár az esze”. Jó lett vol -
na a fe jük be lát ni… Ez ám az ön zés…!
Hi szen a gon do lat ta lán az egye dü li
do log a vi lá gon, amely az em ber nek
tel je sen sa ját ja.

Le gyünk há lá sak, hogy Te oda fönt
er re is gon dol tál. Ta lán Te vagy a pi -
ci láng? Egye dül le bí rod a hi deg sö -
tét sé get. És még ilyen por sze me ket
is, mint ami lye nek mi va gyunk, gon -
dol ko dás ra kész tetsz.

Meg tu dom-e va la ha, hogy még
mi lyen kis gyer tya láng nyi örö mö ket
tar to gatsz ne kem? Vagy ne le gyek tel -
he tet len?

Jus son egy kis gyer tya láng min -
den ki nek, aki sö tét ben van!

g Dr. Sch rott Gé za

Ki nek ég a gyer tya láng?

A ve jem mel nem rég olyan há zi -
mun ká ban vet tünk részt, mely bár
egy sze rű nek tűnt, a va ló ság ban még -
is sok kal ne he zebb lett vol na, ha nem
együtt csi nál juk. Da vid, aki nek ki tű -
nő ér zé ke van a gé pek hez, va ló szí nű -
leg egye dül is meg bir kó zott vol na a
fel adat tal, az én se gít sé gem mel azon -
ban min den sok kal gyor -
sab ban ment. Én, mint tech -
ni kai an ti ta len tum, re mény -
te le nül el ve szett let tem vol -
na az ő meg lá tá sai és uta sí -
tá sai nél kül.

Szak mai mun kám so rán
ez az alap igaz ság új ból és új -
ból be bi zo nyo so dott. Hír -
lap szer kesz tő ként én irá nyí -
tot tam a hí rek össze gyűj té -
sét, össze ál lí tá sát és szer -
kesz té sét, míg má sok az il -
luszt rá ci ó kért, a rek lá mo -
kért, a lap kül le mé ért, a
nyom dai mun ká kért, a ter -
jesz té sért és a pénz ügye -
kért vol tak fe le lő sek. 

Ma ga zin szer kesz tő ként
az én vál la mon volt min den
fel adat, én fe lel tem a ki ad -
vány tel jes tar tal má ért,
emel lett né hány cikk meg írá sát is el -
vál lal tam. Raj tam kí vül még so kan
dol goz tak az írott anya gok, a fény ké -
pek össze ál lí tá sán és az il luszt rá ci ók
el ké szí té sén, me lyek ből egy kü lön
ter ve ző csa pat va rá zsolt von zó egy -
ve le get. Az ad mi niszt rá ci ót kéz ben
tar tó tit ká rom fi gyelt a fon tos rész -
le tek re, majd vé gül a nyom da le helt
éle tet nyers anya ga ink ba, így szü le tett
meg egy újabb ké pes ma ga zin. Szám -
ta lan szor, ahogy a nyom dá ból ki ke -
rü lő el ső pél dányt szem ügy re vet tem,
meg kel lett ál la pí ta nom, mennyi re
igaz, hogy „az egész min dig több,
mint a rész le tek összes sé ge”. 

Ha be le gon do lunk, ez szin te mind -

annyi unk mun ka he lyé re igaz. Fe le lő -
sek va gyunk va la mely te rü le tért, raj -
tunk kí vül azon ban – így vagy úgy –
so kan má sok is hoz zá já rul nak a kí -
vánt vég ered mény hez. A Bib lia ezt az
aláb bi egy sze rű mó don fo gal maz za
meg: „Job ban bol do gul ket tő, mint egy:
fá ra do zá suk nak szép ered mé nye van.

Mert ha el es nek, az egyik föl eme li a
tár sát. De jaj az egye dül ál ló nak, mert
ha el esik, nem eme li föl sen ki. (…) Ha
az egyi ket meg tá mad ják, ket ten áll nak
el lent. A hár mas fo nál nem sza kad el
egy ha mar.” (Préd 4,9–12) 

A me nedzs ment ben ezt a je len sé -
get szi ner gi á nak hív ják. Ez ma gá ban
fog lal ja a az együtt dol go zók egy mást
ki egé szí tő erős sé ge it, az egye di erős -
sé gek, ké pes sé gek és ta pasz ta la tok
kom bi ná lá sát a köz ér dek vagy egy
adott cél ér de ké ben. Az üz le ti, szak -
mai vi lág túl gyak ran csak a sztá rok -
ra fi gyel – olyan egyé nek re, akik tel -
je sít mé nyük kel ma ga san a töb bi ek fö -
lé emel ked nek. Pe dig még a leg te het -

sé ge sebb em be rek nek is sok fé le ad -
mi niszt ra tív, iro dai és lo gisz ti kai se -
gít ség re van szük sé gük. 

A to váb bi ak ban ve gyük sorra a
csa pat mun ka elő nye it a Bib lia tük -
ré ben! 

Fo lya ma to san csi szol juk egy mást.
Ha son ló an a kö szö rű kö vön élezett

kés hez, mi is csi szo ló dunk
a kö zös mun kák so rán, még
ha ez súr ló dá sok kal és
konflik tu sok kal jár is együtt.
„Vas sal for mál ják a va sat, és
egyik em ber for mál ja a má -
si kat.” (Péld 27,17)

Osszuk meg a ter he ket
egy más sal. El szi ge tel ten dol -
goz va fel ada ta ink vagy fe le -
lős sé ge ink ki bír ha tat lan nak
tűn het nek, míg má sok kal
együtt ter he ink könnyeb -
bül nek és ke zel he tő vé vál -
nak. „Egy más ter hét hor -
doz zá tok: így tölt sé tek be a
Krisz tus tör vé nyét.” (Gal 6,2). 

Buz dít suk egy mást. A
csa pat mun ká nak nagy sze rű
ér zel mi és lé lek ta ni ér té kei
– úgy mint baj tár si as ság és
kol le gi a li tás –, va la mint fi -

zi kai elő nyei van nak. „Ügyel jünk ar -
ra, hogy egy mást köl csö nö sen sze re -
tet re és jó cse le ke det re buz dít suk.
Sa ját gyü le ke ze tün ket ne hagy juk el,
ahogy egye sek szok ták, ha nem bá to -
rít suk egy mást…” (Zsid 10,24–25)

Te kint sünk ugyan ab ba az irány ba.
Ide á lis eset ben olyan em be rek kel
kel le ne együtt dol goz nunk, akik egy -
aránt oszt ják kül de té sün ket, cél ja in -
kat és ér té ke in ket. „Ne le gye tek a hi -
tet le nek kel fe le más igá ban, mert mi
kö ze egy más hoz az igaz ság nak és a go -
nosz ság nak, vagy mi kö ze van a vi lá -
gos ság nak a sö tét ség hez?” (2Kor 6,14) 

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

Job ban bol do gul ket tő, mint egy
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Ma, ami kor az in ter ne ten bár ki
nyil vá nos ság ra hoz hat ja írá sa it,
alig ha be csül het jük túl an nak je len -
tő sé gét, hogy – két he ten te je lent -
ke ző If jú sá gi ol da lán – az EvÉ let is
fó ru mot kí ván biz to sí ta ni az írás -
hoz ked vet ér ző, te het sé ges fi a ta -
lok nak. S hogy mi ért ne be csül jük
alá a he ti la punk nyom ta tott szá -
ma i ban va ló meg je le nés le he tő sé -
gét? Pél dá ul mert az in ter ne ten
bár mi meg je len het…

A tavalyi – „kí sér le ti” – év ben
még több nyi re fel nőt tek (ta ná rok,
is ko la lel ké szek és má sok) tu dó sí tot -
tak is ko lá juk ese mé nye i ről, ám
sze ret nénk, ha 2010-ben el ső sor -
ban az egy há zunk kö zép fo kú ok ta -
tá si in téz mé nye i ben ta nu lók töl te -
nék meg tar ta lom mal az EvÉ let 12.
ol da lát (és nem is fel tét le nül tu dó -
sí tá sok kal).

Okul va az ön ál ló új ság ként az
2007/2008-as tan év vé gé re meg -
je lent Evan gé li kus di ák Élet ta -
pasz ta la ta i ból, nem kí ván juk „elő -

cen zú rá nak” alá vet tetni a nyil -
vá nos ság nak szánt írá so kat –
azok köz vet le nül szer kesz tő sé -
günk e-mail cí mé re (eve let@lu -
the ran.hu) küld he tők a név, az is -
ko la és az osz tály fel tün te té sé vel.
Ér de künk, hogy min dig a leg -
jobb, leg ér de ke sebb írá sok je len -
je nek meg a lap ban, ezért bát ran
ígér het jük, hogy nem le szünk
rész re haj lók. Vi szont csak ere -
de ti (má sutt még nem kö zölt)
írá so kat vá runk, és – hogy né mi
tét je is le gyen a do log nak – min -
den köz lés re ér de me sí tett írá sért
és fo tó ért adunk egy-egy pon tot
a szer zőt „fog lal koz ta tó” is ko lá -
nak. A 2010. már ci us 19–20-án a
Bony hádi Petőfi Sándor Evan gé -
li kus Gimnázium és Kol lé gi um -
ban tartandó evan gé li kus di ák-
mé dia mű hely után a so kat mon dó
sor ren det is idő ről idő re köz zé -
tesszük.

g T. Pin tér Ká roly
fő szer kesz tő

Kö zép is ko lás toll for ga tók fi gyel mé be!

A mai mo dern vi lág kulcs sza va a
ro ha nás. Ro ha nunk reg gel is ko lá ba,
mun ká ba me net; ro ha nunk dél ben
ebé del ni; ro ha nunk dél után ha za,
bolt ba, a kü lön bö ző el fog lalt sá ga -
ink ra, és ro ha nunk es te is, al vás köz -
ben, hi szen az agyunk már kép te len
ki kap csol ni. Ez a ro ha nás okoz za
azt, hogy el me gyünk egy más mel lett
az ut cán, nincs időnk ar ra, hogy pár
jó szót szól junk a má sik hoz, sőt ar ra
sincs időnk, hogy ha olyan hely zet ala -
kul ki, ne tán se gít sünk a má si kon. A
leg na gyobb prob lé ma az, hogy így
arc ta lan ná vá lunk nem csak má sok, de
a ma gunk sze mé ben is.

Ez az arc ta lan ság „vá gott po fon”
két hét tel ez előtt a tro lin. Érez tem,
hogy egy ki csit más lesz ez a nap, ta -
lán az eső, a hi deg vagy a ko rán ke -
lés mi att. Té ved tem, egyik sem volt,
tel je sen más ról volt szó. Ahogy fel -
lép tem a jár mű re, eszem be öt lött: tö -
meg köz le ke dés – a ne vé ben is ben -
ne van, tö meg ről van szó, még pe dig
nem is akár mi lyen ről. Né ha már
olyan nagy ról, hogy le ve gőt is alig ka -
pok, plá ne ak kor, ami kor mint egy
száz öt ven em ber akar fel passzí ro zód -
ni egy ma xi mum száz fé rő he lyes
tro li ra. 

A frász vi szont ak kor ke rül get a
leg in kább, ami kor a mö göt tem ál ló
ko ro so dó úr tüsszen té se tar tal mát
nem a zseb ken dő jé be, ha nem az
én nya kam ba he lye zi el. Gusz tus ta -
lan, ugye? Pe dig ez majd nem min -
den na pos ese mény, csak le het, hogy
épp nem úr, ha nem hölgy, és nem
tüsszen tés, ha nem lá bon rú gás, láb -
ra lé pés a bosszan ko dást ki vál tó
ok. Vi szont a már előbb em lí tett na -
pon még ezek a dol gok sem za var -
tak vol na, tel je sen más mi att let tem
szo mo rú és mér ges. Szó val gon do -
lat ban re pül jünk vissza oda, hogy
fel szál lok. 

Az nem is kér dés, hogy ülő hely
nincs szá mom ra, de hogy a nyolc van -
éves né ni nek se le gyen, az már fel há -
bo rít. Gon do lom, hát ha egy mo -
sollyal jobb kedvre deríthetem, mi -
vel lá tom, hogy for tyog ma gá ban, te -
szem hoz zá: jo go san. Szó val fe lé
kül döm leg meg ér tőbb, leg szív me -

len ge tőbb mo so lyom, mi re mit ka -
pok? Egy gri maszt, még hoz zá olyan
gri maszt, hogy „hagyj en gem bé -
kén”. Nem ér tem, mi le het a prob lé -
ma, ta lán nem szív me len ge tő re si ke -
rült a száj hú zás, ha nem va la mi más -
ra? Té pe lő dé sem ből a mö göt tem ál -
ló lök dö sé se éb reszt föl, mi sze rint le
sze ret ne száll ni. Is mét meg pró bá lom,
fe lé is kül dök egy mo solyt, egy más -
mi lyet, egy el né zést ké rőt, de a vá lasz
ugyan az, hol ott én nem ugyan azt csi -
nál tam. Már megint a gri masz.

Ezek után tény leg kez dek ki csit
meg ijed ni: mi van, ha csak ugyan ve -
lem van a baj!? Töp ren gé sem ben
oda bo tor ká lok egy üres hely re, ki né -
zek az ab la kon, hogy még vé let le nül
se kell jen az arc ta la nok ra néz nem.
Vic ces, hogy az ép pen hall ga tott szám
is a hely zet hez il lő. A Li fe hou se Where
You Are cí mű szá ma az…, na igen, hol
vagy tok!? Hol vagy tok, ar cok, mo so -
lyok? És hol vagy tok ti, em be rek?

A men tő kéz egy kis lány ké pé ben
ér ke zik, aki a mel let tem ülő szék re
hup pan le. Sző ke, gön dör fürt je i ből,
ké ken csil lo gó, paj kos sze me i ből
csak úgy árad a sze re tet és a me leg -
ség, és ak kor a szá já ról még nem is
be szél tem. Két kis aj ka csak úgy ne -
vet, ka cag a vi lág ra, vagy in kább a vi -
lá gon? Nem tu dom, azt vi szont igen,
hogy raj tam kí vül min den ki ke rü li a
„föl di tün dér” te kin te tét, ne ve té sét.
Nem akar nak lát ni ilyen fel hőt le nül
bol dog ar cot, mert fél nek, hogy el fe -
lej tik gond ju kat-ba ju kat? Hát én
nem fé lek, vissza mo soly gok a kis lány -
ra, aki er re egy han go sat ka cag, majd
a kö vet ke ző meg ál ló nál le száll.

Ed dig tar tott csak a mo soly ára dat,
két meg ál ló ig. Két meg ál ló, ami kö -
rül be lül há rom és fél perc… mennyi
min den tör tén het há rom és fél perc
alatt: egy új úszás re kord meg szü le -
té se, egy gyer mek el ső lé pé se i nek
meg té te le, egy ze ne szám, egy mű sor -
aján ló blokk, egy ha lá los bal eset,
egy pop corn el ké szí té se… és egy
mo soly uta zás, ami hez ugyan csak
elég há rom és fél perc, vagy ha úgy
tet szik, két meg ál ló.

A szerző a szegedi School of Business
Szakképző Iskola újságíró szakos
hall gatója.

Két meg ál ló nyi
mo soly ára dat

Min den nagy ün nep előtt fel csen dül -
nek a ha ran gok az új pes ti bap tis ta
ima ház ban, ilyen kor azon ban a
temp lom to rony ha rang ja mel lett egy
ké zi hang sze rek ből ál ló együt tes is
hív ja az ér dek lő dő ket Is ten há zá ba.
Mert aho gyan a temp lom ha rang já -
nak fel ada ta, hogy az em be re ket Is -
ten hez hív ja, úgy az Új pes ti Bap tis -
ta Ha rang ze ne kar tag jai is ezt a célt
sze ret nék szol gál ni aján dék ba ka -
pott hang sze re ik kel. 

A hang sze rek és a ze ne kar
ta lál ko zá sa
Az ame ri kai Er rol Sim mons és fe le -
sé ge 1990-ben csat la ko zott az Új -
pes ti Bap tis ta Gyü le ke zet hez, és
fel aján lot ta hasz ná lat ra ké zi ha -
rang kész le tét, amíg ma gyar or szá gi
misszió mun ká juk ide je tart. Ha -

ma ro san el is kez dő dött a gya kor -
lás, a Sim mons há zas pár pe dig ha -
za té ré se kor a gyü le ke zet nek aján dé -
koz ta a kész le tet. A fi a ta lok ból ál -
ló ze ne kar tag jai cse ré lőd tek ugyan
az óta, de a szol gá lat fo lya ma tos. Az
el múlt húsz év ben or szág ha tá ron
be lül és kí vül egy aránt vé gez ték
misszi ó ju kat. Az or szág több mint
fél száz te le pü lé sén csen dül tek fel a
ha ran gok ima há zak ban, temp lo -
mok ban, mű ve lő dé si há zak ban, idő -
sek ott ho na i ban, ne ve lő in té ze tek -
ben, kór há zak ban.

A ha ran gok
A hang sze rek nek az Egye sült Ál la -
mok ban ko moly ha gyo má nyuk van.
Ott az 1950-es évek től sor ra ala kul -
tak ha rang ze ne ka rok gyü le ke ze tek -
ben, is ko lák ban, egye te me ken. Má -
ra ki ter jedt szö vet ség gé szer ve ződ tek,
amely fesz ti vá lo kat, szak mai ta lál ko -
zó kat, to vább kép zé se ket szer vez tag -

ja i nak, va la mint ma ga zint ad ki tá jé -
koz ta tá suk ra. 

Az Új pes ti Bap tis ta Ha rang ze ne -
kar kész le te össze sen har minc hét
ha rang ból áll, me lye ket ti zen egy fi -
a tal szó lal tat meg – ez há rom ok táv

hang ter je del met fog át. A hang szert
a ha rang test, a hoz zá kap cso ló dó
ru gal mas nyél és a ha rang ban ta lál -
ha tó nyelv al kot ja. A hang sze rek

több fé le mó don szó lal hat nak meg,
leg gyak rab ban a já té kos ke zé ben
fog va vagy az asz ta lon, ütő vel meg -
üt ve csen dül nek fel.

A ha ran gok bronz önt vény ből ké -
szül nek, hang ma gas sá guk a ha rang -
test nagy sá gá tól függ. Mi u tán a hang -
szer ké szí tők meg mun kál nak egy-egy
da ra bot, meg ha tá roz zák azt a pont -
ját, ahol a leg jobb hang zást biz to sít -
ja. Meg je lö lik és rög zí tik eb ben az ál -
lás ban, majd ezt ze nei és me cha ni kai
vizs gá lat is kö ve ti, mi előtt kész let té
ala kí ta nák őket. A mes te rek ke zé ben
a nyers bronz ér zé keny, tisz ta han gú
hang szer ré for má ló dik, a ha rang já té -
ko sok ke zé ben pe dig Is ten di csé re té -
nek esz kö zé vé vá lik.

Mér föld kö vek
A ha rang ze ne kar 2008-ban je len tet -
te meg el ső CD-fel vé te lét, ame lyen ti -
zen öt kü lön bö ző stí lu sú és han gu la -
tú ének ta lál ha tó. Az óta az al bum

után nyo má sa is el ké szült. Az együt -
tes ka rá csony és hús vét ide jén ad ön -
ál ló es tet gyü le ke ze té ben, Új pes ten.
Elő adá suk ban klasszi kus szer zők ha -
rang át ira tai épp úgy fel csen dül nek,
mint egy há zi éne kek fel dol go zá sai
vagy ki fe je zet ten ha ran gok ra kom po -
nált mű vek. A kon cer te ken a fi a ta lok
kó rus éne ke ket is éne kel nek, a ze ne
mel lett pe dig igei gon do la tok, ver sek
is el hang za nak, hogy ki emel jék a
han gok üze ne tét. Ezek az al kal mak
min den év ben so kak nak nyúj ta nak
fel üdü lést, és se gí te nek ké szül ni lé -
lek ben az ün nep re. 

Az egyik leg is mer tebb da rab az
Amaz ing Grace dal la má nak fel dol -
go zá sa, amely nek tör té ne te és szö -
ve ge ér de kes üze ne tet hor doz. Az
ének szer ző je, John New ton egy rab -
szol ga-ke res ke dő ha jó ka pi tá nya
volt. Egy út ja so rán nagy vi har ba ke -
rült, éle te is ve szély ben for gott.
Két ség be esé sé ben Is ten hez ki ál tott,

és meg ígér te, hogy ha meg sza ba dít -
ja, fel hagy az em ber ke res ke de lem -
mel. Meg me ne kü lé se után há lá ból
ír ta ezt az éne ket, éle te to váb bi ré -
szé ben pe dig ang li kán lel kész ként a
lel kek meg men té sén fá ra do zott. Az
ő éle tét is be mu tat ja A sza bad ság
him nu sza cí mű film, amely a rab -
szol ga-ke res ke de lem el len ví vott
harc ról szól.

A ha ran go sok mun ká ja fi gye lem -
mel kí sér he tő hon lap ju kon is, me lyen
ké pek is lát ha tók a szol gá la tok ról, be -
le le het hall gat ni a CD-fel vé tel be, és
meg te kint he tők a kö vet ke ző szol gá -
la ti al kal mak is, aho va nem csak a
temp lom tor nyok ha rang jai hív ják
az ér dek lő dő ket…

A szerző a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Bölcsészettudományi Ka -
rá nak ötödéves, kommuniká ció–ma -
gyar szakos hall ga tója

Hí vo ga tó ha rang szó
g Mé szá ros Jo han na

g Ada mics ka Edi na
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Nem ré gi ben olyan is ten tisz te -
le ten vet tem részt, ame lyen
ven dég lel kész szol gált. Az

anya or szág egyik egy ház me gyé jé -
nek es pe re se, te hát egy több re bí za -
tást nyert pász tor hir det te az igét.

Ti zen öt per ces pré di ká ci ó ja erő sen
kom men tár sza gú volt; úgy érez tem,
be szé de úgy száll do sott a hall ga tók
fe je fö lött, mint las sú té li ha va zás ban
a hó pely hek, ame lyek né hány pil la -
nat ra meg pi hen nek a ru hán kon, ar -
cun kon, az tán el il lan nak, nyo muk
sem ma rad. En nél is na gyobb baj volt,
s szá munk ra, er dé lyi ek szá má ra,
meg le he tő sen szo kat lan, hogy „egy -
há zi be szé dét” mon dat ról mon dat ra
ol vas ta. Az ol va sott pré di ká ció lec -
ke sze rű en hat, nél kü lö zi mind a
mon dot tak sze mé lyes át élé sét, mind
a gyü le ke zet tel va ló és nél kü löz he tet -
len szem kon tak tust.

Mély sé ge sen el szo mo rod tam. Ez
lesz a jö vő egy há zá nak az út ja? – kér -
dez tem ma gam tól. Nem cso dá lom,
hogy tő lünk nyu ga tabb ra egy re in -
kább ki üre sed nek a temp lo mok. Ha
oda át Ma gyar or szá gon és még tá vo -
labb ezt ne ve zik „pré di ká ci ó nak”,
ak kor le járt an nak az egy ház nak az
ide je, amely ezt és így gya ko rol ja.

A hir de té sek az tán ér de ke seb bek
vol tak. A ven dég lel kész el mond ta,
hogy gyü le ke ze té nek egy au tó busz -
nyi cso port já val jött, s hogy éne kel és
sza val egy is ko lás fiú, mi vel ugye bár
vissza kap ták az egy há zi is ko lát, és az
na gyon szé pen te vé keny ke dik. Majd
sze re pel ni fog a gyü le ke zet da lár dá -
ja is, or go na kí sé ret tel és anél kül,
szó ló ének kel… meg min den, ami
el kép zel he tő. Vé gül az egyik pres bi -
ter kö szön ti a hely bé li gyü le ke ze tet,
és át ad ja a ma guk kal ho zott aján dé -
kot. Ez mind sor ra be is kö vet ke zett. 

Örül tem, hogy a tíz éves for ma kis -
fiú fej ből éne kelt és sza valt, s a kö -
szön tő sza va kat mon dó pres bi ter nek
sem kel lett pa pír ról ol vas nia mon da -
ni va ló ját. Sőt. Amit mon dott, az tel -
je sen ige sze rű volt! Míg a lel kész úr
a szó szék ről be szá molt a nő szö vet ség
te vé keny sé gé ről meg ar ról, hogy ősz -
től meg in dul az egy há zi óvo dá juk is,
ame lyet nagy be fek te tés sel, sőt: hi tel
fel vé te lé vel épí te nek – a pres bi ter
atyánk fia mind eze ket nem tar tot ta
szük sé ges nek meg em lí te ni. De el -
mond ta, hogy mi u tán az ige hir de tő
a mai nap ra a Bib lia ol va só ka la uz ban
elő írt ótes ta men tu mi tex tus alap ján
pré di kált, ő a mai új szö vet sé gi ige üze -
ne tét sze ret né át ad ni. Nem csak „sze -
ret te vol na” át ad ni, de si ke rült is; úgy
érez tem, szí ven ta lált, és nem csak en -
gem, ha nem a gyü le ke zet egé szét is.

* * *

Mind ezt azért tar tom szük sé ges nek
most írás ban rög zí te ni, mert a tör tén -
tek fö lött volt min gon dol koz ni. 

El ső sor ban ar ra gon dol tam, hogy
ez a két em ber mint ha nem a ma ga
he lyén áll na. Amit az ige hir de tő es -
pe res-lel kész a szó szék ről pré di ká ció
és tá jé koz ta tás cí men el mon dott, az
na gyon il lett vol na a gyü le ke zet
gond no ká nak a szá já ba vagy a pres -
bi ter atyánk fia szá já ba, aki a „kö szön -
tést” mond ta. Amit pe dig a pres bi ter
test vé rünk mon dott, an nak egye ne -
sen a szó szé ken lett vol na a he lye,
mert iga zi igei, gyü le ke zet sze rű üze -
net volt.

Sze rep cse re tör tént? Vagy ta lán
nem ez az egyet len eset, ami kor az
úgy ne ve zett „la i kus” na gyobb bib li -
kus ság gal, több gyü le ke zet is me ret tel
tesz bi zony sá got a hí vők kö zös sé ge
előtt, mint a ta nult, aka dé mi át vég -
zett lel ki pász tor? Va la mi nagy baj le -
het a lel kész kép zé sünk kel, itt és
„oda át” az anya or szág ban egy aránt.
Vi szont ke ve sebb gon dot for dí tunk

a pres bi ter mun ka tár sak ra, az úgy ne -
ve zett „la i kus kép zés re”.

El ső fel adat ként ta lán kü lön ta nul -
mányt kel le ne ír nom lel kész kép zé -
sünk fo gya té kos sá ga i ról. (Nem rég
egy ta nul mányt már ké szí tet tem lel -
ki pász to ri szol gá la tunk mai krí zis -
hely ze té ről.) Ma már egy re több hí -
vő és gon dol ko dó em ber jut el ar ra
a fel is me rés re, hogy Kár pát-me den -
cei teo ló gi ai in té ze te ink az öt éves ta -
nul má nyi idő alatt – saj nos, de így
van – nem a lel ki pász to ri szol gá lat -
ra ké szí te nek föl.

Le het több tu cat nyi disz cip lí nát
elő ad ni, kol lok vi u mo kat és vizs gá kat
be ven ni, a gyü le ke ze ti szol gá lat ban
az if jú em ber alig tud ezek kel va la mit
kez de ni. Arány lag jobb a hely zet ott,
ahol leg alább a gya kor la ti teo ló gi át
ko mo lyan ve szik. Eh hez per sze az is
szük sé ges, hogy az e szak tár gyat
elő adó pro fesszo rok hosszabb időn
át gyü le ke ze ti szol gá la tot vé gez ze nek
az egye te mi ka ted ra el nye ré se előtt.
Sze mé lyes ta pasz ta la tom, hogy an nak
ide jén min ket is olyan pro fesszo rok
ta ní tot tak, akik nek jó ré sze so ha sem
volt szór vány lel kész, de egy ál ta lán fa -
lu si lel ki pász tor sem. El mé le ti tu dást
kap tunk, gya kor la ti fel hasz ná lá si
min tát an nál ke ve seb bet. Jó részt
ma gunk nak kel lett az ös vényt ki ta -
pos ni a re ánk bí zott lel kek fe lé.

* * *

Ma gyar or szá gi tu dós lel ki pász tor
ba rá tom mal is be szél get tem a kér dés -
ről, aki egy da ra big teo ló gi ai elő adó -
ta nár is volt. Együt te sen ju tot tunk ar -
ra a meg ál la pí tás ra, hogy a teo ló gi -
ák ma nap ság in kább hi va tal no ko kat
ké pez nek, mint pász to ro kat. Amit
nyug dí jas ként he lyet te sí tő szol gá la -
ta im rend jén egy-egy gyü le ke zet -
ben meg fi gye lek, az is ezt a tény meg -
ál la pí tást iga zol ja.

A mai lel ki pász to rok több sé ge,
ha nem az au tó já val, ma gán gaz da sá -
gá val, a fe le sé ge vagy a fia ne vén mű -
kö dő hasz nált ru ha-ke res ke dés sel tö -

rő dik, ak kor mit is tesz? Mi vel fog -
lal ja el ma gát egész nap? Több nyi re
a szá mí tó gép előtt ül, in ter ne te zik,
he lyi és tá vol sá gi be szél ge té se ket
foly tat a ma rok te le fon ján. Alig le het
olyat ta lál ni köz tük, aki író asz tal hoz
írás vé gett ül ne. (Eset leg a pré di ká -
ci ó ját le ír ja, hogy va sár nap a szó szé -
ken ma ga elé te gye. Ezen túl me nő en
nem so kat kop tat ja az író tol lát, ce ru -
zá ját.) 

Saj nos nagy ré szük nem is ol vas.
A leg töb ben alap ve tő dol gok ban tá -
jé ko zat la nok. At tól le het tar ta ni,
hogy ha ez így ha lad, lel ké sze ink a

tár sa da lom leg ke vés bé mű velt ré te -
gét fog ják ké pez ni. Nem csak a teo -
ló gi ai tu do má nyok ban nem buz gól -
kod nak („egy élet re elég az, amit öt
éven át a fe jünk be ver tek”), de az ál -
ta lá nos mű velt ség, az em ber is me ret,
a lé lek tan te rü le tén is igen el ma ra dot -
tak. Cso da-e ha „egy há zi be szé dük”
el száll a hall ga tó ság fe je fö lött? Né -
ha idéz nek va la mely nagy gon dol ko -
dó tól, sőt ige hir de tő től vett mon dást,
hogy tá jé ko zott sá gu kat bi zo nyít sák.
Oda il lik, vagy nem il lik oda – nem
szá mít, fő a tu dós ság lát sza ta. A
sze gény ige hall ga tó az tán vá lo gas sa
ki a bú za sze met a poly vá ból.

* * *

Di csek vés re azon ban bő ven akad le -
he tő ség. Van új épü let, is mét van
egy há zi is ko la, nyi tunk óvo dát, mű -
kö dik a cser kész csa pat stb. Csak -
hogy mind ez mel lék haj tás. A gyü le -
ke ze tek el ső sor ban nem eze kért
tart ják fenn a lel ki pász to ri ál lást, ha -
nem sa já to san az ige hir de té sé ért. Ez
a lel ki pász tor leg főbb és eb ben a mi -
nő ség ben ma még pó tol ha tat lan
szol gá la ta. Ezen kel le ne a hang -
súly nak len nie – és ép pen itt van a
leg több baj! Saj nos (nyu ga ton) ezért
lép nek ki so kan az egy ház ból és
(ke le ten) ezért üre sed nek meg a
temp lom pa dok. 

Va la mit vál toz tat ni kel le ne. Mit ér
a sok kur zus ból ta nult okos el mé let
– gya kor lat nél kül? Mit ér nek a fel -
csí pett és al kal man ként idé zett nagy
gon do la tok, ha gya kor la ti al kal ma zá -
suk hi ány zik? Mi hez kezd a fa lu si/vá -
ro si lel ki pász tor az zal, amit fél év ti -
ze den át a fe jé be suly kol tak?

Ked ves mon dó ka jut eszem be.
Ami kor a fran cia nyel vet kezd tük íz -
lel get ni, ak kor mon do gat tuk tré fál -
koz va: „Pap üla pa don, lá bán ször, le -
ko pott, de mánő.” Olyan szép „fran -
ci á san” hang zik, bár ter mé sze te sen
nem fran cia mon dat. Ma így mon da -
nánk: „Pap ül a hi va tal ban, kom pu -
te re zik, in ter ne te zik, a gyü le ke zet

meg el megy a neo pro tes táns cso por -
tok hoz Krisz tus ról szó ló bi zony ság -
té telt hall gat ni…”

És még ha el jön nek is (ha gyo -
mány ból, szo kás ból, a lel kész irán ti
ba rát ság ból és tisz te let ből) az is ten -
tisz te let re – mit ér akár a jó pré di ká -
ció is pász to ro lás nél kül? Már pe dig
alig van ma lel ki pász tor Er dély ben
(tu do má som sze rint még ke ve sebb
Ma gyar or szá gon), aki rend sze re sen
vé gez né a csa lád lá to ga tást. A teo ló -
gia pe dig bi zo nyá ra min de nütt meg -
ta ní tot ta, hogy a pré di ká lás kí sé rő te -
vé keny sé ge a lel ki gon do zás, a sze mé -

lyes pasz to rá ció! Hon nan is tud ná a
mai ige hir de tő, hogy van-e va la mi -
lyen ha tá sa az ige hir de té sé nek, s ha
van, ak kor mi lyen? A pusz ta pré di -
ká lás buz gó pász to ro lás nél kül még
öt ven szá za lé kot sem ér!

* * *

Itt jön be a „la i kus kép zés”, va la mint
az egye te mes pap ság mind ed dig ko -
mo lyan nem vett kér dé se. Pár év ti -
zed del ez előtt egy ér te kez le ten fel ve -
tet tem a pres bi te rek is ten tisz te le ti
szol gá la tá nak a le he tő sé gét. Azt,
hogy se géd kez het né nek az úr va cso -
rai je gyek ki osz tá sá ban (kü lö nö sen
ott, ahol csak egy lel ki pász tor van, és
töb ben vesz nek úr va cso rát, te hát
idő ben hossza sabb az is ten tisz te -
let). De le het ne bi zo nyos – az úr asz -
ta lá tól s nem a szó szék ről mon dott
– bi zony ság té telt is hall gat ni gond -
nok vagy pres bi ter aj ká ról. Sok te kin -
tet ben több gyü le ke zet is me re tük
van, mint ne künk. Mi csak ennyi
vagy annyi ide je szol gá lunk azon a
he lyen, az il le tő „la i kus” test vér meg
ott is szü le tett, mind vé gig ben ne élt
fa lu ja éle té ben, jó és rossz ha gyo má -
nya i ban stb. 

In do ka i mat a leg több kol lé ga el -
uta sí tot ta. Volt olyan, aki egye ne sen
ar ra fi gyel mez te tett, hogy vi gyá zat,
ne hogy „le fü tyül je nek ben nün ket a
pá lyá ról!” Mit mond hat tam er re?
Ame lyik lel ki pász tor csak úgy vég zi
a dol gát, hogy egy „vi lá gi” test vér bi -
zony ság té te le töb bet ad a hall ga tók -
nak, mint az ő szó szé ki szol gá la ta, az
meg is ér dem li, hogy le fü tyül jék, és
a kis pad ra ül tes sék!

Ma már fo lyik né mi pres bi ter -
kép zés. Há la ér te Is ten nek, Ma gyar -
or szá gon több éves kur zust je lent,
éven te elő adan dó tan tár gyak kal,
vizs gák kal és a kép zés el vég zé sét
iga zo ló ok le vél lel. Er dély ben a Bel -
misszi ói In té zet ke re té ben 2003-
ban in dult el va la mi ha son ló kép zé -
si for ma. Le het ne be lő le va la mi – ha
a mun ka rész fel ada ta it vál la ló lel kész

mun ka tár sak el is vé gez nék az el vál -
lalt mun kát. Fé lő, hogy az ér dek te len -
sé gen vagy a fen tebb idé zett kol lé ga
fél té keny sé get el áru ló nyi lat ko za tát
kö vet ve, meg fe nek lik az ügy.

* * *

Több hó na pon át, míg egy ház ke rü -
le ti fő jegy ző vol tam, Ma ros vá sár -
he lyen volt egy ócs ka szol gá la ti au -
tóm. Ki szál lá sa im ra a Ge cse úti gyü -
le ke zet gond no ka, gyer mek ko rá tól
hí vő, bi zony ság te vő em ber vitt el a
ko csin. Pré di ká ci ós szol gá la ta im
után ő állt ki az úr asz ta lá hoz, és kö -

szön töt te a gyü le ke ze tet. Mi volt az
ered mé nye? Ter mé sze te sen tu dom,
hogy Is ten az, aki min de ne ket az
igaz ság egyet len hi te les mér le gén
mér le. De az em be ri vissz hang oly -
kor ez volt: „Egy ige hir de tőt vár tunk,
s íme, ket tő ér ke zett!” A la i kus szol -
ga társ bi zony ság té te le fel ért az én lel -
ki pász to ri szol gá la tom ér té ké vel.

Fi gyel jünk fel a la i kus pré di ká ci ók -
ra. És kü lö nös kép pen azok ra a test -
vé rek re, akik nek nem volt mód juk
teo ló gi ai ta nul má nyo kat vé gez ni
rend sze res, aka dé mi ai for má ban, de
bib lia is me re tük, s is me re te ik gya kor -
la ti fel hasz ná lá sa, egyé ni éle tük re s a
kö zös ség re néz ve va ló al kal ma zá sa a
pa lás tos szol ga tár sak szá má ra is pél -
da mu ta tó.

Lel ki pász to ri szol gá la tom rend jén,
sőt már teo ló gus-le gá tus ként is, volt
al kal mam teo ló gi át nem vég zett gyü -
le ke ze ti elöl já ró bi zony ság té te lét
hall gat ni. Min den ilyen al ka lom nagy
örö möm re szol gált. És oly kor ta nú -
ja le het tem olyan imád ság nak is,
amit az imád ko zó nem könyv ből
ta nult, nem ima könyv ből ol va sott –
ere je és őszin te sé ge azon ban meg rá -
zó volt. 

Be kell lát nunk vég re, hogy mind
az ige hir de tés, mind az imád ko zás
kész sé ge a Szent lé lek Is ten aján dé ka.
Ezért kö nyö rög tek így (könyv for má -
já ban is) az előt tünk já rók: „Do ce nos
ora re quin et pre di ca re – Ta níts
min ket imád koz ni és pré di kál ni! Ez
nem azt je len ti, hogy azon nal ad juk
fel az aka dé mi ai ige hir de tő-kép zést.
De min den kép pen re for mál ni kell
azt. Az örök is te ni üze net vál to zat -
lan; ezt is mer ni, ta nul ni kell egy éle -
ten át; a for ma azon ban min dig a ma
em be rét szí vén ta lá ló kell, hogy le -
gyen. Saj nos, a teo ló gi ai in té ze tek eh -
hez az utób bi hoz csu pán mi ni má lis
se gít sé get ad nak.

* * *

A Szent írás mel lett két alap ve tő
mun kát kel le ne lel ki pász to rok nak
és pa lás tot nem vi se lő hí vő mun ka -
tár sak nak szün te le nül ta nul má nyoz -
ni uk. Az egyik Klaus Doug lass Az új
re for má ció cí mű, a Kál vin Ki adó nál
2002-ben meg je lent köny ve; a má sik
Papp Vil mos Az egye te mes pap ság
cím mel 1997-ben ugyan ott meg je lent
mun ká ja. Itt a sok kö zül csak egy
meg szív le len dő gon do la tot sze ret nék
alá húz ni: egy teo ló gi ai in té zet ne künk
nem elég (mint aho gyan a meg lé vő
„hi va tá sos” lel ki pász to rok szá má val
sem le he tünk elé ge det tek, ép pen a
szol gá lat ko mo lyan vé te le ér de ké -
ben). De ha a mint egy négy-öt száz
er dé lyi gyü le ke ze tünk ben akad tíz -
szá za lék nyi, hi va ta lát hí ven be töl te -
ni igye ke ző lel ki pász to runk, ak kor
azok min de ni ke egy sze mé lyes teo ló -
gi ai in té zet té le het ne. 

Mi lyen jó is len ne, ha az egyet len
in té zet ből az öt ta nul má nyi év után
ki ke rü lő if jú mun ka társ a „prin ci pá -
li sá tól” ta nul ná meg a szol gá lat gya -
kor la ti vég zé sét! Az egye te mes pap -
ság el vé nek mi lyen cso dá san szép al -
kal ma zá sa és meg élé se tör tén nék
meg mind a négy száz vagy öt száz
egy ház köz sé günk éle té ben!

Va la mit ten nünk kell. Össze kell
kap csol ni a lel kész kép zést a la i kus -
kép zés sel. Nem sza bad egyi ket a
má sik fö lé he lyez nünk. Va la hogy
úgy va gyunk ez zel, mint az ige szó -
be li hir de té sé vel és a sák ra men tu -
mok kal. Egy for mán meg kell be -
csül ni a pa lás tos és a pa lás tot nem vi -
se lő hű sé ges szol gá kat. És aki nem
tar to zik ezek kö zé? Azo kat jó pél -
dánk kal és imád sá gunk kal kell oda -
se gí tünk, hogy szol gá la tu kat hí ven
be tölt hes sék.

g Szent györ gyi Ál mos

Az aláb bi írás nem név te len le vél ként ér ke zett, szer ző jé nek „be azo no sí tá sát” azon ban ma gunk sem tart juk szük sé ges nek. Mert bár az írói ál név nyil ván va ló an re for má tus test vér egy há zunk egyik
nyu gal ma zott er dé lyi lel ki pász to rát rej ti, a „le ve lé ben” meg fo gal ma zott gon do la tok né me lyi ke az Evan gé li kus Élet „pres bi te ri” ol da lá nak ol va sói előtt sem le het is me ret len… – A szerk.

Lel kész kép zés
és „la i kus kép zés”
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Összeállította: Boda Zsuzsa

A Vácz vá ros tör té ne te cí mű mun ka
1546. év ről szó ló sza ka szá ban ol -
vas ha tunk az el ső, pro tes táns nak
mon dott, de min den bi zonnyal a
re for má ció evan gé li kus irány za tát
kép vi se lő pré di ká tor ról, aki a wit ten -
ber gi egye tem ről ér ke zett ha za szü -
lő vá ro sá ba.

Az el ső nyil vá nos evan gé li kus is -
ten tisz te le tet 1836 pün kösd hét fő jén
Bo dend or fer Gyu la fű szer ke res ke dő
há zá nak ud va rán, egy ár nyas eper fa
alatt tar tot ták meg. 1846-ban el ké -
szült a Pest–Vác vas út vo nal. Egy ház -
ke rü le ti dön tés ér tel mé ben a vá ci, a
tót fa lu si, a bog dá nyi és a pócs me gye -
ri hí vek a Pes ti Evan gé li kus Egy ház -
hoz ke rül tek. Az el gon do lás hosszú
tá von élet kép te len volt. Már a dön -
tést kö ve tő év ben, a mű kö dés hez
szük sé ges anya gi se gít ség biz to sí tá -
sá val, Vá cot ön ál ló anya gyü le ke zet -
té nyil vá ní tot ták. 1847 ok tó be ré ben
be ik tat ták a gyü le ke zet el ső lel ké szét.
Idő vel a Du na-par ton meg vá sá rol tak
egy ima ház, is ko la, pa ró kia és ta ní -
tói la kás szá má ra is al kal mas há zat.
1853-ban a pen ci ek – a rá di ak kal
ke let ke zett is ko la vi ta mi att – ki vál -
tak a gyü le ke zet ből. 

Temp lo munk 1865–1868 kö zött
épült. Is ten jó mó dú ado má nyo zót is
ren delt a temp lom épí tés re ké szü lő
gyü le ke zet mel lé. Kál dy Mik lós tá pió -
sze lei bá ró az épí tés költ sé ge i nek
je len tős ré szét sze mé lyes ado má -
nya ként biz to sí tot ta.

A ro man ti kus stí lus ban épült
temp lom jel leg ze tes sé ge a sze ge cselt
ön tött vas to rony. Ter ve ző je Krem pe
Ed mund. A kü lön le ges to rony so kak
sze mét bán tot ta. Gyak ran el hang zott
a gú nyos mon dat: „A lu the rá nu sok -
nak csak lyu kas temp lom to rony ra tel -
lett!” Még hat van év vel ké sőbb –
1928-ban – is elő ke rült a ré gi sé re lem.
Töb ben is in dít vá nyoz ták a to rony bá -
dog le mez zel va ló be ta ka rá sát. Az
egyik egy há zi ta nács ko zás ra a pa ró -
kia és az ele mi is ko la ter ve i vel ér ke -
ző Sándy Gyu la épí tész ha tá ro zott
sza va azon ban vég re le zár ta az ügyet:
„Nem ké szí tek sem mi fé le ter vet, a to -
rony úgy jó, aho gyan van!”

Az 1370 fős Vá ci Evan gé li kus Egy -
ház köz ség be fo ga dó kö zös ség, az
anya gyü le ke ze ten és a rá di fi li án kí -
vül je len tős a szór vány te rü let – Vác -
har tyán, Vác rá tót, Vác du ka, Csö rög,
Kosd, Szen de hely, Ka ta lin pusz ta, Ve -
rő ce, Kis ma ros, Bör zsöny li get, Nagy -
ma ros, Ze be gény tar to zik hoz zánk. 

1994-től mű kö dik a Vá ci Evan gé li -
kus Egy há zi Óvo da. In téz mé nyünk ben
évek óta je len tős túl je lent ke zést ta -
pasz ta lunk. A vá ros ban min den ál ta -

lá nos is ko lá ban van evan gé li kus hit ok -
ta tás. Rend sze res is ten tisz te le ti szol -
gá la to kat vég zünk a vá ros szo ci á lis ott -
ho na i ban, és igény sze rint a vá ros
kór há za i ban és a vá ci bör tön ben is le -
he tő sé günk van sze mé lyes lel ki gon do -
zás ra. Gyü le ke ze tünk ben ele ven if jú -
sá gi cso por tok mű köd nek. Rend sze -
re sek a nyá ri tá bo ro zá sok. Az if jú sá -
gi szín ját szó kör éven te két-há rom al -
ka lom mal új da ra bok kal szol gál. A vá -
ci és a rá di gyü le ke ze ti kó ru sok, a bib -
lia órai cso por tok lel kes, össze tar tó, hű -
sé ge sen szol gá ló kö zös sé gek. 

A ko ráb bi évek ben a ke resz te lé sek
szá ma jó val meg ha lad ta a te me té se -
két. Gyü le ke ze tünk ből hét lel kész in -
dult. Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye te men je len leg két fi a ta lunk ké -
szül lel ké szi, il let ve hit ok ta tói, lel ké -
szi mun ka tár si szol gá lat ra.

Egy ház köz sé günk ön fenn tar tó.
Ta ta ro zá si mun ká in kat a hí vek ál do -
zat kész sé gé ből és gaz dál ko dá sunk ból
fi nan szí roz zuk. Ele ven test vér-gyü -
le ke ze ti kap cso la tunk van a finn or -
szá gi Jär venpää gyü le ke ze té vel.

I S  TEN TI SZ TE LETKÖZ VE TÍ  TÉ S A R ÁDIÓBAN

Be mu tat ko zik a Vá ci
Evan gé li kus Egy ház köz ség

Evan gé li kus
is ten tisz te let
a Ma gyar
Rádi ó ban
Ja nu ár 31-én,
het ve ned va sár -
nap ján 10.04-
től is ten tisz te -

le tet hall ha tunk Vác ról az MR1 –
Kos suth rá dió hul lám hosszán.
Igét hir det Det re Já nos lel kész.

b Az utó kor mél tán ne ve zi Dé vai
Bí ró Má tyást „a ma gyar Lu ther -
nek”, aki az evan gé li um fák lyá -
ját egész Ma gyar or szá gon, sőt
Er dély ben is, Bras só ig szét hor -
doz ta. Ret tent he tet len ige hir -
de té sé vel, nagy buz gal má val,
me rész út tö ré sé vel ha zánk vér -
be li re for má to ra lett. Lu ther rel
va ló sze mé lyes kap cso la ta és
ha tá sa Dé vai egész élet mű vén
tük rö ző dik. Mű ve i nek nagy ré -
sze fenn ma radt. Szé les kö rű
mun kás sá ga a re for má ció ügyét
szol gál ta, el len fe le it el hall gat tat -
ta, az egy ház ige sze rin ti meg -
úju lá sát hir det te – Lu ther hez
ha son ló an. Lu ther és Me lanch -
thon hű kö ve tő je, de nem szol gai
má so ló ja volt.

Lu ther ha tá sá ra há rom sak ra men tu -
mot is mert el: a ke reszt sé get, az úr -
va cso rát és az ab szo lú ci ót (gyó nás -
sal). Ha bár a ko ráb bi – kü lö nö sen re -
for má tus – ál lás pont sze rint re for má -
to ri fel lé pé se kez de té től vol tak ná la
nyo mai a sváj ci irány és a Mar tin Bu -
cer-fé le köz ve tí tő esz mék irán ti ér -
dek lő dés nek, az utób bi év ti ze dek
ku ta tá sai azon ban iga zol ták lu the ri
irá nyát (lásd Bot ta Ist ván ide vá gó
mun káit). Így Dé vai pél dá ul az 1540-
es évek től az úr va cso rá ban bi zo -
nyos hang súly el to ló dá so kat kö ve -
tett, me lyek ről azon ban be bi zo nyo -
so dott, hogy eb ben is Lu ther ál lás -
pont ját osztotta. Ezt tá maszt ja alá az
1545-ös er dő di zsi nat és az 1544. jú -
li us 20-ra ki tű zött nagy vá ra di hit vi -
ta is, mely nek úr va cso rai té te le it
Dé vai fo gal maz ta meg tel jes ér té kű
lu the ri szel lem ben.

Fon to sabb mű vei: a Sent en tiae de
sanc to rum dor mi ti o ne (1531) a re for -
má ció fő kér dé se it: az üd vös ség kér -
dé sét ve ti fel. Amint meg fo gal maz -
za, az egy ház szent jei nem meg hal -
tak, ha nem alusz nak. A Pro po sit i o -
nes ru di men ta sa lu tis con ti nen tes
1531-ben je lent meg; he lyes írá si tár -
gyú mun ká ja az Or to gra phia Un ga -
ri ca, az az Igaz írás mód já ról va ló tu -
do mány (ká té val és imák kal; Krak kó,
1534 vagy 1535). To váb bi mun kák: At
tíz pa ran cso lat nak, ah hit ága za ti -
nak, am mi atyánk nak és ah hit pe csé -
ti nek rö vi den va ló ma gya rá zat ja.
Az 52 re for má to ri té tel (1531) Lu ther
95 té te lé nek sum má ja. Főbb té te lek:
egye dül a hit id ve zít (28. té tel); ke gye -

lem ből hit ál tal tar ta tunk meg (39. té -
tel); egye dül Krisz tus a köz ben já ró Is -
ten és em ber kö zött (50. té tel). Dé -
vai Lu ther nyo mán ké szí tet te el a re -
for mált hi tet be mu ta tó ká té it.

Az egy ház tör té né szek két ség be
von ták, hogy Dé vai wit ten ber gi tar -
tóz ko dá sa alatt Lu ther há zá nak la kó -
ja vagy asz ta lá nak ven dé ge lett vol -
na (lásd if jabb Ré vész Im re idevá gó
mun ká it). A vi tát Lu ther Asz ta li be -
szél ge té se i nek 1566-ban meg je lent

el ső ki adá sa dön töt te el (a ki adó ja Jo -
han nes Au ri fa ber, Lu ther is mert asz -
tal tár sa volt). A 18. b la pon ol vas ha -
tó a tel jes hi telt ér dem lő bi zo nyí ték:
itt szól Lu ther Dé vai Bí ró Má tyás ról
mint kö ze li is me rő sé ről. Dö leschal
Mi hály vág új he lyi lel kész Dé va it
szin tén Lu ther in gye nes la kó já nak és
asz tal tár sá nak ne ve zi.

Lu ther asz ta li be szé de i nek egyi ké -
ben el mond ja, hogy há zá ban la kott
a Dé vai Bí ró Má tyás ne vű ma gyar
pré di ká tor, aki Bu dán össze ve szett
egy pá pis ta pap pal. A hely tar tó a vi -
tá nak úgy ve tett vé get, hogy két
pus ka po ros hor dót ho za tott, s azt
mond ta: csak az ma rad élet ben, aki
az iga zat hir de ti. Dé vai nyu god tan a
hor dón ma radt, a pap vi szont el me -
ne kült. Ezért a pá pis ta pap négy ezer
fo rint ra és két száz ka to na zsold já nak
a ki fi ze té sé re bün tet te tett. Er re azt
mond ta dr. Lu ther: „A pá pis ták ré szé -
ről sen ki sem mer tűz be men ni, de a
mi em be re ink bát ran men nek a tűz -
be, sőt a ha lál ba is, amint ré gi idők -
ben a szent vér ta núk, Szent Ág nes,

Szent Ágot ha, Vin ce és Lő rinc pél dá -
já ból lát juk. Ha most a pá pis tá kat ta -
ní tá suk és val lá suk mi att tűz be ker -
get nék, oh mily so kan el pár tol ná nak
kö zü lük! Ők cse lek vő leg már tí rok,
nem szen ve dő leg.”

Egy má sik epi zód ar ról szól, hogy
a ki rály lo vát rosszul pat ko ló ud va -
ri ko vács bör tön be ke rül, majd itt Dé -
vai meg té rí ti, és pro tes táns lesz, ez -
után pe dig vé gig kí sé rő je ma rad a
pré di ká to rá nak.

Dé vai nem volt ide gen az asz tal tár -
sa ság ban, ott ült Cor da tus Kon rád,
Má ria ki rály né ked ves pap ja, Di et rich
Vi da, Dé vai meg hitt ba rát ja. A be szél -
ge té sek nagy részt la ti nul foly tak. 

Nem csak Me lanch thon nak, ha -
nem Lu ther nek is sok ma gyar lá to ga -
tó ja volt. Is mer te, nagy ra be csül te
nem ze tün ket, Má tyás ki rály ról ma -
gasz tos sza vak kal em lé ke zett meg.
Meg ka pó an szép, aho gyan a re for má -
ció és or to dox test vé re ink kap cso la tát
jel le mez te: „Úgy hisz nek, mint mi, úgy
ke resz tel nek, mint mi, úgy pré di kál -
nak, mint mi, úgy él nek, mint mi.”

Lu ther Dé va it min dig jó em lé ke -
ze té ben tar tot ta, s mi kor az eper je -
si ek vád le ve let ír tak, ak kor is hit hű -
sé gét, hő si es bá tor sá gát em le ge ti! 

Dé vai ha lá la után szü le tett ró la egy
„his tó ri ás ének”, kü lön dal lam ra,
mely nek el ső so rát Bor nem isza Pé ter
éne kes köny ve őr zi: „Ma gyar nyel ven
Má tyás va la az pré di ká tor…”

g Pász to ri Je n nyugalmazott
re for má tus lel ki pász tor

(Ma ros sár pa tak)

Ma gyar pré di ká tor
a re for má tor asz ta lá nál

Lu ther Már ton és Dé vai Bí ró Má tyás sze mé lyes kap cso la ta

Egy ház fi-kon fe ren cia
(Feb ru ár 5–7., Rév fü löp)

Az egy ház is ten tisz te le té nek hátországát adják az „egy ház fik”, ha ran go -
zók és sek res tyé sek. Mun ká juk sok szor „lát ha tat lan”, hi szen a hát tér ben
zaj lik. Nél kü lük azon ban el kép zel he tet len a rend sze res szol gá lat. Szá muk -
ra kí ván tar tal mas prog ra mot, biz ta tást és meg erő sí tést kí nál ni a már má -
so dik al ka lom mal meg ren de zett ta lál ko zó.

Kez dés pén te ken 18 óra kor.
Elő adók, ige hir de tők: Fe hér Ká roly, Ká posz ta La jos, Sza bó Vil mos és

dr. Ha fen scher Ká roly.

Té mák:
• Tar ta lom hoz a for ma – az is ten tisz te let lát ha tó és lát ha tat lan hát te re
• Fél tő sze re tet tel gon do zom a temp lo mom
• Szép ség és har mó nia az igé nyes Is ten szol gá la tá ban
• Egy ház fi – lel kész – mun ka tár sak a szol gá lat ban

Je lent kez ni le het az Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont, 8253
Rév fü löp, Fü re di út 1. vagy a rev fu lop@lu the ran.hu cí men.

Kon fe ren cia díj: 5000 fo rint.

H I R D E T É S

Há rom mil lió fo rint tal tá mo gat ja a
hat va ni Szent Adal bert-temp lom új
or goná já nak meg vá sár lá sát a te le -
pü lés ön kor mány za ta – tá jé koz tat ta
a vá ros pol gár mes te re múlt pén te ken
az MTI-t. A kép vi se lő-tes tü let ez zel
nem csu pán a ka to li kus egy há zat tá -
mo gat ja, hi szen a bel vá ro si temp lom
vá ro si ren dez vé nyek nek és hang ver -
se nyek nek is he lyet ad – mond ta
Ér sek Zsolt (MSZP). Az új or go na 15
mil lió fo rint ba ke rül. Meg vá sár lá sá -
hoz 10 mil lió fo rint tal já rul hoz zá a te -
rü le ten il le té kes vá ci püs pök ség, míg
2 mil lió fo rin tot a plé bá nia biz to sít.

Hat van ban egyéb ként szo kás, hogy
a he lyi ön kor mány zat egy há zi fej lesz -
té se ket tá mo gat, így hoz zá já rul tak
már a he lyi evan gé li kus és a re for má -
tus kö zös ség fej lesz té se i hez is.

d MTI

Hat va ni 3  mi llió
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b Ezen a té len iga zán meg ta pasz -
tal hat juk az idő já rás sze szé lye -
it: hi deg- és me leg re kor do kat,
né ha pe dig nap sü tést, ha va zást
és ónos esőt egy nap alatt. Re -
mény ség sze rint 2010-re ki tű zött
cél ja ink, fel ada ta ink, az új év re
tett ígé re te ink és el ha tá ro zá sa -
ink nem fosz la nak sem mi vé úgy,
mint a ja nu á ri dél előt tön gon dos
mun ká val fel épí tett hó em ber
né hány óra alatt…

Im már jó né hány éves gya kor lat nak
te kint he tő, hogy kü lön bö ző egye sü -
le tek, in téz mé nyek, nem zet kö zi szer -
ve ze tek az adott év ben egy-egy prob -
lé má ra, an nak meg vi ta tá sá ra, il let ve
meg ol dá si le he tő sé ge i re össz pon to -
sí ta nak. Az in ter ne ten bön gész ve is
szá mos pél dát ta lá lunk erre.

A Fo gyasz tó vé del mi Egye sü le tek
Or szá gos Szö vet sé ge és a Ma gyar
Már ka szö vet ség ki emelt cél ja, hogy
2010 a fi a ta lok éve le gyen a ci vil fo -
gyasz tó vé de lem ben, hi szen újabb és
újabb nem ze dé kek lép nek a fo gyasz -
tók so ra i ba. Ko moly ki hí vás a fi a ta -
lok meg szó lí tá sa: meg kell mu tat ni
szá muk ra, hogy min den egyes vá sár -
lá si dön té sük nek kö vet kez mé nye
van biz ton sá guk ra, egész sé gük re,
jó lé tük re vagy ép pen tá gabb kör nye -
ze tük re néz ve.

Az Eu ró pai Uni ó ban 2010 a sze -
gény ség és a tár sa dal mi ki re kesz tés el -
le ni küz de lem éve lesz. Ha bár a sze -
gény ség és a tár sa dal mi ki re kesz tés
prob lé má ja Eu ró pá ban ke vés bé sú -
lyos, mint a fej lő dő or szá gok ban,
et től füg get le nül el fo gad ha tat lan.
Ezért dön tött az unió a szo li da ri tás,
a tár sa dal mi igaz sá gos ság és a be fo -
ga dóbb tár sa da lom irán ti el kö te le -
zett ség meg erő sí té se mel lett. 

A Ma gyar Ma dár ta ni Egye sü let az
„el tű nő ma da rak nagy kö ve te ként” a
fecs két vá lasz tot ta az idei év ma da rá -
nak . Ugyan is a hosszú tá vú vo nu ló
éne kes ma da rak ve szé lyez te tet teb bek,
mint más fa jok. Eu ró pai ál lo má nyuk
az el múlt év ti zed ben csök ke nő ten -

den ci át mu tat, ez pe dig ko moly ha tás -
sal van a bio di ver zi tás – vagy is a nö -
vény- és ál lat fa jok sok fé le sé ge – csök -
ke né sé re is. A vá lasz tás sal az egye sü -
let kap cso ló dik a bio di ver zi tás nem -

zet kö zi évé hez, me lyet az ENSZ hir -
de tett meg. A kor má nyok ál tal nyolc
év vel ez előtt tett ígé re tet – hogy tud -
ni il lik 2010-re je len tő sen mér sék lik a
bio di ver zi tás csök ke né sé nek üte mét
– nem si ke rült tel je sí te ni. Az ENSZ
ez zel is fi gyel mez tet ar ra, hogy ez a fo -
lya mat az egész em be ri ség jó lé tét
ve szé lyez te ti szer te a vi lá gon.

A ha zai tá jak ra, ér té kek re össz pon -
to sí tó Ma gyar Tu riz mus Zrt. évek óta
ki emel egy-egy té mát. A bor és
gaszt ro nó mia, a zöld tu riz mus, a vi -
zek, a kul tu rá lis tu riz mus éve után
2010 a fesz ti vá lok éve lesz. (Ezek kö -
zé il lik az idén Szar va son meg ren de -
zen dő he te dik Szél ró zsa ta lál ko zó is.)

És gon dol ha tunk sze mé lyes éle -
tünk re is. Mi az, amit min den kép pen
meg sze ret nénk vál toz tat ni, mi az,
ami re min den kép pen oda sze ret -
nénk fi gyel ni az új esz ten dő ben? A

sa ját ta pasz ta la ta ink, a hír adá sok és
a kü lön fé le kör nye zet vé del mi kam -
pá nyok, ame lyek be ma már „úton-
út fé len” be le bot lunk, ösz tö nöz het nek
min ket ar ra, hogy idén meg pró bál -
junk (még) kör nye zet tu da to sab ban
él ni: tu da tos vá sár lók ká vál ni; csök -
ken te ni és sze lek tí ven gyűj te ni az ál -
ta lunk ter melt hul la dé kot; le kap -
csol ni a fe les le ge sen égő vil lanyt;
el zár ni a csa pot fog mo sás köz ben;
ne tán még a tö meg köz le ke dés sel is
meg pró bál koz ni…

Míg a ta valy év vé gi kop pen há gai
klí ma csú cson a vi lág a nagy ha tal mak
ve ze tő i nek dön té se it fi gyel te, egy –
az EL TE Tár sa da lom tu do má nyi Ka -
rá nak hír le ve lé ben is köz zé tett –
fel mé rés ered mé nyei sze rint az ame -
ri ka i ak mint egy fe le ha tá ro zott a
zöl debb élet vi tel mel lett (ami az elő -
ző évek hez ké pest kö zel tíz szá za lé -
kos emel ke dést je lent). A ku ta tás ta -
lán leg fon to sabb ré sze, hogy a meg -
kér de zet tek szin tén több mint fe le
sze rint „az egyén az, aki leg ha té ko -
nyab ban tud po zi tív vál to zást elő -
idéz ni a kör nye zet vé de lem te rü le tén”.
Sőt a leg na gyobb ré szük úgy vél te,
hogy „a na pi ru tin ban al kal ma zott
egé szen ap ró vál toz ta tá sok leg alább
annyi ra fon to sak, mint a hi va ta los,
szer ve zett kör nye zet vé del mi prog ra -
mok ban va ló rész vé tel”.

Per sze ko ránt sem dől he tünk hát -
ra a ka ros szé künk ben. Sok ap ró és
sok nagy lé pést kell még meg ten -
nünk, hogy meg tör tén jék a va ló di
élet mód- és szem lé let mód vál tás. E
ro vat tal is eh hez sze ret nénk hoz zá -
já rul ni a ma gunk esz kö ze i vel. Míg két
év vel ez előtt ál ta lá nos ság ban te kin -
tet tük át a gyü le ke ze ti élet ben meg -
va ló sít ha tó, a kör nye zet tu da to sabb
élet re ösz tön ző le he tő sé ge ket, idén
kü lö nö sen azo kat a gyü le ke ze te ket,
kö zös sé ge ket sze ret nénk be mu tat ni,
ame lyek hi tük ből és el ha tá ro zá suk -
ból fa ka dó an lé pést tet tek az él he tőbb
kör nye zet meg te rem té se fe lé. Azért,
hogy min den ne héz ség, buk ta tó és
ne ga tív ta pasz ta lat el le né re te gyük a
dol gun kat. Még is!

g JcsCs

Még is?!
ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla

H I R D E T É S

Igaz ga tói pá lyá zat
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE) Or szá gos Pres bi té ri u ma
meg bí zá sá ból az ok ta tá si és is ko lai osz tály pá lyá za tot hir det in téz mény -
ve ze tői ál lás be töl té sé re.

Meg hir de tett mun ka hely: a Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um
(1071 Bu da pest, Vá ros li ge ti fa sor 17–21.)

Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek: egye te mi szin tű pe da gó gus-ok le vél; leg -
alább 5 éves pe da gó gu si vagy egye te mi ok ta tói gya kor lat; vagy evan gé -
li kus lel ké szi vég zett sé get iga zo ló ok le vél és leg alább 5 éves, köz ok ta tá -
si in téz mény ben szer zett ok ta tói, hit ok ta tói gya kor lat; evan gé li kus val -
lás, 5 éve meg fe lel az egy ház köz sé gi tag ság fel té te le i nek; kon fir má ció, lel -
ké szi aján lás.

Jut ta tá sok, il let mény, pót lék, egyéb:
Az ál lás el fog la lá sá nak ide je: au gusz tus 1.
A meg bí zás 6 évi idő tar tam ra szól.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a meg je le nés től szá mí tott 30 nap.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: má jus 31.
Jut ta tá sok: a köz al kal ma zot ti tör vény nek meg fe le lő en.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: a pá lyá zó je len le gi mun ka he lyét, be -

osz tá sát; ön élet raj zát; rész le tes szak mai élet raj zát; az in téz mény ve ze -
té sé re vo nat ko zó szak mai prog ram ját; szak mai hely zet elem zés re épü -
lő fej lesz té si el kép ze lé sét.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell: a leg ma ga sabb is ko lai vég zett sé gét iga -
zo ló irat(ok) hi te les má so la tát; ér vé nyes er köl csi bi zo nyít ványt; lel ké szi
aján lást gyü le ke ze ti lel ké szé től, lel kész ese té ben az il le té kes püs pök től;
a kon fir má ci ói em lék lap hi te les má so la tát vagy a kon fir má ció iga zo lá sát.

Fel vi lá go sí tás a rész le tes pá lyá za ti fel té te lek ről: MEE Ok ta tá si és Is -
ko lai Osz tály, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24., Ka li na Ka ta lin osz tály ve ze tő,
tel.: 1/429-2035.

A pá lyá zat cím zé se: MEE Or szá gos Iro da Ok ta tá si és Is ko lai Osz tály,
Ka li na Ka ta lin, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. A bo rí ték ra ír ják rá: „Igaz ga -
tói pá lyá zat”, és tüntessék fel az in téz mény ne vét is.

Igaz ga tói pá lyá zat
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE) Or szá gos Pres bi té ri u ma
meg bí zá sá ból az ok ta tá si és is ko lai osz tály pá lyá za tot hir det in téz mény -
ve ze tői ál lás be töl té sé re.

Meg hir de tett mun ka hely: Eöt vös Jó zsef Evan gé li kus Gim ná zi um és
Egész ség ügyi Szak kö zép is ko la (9400 Sop ron, De ák tér 51.)

Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek: egye te mi szin tű pe da gó gus-ok le vél; leg -
alább 5 éves pe da gó gu si vagy egye te mi ok ta tói gya kor lat; vagy evan gé -
li kus lel ké szi vég zett sé get iga zo ló ok le vél és leg alább 5 éves, köz ok ta tá -
si in téz mény ben szer zett ok ta tói, hit ok ta tói gya kor lat; evan gé li kus val -
lás, 5 éve meg fe lel az egy ház köz sé gi tag ság fel té te le i nek; kon fir má ció, lel -
ké szi aján lás.

Jut ta tá sok, il let mény, pót lék, egyéb:
Az ál lás el fog la lá sá nak ide je: au gusz tus 1.
A meg bí zás 6 évi idő tar tam ra szól.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a meg je le nés től szá mí tott 30 nap.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: má jus 31.
Jut ta tá sok: a köz al kal ma zot ti tör vény nek meg fe le lő en.
A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: a pá lyá zó je len le gi mun ka he lyét, be -

osz tá sát; ön élet raj zát; rész le tes szak mai élet raj zát; az in téz mény ve ze -
té sé re vo nat ko zó szak mai prog ram ját; szak mai hely zet elem zés re épü -
lő fej lesz té si el kép ze lé sét.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell: a leg ma ga sabb is ko lai vég zett sé gét iga -
zo ló irat(ok) hi te les má so la tát; ér vé nyes er köl csi bi zo nyít ványt; lel ké szi
aján lást gyü le ke ze ti lel ké szé től, lel kész ese té ben az il le té kes püs pök től;
a kon fir má ci ói em lék lap hi te les má so la tát vagy a kon fir má ció iga zo lá sát.

Fel vi lá go sí tás a rész le tes pá lyá za ti fel té te lek ről: MEE Ok ta tá si és Is -
ko lai Osz tály, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24., Ka li na Ka ta lin osz tály ve ze tő,
tel.: 1/429 2035.

A pá lyá zat cím zé se: MEE Or szá gos Iro da Ok ta tá si és Is ko lai Osz tály,
Ka li na Ka ta lin, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. A bo rí ték ra ír ják rá: „Igaz ga -
tói pá lyá zat”, és tüntessék fel az in téz mény ne vét is.

H I R D E T É S

A hónap könyve – januárban
a Luther Kiadótól 30 kedvezménnyel

Hullámhossz

Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét
ked vez mé nye sen! Eredeti ára: 1600 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.

Vál to zik a vi lág. A 11. szá zad ban a
ma gyar ural ko dó, Szent Ist ván a fel -
vi dé ki Nyit ra vá rá ba zár at ta el len -
sze gü lő uno ka test vé rét, a ké sőbb
meg va kí tott Va zult. A 21. szá zad -
ban Szent Ist ván ké sei „utód ját” a
dip lo má ci á ban szo kat lan mó don
kész tet ték meg hát rá lás ra a Fel vi dék
új urai a tri a no ni rab ló bé ké ben
meg hú zott ha tá ron, meg mu tat va,
hogy a va ló ság ban – nem a brüssze -
li bü rok ra ta nyel ve zet ben vagy a bé -
csi cuk rász dás stí lu sú, ha zug rek -
lám kam pá nyok ban – mennyit ér a
min den ha tó nak el köny velt eu ró pai

uni ós alap elv a ha tá rok át jár ha tó -
sá gá ról… 

Mind ezt ra goz hat nánk to vább, de
fé lő, csak szo mo rú ság, mi több, ke resz -
tény ér té ke ink kel össze egyez tet he -
tet len, jó ra nem ve ze tő in du lat tör ne
elő. Re mény ked jünk, hogy a Nyit ra vá -
rá ba ve ze tő út leg alább az egy sze rű ha -
lan dó nak to vább ra is jár ha tó. Az az út,
mely a püs pö ki szék vá ros leg han gu la -
to sabb ne gye dé be ve zet.

Az ál lam ala pí tást meg elő ző en a
vá ros kör nyé kén több pa lánk vár állt.
A szlo vák ere det mí to szok ban fel -
buk ka nó nyit rai köz pon tú fe je de -

lem sé gek lé te azon ban ko ránt sem
tisz tá zott. Szent Ist ván itt ala pí tott
vár is pán sá got, mely ki emelt stra té -
gi ai je len tő ség re tett szert a min den -
ko ri ki rá lyi her ce gek bir to ka ként. 

Köny ves Kál mán ide jé ben az esz -
ter go mi ér sek ség hez tar to zó te rü let
ön ál ló püs pök ség gé vált, nyit rai szék -
hellyel. Kő vá ra is ek kor tól épült, és a
13. szá zad tól egy há zi kéz be ke rült. Az
erő dít mény ma is ál ló fa lai az 1400-
as évek re da tál ha tó ak, je len le gi for -
má ju kat a 17. szá zad ban nyer ték el. 

Az Ár pád-kor ban több ször ost ro -
mol ták a vá rat. A tö rök hó dí tás is
érin tet te, bár az or szág dé leb bi vi dé -
ke i hez ké pest el ha nya gol ha tó mó don,
hi szen az osz má nok 1663-tól mind -
össze egy esz ten de ig tud ták ural muk
alatt tar ta ni. A Habs burg-el le nes
moz gal mak ból is ki vet te ré szét Bocs -
kai és Beth len had mű ve le tei ré vén. 

Nyitra városa 1920-tól az egy ko ri
Cseh szlo vá kia, a má so dik vi lág há bo -
rú ide jén a fa sisz ta szlo vák ál lam,
majd a cse hek től va ló bú csú után az
ön ál ló Szlo vák Köz tár sa ság ré sze.
Tu risz ti kai fon tos sá gát te kin té lyes
vár fa lai és bás tyái, va la mint egy há zi
épü le tei, ró mai ka to li kus szé kes egy -
há za és püs pö ki pa lo tá ja ad ják.

g Re zsa bek Nán dor

ERŐS VÁ RAK

Nyit ra püs pö ki vá ra
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A Du na Te le ví zió Is ten ke zé ben cí mű mű so ra ja nu ár 23-
án 12.05-kor kez dő dő adá sá nak cí me: Sem ma gas ság, sem
mély ség… Az Al föld vég te len szór vány vi lá gá ban ta pos ta
a sa rat Ke ken And rás evan gé li kus lel kész. Köz ben fe le sé -

gé vel együtt gyer mek ott hont, ár va há zat szer ve zett, hogy a ne héz sor -
sú ki csi nye ken se gít sen. Mi u tán a De ák tér re, „az or szág temp lo má ba”
hív ták lel kész nek, tö me gek hall gat ták ige hir de té se it. Ami kor pá lyá ja leg -
ma ga sabb ra ívelt, ő ak kor is vál lal ta a mély ség szol gá la tát: a tom bo ló ter -
ror kö ze pet te éle te koc káz ta tá sá val men tet te az ül dö zött zsi dó kat. A há -
bo rú után pe dig az egy ház au to nó mi á já ért szállt sík ra egy ugyan csak lé -
lek ölő rend szer ben. Hi té ért és az igaz ság ér de ké ben vál lal ta az ÁVO fog -
sá gát, az in ter ná ló tá bort és a leg ne he zebb fi zi kai mun kát. Szer kesz tő-
ri por ter: Er hardt Ágos ton. Ren de ző-ope ra tőr: Hor váth Ta más.
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A Ke resz tyén Ér tel mi sé gi Fó rum
leg kö ze leb bi al kal mán, ja nu ár 25-én,
hét főn 18.30-kor a bu da hegy vi dé ki
evan gé li kus temp lom ban (Bu da -
pest XII., Kék Go lyó u. 17.) dr. Beer
Mik lós vá ci püs pök Esé lyünk és fe -
le lős sé günk az or szág er köl csi fel -
emel ke dé sé ben cím mel tart elő -
adást és fó rum be szél ge tést. Az al -
ka lom ra min den ér dek lő dőt sze re -
tet tel vá runk!

Hän del Mes si ás cí mű ora tó ri u mát
ad ja elő a pest szent lő rin ci evan gé -
li kus temp lom ban (Bu da pest XVIII.,
Kos suth tér 3.) ja nu ár 31-én, va sár -
nap 16 órá tól az orosz lá nyi evan gé -
li kus gyü le ke zet öt ven két fős ének-
és ze ne ka ra. A temp lom meg kö ze -
lít he tő az Ül lői úton vagy az 50-es
vil la mos sal. Min den kit sze re tet tel
vá runk!

A lep rá sok vi lág nap já nak köz pon ti
ren dez vé nyét ja nu ár 31-én, va sár -
nap dél után 4 óra kor az új pest-bel -
ső vá ro si re for má tus temp lom ban
tart ja a Lep ra misszió. Ez egy ben
tiszt újí tó nagy gyű lés is lesz. A mű sor -
ban ké pes össze ál lí tás sal mu tat ják be
a Lep ra misszió szol gá la tát. Áhí ta tot
tart Óvári Péter evan gé li kus lel kész
(Gyömrő, Mende). Ze ne szá mok kal
az Új pes ti Bap tis ta Ha rang ze ne kar
szol gál Si mon Nor bert ve zény le té vel.
Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vár -
nak. (A temp lom cí me: 1041 Bu da -
pest, Szent Ist ván tér 24.; a hár mas
met ró új pes ti vég ál lo má sá tól gya log
pár perc re, vagy 14-es vil la mos sal Ká -
posz tás me gyer fe lé egy meg ál ló ra, az
új pes ti vá ros há za mel lett.)

Or go na ze ne két és négy kéz re és láb -
ra cím mel or go na ze nés áhí tat lesz ja -
nu ár 31-én es te 6 órai kez det tel a De -
ák té ri evan gé li kus temp lom ban.
Mű so ron töb bek kö zött Bach, Liszt,
G. Gab ri eli és Mer kel mű vei. Or go -
nál: Me kis Pé ter és Fin ta Ger gely.

HÍREK, HIRDETÉSEK

16 e 2010. január 24. Evangélikus Élet

VASÁRNAP

9.55 / Du na Tv
Ökumenikus istentisztelet
Szatmárcsekén (105')

Szatmárcsekén, Kölcsey Fe-
renc szülőfalujában ünnepel -
jük minden évben a magyar
kultúra napját a Himnusz
megírásának évfordulóján.
Idén január 17-én ökumenikus
istentisztelet keretében adták
át a Kölcsey-díjat Jankovics
Marcell filmrendezőnek (ké-
pünkön). Az eseményen részt
vett Sólyom László államfő is.

HÉTFŐ

8.30 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Sem ma gas ság,
sem mély ség… –
Ke ken And rás port ré ja
10.00 / To rony rá dió (Bé kés)
Lel ki szósz
Evan gé li kus fél óra
11.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Gos pel kró ni ka
14.00 / Eu ró pa Rá dió
Ha tár ta lan
Ben ne: Evan gé li kus fél óra
19.35 / Bar tók rá dió
A Doh ná nyi Er nő Szim fo ni -
kus Ze ne kar hang ver se nye
Gyön gyö si Le ven te: I. szim -
fó nia – ős be mu ta tó
Bee tho ven: IX. szim fó nia
21.30 / m1
Az utol só hí vás
(ka na dai–ame ri kai film drá -
ma, 2002) (95')

KEDD

11.05 / m2
Uno ká ink is lát ni fog ják (25')
A sze ge di dóm
11.35 / PAX
Én va gyok a föl tá ma dás
és az élet
A Zá ke us Mé dia cent rum
evan gé li zá ci ós mű so ra
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Ge org
Phi lipp Te le mann
Ope ra és temp lom
16.30 / Du na Tv
A Va ti kán tit kai
(len gyel do ku men tum film-so -
ro zat, 2005) (27')
21.00 / Du na II. Au to nó mia
Ló tusz evők (ka na dai
filmdráma, 1993) (101')
0.30 / TV2
Bors men ta
(ma gyar–gö rög já ték film,
1999) (102')

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
14.15 / Du na Tv
Vá ros a vár alatt
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2006) (24')
14.30 / RTL Klub
Aj ka mon la kat
(ame ri kai csa lá di víg já ték,
2001) (96')
16.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Test vér egy há za ink éle té ből
Je len té sek a pro tes táns vi lág ból
20.00 / Du na Tv
VII. Oli vér
(szí nes, fe ke te-fe hér ma gyar
víg já ték, 2000) (110')
21.05 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne:
Hän del: Di xit Do mi nus

CSÜTÖRTÖK

5.20 / m2
Haj na li gon do la tok
11.05 / Kos suth rá dió
A Hely
(ri port mű sor)
13.20 / Bar tók rá dió
A kó rus mu zsi ka gyöngy sze mei
a 18. szá zad tól nap ja in kig
A Ma gyar Rá dió Ének ka rá -
nak hang ver se nye
15.06 / Hír Tv
Má sik boly gó
(ma gyar do ku men tum film,
2008) (51')
18.45 / PAX
In vo ca tio mu si ca lis
Ko rál- és zsol tár fel dol go zá sok
20.00 / Du na Tv
Igaz mon dó já ték
(spa nyol–ar gen tin–an gol ro -
man ti kus víg já ték, 2004) (87')
22.30 / Film mú ze um
A Sin ko vits
Szí nész port ré

PÉNTEK

11.05 / PAX
Já nos bá csi
(ma gyar port ré film) (47')
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je:
Ge org Phi lipp Te le mann
Kor sza kok ha tá rán
19.40 / Kos suth rá dió
Bak fark Bá lint mű ve i ből
Rész le tek a Krak kói
lantkönyv ből
19.50 / Du na Tv
A Sip si ri ca
(ma gyar té vé film, 1980) (50')
1. rész
20.00 / Du na II. Au to nó mia
Haydn-em lék kon cert 2009 –
A te rem tés
(né met kon cert film, 2009)
(109')
22.30 / Du na Tv
A leg bát rabb vá ros
(ma gyar do ku men tum-já ték -
film, 2008) (98')

SZOMBAT

11.30 / m1
Uno ká ink sem fog ják lát ni
(vá ros vé dő mű sor)
13.05 / Du na Tv
Szer ze tes ren dek Ma gyar or -
szá gon (ma gyar is me ret ter -
jesz tő film so ro zat, 2005) (29')
A pá lo sok
17.05 / m1
Szent Pé ter es er nyő je (fe ke te-
fe hér ma gyar film ) (66')
17.45 / PAX
Raffay Sán dor (ma gyar
dokumen tum film, 2007) (36')
19.00 / Du na Tv
A ti ze des meg a töb bi ek
(fe ke te-fe hér ma gyar víg já ték,
1965) (101')
20.50 / Du na Tv
Etű dök gép zon go rá ra
(szov jet film drá ma, 1977) (97')
21.04 / Kos suth rá dió
A csi nov nyik ha lá la
Cse hov je le ne tei

VASÁRNAP

6.00 / Ten kes Rá dió (Sik lós)
Lel ki szósz
Evan gé li kus fél óra
10.04 / Kos suth rá dió
Evan gé li kus is ten tisz te let
közve tí té se a vá ci evan gé li kus
temp lom ból. Igét hir det:
ifj. Det re Já nos lel kész
11.30 / m1
Evan gé li kus temp lo mok
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
13.20 / Bar tók rá dió
For rás es tek 2007
Hor gas Esz ter (fu vo la) és
Vigh And rea (hár fa) hang -
ver se nye
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo. Év szá za dok
egy há zi mu zsi ká ja
18.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Ars sac ra. Gár do nyi Gé za
hite, is te nes ver sei
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VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból január 24-étől január 31-éig

Va sár nap
El ment a mag da lai Má ria, és hí rül ad ta a ta nít vá nyok nak: „Lát tam az Urat!”
Jn 20,18 (Zsolt 31,9; Mt 17,1–9; 2Kor 4,6–10; Zsolt 1) Vol tál-e már szem ta nú -
ja va la mi lyen tör té nés nek? Me sél tél-e már va la mi ről meg győ ző dés sel má sok -
nak, amit csak te ta pasz tal tál? Hit tek ne ked? Va jon a mag da lai Má ria sza vai
mennyi re ha tot tak az őt hall ga tók ra? Biz to san volt, akit meg érin tett a hír: „Lát -
tam az Urat!” A hír hal la tán ezek ma guk is ke res ni kezd ték Jé zust, és meg -
vál to zott az éle tük. De olyan is akadt szép szám mal, akit mind ez hi de gen ha -
gyott, aki ment a dol gá ra, mint ha mi sem tör tént vol na. Test vé rem, lát tad az
Urat? Hal lot tad, ahogy meg szó lít té ged? Kö ve ted őt na pon ta? Ha ed dig csak
ím mel-ám mal és hé be-hó ba, ak kor itt az ide je, kezdd el ma! Még nem ké ső!

Hét fő
Mi nem a vi lág lel két kap tuk, ha nem az Is ten ből va ló Lel ket, hogy meg is mer -
jük mind azt, amit Is ten aján dé ko zott ne künk. 1Kor 2,12 (Péld 2,6; 2Kor 3,/9–
11/12–18; 5Móz 5,23–33) Is ten gyer me ke i ként az ő aján dé kai áraszt ják el éle -
tün ket, még ak kor is, ha ese ten ként nem érez zük ma gun kat túl jól a bő rünk -
ben, és úgy gon dol juk, el pár tolt mel lő lünk Urunk. Ki sebb-na gyobb cso dák
min den nap ér nek ben nün ket, és mind ez ak kor vá lik szá munk ra va ló ság gá,
ha Is ten Lel ke meg vi lá go sít ja szí vün ket. Ha nem a ne ga tí vat, re mény te lent
haj to gat juk a vi lág gal kar ölt ve, ha nem igent mon dunk az élet re, a nagy be -
tűs Élet re: az Is ten nel va ló, őtő le meg ál dott Élet re.

Kedd
Azt pe dig tud já tok, hogy ő azért je lent meg, hogy el ve gye a bű nö ket, és hogy
őben ne nin csen bűn. 1Jn 3,5 (Ézs 53,4; Jn 1,43–51; 5Móz 6,1–9) A bűn te len meg -
szán ja a bű nöst. Nem a bű ne in ket akar ja ta kar gat ni, ha nem sze re ti a bű nök -
kel te li em bert is, és meg akar ja őt men te ni. Test vé rem, kérd az Urat, hogy
se gít sen meg sza ba dul ni a bű nök rab sá gá ból (irigy ség, rossz in du lat, plety -
ka, ga ra sos ko dás), és ad jon sza bad sá got a jó ra (ön zet len ség, fi gyel mes ség,
em pá tia, ir ga lom)! A bűn te len meg szán ja a bű nöst. Té ged is!

Szer da
Ki mi lyen lel ki aján dé kot ka pott, úgy szol gál ja tok az zal egy más nak, mint Is -
ten sok fé le ke gyel mé nek jó sá fá rai. 1Pt 4,10 (1Krón 29,14; Jn 3,31–36; 5Móz
6,10–25) Egy más nak szol gál ni? Ez a fo ga lom mint ha ki/el fe lej tő dött vol na
a lel ki szó tá runk ból… Szol gál nak az ir gal mas nő vé rek, szol gál nak a tűz ol -
tók, a lel ké szek, de hogy min den ki szol gál jon és rá adá sul egy más nak? A vi -
lág em be re azt akar ja, hogy ne ki szol gál ja nak, őt aj ná roz zák, di csér ges sék.
Az Is ten em be re szol gál ja a mel let te lé vőt, hi szen er re ké ri Ura. Úgy szol -
gál ni, mint ha azt ma gá val Jé zus sal ten nénk – ez az iga zán ke resz tény hoz -
zá ál lás. Sok fé le adott ság gal egy re szí ne sebb le het a pa let ta. Tedd hoz zá, test -
vé rem, a te sa ját szí ne det, nél kü le hi á nyos len ne a szín ská la.

Csü tör tök
Is ten aján dé kai és el hí vá sa vissza von ha tat la nok. Róm 11,29 (Ézs 44,21b; Jel
1,/1–2/3–8; 5Móz 7,1–11) Vissza von ha tat lan. Mennyi re le súj tó ez a jel ző, ha
va la mi meg má sít ha tat lan tör té nés re: bal eset re, be teg ség re vagy ép pen ség -
gel egy nagy összegű gyors haj tá si bír ság ra ért jük. Azon ban mennyi re cso -
dá la tos, ha va la mi szép és kel le mes do log ra gon do lunk: jól si ke rült nyelv -
vizs gá ra, ki tün te tés re, há zas tár si hű ség es kü re. Is ten sze re te te nem vál to zé -
kony, ha nem örök ké tar tó, ál lan dó, meg bíz ha tó sze re tet. Bíz zál ben ne, test -
vé rem, hogy ve led is ter ve van, ame lyet csak ve led va ló sít hat meg!

Pén tek
Mi lát tuk, és mi te szünk bi zony sá got ar ról, hogy az Atya el küld te a Fi át a vi -
lág üd vö zí tő jé ül. 1Jn 4,14 (Péld 20,12; Jn 8,12–20; 5Móz 7,12–26) Bi zony sá -
got ten ni nem csu pán ha tal mas, sport csar nok nyi em ber tö meg előtt le het.
Is ten ről be szél ni (sza vak kal tör té nő bi zony ság té tel) és az ő pa ran cso la ta it meg -
tar ta ni (tet tek kel tör té nő bi zony ság té tel) le het és kell is min den ke resz tény
em ber nek. Hol, mi kor és ho gyan? Egy idős em ber be teg ágyá nál, a kol lé gák -
kal va ló mun ka köz ben, a csa lád ban ta lán so kan vár ják sza va in kat és tet te -
in ket, bi zony ság té te lün ket Is ten sze re te té ről, az üd vös ség ről, a ke gye lem ről.

Szom bat
Nem éhez nek és nem szom jaz nak töb bé, sem a nap nem tűz rá juk, sem sem -
mi más hő ség, mert a Bá rány, aki kö zé pen a tró nus nál van, le gel te ti őket, el -
ve ze ti őket az élet vi zé nek for rá sa i hoz. Jel 7,16–17 (Hós 13,5; 4Móz 6,22–27;
5Móz 8,1–20) Gyer me ke im sok szor kér de zik: „Mi lyen lesz, ha meg ha lunk?
Tu dunk-e majd be szél ni a menny or szág ban?” Csak sej té se ink van nak ar ról,
ami az em ber re az Is ten nel va ló szem be ta lál ko zás kor vár. Ad dig is re mél jük,
hogy egy szer majd iga zán ná la le szünk, és ott ne künk na gyon-na gyon jó lesz.
Élj úgy, test vé rem, min den nap, hogy a menny or szág egy kis sze le tét érezd,
és érez tesd is mind azok kal, akik kel ma ta lál ko zol! Hi szen Is ten ke gyel mét már
ezen a föl dön ránk áraszt ja, és „az élet vi zét” ihat juk mi is, ha ben ne bí zunk. 

g Bog dá nyi Má ria

Új nap – új kegyelem

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA!

APRÓHIRDETÉS

Meg vé tel re ke re sem Ka pi Bé la Bé -
kesség cí mű ima köny vét. E-mail:
zim mer50@cit ro mail.hu.

Ha tá ron tú li ma gyar gyü le ke zet szá -
má ra ke re sek hasz nált, el fek vő ré gi
éne kes köny vet (Du nán tú li éne kes -
könyv). Na gyobb pél dány szá mért
hely szín re me gyek; egy-két pél dány
is ér de kel, mely nek pos ta költ sé gét ki -
fi ze tem. Te le fo non (20/824-9884) és
e-mail ben (zi zsogy ope@t-on line.hu)
vá rom a fel aján lá so kat. – Ga rá di Pé ter
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