
„Nem kell jós nak len ni ah hoz, hogy
nagy biz ton ság gal ki je lent sük: az is ten -
tisz te le ten az egy fő re eső po li ti ku sok
szá ma ma ga san meg fog ja ha lad ni a
más is ten tisz te le te ken mér he tő ér té ket.”

Evél&levél f 15. oldal
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„»El az zal, hogy sze resd fe le ba rá -
to dat! Amit mi aka runk, az a gyű -
lö let… Csak így tud juk el fog lal ni
az egész vi lág min den sé get.«”

A hazugság áldozatainak
emléknapja f 10. oldal

„Ha már meg aján dé ko zott min ket az Úr is ten az élet tel, ak -
kor tar to zunk azt em ber hez mél tó mó don le él ni. Úgy, mint
aki kap ta, s mint aki egy szer el fog ve le szá mol ni.  S úgy is,
mint aki meg nem ér de mel ten, de még is kap hat fel ol do zást,
mert nem »csak« te rem tett, ha nem meg vál tott em ber is.”

Tél végi tűnődések az élet értelméről f 7. oldal

Ha ál ta lá ban a böj töt vizs gál juk az Ige
fé nyé ben, azt lát juk, hogy Is ten azt
so ha nem ren del te; de el fo gad ja, ké -
ré sünk alá tá masz tá sá ra. 

A Bib lia sok szor os to roz za a kül -
ső sé gek ben meg nyil vá nu ló böj töt.
Azt, hogy azt gon dol juk, ez „ér dem -
szer ző” len ne, és ez zel Is tent a ma -
gunk ha tal má ba ke rít het jük, a ma -
gunk párt já ra ál lít hat juk. Va ló já ban
a böjt se gí te ni sze ret ne ab ban, hogy
ne csak sza vak ban be szél jünk a bűn -
ről, ha nem szí vünk ben is érez zük át
a sa ját bű nünk sú lyát, és ez Krisz tus -
hoz ve zes sen min ket. 

Az Új szö vet ség ben a böjt – ahogy
Jé zus is mond ja – az imád ság alá tá -
masz tá sá ra szol gál. Az el ső ke resz té -
nyek ak kor böj töl tek, ami kor Is ten
szol gá la tá ra in dul tak, hogy tisz ta
szív vel, az Úr aka ra tát meg ért ve in -
dul has sa nak…

Tu laj don kép pen a böjt tel kap cso -
lat ban azt mond hat juk, hogy ha gya -
ko rol juk – „más-na po sak” va gyunk.
Az az más mi lye nek lesz nek azok a
nap ja ink. És ta lán ál ta luk a töb bi na -
punk is…

A glo ba li zá ció – egye bek mel lett
– azt ered mé nyez te, hogy a bol tok -
ban min dig min dent le het kap ni.
Meg szűnt pél dá ul az idény jel le gű
zöld ség- és gyü mölcs el lá tás: min dig
van ba nán, na rancs, al ma, őszi ba rack,
pap ri ka. Ez amennyi re jó, annyi ra
rossz is. Szük sé ge van az em ber nek
ar ra, hogy ne min dig egy for mán
táp lál koz zék, bi zo nyos éte lek evé sét
időn ként szü ne tel tes se. De ar ra is,
hogy ne le gyen „unal mas”, egy han gú
a táp lál ko zás. Mi lyen jól meg ad ta Is -
ten, hogy az év sza kok vál to zá sá val
kü lön bö ző, azok nak meg fe le lő éte le -
ket és gyü möl csö ket eszünk. Mi -
lyen jó volt gyer mek ko runk ban, ami -
kor vár tuk té len a disz nó to rost, ta -
vasszal a pa ra di cso mot és a zöld pap -
ri kát, ősszel pe dig a dinnyét és a sző -
lőt! Szin te ün nep volt az újabb év szak
és az an nak meg fe le lő ele del.

Ugyan így ne künk, ke resz té nyek -
nek a böjt kü lön le ges lel ki idő szak.
Más, mint a töb bi. Kü lö nö sen is el -
mé lye dünk a meg vál tás cso dá já ban,
a ke gye lem min de nek fö löt ti vol tá -
ban. Nagy pén tek re és hús vét ra ké -
szü lünk. És ha ko mo lyan vesszük, föl
is ké szü lünk rá. Is te nünk nagy sze re -
te té re gon do lunk, amellyel min dent
meg tett ér tünk, hogy bol do gok le hes -
sünk. Az Úr Jé zus vált sá gá ra, ahogy
meg halt ér tünk, hogy bű ne ink re bo -
csá na tot kap has sunk. 

A böjt az el csön de se dés idő sza ka.
Át ol vas suk, át el mél ked jük, hogy mit
cse le ke dett ér tünk, kü lö nö sen föl di
éle te utol só he té ben, a nagy hé ten.
Ahogy a leg na gyobb szen ve dé sek
kö zött is hű sé ges ma rad kül de té sé -
hez, és szív ből tud ja ki ál ta ni föl di éle -
te vé gén: „El vé gez te tett”, cél hoz ért.
Meg sze rez te ne künk drá ga áron az
üd vös sé get. Va ló sá gos Is ten volt,

hogy bűn te len ként szen ved jen a bű -
nö sért, és va ló sá gos em ber volt,
hogy va ló ban el hor doz za a sú lyos
bün te tést éret ted és éret tem. Hogy
sza bad légy, bűn te len, bol dog és a
menny gyer me ke. 

Lu ther nek egy szer azt mond ta
Sta u pitz, a ko los tor be li rend fő nö ke,
ami kor lát ta, hogy küsz kö dik a bűn
sú lya alatt: „Már ton ba rát, ma gá nak
az a ba ja, hogy ma gát kép zelt bű nös -
nek tart ja és Jé zust kép zelt meg vál -
tó nak. Ve gye eszé be, hogy ma ga va -
ló di bű nös és Jé zus va ló di meg vál tó.”

És ez se gí tett. Csak a va ló di Meg vál -
tó tud se gí te ni! Ma is! A va ló di bű nö -
sön, aki meg lát ja ma gát a ke reszt fé -
nyé ben an nak, aki iga zán. A böj ti idő -
szak ban mi eze ket gon dol juk vé gig.
Jé zus ér tünk va ló szen ve dé sét és ha -
lá lát, Is ten sze re te tét – hogy az a mi -
enk is le gyen.

És a kül ső böjt? Az szá munk ra két -
fé le le het. Meg te het jük, hogy – ma -
gunk ál tal el ha tá ro zott ide ig – nem
ve szünk ma gunk hoz ételt. De ez
nem ér dem és nem kö te le ző. Az éh -
ség ér zet ugyan ak kor „ha té ko nyan”
ké pes fi gyel mez tet ni ben nün ket, hogy
hit tel te kint sünk az Úr ra, és vi gyük elé
őszin tén ké ré sün ket: Is te nem, hadd
ra gyog jon föl előt tem vég te len ke gyel -
med és bűn bo csá tó sze re te ted. Tégy
tisz tá vá, újíts meg a hit ben! Hogy
meg újult szív vel szol gál has sa lak.

A má sik faj tá ja az evan gé li kus
böjt nek, ami kor bár mi egyéb től tar -
tóz tat juk meg ma gun kat azért, hogy
az így fel sza ba du ló időt és al kal mat
Is ten nek szen tel jük. Azért, hogy mé -
lyebb kap cso lat ba jus sunk ve le, és
job ban meg ért sük őt. Pél dá ul el ha tá -
roz ha tod, hogy egy hé tig nem né zel
té vét, és azt az időt ige ol va sás ra,
imád ság ra szá nod. El ha tá roz ha tod,
hogy az egész böj ti idő alatt nem vá -
sá rolsz fö lös le ges nek, nem iga zán
szük sé ges nek tar tott dol go kat (pél -
dá ul édes sé get) azért, hogy azt az
össze get a sze gé nyek és rá szo ru lók
se gí té sé re for dít hasd. És köz ben há -
lát adsz an nak az Úr nak, aki min dent,
az éle tét is oda ad ta ér ted. Az az a böjt
se gít má sok szük sé gét ész re ven ni
és ál do za to sabb ta nít vánnyá len ni. 

Foly tat hat nánk, de most le gyen
elég ennyi. Le gyen más mi lyen a böj -
ti, nagy pén tek előt ti idő szak, hogy
fris ses sé gé vel, ele ven sé gé vel, kü lön -
le ges vol tá val kö ze lebb vi gyen a
Meg vál tó hoz, a tisz ta élet hez, a má -
sik em ber meg ér té sé hez és Jé zus
ne vé ben va ló szol gá la tá hoz.

A szer ző teo ló gus, a Kis pes ti Evan gé -
li kus Egy ház köz ség lel ké sze

Más na pok
g Széll Bul csú 

„Va ló já ban a böjt se gí te ni
sze ret ne ab ban, hogy ne
csak sza vak ban be szél jünk
a bűn ről, ha nem szí vünk -
ben is érez zük át a sa ját
bű nünk sú lyát, és ez Krisz -
tus hoz ve zes sen min ket. 

Krisztusi sors… f 2. oldal
Találkozás Závada Pállal f 6. oldal
Megtört lendület f 8–9. oldal
Hogyan segít a bibliatanulmányozás? f 11. oldal
Légy hűséges sáfár! f 11. oldal
Búcsú dr. Frenkl Róberttől f 13. oldal

b A csö mö ri evan gé li kus gyü le -
ke zet éle té ben rég óta fon tos
sze re pet ját szik a még far sang -
ban kez dő dő, de böjt ben vé get
érő egy hét. Nem  csak lel ki ek -
ben gaz da god nak im már hat 
évtizede a ha gyo má nyos far -
san gi ima hét részt ve vői; a ma -
guk ké szí tet te sü te mény és tea
kö zös el fo gyasz tá sa iga zán kö -
zös ség épí tő han gu lat ban zaj lik
ilyen kor a te rí tett asz ta lok kö -
rül. A fel nőtt ta gok kö zött ezen
az al kal mon van nak elő ször
„hi va ta lo san” is je len a kon fir -
man du sok, akik a má ju si kon -
fir má ci ói ün nep után vál nak
ma guk is a gyü le ke zet fel nőtt
tag ja i vá. 

Az al kal mak nép sze rű sé gét jól mu tat -
ja a tény, hogy a hét min den es té jén
zsú fo lá sig meg te lik az ima ház nagy -
ter me, a lét szám gyak ran a nyolc van
főt is el éri. Az ima hét böjt el ső va sár -
nap ján a dél előt ti is ten tisz te let tel zá -
rul, ahol az úr va cso ra vé tel már az ön -
vizs gá lat és a hús vét ra va ló ké szü lés
fon tos ré sze.

Idén sem volt mind ez más képp.
Bó di Eme se, az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem (EHE) Egy ház tör té -
ne ti Tan szé ké nek la tin–mű vé szet -
tör té net sza kos ok ta tó ja, Pet hő At -
ti la és fe le sé ge, Pet hő-Ud var di And -
rea dok to rand uszok az EHE „szí ne -
i ben” ér kez tek.

A ta va lyi esz ten dő so rán több kör -
nyék be li gyü le ke zet élé re is új lel kész
ke rült, így egy-egy es té re ők is a csö -

mö ri ek ven dé gei le het tek: Ve tő Ist ván
cin ko tai és Né meth Mi hály mag ló di
pa ró kus lel kész, va la mint Po nicsán
Er zsé bet rá kos pa lo tai be osz tott se géd -
lel kész. Pén tek es te a 2009-es esz ten -
dő vé gén az Észak-Pest Me gyei Egy -
ház me gyé hez csat la ko zó Hat van gyü -
le ke ze té nek lel ké sze, Fa ta lin Hel ga
adott igei út ra va lót. 

Az idei, hat va na dik far san gi ima -
hét iga zán „csa lá di as” han gu lat ban
zá rult: bár Ba ra nyay Csa ba és fe le -
sé ge, Ba ra nyay né Rohn Er zsé bet Kő -
szeg ről ér ke zett, Csa ba Csö mör re
még is „ha za jött” szol gál ni, hi szen
csa lá di érin tett sé ge mi att ez a kö zös -
ség volt – teo ló gi ai ta nul má nyai be -
fe je zé sé ig – anya gyü le ke ze te.

g – bzs –
f Imahéttörténet a 14. oldalon

Ötvened vasárnapjától böjt
első vasárnapjáig – az ige mellett

b Har ma dik al ka lom mal ren dez -
tek te het ség kon fe ren ci át febru -
ár 19–20-án a Bony há di Pe tő fi
Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi -
um ban, a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház Pe da gó gi ai Köz -
pont já nak köz re mű kö dé sé vel.
A bony há di in téz mény ben tíz
éve ve zet ték be az Arany Já nos
te het ség gon do zó prog ra mot, és
ta valy óta Te het ség pont ként is
mű kö dik a kö zép is ko la, il let ve
me gyei és or szá gos ver se nyek
so rá nak ad ott hont.

A ren dez vény fő véd nö ke, Prőh le Ger -
gely, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház or szá gos fel ügye lő je – fő is ko -
lai órái mi att – nem tu dott je len
len ni, így fel ol vas ták kö szön tő so ra -
it. „Anya gi lag ín sé ges idők ben kü lö -
nö sen nagy a fe le lős sé gük azok nak,
akik a szel le mi ja vak meg te rem té sén,
meg tar tá sán mun kál kod nak, még
na gyobb szük ség van táv la tos gon dol -
ko dá suk ra, ál do zat kész sé gük re. A

Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
év szá za dok óta so kat tesz azért, hogy
az is ko lá i ban ta nu ló gye re kek a te het -
sé gük nek leg meg fe le lőbb ok ta tást és
ne ve lést kap ják. Az evan gé li kus is ko -
lák si ke re kez det től fog va ab ban állt,
hogy a re for má ció ta na i val együtt át -
vet ték és al kal maz ták a pe da gó gia leg -
kor sze rűbb mód sze re it, en ged ték ki -

bon ta koz ni a ke resz tény em ber lu the -
ri ér te lem ben vett sza bad sá gát, és ki -
sebb sé gi egy ház in téz mé nye i ként be -
fo gad tak és in teg rál ni tud tak so ka kat,
nem ze ti sé gi, fe le ke ze ti és tár sa dal mi
ho va tar to zás tól füg get le nül” – ál la pí -
tot ta meg az or szá gos fel ügye lő.

Te het ség kon fe ren cia Bony há don

f Folytatás az 5. oldalon

Ki vé te les nek len ni ve szé lyes – mond ta Cze i zel pro fesszor

Ba ra nyay né Rohn Er zsé bet Kőszegről érkezett Csömörre
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Kö szön jük ne ked, mennyei Atyánk,
hogy az Úr Jé zus Krisz tus ne vé ben
hoz zád for dul ha tunk ké ré se ink kel.
Ben ned van re mény sé günk, Is te -
nünk, aki szent Fi ad szen ve dé sé ben
hor doz tad és hor do zod a mi szen ve -
dé se in ket. Te ben ned bí zunk, aki
meg bo csá tot tad és meg bo csá tod bű -
ne in ket. Ígé re ted be ka pasz ko dunk,
hogy Krisz tus Urunk ér de mé ért
meg hall gatsz min ket, ami kor eléd
tár juk ké ré se in ket.

Add meg ne künk, gyer me ke id -
nek, hogy min dig ké szek le gyünk
imád koz ni ön ma gun kért, test vé re in -
kért, fe le ba rá ta in kért, sőt el len sé ge -
in kért is. Kész tesd a szí vün ket a
min den kö rül mé nyek kö zöt ti há la -
adás ra, di csé ret re. Ké rünk, éb ressz
hi tet em ber tár sa ink ban, hadd is -
mer jék fel egy re töb ben, hogy te
vagy a sze re tet. Igéd ne tér jen vissza
hoz zád üre sen, ha nem cse le ked je
meg azt, ami ért kül de tett.

Erő sítsd és óvd meg evan gé li u mod
kö ve te it az egész vi lá gon. Aján dé kozz
meg ben nün ket a szol gá lat kész sé gé -
vel a meg fá rad tak és meg ter hel tek fe -
lé. Ké rünk, tá massz egy sé get kö zöt -
tünk, akik a te ne ved ben hi szünk,
hadd le gyünk egyek igéd meg hal lá -
sá ban és cse lek vé sé ben, a te aka ra tod
sze rint.

Ké rünk té ged mind azo kért, akik a
kor mány zás ban fe le lős sé get vál lal -
nak: add, hogy cél ja ik, ve ze té sük az
em be rek ja vát szol gál ják, a bé ke és
igaz sá gos ság szab ja meg lé pé se i ket.
Óvd meg te remt mé nye i det a vér on -
tás tól és az erő szak min den for má -
já tól. Adj egyet ér tést és ön zet len
egy más ra fi gye lést mun ka adó és
mun ka vál la ló, ta nár és di ák, szü lő és
gyer mek kö zött. Ké rünk, légy se gí -
tő je mind azok nak, akik szo rult hely -
zet ben van nak, akik nél kü löz nek,
akik be teg ség ben, ma gány ban, gyász -
ban szen ved nek.

En gedd ra gyog ni éle tünk ben min -
den nap a te fé nye det, a te sze re te ted
tölt se be szí vün ket és űz ze el fé lel -
mün ket. Sza ba dítsd fel szí vün ket
re mény sé gé re mind an nak, amit el ké -
szí tet tél a té ged sze re tők nek, akik föl -
di éle tünk ben meg íz lel het jük jó sá go -
dat ke gyel med ben, egy kor pe dig
meg lát ha tunk té ged szín ről szín re, di -
cső sé ged tel jes sé gé ben. Ámen.

Oratio
œcumenica

Az ószö vet sé gi pró fé ci ák ál ta lá ban
több di men zi ó sak. Ezt olyan kor is
fi gye lem be kell ven nünk, ami kor el -
ső hal lás ra nyil ván va ló, hogy mes si -
á si pró fé ci á ról van szó. Fo ko zot tan
ér vé nyes ez ar ra az Ézsa i ás köny vé -
ben ta lál ha tó ének gyűj te mény re,
ame lyet a ku ta tók az Úr szol gá ja
(hé be rül: Ebed Jah ve) éne ke i ként tar -
ta nak szá mon, és amely hez a mai
pró fé tai ige is tar to zik. E pró fé ci ák
mé lyebb elem zé se után be kell lát -
nunk, hogy el ha mar ko dott az a vé -
le ke dés, amely sze rint az is me ret len
szen ve dő szol ga éne ke i ben (Ézsa i ás
köny vé nek 53. fe je ze te is kö zé jük tar -
to zik!) kris tály tisz tán raj zo ló dik ki a
szen ve dő Mes si ás, a Krisz tus ké pe. 

Két ség te len, hogy az is me ret len
ószö vet sé gi sze mély és Krisz tus sor -
sa kö zött sok a ha son ló ság. Mind ket -
ten ár tat la nul szen ved nek, és szen -
ve dé sük nek – er re a jól is mert 53. fe -
je zet ben ol va sunk uta lást – kö ze
van né pük bű né hez. Az ószö vet sé gi
Úr szol gá já nak sza vai ezért tűn nek
át hal lá sos nak. Mint ha a szen ve dő
Krisz tus szá já ba il le né nek pa na szos
mon da tai: „Hagy tam, hogy ver jék a
há ta mat, és tép jék a sza kál la mat. Ar -
co mat nem ta kar tam el a gya láz ko -
dás és köp kö dés elől.”

De ez kí sér tő ha son ló ság! Ha en -
ged jük, hogy ma gá val ra gad jon,
könnyen át sik lunk a nem cse kély
kü lönb ség fö lött, amely az ószö vet -
sé gi szen ve dő sza va i ban meg szó la ló
ha tá ro zott bi zony ság té tel – „De az én
Uram, az Úr, meg se gít en gem, ezért
nem ma ra dok gya lá zat ban” – és a
meg fe szí tett Krisz tus aj ká ról fel tö rő
fáj dal mas ki ál tás – „Én Is te nem, én Is -
te nem, mi ért hagy tál el?” – kö zött

van, még ak kor is, ha Lu kács és Já nos
evan gé lis ta sze rint nem ez volt a
ke resz ten hal dok ló Jé zus utol só ért -
he tő mon da ta.

„Atyám, a te ke zed be te szem le az
én lel ke met!” – idé zi Lu kács Jé zus vég -
ső só ha ját, amely sok kal in kább a fel -
té tel nél kül Is ten re ha gyat ko zó tel jes
bi za lom ki fe je zé se, mint azé a da cos
bi zo nyos sá gé, amely az ószö vet sé gi
szen ve dő Úr szol gá ja sza vá ból ki -
cseng. Já nos le írá sa sze rint pe dig Jé -
zus utol só han gos ki ál tá sa „Te te leszt -
hai!” – ma gya rul „El vé gez te tett!”, „Cél -
hoz ért!”, „Be tel je sült!” – szin tén egy
egé szen más fé le bi zo nyos sá got tük -
röz. Jé zus azt a meg győ ző dé sét ki ált -
ja a nagy pén te ki sö tét ség be, hogy ő
ma ra dék ta la nul vég hez vit te, amit Is -
ten rá bí zott, hi ány ta la nul be töl töt te
föl di kül de té sét. A töb bi már Is ten ke -
zé ben van, Is ten dol ga. 

Ha két ség te le nül van is ha son ló ság
az ószö vet sé gi Ebed Jah ve és az Úr
szen ve dő Mes si á sá nak, Krisz tus nak
a föl di sor sá ban, még is ég be ki ál tó a
kü lönb ség ab ban az ér zü let ben és in -
du lat ban, amellyel sor su kat fo gad ják
és vi se lik. Ezért kell óva kod nunk at -
tól, hogy az ószö vet sé gi Ebed Jah ve
min den sza vát – mint pró fé ci át – vá -
lo ga tás nél kül a szen ve dő Mes si ás, a
pas sió út ját, a via do lo ro sát já ró és a
ke resz ten ha lál tu sá ját ví vó Krisz tus
szá já ba ad juk! 

Mert mi ért is oly bi zo nyos Is ten el
nem ma ra dó se gít sé gé ben az Úr
szol gá ja? Mi ért vé li tud ni, hogy nem
vall hat szé gyent? Mi ért te szi ar cát ke -
ménnyé, mint a ko va kő? Mi ért mer
meg aláz ta tá sa és szen ve dé se köz -
ben így ki ál ta ni kín zó i hoz: „Kö zel van,
aki igaz sá got ad ne kem, ki mer per -

be száll ni ve lem?! Áll junk elő együtt!
Ki az én vád lóm? Lép jen ide!” Azért,
mert bi zo nyos Is ten bosszú ja fe lől:
„Íme, az én Uram, az Úr, meg se gít en -
gem, ki mer bű nös nek mon da ni?
Mind nyá jan szét mál la nak, mint a
ru ha, moly rág ja meg őket.” Az is me -
ret len Ebed Jah ve az is te ni igaz ság -
té telt egyen lő nek hi szi az is te ni
bosszú val! 

A vád lói és bí rái előtt né mán ál ló,
a meg kor bá cso lást, a gúnyt, a meg -
alá zást, a szi dal ma zást és köp dö -
sést fe nye ge tő zés és át ko zó dás nél -
kül tű rő, a via do lo ro sa macs ka kö ve -
in bot la doz va né pe jö ven dő sor sát si -
ra tó, a ke resz ten kín zó i nak és hó hé -
rai nak bű nét imád koz va men tő, szá -
muk ra bűn bo csá na tért kö nyör gő Jé -
zust egé szen más in du la tok kész te -
tik a szen ve dés és a ha lál en ge del mes
vál la lá sá ra, mint Ebed Jah vét, az Úr
is me ret len szen ve dő szol gá ját. Ben -
ne egész más ér zü let la kik. Szen ve -
dé se és meg aláz ta tá sa köz ben ne ki
nem a ha lá lát kö ve tő is te ni bosszú bi -
zo nyos sá ga köl csö nöz tar tást. Nem
azért megy en ge del me sen a ha lál ba,
mert tud ja, hogy Is ten vé gül le szá mol
el len sé ge i vel.

Ő egé szen más igaz ság té tel ben
re mény ke dik: ab ban, hogy ár tat lan
ha lá lát Is ten kín zói és gyil ko sai meg -
men té sé re, a bű nö sök meg iga zí tá sá -
ra fog ja hasz nál ni. Mi ként a Zsi dók -
hoz írt le vél szer ző je fel is me ri: Krisz -
tus vé re – szó sze rint for dít va – job -
bért ki ált Is ten hez, mint Ábel ár tat -
la nul ki on tott vé re (lásd Zsid 12,24).
Job bért: nem bosszú ért, nem a bű nös
bűn hő dé sé ért, ha nem a bű nös meg -
iga zu lá sá ért és meg me ne kü lé sé ért.
Más szó val: meg vál tá sért. 

Ezért ha az ószö vet sé gi Ebed Jah -
ve és Krisz tus sor sa kö zött lá tunk is
pár hu za mot, el le ne kell áll nunk a kí -
sér tés nek, hogy az ószö vet sé gi Úr
szol gá ja sza va it Krisz tus szá já ba ad -
juk, és mint pró fé ci át a meg fe szí tett
Meg vál tó sza va i ként hall gas suk! 

Mert nem ér sem mit, és nem se -
gít raj tunk a Krisz tus sal va ló sors kö -
zös ség vál la lá sa, ha hi tün kért úgy
szen ve dünk igaz ság ta lan bán tal ma -
zá so kat, és úgy ad juk ér te az éle tün -
ket, hogy szí vün ket nem Krisz tus in -
du la ta töl ti be, ha nem a bosszú vágy.
Mé lyen igaz Pál apos tol fi gyel mez te -
té se: „…ha tel jes hi tem van is, úgy hogy
he gye ket moz dít ha tok el, sze re tet pe -
dig nincs ben nem: sem mi va gyok. És
ha … tes tem tűz ha lál ra szá nom, sze -
re tet pe dig nincs ben nem: sem mi
hasz nom ab ból.” (1Kor 13,2.3) 

Jé zus az zal a re mény ség gel szen -
ve dett és halt meg, hogy ha lá la után
nem Is ten íté lő ha rag ja fog le súj ta -
ni az em be ri nem re, ha nem sze re te -
te fog ad dig so ha nem lá tott mó don
és mér ték ben ki árad ni min den bű -
nös re. Krisz tus szá má ra az lesz az
igaz ság té tel és a jó vá té tel ár tat lan
szen ve dé sé ért, ha Is ten a köz vet le -
nül a ha lá lát oko zó bű nö sö ket – az
idők vé gé ig még e vi lág ra szü le tő
min den bű nös sel együtt – ha lá lá nak
em lé ke ze te ál tal igaz ság ra és üd -
vös ség re ve ze ti. 

g Vég he lyi An tal

Imád koz zunk! Urunk, tartsd tá vol tő -
lünk a bosszú vá gyat, és add, hogy a
te in du la tod dal vi sel jünk el min den
szen ve dést, amely hi tün kért igaz ság -
ta la nul ér min ket. Így te gyél ben nün -
ket a te igaz sá god hi te les ta nú i vá.
Ámen.

A VA SÁRNAP IG ÉJEB ÖJ T M Á S O DIK VA SÁR NAP JA RE MI NI S C E RE  ÉZ S 50,410 

Krisz tu si sors – krisz tu si in du lat
nél kül?

SE MPER REFOR M ANDA

„Ha azonban tudjuk, hogy Krisztus
az égből alászállt, s az Atya iránti
en ge delmességből a bűnöst sze -
rette, szi lárd reménység támad a
szí vünk ben, s bátran színe elé já -
rulunk, tud ván, hogy Krisztus az Is-
ten levele, va ló ságos aranykönyv,
amelyben tulajdon szemünkkel ol -
vashatjuk az Atya akaratát. Így le he -
tetlen, hogy fé lel met és kétséget
érezzünk lel künk ben, hiszen a
Krisz tusban örö möt és békességet
nyertünk. Istennél nincs más, csak
kegyelem, amellyel táplál, hordoz
és megtart. Le gyen is övé minden
dicséret s di csőség. Most már
öröm mel kö vet jük Krisztust. Íme,
ezért szerette Krisz tus a bűnöst. Is-
ten így ren del te.”

d Luther Márton:
Jer, örvendjünk, keresztyének!

(Szabó József fordítása)

b A Ba jor Evan gé li kus Egy ház ha -
gyo má nyos böj ti ado mány gyűj -
té si ak ci ó já nak (Ak ti on Fa ste -
nop fer 2010) idén „Re ményt ad -
ni” a mot tó ja. A prog ram meg -
nyi tó já ra feb ru ár 19–21. kö zött
„Ba jor or szág szí vé ben”, Neu -
markt vá ro sá ban ke rült sor. Az
1992 óta éven te meg hir de tett
gyűj tés a kö zép- és ke let-eu ró pai
or szá gok ban élő rá szo ru ló evan -
gé li ku so kat hi va tott tá mo gat ni
– az ak ció ko ráb ban több ma -
gyar or szá gi pro jekt meg va ló sí -
tá sát is ha té ko nyan se gí tet te.
Az idén gyűj ten dő összeg az
odesszai if jú sá gi fe le lős, Ale -
xan der Gross lel kész és csa lád -
ja szá má ra fel épí ten dő lel kész -
la kás költ sé ge i re for dít ta tik
majd, hogy a már mű kö dő if jú -
sá gi köz pont mel lett lak has son,
és így könnyeb ben el lát has sa
szol gá la tát. 

Az Ak ti on Fa ste nop fer 2010 meg nyi -
tó já ra szép szám mal ér kez tek kül föl -
di ven dé gek is, így – az ado mány -
gyűj tés ben együtt mű kö dő Mar tin
Lu ther Egye sü let mel lett – az el múlt
hét vé gén uk rán, ro mán, cseh és ma -
gyar evan gé li kus gyü le ke ze tek is
be mu tat koz hat tak a „Ta lál ko zá sok
pi a cán”. „Fon tos nak tar tot tuk, hogy
a gyűj tés hez ar cok, sze mé lyek, ta lál -
ko zá sok kap cso lód ja nak, hogy ne

csak a gyűj tés ről, a pénz ről le gyen
szó, ha nem em be rek ről, akik emö -
gött áll nak” – hang sú lyoz ta kö szön -
tő jé ben Ul rich Zen ker ba jor egy ház -
fő ta ná csos.

A neu mark ti egy ház me gyé hez tar -
to zó pyr ba u mi evan gé li kus gyü le ke -
zet és an nak St. Ge org’s gyü le ke ze ti
kó ru sa több mint tíz éve ápol vi rág -
zó kap cso la tot a Csák vá ri Evan gé li -
kus Egy ház köz ség gel, il let ve an nak
Har mo nia Flo ria na kó ru sá val. E test -
vér kap cso lat újabb fe je ze te ként múlt
szom ba ton es te a neu mark ti Krisz -

tus-temp lom ban a csák vá ri ak a pyr -
ba u mi kó rus sal együtt szol gál hat tak
kö zös ze nés áhí tat tal. 

A csák vá ri ak (képünkön) a ma gyar
ze ne iro da lom egy-egy kor sza ká ból
vá lasz tot tak mű ve ket (ma gyar nép -
dal, Es ter há zy Pál, Szo ko lay Sán -
dor), míg a pyr ba u mi test vér kó rus
gos pel éne kek kel tett bi zony sá got. A
kon cert vé gén kö zö sen szó lal tat tak
meg né met és ma gyar mű ve ket.

Va sár nap az ün ne pi is ten tisz te le -
ten Joel Ruml cseh püs pök hir det te
a re mény ség evan gé li u mát. A temp -

lo mi al kal mat kö ve tő vá ros há zi fo ga -
dá son a Har mo nia Flo ria na kó rus
szin tén ének szó val kö szön töt te a
meg je len te ket. 

„Re ményt ad ni” nem csak Ba jor -
or szág ban vagy Uk raj ná ban le het. A
né met or szá gi uta zá sa előt ti va sár na -
pon a csák vá ri kó rus a bics kei evan -
gé li kus temp lom ban tar tott ze nés
áhí ta tot az épü let kül ső fel újí tá sá nak
tá mo ga tá sá ra. (La punk ban ősszel
szá mol tunk be a ki csiny gyü le ke zet
temp lo má nak bel ső fel újí tá sá ról.) 

g Sze bik Ká roly

Re ményt ad ni
Csákvári kórus az Aktion Fastenopfer 2010 megnyitóján
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b Baj nai Gor don mi nisz ter el nök feb ru ár 12-
én az orosz lá nyi Ság vá ri End re Ál ta lá nos
Is ko lá ban járt, majd Ke le ti Györggyel, a
kör zet szo ci a lis ta kép vi se lő je lölt jé vel
együtt Bo kod köz pont já ban fel avat ta a te -
le pü lést Orosz lánnyal össze kö tő utat. Az
ava tás kor Kó sa Ger gely bo ko di be osz -
tott lel kész is je len volt, és sze mé lyes
üze ne tet adott át a mi nisz ter el nök nek. 

Ne künk, ke resz té nyek nek Is ten igé jét min den
al kal mas és al kal mat lan pil la nat ban hir det -
nünk kell, sze mély vá lo ga tás nél kül. „Te gye tek ta -
nít vánnyá min den né pet!” – ad ta pa ran csul
ne künk Jé zus Krisz tus. Ta lán so kan nem mer -
nék meg ten ni azt, hogy az evan gé li um öröm üze -
ne tét el mond va meg szó lít sák Baj nai Gor dont.
Ám Kó sa Ger gely evan gé li kus lel kész az Út mu -
ta tó az na pi igé je alap ján kész te tést ér zett ar ra,
hogy üze ne tet ad jon át a mi nisz ter el nök nek. 

– Az az na pi ige így szólt: „Ha szád dal Úr -
nak val lod Jé zust, és szí ved del hi szed, hogy Is -
ten fel tá masz tot ta őt a ha lál ból, ak kor üd vö -
zülsz” (Róm 10,9) – mond ta Kó sa Ger gely az
evan ge li kus.hu-nak. – En nek az igé nek az el -
ső ré sze érin tet te meg a szí ve met és a lel ke met.
Úgy érez tem, hogy ten nem kell va la mit, és meg
kell szó lí ta nom Baj nai Gor dont. Meg be szél tem
a pol gár mes ter rel és a kor mány őr ség gel, hogy
oda me gyek hoz zá, és pár szót vál tok ve le, va -
la mint adok ne ki hit mé lyí tő köny ve ket. 

A lel kész Baj nai Gor don sze mé be néz ve ezt
mond ta: „Ér ted is meg halt Jé zus Krisz tus a ke -
resz ten, vé re ér ted is ki on ta tott. Fo gadd el az
Is ten ál ta li bűn bo csá na tot, és térj meg.” Baj -
nai Gon don er re meg kö szön te a kötete ket. 

– Én meg tet tem egy lé pést, és re mé lem, hogy
a mi nisz ter el nök úr el fog ja ol vas ni a ne ki adott
köny ve ket. Imád ko zom, hogy a Szent lé lek
mun kál ja ben ne a meg té rés gyü möl cse it – fűz -
te hoz zá a lel kész.

g Horváth-Bol la Zsu zsan na
(Forrás: evangelikus.hu)

Jé zus ról be szélt
Baj nai Gor don nak

az evan gé li kus lel kész

A cím mel az idei film szem lén be mu -
ta tott do ku men tum film re uta lok, ám
a kér dő je let már én tet tem a vé gé re.
A kö zel múlt ban több ször is jár tam
egy ház ke rü le tünk nek eb ben a ré gi ó -
já ban, leg utóbb lel kész ér te kez le ten. 

Hat- és tíz éves ko rom kö zött, pap -
gye rek ként, Mis kolc volt az ott ho -
nom. Sze ret tem a va sár nap dél előt ti
gye rek bib lia kö rö ket, de még job ban
a dél utá ni sze re tet ven dég sé ge ket.
No, nem az egyéb ként nyil ván szín -
vo na las elő adá sok vagy hit éb resz tő
ige hir de té sek mi att, ha nem mert a
vé gén min dig volt tom bo la, ahol ap -
ró-csep rő tár gya kat le he tett nyer ni.
A tá nyé rok ra ki ké szí tett sü te mé nye -
ket pe dig a há zi asszo nyok min dig úgy
bo rí tot ták be szal vé tá val, hogy an nak
sar ka it össze pön dö rí tet ték. Oly kor si -
ke rült egy-egy zser bó sze le tet a pön -
dö rí tés sér tet le nül ha gyá sá val el -
csen nem. Az is fel kel tet te kí ván csi -
sá go mat, hogy két fé le te át, cit ro -
mo sat és bo ro sat szol gál tak fel.

Mis kol con há rom evan gé li kus gyü -
le ke zet is van. Gye rek ként a ma gunk
bel vá ro si temp lo mán kí vül na gyon
tet szett a di ós győ ri, hi szen az köz vet -
le nül a vár mel lett állt, és a vas gyá ri,
amely a ma ga szé les tor nyá val tény -
leg úgy né zett ki, mint egy erős vár.

A ma már le gen dás hat va nas évek
vol tak ezek. A Lu ther-ud var ban, ahol
együtt fo ciz tunk a szom szé dos fi úk -
kal, egyi künk Al bert Fló ri, má si kunk
Eu se bio akart len ni. Ami kor az tán
ránk sö té te dett, fél re tet tük a lab dát,
és tánc dal fesz ti vált ren dez tünk. Előbb
Szö ré nyi Le ven tét utá noz va éne kel tük
– úgy nyolc éve sen –, hogy „még fáj
min den csók”, majd Ko vács Ka ti ként
üvöl töt tük, hogy „nem le szek töb bé
a já ték sze red”. Ami kor pes ti lá to ga tók

jöt tek, min dig büsz kén mu tat tuk ne -
kik a vil lany rend őrt, a vá ros ak kor
még egyet len köz le ke dé si lám pá ját. A
sar kon asszo nyok ma ku kát árul tak,
amit a pes ti ek nem ér tet tek, hi szen ők
azt szo tyo lá nak hív ták.

A mis kol ci pa ró kia ab la ká ból
hosszan be le he tett lát ni a Hu nya di
ut cát. Ami kor a DVTK ott hon ját -
szott, a vil la mo son für tök ben csüng -
tek az em be rek. Má jus el se jén pe dig
te her au tók vo nul tak az ab la kunk
alatt, pla tó ju kon min den fé le szo ci a -
lis ta vál la lat élő ké pe. Leg töb bet a Le -
nin Ko há sza ti Mű vek ről hal lot tam.
Meg az új gaz da sá gi me cha niz mus -
ról. Ami ből a ki sebb bol ti vá sár lá sok -
kal már meg bí zott fi úcs ka ként annyit
ta pasz tal tam, hogy a vaj 5 fo rint 60
fil lér ről hir te len 6 fo rint 60 fil lér re
drá gult, ám az tán szá mom ra fel fog -
ha tat lan mó don még ol csóbb lett, és
csak 5 fo rint ba ke rült. Most ak kor jó
ez az új me cha niz mus vagy rossz? –
kér dez tem ma gam tól, és ta lán nem
én vol tam az egyet len, aki nem tud -
ta a vá laszt.

Sor sod Bor sod? Az én éle te met
két ség te le nül meg ha tá roz ta a négy itt
töl tött év. Gye rek ko runk ra ál ta lá -
ban ro man ti ká val te kin tünk vissza, a
va ló ság nyil ván ak kor sem volt ilyen
de rűs. A mai hely zet azon ban több
mint mell be vá gó. Az ipar meg szű né -
sé vel sor ra be zár tak a gyá rak, ezért
na gyon sok a mun ka nél kü li. A csa lá -
dok több sé ge a lét mi ni mum alatt él.
Akik egy kor rend sze re sen tá mo gat -

ták az egy há zat, azok ma se gé lyért ko -
pog tat nak a lel ké szi hi va tal ban.

Leg in kább a köz biz ton ság két -
ség be ej tő. Szin te min den lel kész nek
van egy tör té ne te fel tört gép ko csi ról,
ki fosz tott per sely ről, el ra bolt mo bil -
te le fon ról és a fe nye ge tett ség szá mos
je lé ről. Ne ker tel jünk, leg több a ro -
mák ál tal el kö ve tett ag resszió. Az
egyik temp lom ba a mi nap négy fi -
úcs ka sza ladt az is ten tisz te let előtt,
a leg na gyobb ta lán tíz éves volt. „Hol
tart já tok a pénzt? Mer re a per sely?
Tet te tek már be le?” – kér dez ték fe -
nye ge tő en. Má sok a temp lom ba
igyek vők tás ká ját fog dos sák vagy
rán gat ják.

Az egy há zi al kal mak kal kap cso lat -
ban szá mos gyü le ke zet ben óv in téz -
ke dé se ket kel lett be ve zet ni. Négy
óra után sem mi fé le al ka lom nem
kez dőd het. Ké rik, hogy egye dül sen -
ki ne men jen temp lom ba, és ne in -
dul jon on nan ha za. Az is ten tisz te let
alatt be zár ják a temp lom aj ta ját,
csak csen ge tés re le het be jut ni. Nem
ta ná csol ják a hí vek nek, hogy ira to kat
vagy pénzt hord ja nak ma guk nál.
Több gyü le ke zet ben azt ké rik, hogy

a per sely be szánt össze get is in kább
pos tai csek ken küld jék el. 

Sor sod Bor sod? Írá som mal bá to -
rí ta ni sze ret ném az itt élő evan gé li -
ku so kat, az itt szol gá ló lel ké sze ket.
Mert na gyon ne héz ez a te rep. Az it -
te ni ek fa nyar hu mo ra sze rint Bor sod -
ban csak a sör vi lá gos.

A szór vány hely ze tet és az ab ból
adó dó fel ada to kat né hány szám mal
sze ret ném ér zé kel tet ni. A me gyé -
ben a leg utób bi nép szám lá lás ide jén
749 ezer em ber élt, kö zü lük 5914-en
val lot ták ma gu kat evan gé li kus nak. Ez
a la kos ság 0,8 szá za lé ka. Bor sod-
Aba új-Zemp lén me gye ki lenc egy ház -
köz sé gé nek vá lasz tói név jegy zé ké -
ben össze sen 2046 evan gé li kus sze -
re pel. Ez a me gye la kos sá gá nak 0,27
szá za lé ka, vagy is a me gyében ezer la -
ko s ból nem egé szen hár man tar toz -
nak egy há zunk hoz. Utá na néz tem a
vál to zá sok nak: ez a szám hét év alatt
ne gye dé vel csök kent. Az egy há zi
épü le tek fenn tar tá sa és a szol gá lat tá -
mo ga tá sa ezért egy re ki sebb cso -
port ra há rul. A nép szám lá lás sal kap -
cso lat ban nem ta nul ság nél kü li az az
adat, hogy az 5914 evan gé li kus mint -
egy har ma da fa lun él. Több nyi re el -
nép te le ne dő kis te le pü lé se ken.

Mi kö vet ke zik mind eb ből? Ter mé -
sze tes, hogy a lel ké szek il let mé nyét
több nyi re köz pon ti for rás ból kell
ki egé szí te ni. Meg kell be csül ni ne héz
szol gá la tu kat, ugyan ak kor el is le het
vár ni tő lük a hí vek rend sze res lá to -
ga tá sát, a szin te ház tól há zig ha la dó

misszi ót. Az is ten tisz te le tek és a lel -
ki gon do zás új for mái iránt is nyi tott -
sá got kell mu tat ni. Lét kér dés a ro mák
kö zöt ti szo ci á lis és lel ki mun ka.

Eb ben a hely zet ben meg nő a mé -
dia sze re pe. Le gyen ter mé sze tes,
hogy a hí vek fi gyel mét fel hív juk az
evan gé li kus rá dió- és té vé mű so rok -
ra. Azok pe dig ér dem ben fog lal -
koz za nak a „vé ge ken” élők sa já tos
hely ze té vel. Csak re mél ni le het, hogy
egy há zunk hon lap ja sok ház tar tás -
ba el jut, ám azt szo mo rú an lá tom,
hogy nincs min den gyü le ke zet nek
sa ját – plá ne rend sze re sen fris sí tett
– hon lap ja. Egy há zi he ti la punk a
szór vány ban élők szá má ra kü lö nö -
sen ér té kes hír for rás és lel ki táp lá lék
le het. Meg néz tem az ez zel kap cso -
la tos ada to kat is. A me gyé be össze -
sen 83 pél dány jár az Evan gé li kus
Élet ből. 35-en egyé ni elő fi ze tők, 48
pél dányt a temp lo mi irat ter jesz tés -
ben le het meg vá sá rol ni. Nem saj tó -
hi ba: az egész me gyé be 83 pél dány
jut el la punk ból.

Sor sod Bor sod? Em be ri leg ez ta lán
sú lyos te her. De Urunk szá má ra nincs
le he tet len. A zsol tá ros sal együtt mond -
hat ja min den itt élő test vér: „Uram, (…)
te tar tod ke zed ben sor so mat.” Borsod!
Sor sod Is ten ke zé ben van!

Sor sod Bor sod?
É GTÁJOLÓ

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

b Ku lissza tit kok tá rul tak fel az
evan gé li kus nők klub ja feb ru -
ár 20-i al kal mán. Az elő adó,
Tóth-Szöl lős Mi hály nyu gal -
ma zott evan gé li kus lel kész a
Lu the rá nus Vi lág szö vet ség
(LVSZ) 1984-ben Bu da pes -
ten meg ren de zett vi lág gyű lé -
sé nek ak ko ri ház na gya ként
ugyan is azok ba a dol gok ba is
be le lá tott, ame lyek a kon fe -
ren cia hát te ré ben, a szín fa lak
mö gött tör tén tek. Az egy ko -
ri ház nagy – aki egyéb ként a
sajtóosztály vezetőjeként az
Evan gé li kus Élet ko ráb bi fe -
le lős szer kesz tői tisz tét is be -
töl töt te – ér dek fe szí tő elő -
adás mód ja ré vén a klub al -
kal mon meg je lent hall ga tó -
ság szin te új ra át él het te a
több mint hu szon öt év vel ez -
előtt tör tén te ket…

Az elő adó leg hosszab ban a vi -
lág gyű lés meg nyi tó is ten tisz te le -
té nél idő zött el. Nem vé let le nül,
hi szen ez a részt ve vők kö zös él mé -
nye volt, a női klub tag jai kö zül
töb ben ma guk is ott vol tak a Bu -
da pest Sport csar nok ban, má sok
pe dig a té vé köz ve tí tés ré vén le het -
tek szem ta núi az ün ne pi al ka -
lom nak. 

Tóth-Szöl lős Mi hály csil lo gó
szem mel idéz te fel a kez dés pil la -
na ta it: „Film ren de ző fi am a té vé be -
mon dó hang ját kö vet te a fül hall ga -
tón ke resz tül, s mi kor fel emel te a
ke zét, ad tam to vább a je let Trajt ler
Gá bor or go na mű vész nek.” Ma már
ta lán meg szo kott ez a moz du lat, hi -
szen nem csu pán a rá dió, ha nem
éven te két-há rom al ka lom mal a
Ma gyar Te le ví zió is köz ve tít evan -
gé li kus is ten tisz te le tet egy há zunk

va la mely temp lo má ból. De az ak -
kor más volt – hi szen hazánkban ez
volt az el ső élő te le ví zi ós evan gé li -
kus is ten tisz te let-köz ve tí tés! És ez
or szág-vi lág előtt nyil ván va ló vá
tet te, hogy az egy ház él. 

Ti zen két ezer em ber ült ott a
sport csar nok né ző te rén, egy ház -
me gyén ként szek to rok ba oszt va.
Mert hogy Tóth-Szöl lős Mi hály nak
az is a fel ada ta volt, hogy min den
szé pen, jó rend ben tör tén jék.

Ennyi em bert csak úgy le he tett le -
ül tet ni, hogy előt te pon to san meg -
ter vez ték mun ka tár sa i val – köz tük
Ino tay Le hel mér nök-lel késszel –,
hogy kit me lyik aj tón ke resz tül en -
ged nek be az aré ná ba, a cso por to -
kat ho gyan moz gat ják. Ugyan -
csak alapos át gon do lást igé nyelt az
úr va cso ra osz tás meg szer ve zé se.
Het ven két he lyen osz tot ták a szol -
gá lat te vők – egy ma gyar és egy
kül föl di lel ki pász tor, va la mint két

if jú sá gi se gí tő – a szent ség je gye -
it, az os tyát és a bort. En nek a ha -
tal mas tö meg nek a „meg úr va cso -
ráz ta tá sa” alig hu szon öt per cet
vett igény be. 

Az át gon dolt szer ve zés re az -
tán a nagy gyű lést kö ve tő en so kan
vol tak kí ván csi ak. Tóth-Szöl lős
Mi hályt még Né met or szág ba is
meg hív ta egy ot ta ni püs pök, hogy
ad ja to vább azt a gya kor la ti tu dást,
amely nek bir to ká ba csu pán egy

ilyen nagy sza bá sú al ka lom le bo -
nyo lí tá sa ré vén jut hat az em ber. 

S míg az egy ko ri ház nagy a női
klu bos hall ga tó sá got is egy re több
ku lissza tit kok ba avat ta be, több -
ször elhang zott szá já ból a mon dat:
jó volt ak kor evan gé li kus nak len -
ni! Az asszo nyok csak egyet tud -
tak ér te ni ez zel, egyi kük meg is je -
gyez te, hogy mi lyen büsz kén vi sel -
te azok ban a na pok ban a nagy gyű -
lés emb lé má já val el lá tott ki tű zőt. 

A vi lág kon fe ren cia lo gó ját Me ző -
si né Tóth Ágo ta ter vez te. A részt ve -
vők nagy örö mé re ő ma ga is el tu -
dott jön ni a klub al ka lom ra. Tóth-
Szöl lős Mi hállyal együtt me sél te az -
tán el, hogy a ma gyar zsű ri nem is
az ő pá lya mun ká ját fo gad ta el, a Lu -
the rá nus Vi lág szö vet ség il le té ke sei
még is az ő gra fi ká ját vá lasz tot ták ki
a kon fe ren cia emb lé má já nak. 

„Krisz tus ban re mény ség gel a
vi lá gért” – hang zott a vi lág gyű lés
jel mon da ta, ame lyet tö ké le te sen
áb rá zolt a lo gó: a föld go lyó há ló -
za tán át nyú ló, hor gony ban vég ző -
dő ke reszt. Ez a re mény ség, amely -
ről ak kor a sport csar nok ban több -
ez res tö meg tett bi zony sá got, az -
óta is a ke resz té nyek meg tar tó
ere je. „A re mény ség a ke reszt ben
van” – utalt Ágo ta raj zá nak köz -
pon ti gon do la tá ra meg nyi tó be -
szé dé ben Ki bi ra tan zá ni ai püs -
pök, az LVSZ ak ko ri el nö ke is. 

„A mi re mény sé günk nem áll hat
meg a ko por só nál” – zár ta sze mé -
lyes val lo má sá val a dél előt töt Tóth-
Szöl lős Mi hály. Re mény sé günk az
örök élet re szól, amely mel lett
min den más el tör pül. 

Lát szó lag csu pán egy kon fe -
ren cia ku lissza tit ka i ból is mer het -
tek meg né há nyat e feb ru á ri 20-i
al ka lom részt ve vői. Va ló já ban
azon ban egy nyu ga lom ba vo nult,
ám az egy há zá ért, Krisz tus ügyé -
ért to vább ra is égő lel ki pász tor val -
lott pá lyá já ról. Ar ról a be vég zett
fu tás ról, amely nek min den mér -
föld kö ve – lel ké szi hi va tá sa, es pe -
re si, új ság szer kesz tői szol gá la ta –
ar ról tesz bi zony sá got, hogy aki
Krisz tus ba ve ti re mény sé gét, va ló -
ban nem szé gye nül meg. Imád sá -
gá ban az ősi hit val lást idéz te: „Üd -
vöz légy, ke reszt, egyet len re -
mény sé günk!” 

g BPM

Nagy gyű lés ről a ház nagy sze mé vel
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b Az idei női vi lág ima nap ra ké -
szül ve foly tat juk be szél ge té sün -
ket dr. Tóth Pi ros ka szü lész or -
vos sal, aki öt esz ten dőn át
misszi o ná ri us ként szol gált
Észak-Ka me run ban, Da gáj vá ro -
sá ban. La punk elő ző szá má ban
em lí tet tük már, hogy az ott ka -
pott agy hár tya gyul la dá sa mi att
kény sze rült el hagy ni sze re tett
or szá gát. Pe dig re mény ke dett,
hogy vissza tér het gyó gyí ta ni…

– Nem az volt az el ső be teg sé gem.
Már az ér ke zé sem utá ni har ma dik
hé ten tí fuszt kap tam. Azt sem fe lej -
tem el so ha! Negy ven fo kos láz zal kel -
lett vi lág ra se gí te nem egy ba bát. De
a kö rül mé nyek is ször nyű ek vol tak.
Nem volt vil lany, a lel kész fe le sé gé -
nek elem lám pá ja mel lett ve zet tem le
egy szü lést. Se ste ril kö rül mé nyek
nem vol tak, se olyan gyógy szer, ami -
vel csil la pít hat tam vol na az asszony
fáj dal mát. Ő kö nyör gött, nem ér dek li
– mond ta –, mit kell szen ved nie, csak
se gít sek vi lág ra hoz ni a gyer me két.

A „nő vé rek től” – akik ter mé sze te -
sen mind fér fi ak vol tak – las san
meg tud tam, hogy az asszony nak
már há rom ko ráb bi ter hes sé ge volt.
A ba bák mind meg hal tak. „Da ra bok -
ban szed ték ki” az anyá ból, mert
nagy sú lyuk mi att nem tud ta meg -
szül ni őket ter mé sze tes úton. Én is
na gyon ne he zen ope rál tam ki a ha -
sá ból ezt a hat ki lós, hat van két cen ti
hosszú kis fi út. Az óta sem lát tam
ek ko ra ba bát. De nagy volt az asszony
örö me, mert élt! S fő ként mert fiú -
gye rek szü le tett, ap ja büsz ke sé gé re!

– Ezek sze rint Ka me run ban nincs
be csü le tük a lá nyok nak?

– A nők ott csak „má sod ren dű ek”.
En nek az asszony nak nagy sze ren csé -
je volt, bár én in kább úgy mon da -
nám, az Úr is ten meg kö nyö rült nyo -
mo rú sá gos hely ze tén. Ugyan is a fér -
je meg fe nye get te, ha ez a ba ba is
meg hal, ak kor el ker ge ti őt. Ez egyen -
lő lett vol na a ha lál lal vagy az zal, hogy
pros ti tu ált lesz. Ugyan is a csa lád ja

sem fo gad ja vissza azt, akit a fér je el -
bo csát. Mi vel en nek az asszony nak fia
szü le tett, a töb bi fe le ség nek meg
csu pán lány gye re kei, így ne ki kü lö -
nö sen nagy lett a be csü le te. Mert -
hogy örö köst ho zott a vi lág ra.

– Jól ér tet tem, több fe le sé get
mondott?

– Ka me run észa ki te rü le tén isz lám
la kos ság él. Ott meg en ge dett a több -
ne jű ség. Sőt annyi ra jó nak tart ják a

fér fi ak, hogy – ra fi nált mó don –
még a ke resz tény hit re té rők is előbb
gyor san fe le sé ge ket vesz nek… Sen ki
sem bí rál hat ja őket, hi szen még „po -

gány” ko ruk ra da tá ló dik a több ne jű -
sé gük. Fe le sé get pe dig nem bo csát hat
el egy Krisz tust kö ve tő hí vő em ber.
De még ha meg bot rán koz ta tok is
va la kit ez zel az ér ve lé sem mel, hadd
mond jam el, hogy a több ne jű ség nek
én is lá tom hasz nát azon a vi dé ken.
Ott két évig szop tat ják az asszo nyok
a cse cse mő i ket. Ad dig nem ér hoz zá -
juk a fér jük. A töb bi fe le ség je len lé -
te biz to sít ja, hogy a fér fi ne men jen

pros ti tu ált hoz. En nek is kö szön he tő,
hogy az észa ki vi dé ke ken a mai na pig
nem lel he tő fel az AIDS be teg ség.
Igaz, szi fi lisszel so kan fer tő zöt tek.

– Van va la mi rang sor az asszo nyok
kö zött?

– Mind egyik fe le ség nek ke mé -
nyen kell dol goz nia. Az asszo nyok ül -
te tik, ka pál ják a kö lest. A fér fi ak csu -
pán a be ta ka rí tás nál se géd kez nek. Ők
vág ják le a ma gas ra nőtt ter mést. A
ga bo na szá rát vi szont már az asszo -
nyok nak kell ki szed ni ük a föld ből és
ké vék be köt ni ük. Mind ezt a na pi
há zi mun ka mel lett kell vé gez ni ük. Eb -
ben nincs kü lönb ség az asszo nyok kö -
zött, de az el ső fe le ség nek van nak ki -
vált sá gai. Ezt az asszonyt azon ban
nem a férj vá laszt ja, ha nem az ő és a
le ány szü lei ál la pod nak meg a frigy -
ről. Ezt a fe le sé get nem is bo csát hat -
ja el, s ha idő sebb lesz, már nem kell
ki men nie a kö les föld re dol goz ni.

– Ezek a sa nya rú sor ban élő asszo -
nyok ho gyan tud nak még is ör ven dez -
ni? Ima na pi li tur gi á juk ban Is ten di -

csé re té re hív nak fel: min den élő di -
csér je az Urat!

– Én csak ak kor lát tam őket szo -
mor kod ni, ha be te gek vol tak. A szen -
ve dés va ló ban le fa gyaszt ja ró luk a
mo solyt. Bánt ja őket a bi zony ta lan -
ság, hogy va jon meg gyó gyul nak-e, de
fő leg az, hogy tud ják, ott hon szük ség
len ne a szor gos ke zük re. Ezért is
vég te le nül há lá sak, ha a „dok tor -
dzsi nak” si ke rül meg gyó gyí ta nia őket. 

Ami iga zán meg le pett, hogy még
a te me té sek kor is tud nak ör ven -
dez ni. Há lát ad nak azért, hogy sze -
ret tük ve lük él he tett. Jób val lo má sa
jut eszem be, most, ami kor fur csa,
öröm te li gyá szu kat ma gam elé idé -
zem: „Az Úr ad ta, az Úr vet te el. Ál -
dott le gyen az Úr ne ve!” Ez a sa já tos,
min de nért há lás lel kü let, re mé lem,
ma gá val ra gad ja majd azok nak a
he lyi kö zös sé gek nek a tag ja it is,
ahol eb ben a hu szon ötö dik, ju bi le -
u mi esz ten dő ben meg ün nep lik a
vi lág ima na pot.

g B. Pin tér Már ta

K É SZ ÜLJÜNK A NŐK M ÁRC IUS 5I  VIL ÁG IM ANAPJÁR A!

Asszony sorsok Ka me run ban

Ham va zó szer da, a hús vét előt ti hat -
he tes idő szak, a nagy böjt kez de te
idén feb ru ár 17-re esett.

A ham va zó szer da a far sang és a
hús vét kö zöt ti vá lasz tó nap: az előt -
te lé vő far sang va sár na pot far sang hét -
fő, majd hús ha gyó kedd kö ve ti. Ez a
nagy böjt, a negy ven na pos ve zek lő és
böj ti idő szak el ső nap ja, meg em lé ke -
zés Jé zus böj tö lé sé nek, il let ve kín -
szen ve dé sé nek idő sza ká ról. Az ün -
nep la tin ne ve qu ad ra gesi ma (negy -
ve ne dik), uta lá sul ar ra, hogy a nagy -
böjt negy ven hét köz nap já nak kell
meg előz nie hús vé tot, Jé zus fel tá ma -
dá sá nak ün ne pét.

A bűn bá na ti fel ké szü lés a 7. szá -
zad tól vált szo ká sos sá. E na pon a me -
zít lá bas, zsák ru há ba öl tö zött bű nö -
sö ket a püs pök a temp lom ba ve zet -
te. A bűn bá na ti zsol tá rok el imád ko -
zá sa után fe jük re ha mut hin tett, és ki -
uta sí tot ta őket a temp lom ból, mi ként
Is ten is ki űz te az el ső em ber párt a pa -
ra di csom ból. A ki uta sí tot tak nak egé -
szen nagy csü tör tö kig ti los volt be lép -
ni ük a temp lom ba.

Az 1091-ben Be ne ven tó ban tar tott
zsi na ton II. Or bán pá pa el ren del te a
ham vaz ko dást a hí vek szá má ra a
bűn bá nat lát ha tó je le ként. Kez det ben
a fér fi ak fe jé re ha mut szór tak, a nők -
nek csak a hom lo kuk ra raj zol tak ha -
mu ból ke resz tet; ma az utób bi ból áll
a szer tar tás mind két nem szá má ra. A
temp lom ban a mi se után a pap az elő -
ző évi szen telt bar ka ha mu ját meg -
szen te li, és az zal ke resz tet raj zol a hí -
vek hom lo ká ra, mi köz ben ezt mond -
ja: „Em lé kez zél meg, em ber, hogy

por ból let tél és por rá le szel.” A ha mu -
val hin tés ősi jel ké pe a bűn bá nat nak,
mi vel a ha mu az el mú lás ra, a ha lál ra
fi gyel mez te ti az em bert. Mi vel a ré -
gi ko rok ban nem csak a mu lan dó ság
jel ké pe, ha nem mo só szer és a szap -
pan alap anya ga is volt, ezért egy szer -
re a gyász és a tisz ta ság jel ké pe.

Ham va zó szer dát böjt fo gó szer dá -
nak, szá raz szer dá nak vagy asza ló -
szer dá nak is ne ve zik. A II. va ti ká ni
zsi nat óta – a nagy pén tek kel együtt
– szi go rú böj ti nap a ka to li kus hí vek
szá má ra, az az ek kor csak há rom szor
sza bad en ni, és csak egy szer sza bad
jól lak ni. A negy ven na pi böjt nek is
ne ve zett nagy böjt ham va zó szer dán
kez dő dik, és nagy szom bat dé lig tart,
de az egy ház ta ní tá sa sze rint pusz -
tán a tes ti böjt nem elég, az ön meg -
tar tóz ta tást más te kin tet ben is gya -
ko rol ni kell.

A nép hit sze rint, aki ham vaz ko dik,
an nak nem fog fáj ni a fe je. Elő for dult,
hogy a temp lom ból ha za té rők össze -
dör zsöl ték hom lo ku kat az ott hon
ma ra dot ta ké val, hogy a fej fá jás azo -
kat is el ke rül je. A ham va zó szer da és
a nagy böjt el ső va sár nap ja kö zöt ti há -
rom nap ne ve sem mi hét, cson ka hét
volt, egyes he lye ken a ham va zó szer -
da utá ni csü tör tö köt ne vez ték kö vér -
csü tör tök nek vagy za bá ló csü tör tök -
nek, ami kor min den far san gi ma ra -
dé kot meg et tek, hogy el kezd hes sék
a böj töt. (Ez a név ál ta lá ban az egy
hét tel ko ráb bi csü tör tök re vo nat ko -
zott, va ló szí nű leg itt a két nap szo ká -
sai egy be mo sód tak.)

d MTI

A nagy vá lasz tó nap:
a ham va zó szer da

b Az össze gyűj tött pénz ado mányt
Ko vács „Ko kó” Ist ván, a Ma gyar
Öku me ni kus Se gély szer ve zet
(MÖSZ) jó szol gá la ti nagy kö ve -
te és Le hel Lász ló evan gé li kus
lel kész, a szer ve zet igaz ga tó ja
vet te át jel ké pe sen az is ko lai
gyűj té se ket szer ve ző di á kok tól
és ta ná rok tól. 

Ja nu ár 18-án ke res te meg a Ma gyar
Öku me ni kus Se gély szer ve ze tet a
Dél-bu dai Tér sé gi In teg rált Szak -
kép ző Köz pont (TISZK), hogy öt
szak kö zép is ko lá já nak há rom ezer di -
ák ja kö zött gyűj tést in dít a ha i ti föld -
ren gés gyer mek ká ro sult ja i nak meg -
se gí té sé re. Az or szá go san ki ter jesz -
tett ak ció ke re té ben több mint negy -
ven is ko la több tíz ezer di ák ja csat la -
ko zott a fel hí vás hoz, és kezd te meg
az ado mány gyűj tést. A gyűj tés ered -
mé nyé ről feb ru ár 16-án 14 óra kor a
Mé rei Fe renc Fő vá ro si Pe da gó gi ai és
Pá lya vá lasz tá si Ta nács adó In té zet ben
(1088 Bu da pest, Vas u. 10.) szá molt
be – az is ko lák kal kö zö sen – a se gély -
szer ve zet.

Több fé le mó don is gyűj töt tek a
di á kok. Volt, ahol egy lá dá val jár ták
kör be az osz tá lyo kat, és kér ték di -
ák tár sa i kat, hogy le he tő sé ge ik hez
mér ten tá mo gas sák a ha i ti gye re ke -
ket, más hol sü te mé nye ket, po gá csát
ké szí tet tek, ame lye ket a szü ne tek -
ben áru sí tot tak, és a „be vé telt”

aján lot ták fel. A di á kok ál tal ki fe je -
zett szo li da ri tás nak és a kre a tív
ado mány gyűj tés nek kö szön he tő en
feb ru ár 16-ig 714 670 fo rint gyűlt
össze. Azon ban több is ko la is je lez -
te a se gély szer ve zet nek, hogy feb ru -
ár vé gé ig tart ná luk a gyűj tés, így
vár ha tó an ez az összeg to vább nö -
vek szik majd. 

A gyűj té si fel hí vás ki adá sa kor
meg hir de tet tek sze rint a ha zai is ko -

lák ado má nya a Ha i tin élő kis gye re -
kek gon do zá sá hoz, cse cse mők nek
táp szer, pe len ka, élel mi szer, ru ha ne -
mű meg vá sár lá sá hoz és kis kö zös sé -
gi víz tisz tí tó be ren de zés mű köd te té -
sé hez já rul hoz zá az öku me ni kus se -
gély szer ve ze ten ke resz tül. 

A se gély szer ve zet Ha i tin vég zett
mun ká já ról a www.se gely szer ve zet.hu
ol dal ról tud hat meg töb bet.

g Fe ke te Dá ni el felvétele

M A G YAR DI Á KOK A H A I  TI G YE R ME K E K É RT

Hét száz ezer fo rin tot gyűj töt tek ed dig
a ha zai is ko lák

Azok nak a test vé rek nek, akik sze ret né nek ugyan részt ven ni az öku me -
ni kus női ima na pi al kal mon, de gyü le ke ze tük ben nem ren de zik meg, sze -
re tet tel aján lunk né hány bu da pes ti hely színt.

Már ci us 5-én, pén te ken
• 17 óra – Te réz vá ro si Avi lai Szent Te réz Plé bá nia

(Bu da pest VI., Pet hő S. u. 2.)
• 17 óra – Pes ti me to dis ta gyü le ke zet

(Bu da pest  VI., Fel ső  er dő sor 5.)
• 18.30 – Óbu dai Re for má tus Egy ház köz ség

(Bu da pest III., Kál vin köz 4.; az Ár pád híd nál)

Már ci us 18-án, csü tör tö kön
• 17.30 – Asszony ház (Bu da pest I., Jég ve rem ut ca 7.)



Evangélikus Élet 2010. február 28. f 5kultúrkörök

b „Min den kö zös ség éle -
té ben szim bo li kus je len -
tő sé ge van a tér el fog la lá -
sá nak, fon tos, hogy mit
épí tünk egy vá ros köz -
pon ti te re kö ré, fon tos,
hogy mi lyen szob rot
eme lünk oda, és fon tos,
hogy mi kor rom bol juk
le” – kezd te kö szön tő -
be szé dét Ko ós Fe renc,
Ko lozs vár leg újabb köny -
ves bolt já nak tu laj do no -
sa. A Kos suth (21 De -
 cemb rie 1989) ut ca 2.
szám alat ti Hon te rus
könyv üz let feb ru ár 17.
dél utá ni hi va ta los meg -
nyi tó ján a Lá tó cí mű ma -
ros vá sár he lyi szép iro dal -
mi fo lyó irat szer kesz tői
ven dé ges ked tek, be mu -
tat va a Lá tó-ní vó dí ja sok
szö ve ge it tar tal ma zó, A
hi bát lan ság vá gya cí mű
an to ló gi át, fel ol va sás sal
egy be köt ve.

A rend kí vül nagy szá mú ér -
dek lő dőt von zó ese mé nyen
Ko ós Fe renc hang sú lyoz ta:
el ső sor ban a kul tú rá nak, a
ma gyar kö zös ség nek fog lal tak
te ret a vá ros kö ze pén, és re -
mé nye ik sze rint so kan lá to -
gat ják majd a köny ves bol tot,
ahol a ter vek sze rint a kö zön -
ség, a köny vek fel fe de zé se
mel lett, ta lál koz hat majd
írók kal, tu dó sok kal, köl tők kel,

szí né szek kel, de a gye re kek ről
sem fe led kez nek meg, szá mos
prog ra mot szer vez nek a ki -
seb bek szá má ra is. „Fo gad ják
ezt a köny ves bol tot olyan
sze re tet tel, ami lyen nel mi
meg pró bál tuk be ren dez ni az
önök szá má ra” – aján lot ta
Ko ós Fe renc, majd át ad ta a

szót Ador já ni De zső Zol tán
evan gé li kus püs pök nek.

– Úgy vé lem, hogy aki a mai
vi lág ban szel le mi te ret akar
fog lal ni, az vagy na gyon vak -
me rő, vagy na gyon bá tor. Azt
gon do lom, Ko ós Fe ren cék ez
utób bi ka te gó ri á ba tar toz nak,
mert szel le mi ér té ke ket te -
rem te ni, köny ves üz le tet nyit -
ni, ta lán Is tent ke res ni vagy a
fi lo zó fi á ról gon dol kod ni ma -
nap ság elég ve szé lyes és ri zi -
kós ta laj. De jó és biz tos, úgy
ér zem – mond ta a püs pök.
Hoz zá fűz te: na gyon örül an -
nak, hogy a Ba goly köny ves -
bolt és a Re mé nyik ga lé ria
mel lett im már a Hon te rus
könyv üz let is az egy ház hoz
tar to zó épü let ben mű kö dik. 

– A Hon te rus név ne künk,
evan gé li ku sok nak na gyon so -
kat je lent, hi szen ő jel ké pes re -
for má to runk, aki ben ta lál ko -
zik a szász és a ma gyar kul tú -
ra, egy sze mély ben kép vi se li a
re for má ci ót és a hu ma niz -
must, a pe da gó gi át és a könyv -
ki adást, il let ve könyv nyom ta -
tást – ma gya ráz ta Ador já ni
püs pök, majd Pál apos tol ko -
rint hus be li ek hez írt el ső le -
ve lé nek 13. fe je ze tét, köz is -
mer tebb ne vén a sze re tet him -
nuszt aján lot ta az írók, iro dal -
má rok, könyv sze re tő em be rek
fi gyel mé be.

Ez után a meg hí vott ven dé -
gek vet ték át a szót. Ne vük ben
Ko vács And rás Fe renc, a Lá tó
fő szer kesz tő je üd vö zöl te a kö -

zön sé get, majd be mu tat ta a
tel jes szám ban je len lé vő szer -
kesz tő sé get: Sza bó Ró bert Csa -
ba fő szer kesz tő-he lyet test, va -
la mint a szer kesz tő ket: Láng
Zsol tot (kri ti ka), De mény Pé tert
(esszé) és Vi da Gá bort (pró za).

– Fo lyó ira tunk 1991 óta
éven te ní vó dí ja kat oszt, a

hu sza dik év for du lónk ra je -
len tet tük meg, a Boo kart
Könyv ki adó val kö zö sen, a
ní vó dí ja sa ink írá sa i ból szer -
kesz tett, A hi bát lan ság vá gya
cí mű an to ló gi át, amely nek
anya gát két kol lé gám, Vi da
Gá bor és Sza bó Ró bert Csa -
ba vá lo gat ta – aján lot ta az ol -
va sók fi gyel mé be a kö te tet a
fő szer kesz tő. Vi da Gá bor ki -
fej tet te: a Lá tó-ní vó dí jakat
oda ítél ni vi szony lag egy sze -
rű fel adat, so ha sem mi lyen
el mé le ti ok fej tés nem hang -
zott el ar ról, mi az a bi zo nyos
ní vó. A szer kesz tő ség nek év -
ről év re meg kö ze lí tő leg ezer -
két száz ol dal áll a ren del ke -
zé sé re, hogy el dönt se, me lyek
azok a szö ve gek, ame lyek a
má ra már ha gyo má nyos nak
szá mí tó, de ru gal ma san ke -
zelt ka te gó ri ák ban a leg job -
bak nak mi nő sül nek.

A szer kesz tés ről szól va Sza -
bó Ró bert Csa ba el mond ta:
négy na gyobb cik lus ra osz tot -
ták a ki vá lasz tott írá so kat: Ár -
nyék tán cok, Idő el len, Ju ta -
lom já ték, Al vó Vé nusz. Mint
mond ta, mind egyik cik lus -
cím va la me lyik szö veg ben el
van rejt ve, ér de kes já ték le het
az ol va só szá má ra fel fe dez ni
őket. A vas kos kö tet cím lap ja
Bir ta lan Kö lök Zsolt és Haj dú
Áron mun ká ja.

A ren dez vé nyen fel ol va sott
né hány, a szer kesz tő ség ál tal
meg hí vott ní vó dí jas al ko tó:
Szi lá gyi Jú lia, Se lyem Zsu zsa,

Ki rály Lász ló, Ba lázs Im re Jó -
zsef, De mény Pé ter és Ka rá -
cso nyi Zsolt.

g Köl l Ka ta lin

A Sza bad ság cí mű ro má ni ai
na pi lap feb ru ár 19-i szá má ban
meg je lent cikk alap ján

Hon te rus az evan gé li ku sok
ko lozs vá ri szék há zá ban

Lá tó-ven dé ges ke dés sel egy be kö tött köny ves bolt ava tó
A kon fe ren cia el ső elő adó ja dr.
Hoff mann Ró zsa, a Páz mány
Pé ter Ka to li kus Egye tem do -
cen se, a Ke resz tény de mok ra -
ta Nép párt (KDNP) szak po li -
ti ku sa volt. Mint mond ta, vá -
lasz tá si idő szak ban nem le -
het úgy be szél ni az ok ta tás ról,
hogy en nek ne len né nek po li -
ti kai ve tü le tei. Is mer tet te a
KDNP ok ta tás po li ti ká ját;
mon dan dó já nak alap pil lé re az
er kölcs és a te het ség gon do zás

kö zöt ti kap cso lat volt. Él mény -
sze rű elő adá sá ban nem a po -
li ti ku si, ha nem a ta ná ri én je
szó lalt meg el sőd le ge sen, s ezt
a kon fe ren cia részt ve vői na -
gyon épí tő jel le gű nek tar tot ták.
A hoz zá in té zett kér dé sek
több sé ge a költ ség ve té si ol -
dalt pró bál ta fe sze get ni, de
Hoff mann el mond ta, hogy je -
len pil la nat ban nem le het pon -
tos vá laszt ad ni, hogy a költ -
ség ve tés mi re mi lyen mó don
fog ke re tet ad ni az ok ta tás ban.

Dr. Ransch burg Je nő pszi cho -
ló gus egész sé gi okok ból nem
tu dott je len len ni a kon fe ren ci -
án, he lyet te Heimann Ilo na,
az Eöt vös Lo ránd Tu do mány -
egye tem fő is ko lai do cen se tar -
tot ta meg ere de ti leg más nap ra
ter ve zett elő adá sát a to vább -
kép zé sek ről. Őt dr. Cze i zel End -
re kö vet te a pul pi tu son, aki el -
bű völ te a je len lé vő ket re mek
elő adói stí lu sá val. Az or vos ge -

ne ti kus hu szon egy ma gyar köl -
tő gé ni usz te het ség fak to rát
vizs gál ta – el mond ta azt is,
mi ért ép pen őket vá lasz tot ta ki
az egye te mis ták köz re mű kö dé -
sé vel. Ke ve sen gon dol nak ar ra
– ál la pí tot ta meg –, hogy ki vé -
te les nek len ni ve szé lyes, hi -
szen bi zo nyos hát rá nyo kkal is
jár a ki emel ke dő tehetség. A
köl tői gé ni usz nak nem fel té te -
le a ki vé te les ér tel mi ké pes ség,
vi szont köl tő gé ni usz csak az le -
het, aki ké pes „új idők nek új da -
la i val be tör ni” a köl té szet be,

vagy is a kre a ti vi tás a gé ni usz
meg ha tá ro zó jel lem ző je.

A bony há di te het ség kon fe -
ren cia má so dik nap ján dr. Cser -
mely Pé ter egye te mi ta nár, a
Böl csek Ta ná csá nak tag ja tar -
tott elő adást. El ső ként a Só lyom
Lász ló köz tár sa sá gi el nök ál tal
meg bí zott Böl csek Ta ná csa ál -
tal ké szí tett, Szárny és te her cí -
mű kö tet nek az ok ta tás sal kap -
cso la tos leg fon to sabb meg ál la -
pí tá sa it fog lal ta össze. 

A szer zők vál toz ta tá si ja -
vas la tai közül a legfontosabbak
a pe da gó gus kép zéssel, a pá -
lyán lé vő pe da gó gu sok sok ol da -
lú se gí té sével, az is ko lák egy sé -
ges szak mai ér té ke lé sével, a le -
sza ka dó is ko lák cél zott fej lesz -
té sével kapcsolatosak, lé nye -
gesnek tartják továbbá a leg jobb
is ko lák  számára még na gyobb
sza bad ság biz to sí tá sát. Mind -
ezek együtt tíz-húsz éves fo lya -
mat ban ér vé nye sül het nek. 

Az elő adás má so dik ré szé -
ben a te het ség fo gal mát és se -
gí té sé nek fő for má it is mer tet -
te Csermely professzor. Szólt a
te het ség négy leg fon to sabb
össze te vő jé ről: az ál ta lá nos ké -
pes sé gek ről, a kre a ti vi tás ról,
a mo ti vá ci ó ról és a spe ci á lis ké -
pes sé gek ről. Mint mond ta, a
ta nár sok szor azt ke re si, mit
nem tud a di ák, és nem azt a
mor zsát, ami re épí te ni le het.
Olyan in for má ci ó kat is meg -
osz tott az egye te mi ta nár hall -
ga tó sá gá val, hogy a Ma gyar

gé ni usz prog ram ke re té ben tíz -
ezer pe da gó gus kép zé sé re lesz
le he tő ség, és hogy ma már
száz ki lenc ven hét Te het ség -
pont mű kö dik ha zánk ban.

Elő adá sát kö ve tő en Cser -
mely Pé ter a köz tár sa sá gi el nök
ezüst ér mét ad ta át Óno di Sza -
bolcs nak, a kon fe ren ci át ven dé -
gül lá tó bony há di gim ná zi um
igaz ga tó já nak a Böl csek Ta -
ná csá ban vég zett mun ká já ért.

A ren dez vény szek ció ülé -
sek kel foly ta tó dott. Tíz té ma,
il let ve tan tárgy kö zül vá laszt -
hat tak – ér dek lő dé si kö rük nek
meg fe le lő en – a pe da gó gu sok.
A két na pos te het ség kon fe -
ren ci án mind vé gig na gyon
ak tí vak vol tak a részt ve vők,
min den elő adó tól kér dez tek.
Be bi zo nyí tot ták, hogy a pe da -
gó gus tár sa da lom ké szen áll a
cse lek vés re, me lyet egy faj ta
nem zet men tés ként él meg.

g Má té Ré ka

Te het ség kon fe ren cia
Bony há don

Az augs bur gi püs pök sze rint
nem a cö li bá tus, az az a pa pi
nőt len ség, ha nem a köz élet fo -
ko zó dó sze xu a li zá ló dá sa az
oka a ka to li kus is ko lák ban az
el múlt idő szak ban fel tárt sze -
xu á lis bűn cse lek mé nyek nek.

Wal ter Mi xa az Augs bur -
ger All ge mei ne cí mű lap nak
adott, feb ru ár 17-én meg je -
lent in ter jú ban úgy vé le ke -
dett, hogy az úgy ne ve zett
sze xu á lis for ra da lom, a tár sa -
da lom el ha tal ma so dó sze xu -
a li zá ló dá sa je len tős mér ték -
ben já rult hoz zá az ab nor má -
lis sze xu á lis haj la mok erő sö -
dé sé hez. A püs pök egy út tal
iszony ta tó bűn cse lek mény -
nek ne vez te az egy há zi sze -
mé lyek ál tal fi a ta lo kon el kö -
ve tett sze xu á lis erő sza kot.

Mi xa an nak kap csán nyi lat -
ko zott, hogy a ber li ni Can i si -
us je zsu i ta gim ná zi um ban a

kö zel múlt ban ki rob bant bot -
rány után egy re több né met -
or szá gi ka to li kus is ko lá ból
ér ke zett hír pap ta ná rok ál tal
di ák ja ik sé rel mé re el kö ve tett
sze xu á lis bűn cse lek mé nyek -
ről. Esze rint meg ron tá si ese -
tek és sze xu á lis bűn tet tek
tör tén tek egy ham bur gi, egy
bon ni és egy fe ke te-er dei je -
zsu i ta gim ná zi um ban is. Saj -
tó je len té sek sze rint ha son -
ló ra ke rült sor egy evan gé li -
kus egy ház köz ség ben is.

Az augs bur gi püs pök an nak
a né zet nek adott han got, hogy
nincs össze füg gés a cö li bá tus
és a szó ban for gó bűn tet tek
kö zött. A nőt len pa pok sze xu -
á lis té ren ál ta lá nos ság ban tel -
jes mér ték ben „nor má lis irá -
nyult sá gú ak”, de hi va tá suk mi -
att ön kén te sen le mon da nak a
há zas ság ról, il let ve a sze xu a -
li tás ról – vél te Mi xa. A fő pap

sze rint az úgy ne ve zett sze xu -
á lis for ra da lom – amely ben
ma gu kat ha la dó nak ne ve ző
er kölcs bí rá lók egye bek kö zött
a fel nőt tek és kis ko rú ak kö zöt -
ti sze xu á lis kap cso lat le ga li zá -
lá sát sür ge tik – je len tős mér -
ték ben hi báz tat ha tó a tör tén -
te kért.

Mi xa el is mer te ugyan ak -
kor, hogy a ka to li kus egy há zon
be lül egyes ve ze tők „túl sá go -
san na i vak” vol tak a gyer me -
kek kel, il let ve fi a ta lok kal
szem ben el kö ve tett sze xu á lis
bűn cse lek mé nyek meg íté lé se
kap csán. Sza vai sze rint fe le lős
egy há zi sze mé lyek ko ráb ban
túl sá go san is azo no sul tak a
kor szel lem mel, amely még a
bün te tő jog te rü le tén is a köz -
élet be va ló új bó li be il lesz ke -
dést pro pa gál ta a szi go rú bün -
te tés he lyett.

d MTI

Sze xu á lis bűn tet tek – ka to li kus is ko lák ban

f Folytatás az 1. oldalról

A pá pa vé del mé be vet te azt a
ko ráb bi va ti ká ni kez de mé nye -
zést, hogy a ró mai ka to li kus
egy ház fo gad ja be az egy há -
zuk ból ki áb rán dult ang li kán
hí ve ket.

XVI. Be ne dek a Hit ta ni
Kong re gá ció tag jai előtt mon -
dott be szé dé ben úgy vél te: az
ang li ká nok ese té ben az öku -
me niz mus, vagy is a vi lág
összes ke resz tény egy há zá -
nak együtt mű kö dé sé re irá -
nyu ló moz ga lom le het a vég -
ső cél.

A Va ti kán ta valy ok tó ber -
ben kez de mé nyez te: szer ve ze ti
ke re tet kí nál nak az egy há zuk -
ban csa ló dott ang li kán hí vek -
nek ar ra, hogy akár egyé ni leg,
akár cso por to san csat la koz -
za nak a ka to li kus egy ház hoz,
mi köz ben egyes val lá si ha gyo -
má nya i kat meg őriz he tik. A
vi lág 77 mil lió fős ang li kán
kö zös sé gé nek szá mos tag ja je -
lez te, hogy vissza óhajt tér ni a
ka to li kus egy ház ke be lé be.
Ezek a fő ként tra di ci o na lis ta
hí vek elé ge det le nek az zal, hogy

az ang li kán egy ház ban újab ban
nő ket is pap pá szen tel nek, va -
la mint meg áld ják a ho mo sze -
xu á lis pá rok há zas sá gát.

XVI. Be ne dek a Hit ta ni
Kong re gá ció előtt – amely nek
ne gyedszá za don át a ve ze tő je
volt – úgy fo gal ma zott: a va -
ti ká ni kez de mé nye zés nem
el len ke zik az öku me niz mus -
sal, amely se gít ab ban, hogy az
ang li kán hí vek tel jes hit kö -
zös sé get vál lal has sa nak a ka -
to li kus egy ház zal.

d MTI

A pá pa be fo gad ná a ki áb rán dult ang li kán hí ve ket

Dr. Csermely Péter átnyújtja a köztársasági elnök ezüstérmét Ónodi Szabolcs igazgatónak
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b Zá va da Pál író al ko tá sa i ban új -
ra meg új ra vissza tér szű kebb
pát ri á já ba, a Vi har sa rok ba, kö -
ze lebb ről Tót kom lós ra. De ter -
mé sze te sen, ha csak te he ti, szí -
ve sen el lá to gat ide sze mé lye sen
is. Feb ru ár 17-én ő volt a ven dég
a he lyi evan gé li kus gyü le ke zet
iro dal miest-so ro za tá nak so ron
kö vet ke ző al kal mán. Előt te kér -
tem rö vid be szél ge tés re. El ső -
ként azt kér dez tem: köz gaz dász
és szo cio ló gus vég zett ség gel ho -
gyan és mi ért lesz va la ki író vá? 

– A köz gaz dász szak el vég zé sé vel
csak kép zett sé get nyer tem, hi szen a
gya kor lat ban so ha nem dol goz tam
köz gaz dász ként. Én egy sze rű en csak
egye tem re akar tam jár ni, és a gim ná -
zi um ma te ma ti ka–fi zi ka sza kos osz -
tá lya után ez tűnt a leg ké zen fek -
vőbb nek. És mert a nép sze rű sza kok -
ra – mint ami lyen mond juk a ma gyar
nyelv és iro da lom vagy az ide gen
nyel vek vol tak ak ko ri ban – óri á si volt
a túl je lent ke zés, így a köz gaz da ság -
tan tu laj don kép pen ku darc ke rü lő
vá lasz tás volt.

– És a szo cio ló gia…?
– Mi vel nem akar tam köz gaz dász

len ni, a szo cio ló gia – ami va ló ban ér -
de kelt – jó le he tő sé get adott ar ra,
hogy egy ide ig még él hes sem az
egye te mis ták éle tét, és ki ta lál jam,
mi hez kezd jek.

– Ta nul má nyai be fe je zé se után
dol go zott is szo cio ló gus ként, majd
ok tat ta is ezt a tu do mányt. Vé gül
még is író vá lett…

– A csa lá dom mind anyai, mind
apai ágon pa rasz ti szár ma zá sú, nagy -
szü le im föld mű ve sek vol tak, így a
szép írás nak ná lunk nem volt ha -
gyo má nya, ha csak a le vél írást nem
te kint jük an nak. Édes apám gép ke ze -
lő ként dol go zott a he lyi té esz ben,
édes anyám pe dig köny ve lő ként egy
má sik ban. Én Tót kom ló son szü let -
tem, és itt is él tem ti zen négy éves ko -
ro mig, majd Sze ged re ke rül tem gim -
ná zi um ba, az után a pé csi egye tem -
re. Az írás ne kem so ká ig a tény iro -
dal mat, vagy is a szo ciog rá fi át je -
len tet te, to váb bá ta nul má nyok pa pír -
ra ve té sét.

– A tény iro da lom mű fa já ban író -
dott Ku lák prés cí mű mű ve is, amely
elő ször 1986-ban je lent meg, ké sőbb
több ki adást is meg ért, és egy ta lán
még ma is ér zé keny kér dést fe sze ge tett.

– In kább fel tá rat lan te rü let nek
mon da nám, amellyel ke ve set fog -
lal koz tak ak ko ri ban. En gem el ső -
sor ban már a fa mí li ám mi att ér de kelt,
a könyv kö zép pont já ban is csa lá di le -
ve le zé sünk áll. Édes apá mat 1951-ben
hív ták be ka to ná nak, ek kor már in -
ter nál va vol tak a szü lei ko holt sza bo -
tázs pe rek után. Egy szó val nem tud -
tak más mó don kap cso la tot tar ta ni,
mint le ve le zés út ján.

– Hu sza dik szá za di ma gyar sors…
– Sem nem egye di, sem nem ti pi -

kus… El len ben – a sze mé lyes érin -
tett ség okán – jó le he tő ség ar ra,
hogy az em ber „té má ra buk kan jon
rá”. Hi szen ezek a so rok in dí tot tak
ar ra, hogy a sa ját csa lá do mon, il let -
ve más he lyi fa mí li á kon mint konk -
rét ese te ken ke resz tül be mu tas sam
a Rá ko si-kor szak pa raszt po li ti ká ját,
il let ve a kö tet ké sőb bi ki adá sa i ban
a két vi lág há bo rú kö zöt ti Tót kom -
lóst is.

– Ez után a Si pos And rás sal kö zö -
sen jegy zett Sta tá ri um cí mű szo ciog -
rá fia kö vet ke zett, majd im már szép -
pró zai mű vek kel je lent ke zett.

– Minden nek az az előz mé nye,

hogy a po li ti kai for du lat tal, a rend -
szer vál tás sal egy idő ben vál to zás állt
be az én éle tem ben is az ál tal, hogy el -
hagy tam a szo cio ló gi át, ami kor a
Hol mi cí mű iro dal mi fo lyó irat hoz ke -
rül tem szer kesz tő ként. 

– Azt mond ta, a rend szer vál tás kor
hagy ta el a szo cio ló gi át. Mi előtt el -
sö té tül cí mű kö te te még is csu pán
1996-ban je lent meg. Mi ért?

– Gya kor la ti lag új ra kel lett ta nul -
nom az írást, hi szen a szo cio ló gia
egé szen más mű faj, mint a szép pró -
za írás. Az em lí tett el ső no vel lás kö -
te tem a Hol mi ban meg je lent írá sa i -
mat tar tal maz ta, és kö ze pes si kert
ara tott.

– Min den kez det ne héz… De bi zo -
nyá ra volt, aki Önt a foly ta tás ra
ösz tö nöz ze.

– Per sze volt, de ez nem a biz ta -
tá son mú lik. Azt ne kem ma gam -
nak kel lett tud nom, hogy bí rom-e,
vál la lom-e, ké pes va gyok-e a ja vu lás -
ra. Egy ál ta lán azt, hogy ér de mes-e to -
vább ra is az írás sal fog lal koz nom,
vagy jobb, ha vissza té rek eset leg az
úgy ne ve zett tény iro da lom hoz, vagy
bár mi mást csi ná lok. Nem dől el egy
csa pás ra, hogy az em ber mi lyen
úton in dul el, in kább csak az irány.

– Gon do lom, a Jadv i ga pár ná já nak
könyv-, il let ve film si ke re, il let ve az,
hogy ez a mű érett sé gi té tel is lett, se -
gí tett Ön nek a dön tés ben.

– Azt szok ták mon da ni, hogy ha
jól el ta lál juk az alap hely ze tet – ez je -
len eset ben a nap ló for ma volt, amely -
ből két szen ve dé lyes em ber kap cso -
la ta bon ta ko zik ki, an nak min den tes -
ti és lel ki ve tü le té vel együtt –, és per -
sze mel lé még a fi gu rát, a han got és
a meg for má lás mód ját, ak kor a sze -
rep lők szin te mint egy „súg ják”, hogy
mi is az ír ni va ló. Ne kem leg alább is ez
volt a ta pasz ta la tom.

Ami az érett sé git il le ti, igen, va ló -
ban té tel lett a könyv a sze ge di Ság -
vá ri End re Gim ná zi um ban, de sze -
rin tem nem kell ezt annyi ra örök ér -
vé nyű nek ven ni. Ezek eset le ges dol -
gok, jö vő re majd mást ér ez a meg -
tisz tel te tés. 

– Ez a faj ta el is me rés ter mé sze te -
sen nem ha son lít ha tó az Ön nek ítélt
olyan ko moly dí jak hoz, mint ami lyen
pél dá ul a Jó zsef At ti la-, a Dé ry Ti bor-
vagy épp a Má rai Sán dor-díj, a leg -
utóbb, 2005-ben el nyert ki tün te té sé -
ről, a Kos suth-díj ról nem is szól va.

– A dí jak meg tisz te lő ek, de iga zá -
ból az a lé nye ges, hogy ol vas sák-e az
em ber köny ve it. Aki iga zán sok ol va -
sót akar, az több nyi re le szál lít ja a
szín vo na lat, így a leg nép sze rűbb
köny vek nem biz tos, hogy a leg jobb
köny vek. Töb ben ab ban bí zunk még -
is, hogy egy könyv ak kor is fogy hat
je len tős pél dány szám ban, ha jó.

Ami a Kos suth-dí jat il le ti, ar ról
elő ször is azt gon dol tam, hogy ko rai
volt, szá mos kol lé gám in kább meg -
ér de mel te vol na. Ez nem csak amo -

lyan kö te le ző sze rény ség a ré szem -
ről, ha nem va ló ban így gon do lom.
Az is le het, hogy a Kos suth-dí ja mat
an nak is kö szön he tem, hogy nép sze -
rű ek a köny ve im. Ez az el is me rés
egy fe lől jól eső és kel le mes do log, de
nem sza bad el hin ni, hogy ez „jár”,
hogy ezt ne kem „meg kel lett kap -
nom”. És nem volt sza bad el hin nem
azt sem, hogy et től jó lesz a kö vet -
ke ző köny vem.

– Ap ro pó, kö vet ke ző könyv! A Jad -
vi ga pár ná ja után a Mi lo ta, majd A
fény ké pész utó ko ra je lent meg, 2008-
ban pe dig Ide gen tes tünk cí mű kö te -
te. Min dol go zik most?

– Nem rég fe jez tem be egy szín da -
ra bot, amely épp az Ide gen tes tünk
né hány mo tí vu má ból in dult ki. Ez a
Nem ze ti Szín ház ál tal ki írt drá ma pá -
lyá zat ra szü le tett, és Al föl di Ró bert
igaz ga tó ígé re te sze rint előbb-utóbb
be is mu tat ják. És most je len nek
majd meg me se for dí tá sa im Har -
minc há rom szlo vák nép me se cím mel.

– Vissza tér ve az elő ző ek re: ha jól
tu dom, az előbb em lí tett pá lyá zat nak
a Tíz pa ran cso lat volt a té má ja.

– Pon to san. Én a kö vet ke ző mel -
lett dön töt tem: Meg em lé kez zél a
szom bat nap ról, hogy meg szen tel -
jed azt.

– Mi ért épp emel lett ma radt?
– Le ül tünk tí zen, és min den ki

vá lasz tott. Én min den képp az el ső öt
pa ran cso lat egyi ké ből sze ret tem vol -
na da ra bot ír ni, mert ez az Is ten és
az em ber kö zöt ti alap ve té sek gyűj -
te mé nye, a töb bi vi szont in kább
csu pán til tás.

– Egy há zi lap ról lé vén szó hadd te -
gyek fel itt egy sze mé lyes kér dést:
evan gé li kus vol ta mit je lent az Ön
szá má ra?

– Elő ször is egy fon tos és mély tra -
dí ci ót. Ami kor Tót kom lós ról írok,
mind a szo ciog rá fi á im ban, mind a re -
gé nye im ben – az utób bi ak ese té -
ben le gyen szó akár va lós, akár fik -
tív fi gu rák ról –, azok éle te min dig át
meg át van sző ve a hit tel és a hit gya -
kor lá sá val. Írá sa im ban fon tos az
evan gé li kus egy ház ab ból a szem -
pont ból is, hogy mi lyen vi szony ban
állt pél dá ul a más val lá sú ak kal, il let -
ve a nem hí vők kel. Ami kor a hit ről és
a val lás ról ír tam, le he tő sé gem nyílt
ar ra, hogy a hi tem mel és egy há -
zam mal kap cso la tos ké te lye im tisz -
tá zód ja nak.

– Te hát ha za ta lált…
– Az én utam az örök két ség és ké -

tel ke dés. Ahogy a szlo vák ság hoz va -
ló vi szo nyom ra is a „hűt len hű ség” –
és ál ta lá ban is a kul tú rák és hi tek köz -
ti köz ve tí tés re va ló tö rek vés a jel lem -
ző. Mert az em ber foly vást utat ke -
res, és köz ben el-el tá vo lo dik. Hi -
szen nem vesz kész pénz nek min dent,
ha nem meg kí sé rel bi zo nyos dol gok -
ról ma ga meg győ ződ ni, és mint ön -
ál ló szub jek tum fenn tart ja ma gá -
nak a vá lasz tás le he tő sé gét. Azt a le -
he tő sé get, hogy mind ezek mi att vá -
laszt hat ma gá nak akár má sik nyel vet,
má sik or szá got, má sik nem ze tet,
má sik ha zát és má sik hi tet. És ez ne
le gyen szé gyell ni va ló do log. 

Hi szen ez csak ak kor szé gyen le tes,
ha köz ben az em ber becs te len. De
van, ami kor ez na gyon is elő re lé pést,
elő re mu ta tást je lent. Ab ban az eset -
ben, ha más hi tű és el té rő nem ze ti -
sé gű fe le ba rá ta in kat nem ide gen -
ként, el len ség ként te kint jük, ha nem
ba rát ság ban és test vé ri ség ben élünk
egy más sal. Mert egyik em ber sem
alá va lóbb a má sik nál. Egye dül a bű -
nök azok, ame lyek mi att át me ne ti leg
kü lönb sé get te he tünk em ber és em -
ber kö zött.

g Gaz dag Zsu zsan na

„Hűt len hű ség”
Ta lál ko zás Zá va da Pál Kos suth-dí jas író val 

KÖ SZÖ NET
Ez úton mon dunk kö szö ne tet mind azok nak, akik Cse te Im ré né te me té -
sén meg je len tek, és el huny ta al kal má ból rész vé tü ket nyil vá ní tot ták.

A gyá szo ló csa lád

Sok sze re tet tel hív juk a nyug dí jas és öz vegy pap né/pap nő test vé re in ket
or szá gos csen des nap ra már ci us 27-én 9.30-tól 15.30-ig a De ák té ri evan -
gé li kus gyü le ke zet I. eme le ti ter mé be (Bu da pest V., De ák tér 4.). Té ma:
Hon nan jöt tünk – mer re tar tunk? Bár az al ka lom el ső sor ban nyug dí ja -
sok nak szól, a szer ve zők nagy sze re tet tel hív ják és vár ják az ér dek lő dő
ak tív pap né kat is! Jelentkezni március 19-ig lehet az Északi Egyházkerület
püspöki hivatalánál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 24.; telefon:
1/394-2448, 20/824-4111; e-mail: eszaki.kerulet@lutheran.hu). 

H I R D E T É S

Meg hí vó
Az Evan gé li kus Kór há zi Lel ki gon do zói Szol gá lat ta va szi két na pos kon -
fe ren ci át tart már ci us 5-én és 6-án, pén te ken 15 órá tól szom ba ton 15 órá -
ig a le ány fa lui Szent Gel lért Lel ki gya kor la tos Ház ban (Mó ricz Zsig mond
u. 141.). Té mák: az ön kén tes ség je len tő sé ge evan gé li kus egy há zunk dia -
kó ni á já ban (vár ha tó an a dia kó ni ai bizottság elnöke tart majd elő adást);
kül ső-bel ső konflik tu sa ink (a kór ház lel ké szek elő adá sai).

Ér dek lőd ni és je lent kez ni le het: Ba logh Éva: 20/824-4723, bo dza bo -
kor@gmail.com; Hon ti Irén: 20/824-5629, hi re ne@cit ro mail.hu; Hei ne -
mann Il di kó: 20/770-0442, il di ko.hei ne mann@lu the ran.hu

Sze re tet tel vár juk ön kén tes se gí tő in ket és az ér dek lő dő ket!

H I R D E T É S

A hónap könyve – februárban
a Luther Kiadótól 30 kedvezménnyel

Asztali beszélgetések . – Közös örökségünk

Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét
ked vez mé nye sen! Eredeti ára: 1750 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.

A kö vet ke ző he tek evan gé li zá ci ós nap tá ra
Idő pont, hely szín, ige hir de tő
• Feb ru ár 28., 10.30–15.00, Sár szent lő rinc – Ve rasz tó Já nos
• Már ci us 3., 15.30 és 18 óra, Ipolyve ce, Fel ső pe tény – Sza kács Ta más
• Már ci us 3–7., es tén ként 18 óra, Ma ros vá sár hely, Al só vá ros

(ökume ni kus) – Sze ve ré nyi Já nos
• Már ci us 7., 10.30–15.00, Sár szent lő rinc – Böj tös At ti la
• Már ci us 10., 15.30 és 18 óra, Ipolyve ce, Fel ső pe tény – Esz lé nyi Ákos
• Már ci us 12–14., pén te ken és szom ba ton 18 óra, va sár nap 10 óra,

Cell dö mölk – Sze ve ré nyi Já nos
• Már ci us 14., 10.30–15.00, Sár szent lő rinc – Or bán At ti la
• Már ci us 16–20., es tén ként 18 óra, Mar ca li (öku me ni kus) –

Sze ve ré nyi Já nos
• Már ci us 17., 15.30 és 18 óra, Ipolyve ce, Fel ső pe tény – Sza kács Ta más
• Már ci us 17–19., es tén ként 17 óra, Bo kod – Széll Bul csú
• Már ci us 24., 15.30 és 18.30, Ipolyve ce, Fel ső pe tény – Sza kács Ta más
• Már ci us 28. – áp ri lis 1., es tén ként 18 óra, Bu da vár – Ben ce Im re
• Már ci us 28., 9.30 és 11 óra, Zug ló (Gyar mat ut ca és Lő csei út) –

Sze ve ré nyi Já nos
Kér jük test vé re in ket, hogy imád koz za nak eze kért az al kal ma kért! Szer -
vez zünk evan gé li zá ci ós cé lú és tar tal mú prog ra mo kat!

H I R D E T É S

A Ma gyar Örök ség Díj jal ki tün te tett Evan gé li um Szín ház már ci us 14-
én, va sár nap és már ci us 15-én, hét főn dél után 4 órá tól a Du na Pa lo tá -
ban (Bu da pest V., Zrí nyi u. 5.) ad ja elő Ma dách Im re Az em ber tra gé -
di á ja cí mű da rab ját Ud va ros Bé la ren de zé sé ben. Te le fo nos jegy elő jegy -
zés: 30/609-2628.

H I R D E T É S

Aki bő ven vet, bő ven is arat…
Az Öku me ni kus Ta nul má nyi Köz pont – mely nek cél ja a ke resz té nyek
egy sé gé nek épí té se – ado mány gyűj tés ből él, és ez út tal is ké ri a tár sa dal -
mi szer ve ze tek nek fel ajánl ha tó egy szá za lé kot a szent írá si ta ní tás ér tel -
mé ben: „Tud juk pe dig, hogy aki szű ken vet, szű ken is arat, és aki bő ven
vet, bő ven is arat. Min den ki úgy ad jon, aho gyan elő re el dön töt te szí vé -
ben, ne ked vet le nül vagy kény sze rű ség ből, mert »a jó ked vű ada ko zót sze -
re ti az Is ten«.” (2Kor 9,6–7)

Adó szá munk: 18008223-1-43.

H I R D E T É S

Sze re tet tel hí vunk min den kit már ci us 7-én, va sár nap 18 órá ra a bu da -
hegy vi dé ki evan gé li kus temp lom ba (Bu da pest XII., Kék Go lyó ut ca 17.)
a veszp ré mi Gi zel la ka ma ra kó rus hang ver se nyé re. Ve zé nyel: Bor bás né
Gaz dag Gab ri el la. Or go nán köz re mű kö dik: Ecse di Zsu zsa. A mű sor íze -
lí tőt ad a kó rus iro da lom gyöngy sze me i ből a re ne szánsz kor tól nap ja in -
kig. Hall hat juk T. L. de Vic to ria, J. P. Swe e linck, J. Haydn, F. Men dels sohn
Bart holdy, va la mint Ko dály Zol tán, Til lai Au rél és Ko csár Mik lós mű -
ve it. A be lé pés díj ta lan. Ado má nya i kat kö szö net tel fo gad juk.

H I R D E T É S
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b Tél vé ge fe lé, a meg úju lás ra, ta vasz ra vár va,
jég től-fagy tól el gyö tör ten, fény sze gény der -
medt ség ben ke res sük-ku tat juk az ér tel mét a
leg em be ribb kér dé sek nek. A hosszú, hi deg
na po kon, a négy fal kö zé zár va a köny vek, a
szép iro da lom hí vo gat. Szub jek tív vá lo ga tás
kö vet ke zik né hány iga zán szép iro da lom ból…

Ta má si Áron Ábe le mond ja: „Mi vég re va gyunk
a vi lág ban? Azért, hogy va la hol ott hon le gyünk
ben ne…” Ki ne tet te vol na még fel ma gá nak ezt a
kér dést: mi ért is élünk eb ben a vi lág ban, mi az ér -
tel me az éle tünk nek? S ad dig-ad dig kér dez zük, míg
va la mi lyen meg nyug ta tó, ki elé gí tő vá laszt nem ta -
lá lunk. 

„…hogy va la hol ott hon le gyünk…”
Igen, ta lán mi is va la mi ha son lót fo gal ma zunk meg,
mint Ábel: hogy va la hol ott hon le gyünk ben ne.
Hogy azt a hat-hét év ti ze det, amennyi meg ada tik,
vi szony la gos nyu ga lom ban, bé ké ben, biz ton ság -
ban, har mó ni á ban él hes sük le. Le gye nek kö rü löt -
tünk em be rek, aki ket sze re tünk, le gye nek cél ja ink,
le gyen egy élet táv la tá ban pers pek tí vá ja a lé te zé -
sünk nek. Sze ret nénk ott hon len ni egy ki csi, négy
fal lal ha tá rolt – mond juk – hat van-het ven négy -
zet mé te ren. És sze ret nénk „ott hon” len ni a vég te -
len ben, a vi lág min den ség ben, a te rem tett ség ben
is. Ezen a Föl dön, amely a la kó he lyünk.

Rö vi den szól va: a tes tünk és a lel künk is ott hon -
ra vá gyik. Ezt ke res sük ab ban a pár év ti zed ben,
amennyi jut. Meg ta lál juk? Meg ta lál tuk már? Hol
ke res sük?

Bi zony so kan – gya ní tom, a föld né pes sé gé nek
na gyob bik há nya da – nem ta lál ták még meg. Mi -
ért? Ta lán mert el akad tak va la hol fél úton. A cél -
ban ér zik ma gu kat ak kor, ami kor tu laj don kép pen
még csak a rajt vo na lon ju tot tak túl. Az élet ér tel -
mét so kan ab ban ta lál ják meg, hogy a ké nyel mü -
ket meg te remt sék. Tá gabb ér te lem ben: a ked ve -
ző anya gi ak, a si ke rek, az el is me rés, a jó mód ke -
re tei kö zött, a „négy fal” ha tá rol ta élet fel té te lek je -
len tik a célt. És in nen nem is vá gya koz nak to vább
jut ni, sőt min den ere jük kel azon van nak, hogy ezt
meg őriz zék, még in kább: gya ra pít sák. Ez a bol dog -
ság. Ez a bol dog ság?

Mert van, kell len nie a lel künk nek is ott ho ná -
nak. Az idő, a tér, a vég te len egé szé ben is ott hon
kell ne künk, tá gabb tér, mint hat van-het ven négy -
zet mé ter, több idő, mint hat van-het ven év, na gyobb
sza bad ság, mint éven te két hét kül föl dön, na gyobb
pers pek tí va, mint egy fő nö ki di csé ret vagy egy elő -
lép te tés, na gyobb ér té kek, mint egy va do nat új au -
tó. Más is kell, mint egy si ke re sen meg ol dott fel -
adat, egy „ki hí vás”. 

Olyan ott hon kel le ne, ahol le het el es ni is, el buk -
ni is, ku dar cot val la ni is – sza bad, le het gyen gé -
nek, be teg nek, öreg nek is len ni, még is van he lyünk
eb ben az ott hon ban, nem néz nek ki mint fe les le -
gest, ter het, hát rál ta tót. Nem re kesz te nek ki, ha
meg fá ra dunk, ha úgy érez zük, fel ad juk, sem ha ma -
gá nyo sak va gyunk, vagy ke vés, sem mi az erőnk. 

Ez le het az iga zi ott hon, az a „vi lág”, amely ben jól
érez het jük ma gun kat, amely mi att el mond hat juk,
hogy igen, evég re va gyunk a vi lág ban, hogy ilyen
ott hon ra lel jünk ben ne. S ta lán nem túl zás azt mon -
da ni, hogy ha ezt meg ta lál tuk, el ér tük éle tünk egyik
cél ját. Ha pe dig nem, ak kor az – tra gé dia.

Küzd jünk, s bíz va bíz zunk
Ap ro pó, tra gé dia – Az em ber tra gé di á ja. Ádám
(hé ber szó, annyit je lent: em ber), az az az em ber
ti zen öt szí nen át ke re si az élet ér tel mét. A pa ra -
di csom ból va ló ki űze tés től kezd ve vé gig, a tör té -
nel mi ko ro kon át, for ra da lom ban, kom mu ná -
ban, az űr ben – és kér dez, ál lít, ta gad, vi tá zik, aho -
gyan tesszük mi is, a sa ját éle tünk ben, a sa ját „ki -
űze té sünk” per cé től. 

Fi gye lem re mél tó, hogy Ma dách ép pen Lu ci fer
szá já ba ad ja az egyik fon tos pa ra mé te rét a föl di em -
ber sors nak: „Csak azt ne hidd, hogy e / sár-test -
be van / Szo rít va az em ber egyé ni sé ge” – mond ja
a III. szín ben. Hát igen. Több az em ber, mint test,
és több a sor sa, mint be szo rít va len ni az anyag vi -
lág ba. En nek az igaz ság nak – még ha itt ép pen Lu -
ci fer is az, aki ki je len ti, és sza va it haj la mo sak va -
gyunk gya nak vás sal, két ke dés sel fo gad ni – az el -

fo ga dá sa már ad egy vá laszt a kér dé sünk re (Mi vég -
re va gyunk a föl dön, mi ért élünk?), de még nem
a vég ső vá laszt. 

Ádám ki in du ló pont nak tö ké le te sen jó. „Csak azt
ne higgyük…”, mert ha így hisszük, ak kor ez azt je -
len te né, hogy bár mit cse lek szünk, bár mit mon -
dunk, bár ho gyan ér zünk, sze re tünk, gyű lö lünk,
meg bá nunk, meg bo csá tunk – szin te mind egy is,
úgy is el mú lik, ve lünk együtt, mint ha so ha nem is
lé te zett vol na. S ha nem lát juk elég ér té kes nek, elég
so kat ígé rő nek, ga ran tál tan si má nak az éle tet, ak -
kor akár el is dob hat juk ma gunk tól – mert hát ez
is mind egy? Hi szen ha nem más az Ura, ha nem,
úgy hisszük, mi ma gunk va gyunk urai sor sunk nak,
élet utunk nak, ak kor ezt is meg te het jük?

Ádám, az em ber és ve le együtt mi is to vább kell,
hogy kér dez zünk, nem nyu god ha tunk meg a
vég ső vá la szig: „Oh tárd ki, tárd ki, vég te len
nagy ég, / Rej té lyes és szent köny ve det előt tem…”
(VI II. szín) Mind ad dig, amíg a „por ban” ke res sük
az élet, a lé te zés okát, ér tel mét, ér té két, nem lá -
tunk mást, csak port. Azt, hogy az em ber por ból
lett és por rá lesz, és sem mit nem tud ten ni, hogy
ezt az örök tör vényt meg vál toz tas sa. S nem ér ti,
hogy en nek mi az ér tel me.

Ám csak vál toz tas suk meg, mint Ádám, te kin -
te tünk irá nyát, most ne néz zünk le fe lé! Ha föl, az
ég fe lé for du lunk, a vég te len fe lé – már jó irány -
ba né zünk. He lyes a szó hasz ná lat: rej té lyes és szent
ti tok az, ame lyet meg kí vá nunk tud ni, szent az a
„könyv”, amely ben ol vas ni sze ret nénk. Ádám, az
em ber és mi, em be rek igaz, hi te les, eg zisz ten ci á -
lis vá laszt csu pán egy hely ről kap ha tunk a kér dé -
se ink re: s ez a hely: az Ég. Az „erő, tu dás, gyö nyör
egé sze”, az az a min den ha tó, te rem tő Is ten tud ja
csak he lyé re ten ni össze za va ro dott te remt mé nyei
fe jé ben a dol go kat. S ha ott hon ra ta lál ha tunk eb -
ben a vi lág ban, ak kor az is csak e vi lág Urá nak ke -
gyel mé ből le het sé ges. 

De mi is a cél, amely fe lé tar tunk? Mi a szán dé -
ka ve lünk a te rem tő Is ten nek? Hi szen az ő te remt -
mé nyei va gyunk, aki ket nem bá bu nak, já ték szer -
nek, ha szon ta lan élő lény nek al ko tott. Va la mi
szán dé ka van, még pe dig min den „Ádám mal”
egye di sor sot szab va min den ki nek. Mi ez? „A cél
vol ta képp mi is? / A cél, meg szün te a di cső csa tá -
nak, / A cél ha lál, az élet küz de lem, / S az em ber
cél ja e küz dés ma ga….” (XI II. szín) Ta lán nem túl
de rűs ké pet fest e mon dat? A cél – a küz de lem?
Az élet – küz de lem? És ha gyá vák va gyunk a harc -
hoz? Ha el bu kunk? Ha ele ve hát rá nyos hely zet ből
in du lunk? Ha má sok el ta pos nak? Vagy ha lus ták,
óva to sak, meg al ku vók, kö zöm bö sek va gyunk, ha
fél re ál lunk? 

De hi szen ezek is mi va gyunk. Em be rek. Mint
Ádám. S az Úr is ten is me ri az „em be re it”. Tud ja,
hogy kik va gyunk. Tud ja azt is, hogy min dig
„több” kell ne künk. Bi zony, még az esz mék nél is
sok kal több. Va la mi konk rét, egy lö kés, egy in dí -
tás, va la mi, ami erőt ad foly tat ni, vál lal ni a har cot,
a küz del met, egy ka pasz ko dó kell, va la ki, va la mi.

Ahogy Ádám nak is kel lett, ami kor vég ső el ke se -
re dé sé ben („Da col ha tok még, Is ten, vé led is”) a szirt
szé lé re áll, hogy vé get ves sen a „ko mé di á nak”, egy
ug rás sal. S Ádám kap egy je let, „élet-je let”: Éva vá -
ran dós. Te hát az em be ri ség tra gé di á ját min den kép -
pen vé gig kell él ni. Is ten Ádá mot nem bün tet te meg
ezért a „da cért”, hi szen tud ta, hogy mennyi re két -
ség be esett. Ek kép pen az Úr a ki ter velt ön gyil kos ság
okát, az élet ér tel met len sé gét szün tet te meg. Hogy

az után ki mond ja a vég ső ta nul sá got is: „Mon dot tam,
em ber: küzdj és bíz va bíz zál!” (XV. szín)

Hogy em ber mód ra él jünk a vi lág ban
Ko runk, a 20–21. szá zad em be re is meg éli a ma -
ga spe ci á lis tra gé di á ját. Nem könnyeb bet, nem ne -
he zeb bet, mint más kor em be re, csak más fé lét.
Még is úgy tű nik, hogy e két szá zad em be re még
job ban el té vedt az élet ér tel mé nek ke re sé se út ján,
mint más idő ké. Na gyobb a zűr za var a lel kek ben,
na gyobb a mo rá lis csőd, túl sok a ká ros, fél re ve -
ze tő ha tás, a rossz szán dé kú, rossz utak ra irá nyí -
tó út jel ző táb la. Ne he zebb az el iga zo dás. 

Hogy mennyi re ele mi vá gyunk, hogy va la ki se -
gít sen, és meg mond ja, ho gyan kell él ni – nos, ezt
mi sem mu tat ja job ban, mint a ki lenc ve nes évek
óta tö ret len, sőt egy re erő tel je sebb Má rai-re ne -
szánsz. A he ti könyv el adá si sta tisz ti kák ban Má -
rai min dig az élen „vé gez”: a Fü ves könyv el űz he -
tet le nül bir to kol ja az el ső há rom hely va la me lyi -
két. Kon ku ren ci á ja leg fel jebb egy má sik Má rai le -
het, pél dá ul A négy év szak, az előb bi kö tet lí ra ibb
ki egé szí té se.

Má rai tu dott va la mit, amit ma, úgy tű nik, nem
tu dunk: re cep tet, egy élet ve ze té si mó dot, kul csot
az élet hez. Pe dig, mi lyen fur csa, ma szin te min den
meg ada tik (lát szó lag) az em ber nek ah hoz, hogy tar -
tal mas, szó ra koz ta tó, szín vo na las, hosszú éle tet él -
hes sen. Ér té ke ket is kí nál nak fe lé, meg per sze va -
ca ko kat is, csak győz zön vá lo gat ni, dön te ni. 

Mit tu dott Má rai Sán dor? Ke vés író van az iro -
da lom ban, aki emel ke det tebb, még is em ber kö ze -
libb mó don tu dott vol na szól ni olyan sú lyos igaz -
sá gok ról, mint a vi lág, az em ber, a sors, az élet, a
ha lál… Ugyan ak kor nem hall gat ha tó el az sem,
hogy ép pen ő, hosszú éle te vé gén, nyolc van ki lenc
éves ko rá ban, meg fá rad va, sú lyos be te gen, ta lán
csa ló dot tan – el dob ta ma gá tól az éle tet. Ez tény.
Ta lán sö té tebb re ár nyal ja a ké pet. Ám úgy gon do -
lom, ítél kez ni fö löt te nem a mi dol gunk. Tud ta ő
jól, hogy ki elé áll majd, s hogy el kell szá mol nia.
Nagy sze rű gon do la ta it en nek tu da tá ban is kincs -
ként őriz het jük.

Má rai a Fü ves könyv ben ar ra akar ta meg ta ní ta -
ni ol va só it, ho gyan kell él ni. Ar ra, hogy mi lyen ne -
héz, de mi lyen szép „lak ni, en ni, in ni, alud ni, be -
teg nek len ni és egész sé ges nek ma rad ni, sze ret ni és
unat koz ni, ké szül ni a ha lál ra és meg bé kül ni az élet -
tel”. Val lot ta, hogy az em ber ke re si a fel tét len igaz -
sá got, és gyak ran té ved a rész le tek ben… mert em -
ber. De van sza va Má ra i nak ar ra is, hogy mi a te -
en dő, „ha va la ki nek a szí ve fáj, vagy el hagy ta az
Is ten”.

Mi hát a lé nyeg? Má rai sze rint az élet ér tel me:
em ber mód ra él ni; ha min den cse le ke de tünk és sza -
vunk al ján az a szán dék van: nem ár ta ni az em be -
rek nek. S ha meg kí sér lünk fel tű nés, hi ú ság nél kül
– se gí te ni az em be rek nek. A cél, akár csak Ádá mé,
vé gig jár ni az utat, ame lyen vé gig kell men ni,
amely ből min den na punk ra jut egy kis da rab ka. S
„mely egyet len cé lod, te hát lel ked és a lel ked ben el -
rej tett is te ni tar ta lom meg is me ré se fe lé ve zet”.
(Fü ves könyv, 12. pont) Út köz ben pe dig egy hang
– a lel ki is me re té – idő ről idő re meg szó lal: vét kez -
tél. Vagy: jól van…

Hit val lá sa így hang zik: a Gond vi se lés „tö rő dik
ve lem, sze mé lye sen, bün tet, ve zet, el ren de zi dol ga -
im, a mély be ta szít, min den pil la nat ban el len őriz,
épí ti kö rü löt tem a vi lá got és épít en gem a vi lág ban,
fel hasz nál. Aki ezt nem ér zé ke li idő vel, vak si és sü -
ket. Min den mö gött a Gond vi se lés van: eb ben is hi -
szek.” (Fü ves könyv, 43. pont)

Le het-e más a lé te zés mé lyén, mint meg is mer -
ni, aho gyan Má rai ne vez te, a Gond vi se lést – én úgy
mon dom: a te rem tő, meg vál tó, meg szen te lő Is tent?
En ged ni, hogy „vak si és sü ket” em ber ből lá tó és
hal ló, cél ta lan, há nyó dó élő lény ből har mo ni kus,
tu da tos, cse lek vő sze mé lyi ség gé te gyen? Ha már
meg aján dé ko zott min ket az Úr is ten az élet tel, ak -
kor tar to zunk azt em ber hez mél tó mó don le él ni.
Úgy, mint aki kap ta, s mint aki egy szer el fog ve -
le szá mol ni. S úgy is, mint aki meg nem ér de mel -
ten, de még is kap hat fel ol do zást, mert nem „csak”
te rem tett, ha nem meg vál tott em ber is.

Vé gül…
Mint Má rai, utol só le he le tünk kel mi is meg kö szön -
het jük te rem tő Atyánk nak, hogy em be rek vol tunk,
és el mond hat juk: „…az ér te lem egy szik rá ja vi lá -
gí tott az én ho má lyos lel kem ben is. Tör tén he tett ve -
lem más, jobb, nagy sze rűbb? Nem tör tén he tett.” (Fü -
ves könyv, 202. pont)

Tél vé gi tű nő dé sek az élet ér tel mé ről 

g K há ti Dó ra

Könnyű ze nei top lis tát tett köz zé
múlt hé ten a Va ti kán lap ja ként mű -
kö dő L’Os ser va to re Ro ma no.

A leg jobb pop-rock al bu mo kat
fel so ra koz ta tó top tí zes lis tán sze re -
pel Mic ha el Jack son 1982-es Th ril ler
al bu ma, a Pink Floyd együt tes The
Dark Si de of the Mo on cí mű ko -
rong ja vagy a Beat les 1966-ban meg -
je lent, Re vol ver cí mű le me ze.

A va ti ká ni na pi lap sze rint a „jó ze -
né hez ve ze tő út” olyan le me zek hez
ve zet el, mint Pa ul Si mon 1986-os
Gra celand vagy Car los San ta na Su -
per na tu ral (2005) cí mű le me zé nek
dal la mai.

A L’Os ser va to re Ro ma no aján lá sa
sze rint a la kat lan szi get re in du lók túl -
élő cso mag já ban min den kép pen ott
kell la pul nia Da vid Crosby If I Could
Only Rem em ber My Name cí mű ko -
rong já nak (1971), a Fle et wood Mac
együt tes Rum ours (1977), Do nald
Fa gen Nightfly (1982) cí mű le me zé -
nek, az ír U2 rock együt tes Ach tung
Baby jé nek (1991) és az Oa sis (What’s
The Sto ry) Mor ning Glory? (1995) cí -
mű al bu má nak is.
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Va ti káni toplista

Vi lág szín vo na lú tech no ló gi át al kal -
maz va DNS-vé de lem alá ke rül nek a
Nyír sé gi Re for má tus Egy ház me gye
temp lo ma i ban ta lál ha tó kegy tár -
gyak.

Gaál Sán dor, az egy ház me gye es -
pe re se feb ru ár 18-án Ra mo csa há -
zán saj tó tá jé koz ta tón je len tet te be,
hogy har minc nyolc temp lom ér ték -
tár gya i ra ke rül az egye di azo no sí tó
jel. Meg je lö lik a több száz éves úr va -
cso rai és ke resz te lői kegy tár gya kat,
a szer tar tá si esz kö zö ket, az ima há zi
hang sze re ket, köz tük a kü lön le ges or -
go ná kat, ha ran go kat, sőt a rit ka ság -
szám ba me nő bú tor za tot is.

Az egy há zi ve ze tő ki emel te, hogy
a nyír sé gi re for má tus ima há zak ban
ta lál ha tó kegy tár gyak nak, esz kö -
zök nek és bú tor zat nak az esz mei ér -
té ke szin te fel be csül he tet len, az
ere de ti vel meg egye ző pót lá suk ma -
nap ság már le he tet len is. Az egy ház -
me gye lel kész tes tü le te ezért ha tá ro -
zott a DNS-el ven mű kö dő vé de -
lem alá he lye zé sük ről, amellyel eset -
le ges el tu laj do ní tá su kat akar ják
meg előz ni.

Ko vács Mik lós, az azo no sí tást vég -
ző nyír egy há zi Ar tep Kft. cég ve ze tő -
je kö zöl te, hogy Ma gyar or szá gon,
ahol a tár sa ság ki zá ró la gos for gal ma -
zó ja a DNS-tech no ló gi á nak, elő ször
al kal maz zák egy há zi lé te sít mé nyek -
ben a vé del mi rend szert. A tár gyak -
ra egy sza bad szem mel lát ha tat lan,
csak spe ci á lis esz köz zel „ol vas ha tó”
plasz tik ko ron got he lyez nek, amely -
re lé zer rel gra ví roz zák az azo no sí tó
je let. Lét re hoz nak egy köz pon ti adat -
bá zist is, amely hez a rend őr ség hoz -
zá fér het, és lo pás ese tén azo no sí ta -
ni tud ja a tár gyat. Így könnyen meg -
ál la pít ha tó, hogy me lyik temp lom ból
tu laj do ní tot ták el, és meg ta lá lá sa
ese tén a ha tó ság vissza jut tat ja az
érin tett egy ház köz ség nek.

A cég tu laj do nos hang sú lyoz ta,
hogy a DNS-vé de lem nek a bűn meg -
elő zés te kin te té ben is igen nagy a je -
len tő sé ge, ugyan is „a meg je lölt tár -
gya kat nem ér de mes el lop ni, hi szen
azo no sít ha tók, emi att or gaz dák sem
ve szik meg őket a bűn el kö ve tő től”.

d MTI

DNS-vé de lem
alatt a Nyír ség
temp lo ma i nak

kegy tár gyai
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A Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház
(MRE) Zsi na tá nak el nök sé ge fel szó -
lí tot ta a kor mányt, hogy ké se de lem
nél kül al kos son ren de le tet az egy há -
zi köz ok ta tá si in téz mé nyek 2008-as
ki egé szí tő tá mo ga tá sá nak el szá mo -
lá sá ról – áll az MRE Zsi na ta el nök -
sé gé nek az MTI-hez feb ru ár 17-én el -
jut ta tott köz le mé nyé ben.

Mint ír ták, a kor mány nak feb ru -
ár 15-ig kel lett vol na ele get ten nie a
tör vény ben meg ha tá ro zott kö te le -
zett sé gé nek. A re for má tus zsi nat el -
nök sé ge úgy fo gal ma zott, „új ra csak
azt ta pasz tal juk, hogy a jog ál la mi sá -
got ép pen azok nem tart ják tisz te let -
ben, akik nek őr köd ni kel le ne fe let te”,
ezért a vi lá gi és a lel ké szi el nök ből ál -
ló tes tü let „is mé tel ten fel eme li sza -
vát a kor mány nak a jog biz ton sá got
sér tő ma ga tar tá sa el len”.

A Bölcs kei Gusz táv nak, a zsi nat lel -
ké szi el nö ké nek alá írá sá val köz zé tett
nyi lat ko zat hang sú lyoz za: a kor -
mány ren de let hi á nya „azt a jo gos ag -
go dal mat kel ti, hogy a kor mány az
egy há zi fenn tar tás ban mű kö dő köz -
ok ta tá si in téz mé nyek di ák ja it és azok

csa lád ja it szán dé ko san meg kü lön -
böz te tet ten hát rá nyos hely zet be kí -
ván ja hoz ni”.

Az egy há zak a köz ok ta tá si in téz -
mé nye ik fenn tar tá sá ra úgy ne ve zett
ki egé szí tő nor ma tí vát kap nak, ame -
lyet a ta nu lók lét szá ma után az alap -
nor ma tí ván fe lül fo lyó sít ne kik az ál -
lam an nak meg fe le lő en, amennyit az
ön kor mány za tok át la go san köl töt tek
az elő ző év ben szin tén az alap nor ma -
tí ván fe lül is ko lá ik ra, óvo dá ik ra.

Az egy há zak az ak tu á lis ki egé szí -
tő össze ge ket az elő ző év ből ki szá -
molt ér ték sze rint kap ják meg ha vi le -
bon tás ban. A tény le ges költ sé ge i -
ket fi gye lem be vé ve azo kat év ről év -
re ki kel lett egé szí te ni a zár szám adá -
si tör vény alap ján úgy ne ve zett kor -
rek ci ós össze gek kel.

Az Ál la mi Szám ve vő szék 2008-as
vizs gá la ta meg ál la pí tot ta: 2005-ben és
2006-ban az összes egy há zi is ko la ki -
egé szí tő nor ma tí vá já nak ki fi ze té sét te -
kint ve 2,7 mil li árd fo rint tar to zást hal -
mo zott fel az ál lam. Ezt az össze get az -
óta sem kap ták meg az egy há zak.
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Re for má tus „rek la má ció”
Zsinati felszólítás: al kos son ren de le tet

a kor mány a 2008-as ki egé szí tő tá mo ga tás ról

Bár mely szer ve zet nek, így az egy ház -
nak is jo ga van ah hoz, hogy ki fejt se,
me lyik for má ció vagy párt vall az
övé hez ha son ló ér té ke ket – mond ta
Kiss-Ri gó Lász ló sze ged–csa ná di me -
gyés püs pök az MTI-nek Nya kó Ist -
ván MSZP szó vi vő feb ru ár 15-én el -
hang zott sza va i ra re a gál va.

A szo ci a lis ta po li ti kus saj tó tá jé koz -
ta tó ján ar ról be szélt: az MSZP a
leg ha tá ro zot tab ban vissza uta sít ja,
hogy Kiss-Ri gó Lász ló me gyés püs -
pök Hód me ző vá sár he lyen egy kam -
pány gyű lé sen a Fi desz mel lett, il let -
ve az MSZP el len kam pá nyolt; a
szo ci a lis ták bo csá nat ké rést vár nak a
püs pök től és a leg na gyobb el len zé ki
párt tól is.

Kiss-Ri gó Lász ló ki fej tet te: ahogy
Hód me ző vá sár he lyen is el mond ta,
örül ne, ha a ma gyar po li ti kai élet ben
több olyan for má ció len ne, amely hi -
te le sen tud ja kép vi sel ni a ke resz -
tény egy ház ál tal val lott „jó zan és
éssze rű ér té ke ket”. Tény azon ban,
hogy je len leg csak egy ilyen párt
van – tet te hoz zá. Az iga zi bal ol da li
ér té kek, mint a szo li da ri tás, a szo ci -
á lis gon dos ko dás, a tár sa dal mi igaz -
sá gos ság, ke resz tény ér té kek is – je -
len tet te ki a püs pök –, hoz zá té ve,
ahogy a li be rá lis ér té kek, mint a

sza bad ság, a to le ran cia és az em be -
ri mél tó ság is fon to sak a ke resz tény
egy ház nak.

Nya kó Ist ván hét fői saj tó tá jé koz -
ta tó ján azt mond ta, vé le mé nye sze -
rint van nak bal ol da li hí vek is, akik
hisz nek Jé zus Krisz tus ban, de nem
hisz nek Or bán Vik tor ban (a Fi desz
el nö ké ben). Úgy fo gal ma zott: sen ki
ne mer je po li ti kai hát só szán dék kal
lel ki zsa ro lás nak ki ten ni azo kat a
bal ol da li sza va zó kat, akik nem a Fi -
desz re sza vaz nak. A szó vi vő sze rint
ez el fo gad ha tat lan a mai ma gyar de -
mok rá ci á ban.

Ar ra a kér dés re, hogy mi ért ne po -
li ti zál hat ná nak a pa pok, Nya kó Ist -
ván azt vá la szol ta: tá mo gat ják, hogy
min den ma gyar fe le ke zet, egy ház
hoz zá szól jon a köz ügyek hez, azt
azon ban vissza uta sít ják, ha e szer ve -
ze tek kép vi se lői egy faj ta ki kö zö sí tés -
sel sújt ják azo kat, akik az MSZP
tag ja ként hi tet tesz nek a bal ol da li ér -
té kek mel lett.

Ami kor azt mond ja egy püs pök,
hogy csak és ki zá ró lag a Fi desz az,
amely nek ér té kei kö zel áll nak az egy -
ház ta ní tá sa i hoz, az MSZP pe dig et -
től tá vol áll, ak kor igen is po li ti zál – tet -
te hoz zá a szo ci a lis ta párt szó vi vő je.
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Párt po li ti zált a püs pök?
Kiss-Ri gó Lász ló: bár mely szer ve zet ki fejt he ti,

mely párt vall hoz zá ha son ló ér té ke ket

„Ha föld be dön göl, hi szek ak kor is.
Mert va la mi ért meg kell en nek tör tén -
nie. S ha a föld be dön gölt, ki is csí ráz -
tat majd. Csak ki bír ni. Csak ki bír ni.”
(Jó kai An na)

Gabikának

Min den, ami tör tént, az éle tem ré sze,
meg osz tom, de át ad ni nem le het. Tíz
év, amely ben az em ber fi zi kai, lel ki át -
ala ku lá sá ba be le van sű rít ve min den.
Bá nat, küz de lem és el fo ga dás.

A pusz ta té nyek épp oly meg rá zó -
ak, mint a mö göt tük si kol tó két ség -
be esés.

Har minc há rom éves vol tam. Már
túl a vi lág meg vál tá son, de még in nen
a meg fá radt be le tö rő dé sen. Az élet
olyan egy sze rű volt. Ki egyen sú lyo zott
há zas ság, biz tos eg zisz ten cia, egy
gyö nyö rű, négy éves kis lány. Amik től
ak kor fél tem, ma már tu dom, nem
kel lett vol na fél ni, s ami még várt
rám, ránk, az eszem be se ju tott.

Kez det és vég
Az, hogy fel nőtt fej jel bá rány him lős
let tem, in kább fur csa volt, mint ijesz -
tő. Ta lán még ne vet tünk is a „pöttye -
i men”.

S ak kor, egy hét után, egy reg gel
nem tud tam föl kel ni. A lá bam nem
en ge del mes ke dett. Fe küd tem, de hi -
á ba ül tem föl, a len dí tés, az az egy -
sze rű moz du lat, amellyel föl det ér nek
a vég tag ja ink, nem ment.

Még csak ré mült sem vol tam, hi -
szen a vég le ges ség, a vissza von ha tat -
lan ság még gon do lat ban sem me rült
föl. A há zi or vos moz du la ta, amellyel
fel emel te a lá ba i mat, s aho gyan
azok vissza zu han tak, in kább mó kás
volt. Men tőt hí vott, s ak kor ar ra
gon dol tam, mi lesz ad dig a csa lá -
dom mal, amíg én pár (!) na pig kór -
ház ban le szek.

Vizs gá la tok, kér dé sek és ké te lyek.
Vé gül még is ered mény: ki ter jedt
sza ka szon ge rinc ve lő-gyul la dás. A
bá rány him lő szö vőd mé nye ként. Rit -
ka, de lé te zik (én már csak tu dom).
Min den ki ar ra gon dolt, hogy ez át -
me ne ti, ahogy mú lik a gyul la dás,
úgy tér vissza a moz gás. Ha vissza -
gon do lok ar ra a nap ra, em lék szem a
fá radt ság ra, a zűr za var ra, a vizs gá la -
tok tól va ló fé le lem re. De nem em lék -
szem a ret te gés re, amely csak ké sőbb
jött, ami kor a tu da tom tel je sen fel fog -
ta, hogy ad di gi éle tem nincs töb bé.
Ami kor or vo si lag bi zo nyos lett, hogy
so ha töb bé nem moz dul meg a lá -
bam, ami kor a lel kem min den re -
mény ség és ön ál ta tás el le né re pon -
to san je lez te, hogy új élet kez dő dik.

Meg in dult a harc. A gyógy sze res
ke ze lés, az in fú zi ók, fel vé te lek min -
den fé le nagy és még na gyobb kép fel -
bon tá sú ke tye rék kel. Az is me ret -
len től va ló fé le lem egy idő után meg -
szűnt, mert már sem mi sem volt is -
me ret len. Or vo sok, nő vé rek, akik
ve lem együtt bíz tak a si ker ben, s akik
ve lem együtt csüg ged tek, ahogy telt
az idő.

Nagy do log a pszi cho ló gia. Mi lyen
pon to san tud ja az em be ri lé lek ré te -
ge it, s mi lyen pon to san lép élet be
min den pszi cho ló gi ai tör vény sze -
rű ség, ami kor kell. Sok szor ol vas tam
ar ról, hogy be teg em be rek ugyan azo -
kat a lé pé se ket te szik meg az el fo ga -
dá sig, de ezt ol vas ni egé szen más,
mint meg él ni. Ami kor ve led tör té nik
ilyes mi, meg szű nik a jó zan gon dol -
ko dás, tör lő dik az el mé le ti tu dás. Ma -
rad a sa ját ví vó dá sod, a sa ját küsz kö -
dé sed, a sa ját ma gá nyod. Mert egye -
dül vagy, még ak kor is, ha sze re tő csa -
lád, jó  ba rá tok és szak em be rek áll nak
mel let ted. A szí ved dö röm bö lé sét te
hal lod, a könnyek a te ar co don tör -
nek utat, az éj sza ka li dér ces gon do -
la tai a te ál ma i dat bo rít ják be.

S bár mennyi re til ta koz tam is, el -
jött a nap, ami kor be le kel lett ül nöm
a ke re kes szék be, hogy ne csak annyi

ma rad jon a vi lág ból, amennyit az
ágyam ból fek ve lát ha tok.

Ek kor, ezen a na pon jött el a kez -
det, a má sik éle tem kez de te, és jött el
a vég, a ré gi éle tem vé ge.

Könny és mo soly
Ami kor vég le ges sé vált, hogy töb bé
nem tu dok jár ni, hogy az ál la po tom -
ban nem lesz vál to zás, re ha bi li tá ci -
ós in té zet be ke rül tem. Vit tem a zá -
ró je len té se met, amely ben szép la tin
ki fe je zé sek kel ott állt a kí mé let len va -
ló ság. Nem tud tam pon to san, mi is
az a re ha bi li tá ció, mit le het még itt
ten ni. Az ott lé vő em be rek már nem
be teg tár sak, sors tár sak vol tak. Ré gi
és új sé rül tek, ezer nyi fé le moz gás sé -
rült ség gel. A szen ve dés há za.

Én egy re a ré gi éle te met ke res tem.
Hi á ba, mert a tes tem, a lel kem már
nem volt ugyan az, egy szár nya sze gett
ma dár pró bált ma ka csul új ra a fel hők
kö zé re pül ni. Az itt el töl tött hó na pok
ak kor ke gyet le nül ne he zek vol tak.
Ma már tu dom, hogy ezek nél kül
nem len nék ön ál ló, ta lán már egy ál -
ta lán nem len nék.

Ta nul ni kel lett. Prak ti kus és emo -
ci o ná lis dol go kat. Ülj ki az ágyad ból
a ke re kes szék be és vissza! De lá bak
nél kül ho gyan? Mi ért kér nek ilyet?
Ennyi erő vel akár Hi ma lá ja-ex pe dí -
ci ó ra is el küld het né nek! Az em ber -
nek re meg min de ne, mi köz ben pró -
bál ko zik, iz zad és fél. Ami kor elő ször
si ke rült, nem vol tam bol dog, in -
kább dü hös. Én nem akar tam ilyen
pró ba té te le ket. De eb ben az egész
tör té net ben nem na gyon volt vá -
lasz tá si le he tő sé gem.

Öl tözz föl egye dül! De ho gyan, mi -
kor nem tu dok fel áll ni? Hogy húz zak
nad rá got, zok nit, ci pőt? Ezt is meg -
ta nul tam. Elő ször nem öl töz tem,
ha nem dü höd ten rán gat tam ma -
gam ra a dol go kat, ül ve, fek ve, ahogy
jött. És még ezer nyi más trükk. Mint
a zsong lő rök a cir kusz ban. De itt
nincs taps. Vi szont las san rá jöt tem,
hogy min den nap pal, ami kor ügye -
sebb le szek, az zal az én éle tem lesz
könnyebb.

Azt sem ér tet tem, hogy mi ért
gyö tör nek gyógy tor ná val meg egyéb
te rá pi ás ke ze lé sek kel. A tor na ter -
met nagy kín zó kam rá nak lát tam,
ahol ön cé lú, de an nál ke ser ve sebb
tor tú ra vár rám nap nap után. A cél
az erő sí tés, az iz mok fej lesz té se volt.
Hi szen a kar ja im nak a lá ba i mat is he -
lyet te sí te ni ük kel lett. Las san ezt is be -
lát tam.

Meg azt is, hogy ez az ál la pot egy
más, egy új fe gyel me zett sé get kí ván
az em ber től. Az egész na pos ülés től
fel fek vé se id lesz nek, a rossz táp lál ko -
zás tól az emész té sed del lesz baj, ha el -
la zsá lod a hó lyag ürí tést, fer tő zést
kapsz, és így to vább. És nincs ha la dék.
Tes ted, amely egy egé szen új élet hez
kény te len al kal maz kod ni, be nyújt ja a
szám lát. Rög tön.

Sok em bert meg is mer tem ott.
Sok fé le sors, sok fé le fel dol go zá sa a
trau má nak. Éj sza ká ba nyú ló be szél -
ge té sek, ta nu lás egy más tól. Össze -
kap cso ló dott a lel künk, pró bál tunk
össze ka pasz kod ni.

Itt mond ta egy hu szon egy éves
lány: „Ne azt nézd, hogy ez az ál la -
pot mit vett el tő led, ha nem azt,
hogy mit ha gyott meg!” Ezek a sza -
vak csak hosszú idő után nyer tek ér -
tel met, de a mai na pig há lás va gyok
ér tük.

Ele in te cso dál koz tam, hogy öt-
tíz éve moz gás sé rült em be rek hogy
le het nek ilyen de rű sek, ki egyen sú lyo -
zot tak. Hogy hogy még él nek, cél ja -
ik van nak, sze ret nek, örül nek, ne vet -

nek? Ma, ami kor eze ket a so ro kat
írom, ép pen tíz éve, hogy le bé nul tam.
És tu dok már sze ret ni, örül ni, ne vet -
ni is.

Ez éle tem meg ha tá ro zó idő sza ka
volt. Egy út ele je, me lyen buk dá csol -
tam, sok szor el es tem, s hogy fel áll tam
új ra és új ra, a kis lá nyom nak kö -
szön he tem, aki erő for rá som mind a
mai na pig.

Itt tör tént meg az is, hogy a sok
könny mel lett fel buk kant egy-egy
mo soly is, a vál to zás meg kez dő dött.

Élet az élet után
Amíg kór ház ban, re ha bi li tá ci ós in té -
zet ben van az em ber, a kin ti vi lág
nem na gyon ér dek li. Csak egy do log
volt fon tos iga zán: hogy a csa lá dom
va la hogy vé szel je át ezt az idő sza kot,
s hogy én le tud jam küz de ni a na pon -
ta elém tor nyo su ló aka dá lyo kat.

S ahogy ha za ke rül tem, min den
na gyon ide gen volt. Túl hosszú idő
telt el az óta, hogy azon az áp ri li si na -
pon meg sza kadt a fo nal. Össze cso -
móz tam, de si ma és hi bát lan már nem
volt töb bé. Az új hely zet sok vál to zást
ho zott. Egé szen pró zai vál to zá so kat
is. La kást kel lett cse rél ni, mert a
har ma dik eme let lift nél kül nem ide -
á lis. A bú to rok, a tár gyak mint ha el -
len sé gek let tek vol na. Min den aka dály
volt. És meg kez dő dött a cél irá nyos át -
ala kí tás. Az esz té ti kum a do bo gó
má so dik he lyé re szo rult, győ zött a
prak ti kum. Az em ber nem is gon dol -
ja, hogy mi lyen le le mé nyes tud len -
ni, ha rá van szo rít va. Sok min den ről
azt hi szi, hogy ezt az tán már vég képp
nem tud ja meg ol da ni. De meg tud ja.
En nek azon ban ára van. Iz zad sá gos
pró bál ko zás, és bi zony né ha egé szen
al pá ri ká rom ko dás.

Örül tem, hogy ott hon va gyok, de
szo rong tam is, tu dok-e majd lé tez ni.

A tár gyi fel té te lek na gyon fon to sak,
de csak egy ré szét je len tik az élet nek.
Kö rü löt tem em be rek jöt tek-men -
tek, él ték azt az éle tet, amely től én tá -
vol ke rül tem. Töb bé már nem ug rot -

Meg tört g Szvi til Ila

Köz le mény
Feb ru ár 12-én Hód me ző vá sár he lyen egy kam pány gyű lé sen rö vid be szé -
det mond tam, mely ar ról szólt, hogy a hí vő ke resz tény vá lasz tó ma Ma -
gyar or szá gon vi lá gos és egy ér tel mű szem pon tok alap ján tel je sít he ti
kö te les sé gét a köz jó ér de ké ben a kö zel gő vá lasz tá so kon. Sza va im ra, va -
ló szí nű leg tá jé ko zat lan ság mi att, na gyon so kan re a gál tak az írott és az
elekt ro ni kus saj tó ban a leg kü lön bö zőbb mó don: oly kor trá gár és gyű -
lö let kel tő stí lus ban, más kor el túl zott di csé ret tel.

Nya kó Ist ván, az MSZP szó vi vő je be szé dem kap csán hi tet, hí vő ket, ki -
kö zö sí tést és bo csá nat ké rést em le ge tett, nyil ván tá jé ko zat lan ság ból fa -
ka dó an az ál ta lam el mon dot tak ra vo nat ko zó an. Ezért Nya kó Ist vánt sze -
re tet tel meg hí vom Sze ged re, a püs pö ki szék ház ba, hogy szí vé lyes lég -
kör ben, sze mé lyes pár be széd ke re té ben tá jé ko zód has son a Hód me ző -
vá sár he lyen meg fo gal ma zott és a jö vő ben is nyil ván el hang zó vé le mé -
nyem ről a kö zel gő vá lasz tá sok kal kap cso lat ban.

Kiss-Ri gó Lász ló sze ged–csa ná di püs pök
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Az új kor mány nak stra té gi ai kér -
dés ként kell ke zel nie az egy há -
zak kal va ló kap cso lat tar tást, hi szen
egy szo ci á lis és lel ki vál ság ba ju tott
or szá gért ők te het nek a leg töb bet
– mond ta az Or szág gyű lés ci vil-,
em be ri jo gi és val lás ügyi bi zott sá -
gá nak fi de szes el nö ke feb ru ár 16-
án a Ma gyar Táv ira ti Iro dá nak
(MTI).

Ba log Zol tán a költ ség ve tés hely -
ze té nek függ vé nyé ben fo ko za to san
pó tol ná az el múlt há rom év ben el -
ma radt, mint egy 4,4 mil li árd fo rin -
tos tá mo ga tás ki fi ze té sét az egy há -
zi is ko lák ba já ró gyer me kek után, és
a tisz tes ség hely re ál lí tá sát tart ja az
áp ri li si or szág gyű lé si vá lasz tá sok
után fel ál ló ka bi net egyik el sőd le ges
fel ada tá nak.

Ba log Zol tán az MTI-nek adott
in ter jú já ban úgy fo gal ma zott: ő
azért fog küz de ni, hogy az egy há -
zak kal va ló kap cso lat tar tás „a le he -
tő leg ma ga sabb szint re ke rül jön az
ál lam igaz ga tás ban”. Ma az az at ti -
tűd mun kál a szo ci a lis ta párt kép -
vi se lő i ben, hogy az egy há zak alap -
ve tő en el len fe lek, aki ket jó len ne
vissza szo rí ta ni a temp lom négy
fa la kö zé. Ez a ma ga tar tás ha tot ta
át a kor mány za ti hoz zá ál lá su kat is
– fej tet te ki ál lás pont ját a fi de szes
po li ti kus, aki sze rint a bal ol dal nak
a párt ál la mi dik ta tú ra örök sé ge
mi att a mai na pig nem si ke rült ezt
a kér dést ren dez nie sem ma gá ban,
sem az egy há zak kal.

Úgy vél te, hogy ma Ma gyar or -
szá gon má sod osz tá lyú ak nak szá -
mí ta nak azok az em be rek, akik
egy há zi is ko lá ba já rat ják gyer me -
kü ket, vagy egy há zi egész ség ügyi
szol gál ta tást vesz nek igény be. Azt
gon dol ja a ma gyar kor mány, hogy
ke ve sebb jár az egy há zi is ko lá ba já -
ró gyer me kek után, ami el ké pesz -
tő – mond ta Ba log Zol tán, utal va
egy út tal ar ra, hogy ép pen a Horn-
kor mány ír ta alá a va ti ká ni meg ál -
la po dást, amely ki mond ja az
egyen lő bá nás mó dot az egy há zi és
ön kor mány za ti in téz mé nyek te -
kin te té ben.

Ba log Zol tán sze rint alap ve tő en
meg van nak a tör vé nyi fel té te lei
an nak, hogy az egy ház jól tud ja
szol gál ni a köz ja vát, csak a gya kor -
lat ban az el múlt évek ben a kor -
mány zat nem tar tot ta be a jog sza -
bá lyo kat, és nem biz to sí tot ta az eh -
hez szük sé ges for rá so kat. Meg je -
gyez te: az Ál la mi Szám ve vő szék
(ÁSZ) az el múlt há rom év re 4,4
mil li árd fo rin tos tar to zást ál la pí tott
meg csak az egy há zi is ko lák ba já -
ró gyer me kek után. Ezt az új kor -
mány nak a költ ség ve tés hely ze té -
től füg gő en, fo ko za to san ki kel le -
ne fi zet nie – szö gez te le a bi zott -
sá gi el nök, hoz zá té ve: az üte me zés -
ben meg kell majd ál la pod ni, de en -
nek az összeg nek a pót lá sa nem -
csak er köl csi, ha nem jo gi kö te les -
ség is.

Hoz zá tet te: ezen a te rü le ten
au to ma tiz mus ként mű kö dő fi nan -
szí ro zá si rend szert kell al kal maz -
ni, ami nem a min den ko ri költ ség -
ve tés jó- vagy rossz in du la tá tól te -
szi füg gő vé az egy há zi be ru há zá -
so kat.

Ba log Zol tán azt mond ta, az
adó fel aján lás egy plusz egy szá za -
lé kos rend sze ré nél egy sé ges sza bá -

lyo zás meg al ko tá sá ra van szük -
ség, ami ki szá mít ha tó sá got biz to -
sít az egy há zak szá má ra.

Az egy há zak ala pí tá sá nak eset -
le ges szi go rí tá sá ról ki fej tet te: az
ál lam nak nincs jo ga, hogy be le -
szól jon ab ba, ki mi ben hisz, ho -
gyan gya ko rol ja val lá sát. A val lás -
sza bad sá got sze rin te ma xi má li -
san biz to sí ta ni kell, ugyan ak kor
azo kat a szer ve ze te ket „ki kell
szűr ni”, ame lyek nem akar nak
mást, mint áfa-vissza té rí tést és
egyéb ked vez mé nye ket. Pél da -
ként em lí tet te, hogy ci vil szer ve -
ze tek nél há rom évet kell vár ni az
egy szá za lék igény lé sé hez, és
meg je gyez te, hogy egy ilyen sza -
bá lyo zást az egy há zak nál is el -
kép zel he tő nek tart a ked vez mé -
nyek te kin te té ben.

Vál toz tat ni kell az egy há zi épü -
le tek re konst ruk ci ó ján is. Ma az
Or bán-kor mány ál tal biz to sí tott
összegnek csupán a ti ze dét for dít -
ják ilyen cél ra – foly tat ta Ba log
Zol tán. Szem lé let vál tást, az ál la mi
sze rep vál la lás nö ve lé sét sür get te
ezen a té ren, rá mu tat va ar ra: a mű -
em lé kek a ma gyar kul tu rá lis örök -
ség ré szei, s hogy ezek az in gat la -
nok jo gi lag ép pen ki nek a ne vén
van nak, az eb ből a szem pont ból
má sod la gos.

A fi de szes po li ti kus sze rint ma
az a fő prob lé ma, hogy a köz jó és
ma gán jó kö zöt ti har mó nia meg -
szűnt Ma gyar or szá gon, s az em be -
rek több sé ge úgy gon dol ja, csak a
köz ká rá ra, a tör vé nye ket meg -
szeg ve le het iga zán bol do gul ni,
to váb bá úgy véli, hogy aki a köz jót
szol gál ja, csak vesz tes le het. A
tisz tes ség hely re ál lí tá sa lesz az új
kor mány egyik el sőd le ges fel ada ta
– mond ta az Or szág gyű lés em be -
ri jo gi bi zott sá gá nak fi de szes el nö -
ke. Ki tért ar ra, hogy Ma gyar or szá -
gon egy fel mé rés sze rint a ma gyar
la kos ság je len tős ré sze azt gon dol -
ja, hogy tisz tes sé ge sen nem le het
ér vé nye sül ni, de akik így véleked -
nek, azok nak a több sé ge még is
azt mond ja, hogy tisz tes sé ge sen
sze ret ne él ni.

„Tisz tes ség a ma gán szfé rá ban
és a köz vi lá gá ban egy aránt” –
össze gez te az el éren dő célt a po li -
ti kus, aki sze rint az el ső lé pé se ket
e te kin tet ben a köz vi lá gá ban kell
meg ten ni, hogy le gyen er köl csi
alap a szá mon ké rés re.

Az em be ri jo gi bi zott ság fi de -
szes el nö ke re á lis esélyt lát ar ra,
hogy fe le lős ség re von ják a 2006-
os őszi rend őri bru ta li tás va ló di fe -
le lő se it. Sú lyos és tö me ges jog sér -
té sek tör tén tek, s ahol egy „kis”
rend őrt el ítél nek, tel je sen nyil -
ván va ló, hogy van pa rancs no ki
fe le lős ség is. Azt pon to san tud ni
le het, hogy Gyur csány Fe renc volt
kor mány fő és a rend őri ve ze tők
több ször egyez tet tek ar ról, hogy
mi és ho gyan tör té nik ok tó ber
23-án a vá ros ban. A de mok rá cia
pe dig ar ról szól, hogy ha va la kit
meg vá lasz tot tak egy po zí ci ó ra,
ak kor ő el szá mol tat ha tó – fo gal -
ma zott.

Ba log Zol tán a jö vő be li po li ti kai
sze rep vál la lá sá ról azt mond ta, szí -
ve sen fog lal koz na a kö vet ke ző kor -
mány ban ro ma ügyek kel.

g Bog nár Re ná ta

Szem lé let vál tó
szán dé kok

Ba log Zol tán: stra té gi ai kér dés ként kell
ke zel ni az egy há zak kal va ló kap cso lat tar tást

tam fel az asz tal mel lől, nem áll tam
láb ujj hegy re, ha nem ér tem el va la -
mit. Én fi gyel tem ezt a vi lá got, s ez a
vi lág is mer ke dett ve lem.

A nagy kér dést azon ban a lel -
kem nek tet tem föl. Va jon el fo gad nak-
e így is? A vá lasz rög tön jött, csak én
nem hit tem el. Igen, anya, fe le ség, ba -
rát, test vér, a szü le im nek gyer me ke
ma rad tam.

A fo ko za tok per sze itt is meg vol -
tak. Az el ső ijed ség után las san kez -
dett ki ala kul ni a min den na pok rit -
mu sa. Az el ső étel, ame lyet én főz tem
ke re kes szék ben, mint ha fi no mabb
lett vol na. A ta nu lás a kis lá nyom mal,
a já té kok bol dog sá gos pil la na to kat je -
len tet tek. Szük ség volt rám, s ez az
ér zés lát ha tat lan ná, le be gő vé tet te a
ke re kes szé ket. A csa lá dom, a ba rá -
tok, is me rő sök s mind azok, akik
mel let tem, mel let tünk áll tak, ugyan -
úgy ta nul tak, akár csak mi. Hogy ne
le gyen könnyes a sze mük, ha meg lát -
nak. Hogy amit én meg tu dok egye -
dül csi nál ni, azt ne akar ják he lyet tem
meg csi nál ni. Hogy én ugyan az va -
gyok, aki vol tam. A lel kem, a sze mé -
lyi sé gem sza ba don szár nyal. A tes tem
van be zár va.

Per sze min den nagy vál to zás sok
ener gi át vesz ki az em ber ből. Egyet
azon ban össze szo rí tott fog gal tu do -
má sul kell ven ni. Ez min den ki nek ne -
héz. Sok szor érez tem kí sér tést, hogy
az ön saj ná lat ban meg már tóz zam,
be le me rül jek, hagy jam, hogy tel je sen
kör be fon jon. S bi zony gyak ran nem
tud tam el len áll ni en nek a kí sér tés nek.
Ilyen kor csak rá kel lett néz nem a kis -
lá nyom ra, hogy mér he tet le nül el -
szé gyell jem ma gam.

Ami kor el jöt tem a re ha bi li tá ci ós
in té zet ből, az zal bo csá tot tak utam -
ra, hogy így is le het tel jes éle tet él ni.
Nem le het. Mert sok a vesz te ség, sok

az aka dály. De le het ér tel mes éle tet
él ni. S én hi szem, hogy ami a test ből
hi ány zik, azt szív vel le het pó tol ni.

Az el fo ga dás, a tel jes el fo ga dás ne -
kem a mai na pig nem si ke rült. De

küsz kö döm, igyek szem. A ten ger
már nem ne kem zúg, de a nap en gem
is lá gyan vé gig si mít, s em lé ke im -
ben egy re hal vá nyul nak an nak a má -
sik vi lág nak a ké pei. S tu dom, hogy
me lyik vi lág hoz tar to zom én, s hol
kell meg őriz nem ma gam.

Most már azt is tu dom, hogy van
élet az élet után.

Sem mi más, csak a sze re tet
Kép zel je nek el egy na pot, ami kor
nagy dol gok tör tén nek. A nap ugyan -
úgy süt, az em be rek élik az éle tü ket.
Még is van, aki nek ez a nap rend kí vü -
li. Úgy ér zi, hogy a vi lág meg moz dul,
ké szül va la mi re, va la mi rend kí vü li -
nek a be fo ga dá sá ra.

Egy ilyen na pon szü le tett meg a
kis lá nyom, ti zen öt év vel ez előtt. A vá -
ra ko zás, a tit kok kal te li együtt lét ki -
lenc hó nap ja után ta lál koz tunk. S én
már ak kor tud tam, hogy aján dé kot
kap tam. Olyan aján dé kot, amely re vi -
gyáz ni kell, ame lyet óv ni kell.

A kö te lék, amely össze köt ben -
nün ket, nem ha son lít ha tó sem mi -
hez. Át ível tá vol sá gon, időn, em be re -
ken. Mi ket ten va gyunk ben ne: Ga bi -
ka és én.

Ami kor le bé nul tam, még nem
volt öt éves. Igye kez tünk, hogy a
hely ze tet fé le lem nél kül el tud ja fo -
gad ni. Hogy a könnyek ből ne ki jus -
son a leg ke ve sebb. Tu dom, hogy
ez nem min dig si ke rült. Mert gyar -
ló az em ber, sok szor a szá má ra leg -
fon to sab bak ra nem fi gyel. De egy
dol got az el ső perc től kezd ve érez -
tem. Őt nem ér de kel te a fi zi kai va -
ló ság. Ez a ki csi lány fél re sö pör te a
ke re kes szé ket, egy volt a fon tos,
hogy így is az édes any ja va gyok, így
is va gyok.

A min den na po kat a gye re kek
hi he tet len ru gal mas sá gá val él te
meg. Ter mé sze te sen vol tak ne héz
idő sza kok. Ami kor el fo gyott a tü -
re lem, ami kor nem úgy fog tam a
ke zét, ahogy kel lett vol na. De hi -
szem, hogy ő ezt meg ér tet te, tud -
ja, lát ja, hogy a szü lei éle té ben ő a
leg fon to sabb.

Ga bi ka ha ma rabb lett fel nőtt, mint
a kor tár sai. A gyer mek ko ra túl ko rán
vé get ért. S ezért még ak kor is bűn -
tu da ta van az em ber nek, ha nem te -
het ró la.

Gyak ran gon do lok ar ra, hogy hol
van az el fo ga dás ha tá ra. Egy gye rek
mit és ho gyan bír el? Na gyon ne héz
do log ez. Hogy úgy néz hess a sze mé -
be, hogy ott bé kes sé get és meg nyug -
vást láss, s hogy ezt tük röz ze a te sze -
med is. De ha baj van, légy őszin te,
hogy tud ja, ré sze az éle ted nek.

Hosszú évek tel tek el. Sok min den
vál to zott. A fér jem mel az óta el vál -
tunk. Ga bi ka az édes ap já val él. Éle -
tünk újabb pró ba té te le ez. Mi hár -
man már nem va gyunk egy csa lád, de
az édes ap já nak is, ne kem is Ga bi ka
a leg fon to sabb most is. Nin cse nek
sza bá lyok, pa pír ra le fek te tett idő pon -
tok. Vágy van, hogy ta lál koz zunk, s
ben nem meg ér tés, hogy az ő éle tét ne
nyom jam agyon. Nem biz tos, hogy
jól dön töt tünk, ami kor így ren dez tük
be az éle tün ket. Nem szá mít, hogy ki -
nek mi a vé le mé nye. Az szá mít,
hogy Ga bi ka ne vesszen el a fel nőt -
tek kö zött.

Bol dog és büsz ke va gyok. Mert
olyan kis lá nyom van, aki min dig
helyt áll. Az ő éle té ben sok pró ba té -
tel volt. Egé szen ko moly, sok szor
fáj dal mas dön té sek ben kel lett részt
ven nie. De az ő szí vé ben ára dó jó ság,
fel té tel nél kü li, mély sé ges meg ér tés
van. Az ő biz ta tá sa, ki tar tá sa sok szor
se gí tett. Is ten igaz sá gos. Vesz te sé ge -

i met kár pó tol ja Ga bi ká val. S ezért na -
gyon há lás va gyok.

Min den ne héz élet hely zet ben kell
egy ka pasz ko dó, egy tá masz. Hi -
szem, hogy ez min den ki nek meg ada -
tik. S ezt fel is mer ni, el fo gad ni: ke gye -
lem. Én tu dom, hogy Ga bi ka olyan
gye rek, aki egy fel nőtt böl cses sé gé -
vel, egy tün dér sze líd sé gé vel és a vi -
lág összes sze re te té vel áll mel let -
tem. Ezért va gyok biz tos ben ne,
hogy bár mi ér het már eb ben az élet -
ben, min den le győ ze tik.

Min dig ar ra tö re ked tem, hogy
irányt mu tas sak ne ki. He lyes irányt.
Hogy tud ja, mi az ér ték, az iga zi ér -
ték. Mert ami iga zán össze tart, az a
sze re tet. Sem mi más, csak a sze re tet.

Is ten és én
„Mi kor a lel kem ros ka doz va vit tem,
/ Csön de sen és vá rat la nul / Át ölelt az
Is ten.” (Ady End re)

Nem tu dok töb bet mon da ni. Eb -
ben ben ne van Is ten és én.

Meg nyu go dott lé lek kel
Ön ma gam tól is meg kér de zem, mi ért
ír tam le ezt a né hány dol got. Ta lán
mert ezek a gon do la tok be zár va,
élet te le nül ott vol tak a tu da tom mé -
lyén. S most így, ki sza ba dul va, sza -
vak ba önt ve, se gí te nek. Ne kem és
má sok nak.

Ami kor ne ki lát tam, tud tam, hogy
ez nem lesz olyan, mint egy be szá mo -
ló. Ta lán azért nem, mert az ér zel mek
túl ára dó ak, s az egyes tör té né sek
nem is olyan fon to sak. A rész le tek -
nek nincs je len tő sé gük. Amit eb ből
a tíz év ből meg akar tam mu tat ni, ta -
lán meg mu tat tam. A kez de tet, a tö -
rést és az épít ke zést. Olyan ez, mint
egy imp resszi o nis ta fest mény. Be nyo -
má sok, el mo só dott vo na lak, de a
lé nyeg még is ben ne van.

Min den ki más kép pen éli meg a
ne héz sé ge ket. Nin cse nek re cep tek, az
em ber van és a pró ba té tel. S győ ze -
lem szü le tik vagy ve re ség. De ez a faj -
ta győ ze lem nem jár di a dal lal. Nem
is jár hat, mert so ha nem vég le ges. A
min den na pok ban új ra és új ra kez dő -
dik a meg mé ret te tés.

Ami kor a test mű kö dé sé ben za var
ke let ke zik, a lé lek is re a gál. Ad dig is -
me ret len, mély ről jö vő ér zé sek tör -
nek fel szín re, me lye ket irá nyí ta ni
kell. Tu da to san tö re ked ni kell ar ra,
hogy ne gyűr je nek ma guk alá a ne -
ga tív gon do la tok. Ez iszo nyú ener gi -
á kat emészt fel, de más kép pen nem
le het vagy nem ér de mes.

Az el ső idők ben gyak ran hal lot -
tam, hogy „te erős vagy, ezt is ki bí -
rod”. Én nem aka rok erős len ni.
Ugyan olyan sze ret nék len ni, mint
bár ki más. Ha bá na tom van, sír has -
sak, ha örö möm van, ne vet hes sek.

Biz to san én is vál toz tam az el telt
évek ben: Más a fon tos sá gi sor rend.
De ez így ter mé sze tes. Amíg egész -
sé ges az em ber, ne ret teg jen min den -
fé le csa pá sok tól, mert úgy nem le het
él ni. Bí be lőd jön csak ma már szá -
mom ra je len ték te len prob lé mák kal.
Ak kor an nak van az ide je. Most meg
an nak, hogy ér zé ke nyen, ki he gye zett
lé lek kel fi gyel jek.

Amit ta nul tam, ta pasz tal tam, már
az enyém. Nem így sze ret tem vol na
meg fon tol tabb és ta lán jobb em ber -
ré vál ni. Túl nagy árat fi zet tem, de
nem volt más vá lasz tá som.

Amit le ír tam, nem szol gál hat ta -
nul sá gul sen ki nek. Mert min den ki
más. De ta lán el hi szik ne kem, hogy
bár mek ko ra le gyen is a tö rés az éle -
tünk ben, fel le het áll ni. Meg inog az
em ber, né ha szé dül, né ha meg bot lik,
de áll. Ne héz, mint ha ólom súlyt rak -
tak vol na ránk, de vin ni kell.

Ma már hig gad tan tu dok sok min -
den re gon dol ni, ami tör tént ve lem.
Dol go zom, lé te zem, adok, amit tu -
dok, és el fo ga dom, amit ka pok.

Ma rad jon ez így, hogy él ni tud jak
im már meg nyu go dott lé lek kel.

len dü let
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b A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág -
gyű lé se, év ti ze des ké sés sel, nem
ko ráb ban, mint 2000 jú ni u sá ban
ho zott dön tést ar ról, hogy min -
den év feb ru ár 25-ét a kom mu -
niz mus ál do za ta i nak em lék nap -
já vá nyil vá nít ja. Mi ért pont ezt
a na pot? Azért, mert a meg -
szál ló szov jet had se reg 1947.
feb ru ár 25-én  tartóztatta le –
jog el lenesen – Ko vács Bé lát, a
Füg get len Kis gaz da párt fő tit -
ká rát (to váb bi sor sa a Szov jet -
uni ó ba va ló hur co lás és nyolc év
rab ság lett). Ez ab ban az év ben
tör tént, ami kor a nem ze ti szo ci -
a lis ta és a szov jet tá bo ro kat egy -
aránt meg járt túl élő, Mar ga rete
Bu ber-Neu mann Pá rizs ban
meg al kot ta az ad dig job bá ra is -
me ret len ma te ma ti kai for mu lát:
Sztá lin = Hit ler + Ázsia.

A kom mu niz mus ál do za ta i ra gon dol -
va az em be rek előtt több nyi re hul la -
he gyek és csont hal mok, meg fa gyott,
ron gyok ba bur kolt te te mek vagy –
ami óta lát hat tuk a Katyn cí mű fil met
– a tar kón lőtt ál do za tok hal ma i val
te li tö meg sí rok idé ződ nek fel. 

Az erő sza kos ha lál lal hal tak szá -
má ról per sze vi ta van és lesz is. Az
ed di gi leg át fo góbb ta nul mány gyűj te -
mény, a nem zet kö zi szer ző cso port ál -
tal al ko tott, Ma gyar or szá gon is meg -
je lent, A kom mu niz mus fe ke te köny -
ve cí mű ki ad ványban a kom mu -
niz mus ha lá los ál do za tainak szá -
mát száz mil li ó ra be csü lik.

Je len tő sé get tu laj do ní tok vi szont
an nak, hogy az em lék nap alap já ul
nem olyan ese mény szol gál, amely
erő sza kos ha lál lal járt. Az erő sza kos
vagy ter mé szet el le nes ha lál oko zás a
kom mu niz mus bű ne i nek csak egy ré -
szét ké pe zi.

A hul la mil li ók nál is jó val na gyobb
azok nak a szá ma, akik nek tes ti leg, lel -
ki leg, er köl csi leg vagy szel le mi leg
meg nyo mo rít va kel lett le él ni éle tü -
ket: ke se rű ség ben, csa ló dott ság ban,
szé gyen ben vagy egy mun kás élet le -
dol go zá sa után lát va az éle tük ben
nem mu tat ko zó, el ma radt hasz not,
meg hi ú sult elő re me ne telt. Kény -
szer ből fel ad va a so ha meg nem tett
nyu ga ti uta zást, a so ha meg nem is -
mert ide gen kul tú rák él mé nyét vagy
egy ál ta lán an nak meg ta pasz ta lá sát,
ho gyan mű kö dik egy nor má lis, sza -
bad ver se nyes tár sa da lom, amely
ma pél dá já ul szol gál hat na sür ge tő
tár sa da lom épí tő el kép ze lé se ink nek.

For ra da lom a ha zug ság el len
A leg na gyobb nem tes ti kár té telt
ab ban lá tom, hogy a ma gyar tár sa da -
lom a kom mu niz mus év ti ze dei kö -
vet kez té ben to le ráns lett a ha zug ság
iránt. Ez an nál in kább fel tű nő ne kem,
mert volt sze ren csém há rom év ti ze -
det él ni egy olyan tár sa da lom ban,
amely a ha zug sá got a leg na gyobb
hét köz na pi er köl csi bűn nek tart ja. 

A gya kor la ti as auszt rá lok a ha zug -
sá got a ga lád előny szer zés esz kö zé -
nek te kin tik, amely a ma gán élet ben
oko zott ká ro kon túl me nő en rom bol -

hat ja a tár sa da lom gaz da sá gos és
ha té kony mű kö dé sét is. A ha zug ság
ha tá sá ban vissza ve zet he tő a már
em lí tett el ma radt ha szon hoz, akár, el -
kö ve tők től füg gő en, össz tár sa dal mi
mé re tek ben.

Ezt a fel té te le zést húz za alá a pos -
ta lá dám ba szin te ezen írás ra va ló fel -
ké rés sel egy idő ben ér ke zett Új
Könyv pi ac cí mű ki ad vány ban ta lál -
ha tó könyv szem le Ba bus An tal tol -
lá ból. Meg je lent ugyan is N. Pál Jó zsef
sport tör té ne ti köny ve Ma gyar sport
– ma gyar sors cím mel. A szem lé ző
sze rint „N. Pál Jó zsef a spor tot nem
ön ma gá ban ér tel me zi, ha nem be il -
lesz ti a ma gyar tör té ne lem fo lya -
ma tá ba. Sze rin te a sport nem csak né -
pünk fi zi kai, ha nem lel ki ál la po tá -
nak is tük re. Kap cso la tot lát egy re
gyé rebb sport si ke re ink és a ma gyar -
ság fo gyá sa, er köl csi és lel ki sor va dá -
sa kö zött… Vessző pa ri pá ja, hogy
ha nyat lá sunk oka it a Ká dár-kor szak
ha zug ság ra épü lő rend sze ré ben kell
ke res nünk, ab ban az ideo ló gi ai ta bu -
vá emelt ha zug ság ban, hogy 1956
el len for ra da lom volt. (Lé nye gé ben
ugyan azt mond ja, mint Bal czó And -
rás: »Ezt a nem ze tet az eszi meg,
hogy be le ment a ha zug sá gok ba.«)”

Ez nem volt min dig így! A for ra dal -
mat meg elő ző, lé nye gé ben ke mé -
nyebb dik ta tú ra alatt a ma gyar ság
meg őriz te hi tét a be csü let ben és a hi -
te les ség fon tos sá gá ban. Er re tö mör ta -
nú sá got szol gál ta tott az az an gol nagy -
kö vet sé gi al kal ma zott, aki 56 ok tó be -
ré ben a for ra da lom ki tö ré se után el -
ső ként ér ke zett ki Bécs be a bu da pes ti
kö vet ség ről. Ami kor az oszt rák fő vá -
ros ban gyü le ke ző nyu ga ti új ság írók
meg ro han ták az zal a kér dés sel: ugyan
mond ja már meg, sze rin te mi ért tört
ki ez a szá muk ra vá rat lan fel ke lés, a kö -
vet sé gi hi va tal nok azt vá la szol ta: „They
are fed up with li es.” Az az: ele gük lett
a ha zug sá gok ból. Ez zel a ma gyar lett
az el ső nép, amely for ra dal mat rob ban -
tott ki a ha zug ság el len.

Kár, hogy a ha zug ság til tá sa nincs
a Tíz pa ran cso lat ban. Meg győ ző dé -
sem, hogy ha a pa ran cso la tok szá ma
nem szo rít koz na tíz re, ha nem mond -
juk ti zen ket tő vagy ti zen hat len ne –
mint aho gyan tár sa dal mi ma ni fesz -
tu mok ese té ben szo ká sos –, ak kor a
ha zug ság is sor ra ke rült vol na a lis -
tán. Van azon ban a Bib li á ban egy
fon tos uta lás a ha zug ság el len: „…az
igaz ság meg sza ba dít ti te ket.” (Jn 8,32)
Az igaz ság hi á nya pe dig rab szol gá vá
tesz. Ezt érez het ték meg a ma gya rok
56-ban, ami kor meg pró bál ták le ráz -
ni rab lán cu kat.

Ezen megint nem csak a kom mu -
niz mus okoz ta fi zi kai kor lá to zás ér -
ten dő, ha nem a lel ki, er köl csi, szel -
le mi rab ság is. Aki nek ké te lye len ne
a tes ti mi volt kor lá to zá sát il le tő en,
mond juk a bör tön és a kény szer mun -
ka tá bo ron kí vül is, az gon dol jon
Ha rasz ti Mik lós köny vé nek cí mé re –
1987-ben an gol nyel ven ke rült a ke -
zem be: The Vel vet Pri son, te hát A
bár so nyos bör tön. Fül szö ve gé ben ol -
vas ha tó: „Ez a könyv rá mu tat a kor -
társ in tel li gen cia szol ga i sá gá nak fel -
ka va ró ké pé re. Egy ben je len tős hoz -
zá já ru lás a mo dern to ta li tá ri us men -
ta li tás meg ér té sé hez.”

De a még e könyv cí mé ben rej lő
vád nál is je len tő seb bek azok a ta nú -

val lo má sok, me lye ket a kom mu nis -
ta rend sze rek túl élői hagy tak ránk, és
ame lyek ar ról árul kod nak, hogy so -
kan érez ték úgy, hogy a bör tön ben
vagy a kény szer mun ka tá bo rok ban
na gyobb sza bad sá guk volt, mint sza -
bad lá bon. Ugyan is egy kom mu nis ta

tár sa da lom ban az em be rek nek csu -
pán há rom ka te gó ri á ja lé te zik: azok,
akik bör tön ben vol tak, azok, akik
bör tön ben van nak, és azok, akik
bör tön ben lesz nek. Így bá to rí tot ták
az új len gyel or szá gi alatt va ló kat 1939
szep tem be ré ben a szov jet rend szert
már jól is me rő el nyo mó ap pa rá tus
tag jai. Ilyen kö rül mé nyek kö zött a vá -
ra ko zás: a ter ror ma ga. 

Intézményesített önkény
A val lá sos em ber alap él mé nye a
gyü le ke zet ben va ló rész vé tel, a kö -
zös ima, ének, a sze re tet ven dég ség
és a kö zös mun ka az épí tés ben vagy
a ka ri tás z ban. A kom mu nis ták eze -
ket a sza ba don mű kö dő val lá si vagy
la i kus egye sü le te ket nem tűr het ték.
Mert mint Ed mund Burke, az ír
szü le té sű po li ti kai gon dol ko dó rá -
mu ta tott: „A sza bad ság ak kor ha ta -
lom, ha az em be rek tes tü le ti leg lép -
nek fel.” Ez a nor má lis egy nor má lis
tár sa da lom ban.

Csak egy ab nor má lis tár sa da lom ban
for dul hat elő az egyén sza bad sá gá nak
és a tö meg rab sá gá nak olyan ka ri ka -
tú rá ja, ami lyet a kö vet ke ző eset mu -
tat. 1940-ben a szov je tek ál tal meg szállt
ke let-len gyel or szá gi Au gus tow szö vet -
ke ze ti bolt já ban órák óta állt már a sor,
hogy az em be rek zok nit vá sá rol has sa -
nak. Egy szer re csak egy szov jet tiszt -
ség vi se lő lé pett az üz let be a hát só aj -
tón ke resz tül, meg vizs gált né hány
pár zok nit, majd ki je len tet te, hogy
meg vá sá rol ja az egész kész le tet. Az el -
adó a kint vá ra ko zó tö meg re mu tat -
va za var tan el len ke zett: „De na csal nyik
elv társ, mi lesz a vá ra ko zó nép pel?”
Mi re a na csal nyik: „A nép én va -
gyok!” – az zal fog ta a zok ni kat, és ki -
gya lo golt ott, ahon nan jött. 

Ahogy Ge or ge Ken nan, az ame ri -
kai nagy kö vet ír ta ha za az ak kor,
1944-ben szö vet sé ges fő vá ros ból,
Moszk vá ból: „…a Szov jet unió szá má -
ra nincs ob jek tív kri té ri u ma a he lyes -
nek és a hely te len nek. De nincs ob -
jek tív kri té ri u ma még a va ló ság nak
és a va lót lan ság nak sem. Mit ér tünk
ezen? Azt ért jük, hogy he lyes és
hely te len, igaz és ha mis a Szov jet uni -
ó ban nincs meg ha tá roz va sem Is ten

ál tal, sem a dol gok bel ső ter mé sze -
te ál tal, ha nem egy sze rű en csak ma -
ga az egyén ál tal. Itt az em be rek ma -
guk ha tá roz zák meg, mi az igaz, és mi
a ha mis. Az ol va só nak ké re tik nem
mo so lyog ni ezen, mert ez egy na gyon
ko moly tény.” 

Az in téz mé nye sí tett ön ké nyes sé -
get pró bál ta itt meg fo gal maz ni egy
dip lo ma ta, aki tud ta, hogy ol va sói
eset leg olyan kog ni tív tá vol ság ban
van nak at tól, amit tu dat ni pró bál,
hogy az a meg ér tést is le he tet len né
te he ti. Ha son ló an ér tet len ke dett egy
Auszt rá li á ban szü le tett és ott fel nőtt
fi a tal lány, aki, ami kor ar ról me sél tek
ne ki, ho gyan ron tott be egy ÁVH-s
osz tag éj sza ka a szü lők la ká sá ba ház -
ku ta tás ra és le tar tóz ta tás ra, ér tet le -
nül azt kér dez te: „És mi ért nem
szól ta tok a rend őr ség nek?”

Zsigerből gyűlölködők
Most, a kom mu niz mus ál do za ta i nak
em lék nap ján te hát ne csak a meg -
gyil kol tak ra gon dol junk, akár hány
mil li ó nyi an le het tek is, ha nem a
sok kal, de sok kal több élet ben ma -
ra dott ra, aki ket a kom mu nis ták tes -
ti leg vagy lel ki leg meg nyo mo rí tot -
tak. Pél dá ul akik nek val lás gya kor lá -
sát aka dá lyoz ták, akik től a lel ki vi -
gasz lehe tő sé gét vet ték el, akik nek
be zár ták a temp lo ma i kat, mert –
mint Lu na csarsz kij ok ta tás ügyi nép -
biz tos mond ta – „gyű löl jük a ke resz -
té nye ket és a ke resz tény sé get. Kö zü -
lük még a leg job ba kat is a leg na -
gyobb el len sé ge ink nek kell tar ta -
nunk. A ke resz té nyi sze re tet aka dá -
lyoz za for ra dal munk fej lő dé sét. El
az zal, hogy sze resd fe le ba rá to dat!
Amit mi aka runk, az a gyű lö let…
Csak így tud juk el fog lal ni az egész
vi lág min den sé get.”

A vi lág min den ség el fog la lá sa sze -
ren csé re már nem megy ne kik, de
éle tünk egyes szeg men sei még ál do -
za tul es het nek a kom mu nis ták nak,
akik ma kü lön fé le ál ar cok mö gött
mű köd nek to vább – ha nem zár juk
el őket a leg ha tá ro zot tab ban köz -
ügye ink, köz pén ze ink ke ze lé sé től,
most, ami kor ki har colt jo gunk kal
él ve is mét ur nák hoz já ru lunk. Az idei
em lék nap mél tó hi te le sí té sé nek ez a
kö vet ke ze tes ség a mér cé je.

A szerző újságíró, az SBS ausztrál
köz szolgálati rádió magyar nyelvű
adá sainak nyugalmazott főszerkesztője

A ha zug ság ál do za ta i nak em lék nap ja

fókusz

Feb ru ár 15-én hang zott el ez a ki fe -
je zés a rá di ó ban. A hí rek ben hasz nál -
ták a bu da pes ti ost rom drá mai vég -
ki fej le te kap csán be kö vet ke zett ki tö -
rés ről meg em lé ke zők kel kap cso lat -
ban: esze rint ők „Szá la si ka to ná i ról”
em lé kez tek meg…

Itt ér de mes azért meg áll ni: kik ről
is van szó? A Szá la si ve zet te nyi las
dik ta tú ra ál tal vég be vitt tet tek és a
Bu da pest ost ro ma so rán a ma gyar
had se reg ben szol gá ló, oda be so ro zott
ka to nák helyt ál lá sa kö zött nem sza -
bad össze mos ni a ha tá ro kat! Hi szen
ak kor jog gal le het ugyan ezen a mó -
don a né met had se reg ka to ná it „Hit -
ler ka to ná i nak”, az az „fa sisz ták nak”
ne vez ni, vagy az orosz had se re get
„Sztá lin ka to ná i nak”. Mind há rom
rend szer dik ta tú ra volt, te hát akár jo -
gos is len ne ez. Még sem az, mert
nem pon tos, sőt nem mél tá nyos. 

Hi szen az 1945-től 1990-ig hi va ta -
lo san „fel sza ba du lás nak” ne ve zett
1944–45-ös ese mény sor ér té ke lé se
má ra azért dif fe ren ci á ló dott. Ki de -
rült, hogy az or szág je len tős ré szé nek,
mond juk a na gyobb ré szé nek egy ál -
ta lán nem tűnt po zi tív ese mény nek.
Így vé gül is egy ide gen had se reg
meg szál lá sa volt, amely nek so rán a
pol gá ri la kos ság el len, a va gyon el len
ször nyű bűn tet te ket haj tot tak vég re.
Két ség te len, hogy a ma gyar ka to nák
a né met meg szál ló se reg ol da lán
har col tak. Még sem le het el vi tat ni tő -
lük azt a jo got, hogy ők „ha zá ju kat
véd ték” egy hó dí tó val szem ben. Ami
azért már is nem hang zik olyan „ször -
nyű en”. 

Per sze a hely zet nyil ván na gyon
komp li kált volt, nem le het fe ke te-fe -
hér mó don áb rá zol ni. De „Szá la si ka -
to ná i nak” em le get ni a ma gyar had -
se reg ka to ná it úgy ál ta lá ban, ez azért
még sem jár ja.

A Szent Lász ló had osz tály a Ga ram
men tén ha lál meg ve tő bá tor ság gal
har colt, hosszú ide ig ké pes volt fel tar -
tóz tat ni az orosz tá ma dást: ez bi zony
hő si es ség volt. Ha pe dig ez az volt, ak -
kor Bu da pest vé dő i nek har ca is az
volt, bár ezt még hi va ta lo san nem me -
rik ki mon da ni. De már az el len ke ző -
jét sem. So kan meg hal tak a ma gyar
ka to nák kö zül. Negy ven évig a ne vü -
ket sem volt sza bad em le get ni, sír juk
sem volt, em lék táb lá juk sem. 

Mél tat lan te hát azt a hi va tá sos
ka to na ál lo mányt, amely Bu da pest
vé del mé ben részt vett, éle tét ál doz -
ta, utó lag le nyi la soz ni, „Szá la si ka to -
ná i nak” ne vez ni. Ren des hon véd -
ala ku lat volt a leg több je: hu szá rok,
tü zé rek. Az ő ár nyé kuk ban, há tuk
mö gött saj nos a nyi las söp re dék
ször nyű sé ge ket kö ve tett el. Ez azon -
ban még sem le het in dok az össze mo -
sás ra. Jó len ne már ezen túl len ni.
Még a ma gyar köz szol gá la ti rá di ó ban
is. Ha ilyen len ne…

A szerző az Evan gé li kus Országos Le -
vél tár igaz gatója

„Szá la si
ka to nái”?

g Ámon An tal

g Czen the Mik lós

Február 25.
a kommunizmus

áldozatainak
emléknapja

Utol só ülés nap ján, feb ru ár 22-én az Or szág gyű lés 146
igen, 178 nem sza va zat tal, 7 tar tóz ko dás mel lett eluta -
sí tot ta Ré pás sy Ró bert (Fi desz) mó do sí tó in dít vá nyát,
amely úgy vál toz tat ta vol na meg a bün te tő tör vény -
könyv (Btk.) mó do sí tá sát kez de mé nye ző ja vas la tot,
hogy egy aránt bün tes se a nem ze ti szo ci a lis ta és a kom -

mu nis ta rend sze rek em be ri ség el le ni bű ne i nek nyil -
vá nos ta ga dá sát. Vé gül a par la ment – 1 ellen sza va -
zat tal és 142 tartózkodás mellett – Mes ter há zy At -
ti la MSZP-s mi nisz ter el nök-je lölt elő ter jesz té se
szerint fogadta el a bün te tő tör vény könyv mó do sí -
tá sát, így a ho lo kauszt ta ga dás bün tet he tő lesz. 

A tör vény há rom évig ter je dő sza bad ság vesz tés -
sel bün te ti azt, aki nagy nyil vá nos ság előtt ta gad ja
a ho lo kauszt té nyét, il let ve két ség be von ja, vagy je -
len ték te len szín ben tün te ti fel. Az új sza bály a ki hir -
de té sét kö ve tő har min ca dik na pon lép ha tály ba.

d Forrás: MTI

Bün te ten dő a ho lo kauszt ta ga dás, de nem büntetendő a kommunista rendszerek emberiség elleni bűneinek tagadása

A vörös khmerek áldozatai – illusztráció A kom mu niz mus fe ke te köny véből
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„Is ten ab ban mu tat ta meg raj tunk a
sze re te tét, hogy Krisz tus már ak kor
meg halt éret tünk, ami kor bű nö sök
vol tunk.” (Róm 5,8)

Böjt má so dik he té ben az Út mu ta tó
reg ge li és he ti igéi az Úr Szol gá já nak
éret tünk el vég zett szol gá la tá ról szól nak, aki sze re tett min ket, és vé re ál tal meg -
sza ba dí tott bű ne ink től. „Is ten Fia szol gai for mát vett fel, és em be rek hez lett
ha son ló vá, meg aláz ta ma gát, és en ge del mes volt mind ha lá lig, még pe dig a ke -
reszt ha lá lig.” (Fil 2,7.8; LK) Dr. Lu ther Már ton sze rint ér tünk volt en ge del mes.
„De na gyon is sze re tett min ket a Krisz tus! Jé zus ban örö möt és bé kes sé get nyer -
tünk. Is ten nél nincs más, csak ke gye lem, mellyel táp lál, hor doz s meg tart.”
Kérd: „Em lé kez zél meg, Uram, a te ir gal mas sá god ról és a te jó vol tod ról, me -
lyek örök től fog va van nak.” (GyLK 686,5) Jé zus a sa ját sor sá ról szólt a go nosz
sző lő mű ve sek pél dá za tá ban. A gaz da vé gül sze re tett fi át küld te a ne ki já ró ter -
mé sért. „A mun ká sok azon ban ezt mond ták ma guk kö zött: Ez az örö kös, gyer -
tek, öl jük meg, és mi enk lesz az örök ség!” (Mk 12,7) Pé ter így szólt ró la: A ná -
zá re ti Jé zus „lett a sa rok kő, ame lyet ti, az épí tők, meg ve tet te tek, és nin csen üd -
vös ség sen ki más ban…” (Ap Csel 4,11–12) Pál Is ten meg elő ző sze re te tét hir de -
ti, mely szí vünk be áradt a ne künk ada tott Lé lek ál tal. S he ti igén ket foly tat -
va fel so rol ja, mit tett ér tünk Is ten: meg iga zí tott, meg bé kél te tett, és üd vö zí -
te ni fog Fia éle te ál tal (lásd Róm 5,9–10). Az Úr Szol gá já nak a sor sát elő re jel -
zi a pró fé ta is, aki Is ten ak tu á lis igé jét hir det te az Úr há zá ban, ezért el fog ták,
s meg akar ták öl ni. „Je re mi ás nak azon ban párt ját fog ta Ahi kám, Sá fán fia;
ezért nem ad ták a nép ke zé be, és nem öl ték meg.” (Jer 26,24) Ám Fi át egy szem -
pil lan tá sig el hagy ta az Atya a ke resz ten, hogy raj tunk örök ir gal mas ság gal kö -
nyö rül hes sen (lásd Ézs 54,7–8; Ká ro li-for dí tás). A fedd he tet len, be csü le tes
Jób be teg sé gé ben is is ten fé lő ma radt. A ha mu ban ül ve, rossz in du la tú fe ké -
lyek kel a tes tén val lot ta: „Ha a jót el fo gad tuk Is ten től, a rosszat is el kell fo -
gad nunk.” (Jób 2,10) Is ten nem hagy ta el zú go ló dó né pét a pusz tá ban sem, s
így szólt Mó zes hez: „Én majd ott ál lok előt ted a szik lán, a Hó re ben. Üss a szik -
lá ra! Víz fa kad be lő le, és ihat a nép.” (2Móz 17,6) Pál ír ja: „…mind nyá jan ugyan -
azt a lel ki italt it ták, mert a lel ki kő szik lá ból it tak (…). Az a kő szik la pe dig a
Krisz tus volt.” (1Kor 10,4) Egyet len köz ben já rónk is az Atyá nál „az igaz Jé zus
Krisz tus, mert ő en gesz te lő ál do zat a mi bű ne in kért” (1Jn 2,1–2), s az ő sze -
re te té ből él he tünk. Ha meg vall juk bű ne in ket, vé re meg tisz tít min ket min den
go nosz ság tól. Az Úr Szol gá ja azo no sít ja ma gát a leg ki seb bel: „Aki be fo gad -
ja ezt a kis gyer me ket az én ne ve mért, az en gem fo gad be; és aki en gem be fo -
gad, azt fo gad ja be, aki en gem kül dött.” (Lk 9,48) Az Atya és a Fiú be fo ga dá -
sá nak misz té ri u má ról Pál így vall: „Mert én meg hal tam a tör vény ál tal a tör -
vény nek, hogy Is ten nek él jek. (…) hit ben…” (lásd Gal 2,19–20) „Már ve led meg -
fe szít tet tem, / Nem én élek, / Te élsz ben nem, / Aki en gem úgy sze ret tél, /
Hogy ér tem ha lál ra men tél.” (EÉ 190,6) – Ér ted is, hogy ér ted is?!

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

él víz

El ső ként ar ra a kér dés re vá la szol junk,
hogy mi ért fon tos a Bib lia ta nul má -
nyo zá sa. Egy részt azért, mert a bib -
lia ta nul má nyo zás ál tal Is ten ön ma -
gát je len ti ki ne künk. Jé zus azért jött,
hogy ki je lent se az Atyát, akit em be -
ri szem nem lá tott: „Aki en gem lá tott,
lát ta az Atyát.” Ezért hív ja fel a fi gyel -
met ar ra, hogy „tu da koz zá tok az
írá so kat…, ame lyek bi zony sá got tesz -
nek ró lam”. (Jn 5,39; Ká ro li-for dí tás)

To váb bá azért is fon tos, mert ön -
ma gun kat iga zi ter mé sze tünk kel ál -
lít ja szem be. Ro bert P. Wil der így fo -
gal maz a Misszi ói el hí vás cí mű köny -
vé ben: „A Bib lia nem csak fel tár ja
előt tünk az is te ni és az em be ri ter mé -
sze tet, ha nem meg is mu tat ja, hogy
a tö ké let len és bű nös em ber ho gyan
kap cso lód hat be az is te ni élet be.”
Meg jegy zi: „A Szent írás nem csak
har cá sza ti ké zi könyv, ha nem fegy ver -
tár is, ahon nan fel sze rel het jük ma -
gun kat a lel ki had já rat hoz szük sé ges
fegy ve rek kel.”

Ho gyan ké szül jünk fel
a Bib lia ta nul má nyo zá sá ra?
Az zal a ko moly szán dék kal fog junk
hoz zá, hogy min den ki je len tett igaz -
sá got gya kor lat ban ér vé nye sí tünk,
em lé kez ve Jé zus sza va i ra: „Aki te hát
hall ja tő lem eze ket a be szé de ket, és
cse lek szi azo kat, ha son ló lesz az okos
em ber hez…” (Mt 7,24) Alá za to san
em lé kez zünk meg ar ról is, hogy Is -
ten az, aki en nek a könyv nek lap ja -
in ke resz tül szól hoz zánk. Ép pen
ezért ta nul má nyo zá sun kat kezd jük
imád ság gal: „Nyisd meg az én sze me -
i met, hogy szem lél jem a te tör vé -
nyed nek cso dá la tos vol tát.” 

Wil der gya kor la ti kér dé se ket is
fel vet. Töb bek kö zött azt, hogy jó, ha
a ta nul má nyo zás hoz pa pírt és ce ru -
zát te szünk ma gunk mel lé, hogy
azon nal fel je gyez zük ta nul má nya -
ink ered mé nyét. Így na gyon sok
hasz nos igaz ság bir to ká ba jut ha -
tunk, ame lyek se gí tik lel ki éle tünk he -
lyes irá nyú fej lő dé sét, sőt eze ket az
igaz sá go kat bát ran ad hat juk to vább
má sok nak is. 

Fel ve tő dik a kér dés, hasz nál junk-e
lel ki tar tal mú köny vet is a csen des -
órá in kon. Wil der er re így vá la szol:
„Na gyon sok se gít sé get és ösz tön -
zést nyer tem ilyen köny vek ből, de
csen des órá mon nem sze re tek ma -
gam előtt mást lát ni, csak a Bib li át.”
Egy szer Lu ther Már ton azt kí ván ta
– ír ja Wil der –, hogy bár csak min -
den el mél ke dés, me lyet írt, meg sem -
mi sül ne, mert úgy ta lál ta, hogy né -
pe eze ket a köny ve ket a Szent írás
mel lő zé sé vel ol vas sa.

Há lá sak va gyunk, hogy Lu ther
kí ván sá ga nem tel je sült, mert köny -
vei kö zül so kat még ma is ál dás sal
ol va sunk. Igaz, hogy az Is ten től
nyert igaz sá gok sok kal töb bet ér -
nek, mint a lel ki köny vek út ján
vett gon do la tok. Cél sze rűbb ezek
ol va sá sát a csen des órán kí vü li idő -
re hagy ni.

Mi kor le gyen a ta nul má nyo zás
ide je? Leg cél sze rűbb a na pot ez zel az
órá val kez de ni, mert oko sabb a lel -
ki fegy ver ze tet fel öl te ni, még mi -
előtt a na pi har cok el kez dőd né nek,
és a küz de lem ben se bet kap nánk. E
ko rai idő pont a leg al kal ma sabb az Is -
ten nel va ló ta lál ko zás ra, mert ké sőbb
már ne héz za var ta lan időt biz to sí ta -
ni a lel ki el mé lyü lés re. Gor don kí nai
tá bor nok ról azt mond ták, hogy min -
den nap meg ha tá ro zott idő ben Is ten -
nel volt egye dül, és ez alatt sen ki sem
há bor gat hat ta.

Ho gyan ta nul má nyoz zuk
a Bib li át?
Egyé ni ta nul má nyo zá sa ink ban sok -
fé le mód szer le het sé ges. Va la ki na -
gyon he lye sen mond ta: „A Bib lia
nem ke zel he tő úgy, mint egy fa ra kás,
ahon nan va la ki el vi het egy cso mót,
de úgy sem, mint a szük ség ben va ló
fegy ver zet, ha nem csak úgy, mint
ami nek bel ső szer ke ze te van.” Leg cél -
sze rűbb te hát a Bib li á nak egé szé ben
va ló ta nul má nyo zá sa. 

Mind ezek után ar ról sze ret nék
szól ni, hogy én ho gyan ta nul má nyo -
zom a Szent írást. Ab ban a ked ve ző
hely zet ben va gyok, hogy már hat -
van év vel ez előtt, Is ten gyer me ke -
ként, di a kó nu si szol gá lat ra ké szül -
tem a há bo rú utá ni fel vi dé ki éve im
alatt. E szol gá lat ra va ló fel ké szü lés -
hez Csu kás Zsig mond lel ki pász tor -
tól kap tam se gít sé get. Ta ná cso kat
adott, ho gyan ké szül jek a fel adat ra,
de meg je gyez te: „Mind ezek nél per -
sze sok kal fon to sabb a sze mé lyes lel -
ki élet.”

Ta ná csa it és a kö zölt prog ram ját
el fo gad va hű ség gel ké szül tem a lel -
ki szol gá lat ra. Már ek kor meg is mer -
ked tem Ro bert P. Wil der fen tebb
em lí tett köny vé vel. Igye kez tem ala -
po san ta nul má nyoz ni. Mind ezek ko -
moly el mé le ti és gya kor la ti út ra va lót
ad tak lel ki nö ve ke dé sem hez. Ar ra a
meg győ ző dés re ju tot tam, hogy Is ten
gyer me ke i nek misszi ói szol gá la tot is
kell vé gez ni ük. Ezért a na pi lel ki
har cok meg ví vá sához ala pos el mé le ti
és gya kor la ti fel ké szült ség gel kell
bír ni. Na pon ként új ra és új ra szük -
sé gem van ar ra a lel ki erő for rás ra,
amely erőt ad, és se gí ti a csen des órá -

i mon Is ten től ka pott fel ada tok meg -
ér té sét és vég re haj tá sát. 

To váb bi se gít sé get nyúj tot tak Bal -
la Re be ka di a ko nissza test vér har -
minc év nyi szol gá la tá nak lel ki ta -
pasz ta la ta i ról írott, A csen des órák
gyön gyei cí mű nap ló jegy ze tei. Ezek
na pon ként vi lá gít ják meg az ol va sott
igé ket, és a gya kor la ti ér tel me zé sü -
ket is meg ad ják. Ez azt bi zo nyít ja,
hogy hasz nos a múlt lel ki ér té ke i vel
is meg is mer ked nünk.

A bibliatanulmányozás áldásai
A csen des óra na pon kén ti meg tar tá -
sa mély lel ki lé leg zet vé telt je lent,
ezért el ha laszt ha tat lan. Ja vas lom
min den bib lia ol va só test vé rem szá -
má ra. Az, aki Is ten nel va ló szo ro sabb
kö zel ség re vá gyik, ala po sabb bib -
lia is me ret re is vá gyik. Ezért igyek szik
mi nél job ban meg is mer ni mennyei
Atyán kat. Cso dá la tos kö zel sé gé be
jut ha tunk ezál tal. 

A na pon kén ti bib lia ol va sás szem -
be sít em be ri ter mé sze tünk kel, bű ne -
ink kel, de meg vi lá gít ja a ke gye lem út -
ját is. Ez ál tal cso dá la tos lel ki bé kes -
ség gel kezd het jük na pun kat. Meg ta -
pasz tal hat juk, hogy a Szent írás va ló -
ban olyan fegy ver tár, ahon nan fel sze -
rel het jük ma gun kat a lel ki had já rat -
hoz szük sé ges fegy ve rek kel. Az zal a
ko moly szán dék kal ér de mes ta nul -
má nyoz nunk a Bib li át, hogy min den
ki je len tett igaz sá gát gya kor lat ban is
ér vé nye sít sük. Az zal a cél lal ér de mes
ta nul má nyo zá sa ink ról fel jegy zé se -
ket ké szí te ni, hogy csen des órá ink
ál dá sai meg ma rad ja nak utó da ink
szá má ra. 

A lel ki tar tal mú köny vek ol va sá sa
so rán is sok ál dást ka punk, de ez ne
szo rít sa hát tér be a Bib lia ala pos
meg is me ré sét. A Bib li át egé szé ben
ta nul má nyoz zuk, amely hez se gít sé -
get ad nak a kü lön bö ző ige ma gya rá -
za tok. Ezek gyak ran tesz nek fel meg -
vá la szo lan dó kér dé se ket is. A na pi
igé vel kap cso la tos gon dol kod ta tó
kér dé sek min den bib lia ol va só tól vá -
laszt vár nak. Nem sza bad el fe lej te -
nünk, hogy ezek tu laj don kép pen Is -
ten kér dé sei, ame lyek re ő vár ja vá la -
szun kat. Gyak ran alá zat ra, gon dol -
ko dás ra vagy ép pen el ha tá ro zás ra
ser ken te nek. Ez ál tal meg újul a lel ki
éle tünk.

Több év ti ze des ta pasz ta la tom
alap ján Is ten előt ti fe le lős ség gel ál lít -
ha tom, hogy a ko mo lyan vett ige ol -
va sás ál dott na pi út ra va lót ad, és se -
gí ti lel ki éle tünk el mé lyü lé sét. Kí vá -
nom, hogy so kan ta pasz tal juk meg
en nek ál dá sa it!

g Szen czi Lász ló

Ho gyan se gí ti lel ki éle tünk
fejlődését a Bib lia ta nul má nyo zá sa? Egy szer egy üz let em ber csekk fü ze tet

adott át egy jó ba rát já nak, Chip nek:
öt ezer dol lárt bo csá tott a ren del ke -
zé sé re, hogy se gít sen a rá szo ru ló kon.
Az üz let em ber úgy gon dol ta, hogy
nagy lel kű sé ge job ban ér vé nye sül, ha
Chip – aki nagy tisz te let nek ör ven -
dő lel kész és rá dió mű so rok ban ige -
ma gya rá zó volt – dön ti el, hogy ki
kap jon anya gi se gít sé get. A kö zöt tük
lét re jött meg ál la po dás ré sze volt az
is, hogy bi zo nyos idő kö zön ként rend -
sze re sen ta lál koz nak, Chip rész le te -
sen be szá mol, ho gyan hasz nál ta fel
a pénzt, majd új ra fel töl tik a se gély -
ala pot. 

Nem sok kal az után, hogy Chip ne -
ki lá tott a szo kat lan meg bí zás tel je sí -
té sé nek, meg le pő kö vet kez te tés re
ju tott. Úgy lát ta, hogy az üz let em ber
csekk fü ze tét job ban ke ze li, mint a sa -
ját ját, mert tud ta: szá mon ké rik tő -
le, ho gyan köl töt te el a pénzt. 

Hadd kér dez zek tő led va la mit,
ked ves ol va só: va jon be fo lyá sol ná-e
a dön té se i det az, ha a csekk fü ze te det
és egyéb anya gi for rá sa i dat más bir -
to kol ná, és te ugyan ak kor tud nád,
hogy időn ként el kell szá mol nod, ho -
gyan hasz nál tad fel a pénzt? 

Va ló já ban sem mi sem a mi énk,
amit bir to ko lunk. Né hány év vel ez -
előtt meg halt egy na gyon gaz dag
ve ze tő üz let em ber. A te me té si szer -
tar tá son va la ki oda ment az el hunyt
igaz ga tó köny ve lő jé hez, és meg kér -
dez te: „Mennyi ér té ket ha gyott ma -
ga után?” A köny ve lő té to vá zás nél -
kül vá la szolt: „Min dent.” Mint aho -
gyan a bölcs Sa la mon ki rály meg ál -
la pí tot ta: „Aho gyan vi lág ra jött any -
ja mé hé ből, me zí te le nül, úgy megy el
is mét, ahogy jött; sem mit sem kap fá -

ra do zá sá ért, amit ma gá val vi het ne.”
(Préd 5,14) 

De van itt egy még fon to sabb „tu -
laj don jo gi” kér dés is, ame lyen el kell
gon dol kod nunk. A Bib lia sze rint Is -
ten min dent bir to kol: „Ti ed, Uram, a
nagy ság, a ha ta lom és a fen ség, a ra -
gyo gás és a mél tó ság, bi zony min den,
ami a menny ben és a föl dön van! Ti -
ed, Uram, az or szág, ma gasz tos vagy
te, min de nek fe je! Tő led ered a gaz -
dag ság és a di cső ség, te ural kodsz
min de nen. A te ke zed ben van az erő
és a ha ta lom, a te ke zed te het bár kit
naggyá és erős sé.” (1Krón 29,11–12). 

Ha ez így van, ak kor ne künk mi a
sze re pünk? A Szent írás azt mond ja,
hogy ne künk kell gaz dál kod nunk a
ránk bí zott va gyon nal, vagy is mi va -
gyunk a „sá fá rok”. Ahogy Pál apos tol -
nak a Ko rinthu si ak hoz írt el ső le ve lé -
ben áll: „Már pe dig a sá fá rok tól el ső sor -
ban azt kö ve te lik, hogy mind egyi kük
hű sé ges nek bi zo nyul jon.” (4,2) Jé zus azt
mond ja, hogy ne künk is el kell szá mol -
nunk (mint ahogy Chip is fe le lős ség -
gel tar to zott ba rát já nak), és en nek
meg fe le lő en nyer jük el ju tal mun kat:
„Jól van, jó és hű szol gám, a ke vé sen hű
vol tál, so kat bí zok rád ez után, menj be
urad ün ne pi la ko má já ra!” (Mt 25,21) 

Mennyi re más is len ne, ha reg ge len -
te fel éb red ve rá döb ben nénk ar ra, hogy
min den a mi gond ja ink ra van bíz va –
ott ho nunk, au tónk, pénz tár cánk, üz -
le tünk, időnk és te het sé günk –, de nem
úgy, mint bir to ko sok ra, ha nem mint
sá fá rok ra, akik az Úr, az igaz Tu laj do -
nos meg bí zá sá ból gaz dál kod nak! 

Em lé kezz ar ra, hogy a csekk fü ze -
ted nem a sa já tod! Csak köl csön kap -
tad Is ten től. Hű sé ges le szel? 

g Rick Boxx (Mon day Man na)

Légy hű sé ges sá fár!

F
O

TÓ
: 

LU
K

Á
C

S
 G

A
B

I



Szerkesztette: Boda Zsuzsa

4.
Al bert és Pong rác lo vag a Könyv moly
könyv tá ros ál tal a könyv tár ban ta lált
te ker cset ta nul má nyoz ta, ami kor
egy kis ma dár szállt a kas tély ab lak
pár ká nyá ra, és han gos dal töl töt te be
a szo bát.

– Nézd csak ezt a vi dám ma dár kát!
Olyan bát ran ül ott a pár ká nyon,
mint ha tény leg tud ná, hogy mi nem
fog juk bán ta ni őt.

– Iga zad van, Al bert ba rá tom! De
mi ért is bán ta nánk? Én reg ge lig el -
hall gat nám az éne két!

– Én is! Azon ban ne fe lejtsd, hogy
sok bu ta gye rek és fel nőtt nem csak
az ár tat lan ál la tok nak akar rosszat, de
véd te len em be re ket sem kí mél. Gon -
dolj csak ar ra a pél dá zat ra, ame -
lyik hez a mos ta ni fel ada tunk is kap -
cso ló dik!

– Va ló ban. Az ir gal mas sa ma ri tá -
nus tör té ne té ben egy em ber ment Je -
ru zsá lem ből Je ri kó ba. Az úton rab -

lók tá mad ták meg, jól meg ver ték, el -
vet ték min de nét, majd ott hagy ták fél -
hol tan a por ban. Egy pap ment ar ra,
aki ahe lyett, hogy se gí tett vol na raj -
ta, ki ke rül te. Ké sőbb egy lé vi tá nak,
vagy is ta ní tó nak vitt ar ra az út ja. De
ő is in kább el for dí tot ta a fe jét, és úgy
tett, mint ha nem is lát ta vol na a
sze ren csét lent.

– Ak kor kö ze le dett az úton sza -
már há ton egy em ber, aki sa má ri ai
volt. A zsi dók annyi ra le néz ték a Sa -
má ri á ban élő em be re ket, hogy nem
is áll tak szó ba ve lük. Nos, ő volt az,
aki oda ment a baj ba ju tott em ber hez,
ki mos ta, bekötözte a se be it. Az után
fel tet te őt a sza ma rá ra, és el vit te a leg -
kö ze leb bi fo ga dó ba. Ott ki vett egy
szo bát, és egész éj sza ka ápol ta. Ami -
kor reg gel lett, to vább kel lett men nie.
Oda ment a fo ga dós hoz, adott ne ki két
dé nárt, ami na gyon so kat ért, és a lel -
ké re kö töt te, hogy ápol ja a be te get.
Azt is meg ígér te, hogy ha nem lesz

elég a pénz, ak kor vissza fe lé jö vet ki -
fi ze ti, amit a fogadós még ráköltött.

– Jé zus ezt a pél dá za tot ak kor
mond ta el, ami kor azt pró bál ta el ma -
gya ráz ni, ki is a mi fe le ba rá tunk. Hi -
szen az Is tent tel jes szí vünk ből, tel -
jes erőnk ből és tel jes el ménk ből kell
sze ret nünk, fe le ba rá tun kat pe dig
úgy, mint ma gun kat.

– Meg is kér dez te a hall ga tó sá got
a tör té net vé gén, hogy a há rom kö -
zül me lyik volt a baj ba ju tott em ber
fe le ba rát ja.

– Ter mé sze te sen a sa ma ri tá nus.
– Ne künk most egy rá jel lem ző

szót kell meg ta lál nunk a te kercs re raj -
zolt fel ada ton. Ame lyik fo ga dó ba
megy a sa ma ri tá nus, an nak a fa lán le -
vő szó a meg fej tés.

Old já tok meg ti is a fel ada tot! Mi a
meg fej tés?

G YE R ME KVÁR
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b Al bert és Pong rác lo vag nak egy hat for du lós fel ada tot kell meg ol da -
nia Sza káll ki rály ké ré sé re. Old já tok meg ti is a fel ada to kat, ame lyek
mind egyi ke egy-egy sza már ral kap cso la tos bib li ai tör té net hez kö tő -
dik, és a meg fej té se ket össze gyűjt ve küld jé tek el a szer kesz tő ség cí -
mé re (Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé ge, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.).
A bo rí ték ra ír já tok rá: Gyer mek vár. A vé gén aján dé kot kap tok.

Ked ves Gye re kek!

12 e 2010. február 28. Evangélikus Életgyermekoldal

Egy szer volt, hol nem volt – ta lán
nincs is olyan nagy cso por tos vagy is -
ko lás gye rek, de még fel nőtt sem, aki
ne tud ná foly tat ni a meg kez dett
mon da tot, hogy el me sél je a jól is mert
Grimm-me sét. Leg alábbis az egy sze -
rűbb, „al más” vál to za tát.

Igen ám, me sél ni könnyű! De mi
van ak kor, ha nem csak szó ban, ha -
nem kép ben is meg sze ret nénk je le -
ní te ni a mos to há ja ál tal el ül dö zött ki -
rály lány és a hét tör pe tör té ne tét? Ér -
de kes vál lal ko zás ba fo gott im már
har mad szor a Csi mo ta Gye rek könyv -
ki adó ta valy év vé gén: öt da rab, zseb -
ben is el fé rő köny vecs ké ben je len tet -
te meg a me sét, még pe dig úgy, hogy
mind az öt kö tet ben más-más il luszt -
rá tor ele ve ní tet te meg – öt fé le tech -
ni ká val – a tör té ne tet. A köny vecs -
ké ket kö zös dísz do boz ban le het tá -
rol ni. ( A há rom kis ma lac és a Pi ros -
ka és a far kas cí mű klasszi kus me sét
je len tet te meg a ki adó ugyan ilyen for -
má ban.)

Ár vai Bor bá la ne mez ből ké szí -
tet te el a Hó fe hér ke-me se sze rep lő -
it, majd le fo tóz ta őket. Kár pá ti Ti bor
ke reszt sze mes hím zés sel áb rá zol ta a
tör té ne tet; mel lé kel te a hím zés le szá -
mol ha tó min tá ját is, ha va la ki ked vet

kap na sa ját ke zű leg ké szí te ni egy
vál to za tot. Ka sza Ju lianna szá mí tó -
gép pel ké szí tett vek tor gra fi kus alak -
jai nem csak öt le te sek, de az il luszt -
rá tor nak si ke rült egy szer s mind ked -
ves hu mor ral is el me sél nie a könyv
lap ja in Hó fe hér ke tör té ne tét. Mak -

hult Gab ri el la li nó met szet vál to za -
tát csak na gyobb gye re kek nek aján -
lom az áb rá zo lás és a szín vi lág kel tet -
te ér zel mi ha tás mi att, ám Pap Ka -
ta – ugyan csak szá mí tó gép se gít sé -
gé vel ké szült – fel dol go zá sát né ze get -
ve ked vet kap hat a raj zo lás hoz min -
den ol va só, mi vel olyan egy sze rű en,
még is szem lé le te sen áb rá zol ta a sze -
rep lő ket az il luszt rá tor.

A köny vek nem tar tal maz nak szö -
ve get, ezért ki vá ló an al kal ma sak ar -
ra, hogy az ol da la kat né ze get ve a ki -
seb bek kö zö sen me sél jék el a na gyob -
bakkal a me sét.

g Bo da Zsu zsa

Ár vai Bor bá la, Kár pá ti Ti bor, Ka sza
Ju li an na, Mak hult Gab ri el la, Pap
Ka ta: Hó fe hér ke és a hét tör pe. Csi -
mo ta Könyv ki adó, Bu da pest, 2009.
Ára: 890 fo rint/könyv. Meg ren del he -
tő: www.ra in bow ka ta log us.hu.

KÖN YV AJÁN LÓ

Hó fe hér ke és a hét tör pe
– ki csit más ként

Hófehérke gondoskodik az őt befogadó hét törpéről –
oldalpár Kasza Julianna könyvéből

b A múlt va sár nap pal böjt idő -
sza ká hoz ér kez tünk, amely hús -
vé tig tart. A negy ven nap ar ra
em lé kez tet, hogy Jé zus, mi előtt
el kezd te vol na föl di szol gá la -
tát, negy ven nap és negy ven éj -
jel böj tölt a pusz tá ban. Ami kor
ez az idő szak le telt, oda ment
hoz zá az ör dög, és há rom szor
meg kí sér tet te őt.

Itt el ol vas hat já tok a Má té evan gé li -
u má nak 4. fe je ze té ben az el ső ti zen -
egy vers ben le írt tör té ne tet. Né hány
szó hi ány zik be lő le – azo kat szí nes
be tű vel ta lál já tok a szö veg mellett. Ír -
já tok a hi ány zó sza va kat a meg fe le -
lő vo nal ra!

Jézus megkísértése
Ak kor el vit te Jé zust a Lé lek a ……………………, hogy meg kí sért se az ör dög. Mi u tán
…………………… nap és negy ven …………………… böj tölt, vé gül meg éhe zett. Ek kor oda ment
hoz zá a kí sér tő, és ezt mond ta: „Ha Is ten …………………… vagy, mondd, hogy ezek a kö vek
vál toz za nak …………………… .” Ő így vá la szolt: „Meg van ír va: Nem csak ke nyér rel él az em -
ber, ha nem min den ……………………, amely Is ten szá já ból szár ma zik.” Ez után ma gá val vit te
az ör dög a szent vá ros ba, a …………………… pár ká nyá ra ál lí tot ta, és így szólt hoz zá: „Ha Is ten
Fia vagy, …………………… le ma ga dat, mert meg van ír va: …………………… pa ran csot ad, és
azok …………………… hor doz nak té ged, hogy meg ne üsd …………………… a kő be.” Jé zus ezt
mond ta ne ki: „Vi szont meg van ír va: „Ne …………………… az Urat, a te Is te ne det!” Majd ma -
gá val vit te az ör dög egy igen …………………… hegy re, meg mu tat ta ne ki a ……………………
min den …………………… és azok di cső sé gét, és ezt mond ta ne ki: „Mind ezt ne ked
……………………, ha le bo rul va imádsz …………………… .” Ek kor így szólt hoz zá Jé zus: „Távozz
tő lem, Sá tán, mert meg van ……………………: Az ……………………, a te Is te ne det imádd, és
csak ne ki szol gálj!” …………………… el hagy ta őt az ör dög, és íme, an gya lok men tek oda, és
…………………… ne ki.

ma gas negy ven

An gya la i nak ke nyér ré

Ek kor vi lág pusz tá ba

lá ba dat igé vel

adom en gem

Urat temp lom

kí sértsd vesd éj jel

or szá gát Fia

ír va te nye rü kön

szol gál tak
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Feb ru ár el ső szom bat ján fu tó tűz -
ként ter jedt a gyász hír: dr. Frenkl Ró -
bert pén tek éj sza ka ha za tért Urá hoz.

Tud tuk, hogy be teg ség gel küzd.
De cik kei je len tek meg, egy hét tel
előbb elő adást tar tott az eu ta ná zi á -
ról egy ha zai or vos kong resszu son.
Pro fes sor eme ri tus ként be járt a
Sem mel weis Egye tem Test ne ve lé si és
Sport tu do má nyi Ka rá ra a dok to ri fo -
ko zat meg szer zé sé re ké szü lő hall ga -
tók fel ké szí té sé re. Nem sok kal előbb
még részt vett a De ák té ri gyü le ke -
zet is ten tisz te le tén, Bé kás me gye ren
pré di kált. Ak tív élet vi tel, ten ni aka -
rás és erő gyűj tés jel le mez te éle te
utol só ide jét is.

Ki volt Frenkl Ró bert? Akik sze mé -
lye sen is mer ték, könnyen vá la szol -
hat nak er re a kér dés re. Vá la szuk
azon ban min dig tö re dé kes ma rad.
Frenkl Ró bert rend kí vül sok ol da lú
sze mé lyi ség ként, Is ten sok fé le ka riz -
má val ki tün te tett te remt mé nye ként
élt és szol gált kö zöt tünk. 

A kü lön bö ző tu do má nyok és a
min den na pi élet több te rü le tén moz -
gott ott ho no san, és al ko tott ma ra -
dan dót. Or vo si dip lo mát szer zett,
ezen a te rü le ten is sok irá nyú mun kát
vég zett, több év ti ze des te vé keny sé -
gét or szá gos és nem zet kö zi el is -
mert ség övez te.

Sport or vo si fel adat kö re, majd
ezen a te rü le ten vég zett ki emel ke dő
tu do má nyos mun kás sá ga ré vén a
tan szék ve ze tő pro fesszo ri szék be
ke rült. Köz vet len kap cso lat te rem tő
ké pes sé ge, in tel lek tu á lis érve lő kész -
sé ge, tu do má nyos fel ké szült sé gé ből
adó dó meg győ ző ere je sok spor to lót
jut ta tott a leg ma ga sabb el is me rés -
hez, vagy men tett meg az el kal ló dás -
tól. Má so kat pe dig a lé lek rez dü lé se -
i re is ér zé keny pe da gó gus sá vagy
edző vé for mált. Aki ka ted rá ja előtt
hall ga tó ként fi gyelt elő adá sa i ra, az
meg ta nul hat ta, hogy a test ne ve lő
leg főbb fel ada ta a moz gás, a test kul -
tú ra meg sze ret te té se, s hogy ezt a
gyer me kek, az if jú ság sze re te te ál tal
éri el a pe da gó gus.

Szá mos ma gyar és kül föl di tu do -
má nyos fo lyó irat szer kesz tő sé gé ben
dol go zott, s tet te is mert té ha zai
sport or vo si ered mé nye in ket. En nek
a meg em lé ke ző írás nak nem le het fel -
ada ta ezen te vé keny sé gé nek is mer -
te té se, mint ahogy egyéb, a sport vi -
lá gá ban be töl tött sze rep vál la lá sá nak
mél ta tá sa sem.

Frenkl Ró bert ko ra if jú sá gá tól a
De ák té ri evan gé li kus gyü le ke zet -
ben ta lál ta meg lel ki ott ho nát. Mé lyen
érin tet ték lel két Or dass La jos püs pök,

Ke ken And rás, Ha fen scher Ká roly
ige hir de té sei. 1948-ban az if jú ság ve -
ze té sét bíz ta rá kon fir má ló lel ké sze,
Ke ken And rás. Kap cso la ta egész éle -
té ben tö ret len volt gyü le ke ze té vel,
ahol pres bi ter, jegy ző, má sod fel ügye -
lő is volt. Gyak ran em le get te azt a
meg tisz te lő kö zös sé get, ame lyet
1956–58-ban az Evan gé li kus Élet szer -
kesz tő bi zott sá ga je len tett – Ke ken

And rás fő szer kesz tő irá nyí tá sá val.
So kat ta nult tő lük. Val lot ta: „Gyűjt -
ve a bölcs ta no kat lel ked mű vel ni meg
ne szűn jél, mert tu do mány nél kül lé -
tünk a ha lál üres ár nya.” (Ca to)

Írói vé ná val meg ál dott ér tel mi sé -
gi ként ma ga is sok cik ket, me di tá ci -
ót, esszét írt egy há zi ki ad vá nya ink -
ba – egé szen ha lá lá ig. A nyolc va nas
évek má so dik fe lé ben részt vett a
Test vé ri Szó né ven is mert egy há zi re -
form moz ga lom mun ká já ban.

A Dé li Egy ház ke rü let 1987-ben
vá lasz tot ta meg őt fel ügye lői szol gá -
lat ra, a rend szer vál tás kü szö bén,
1989-ben pe dig egy há zunk bi zal ma
az or szá gos fel ügye lői tiszt re mél tat -
ta. Ezt a meg bí za tá sát egé szen 2006-
ig töl töt te be. 

A vál to zó po li ti ka sod rá ban kap -
cso lat rend sze re se gí tet te fe le lős tisz -
té ből adó dó mun ká já nak vég zé sé ben.
Egy há zi as gon dol ko dá sa, az evan gé -
li u mért be lül ről vál lalt, szív ből jö vő
el kö te le zett sé ge át ha tot ta írá sa it és
egész fel ügye lői te vé keny sé gét. Gyak -
ran vál lalt ige hir de té sei ma gas szel -
le mi szín vo na lat tük röz tek. Az ál ta -
la meg ho no sí tott or szá gos fel ügye lői
kon fe ren ci á kon tar tott elő adá sai szé -
les kö rű egy ház po li ti kai jár tas ság ról
ta nús kod tak. Is mert és el is mert sze -
mé lyi ség volt egész egy há zunk ban. 

Írá sai vi lá gi na pi la pok ban és fo lyó -
ira tok ban is meg je len tek. Ha szük sé -
ges volt, véd te egy há za in kat. Ha vi -

ta tott egy-egy in téz ke dést – pél dá ul
az egész ség ügy te rü le tén ter ve zett,
ké sőbb meg va ló sí tott úgy ne ve zett
mo der ni zá ci ót –, bát ran har colt ér -
vei fel so ra koz ta tá sá val a be te gek ér -
de ké ben. Nem min den ki ér tett ve le
egyet min den kér dés ben, de tisz tel -
ték fel ké szült sé gét és em ber sé gét. Ő
ma ga a ve le nem azo nos „hold ud var -
hoz” tar to zók ban so ha nem lá tott el -
len sé get.

A ki lenc ve nes évek bel ső egy há zi
át ala ku lá sá ban sok tár gya lást és zsi -
na ti mun kát igény lő fel ada ta kö zött
em pá ti á ja, dip lo ma ti kus ér ve lé se és
a spi ri tu á lis kö zös sé get össze tar tó
kész sé ge sok bel ső fe szült ség fel ol dá -
sá ban se gí tet te egész egy há zun kat.
Ha ja vas la ta nem ju tott több sé gi el -
fo ga dás ra, nem ér lelt ha ra got sen ki -
vel szem ben.

Nagy sze re pe volt a bu da pes ti fa -
so ri evan gé li kus gim ná zi um új ra in -
dí tá sá ban, ahol 1952-ben ő ma ga is –
az utol só érett sé gi ző év fo lyam di ák -
ja ként – érett sé gi vizs gát tett. 1989
szep tem be ré ben az új ra in dult gim -
ná zi um el ső tan év nyi tó ján bol do gan
je len tet te volt osz tály fő nö ké nek:
amit rá juk bí zott, a fa so ri gim ná zi um
egy há zi új ra in dí tá sát, Is ten ke gyel mé -
ből el vé gez ték. Ak kor még nem sej -
tet tük, hogy nap ja ink ra negy ven
evan gé li kus in téz mény ben fo lyik
majd if jú sá gunk ok ta tá sa és re mélt
ke resz tény ne ve lé se. Or szá gos fel -
ügye lő ként Frenkl Ró bert sok időt és
ener gi át ál do zott in téz mé nye ink ma -
gas szín vo na lú szol gá la tá nak biz to -
sí tá sá ért.

Vi lá gi mun ka he lye in és egy há -
zunk kö zös sé gé ben is is mert volt se -
gí tő kész sé gé ről. Ma gam nem tud tam
tő le má sok ér de ké ben sem úgy kér -
ni, hogy ne nyúj tott vol na se gí tő ke -
zet. „Be csü le te sen él ni, sen kit nem
bán ta ni, min den ki nek se gí te ni s meg -
ad ni a ma gá ét” – ez az Ul pi a nus böl -
cse lő től fenn ma radt  mon dás volt az,
amely Frenkl Ró ber tet is jel le mez te.

Éle té nek és dön té se i nek meg ha -
tá ro zó alap ja Is ten igé jé nek út mu ta -
tá sa volt. Val lot ta, hogy a ke resz tény
em ber jé zu si em ber. Egy szer re bű -
nös és meg ke gyel me zett. Most, ami -
kor meg kö szön jük az egy ház Urá -
nak, hogy ad ta őt – csa lád já nak
sze re tő férj ként, édes apa ként, test -
vér ként és nagy apa ként, ha zá já nak
tu dós pro fesszor ként, ne künk pe dig
vi lá gi szol ga ként, test vér ként és ba -
rát ként –, arra kérjük Urunkat, fo -
gad ja ma gá hoz őt a Krisz tu sért el -
nyert örök élet re mény sé gé ben. 

g D. Sze bik Im re

In me mo riam dr. Frenkl Ró bert
(1934–2010)

Ter mé sze te sen tu dom, hogy dr. Frenkl
Ró bert pro fes sor eme ri tus, szá mos
tu do má nyos és sport bi zott ság, ke resz -
tény szer ve zet, egye sü let el nö ke, ha zai
és nem zet kö zi fo lyó ira tok szer kesz tő -
bi zott sá gá nak tag ja vagy ve ze tő je volt,
de is me rő sei több cso port já ban a ben -
ső sé ges vi szony alap ján meg en ge dett őt
Ro bi nak szó lí ta ni.

Ma gam él vez tem azt a sze ren csét,
hogy a há bo rút kö ve tő en, 1944 és 52
kö zött a Fa so ri Evan gé li kus Gim ná -
zi um ban a jól is mert „B”-sek kö zött
osz tály tár sa, sok hely zet ben har cos -
tár sa le het tem. Min de nek előtt azon -
ban élet re szó ló, szív bé li jó ba rát ja.
Fel jo go sít va ér zem te hát ma ga mat,
hogy az is ko la tár sak ne vé ben – saj -
nos már csak ke ve sen va gyunk élet ben
– bú csúz zak az zal az élő re mény ség -
gel, hogy Is ten bi ro dal má ban a ma
még konk ré tan ne he zen meg fo gal -
maz ha tó for má ban, de bi zo nyo san
öröm ben új ra együtt le szünk Jé zus sal
és elő re ment sze re tett ta ná ra ink kal és
tár sa ink kal.

Sok kö zös ség büsz ke ar ra, hogy Ro -
bi tag ja volt nyu god tabb meg oly kor ne -
he zebb kö rül mé nyek kö zött, de kö zü lük
né gyet kö te les sé gem nek ér zek meg em -
lí te ni, mert ezek ben egy részt kü lö nö sen

is po zi tív sze re pet ját szott, más részt tu -
dom, hogy eze ket ő is tu da tos sze re tet -
tel vál lal ta. Ne ve ze te sen el ső ként a 16-
os fa so ri cser kész csa pa tot, amely nek ha -
gyo má nyát még a fel szá mo lás után is
éve kig „il le gá li san” foly tat tuk a gim ná -
zi um ke re tei kö zött. Má so dik nak a
De ák té ri evan gé li kus if jú sá got, amely -
nek fe le lős ve ze té sét a leg kri ti ku sabb
idők ben vet te át. Har mad sor ban a
Test vé ri Szó szer kesz tő i nek kö zös sé gét,
ame lyet a leg utób bi idő kig új ra és új -
ra el is me rő en em lí tett több össze füg gés -
ben. Utol já ra, de nem utol só sor ban csa -
lá dun kat, ahol vál lal ta az es kü vői ta -
nú sze re pét és ki seb bik lá nyunk ese té -
ben a na gyon fe le lő sen be töl tött ke reszt -
szü lői fel ada tot.

Há lá sak va gyunk Is ten nek, hogy
sze mé lyé ben olyan tár sat, ba rá tot
adott, aki ter mé sze tes okos sá gá val, te -
het sé gé vel, meg szer zett is me re te i vel,
Krisz tus ba ve tett el kö te le zett hi té vel
se gít sé günk re volt az el iga zo dás ban
pró ba té te lek – pél dá ul be teg sé gek –
kö zött, és min dig mel lénk sze gő dött
prob lé má ink meg ol dá sá ra.

Bú csú zom, Ro bi, a bol dog vi szont -
lá tás bi zo nyos sá gá val! 

Ba rá tod:
g Ga dó Pa li

Bú csú Ro bi tól – Is ten irán ti há lá val
az együtt töl tött éve kért

Búcsú Frenkl Róberttől, az MEE korábbi országos felügyelőjétől

És a szer kesz tő ség gyá sza? Fut ja-e kon do le á ló jegy zet so rok ra? Nem, Frenkl
Ró bert nem ten né fel ezt a kér dést… La punk ol va só tá bo rá ban azon ban
szép szám mal akad hat nak, akik tud ni sze ret nék vég re, hogy az el múlt
év ti zed leg vi ta tot tabb (az az leg töb bet di csért és leg töb bet bí rált) szer -
ző jé hez vol ta képp ho gyan vi szo nyul az Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé -
ge, fő szer kesz tő je. Hi szen tud juk, akik sze ret ték írá sa it, azok kö zött akadt,
aki mi at ta já rat ta új sá gun kat, más meg mi at ta mond ta le…

Áll hat na itt most né hány il le del mes, szá ra zon tár gyi la gos bú csú szó,
de a leg ke ve sebb, ami vel tar to zunk Frenkl Ró bert nek, hogy nyil ván va -
ló vá tesszük: nem tud tuk nem sze ret ni. A kur ta-fur csa fo gal ma zást ő per -
sze pon to san ér te né, hi szen in ten zív mun ka kap cso la tunk so rán – min -
den tisz te le tünk és el is me ré sünk mel lett – más faj ta ér zel me ket is tar -
tó sít hat tak vol na gya ko ri vi tá ink, ám „Rob csi bá csit” va ló ban nem le he -
tett nem sze ret ni. Le he tett ve le vi tat koz ni, le he tett ve le egyet nem ér -
te ni, de akik nek meg ada tott, hogy em be ri leg is kö zel ke rül je nek hoz zá,
azok idő vel óha tat la nul meg is sze ret ték. 

Van je len tő sé ge eh hez ké pest an nak, hogy so ha, egyet len al ka lom mal sem
apel lált cik kei meg je len te té se ér de ké ben or szá gos fel ügye lői tiszt sé gé re? Míg
ná la „gya kor lat la nabb” toll for ga tók oly kor egy szó cse re mi att rek la mál nak, ő,
aki bri li áns pub li cis ta volt, az Evan gé li kus Élet szer kesz tő bi zott sá gá nak ülé se -
in sem mu lasz tott el so ha kö szö ne tet mon da ni az ol va só szer kesz tői-kor rek -
to ri be avat ko zá so kért. Ha azon ban ma gá nak a cikk nek a meg je len te té se volt
– tar tal mi okok ból – kér dés, ke mé nyen ér velt vélt vagy va lós iga za mel lett. 

Ab ban kez det től tel jes volt köz tünk az egyet ér tés, hogy bár a dol go -
kat „most tü kör ál tal ho má lyo san” lát juk (ese ten ként ugyan azt egé szen
más ként), épp a tisz táb ban lá tás ér de ké ben a leg ké nye sebb kér dé sek ről
is sza bad, sőt kell is ír ni az EvÉ let ben. Frenkl Ró bert nem csak a zsur na -
lisz ták leg főbb eré nyé vel, a prob lé ma ér zé keny ség gel ren del ke zett, de –
kri ti ku sai több sé gé vel el len tét ben – kel lő tu dás sal, tárgy is me ret tel és bá -
tor ság gal is ah hoz, hogy – akár ha be val lot tan pro vo ka tív mon da tok kal
– gon dol ko dás ra kész tes sen. A dol go kat ki zá ró lag fe ke tén-fe hé ren ér -
tel mez ni ké pe sek „pech jé re” míg mi to vább ra is ho má lyo san lá tunk, ő
ta lán már „szín ről szín re”, és élet mű vét új ra ol vas va im már pon to san tud -
ja, mit kel lett vol na még is más ként ír nia, s ho vá kel lett vol na tennie pont
he lyett in kább vesszőt vagy fel ki ál tó je let. 

g T. Pin tér Ká roly

Több szá zan kí sér ték utol só föl di út já ra dr. Frenkl Ró bert pro fes sor eme ri -
tust feb ru ár 23-án, ked den dél után a Far kas ré ti te me tő ben. A Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház (MEE) ko ráb bi or szá gos fel ügye lő jét – egy há zun kon
kí vül – a Sem mel weis Egye tem, a Ma gyar Egye te mi-Fő is ko lai Sport szö vet -
ség és a Ma gyar Sport tu do má nyi Tár sa ság is sa ját ha lott já nak te kin ti. A bú -
csúz ta tás szol gá la tá nak li tur gi á ját D. Sze bik Im re nyu gal ma zott evan gé li kus
püs pök ve zet te, a vi gasz ta lás evan gé li u mát – az el hunyt aka ra tá nak meg fe -
le lő en – a Csil lag he gyi Evan gé li kus Egy ház köz ség lel ké sze tol má csol ta. Ige -
hir de té sé ben Do náth Lász ló fel idéz te Frenkl Ró bert nek azt a pré di ká ci ó ját,
ame lyet ha lá la előtt negy ven hét nap pal a bé kás me gye ri evan gé li kus gyü le -
ke zet előtt mon dott el. A Sem mel weis Egye tem ne vé ben Tu las say Ti va dar
rek tor, az egye tem egész ség tu do má nyi és sport or vo si tan szé ké nek ne vé ben
Pav lik Gá bor bú csú zott a nem zet kö zi hí rű or vos pro fesszor tól, sport ve ze -
tő től. Az Or szá gos Sport egész ség ügyi In té zet ré szé ről Já kó Pé ter, a Ma gyar
Egye te mi és Fő is ko lai Sport szö vet ség kép vi se le té ben pe dig Vin c ze Pál em -
lé ke zett meg a feb ru ár 6-án éle té nek 76. évé ben el hunyt Frenkl Ró bert ről.

g Lu kács Ga bi fel vé te le
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Böjt 2. vasárnapja (Reminiscere). Liturgikus szín: lila. Lekció: Mt 15,21–28;
1Thessz 4,1–8. Alapige: Ézs 50,4–10. Énekek: 81., 189.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német, úrv.) Johannes Erlbruch; de.
11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Bencéné Szabó Márta; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de.
10. Veperdi Zoltán; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II.,
Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező
u. 12. de. 10. Iványi Gábor; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálintné Varsányi Vilma;
Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9.
(úrv.) Grendorf-Balogh Melinda; de. 11. (úrv.) Cselovszky Ferenc; du. 6. (orgonazenés áhítat)
Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Pelikán András; VII.,
Damjanich u. 28/B (gyülekezeti terem) du. 6. (ifjúsági) Pelikán András; VIII., Üllői út
24. de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák) Gulácsiné Fabulya
Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; IX., Haller u. 19–21., I. em.
de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld,
XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Joób Máté; de. 11. (úrv.) dr. Joób Máté; du. 6. (vespera)
Missura Tibor; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) Missura Tibor; Budagyöngye, XII.,
Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Balicza Iván; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17.
de. 10. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. (úrv., szuplikáció)
Győri Dávid; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV. Gyarmat u.
14. de. fél 10. Tamásy Tamás; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) dr. Szabó Lajos;
du. 6. (Új Találkozás) Solymár Péter Tamás Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom)
de. 10. Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv.)
Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Vető István; Mátyásföld, XVI.,
Prodám u. 24. de. 9. Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. (szuplikáció) Széll
Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. (szuplikáció) Széll Éva; Rákoscsaba,
XVII., Péceli út 146. de. 9. (szuplikáció) Tóth Orsolya; Rákosliget, XVII., Gózon Gy.
u. de. 11. Tóth Orsolya; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) dr. Korányi
András; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. dr.
Korányi András; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX., Hungária út
37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel,
XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. Solymár
Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza; Budakeszi, Fő út 155.
(gyülekezeti terem) de. fél 10. dr. Lacknerné Puskás Sára; Pilisvörösvár (református
templom) du. 2.

Istentiszteleti rend • 2010. február 28.

Összeállította: Boda Zsuzsa

„Minden nek ren delt ide je van (…)
Meg van az ide je a gyász nak, 
és meg van az ide je a tánc nak.”

(Pré di ká tor köny ve, 3. fe je zet,
1. és 4. vers)

Ahogy a fent idé zett bib li ai vers ben
is ol vas hat juk, föl di éle tünk ben
minden nek meg sza bott ide je van,
nin cse nek vé let le nek. Mi köz ben föl -
di utun kat jár juk, éle tün k ideje – ki -
nek las sab ban, ki nek gyor sab ban –
meg ha tá ro zott kör for gás ban te lik, s
ezt a kör for gást ün ne pe ink és a fon -
to sabb ese mé nyek éven kén ti vissza -
té ré se je len tő sen meg ha tá roz za.

A ke resz tény kul túr kör ben Jé zus
föld re jöt te (ka rá csony), kül de té sé ből
fa ka dó szol gá la ta, meg vál tói ha lá la
(nagy pén tek) és fel tá ma dá sa (hús vét),
menny be me ne te le és a Szent lé lek
el kül dé se (pün kösd) má ig meg ha tá -
ro zó, egye te mes ün ne p. 

Kö zü lük is ki emel ke dik Jé zus fel -
tá ma dá sa, az az hús vét ün ne pe. Min -
den eh hez kap cso ló dik és eh hez vi -
szo nyul. En nek bi zo nyí té ka az a tény
is, hogy a ka rá cso nyi ün nep jó val ké -
sőbb ala kult ki (kö rül be lül az 5. szá -
zad ban), mint a hús vét, mely nek
meg ün nep lé sé ről már a 2. szá zad ból
van tör té ne ti adat. A ni ce ai zsi na ton,
325-ben rög zí tet ték vég le ge sen a
pon tos időpontját, vagy is hogy a
hús vé tot min den esz ten dő ben az el -
ső ta va szi hold töl te utá ni va sár na pon
kell ün ne pel ni.

„Meg van ír va: nem csak ke nyér rel
él az em ber, ha nem min den igé vel,
amely Is ten szá já ból szár ma zik” –
mond ta Jé zus az őt kí sér tő sá tán nak,
ami kor a Szent lé lek in dí tá sá ra negy -
ven na pos böjt re vo nult a pusz tá ba
(Mt 4,4).

Jé zus pél dá ját kö vet ve az egy ház a
ke resz tény ség el ső szá za da i tól kezd -
ve elő ír ta hí vei szá má ra a böj tö ket,
így a hús vé tot meg elő ző nagy böj töt
is. Ez ham va zó szer dá tól hús vét va sár -
na pig tar tó negy ven na pos idő szak,
ame lyet II. Or bán pá pa ik ta tott tör -
vény be 1091-ben. A böj ti idő szak
be kö szön té vel meg szűn nek a mu la -
to zá sok, bá lok és la ko dal mak is. A lel -
ki meg tisz tu lás, az ön vizs gá lat és
min den té ren az ön meg tar tóz ta tás
idő sza ka lép a he lyük re.

A nap tár ban to vább ra is vissza fe -
lé ha lad va a far sang ide jé hez érünk,
amely a ke resz tény egy há zi év ben
víz ke reszt nap já tól (ja nu ár 6.) a hús -
vét előt ti negy ve ne dik na pig, az úgy -
ne ve zett hús ha gyó ked dig tart. A far -
sang el ne ve zé se és a hoz zá kö tő dő
egyes szo ká sok kö zép ko ri né met ha -
tás ra utal nak, de is mer tek az An jouk
és Má tyás ki rály ide jé ből szár ma zó
ada tok is, ame lyek ben itá li ai min tá -
jú fel vo nu lá sok ról és ál ar cok ról ol vas -
ha tunk. Az új ko ri fa lu si és me ző vá -
ro si far san gi szo ká sok ün ne pi lak má -
ro zás sal, mu lat sá gok kal, masz kos

fel vo nu lá sok kal, dra ma ti kus já té -
kok kal meg pe csé telt ün ne pi, „kar ne -
vá li” idő szak ra val la nak.

* * *

Csö mö rön is nagy ha gyo má nyai vol -
tak a far sang utol só nap ja i ban meg -
szer ve zett bá lok nak. Ab ban az idő -
ben ezek kí nál tak al kal mat a szó ra -
ko zás ra és az is mer ke dés re. A kocs -
mák ad tak he lyet a mu lat sá gok nak.
A fa lu ban min den ki tud ta, me lyik a
ma guk kö zött csak evan gé li kus, ka -
to li kus vagy ipa ros (sváb) kocs má nak

ne ve zett he lyi ség, és az itt ren de zett
bá lok nak is több nyi re meg volt a
„törzs csa pa tuk”. Azon ban er re, ter -
mé sze te sen, nem volt szi go rú sza bály. 

Azok ban az évek ben Csö mör,
Cin ko ta és Nagy tar csa la ko sai kö zött
sok kal szo ro sabb volt a kap cso lat,
mint ma nap ság, ezért a far san gi idő -
ben meg ren de zett bá lok sem vol tak
egy idő ben. A ha gyo mány sze rint a
csö mö ri há rom na pos vi ga lom volt az
utol só a sor ban. Hús ha gyó ked den a
zá ró bál min dig jel me zes volt. A
böj ti ti lal mak és a föld mun kák előtt
jól is esett a fel sza ba dult vi dám ság.
Akik nem a ze nés mu lat sá got vá lasz -
tot ták, egy más hoz men tek be szél get -
ni, együtt mú lat ták az időt.

1950-ben a csö mö ri evan gé li kus
ima kö zös sé gi ta gok szo kat lan ké -
rés sel ke res ték meg ak ko ri lel ké szü -
ket, Soly már Já nost: a far sang utol -
só há rom és a böjt el ső né hány nap -
ját az ige mel lett kö zös ség ben akar -
ták el töl te ni. A lel kész öröm mel vet -
te a ké rést, és at tól kezd ve az ele in -
te ma rok nyi – mint egy tíz-ti zen öt fős
– csa pat a ré gi ima te rem ben ta lál ko -
zott es té ről es té re éne kel ve, imád koz -
va, az igé re fi gyel ve, még is jó ked vű -
en. Az ima kö zös sé gi asszo nyok vol -
tak – sze mé lyes bi zony ság té te lük kel
– a „há zi gaz dái” ezek nek az es ték nek.
Hogy a far san gi han gu la tot se kell jen
nél kü löz ni, a lel kész fe le sé ge, Soly már

Já nos né, Ci la né ni te á ról és keksz ről
gon dos ko dott. Így ala kult ki a mai na -
pig tar tó, több mint fél év szá za dos
ha gyo mány.

Év ről év re egy re töb ben jöt tek er -
re a far san gi al ka lom ra. 1952-ben
hív ták meg elő ször Túr me zei Er zsé -
bet di a ko nissza test vért, köl tő nőt, aki
hosszú éve ken ke resz tül vál lal ta az
ima he ti szol gá la to kat. Idő vel más
szol gá lat te vők is részt vet tek eze ken
az es té ken, de Er zsé bet test vér leg -
alább há rom na pos szol gá la ta to -
vább ra is meg ma radt.

1970-ben édes ap ja után Soly már
Pé ter ke rült a gyü le ke zet élé re. Et től
kezd ve a meg hí vott ige hir de tők kö -
re még job ban ki bő vült. Volt olyan év,
ami kor az Evan gé li kus Teo ló gi ai
Aka dé mia pro fesszo rai szol gál tak,
más al ka lom mal lel kész nők vagy
nyug dí jas lel ké szek lá to gat tak el az
ima hét re. De az egy be gyűl tek hall -
hat ták teo ló gus hall ga tók nak, az egy -
ház me gye vagy a szom szé dos gyü le -
ke ze tek lel ké sze i nek ige ma gya rá za -
tát is. A ko ráb bi ha gyo mányt kö vet -
ve Túr me zei Er zsé be té volt az ima -
hét utol só há rom al kal ma egé szen
1998-ig. Ami kor be teg sé ge ezt már
nem en ged te, újabb ha gyo mány ként
Ba li kó Zol tán nyu gal ma zott pé csi lel -
kész szol gá la ta in dí tot ta el a gyü le -
ke ze tet az esz ten dő böj ti út ján.

A szer ve zés so rán min dig szem -
pont volt, hogy a kör nyék re ke rült új
lel ké sze ket a csö mö ri ek is meg is mer -
hes sék. Ez ál tal nem csak a gyü le ke zet
gaz da god ha tott, ha nem a csö mö ri -
ek jó hí re is sok hely re el jut ha tott. Ta -
lán en nek is kö szön he tő, hogy eze -
ken az es té ken min dig van nak a
kör nyék ről ér ke ző részt ve vők is.

Lel ké szek mel lett ne ves szí né szek
és mű vé szek is el fo gad ták a meg hí -
vást. Így tett bi zony sá got két szer is
Bán ffy György szín mű vész és Jan csó
Ad ri en ne elő adó mű vész.

g Bo da Zsu zsa

Hat van éves a far san gi ima hét
Csö mö rön

Az el hunyt Re gi na fő her ceg nő nek,
Habs burg Ot tó fe le sé gé nek a lel ki üd -
vé ért mu tat be szent mi sét feb ru ár 25-
én a bu da pes ti Má tyás-temp lom -
ban Ju li usz Ja nusz apos to li nun ci us
– tá jé koz tat ta a Ma gyar Táv ira ti Iro -
dát a Habs burg-tit kár ság.

Az utol só ma gyar ki rály, IV. Ká -
roly me nye, Re gi na von Habs burg
éle té nek 85. évé ben, hosszas be teg -
ség után ott ho ná ban halt meg feb -
ru ár 3-án a né met or szá gi Pöc king -
ben. Ott gyász mi sé vel bú csúz tat ták
feb ru ár 9-én. 

Öz ve gye, a 97 éves Habs burg
Ot tó nem tu dott részt ven ni a mi -
sén, ame lyet Re gi na szá mos hoz zá -
tar to zó ja, ba rát ja és is me rő se je len -
lé té ben az augs bur gi püs pök, Wal -
ter Mi xa mu ta tott be. Ott volt vi -
szont a Starn ber gi-tó kör nyé kén
fek vő fa lu temp lo má ban – csa lád -
juk kí sé re té ben – Re gi na öt fia és
két lá nya, és meg je len tek a Csil lag -
ke reszt Rend kép vi se lői is, Re gi na
ugyan is a rend véd nök asszo nya
volt. (XVI. Be ne dek pá pa rész vét -
üze ne tet kül dött.)

Re gi nát február 10-én he lyez ték
vég ső nyug he lyé re a Dél-Tü rin gi á ban
lé vő erő dít mény ben, a Ves te Held -
burg ban lé vő csa lá di krip tá ban.

A fő her ceg nő a ba jor or szá gi
Würz burg ban Re gi na He le ne Eli za -
beth Mar ga re te né ven szü le tett 1925.
ja nu ár 6-án. 1951-ben a fran cia or szá -
gi Nancy ban, XII. Pi us pá pa ál dá sá -
val ment fe le sé gül Habs burg Ot tó ko -
ro na her ceg hez. A ki rá lyi pár nak hét
gyer me ke szü le tett, kö zü lük a leg fi -
a ta labb György fő her ceg.

d MTI

Szent mi se Re gi na fő her ceg nő ért 

IV. or szá gos evan gé li kus bor fesz ti vál lesz már ci us 19-től 21-ig Rév fü -
lö pön, az Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ban.

A ver sennyel és szak mai prog ra mok kal egy be kö tött ta lál ko zó szak -
mai aty ja dr. Ur bán And rás pro fesszor. Ne ves elő adók biz to sít ják a szak -
mai szín vo na lat. A fesz ti vál idei fő véd nö ke dr. Lack ner Pál dan dár tá bor -
nok, tá bo ri püs pök.

A je lent ke zők nek rész le tes anya got kül dünk. Je lent kez ni le het le vél -
ben a 8253 Rév fü löp, Fü re di út 1. pos ta cí men, il let ve a rev fu lop@lu the -
ran.hu e-mail cí men.

H I R D E T É S

Már ci us 5-én a bu da pes ti nyug dí jas lel kész kör nem a szo ká sos he lyén,
a De ák té ri gyü le ke zet ben, ha nem a Hű vös völgy ben, a nyug dí jas lel ké -
szek ott ho ná ban (Hű vös völ gyi út 193/A) jön össze 9.30-tól. Az elő adást
dr. Cser há ti Sán dor tart ja a Ko rinthu si ak hoz írt má so dik le vél ről szó ló
köny ve alap ján. Sze re tet tel vár juk az ér dek lő dő ket.

H I R D E T É S

Egy há zunk kü lön le ges szol gá la ti te rü le te i ről tar tunk böj ti be szél ge tés -
so ro za tot Zug ló ban, a gyü le ke ze ti te rem ben (1147 Bu da pest, Lő csei út 32.)
feb ru ár 25. és már ci us 18. kö zött csü tör tök es tén ként 17 órá tól.
• Feb ru ár 25.: Bör tön misszió, idő sek ott ho na, anya ott hon –

Ro szík Gá bor lel kész
• Már ci us 4.: Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia (Maek) –

Zász ka licz ky Pál nyu gal ma zott lel kész, a Maek tit ká ra
• Már ci us 11.: Re pü lő té ri misszió – Fischl Vil mos lel kész
• Már ci us 18.: Fé bé Di a ko nissza egye sü let – Veper di Zol tán lel kész

H I R D E T É S

Kon fir man dus ta lál ko zó a sop ro ni lí ce um ban
Egy ház ke rü le ti kon fir man dus ta lál ko zó lesz már ci us 20-án és 21-én, szom -
bat ko ra dél előt től va sár nap dé lig Sop ron ban, a lí ce um kol lé gi u má ban
(Má tyás ki rály u. 21.). A szál lás és az ét ke zés költ sé ge it az egy ház ke rü -
let áll ja. To váb bi in for má ció és je lent ke zés már ci us 5-ig Mes ter há zy Ba -
lázs is ko la lel kész nél: 20/824-8409, ba lazs.mes ter hazy@gmail.com.

PROG RAM
Már ci us 20., szom bat • 9-től: Ér ke zés a lí ce um kol lé gi u má ba • 10.00:
Ének lés, is mer ke dős já té kok • 10.30: Nyi tó bib lia ta nul mány • 11.00: Az
egy há zi esz ten dő több fé le fel dol go zá sa • 12.30: Ebéd • 13.30: A lí ce um
meg te kin té se • 14.15: Sza bad idő (köz ben a vá ros ban el rej tett fel ada tok;
té ma: Sop ron pro tes táns egy ház tör té ne ti vo nat ko zá sai) • 16.00: Ve tél -
ke dő • 18.00: Va cso ra • 19.00: Es ti áhí tat a répcelaki Vek ker együttes kon -
cert jével (?) • 21.00: Film (vá laszt ha tó): Em lé kezz a ti tá nok ra
Már ci us 21., va sár nap • 8.00: Reg ge li • 8.30: Kö zös ké szü lés az is ten -
tisz te let re – kö zös hit val lás meg fo gal ma zá sa (kre a tív óra) • 10.00: Is ten -
tisz te let a sop ro ni gyü le ke zet tel együtt • 11.30: „Mor zsa sze de ge tés” (ki -
ér té ke lés) • 12.00: Ebéd, ha za u ta zás

H I R D E T É S

Fo ga dó órá mat min den hó nap el ső hét fő jén tar tom. Min den kit sze re -
tet tel vá rok dél után há rom órá tól öt órá ig a Dé li Egy ház ke rü let szék há -
zá ban (1088 Bu da pest, Pus kin u. 12.).

Ra dos né Len gyel An na or szá gos fel ügye lő-he lyet tes, 
a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

H I R D E T É S
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Kiadói köz le mény
A 2010. évi Evan gé li kus nap tár 178. ol da lán az el hunyt lel kész fel sé gek kö -
zött meg je lent Sár kány Ti bor né ne ve. Ő Sár kány And rás (Ti bor) né hai
pusz ta szent lász lói lel kész öz ve gye volt, és nem azo nos Sár kány Ti bor né
(Hor váth Er zsé bet) nyug dí jas evan gé li kus lel késszel. A név cse ré ért az érin -
tet tek szí ves el né zé sét ké ri az Evan gé li kus nap tár szer kesz tő sé ge.

H I R D E T É S

Ch ris An der son nem csak a Wi red
ma ga zin fő szer kesz tő je ként is mert,
ha nem az in ter ne tes gaz da ság ról
írt Hosszú fa rok cí mű köny vé ről is.
Ő volt az el ső, aki szó ra koz ta tó
mó don vá zol ta fel, hogy a vi lág há -
lón mi ként le het nek jö ve del me ző ek
azok a ter mé kek, ame lye ket csak ke -
ve sen ke res nek. Ha va la mi ép pen
nem a leg me nőbb, leg tren dibb, leg -
di va to sabb, ak kor va ló szí nű leg nem
is fi gye lik annyi an. Az in ter net
azon ban tö ké le tes esz köz ar ra, hogy
a vi lág min den tá ján szét szórt ér dek -
lő dők ből olyan fo gyasz tói bá zist
hoz zon lét re, ame lyet már meg éri ki -
szol gál ni.

A szer ző leg újabb kö te te az In -
gyen! cí met kap ta, és a vi lág há lón fi -
ze tés nél kül is hoz zá fér he tő an gol
nyel ven. Eb ben a könyv ben nem
ke ve seb bet ál lít, mint hogy az in ter -
ne ten előbb-utóbb min den in gye -
nes sé fog vál ni, kö szön he tő en an -
nak, hogy az in for má ció ter jesz té sé -
nek ha tár költ sé ge szép egyen le te sen
tart a nul lá hoz. Egy-egy újabb pél -
dány lét re ho zá sá nak ára szin te sem -
mi, leg alább is a leg több eset ben
olyan ala csony, hogy nem ér de mes
mér ni.

Ha nem aka runk nagyon el me rül -
ni a köz gaz da sá gi fej te ge tés ben, ak -
kor egy egy sze rű pél da min den re rá -
vi lá gít. Ha va la me lyik csa lád ta gunk -
nak el sze ret nénk kül de ni a ró lunk
ké szült leg fris sebb fo tót, ak kor csak
meg kell nyit ni a le ve le ző prog ra mot,
be il lesz te ni a ké pet, és pár má sod -
perc múl va már lan dol hat is a cím -
zett pos ta lá dá já ban. Vagy is lét re hoz -
tunk egy di gi tá lis má so la tot. Mind -
ez ke rült ne künk va la mi be? Ha úgy
vesszük, igen, el vég re kel lett hoz zá
egy szá mí tó gép, in ter net kap cso lat,
no és per sze va ló já ban a sza bad
idő nek is meg van a ma ga ára. Vi -
szont ha azt vesszük fi gye lem be,

hogy az zal a szá mí tó gép pel több
száz ké pet küld tünk már el, ak kor az
egy kép re eső költ ség an nál gyor sab -
ban zu han, mi nél több ször csi nál juk
ezt. És a vé gén olyan ala csony ár jön
ki egy-egy le má solt kép re, amely re
már azt mond juk, hogy szin te in -
gyen volt. Már a bol tok ban sem
tu dunk egy fo rin to sok kal fi zet ni…

Ab ban a kor ban pe dig, ami kor
már a leg több in for má ció di gi tá lis,
igen nagy baj ban van nak azok a
szol gál ta tók, ame lyek pénzt kér nek
eze kért. Ugyan is a nagy kö zön ség nek
szó ló leg több anyag ugyan olyan
könnyen meg oszt ha tó és ter jeszt he -
tő, akár a sa ját fény ké pünk. Így eze -
kért pénzt kér ni igen sok eset ben
szél ma lom harc, hi szen ha va la mi nek
a ter jesz té si költ sé ge nul la, ak kor az
ma gá tól ter jed, leg in kább anél kül,
hogy va la ki fi zet ne ér te.

A köz gaz da ság tan nak ter mé sze -
te sen van vá la sza er re is, ezt pe dig
a ki egé szí tő ter mé kek je len tik. Ha
ke ve sen vesz nek ma már ze nei cé -
dé ket, mert sok kal egy sze rűbb le -
má sol ni vagy le töl te ni őket, ak kor
a vá lasz egy sze rű: mást kell el ad ni.
Ha a ze ne in gye nes, ak kor ke rül jön
az elő adó pénz be: a kon cer tek és a
kü lön bö ző re lik vi ák min den fé le -
kép pen jól ér té ke sít he tő ek. De ezek
pi ac ra do bá sá hoz egy re in kább el -
en ged he tet len lesz, hogy a ze ne kar
az in gye ne sen le tölt he tő ze né ből
már meg fe le lő is mert ség re te gyen
szert. És cso dák cso dá ja: egy is mert
ze ne kar több le mezt is ad el, mert
ak kor már nem a di gi tá lis, rög zí tett

adat az ér ték, ha nem a hoz zá já ró
kö rí tés, a dísz do boz vagy ép pen a
szé pen meg ter ve zett bo rí tó a da lok
szö ve gé vel.

En nek az üz le ti mo dell nek a ne -
vé ben sze re pel az in gyen szó, az az
az an gol free. A fre e mi um olyan
cso ma got je lent, amely nek egyes
ele mei in gye ne sek, míg a töb bi ért
fi zet ni kell. S hogy mi ért esik szó
mind er ről egy egy há zi lap ha sáb ja -
in? Az egy ház köz sé gek szin tén a
fre e mi um mo dell sze rint mű köd -
nek: bár ki be me het in gyen az is ten -
tisz te let re, de az irat ter jesz tés ben
kap ha tó ki ad vá nyo kért már fi zet nie
kell… Ez el ső sor ban azért fon tos,
mert ha el fo gad juk a fen ti ál lí tás
igaz sá gát, ak kor az egy ház ta nul hat
a free mi um mo dellt al kal ma zó cé -
gek től. Ezek ugyan is ál ta lá ban a ma -
xi mum stra té gi át hasz nál ják, az az
elő ször is ar ra tö re ked nek, hogy az
in gye nes ter mé ket mi nél több hely -
re el jut tas sák.

Az In gyen! a Maf fi ó zók cí mű so -
ro za tot hoz za pél da ként. A né zők
sms-ben vagy Twit te ren meg kap hat -
ják a kö vet ke ző rész rö vid tar tal mát,
il let ve to váb bi in for má ci ók hoz jut -
hat nak a so ro zat ról a hon la pon. A
You Tu be-ra ki ma radt je le ne te ket
töl te nek fel, sza vaz ni is le het, hogy
ezek kö zül me lyik nek lett vol na he -
lye a kép er nyőn le adott rész ben. A
so ro zat így ki lép a té vé kor lá tai kö -
zül, és olyan csa tor ná kon is ter jed,
ame lyek rész ben ön ger jesz tő ek, hi -
szen egy idő után már a ra jon gók
kül döz ge tik egy más nak az újabb és
újabb kap cso ló dó ér de kes sé ge ket.

Az In gyen! cí mű könyv ből ki vá ló
öt le te ket le het kap ni ar ra, hogy in -
gye nes ség gel mi ként le het pénzt
ke res ni, vagy – ha csak egy há zi kö -
zeg re al kal maz zuk – mi ként le het -
ne újabb hí ve ket.

g Nagy Ben ce

In gyen!
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

E VÉ L&LE VÉ L

Tart suk tá vol a po li ti kát temp lo ma ink tól!
Azt re mé lem, hogy a cím ben meg fo gal ma zott fel szó lí tás sal ol va só im több -
sé ge egyet ért. Fon tos len ne en nek ele get ten ni ál ta lá ban is, de kü lö nös hang -
súlyt kap most, a kam pány idő sza ká ban.

Két új ság cikk kész te tett ar ra, hogy fel hív jam most er re a fi gyel met. 
Az egyik a múlt év vé gén lá tott nap vi lá got – in ter ne tes por tá lunk is át -

vet te –, és ar ról szól, hogy Dá vid Ibo lyát ki tün tet ték a Má tyás-temp lom ban.
Dr. Var jú Im re plé bá nos er re így re a gált: „Köz éle tünk és a po li ti ka sze rep -
lői a ha gyo má nyok sze rint gyak ran je len nek meg a Má tyás-temp lom ban. Ez
az épü let azon ban nem az ő cél ja ik meg va ló sí tá sá nak he lye, ha nem az or -
szág tör té nel mi szen té lye, vagy is egye dül az Is ten tisz te le té nek és a nem ze ti
egy ség ki fe je zé sé nek szín te re.” 

A má sik cik ket egy há zunk friss hír le ve lé ben ol vas tam. Ez egy kö zel gő
kul tu rá lis ese mény ről tá jé koz tat: Szo ko lay Sán dor hang ver se nyé ről a
nyolc van éves Cso ó ri Sán dor tisz te le té re. Mi vel szel le mi éle tünk e két ki -
emel ke dő alak ját tisz te lem és be csü löm, a hírt öröm mel fo gad tam, de örö -
mö met be ár nyé kol ja az a kö rül mény, hogy a hang ver senyt a De ák té ri temp -
lom ban ren de zik, és nem szín ház ban, hang ver seny te rem ben vagy az
Urá nia film szín ház ban. Per sze a hang ver se nyen egyik püs pö künk igét is
hir det, így a for ma sá gok nak ele get tesz nek: a De ák té ren nem ren de zünk
hang ver se nye ket, ha nem a ze nei al kal ma in kat is is ten tisz te let ke re té ben
tart juk meg. 

Csak hogy a hír le vél ben azt is ol vas hat juk, hogy kö szön tőt mond a Pol gá ri Ma -
gyar or szá gért Ala pít vány ku ra tó ri u mi el nö ke. Nem kell jós nak len ni ah hoz, hogy
nagy biz ton ság gal ki je lent sük: az is ten tisz te le ten az egy fő re eső po li ti ku sok szá -
ma ma ga san meg fog ja ha lad ni a más is ten tisz te le te ken mér he tő ér té ket. Más
sza vak kal úgy is mond hat juk, hogy ezen a hang ver se nyen az egy fő re eső po li -
ti ku sok szá ma ma ga san meg fog ja ha lad ni a más hang ver se nye ken mér he tő ér -
té ket. Al kal ma sint a hang ver se nyen a ze né szek tisz tán fog nak ját sza ni, azon ban
az is ten tisz te let vagy hang ver seny szó most ha mi san cseng. Ne ál tas suk ma gun -
kat: po li ti kai ese mény ről van szó, amely nem temp lom ba va ló! 

Még egy kö rül mény re sze ret ném fel hív ni ol va só im fi gyel mét. Nagy já ból
egy éve lá tott nap vi lá got az Evan gé li kus Élet ha sáb ja in (2009/9. szám) püs -
pö ke ink nyi lat ko za ta Mi va ló a temp lom ba? cím mel. Állásfoglalásukban ugyan
zöm mel a temp lom be ren de zé sé ről szól nak, de meg em lí tik: „Nem va ló sem -
mi fé le olyan ze nei anya got be ját sza ni vagy elő ad ni, amely nem az Is ten di -
cső sé gét, ha nem a mű vész nagy sá gát hir de ti.” 

Úgy gon do lom, a nyi lat ko zat szel le mé ben ál lít hat juk, hogy nem va ló a temp -
lom ban em ber tisz te le té re hang ver senyt ren dez ni. Le het, hogy nincs iga zam,
de szerintem püs pö ke ink a nyi lat ko za tot nem fe jez ték be, tor zó ma radt. Nem
ír ták le pél dá ul azt, hogy mi lyen ren dez vény va ló a temp lom ba. Le het-e kam -
pány gyű lést, párt kong resszust vagy po li ti kai vi ta na pot ren dez ni? Pe dig mi -
lyen jó len ne egy ér tel mű ál lás fog la lás azon gyü le ke ze te ink szá má ra is, ame -
lye ket meg kör nyé kez nek po li ti kai aján la tok kal: len ne mi re hi vat koz ni. 

Nem tu dom, hogy püs pö ke ink a nyi lat ko za tot foly tat ják-e, és ha igen, ak -
kor ho gyan, de re mé lem, hogy ha foly tat nák, ak kor be le fér ne írá som cí me:
Tart suk tá vol a po li ti kát temp lo ma ink tól! 

He ré nyi Ist ván (Bu da pest)

Ki lenc ve ne dik szü le tés nap ja előtt
alig egy hét tel, feb ru ár 17-én is mét tö -
me ges es kü vőt ce leb rált Dél-Ko re á -
ban Szun Mjung Mun tisz te le tes, a
hír hedt Egye sí tő Egy ház ala pí tó ja
és ve zé re.

A lát vá nyos tö me ges es kü vőn,
vagy is a „koz mi kus ál dá si ce re mó ni -
án” mint egy hét ezer pár mond ta ki
a bol do gí tó igent, kö zöt tük olyanok
is, akik ez út tal csak meg erő sí tet ték
ko ráb bi fo ga dal mu kat – erő sí tet te
meg az egy ház egyik szó vi vő je.

Az ál dás ban ma ga Szun Mjung
Mun és fe le sé ge, Han Hak Dzsa is
részt vett, a ma gát mes si ás ként jel -
lem ző Munt és ne jét „igaz szü lő ként”
mél tat ták a kö ve tők.

A ce re mó ni á ra a Szö ul kö ze lé -
ben fek vő Go jang vá ro sá nak vá sár -

köz pont já ban ke rült sor. A leg utób -
bi tö me ges es ke té sen – 2009 ok tó be -
ré ben – az egy ház be szá mo ló ja sze -
rint tíz ezer pár vett részt. A há za su -
lan dók nagy ré sze az Egye sí tő Egy ház
ré vén, fény ké pek és élet raj zi ada tok
alap ján lett ki je löl ve egy más nak.

Szun Mjung Mun 1954-ben ala pí -
tott egy há za vi lág szer te gaz da sá gi és
po li ti kai ak ti vi tá sa ré vén is is mert. A
múlt ban az egy ház ép pen a tö me ges
es kü vői mi att állt a bí rá la tok kö -
zép pont já ban, de a Mun-szek tá nak
azt is fel rót ták, hogy ki mon dott cél -
ja volt a vi lág ura lom meg szer zé se.

Az egy ház fő feb ru ár 25-i szü le tés -
nap já ra va ló sá gos ün nep so ro za tot
ter vez nek mind a csa lád, mind pe dig
a hí vők kö ré ben.

d MTI

Is mét tö me ges es kü vőt tar tot tak
Dél-Ko re á ban

Há rom pa pot és egy di a kó nust kö -
zö sí tett ki a ró mai ka to li kus egy ház
Szlo vá ki á ban, mert két ség be von ták
az egy há zi ta ní tást, il let ve püs pö ke -
i ket – je len tet te be a Szlo vák Püs pö -
ki Kon fe ren cia (KBS). Jo zef Ko váčik,
a KBS szó vi vő je sze rint az eret nek -
nek nyil vá ní tott négy pap kö zül
ket ten a po zso nyi, ket ten pe dig a
nagy szom ba ti egy ház me gye tag jai
vol tak.

A most ki kö zö sí tett pa pok a köz -
le mény sze rint ta valy de cem ber ben
le vél ben szó lí tot ták fel a po zso nyi ér -

se ket és az összes szlo vák püs pö köt,
hogy te gye nek nyílt hit val lást egy ál -
ta luk meg szö ve ge zett hit val lá si for -
mu la sze rint. Egye bek kö zött azt
kér ték a püs pö kök től, hogy ítél jék el
a ho mo sze xu a li tást, a sza bad kő mű -
ves sé get, a má gi át és más, ál ta luk bű -
nös nek mi nő sí tett je len sé get. Mi u tán
a püs pö kök ké ré sü ket nem tel je sí tet -
ték, egy újabb le vél ben az „igaz hit el -
ha gyá sá val” vá dol ták meg az egy há -
zi elöl já ró kat, s azt ál lí tot ták, hogy
„jog ta la nul bi to rol ják hi va ta lu kat”.
Le ve lü ket a pa pok a pá pá nak is meg -

küld ték, s egy ben be je len tet ték, hogy
ezen túl egye ne sen a pá pá nak ren de -
lik alá ma gu kat.

Sta nis lav Zvo lenský po zso nyi, va -
la mint Ró bert Be zák nagy szom ba ti
ér sek nyi lat ko za ta i ban ve szé lyes nek,
az igaz ka to li kus hit tel el len té tes nek
mi nő sí tet te a pa pok né ze te it, és
meg ál la pí tot ta a ki kö zö sí tés té nyét.

A po zso nyi saj tó sze rint a négy pap
ki kö zö sí té sé nek leg főbb oka az, hogy
nyíl tan bí rál ták a ka to li kus egy ház -
ban ural ko dó mai ál la po to kat.

d MTI

Pa po kat kö zö sí tett ki a ka to li kus egy ház Szlo vá ki á ban

Va len tin-na pi mi se
Szent mi sét tar tot tak Va len tin nap ja
al kal má ból hét főn, feb ru ár 15-én a
bu dai fe ren ce sek temp lo má ban, ahol
sze rel mes pá rok, je gye sek, há zas pá -
rok kér het ték Szent Bá lint, az az Va -
len tin vér ta nú köz ben já rá sát kap -
cso la tuk ra, sze rel mük meg úju lá sá ra. 

A ka to li ku sok kö ré ben már a kö -
zép kor ban szo kás volt, hogy Szent
Bá lint nap ján a sze rel me sek ap ró sá -
gok kal lep ték meg egy mást. Ez ar ra
ve zet he tő vissza, hogy Szent Bá lint
vér ta nú, aki a 3. szá zad ban élt, kert -
jé nek vi rá ga i ból rend sze re sen meg -
aján dé koz ta a szo mor ko dó kat. Ő
azért szen ve dett vér ta nú sá got, mert
ke resz tény szer tar tás sze rint ad ta
össze a sze rel mes pá ro kat.

A fe ren ce sek – a Csa lá dok Jé zus -
ban moz ga lom mal kö zö sen – az
utób bi év ti zed ben min den év ben
meg ren dez ték a sze rel me sek vé dő -
szent jé nek mi sé jét.

d MTI



Feb ru ár 28-án 18 óra kor a bé kás me -
gye ri evan gé li kus temp lom ban (1038
Bu da pest, Me ző u. 12.) Kol tai Ka ta -
lin gi tár kon cert jé re ke rül sor. Köz re -
mű kö dik: Bod ro gi Éva (szop rán). A
kon cer ten Dow land, Haydn, Bar ri os,
Vil la-Lo bos, Sztoj anov, Po ulenc mű -
vei hang za nak el. A be lé pés díj ta lan,
ado má nyo kat jó szív vel fo ga dunk.

A Ke resz tény Öku me ni kus Ba rá ti
Tár sa ság (KÖT) kö vet ke ző össze jö -
ve te le már ci us 1-jén, hét főn 18 óra -
kor lesz a Há ló he lyi sé gé ben (1053
Bu da pest, Fe ren ci ek te re 7–8., Kár -
pá tia ud var III. lh. II. em.). Té má ja dr.
Szé chey Bé la Jó zsef vil la mos mér nök,
evan gé li kus lel kész Az egy ház fe le lős -
sé ge a te rem tett vi lá gért (a kop pen há -
gai klí ma kon fe ren cia vissz hang ja)
cí mű elő adá sa. Min den kit sze re tet -
tel vár a tár sa ság ve ze tő sé ge.

Az evan gé li kus gim ná zi u mok 4. or -
szá gos kó rus ta lál ko zó ját már ci us 5–
7-én tart juk Sop ron ban. A kó ru sok
be mu tat ko zá sá ra 6-án, szom ba ton 19
óra kor ke rül sor gá la hang ver seny
ke re té ben a Liszt Fe renc Kon fe ren -
cia- és Kul tu rá lis Köz pont ban (Liszt
Fe renc u. 1.), aho vá sze re tet tel hí vo -
ga tunk min den ér dek lő dőt.

A bu da pes ti Syl ves ter Já nos Pro tes -
táns Gim ná zi um igaz ga tót ke res.
Az ér dek lő dő ket kér jük, te le fo nál ja -
nak a 20/533-2405-ös vagy a 30/272-
4126-os szám ra.

HÍREK, HIRDETÉSEK

16 e 2010. február 28. Evangélikus Élet

VASÁRNAP

23.45 / TV2
Hó hull a céd rus ra
(ame ri kai ro man ti kus
dráma, 1999) (126')
Vas tag és ta pint ha tó köd bo -
rít ja a San Pi ed ro szi ge tet.
Az öböl ben pis lá ko ló lám pás
vész je le ket küld egy el akadt
ha lász ha jó ról, míg odébb
egy te her ha jó im bo lyog va -
kon a tej fe hér köd ben. Reg -
gel re a ten ger és az ég ki tisz -
tul, de a ha lá szok és gyü möl -
csös gaz dák bé kés kis fal va
örök re meg vál to zik. Hol tan
ta lál ják a ha lász fa lu egyik la -
kó ját, sa ját há ló já ba kö töz ve,
ha lá los seb bel a fe jén. A vi -
lág há bo rú utá ni Ja pán-el le -
nes lég kör ben a kör nyék be li -
ek egy má sik ha lászt, a ja pán
szár ma zá sú Ka zu ót gya nú -
sít ják.

HÉTFŐ

8.25 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Kény sze rű böjt
13.28 / Bar tók rá dió
Ele kes Zsu zsa Bach-mű ve ket
ját szik a Má tyás-temp lom
or go ná ján
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
19.35 / Du na Tv
Cho pin bi cen te ná ri u mi hang -
ver seny 1810–2010
(ma gyar kon cert film, 2010) (146')
19.42 / Kos suth rá dió
Az MR Gyer mek kó ru sa éne kel
21.30 / m1
Té li olim pia 2010 – Van cou -
ver. A zá ró ün ne pély össze -
fog la ló ja
22.55 / Du na Tv
Múlt idő ’89
A ma gyar rend szer vál tás a
kül föl di tu dó sí tók sze mé vel

KEDD

10.20 / m2
Ma gyar év szá za dok
(ma gyar do ku men tum film-
so ro zat) Az egy házpo li ti -
kai tör vé nyek
14.10 / Du na II. Au to nó mia
Az er dé lyi szász kul tú ra nyo -
má ban (ma gyar is me ret ter -
jesz tő film so ro zat, 2002) (30')
„Erős vár a mi Is te nünk…”
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
Pécs, a 2000 éves vá ros
19.50 / Kos suth rá dió
Jó éj sza kát, gye re kek!
Mil ne: Mi ci mac kó kuc kó ja
20.00 / Du na Tv
Iszony (ma gyar film drá ma,
1965) (102')
21.30 / m1
Szí ven szúrt or szág
(ma gyar fik ci ós do ku men -
tum film, 2009) (84')

SZERDA

13.27 / Ba tók rá dió
Bu da pes ti ze nei he tek 2009
A pá ri zsi No tre-Dame kó ru -
sá nak hang ver se nye
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
14.00 / M. Ka to li kus Rá dió
„Va la ki ír a ke zed del…”
Az an tik és ke resz tény mi to -
ló gia mint for rás a ma gyar
köl té szet ben
14.00 / PAX
In vo ca tio mu si ca lis. Ko rál- és
zsol tár fel dol go zá sok
14.20 / RTL Klub
Mi előtt fel kel a nap
(ame ri kai–oszt rák–sváj ci ro -
man ti kus drá ma, 1995) (105')
20.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Ze ném mel di csé rem. Fe je ze -
tek a kor társ egy ház ze né ből

CSÜTÖRTÖK

13.40 / PAX
Pi lá tus
Ká kay Ist ván – Re mé nyik
Sán dor Pi lá tus c. ver sé nek
ze nés fel dol go zá sa
14.00 / m2
És még egy mil lió lé pés
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat) (47')
Kör mend től az Őr ség fe lé
16.45 / Má ria Rá dió
Hit vé dő
Győ ri Ta más evan gé li kus lel -
kész, Bacs kai Bá lint re for má -
tus lel kész és Ipoly atya hit -
vé del mi mű so ra
20.40 / PAX
Ke rék pár tú ra egy ház tör té ne ti
uta kon (úti film) Is ko la-temp -
lo mok, „Ott va gyok honn…”
23.30 / Bar tók rá dió
Ars no va
Hor váth Ba lázs: Kla ri né tok
nagy ver se nye

PÉNTEK

14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Jo han nes
Brahms. Ün ne pi és em lék be -
szédek – ve gyes  kar ra, bib li ai
szö ve gek re
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok. Bölcs kei Gusz táv
re for má tus püs pök
17.05 / Du na II. Au to nó mia
A nap ven dé ge
Je le nits Ist ván pi a ris ta ta nár
17.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Ars Sac ra. Szak rá lis mű vé szet
19.05 / PAX
Raf fay Sán dor (ma gyar
dokumen tum film, 2007) (36')
22.00 / m2
Sze líd va dak (fran cia film -
drá ma, 2006) (98')
23.00 / Bar tók rá dió
Ars no va
Ko csár Mik lós: Mi se
Ar vo Pärt: A to ri nói le pel
Ga vin Bryars: Rek vi em után

SZOMBAT

12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Ke resz tény egész ség ügy
14.40 / m2
Mai hit val lá sok
Lá to ga tó ban 
dr. Frenkl Ró bert nél
19.00 / Bar tók rá dió
Ver di: At ti la (há rom fel vo ná -
sos ope ra elő já ték kal)
21.05 / Du na Tv
21 gramm (ame ri kai film drá -
ma, 2003) (120')
21.38 / Kos suth rá dió
Vál to za tok egy gye rek dal ra
Var ró Dá ni el iro dal mi stí lus -
pa ró di ái
23.30 / RTL Klub
A fi úk nem sír nak (ame ri kai
film drá ma, 1999) (118')
0.15 / m1
A Ká dár-kor szak utol só év ti -
ze de (ma gyar do ku men tum -
film, 2009) (50')

VASÁRNAP

8.08 / Vö rös mar ty Rá dió
(Szé kes fe hér vár)
Lel ki szósz
Evan gé li kus fél óra
10.25 / m1
Re for má tus ma ga zin
11.30 / m2
Uno ká ink sem fog ják lát ni
(vá ros vé dő mű sor) (25')
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
15.05 / Bar tók rá dió
Mu si ca Sac ra
(egy ház ze nei ma ga zin)
20.04 / Kos suth rá dió
Rá dió szín ház. Eg res sy Zol tán:
Sós ka, sült  krump li
21.00 / m2
Az el szánt dip lo ma ta
(né met–an gol film drá ma,
2005) (129')
21.15 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Ja náček: Esz-dúr mi se
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30/943-5089.

Ha tá ron tú li ma gyar gyü le ke ze tek
szá má ra ke re sünk Prőh le-agen dát. A
fel aján lá so kat az észa ki püs pö ki hi -
va tal ba kér jük el jut tat ni: 1125 Bu da -
pest, Szi lá gyi Er zsé bet fa sor 24.
Fabiny Ta más püs pök

evangélikus élet. éled. éled?

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból február 28-ától március 7-éig

Va sár nap
Jé zus mond ta: „A szom bat lett az em be rért.” Mk 2,27 (1Móz 2,3; Mk 12,1–12;
Róm 5,1–5/6–11/; Zsolt 35,1–16) Eb ben a rö vid, lo gi kus  mon dat ban raj zo -
ló dik ki Is ten mun kál ko dá sá nak leg fon to sabb sza va: az „em be rért”. Min dent
en nek ve tett alá, le gyen az akár a vi lág te rem té se, akár a tör vé nyek al ko tá -
sa. Ér tünk. Szám ta lan aján dé ká nak az egyet len ér tel me, hogy az em ber (örök)
éle tét cé loz za, azt szol gál ja. Így kap ta az Ószö vet ség né pe a szom ba tot mint
a nyu ga lom nap ját, il let ve ez zel a ra jon gás sal aján dé koz ta Urunk a vi lág nak
a va sár na pot, Krisz tus fel tá ma dá sá nak ün nep nap ját. Ér tünk – min dent. Hi -
tünk gyö nyö rű, ha tár ta lan té nye: ilyen Atyánk van!

Hét fő
Krisz tus mond ja: „Nem hagy lak ti te ket ár ván, el jö vök hoz zá tok.” Jn 14,18 (Zsolt
102,18; Jer 26,1–3.7–16.24; Jn 11,32–45) Nincs olyan em ber, aki ne ré mül ne
meg a ma gány tól, a vi lág nak va ló ki szol gál ta tott ság tól, és akit az el ha gyott -
ság vagy az egye dül lét fé lel me tes ér zé se ne ke se rí te ne meg. Ép pen ezért Mes -
te rünk éle tet adó vi gasz ta lást nyúj tott min den ko ri ta nít vá nya i nak eb ben az
ígé re té ben: jö vök. „Bi zony, ha mar el jö vök” (Jel 22,20b) – Krisz tust mint ígé -
re tét meg tar tó Urat is mer jük, re mél jük. Ha ő mond ja, úgy lesz, mert nem
ha zu dik, és mert övé min den ha ta lom. Nem lé te zik olyan erő, amely jö ve -
te lét, hoz zánk ér ke zé sét, ér tünk jö ve te lét meg aka dá lyoz hat ná. Ezért hang -
zik hi te le sen, erőt adó an az ige: „Ne nyug ta lan kod jék a ti szí ve tek…” (Jn 14,1a)

Kedd
Is ten min den te remt mé nye jó, és sem mi sem el ve ten dő, ha há la adás sal él nek
ve le. 1Tim 4,4 (Zsolt 104,13; Jób 2,1–10; Jn 11,46–57) Meg sza ba dí tott éle tű,
lel ki is me re tű em ber sza vai ezek. Nem mé rics kél a „sza bad – nem sza bad”
kín zó kér dé se i vel, nem szab em be ri ha tá ro kat, ha nem él ve zi Is ten ha tár ta -
lan böl cses sé gé nek gyü möl cse it (1Móz 1,31). Tud ja, min den te remt mény tisz -
ta sá ga alap ve tő en az Is ten nel va ló kap cso la tá tól függ. Már pe dig a vi lá gon csak
az em ber sza kadt el Urá tól. Aki pe dig ke gye lem ből új éle tet ka pott, az éli Is -
ten től er re a vi lág ra ka pott fel ada tát, kül de té sét: di csé ri, ma gasz tal ja Aty ját
az er re ka pott aján dé kok kal, esz kö zök kel.

Szer da
Az Úr így fe lelt: Meg nyug tat té ged, ha az or cám megy ve le tek? 2Móz 33,14 (Zsid
4,9; 2Móz 17,1–7; Jn12,1–11) A fé le lem ben élő em ber lép tei rit kán ér nek a cél -
ba. Pe dig egy nagy lé pés, egy erőn ket meg ha la dó vál lal ko zás, kül de tés meg -
kez dé se előtt min den ki nek a szí ve meg re meg. Is ten tű zi ki a célt Mó zes nek
és a vá lasz tott nép nek, ho va men je nek, de se gít sé gét is ad ja mel lé. A mi élet -
utun kon is meg ta pasz tal juk meg nyug ta tó kö zel sé gét, amely ki űzi a fé lel met.
Nagy bá to rí tá sunk az, hogy nem va gyunk egye dül: Is ten ar ca (= sze mé lye)
ve lünk van, nem hagy el. Ez a fel hőt len biz ton ság ér zet szü li az öröm te li bi -
zony ság té telt: „Ve lem ván do rol uta mon Jé zus, / gond és fé le lem el nem ér.
/ El visz, el se gít en gem a cél hoz, / Ő, a győ zel mes hű ve zér.”

Csü tör tök
Lás sá tok meg, mi lyen nagy sze re te tet ta nú sí tott irán tunk az Atya: Is ten gyer -
me ke i nek ne vez nek min ket, és azok is va gyunk. 1Jn 3,1a (Zsolt 145,3; 1Jn 1,8–
2,2/3–6/; Jn 12,12–19) Ami biz tos eb ben a vi lág ban, az Is ten sze re te te. Ez az
Is ten meg ta pasz talt sze re te té ben gyö ke re ző biz ton ság szó lal meg az apos -
tol ta ní tá sá ban: tud juk, hogy kik va gyunk, ho va tar to zunk. Meg győ ző dé se
azért meg in gat ha tat lan, mert gyer mek sé günk egye dü li fel té te lét nem a mi
„jó sá gunk ban”, buz gól ko dá sunk ban lát ja, ha nem ki zá ró lag az Atya irán tunk
va ló sze re te té ben. Az Is ten vál toz tat ha tat lan sze re te te az örök be-, il let ve vissza -
fo ga dá sunk egyet len biz to sí té ka: ő dön tött mel let tünk, ő fo ga dott min ket gyer -
me ke i vé – a ke reszt ség ben.

Pén tek
Is ten ke gyel me és aján dé ka még bő sé ge seb ben ki áradt az egy em ber, a Jé zus
Krisz tus ke gyel me ál tal so kak ra. Róm 5,15b (Zsolt 119,76; Lk 9,43b–48; Jn
12,20–26) Meg tör tént, el vé gez te tett! Krisz tus a ke gye lem bű ne ink fö löt ti győ -
zel mét ki ál tot ta a vi lág ba. Ez a ki ál tás vissz hang zik Pál so ra i ban: nincs az a
múlt-, je len- vagy jö vő be li tett, mély ség, go nosz ság, amely nek bün te té sét ne
tö röl te vol na el Is ten a Gol go tán. Ez a győ ze lem az em be ri ség leg na gyobb
aján dé ka, amely el ve szi min den bűn mi at ti két ség be esé sün ket, és meg nyit -
ja a bűn ből va ló sza ba du lás út ját. Ezért hir det het jük mi az öröm te li hit val -
lá sun kat: Ave crux, spes uni ca – üd vöz légy, ke reszt, egye dü li re mé nyem!

Szom bat
Ti va ló ban úgy hal lot ta tok ró la, és kap ta tok fe lő le ta ní tást, aho gyan az meg -
va ló sult Jé zus ban. Ves sé tek le a ré gi élet sze rint va ló óem bert. Ef 4,21–22 (Neh
5,9b; Gal 2,16–21; Jn 12,27–36) Az „át öl tö zés” le he tő sé gé nek egyet len oka Jé -
zus. Is ten sze re tet pa zar lá sa nem en ge di meg a fol toz ga tást, stop po lást, jó -
ra ma gya rá zást, ha nem csak is a tel jes élet cse rét. Él jünk hát fe le lő sen a ne -
künk adott drá ga, in gyen ke gye lem mel, le he tő ség gel – Krisz tus sal. 

g Esz lé nyi Ákos

Új nap – új kegyelem
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