
„Az if jú Bor nem isza egy íz ben ma gát an gyal -
nak ál cáz va el rej tő zött a lu the rá nu sok kal sza -
ka dat la nul kel le met len ke dő ka to li kus vár ka -
pi tány, Fe ledy Les tár ke men cé je mö gé…”

A királyi Magyarország „olthatatlan
fáklyája” f 10. oldal

evangélikus hetilap 75. évfolyam, 10. szám g 2010. március 7. g Böjt 3. vasárnapja (Oculi) Ára: 250 Ft

„Az est egy ős be mu ta tót is tar to ga tott: Szo ko lay Sán dor
ze ne szer ző nek a Cso ó ri Sán dor ver se i re írt ora to ri kus lá -
to má sát. A női kar ra és ze ne kar ra írt opus a köl tő gon do -
la ta i nak fü zé re; az evan gé li kus mes ter a mű nek a Tél vé gi
ta vasz vá ró cí met ad ta.”

Születésnapi költőköszöntő – zenével és igével f 8. oldal

„A jö vő ben az or szág leg né pe sebb
egy ház ke rü le té ben egy sze rű lel kész -
ként kí ván te vé keny ked ni. Käßmann
1999 óta volt Han no ver püs pö ke.”

A tévedhetőség artistájának
búcsújára f 6. oldal

2009 őszén egy há zunk el nök sé ge
pá lyá za tot írt ki a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház lo gó já nak és ar -
cu la tá nak meg ter ve zé sé re. Negy -
ven egy pá lyá zó tól het ven egy pá lya -
mun ka ér ke zett. A pá lyá zat ér vé nyes
és ered mé nyes volt. Az in ter ne te zők
a hon la pon már a dön tés nap ján ta -
lál koz hat tak a nyer tes pá lya mű vel.

Elő ször is tisz táz ni kell né hány
alap kér dést. Le het, hogy tré fás nak tű -
nik, de a pá lyá zat ki írá sa utá ni na pok -
ban bi zony nem csak olyan le ve lek ér -
kez tek a meg je lölt kap cso lat tar tó cí -
mé re, ame lyek ben a le en dő pá lyá zók
ér dek lőd tek egy há zunk sa já tos sá gai,
te vé keny sé ge vagy az eset leg meg lé -
vő, ha gyo má nyos jel kép rend szer
iránt. Akad tak bi zony olya nok is,
akik meg kér dő je lez ték az el nök ség
szán dé kát, tit kos üz le ti szem pon to -
kat vél tek fel fe dez ni a pá lyá zat ki írá -
sa mö gött, avagy ha gyo mány tisz te let -
re szó lí tot tak fel a Lu ther-ró zsát il le -
tő en… 

Osz las sunk hát el egy fél re ér tést:
nem dob juk ki a Lu ther-ró zsát! A Lu -
ther-ró zsa a vi lág evan gé li ku sa i nak
jel ké pe, jel vé nye, véd je gye. Nem ki -
sebb teo ló gus, mint ma ga Lu ther
Márton ter vez te, s az el ső is mert vál -
to za tot az ő út mu ta tá sa alap ján id.
Lu cas Cra nach, a kor egyik leg na -
gyobb né met fes tő je met szet te fá ba.

A Lu ther-ró zsa fon tos mind nyá -
junk szá má ra: hasz nál juk gyü le ke ze ti
pe csé te ken, ki ad vá nyo kon, ká té kon,
jel vény ként a za kó haj tó ká ján. De a
Lu ther-ró zsa nem a Krisz tus- és Lu -
ther-kö ve tők ma gyar or szá gi egy há -
zá ra utal! Ezért van hát szük ség
olyan véd jegy re, amely kel lő kö rül -
te kin tés sel be ve zet ve és fel sza ba -
dul tan al kal maz va a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy há zat mint szer ve ze -
tet je lent he ti, nem csak a ma gunk szá -
má ra, de a köz vé le mény szá má ra is.

A pá lya mun kák zsű ri zé se két lép -
cső ben tör tént. Elő ször szak mai zsű -
ri vá lo gat ta át a mű ve ket. Alap el vei
a kö vet ke zők vol tak: a lo gó ne ha son -
lít son a Lu ther-ró zsá ra, mert ez zel
csak za vart kel te nénk. Hi szen a
szám ta lan, hasz ná lat ban lé vő, nem
ka no ni zált ró zsa mel lé csak egy újab -
bat he lyez nénk. (Meg jegy zen dő,
hogy az evan gé li kus egy há zak szer -
te Eu ró pá ban nem hasz nál ják szer ve -
ze tük lo gó ja ként a Lu ther-ró zsát.)
Fon tos, hogy a lo gó szí nes és szür ke
ár nya la tos nyom ta tás ban is jól lát ha -
tó le gyen, vál toz ta tás nél kül meg je -
len hes sen kis mé re tű (név jegy kár -
tya, toll, jel vény) és na gyobb mé re tű
(au tó, pó ló, zász ló) tár gya kon, egy -
sze rű le gyen, mo dern és könnyen
meg je gyez he tő. 

Tév hit, hogy egy lo gó nak min -
den te vé keny sé get be kell mu tat nia,
ame lyet az adott szer ve zet, cég vé gez,
mert ez túl bo nyo lult tá ten né a gra -

fi kát. Gon dol junk csak azok ra a véd -
je gyek re, ame lyek már szö veg nél kül
is meg áll ják a he lyü ket: a Mer ce des
csil la gá ra, az egész ség ügyi szer ve ze -
tek vö rös ke reszt jé re, a Ni ke pi pá já -
ra vagy a Zsol nay-por ce lán öt tor nyú
épü le té re.

A szak ma i ak mel lett ter mé sze te -
sen íz lés be li szem pon tok is sze re pet
kap tak.

Az el ső zsű ri vé gül négy pá lyá zó
mun ká ját küld te to vább. Meg ér dem -
lik, hogy név sze rint meg em lít sük
őket: Bo kor Pé ter, Ma u rer Kli mes
Ákos, Or bán Pé ter és Pet ri ko vics Edit.

A vég ső dön tés a pá lyá za tot ki író
el nök ség, il let ve a Dé li és az Észa ki
Egy ház ke rü let püs pö ké nek ke zé ben
volt (az or szá gos iro da igaz ga tó ja be -
teg ség mi att tá vol ma radt), akik szin -
te köz fel ki ál tás sal Pet ri ko vics Edit
mun ká ját vá lasz tot ták. Az ál ta la ter -
ve zett lo gó az ősi IKH TÜSZ jel ké pé -
re, a ke resz tény ség alap ve tő té te lé re
épül. A hal egy vo nal lal meg raj zol ha -
tó, ugyan úgy, ahogy az óke resz tény
em lé ke ken ta lál ko zunk ve le. Ugyan -
ak kor di na mi kus, len dü le tes, moz -
gás ban van: 21. szá za di vá vált. A vo -
nal al só szá ra mint egy vé del me zőn
öle li kö rül a fel ira tot. Ez ál tal nem csak
a be fo ga dást hang sú lyoz za, de erő sen
em lé kez tet egy e be tű re is: „e, mint
evan gé li kus”.

„Úgy gon do lom – vall ja a gra fi -
kus –, hogy nap ja ink ban a nyi tott ság,
a meg úju lás ra va ló haj lan dó ság, va -
la mint az el fo ga dás és a jó ér te lem -
ben vett al kal maz ko dó ké pes ség, mely
att ri bú tu mok az evan gé li kus szel le -
mi ség sa ját jai is, el en ged he tet len fel -
té te lei a bol do gu lás nak, me lyek ben
ke resz tény em ber ként mi ni mum il -
len dő jó pél dá val elöl jár nunk, a
nyil vá nos ság előt ti meg je le nés kor
pe dig – akár az egy ház lo gó já val –
hang sú lyoz nunk.” 

A ki vá lasz tott lo gó (te hát véd -
jegy, jel kép, szim bó lum) meg fog
je len ni egye bek kö zött az or szá gos
iro da osz tá lya i nak le vél pa pír ján, a
hon la pon, a 2017-re mu ta tó elő ké szü -
let anya ga in, egy há zunk pla kát kam -
pá nya in, au tó mat ri cá kon. 

Ne dob juk hát ki a Lu ther-ró zsát!
De sze res sük ezt az újat, a ha lat! Ad -
ja Is ten, hogy az óke resz té nyek hi te,
el szánt sá ga és össze tar tá sa új, 21.
szá za di len dü let tel hat vá nyo zód jék
éle tünk ben.

A szer ző mű vé szet tör té nész, az Evan -
gé li kus Or szá gos Mú ze um tu do má -
nyos mun ka tár sa

Jó-e még a Lu ther-ró zsa?
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház új lo gó já ról
g Zász ka licz ky Zsu zsan na

„A ki vá lasz tott lo gó meg
fog je len ni egye bek kö zött
az or szá gos iro da osz tá -
lya i nak le vél pa pír ján, a
hon la pon, egy há zunk
plakát kam pá nya in, au tó -
mat ri cá kon.

Zsinat a koronázóvárosban f 3. oldal
Béri hagyaték f 7. oldal
Újtemplomi megújulás f 7. oldal
A Szentlélek elleni bűn f 11. oldal
Szélrózsa-előtalálkozó f 12. oldal
Fülöpökhöz írt levél f 13. oldal

b Evan gé li kus egy há zunk zsi na ta
1997. feb ru ár 22-én dön tött ar -
ról, hogy meg ala kít ja a har ma -
dik egy ház ke rü le tet. A 2000-
ben lét re jött ke rü let el nök sé -
gé nek egyik el ső ha tá ro za ta az
volt, hogy min den év ben – az év -
for du ló hoz kö ze li szom ba ton –
egy ház ke rü le ti nap ke re té ben
em lé kez ze nek meg e tör té nel mi
ese mény ről. Így az el múlt hét vé -
gén leg fi a ta labb egy ház ke rü le -
tünk né pe Ba kony cser nyén ün -
ne pel te a kerület ti ze dik szü le -
tés nap ját.

Ba kony cser nye – geo ter mi kus ener -
gi á val fű tött – temp lo ma mél tó hely -
szín nek bi zo nyult a ju bi le u mi együtt -
lét re a sze les feb ru ár vé gi szom ba ton.
Az al ka lom Sza bó György egy ház ke -

rü le ti fel ügye lő kö szön té sé vel kez dő -
dött, majd Tu ri Ba lázs, a te le pü lés
evan gé li kus pol gár mes te re kért szót.
Mint mond ta, Ba kony cser nye 3200
fős bá nyász te le pü lés, s a fa lu ban
olyan össze tar tás van, ami lyet csak a
bá nyá szok tud nak meg va ló sí ta ni. En -
nek ha tá sa ma is ér ző dik, ha össze fo -
gás ra van szük ség. Hoz zá tet te, hogy
a temp lom fű tés nek hí re van a kör nyé -

ken, ezért itt az ön kor mány zat ta nul
az evan gé li ku sok tól.

A fa lu ve ze tő jé nek sza vai után
Szar ka Ist ván es pe res nek, he lyi lel -
kész nek a Zsolt 25 alap ján el hang zott
áhí ta tá ra fi gyel tek az egy be gyűl tek,
majd dr. Lack ner Pál dan dár tá bor nok ,
pro tes táns tá bo ri püs pök – az egy ko -
ri nyu ga ti ke rü le ti püs pök vá lasz tás je -
lö lő- és sza va zat szám lá ló bi zott sá -
gának el nö ke – tar tott elő adást Tíz -
éves lesz új já ala kult egy ház ke rü le -
tünk – ahogy el kez dő dött cím mel.

Az elő adó a kez de tek től idéz te fel
a tör té nel mi du nán tú li ke rü let ha gya -
té kát, szólt az új já szü le tés elő ké szí -
té sé ről, a püs pö ki szék hely ki vá lasz -
tá sának és a ke rü let név adá sá nak
kö rül mé nye i ről is.

A ba kony cser nyei gyü le ke zet óvo -
dá sa i nak és ének ka rá nak szol gá la ta
után ebéd szü net kö vet ke zett, mi köz -
ben a részt ve vők a Du na Te le ví zió Szeg -

let kő mű so rá ban – Egy egy ház ke rü let
fel tá ma dá sa cím mel – 2000. ok tó ber
1-jén su gár zott epi zó dot néz het ték.

A dél utá ni prog ram a ke rü let el -
nök sé ge által leg utóbb – A csa lád fő
így ta nít sa há zané pét! – Ne ve lés Lu -
ther teo ló gi á ja alap ján cím mel –
ki írt teo ló gi ai pá lyá za t ered mény hir -
de té sé vel kez dő dött.

Egy ház ke rü le ti nap
ju bi le um mal

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
el fo gad ha tat lan nak tart ja a 2008-as
ok ta tá si ki egé szí tő nor ma tí va pót ló -
la go san meg ha tá ro zott össze gét, és ki -
fo gást emel a ki szá mí tás mód sze re el -
len. A ki egé szí tő tá mo ga tás kor rek -
ci ós össze gé nek ily mó don tör té nő
meg ál la pí tá sá val az egy ház köz ok ta -
tá si in téz mé nye i ben ta nu ló di á ko kat
és azok csa lád ja it a kor mány el já rá -
sa hát rá nyo san meg kü lön böz te ti –
emel te ki az egy ház zsi na tá nak és or -
szá gos el nök sé gé nek ál lás fog la lá sa. 

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. 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.

A Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon -
fe ren cia (MKPK) gaz da sá gi bi zott sá -
gának köz lé se sze rint di á kon ként 13
429 fo rint tal kap nak ke ve seb bet az
egy há zi is ko lák az ön kor mány za ti
in téz mé nye ket meg il le tő tá mo ga -
tás nál 2008-ra vo nat ko zó an.

Er dő Pé ter bí bo ros, az MKPK el nö -
ke tu dat ta: min den tör vé nyes lé pést
meg fog ten ni az egy há zi is ko lák ba já -
ró ta nu ló k, va la mint szü le ik és az in -
téz mé nyek dol go zói jo ga i nak ér vé -
nye sí té se ér de ké ben. Köz lé se sze rint
„ezek az ada tok, kü lö nös te kin tet tel
a hi va ta los in dok lá suk ra és mér té kük -
re (…), azt mu tat ják, hogy a tör vé -
nyes ség és a jog biz ton ság egy há zi in -
téz mé nye ink te kin te té ben fo lya ma to -
san csor bát szen ved”.

A Pénz ügy mi nisz té ri um er re re a -
gál va azt ír ta a Magyar Távirati Iro -
dá hoz el jut ta tott köz le mé nyé ben,
hogy a ki szá mí tás ra vo nat ko zó jog -
sza bá lyok alap ján ál la pí tot ták meg 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
össze gét.

Az MKPK Ál lan dó Ta ná csa
ugyan akkor ar ról tá jé koz tat ta az
MTI-t, hogy az Al kot mány bí ró ság -
hoz for dul a 2008. évi köz ok ta tá si ki -
egé szí tő tá mo ga tást meg ha tá ro zó
kor mány ren de let és a köz ok ta tá si
tör vényt mó do sí tó 2009. évi tör vény
fe lül vizs gá la ta ügyé ben. Ál lás pont -
ja sze rint az al kot mánnyal több pon -
ton el len té tes a ki egé szí tő tá mo ga -
tás rend sze ré nek 2010-től ha tá lyos
sza bá lyo zá sa is.

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 lai ki egé szí tő nor ma tí va 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.

d MTI

Az evan gé li kus
egyház sem ért

egyet a ki egé szí tő
nor ma tí va
össze gé vel

f Folytatás a 3. oldalon
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Sze re tő mennyei Atyánk! Té ged szó -
lí tunk meg imád sá gunk kal, aki hoz -
zánk ve ze tő és előt tünk fel tá ru ló
uta kon is mer te ted és osz tod meg ve -
lünk ön ma gad. A ke reszt sé get ad tad
ne künk aján dé kul, igéd del ma gad hoz
gyűj tesz, az úr va cso rá val pe dig meg -
tar tasz je len lé ted ben és a leg erő -
sebb kö zös ség ben. Tud juk jól, te
vagy az, aki Fi a don, Jé zus Krisz tu son
ke resz tül szol gál tál és fá ra doz tál ér -
tünk bű ne ink mi att, hol ott ne künk
kel le ne szol gál ni té ged.

Min den ha tó Atyánk, szo mo rú an
és szé gyen kez ve vall juk meg, hogy ál -
do za tod el le né re ben nünk és kö rü -
löt tünk alig-alig nö vek szik az élet. Ké -
rünk ezért, kö nyö rülj a ma gunk kal és
má sok kal kap cso la tos tü rel met len sé -
gün kön. Kö szön jük, hogy időt, le he -
tő sé get, ke gyel met adsz ne künk ah -
hoz, hogy igéd hez sze lí dül jön az
éle tünk, és jó gyü möl csöt te rem -
hes sünk. Add meg, Urunk, hogy
né ped a te vi lá gos sá god út ján jár jon.

Urunk, ami kor sze mé lyes éle tünk
ter hei is szin te hor doz ha tat la nul na -
gyok nak tűn nek, ne en gedj meg fe led -
kez nünk te rem tett vi lá god ról. Gyó -
gyíts meg kis hi tű sé günk ből, ami kor
„nagy ügye kért” ké rünk, és add a
mus tár mag nyi hit re mény sé gét. Bé -
kítsd össze az el len fe le ket, add, hogy
ne a fegy ve rek te remt se nek ren det a
vi lág ban. Add, Urunk, hogy a seb zett
és meg zsa rolt ter mé szet ki ál tá sa it is
meg hall juk és meg ért sük, és ön ma -
gunk meg za bo lá zá sa árán se gíts be -
gyó gyí ta ni se be it.

Ké rünk, Is te nünk, adj erőt el hor -
doz nunk a hi tün ket pró bá ló kö rül -
mé nye ket. Ter het je lent szá munk ra
az ér tet len ség, a meg fá ra dás, a cél té -
vesz tés, a meg osz tott ság, az igaz ság -
ta lan ság. Urunk, aki el hor do zás ra
kész lé lek kel aján dé ko zol meg min -
ket, él tesd ben nünk a re mény sé get,
hi szen a te győ zel med nyo mán bár -
hol és bár mi kor új élet tá mad.

Kö nyör günk az egész ke resz tény
egy há zért, amely lát ha tat lan há ló ként
van je len az egész vi lá gon. Add,
hogy lát has sunk és él hes sünk meg -
úju lást ha zai egy há zunk ban, mely nek
kö zös sé ge i ben ta lán so ka kat ez a
va sár nap is az egy más tól ka pott se -
bek re em lé kez tet. Ta níts in kább a
test vé rek és el eset tek ter hét hor da -
ni, sem mint egy mást meg ter hel ni.
Se gíts egy mást ön ma gunk nál több -
re be csül ni, job ban tisz tel ni és egy -
há zun kat és té ged szív ből sze ret ni.
Újítsd meg a pász to ro kat és egy há -
zunk né pét, hogy így jár juk a ve ze tés
és a szol gá lat út ját, sa ját pél dánk kal
iga zít va er re az út ra a gond ja ink ra bí -
zot ta kat.

Is te nünk, a te mennyei, örök erőd -
be ajánl juk az ár vá kat és öz ve gye ket,
a test ben vagy lé lek ben meg fá rad ta -
kat: a be te ge ket, a hal dok ló kat, az el -
ha gyot ta kat és ma gá nyo so kat, a sze -
gé nye ket és haj lék ta la no kat és mind -
azo kat, akik mel lett nem áll sen ki. Mi,
akik te ben ned örök tá maszt ta lá -
lunk, le győz he tet len, gyó gyí tó sze re -
te ted be ajánl juk őket az egész vi lág -
gal és ön ma gunk kal együtt. Add,
Urunk, hogy sze me in ket egye dül
rád emel hes sük, hi szen csak tő led
vár ha tunk se gít sé get, csak ná lad van
a re mény ség. Ámen.
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Zak la tott vi lág ban élünk. Ép pen
ezért sze ret nénk, ha leg alább a temp -
lom ban ta lál nánk egy kis nyu gal mat.
Is ten igé je böjt har ma dik va sár nap -
ján azon ban úgy nyug tat meg ben -
nün ket, hogy előt te ala po san fel ka -
var. Pró fé tai szót hal lunk, amely rá -
vi lá gít a hely ze tünk re: ar ra, hogy Is -
ten ir gal ma nél kül min den pró bál ko -
zá sunk ku darc ra van ítél ve.

Is ten igé je szem be sít ben nün ket a
hűt len sé günk kel és az en ge det len sé -
günk kel. A pró fé ta sza vai a ba bi lo ni
fog ság ide jén szól tak. A fog ság év ti -
ze de i vel kap cso lat ban leg in kább ar -
ról szok tunk be szél ni, hogy a zsi dó
nép élet ben ha gyott ma ra dé ka mi -
cso da iszo nya tos meg alá zott ság ban,
nyo mo rú ság ban ten get te a nap ja it.
Ami két ség kí vül igaz is, csak hogy
nem sza bad el fe lej te nünk, hogy a vá -
lasz tott nép Ba bi lon ban nem ál do zat
volt, ha nem Is ten jo gos íté le té nek sú -
lya alatt szen ve dett!

Hosszú évek, év szá za dok go nosz -
sá ga, ön zé se, hi tet len sé ge, en ge det -
len sé ge, em ber te len sé ge és is ten te -
len sé ge ve ze tett oda, hogy mar co na
őrök fel ügye le te alatt ide gen föld re
kel lett köl töz ni ük, és a ki te le pí tett ség
nyo mo rú sá gá ban csak só hajt va em -
lé kez het tek temp lo muk füs töl gő
rom ja i ra. Mert hogy hi á ba volt min -
den ko ráb bi pró fé tai fi gyel mez te tés
és még in kább Is ten ol tal ma zó di cső -
sé ge, a vá lasz tott nép nem volt en ge -
del mes, nem szol gál ta Urát tel jes
szí vé vel és egész éle té vel. 

És hogy célt ne té vesszen a pró fé -
tai szó zat: az in tés ma ne künk, a mos -
ta ni vá lasz tott nép nek, Krisz tus egy -
há zá nak szól. Ami baj, két ség be esés,
ká osz, tra gé dia kö rül vesz ben nün ket,

és kör be fon ja mind annyi unk éle tét,
an nak nem ál do za tai va gyunk, ha nem
mind ez a bű nünk egye nes kö vet kez -
mé nye. A bű nünk pe dig vég ső so ron
min dig az, hogy Is ten he lyett va la mi
mást ke re sünk, va la mi más sal ér jük
be. Nem őt hív juk se gít sé gül, ha nem
oko sab bak aka runk len ni ná la. Nem
ne ki ad juk a szí vün ket, ha nem min -
den ki más nak, aki ma ga sabb árat
kí nál, és ol csóbb ön részt kö ve tel ér -
te. Nem őt akar juk di cső í te ni, ha nem
in kább a ma gunk di cső sé gé vel va -
gyunk el fog lal va. Is ten igé je ezért
ön vizs gá lat ra és bűn val lás ra hív, ami -
kor fel tár ja a hely ze tün ket.

A pró fé tai szó meg mu tat ja azt is,
hogy elég te len mind az, amit mi ma -
gunk meg te szünk an nak ér de ké ben,
hogy meg bé kél jünk Urunk kal. Ha a
sza vak szo ro sabb ér tel mét néz zük, a
pró fé ta per sze nem mon dott iga zat. Az
ugyan is két ség te len, hogy a vá lasz tott
nép a ba bi lo ni hó dí tás előt ti idők ben
hellyel-köz zel min den szer tar tást el -
vég zett a mó ze si tör vény elő írá sai
sze rint. Alig ha ma radt el rend sze re sen
az is ten tisz te let. Az ol tár kö rül nyil ván
na pon ta pa ta kok ban folyt a vér. 

Ké sőbb, Jé zus ko rá ban is így volt ez.
Pa pok szor gos kod tak a szen tély kö rül,
fa ri ze u sok vi gyáz ták nem csak a ma -
guk, de az egész kö zös ség er köl cse it és
val lá sos éle tét, a si va tag ban pe dig
asz ké ta szek ták igye kez tek még ko mo -
lyab ban ven ni a tör vény elő írá sa it. 

Ugyan ez van ma is, kö zöt tünk is.
Já runk temp lom ba, éne kel jük az
éne ke in ket, töb bé-ke vés bé tart juk
ma gun kat az egy há zi as szo ká sok hoz.
Böjt van, a bűn bá nat ide je. Ta lán bi -
zo nyos na po kon még mo dern ko -
runk ban is tar tóz ko dunk a hús éte lek -

től, vál lal va a vi lág gú nyos pil lan tá -
sa it. Ta lán el gon dol ko zunk az éle tün -
kön. Ta lán lel künk meg nyug ta tá sá -
ra töb bet ülünk a temp lom pad ban,
mint az év más nap ja in. Le het, hogy
ko moly ön vizs gá lat ra és gyó nás ra is
rá szán juk ma gun kat. De va jon elég-e
mind ez? Nem nyug ta la nít ja-e a szí -
vün ket a gaz dag if jú kér dé se: mit te -
gyek? Mit te gyek még, hogy vé gül el -
nyer hes sem az örök éle tet? Mi az,
ami vel ked vé ben jár ha tok Is ten nek?
Nem za ka tol ott a fü lünk ben a szer -
ze tes Lu ther gyöt rel me: ho gyan ta lá -
lok rá az ir gal mas Is ten re?

A pró fé tai szó meg ad ja a vá laszt a
kér dés re, ami kor min dent a fe je te -
te jé re ál lít: nem te szol gál tál ne kem,
ha nem én va gyok az, aki min dent
meg tet tem ér ted. A böjt he te i ben
sem az a dön tő, hogy mennyi re érez -
zük bű nös nek ma gun kat, mi lyen
mó don és mi lyen kö zeg ben mer jük
ezt meg val la ni, mennyi ha mut szó -
runk a fe jünk re, és mi min den ről
mon dunk le, csak hogy ke gye seb bek -
nek érez hes sük ma gun kat. Ta nul juk
meg egy szer és min den kor ra: Is ten -
nel va ló kap cso la tunk, üd vös sé günk
kér dé sé ben so ha sem az a dön tő,
hogy mi mit te szünk, vagy mi re va -
gyunk ké pe sek – ha nem egye dül az,
hogy Is ten mit tesz ér tünk. 

Is ten dön tő, ir gal mas és min dent
re mény sé get fe lül mú ló cse lek vé se
pe dig egy ér tel mű és vi lá gos Jé zus
Krisz tus ban. Aho gyan a bű nei mi att
nyo mor gó egy ko ri vá lasz tot tak nak
már ki nyil vá ní tot ta az ő pró fé tá juk ál -
tal Ba bi lon vi zei mel lett: ti nem en -
gem ke res te tek, és nem en gem szol -
gál ta tok, de én ön ma ga mért el tör löm
a bű ne i te ket! 

Böj tö lé sünk nem le het egy sze rű -
en csak part ta lan bűn bá nat. No ha a
bűn bá nat és a bűn val lás Is ten től
jön, és per sze nél kü löz he tet len is,
böj tünk nem szól hat egye dül ön ma -
gunk ról. A kö zép pont já ban – csak -
úgy, mint egész éle tünk nek – Krisz -
tus ke reszt jé nek kell áll nia. Is ten
cse lek vé se le het csak az alap ja és az
erő for rá sa a mi cse lek vé sünk nek.
Egy há zi szol gá la tunk nak, ha gyo má -
nyos vagy ép pen új sze rű ke gyes sé -
günk nek, örö münk nek, a sza ba du -
lás ba és a szebb hol nap ba ve tett re -
mény sé günk nek.

A böjt de re kán for dul junk ezért
hit tel Jé zus Krisz tus fe lé. Ő Is ten Bá -
rá nya, aki ma ga lett Urunk dön tő,
min dent át raj zo ló, min den em be ri
meg szo kott sá got fel for ga tó fe le le te
nyug ta la ní tó kér dé se ink re. Mi nem
tu dunk se gí te ni ma gun kon, de ő
meg tett ér tünk min dent, ami szük -
sé ges. Fo gad juk a szí vünk be igé jét,
hogy a hi tünk hoz zá kap csol jon, és ir -
gal má nak gyü möl cse it él vez zük a
böj ti idő ben. Krisz tus el vet te a bű -
nün ket: re mé nyünk az, hogy ve le
együtt ör ven dez he tünk majd az örök -
ké va ló ság ban is.

g Tu bán Jó zsef

Imád koz zunk! Úr Jé zus, Is ten Bá rá -
nya! Vedd el a bű nün ket, és in díts
ben nün ket an nak a fel is me ré sé re,
hogy min den erő fe szí té sünk ku darc -
ra van ítél ve, ha te nem állsz mel lénk
ke gyel me sen. Te kints ránk ir gal ma -
san, és add, hogy na pon ta bi za lom -
mal a te ke zed be he lyez zük el hi bá zott
éle tün ket. Ámen.

A VA SÁRNAP IG ÉJEB ÖJ T H AR M A DIK VA SÁR NAP JA O C U LI   ÉZ S 43,2225 

Nyug ta la ní tó pró fé tai sza vak

SE MPER REFOR M ANDA

„Csak a Krisztus halálára nézz,
és éle tet találsz. A bűnt ne a bű -
nö  sök ben, a magad lelkiis me re -
té ben vagy a megátalkodott kár -
hozókban szem léld. El vagy
vesz ve, ha ezt te szed. A bűnt
csak is a kegyelem jelképében
kell nézned s ugyanezt a képet
min  den erővel a szívedbe
vésned.”

d Luther Márton:
Jer, örvendjünk, keresztyének!

(Szabó József fordítása)

Böjt alatt mi rend sze rint az étel-ital meg vo ná sát ért -
jük. Szá junk meg re gu lá zá sát. Va ló ban. Jé zus ko rá ban,
sőt vagy más fél ezer éven ke resz tül kü lö nös szük ség
is volt er re, mert gyak ran a gyo mor bű nei, az étel fa -
lak zár ták el tő lünk Is ten halk és sze líd sza vát. 

Úgy ér zem, ma nap ság sok kal in kább a sze mün ket
és a fü lün ket kell meg böj töl tet ni, hogy Is ten halk és
sze líd hang ját meg hall juk, amely fe lül ről és még is be -
lül ről akar hoz zánk szól ni. Mi a fel adat, a „lec kénk”
a halk és sze líd szó meg hal lá sa ér de ké ben? Mond juk
egy hé ten leg alább egy nap ne nyis suk ki a rá di ót, te -
le ví zi ót, ne ol vas suk el az új sá gok szo mo rú, ri asz tó,
ke ser ves, rossz hí re it – az an ti evan gé li u mot, az el le -
nöröm hírt –, ame lyek ba jok ról, há bo rúk ról, gyil kos -
sá gok ról, sik kasz tá sok ról, gaz da sá gi és ha tal mi küz -
del mek ről szól nak; ehe lyett csön de sed jünk el.

Tu dom, nem ke ve sen van nak, akik azt mon da -
nák er re, hogy ez szin te kép te len ség. En nél sok kal
egy sze rűbb egy hé ten egy szer a gyom rot meg böj -
töl tet ni – és ez így is van. Ne künk azon ban fon -
tos ezt a faj ta böj töt gya ko rol nunk. Csak így, sze -
mün ket-fü lün ket böj töl tet ve tu dunk oly kor-oly kor
lé nyünk alap hang já ra han go lód ni, hogy így meg -
tud juk, mi rej lik ben nünk. Mit mond a csönd; mi -
ről, ki ről be szél lé nyünk mé lye? Bé kés, tisz ta
han gok, ké pek jön nek-e elő vagy za va ros, nyug ta -
la ní tó, el in té zés re vá ró ak? Vagy ép pen ség gel a nagy
sem mi?…

Azért is szük sé günk van hang böjt re, hogy re zo ná -
ló ké pe sek le gyünk a bel ső-fel ső hang ra, a Lé lek sza -
vá ra. Csak el csön de sed ve, sze mün ket, fü lün ket böj -
töl tet ve tu dunk kap cso lat ba ke rül ni Is ten Lel ké vel.

Gyök össy End re

Ho gyan böj töl jünk eb ben
a mo dern vi lág ban?
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A na pok ban egy jó ba rá tom az zal a
fur csa hír rel le pett meg, hogy mos -
ta ná ban sza ba dabb pil la na ta i ban
me se írás sal és me se mon dás sal is
fog lal ko zik, s en nek jó té kony ha tá sát
nem csak ő, de egész kö ze li kör nye -
ze te ér zi, ta pasz tal ja. 

El me sél te, hogy az utób bi idő ben
egy re in kább ele ge kezd len ni min -
den ből, ami kö rü löt te zaj lik, ki áb rán -
dult az üres és „ígé re tes” po li ti kai re -
to ri kák ból, tor kig van az em be rek
kis hi tű sé gé vel, acsar ko dá sa i val, a
ren ge teg os to ba ság gal, amely be úton-
út fé len be le bot lik. Ele ge lett a mé dia
szenny özö né ből, a bot rány szto rik ból,
a min den ha tó és min dent át szö vő
kor rup ci ó ból, ab ból az egész fer tő ből,
amely ben ki sebb-na gyobb vi lá gunk
le le dzik. S mi vel csa lád já ra va ló te -
kin tet tel vi lág tól el vo nu ló szer ze tes
már nem le het, lel ki ver gő dé se it,
mér gét, ke se rű sé gét úgy kom pen zál -
ja, hogy me sé ket ír és mond, más
hall ga tó ság hí ján sa ját gyer me ke i nek. 

„Né ha me sé be foj tom te he tet len
dü hö met, fel há bo ro dá so mat –
mond ta –, mert itt leg alább le ír ha -
tom, el mond ha tom, igaz, kis sé ál cáz -
va, de még is őszin tén mind azt, amit
ér zek, gon do lok, amit ki mon da nék.
A me sé ben még van va la mi tisz ta,
er köl csös, egy sze rű és szép. Van
meg ol dá suk a dol gok nak, a gye re ke -
im nek pe dig így pró bá lok va la mit
ért he tő vé ten ni az egy re ért he tet le -

nebb vi lá gunk ból. Ezen kí vül a me -
se gyó gyít, lel ket, tes tet, szel le met
egy aránt, vé dő fal ként hat a kép er -
nyő ről és más hon nan ára dó lel ki
szennyel szem ben is.” 

Most – mint új sá gol ta – egy fa bu -
lán, egy ta ní tó me sén dol go zik, vagy -
is in kább kín ló dik. A tör té net nagy ré -
sze meg vol na, a gond csu pán az,
hogy se ho gyan sem si ke rül be fe jez nie.
Ezért is hí vott egy ko ra reg ge li órá ban,
hát ha tud nék se gí te ni. Ha már szin -
te kész a fa bu la, kár len ne cson kán
hagy ni, mert le het, hogy Ai szó posz, az -
az Ezó pus, La Fon taine, Hel tai, Cso -
ko nai után még foly ta tód hat na a hal -
ha tat la nok fa bu lá ba il lő so ra.

Gon dol tam, ne raj tam múl jon ba -
rá tom ne vé nek hal ha tat lan sá ga, vág -
junk be le a kor társ fa bu la be fe je zé -
sé nek meg ke re sé sé be. Egyéb ként
min den ele m a leg na gyobb rend ben,
a sze rep lők ka rak te rük ben, gon dol -
ko dá suk ban, tet te ik ben je len vi lá -
gunk jel leg ze tes alak jai; kö rü löt tük
ko runk, a mai vi lág „rend je”, ap ró
visszás sá gai, a me sé lő ben pe dig a bá -
tor, szó ki mon dó szán dék. 

És ak kor rö vi den a tör té net. Ad va
van egy gaz dag, bol dog, de na iv
pász tor, aki nek ki es le ge lő in meg -
szám lál ha tat lan arany gyap jas, pu ha
hú sú bir ka le ge lé szett. Volt még en -
nek a pász tor nak egy ki tű nő pász tor -
ku tyá ja, amely olyan te het ség gel te -
rel get te a nyá jat, hogy cso dá já ra jár -

tak a né pek. Úgy is tar tot ta a köz vé -
le mény, hogy hoz zá ha son ló te het sé -
gű, kom pe ten ci á jú, ígé re tes jö vő jű őr -
ző-vé dő eb e ke rek vi lá gon nincs.
Leg alább is Szá raz tö mő sön túl biz tos
nincs. Tá vol is tar tott ez a ku tya min -
den két- és négy lá bú lényt, aki vagy
amely a nyáj ban kárt tett vol na. „Őr -
zünk, vé dünk” jel szó val tet te mind -
ezt ön zet le nül, sum ma cum la ude
kva li fi ká lás sal. 

Mit ad Is ten, ez a cso dá la tos eb,
pász to runk sze me fé nye, egy szer
csak, se szó, se be széd, meg ve szett.
Úgy is mond hat nánk, hogy tes ti-
lel ki vál to zá son ment át. Meg be -
csült hely ze té vel vissza él ve te rel ge -
tés, őr zés-vé dés he lyett ha rap dál ni
kezd te az arany gyap jas, pu ha hú sú
bir ká kat. Túl is adott pá ron, ilyen-
olyan ba ná lis el len szol gál ta tá sért.
Ké sőbb ma ga is igen íz le tes nek ta lál -
ta a bir ká kat, így szép las san gyé rül -
ni kez dett a ki es le ge lők ha tal mas bir -
ka ál lo má nya. 

Pász to runk lát va az ese mé nye ket
már nem volt olyan bol dog, csu pán

a na iv sá ga ma radt meg. És a leg na -
gyobb baj az volt, hogy sen ki sem
tud ta el ker get ni a haj dan de rék, de
meg ve szett ebet, sen ki nek sem volt
hoz zá ere je és bá tor sá ga. Az el ke se -
re dett pász tor vé gül új ság hir de tést
adott fel, amely ben bu sás ju tal mat
ígért an nak, aki el ker ge ti a ve szett ku -
tyát, és he lyet te to vább őr zi a nyá jat.

Telt-múlt az idő. Je lent kez tek or -
das lel kű far ka sok, akik ígér ték, hogy
a meg ígért ju ta lo mért el ker ge tik a
meg ve szett ku tyát, és a nyáj ra is
ügyel nek. A meg ve szett, ko ráb ban le -
győz he tet len te het sé gű és kom pe ten -
ci á jú ku tyát el haj tot ták, és ne ki fog -
tak far ka sék vi gyáz ni az arany sző rű,
pu ha hú sú bir kák ra. Egy ide ig rend -
ben is volt min den, de csak ad dig,
amíg – hogy né mi kép za var ral él jünk
– ki nem ló gott az or das ter mé sze -
tű ló láb, s a vi gyá zó-őr ző fal ka egyik
nyal ka tag ja vé let le nül meg nem
kós tol ta a pu ha hu sit, ami igen íz le -
tes nek ta lál ta tott. Na iv pász to runk
pe dig egy re könnyeb ben ve het te
szám ba bir ká it az ál lo mány kons tans
csök ke né se mi att. Még ke ve sebb
bol dog ság, még több na iv ság, újabb
új ság hir de tés, újabb je lent ke zők. Ez -
út tal a hi é nák fo gad koz tak ka cag va,
hogy el ker ge tik az or da so kat, és ki -
tar tó an őr zik majd a nyá jat. 

Nos, itt kel le ne a se gít ség a le zá -
rás hoz – mond ta jó ba rá tom –, mert
jöt tek a hi é nák, majd a tig ri sek, a ró -

kák, a hús evő vad disz nók az újabb és
újabb új ság hir de té sek re. És las san, de
biz to san a bol dog ság utol só fosz lá nya
is vég képp el tűnt a na iv pász tor ar -
cá ról. 

Mond tam is ba rá tom nak, hogy ez
nem más, mint ko runk be fe je zet len
tan me sé je, ahon nan már csak a meg -
ha tá ro zás nak meg fe le lő csat ta nó,
ta nul sá gos vég ki fej let hi ány zik. És
amit így le het ne meg fo gal maz ni:
amíg arany gyap jas, pu ha hú sú bir kák
és bol dog, na iv tu laj do no sok lé tez -
nek, ad dig min dig akad vál lal ko zó
szel le mű, dör zsölt és min den háj jal
meg kent, „kom pe tens” őr ző-vé dő
élő lény is. 

Így mond ta ezt Nagy Szent Ger -
gely: „Vár ja a Pász tort a nép, és jön az
im posz tor, jön a szél há mos. Vár ja a
gyó gyí tót, és jön nek a ku ruzs lók, az
el té ve lyí tők. Vár ja a Pre lá tust, a fe lül -
ről kül döt tet, és jön nek a Pi lá tu sok”.

Va jon ben nünk ki jön?

Egy be fe je zet len kor társ fa bu la
É GTÁJOLÓ

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Erdélyi Egyházkerület

b Ré gi el kép ze lé sét va ló sí -
tot ta meg a zsi nat az zal,
hogy Bu da pest ről ki moz -
dul va ez évi el ső ta nács ko -
zá sá nak hely szí né ül az
egy ko ri ko ro ná zó vá rost,
Szé kes fe hér várt vá lasz -
tot ta. A na pi rend két leg -
faj sú lyo sabb té má ját a
mun ka ági je len té sek és a
2010. évi költ ség ve tés tár -
gya lá sa je len tet te.

A ta nács ko zás el ső ré szé ben
nem ke ve sebb mint tíz mun -
ka ági je len tést hall ga tott meg
a zsi nat, ame lye ket rö vid vi ta
után el fo ga dott.

A  so r ból ki emel ke dett a
tény fel tá ró bi zott ság je len té se,
hi szen – ahogy Prőh le Ger gely
or szá gos fel ügye lő hang sú -
lyoz ta – dön tő pont hoz ér ke -
zett a bi zott ság mun ká ja: az -
ál tal, hogy egy fü zet so ro zat in -
dul e té ma kör ben, a szé le -
sebb nyil vá nos ság is meg is -
mer ked het a bi zott ság te vé -
keny sé gé vel. A fü zet so ro zat
meg je len te té sé nek me net -
rend jé ről már ko ráb ban dön -
tött a zsi nat, en nek meg fe le lő -
en az el ső fü zet meg je le né sét
má jus el ső he té re ter ve zik.
Ar ra az idő pont ra, ami kor
Bu da pes ten a tör té nel mi egy -
há zak szer ve zé sé ben nagy -
sza bá sú egy ház tör té ne ti kon -
fe ren ci át ren dez nek. Ezen a
kon fe ren ci án ke rül ne sor az el -
ső kö tet be mu ta tá sá ra.

A je len té sek meg hall ga tá sa
és el fo ga dá sa után a zsi nat
tör vény mó do sí tá sok ról dön -
tött. Elő ször az Evan gé li kus Pe -
da gó gi ai Köz pont tör vé nyes
mű kö dé sé nek jo gi hát te rét
kel lett az ál la mi tör vé nyek kel

össz hang ba hoz ni. Ez után a
lel kész nők szü lé si sza bad sá gá -
nak meg hosszab bí tá sa ér de ké -
ben mó do sí tot ták a zsi na ti
kül döt tek a ha tá lyos tör vényt.
Ed dig hat hó nap szü lé si sza -
bad ság il let te meg a lel kész nő -
ket, az érintettek azon ban több
eset ben kér ték ennek a meg -
hosszab bí tá sát. Ezért a zsi nat
úgy dön tött, hogy a hat hó na -
pos idő tar ta mot ti zen két hó -
nap ra eme li fel. 

A zsi nat még 2009-ben
dön tött ar ról, hogy a Ka kas
Lí dia Sze re tet ott hont jog -
utód nél kül meg szün te ti. A
dön tést kö ve tő en a la kók –
sa ját vá lasz tá suk alap ján –
idő köz ben át köl töz tek va la -
mely más in téz mény be, a dol -
go zók mun ka vi szo nya pe dig
kö zös meg egye zés sel meg -
szűnt. A zsi nat a meg szün te -
tés  re vo nat ko zó ha tá ro za ti
ja  vas la t el fo ga dá sá val tett
pon  tot a fo lya mat vé gé re.

Ezek után ke rült sor az egy -
ház 2010. évi költ ség ve té si
tör vé nyé nek tár gya lá sá ra. A
be ve ze tő ben el hang zott, hogy
a rossz gaz da sá gi hely zet okoz -
ta for rás szű kü lés mi att a költ -
ség ve tés szi go rú lesz, de mind -
az, ami ta ka ré kos sá gi szem -
pont ból in do kol ha tó – meg -
ala po zott. 

Vi ta az Új Ma gyar or szág
vi dék fej lesz té si prog ram ke -
re té ben nyer tes, épí té si be -
ru há zá so kat cél zó pá lyá za tok
kap csán bon ta ko zott ki. A há -
rom egy ház ke rü let gyü le ke ze -
tei összes sé gé ben több mint
673 mil lió fo rin tot nyer tek
épí té si be ru há zá sa ik fi nan szí -
ro zá sá ra. A mun ká la tok meg -
kez dé se azon ban több he lyütt
ké se del met szen ve dett azért,
mert az érin tett gyü le ke ze -

tek ugyan meg kap ták a jog erős
ha tá ro za tot a meg pá lyá zott
pénz el nye ré sé ről, ám az or -
szá gos iro da ad dig nem kí vánt
a pá lyá za tok elő fi nan szí ro zá -
sá ra pénzt át utal ni, amíg a
pá lyá zat ke ze lő je a nyer te sek -
kel szer ző dést nem köt. A
kés le ke dés vi szont az zal a ve -
széllyel jár, hogy az el nyert
pén ze ket a gyü le ke ze tek eset -
leg el ve szí tik. A Nyu ga ti (Du -
nán tú li) Egy ház ke rü let hez tar -
to zó egy ház me gyék ezért
szak vé le ményt kér tek dr. Há -
ri Ti bor tól, a So mogy-Za lai
Egy ház me gye fel ügye lő jé től,
uni ós szak jo gász tól. 

A szak em ber azon a vé le -
mé nyen volt, hogy a jog erős

ha tá ro zat tal po zi tí van el bí rált
tá mo ga tá si ké rel mek alap ján
a gyü le ke ze tek el kezd he tik
a be ru há zást, a tá mo ga tá si
pénz mi előb bi le hí vá sa ér de -
ké ben. Vagy is az or szá gos
egy ház ál tal biz to sí tott elő fi -
nan szí ro zá si összeg nek meg
kell je len nie, és ren del ke -
zés re kell áll ni a 2010. évi
költ ség ve tés ben. Mi u tán ez
meg tör tént, a zsi nat el fo -
gadhat ta az egy ház költ ség -
ve té si tör vé nyét. 

Ezután már csak egyet len
fel ada ta ma radt a zsi nat nak,
még pe dig az alábbi, keretben
közölt ál lás fog la lás nak az el fo -
ga dá sa.

g Kiss Mik lós

Zsi nat a ko ro ná zó vá ros ban

A pá lya mű ve ket ér té ke lő bi -
zott ság Cson ká né Sza bó Mag -
da kis bér–ász ári lel kész dol go -
za tát so rol ta a har ma dik hely -
re. Két szerző – mégpedig ta -
nár és ta nít ványa – készítette
el a második díjas munkát.
Mint Pá lin kás né Sza lánczi
Gyön gyi és Kiss No é mi la -

punk nak el mond ta, az in ter -
ne ten, az egy ház ke rü let hon -
lap ján fi gyel tek fel a pá lyá za ti
ki írás ra. Rö vid dol go zat is mer -
te tő re fe rá tu muk ban rá mu -
tat tak, hogy az öku me né je -
gyé ben pá lyáz tak – a ró mai
ka to li kus gyógy pe da gó gus és
a re for má tus di ák. Hang sú -
lyoz ták, hogy Lu ther éle tét és
ta ní tá sát vizs gál va a ké szü lés
köz ben na gyon so kat ta nul tak.

A bírálóbizottság első díjat
nem adott ki.

Az egy ház ke rü let és a Fra ter -
ni tás Lel kész egye sü let ki adá sá -
ban nem ré gi ben meg je lent Isó
Do rottya köny ve Ke resz tyén
eti ka – min den ki nek cím mel. A
kö tet a kö zel múlt ban a Du -

nán tú li Ha rang szó ban meg je -
lent eti kai so ro zat írá sa it gyűj ti
egy be. E ki ad vány mél ta tá sá ra
Ko vács Lász ló du na ke szi lel -
készt kér ték fel a szer ve zők.

A ju bi le u mi egy ház ke rü le ti
nap úr va cso rai is ten tisz te let -
tel zá rult, me lyen Itt zés Já nos
püs pök Ap Csel 3,22–26 alap -
ján hir de tett igét. Hang sú -
lyoz ta, hogy a múlt ban nem a

pré di ká to rok vagy a nagy hit -
val ló elő dök tar tot ták meg az
egy há zat, ha nem Jé zus meg -
újí tó ke gyel me, aki új ra és új -
ra meg szán ja nya kas né pét. Az
ő tü rel mé nek ide jét él jük ma
is. Azért tű nik gyen gé nek az
egy ház, mert mi vál tunk erőt -
le nek ké, még a hát tér mun ká -
ban is esen dők let tünk, hi szen
nem imád ko zunk az ige hir de -
tő kért, a cso dá ért. Istennel
való élő kap cso la tun któl függ
éle tünk, meg ma ra dá sunk… –
zár ta ige hir de té sét a püs pök,
utal va az egy ház meg ma ra dá -
sá nak út já ra a Nyu ga ti (Du -
nán tú li) Egy ház ke rü let ti ze dik
szü le tés nap ján.

g Me nyes Gyu la

Egy ház ke rü le ti nap
ju bi le um mal

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
Zsina tá nak és or szá gos el nök ség ének

ál lás fog la lá sa a 2008-as ok ta tá si kiegészí tő
nor ma tí va kor rek ci ós össze gé vel

kapcso lat ban

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház – egyet ér tés ben
más tör té nel mi egy há zak vé le mé nyé vel – el fo gad ha tat lan -
nak tart ja a 2008. évi ki egé szí tő tá mo ga tás pót ló la go san
meg ha tá ro zott össze gét, va la mint ki fo gást emel az összeg
ki szá mí tá sá nak mód sze re el len.

A ki egé szí tő tá mo ga tás kor rek ci ós össze gé nek ily mó don
tör té nő meg ál la pí tá sá val az egy ház köz ok ta tá si in téz mé nye -
i ben ta nu ló di á ko kat és azok csa lád ja it a kor mány el já rá sa
hát rá nyo san meg kü lön böz te ti. A 2008-as ki egé szí tő tá mo -
ga tás ra vo nat ko zó szá mí tá sok nál a kor mány nem vet te fi -
gye lem be sem az egy há zak, sem az Ál la mi Szám ve vő szék
szá mí tá sa it.

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház bí zik ab ban, hogy
az egy há zak és a ma gyar ál lam vi szo nyát a jö vő ben a jog -
ál la mi ság ke re tei ha tá roz zák meg.

Szé kes fe hér vár, 2010. feb ru ár 26.

Itt zés Já nos el nök-püs pök
Prh le Ger gely or szá gos fel ügye lő

Ko rá nyi And rás, a zsi nat lel ké szi el nö ke 
Mun tag And rás, a zsi nat nem lel ké szi el nö ke

f Folytatás az 1. oldalról
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Ép pen e cikk so ro zat utol só
írá sát kezd tem fo gal maz gat -
ni, ami kor fel hí vott egyik
ked ves pap né test vé rem. Kér -
dez te, lát tam-e, hogy a ma -
gya rá za tok kal el lá tott Út mu -
ta tó ban már ci us 5-én ép pen
egy ka me ru ni asszony imád -
sá ga ol vas ha tó. Igaz, a ma gyar

for dí tás ból már ki ma radt en -
nek az af ri kai nő nek a ne ve s
az is, hogy hol él, de a né met
Lo sung kö zöl te… 

Az tán be szél ge tés be ele -
gye dünk. Ő az Út mu ta tót elő -
ször min dig né me tül ol vas sa.
Így fi gyelt fel a ka me ru ni
asszony imá já ra is. „S kép -
zeld – mond ja ne vet ve –, az
egyik szót el néz tem.” A ba rát -
sá gos, jó sá gos Is tent ( fre -
und/lich) ör ven dez te tő nek ol -
vas ta (freu de/re ich).

Meg nyug tat tam, bi zo nyá ra

nem vé let le nül tör tént ez. Hi -
szen az idei ima nap, a ka me -
ru ni asszo nyok val lo má sa
pon to san er ről szól. Ők na -
pon ta át élik, mit je lent az Úr -
is ten ere je. Át se gít a nyo mo -
rú sá go kon. S ek kor ju tott
eszem be egy má sik be szél ge -
tés. Elő ző írá som kap csán va -

la ki ki fo gá sol ta, hogy mi, eu -
ró pa i ak olyan köz he lye sen
hasz nál juk a nyo mo rú sá gos
vagy sa nya rú jel ző ket, ha az af -
ri kai test vé re ink mi én ké nél
nyil ván va ló an jó val ne he zebb
sor sát jel le mez zük. „Va jon ők
is olyan sze ren csét len nek tart -
ják ma gu kat?” 

Er re a kér dés re köz ve tett
mó don már ko ráb ban vá la -
szolt dr. Tóth Pi ros ka, aki nek
or vos-misszi o ná ri u si szol gá -
la tá ba az el múlt két al ka -
lom mal mi is be te kint het -

tünk. Ő me sélt ar ról, hogy a
ka me ru ni ak kö zül so kan –
leg alább is azok, akik az észa -
ki or szág rész si va ta gos, sze -
gé nyes fenn sík ja in él nek –
nem iga zán tud nak a kör -
nye ző vi lág ról. Az eu ró pai
misszi o ná ri u sok élet szín vo -
na lát lát va azon ban még is
ér zé kel ni ük kell a kü lönb sé -
ge ket. A fe hé rek nek te lik ar -
ra, hogy kór há zat épít se nek,
hogy vál to za to sab ban táp -
lál koz za nak. „Ó, ha tud ták
vol na, hogy ez a »jó mód«
se hol sincs ah hoz ké pest,
amit a nyu ga ti vi lág ban él vez
min den em ber. Itt a vil lany -
áram is lu xus volt, ha a ge ne -
rá tor le állt, gyer tya fény mel -
lett ope rál tunk vagy zseb -
lám pá val” – idéz te fel a dok -
tor nő. 

Ám a hely be li ek nek még
gyer tyá juk sincs. A sza bad ban
a tűz ad fényt, de a gyúj tás hoz
sincs ele gen dő fa a si va tag -

ban… és szem be sül nek az
igaz ság ta lan ság gal is ott észa -
kon, ahol a törzs fő nö kök telj -
ha tal mú urak. A fa lu be li ek nek
ara tás után be kell szol gál -
tat ni uk a kö les és a gya pot je -
len tős ré szét. S ha az eső el ma -
rad, a törzs fő höz kell men ni.
Ő ad ugyan egy-egy tál ga bo -
nát, de rend kí vül ma gas áron.
A kö le sért egy gyer me ket kell
fel aján la ni rab szol gá nak. A
dok tor nő is mert olyan fér fit,
aki nek a sa ját fe le sé gét kel lett
oda ad nia törzs fő nek, hogy ne
hal jon éhen a csa lád ja… 

S va ló ban, mind ezek el le né -
re a ke resz té nyek még ott,
Észak-Ka me run ban sem lát ják
ki lá tás ta lan nak az éle tü ket.
Min ket, eu ró pa i a kat meg szé -
gye ní tő mó don így kö nyö rög -
nek: „Örök ké va ló Is ten! Te
min den ígé re te det be töl töd,
jó sá god kí sér min ket örök ké. Ez
szá munk ra ki me rít he tet len
erő for rás és biz ton ság. E nél kül
nem tud nánk az élet fá rasz tó
ne héz sé ge it le győz ni. Jó sá god
kí sér és hű sé ged őriz mind nyá -
jun kat min den kor.” (Esh ter
Njock imá ját Var ga György né
Bá rány Ágo ta for dí tot ta.)

g B. Pin tér Már ta

G ON D O L A TOK A NŐK VI L ÁG IM A NAP JÁ R A

„Ör ven dez te tő” Is ten

b „Ma egy át la gos va sár na pon
több hí vő em ber megy el temp -
lom ba a kom mu nis ta Kí ná ban,
mint a ke resz tény kon ti nens -
ként szá mon tar tott egész Eu ró -
pá ban.” Ez a meg hök ken tő in for -
má ció feb ru ár 27-én hang zott el
Bu da pes ten, a De ák té ri gyü le -
ke zet nagy ter mé ben, ahol az
Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü -
let tar tot ta – misszi ói nap pal
egy be kö tött – köz gyű lé sét. 

A nap egyik elő adó ja, Anne-Ma rie
Ko ol, a Ká ro li Gás pár Re for má tus
Egye tem Misszi ói In té ze té nek ve ze -
tő je em lé kez tet te a hall ga tó sá got ar -
ra, hogy ma a ke resz té nye k többségét
már nem Eu ró pá ban találjuk, ha nem
a har ma dik vi lág or szá ga i ban. Itt
„meg öre ged tek” az egy há zak, ott
na pon ta szü let nek újabb és újabb
gyü le ke ze tek. Ez a „spi ri tu á lis klí ma -
vál to zás” – aho gyan az elő adó jel le -
mez te a mai hely ze tet – ar ra kész te ti
az egy há za kat, hogy újragondolják
teo ló gi á ju kat, misszi ói hi va tá su kat. 

A rend szer vál tás óta Ma gyar or szá -
gon élő hol land teo ló gus, Anne-Ma -
rie Ko ol há rom szó kö ré cso por to sí -
tot ta elő adá sát: vál ság, amely ben Eu -
ró pa egy há zai él nek; vál to zás, amely
Edin burgh óta tör tént a vi lág ban és
a ke resz tény ség el ter je dé sé ben; és
vál tás, amellyel utal ni sze re tett vol -

na ar ra, hogy Krisz tus né pé nek – s itt
kü lö nö sen is a nyu ga ti egy há zak ra
gon dolt – be lül ről is vál toz nia kell. 

„A ke resz tény misszió, di va tos szó -
val él ve, nem ak ció ter vek re épül,
mint aho gyan száz év vel ez előtt Edin -
burgh ban is el kép zel ték, ha nem egyet -
len té nyen alap szik. Azon, hogy Jé zus
Krisz tus fel tá madt” – állapította meg
Kool, majd a skót Less lie New bi gint,
a 20. szá za di misszió tu do mány je les
kép vi se lő jét idézte: „A misszió ez zel
az öröm tel jes fel ki ál tás sal kez dő dik:
har mad nap ra fel tá ma dott!” 

De mi is tör tént Edin burgh-ban?
A misszi ói nap részt ve vő i nek nem
kel lett fel ten ni ük ezt a kér dést, hi szen
Har ma ti Bé la nyu gal ma zott püs -
pök már a be ve ze tő elő adás ban is -
mer tet te a száz esz ten dő vel ez előtt
Skó cia fő vá ro sá ban meg tar tott vi lág -
misszi ói kon fe ren cia ese mé nye it, ki -
emel ve je len re szó ló ta nul sá ga it.
Dol go za tá nak szel le me sen ezt a cí -
met ad ta: Öku me né a misszi ó ban –
misszió az öku me né ben. Ez zel is
hang sú lyoz ta, hogy az edin burgh-i
kon fe ren cia szer ve ző i nek fő cél ki tű -
zé se a fe le ke ze tek kö zöt ti együtt mű -
kö dés elő se gí té se volt. Ken neth Scott
La to u ret te-et idéz te, aki sze rint
„Edin burgh volt a mo dern öku me ni -
kus moz ga lom szü le té si he lye”.

A misszi ói na pon te hát e száz év -
vel ez előt ti – a ke resz tény ség leg újabb
ko ri tör té ne tét leg in kább be fo lyá so -
ló – vi lág kon fe ren ci á ról em lé kez -

tek meg a kül misszi ói egye sü let tag -
jai. A dél előtt fo lya mán azon ban fel -
ada tok is há rul tak az egy be gyűl tek -
re. A gaz da sá gi je len té sek el fo ga dá -
sán, a ve ze tő ség újabb cik lus ra tör -
té nő meg bí zá sán túl a köz gyű lés
tag jai új tiszt ség vi se lőt vá lasz tot tak.
Több éves hű sé ges, di na mi kus szol -
gá la ta után nem vál lal ta to vább a
szer ve ző tit ká ri fel ada tok vég zé sét
Ben c ze Im ré né, „Ág nes né ni”. He lyé -
re a köz gyű lés Szir mai Zol tán nét,
egy há zunk öku me ni kus és kül ügyi
osz tá lyá nak nem rég nyu ga lom ba vo -
nult ve ze tő jét vá lasz tot ta meg.

Ebéd után ki egé szült a hall ga tó ság
a gyer me kek és fi a ta lok csa pa tá val.
Ők tá bor ta lál ko zót szer vez tek er re a
dél után ra, prog ram juk ban azon ban
ele ve sze re pelt, hogy – egy idő re –
csat la koz nak a fel nőt tek hez. Ők is kí -
ván csi an vár ták ugyan is Ben ce Zsó fi
An na be szá mo ló ját, aki elő ző es te
tért ha za hat hó na pos, ön kén tes ke -
nyai szol gá la tá ból.

Rend kí vül él ve ze tes él mény be -
szá mo ló já ból ér te sül he tett a hall ga -
tó ság egy új kez de mé nye zés ről, ame -
lyet Nai ro bi leg na gyobb nyo mor ne -
gye de, Ka wang ware gyü le ke ze té nek
fi a tal jai in dí tot tak el. Mi vel ré gen ők
ma guk is ut ca gye re kek vol tak, is me -
rik a haj lék ta lan sor sot. Ezért pró bál -
nak négy fi a ta lon ma guk is se gí te ni.
Őket be köl töz tet ték a gyü le ke ze ti
ház ba, hogy ki sza kad ja nak ut cai
kör nye ze tük ből. Re ha bi li tá ci ós prog -

ram ke re té ben se gí tik, hogy vissza -
ke rül hes se nek az is ko lá ba, „nor má -
lis éle tet” él hes se nek. 

Zsó fi re mény sé ge, hogy si ke rül ni
fog ez a re ha bi li tá ci ós prog ram, mert
az ut cán nagy ve szé lyek nek van nak
ki té ve a fi úk. Azo kért is kér te az
imád sá got, akik ezt a prog ra mot irá -

nyít ják. Ők ma guk is a nyo mor ne -
gyed ből ke rül tek ki, és ne he zen te -
rem tik elő a sa ját élel mük nek, szo bá -
juk bér le ti dí já nak a fe de zé sé hez
szük sé ges pénzt. Még is, in kább nem
esz nek, csak hogy az ut cán élő tár sa -
i kat ki emel hes sék nyo mo ruk ból… 

A misszi ói nap reg ge li áhí tat tal in -
dult, ame lyet Miss u ra Ti bor nyu gal -

ma zott lel kész tar tott. Az Út mu ta tó
az na pi igé jét ol vas ta fel, a rö vid imát:
„Te kints le szent la kó he lyed ről, a
menny ből, és áldd meg né pe det, Iz rá -
elt.” (5Móz 26,15) 

A nap ha tá ro zott val lo más sal ért
vé get. Úti ál dás ként az EK ME lel ké -
szi el nö ke a bib li ai Már ta Lá zár sír -

ja mel lett el hang zott mon da tát idéz -
te: „De most is tu dom, hogy amit csak
kérsz az Is ten től, meg ad ja ne ked az Is -
ten.” (Jn 11,22) Ez zel a bi zo nyos ság gal
szol gál hat idén is a kül misszi ói egye -
sü let. An nak az Is ten nek az ál dá sát
kér he ti mun kál ko dá sá ra, aki nek a le -
he tet len is le het sé ges.

g – BPM –

Vál to zott-e a vi lág – száz év vel Edin burgh után?
EK ME-köz gyű lés Bu da pes ten

A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak Női
Bi zott sá ga női ima könyv meg je len te té sé vel em lé ke zik meg
ar ról, hogy ha zánk ban hu szon öt esz ten de je ren de zik meg
a nők vi lág ima nap ját. Sze re tet tel vár ják azo kat a há la adó vagy
ké rő imád sá go kat, ame lyek ben a „női lét” sa já tos örö mei,
bá na tai, ne héz sé gei és ál dá sai jut nak ki fe je zés re Is ten szí -
ne előtt.

Az imád sá go kat 2010. má jus 15-ig ké rik el jut tat ni a Női
Misszi ói Szol gá lat cí mé re: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.; e-
mail: mar ta.pin ter@lu the ran.hu.

Dr. Anne-Marie Kool, B. Pintér Márta lelkészi elnök és D. dr.  Harmati Béla

A Dé li Egy ház ke rü let el nök sé gé nek köz le mé nye •
Gáncs Pé ter, a Dé li Egy ház ke rü let püs pö ke Fü ze si Ju dit és
Fü ze si Kor nél ge ren dás–csor vá si be osz tott lel ké szt már -
ci us 1-jé től sa ját ké ré sük re ren del ke zé si ál lo mány ba he -
lyez te.

H I R D E T É S

A rá kos szent mi hály–sas hal mi evan gé li kus gyü le ke zet -
ben (1161 Bu da pest, Hő sök te re 10–11.) min den hó nap má -
so dik kedd jén, leg kö ze lebb március 9-én Ta izé-ima és ének -
együtt lét lesz. Min den al ka lom mal van ige hir de tés is. In -
for má ció: http://gyer tya feny.lu the ran.hu.

H I R D E T É S

Misszi ói pá lyá zat
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Evan gé li zá ci ós és
Misszi ói Bi zott sá ga pá lyá za tot ír ki az evan gé li kus gyü le -
ke ze tek és egy ház me gyék misszi ói mun ká já nak tá mo ga tá -
sá ra.

Pá lyáz ni le het misszi ói prog ra mok vagy misszi ói ki ad -
vá nyok meg je len te té sé nek a tá mo ga tá sá ra. Előny ben ré sze -
sül nek azok a pá lyá za tok, ame lyek di rekt evan gé li zá ci ós és
misszi ói tar tal mat hor doz nak. Az if jú sá gi mun kát az if jú -
sá gi iro da ál tal ki írt pá lyá zat se gí ti.

A be nyúj tott pá lyá za to kat a fent em lí tett bi zott ság de le -
gált tag jai bí rál ják el. A tá mo ga tot tak lis tá ja az Evan gé li kus
Élet ben, a misszi ói köz pont hon lap ján és a Fra ter ne ten is meg -
je le nik. Kü lön ér te sí tést nem kül dünk.

A leg ma ga sabb meg pá lyáz ha tó összeg: 100 ezer fo rint.
A pá lyá za tok be ér ke zé si ha tár ide je: már ci us 31. Ki fi ze tés,
át uta lás: áp ri lis vé gén.

Pá lyáz ni csak hi ány ta la nul ki töl tött hi va ta los űr la pon le -
het, amely az Evan gé li kus Misszi ói Köz pont hon lap já ról
(http://misszio.lu the ran.hu) és a Fra ter net ről tölt he tő le. Az
űr lap az Evan gé li kus Misszi ói Köz pont cí mén is igé nyel he -
tő: 1164 Bu da pest, Bat thyá ny Ilo na u. 38., e-mail: ev -
mis@lu the ran.hu.

Sza bály ta la nul ki töl tött és ha tár időn túl ér ke zett pá lyá -
za to kat nem fo ga dunk el. Azok a gyü le ke ze tek nem pá lyáz -
hat nak, ame lyek az elő ző év(ek)ben nem szá mol tak el a pá -
lyá za ton nyert tá mo ga tás ról.

A pá lyá za tot a fen ti cím re kell be kül de ni. Alá írt és le bé -
lyeg zett pá lyá za tot szken nel ve is el fo ga dunk.

Ha a pá lyá zó a ka pott összeg ről nem szá mol el, a kö vet -
ke ző évek ben nem pá lyáz hat és a tá mo ga tást vissza kell fi -
zet nie. A pá lyá zat tal el szá mol ni no vem ber 30-ig kell. Az el -
szá mo lás tar tal ma: be szá mo ló a meg va ló sult prog ram ról/ki -
ad vány ról és a(z össze sí tett) szám lák má so la ta. Az el szá -
mo lás hoz űr la pot nem kül dünk. Az el szá mo lást a misszi -
ói köz pont ba kell el jut tat ni.

H I R D E T É S
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Sán ta Fe renc Kos suth-dí jas író em -
lé ké nek adóz hat tak a ko lozs vá ri ak
feb ru ár 22-én dél után az evan gé li -
kus-lu the rá nus püs pök ség Re mé -
nyik Sán dor Ga lé ri á já ban, a Já ro si
An dor Ke resz tyén Kul tu rá lis Mű hely
prog ram ján.

Az író éle tét és mun kás sá gát Vasy
Gé za iro da lom tör té nész, a Ma gyar
Író szö vet ség el nö ke is mer tet te, a
Stú di um Ki adó nál meg je lent, Is ten
a sze ké ren, il let ve Nem zet, ha ta -
lom, er kölcs cí mű kö te te it pe dig a ki -
ad vá nyok szer kesz tő je, Kraj nik-
Nagy Ká roly aján lot ta a je len lé vők
fi gyel mé be.

– Szü le im és nagy szü le im mel lett
Sán ta Fe renc volt az a sze mély, aki -
nek sze mé lyi sé ge és mun kás sá ga je -
len tő sen meg ha tá roz ta az éle te met:
tő le ta nul tam meg, ho gyan kell él nie
egy em ber nek, mi a csa lád, a sze re -
tet, az em ber ség, mit je lent a fe le lős -
ség – mond ta a Sán ta-élet mű vet
már a hat va nas évek ele jé től el hi va -
tot tan vizs gá ló Vasy Gé za, Ador já ni
De zső Zol tán evan gé li kus püs pök
kö szön tő sza vai után. 

Meg tud tuk: a Sep si bük szá don sze -
gény csa lád sar ja ként szü le tett Sán -
ta Fe renc, aki nek éle té ben már kis -
is ko lás ko rá ban je len tős sze re pet
ját szott a nem zet hez tar to zás tu da -
ta, több te kin tet ben is kap cso ló dik

Ko lozs vár hoz: ta nul má nya it a Far kas
ut cai Ka to li kus Ele mi Is ko lá ban,
majd az Uni tá ri us Kol lé gi um ban vé -
gez te, 1944-től pe dig Ma gyar or szá -
gon élt, mű ve i ben azon ban ké sőbb is
fel lel he tő az Er dély hez va ló kö tő dés. 

Vasy Gé za ar ra is ki tért, hogy
Sán ta el ső el be szé lé se, a So kan vol -
tunk 1954-ben je lent meg az Iro dal -
mi Új ság ha sáb ja in, no vel lái (Té li vi -
rág zás, Far ka sok a kü szö bön) és re -
gé nyei (Húsz óra, Az ötö dik pe csét)
ez után lát tak nap vi lá got. A Ma gyar
Író szö vet ség el nö ke hang sú lyoz ta:

1954 és 1967 kö zött Sán ta Fe renc
min den olyan mű vét meg ír ta, ame -
lyet ma is me rünk, ez után „negy ven
évig hall ga tott”.

– Az Is ten a sze ké ren és a Nem zet,
ha ta lom, er kölcs cí mű kö te te ket is
az író ma ga ál lí tot ta össze, el vé gez -
te he lyet tünk a szö ve gek vá lo ga tá -
sát. No vel lás kö te te, az Is ten a sze ké -
ren 1970-ben je lent meg elő ször,
2007 au gusz tu sá ban, Sán ta Fe renc
nyolc va na dik szü le tés nap já ra ké -
szül ve pe dig új ból nap vi lá got lá tott,
ez út tal a Stú di um Ki adó gon do zá -
sá ban – ma gya ráz ta Kraj nik-Nagy
Ká roly, a kö tet szer kesz tő je. Az est
fo lya mán be mu ta tott má sik, esszé -
ket és in ter jú kat tar tal ma zó kö tet -
tel kap cso lat ban ki emel te: an nak
el ső vál to za ta 1993-ban A sza bad ság
kü szö bén cím mel je lent meg, a mos -
ta ni mun ka új don sá ga pe dig, hogy
azt az író éle tét be mu ta tó fény kép-
össze ál lí tás sal és a Sza kolczay La jos
ál tal ké szí tett, A leg ke gyet le nebb
na pok ban ott vol tam, ahol a fegy ve -
rek ro pog tak cí mű in ter jú val egé szí -
tet ték ki.

g Fe rencz Zsolt

Az írás meg je lent a Sza bad ság cí mű
ro má ni ai na pi lap 2010. feb ru ár 24-i
szá má ban

Sán ta Fe renc re em lé kez tek
a Já ro si-mű he lyen

Az em ber men tő. Ke ken And rás
evan gé li kus lel kész tavaly december -
ben lett vol na száz éves. Hódmezővá -
sár he lyen szü let tem, így alak ja min -
dig ele ve nen élt a csa lá dom ban. Sok -
szor hal lot tam, hogy a bu da pes ti
De ák tér nagy temp lo ma után mi lyen
le he tett ne ki a vi dé ki kis vá ros. Oda
ál lí tot ta Is ten, ezért fon tos fel adat nak
te kin tet te. 

Csiz má ban, vi har ka bát ban, há ti -
zsák kal jár ta a pe rem vi dé ket, a kö ze li
fal va kat. Vi gasz tal ta és se gí tet te a
nagy ín ség ben élő em be re ket. Ami a
leg szebb: a fe le sé gé vel együtt ár va há -
zat szervezett! Egy re sza po ro dó, las -
san mo so lyos ar cú csa lád lett kö röt -
te, és ami kor úgy for dult, hogy vissza -
ke rül het Bu da pest re, egy fel té tel lel
vál lal ta: ha vi he ti ma gá val a gye rek -
csa pa tot. A há bo rú ban sem tét len ke -
dett: ha di ár vá kat fo ga dott be, zsi dó -
kat men tett meg az el hur col ta tás tól. 

1948-ban az ő éle te is el le he tet le -
nült: fi gyel ték, zak lat ták, le ve le it fel -
bon tot ták. Or dass La jos le tar tóz ta -
tá sa után, 1950-ben őt is be vit ték az
And rássy út 60.-ba. (Ma gam nak
pré di ká lok cí mű ver sé ben meg rá zó
so rok ban ír ta le szen ve dé sét.) Az
1956-os for ra da lom le ve ré se után
meg fosz tot ták min den tiszt sé gé től…

Ahogy apám tet te, sze re tet tel,
csend ben haj tok most fe jet em lé ke
előtt, ke zem be ve szem, föl la po zom
a szü le im nek adott kis Bib lia ko pott
fe de lét.

* * *

Fá radt szív. Test és lé lek. El ko pik az
em ber, s mi kor már azt hi szi, nem
bír ja to vább, ak kor Is ten rá zú dít egy
ne héz ke resz tet. Egy szer re re mény -
te len lett min den. Ezt most ér zem
elő ször. És nem ér nek vé get a rá gal -
mak, a meg aláz ta tá sok. Né zi az or -
vos az EKG-pa pír ja i mat, és nor má -
lis nak, jó nak ta lál min dent. De bent,
va la hol leg be lül, a szív fa lát va la mi
éles kés ha so gat ja.

* * *

Lo vász Lász ló. Né zem és hall ga tom
a ma te ma ti kus pro fesszort. Gaz dag
éle tét, fá rad ha tat lan ta ní tá sát, ál do -
zat ho za ta lát, hogy ha za jött a si ke res
Ame ri ká ból. Ta nít vá nyai be szél nek
ró la. Az egyik na gyon szép gon do lat,
tő le idé zik: „Mi jót kapsz, ah hoz adj
hoz zá va la mit. És az egésszel aján dé -
kozd meg em ber tár sa i dat!” Ta lán ez
nem csak a ma te ma ti ká ban ér vé nyes,
min den ki nek szó ló fon tos út ra va ló.

* * *

Ma gyar nyelv. Ma már a har ma dik
szép meg fo gal ma zást ol va som gyö nyö -
rű nyel vünk ről. Hoz zá te szem az enyé -
met is: Ká ro li Gás pár for dí tá sá ban és
Arany ver se i ben az ős nyelv él, a ti tok -
za tos, a társ ta lan, a zen gő, a dús gaz dag,
a fér fi as, a ke le ti! Mi lyen könnyű örö -
me in ket, vá rat lan bol dog sá ga in kat le -
ír ni, és mi lyen ne héz a fáj dal ma in kat
meg fo gal maz ni, ha úgy érez zük, egye -
dül ma rad tunk, el ha gyott Is ten.

* * *

La ti no vits Zol tán. Mást ke res tem,
és a szí nész ki rály pró zai írá sai ke rül -
tek a ke zem be. Egy re na gyobb öröm -
mel la po zom, új és új ré sze ket fe de -
zek föl, pe dig már sok szor el ol vas tam.
Vá rat la nul az Üze net nél meg ál lok, a
te me tői bú csúz ta tó ban egy fá jó-szép
rész: „Szer te a ha zá ban mon dom a
ver se ket, és fi gye lem a kö zön sé get:
nem tud ják, mit je lent »ma gyar«.
Olyan ér te lem ben, aho gyan Ady ej -

tet te, aho gyan Pe tő fi lán gol ta, Ba las -
si él te, Arany szen ved te, Bar tók si kol -
tot ta Ko dállyal, Csont váry és Egry
fes tet ték, aho gyan Kosz to lá nyi fél tet -
te, Ba bits óv ta. Nem tud ják, nem ér -
tik, és fél nek at tól, ha fe lé jük tü ze lem
a szót… ezért kell egy vég le ges, szent
szót mon da nunk, min den ki büsz ke
le hes sen ar ra, hogy ma gyar, hogy itt
ma radt.”

* * *

Ha i ti föld ren gés. Új és új fel vé te lek,
meg rá zó fo tók az új sá gok ban, a te le -
ví zió kép er nyő jén. Össze dőlt épü le -
tek és az ut cák ra zsú fo ló dott la kók
Ha i ti fő vá ro sá nak köz pont já ban a lé -
gi fel vé te le ken. Fa lat ke nyé rért, korty -
nyi ví zért egy mást foj to ga tó em be rek.
Ár va gye rek ar con el mond ha tat lan,
sö té ten iz zó fáj da lom. 2010. ja nu ár
24. Egy vá ros, egy or szág el tö röl te tett.
Ta lán a jól la kott vi lág se gít: fér fi ak egy
üveg ás vány víz zel, nők egy me leg ta -
ka ró val, vé get nem érő imá val…

* * *

Tragédia. A fi a tal film ren de ző ame -
ri kai meg hí vá sá ról be szél. Kint dol -
go zik, olyan ez – tré fál ko zik a ri por -
ter –, mint ha egy New York-i jön ne
ide, és szín pad ra vin né Az em ber tra -
gé di á ját. „Nem pont olyan – mond -
ja –, mert A vágy vil la mo sa sok kal
jobb!” Sze gény fiú, csak át la poz ta
Ma dách re mek mű vét, azért mond
ekkora bu ta sá got. Ma dách Im re drá -
má ját ját szot ták ed dig a leg töb bet, a
vi lág szín pa don is osz tat lan si kert
ara tott. Eu ró pa ren de zői szin te ver -
sen ge nek a le he tő sé gért, hogy meg -
mé ret tes se nek. A Tra gé dia könnye -
dén lé pi át az új szá za do kat, és hir -
de ti: „Mon dot tam em ber: küzdj és
bíz va bíz zál!”

* * *

Eg ri csil la gok. Gár do nyi ma is lel -
ke sí tő, ré gi szép köny vé ben la po zok.
Hol is van Do bó Ist ván ka pi tány es -
kü je? Tu dom-e még kí vül ről a szív -
szo rí tó so ro kat? Új ra ol va sok ked ves
ré sze ket, föl idé zem a ve re tes ol da la -
kat. Egy mon dat kü lö nö sen meg ra -
gad ben nem: „Fáj da lom ból gyúr ták
az anyai szí vet.”

* * *

Ten ge ri ma lac. Má rai ír ta va la me lyik
nap ló já ban, hogy ná po lyi la ká suk
kö ze lé ben min den dél után ki köt -
nek egy sza ma rat. Mi kor sé tá ra in dul,
az ál lat meg is me ri, és örö mé ben fe -
lé nye rít. Én így va gyok a csa lád
ten ge ri ma la cá val. Nincs már ve lünk,
de ha nagy rit kán meg lá to ga tom,
amint be lé pek a kis szo bá ba, min dig
nagy vi sí tás sal fo gad. Meg is mer, s
tud ja, vi szek a ked venc éte lé ből, az
édes pap ri ká ból. Ka pasz ko dik föl a rá -
cson, majd ki bú jik a bő ré ből, úgy vár -
ja a meg le pe tést. El mond ha tom, ő az
egyet len élő lény a vi lá gon, aki ről tu -
dom, hogy min dig örül, ami kor meg -
lát az aj tó ban.

* * *

Ke re sés. Is tent ke res ni kell, hív ni
szün te le nül. És ha őszin tén szó lít juk
meg, ak kor rög tön fe lel. Az ör dög nem
vár ja a hí vást, ál lan dó an ott van a kö -
ze lünk ben, és súg a fü lünk be. Hi szem,
hogy min dig az ör dög szól, ha a hang
rossz ra biz tat. És hi szem azt is, hogy
az év ti ze de ken át élő zsar no ki ha ta lom
fé lel mé vel együtt az ör dög mű ve volt!

* * *

Fe le let. Ha Is ten meg szó lít ja az em -
bert, nem elég hall gat ni. De fe lel ni is
kell tud ni. És vissza kér dez ni. Mon -
da ni az iga zat, csak is az iga zat.

Jegy zet la pok
Nap ló, 2010

b Az ün nep lők és em lé ke zők a
Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um ban
gyűl tek össze, a Ká ro lyi-pa lo ta
Vö rös sza lon já ban. Az 1904-ben
szü le tett és ha lá lá ig, 1995-ig ta -
ní tó egye te mi ta nár nak, a szak -
ma eti kai mag vá ra min dig fi -
gyel mez te tő mű vé szet tör té nész -
nek a so rok ban ülők túl nyo mó
több sé ge ta nít vá nya volt…

A ku ra tó ri um tag jai ne vé ben Ma ro si
Er nő aka dé mi kus em lé ke zett. „Zá dor
An na meg ta gad ta ma gá tól a sír em lé -
ket, de fo ga dott és vá lasz tott csa lád já -
ról nem fe led ke zett meg gon dos kod -
ni. Kép le te sen, íme, kö rül ül jük most
őt… Mind nyá jan fa mi li á ri sai va gyunk
és el kö te le zett jei is: meg kell őriz -
nünk a kap cso la tot ve le és egy más sal.” 

Az ala pí tó ere de ti cél ki tű zé se az
volt, hogy fi a tal – negy ven év alat ti –
épí té szet tör té né szek kap has sák alap -
ku ta tá so kért, pub li ká ci ó kért a dí jat.
Az idei négy dí ja zott mind egyi ke
„rend ha gyó eset”. Mar kó ja Csil la
nem épí té szet tör té nész, Med nyánsz -
ky Lász ló mo nog rá fu sa. Azon ban
Zá dor An na írá sos és mag nó ka zet -
tá kon őr zött ha gya té kát dol goz ta
föl, ér tel mez te le fegy ver ző en alá za -
tos, ugyan ak kor írói tel je sít ményt fel -
mu ta tó mó don.

Fatsar Kris tóf kert épí tész ként kez -
dett tör té ne ti ku ta tá sok kal fog lal koz -

ni. Ép pen az ala pí tó egyik leg ked ve -
sebb té má já ról, a ma gyar or szá gi an -
gol ker tek ről és ba rokk kert ter vek ről
je lent meg szá mos pub li ká ci ó ja, köz -
tük a kor pusz nak te kint he tő Ma gyar -
or szá gi ba rokk kert mű vé szet.

Lu p es cu Radu ro mán ál lam pol gár.
A Bab es–Bo lyai Tu do mány egye te -
men, majd a Kö zép-eu ró pai Egye te -
men Hu nya di Já nos vár épí té sze té vel
fog lal ko zott. Az Eöt vös Lo ránd Tu -
do mány egye te men dok to rált Vaj -
da hu nyad vá ra a Hu nya di ak ko rá -
ban cí mű ér te ke zé sé vel. Ása tá so kat
is vé gez, és nagy ér de me, hogy a ma -
gyar és a ro mán szak iro dal mat igyek -
szik ku ta tá sa i ban össze fog ni.

Har ma ti Bé la Lász ló, az Evan gé -
li kus Or szá gos Mú ze um igaz ga tó ja
evan gé li kus temp lom bel sők kel fog -
lal ko zik. Köny vé nek egyet len hi bá -
ja – így Ke lé nyi György egye te mi ta -
nár –,  hogy hosszú a cí me: Ké ső ba -

rokk szó szék ol tá rok és fes tett kar zat -
ké pek a du nán tú li evan gé li kus temp -
lo mok ban. (Na gyobb hi bá ja, hogy
még nem je lent meg… – A szerk.)
PhD-té má já val egy OT KA-pá lyá -
zat ke re té ben tu dott ala po san fog lal -
koz ni.

A dí jak át adá sa után két ta va lyi dí -
ja zott és Har ma ti Bé la Lász ló ad tak
íze lí tőt ku ta tá sa ik ból.

g EÉ

Kép le te sen, íme, kö rül ül jük
Át ad ták az idei Zá dor An na-dí ja kat

Közlemény
Mi vel az MTV Rt. Köz szol gá la ti mű sor szol gál ta tá si sza bály za tá nak ér tel mé ben a Ma gyar Te le ví zi ó nál mű sort
ké szí tő nem mű köd het köz re más mű sor szol gál ta tó nál mű sor ké szí tő ként, és er re kü lön en ge délyt dr. Fa bi ny
Ta más mé di á ért fe le lős püs pök ké ré sé re sem adott az MTV ügy ve ze tő al el nö ke, ezért a Ma gyar Rá dió Erős vár
a mi Is te nünk! cí mű fél órá i ban szer kesz tő ként és mű sor ve ze tő ként Nagy Lász ló, aki a te le ví zi ós mű so rok szer -
kesz tő je, nem mű köd het egy elő re köz re. Ezért a Ma gyar Rá dió evan gé li kus fél órá i nak szer kesz té sé re, a saj tó -
bi zott ság dön té sé ig, ide ig le ne sen Kő há ti Do rottya ka pott meg bí zást.
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Harmati Béla László (szemben állva) veszi át a díjat
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It tas ve ze tés, il let ve az emi att el le -
ne in dí tott bí ró sá gi el já rás mi att
múlt szer dán le mon dott tiszt sé -

gé ről a Né met or szá gi Evan gé li kus
Egy ház (EKD) ve ze tő je. Mar got Käß -

mann egy út tal le mon dott han no -
ve ri püs pö ki tiszt é ről is.

Az ötvenegy éves Käß mann az el -
ső női ve ze tő volt a több mint hu -
szon öt mil li ós né met evan gé li kus
egy ház élén. A le mon dást meg elő ző
hét vé gén it ta san ült a vo lán hoz, és
egy köz le ke dé si sza bály sér tés nyo -
mán vé ré ben 1,54 ez re lé kes, a tel jes
ve ze tés kép te len sé get je len tő al ko -
hol szin tet ál la pí tot tak meg.

Az egy há zi tiszt sé ge i ről va ló le -
mon dást ma ga Käß mann je len tet te
be rend kí vü li han no ve ri saj tó ér te kez -
le tén. Ez út tal is el is mer te, hogy hi va -
ta lá nak, il let ve te kin té lyé nek ár tó
sú lyos hi bát kö ve tett el. A jö vő ben az
or szág leg né pe sebb egy ház ke rü le té -
ben egy sze rű lel kész ként kí ván te vé -
keny ked ni. Käßmann 1999 óta volt
Han no ver püs pö ke.

Az EKD ve ze tő szer vé nek szá mí -
tó ta nács ve ze tői ko ráb ban még ki -
áll tak Käss mann mel lett, osz tat lan bi -
zal muk ról biz to sít va őt. Mind azon -
ál tal rá bíz ták a „jö vő be li kö zös út tal”
kap cso la tos dön tést, ami meg fi gye -
lők sze rint már ar ra utalt, hogy el fo -
gad nák a le mon dá sát.

A Käß mann-ügy fel zú du lást oko -
zott az egy ház ban és az egy há zon kí -
vül is. A püs pök dön té se szak ér tők
sze rint sú lyos csa pást je lent az evan -
gé li kus egy ház ra. A lu the rá nus egy há -
za kat össze fo gó EKD élé re ta valy ok -
tó ber ben meg vá lasz tott Käß mann
ugyan is az evan gé li kus egy ház leg nép -
sze rűbb sze mé lyi sé ge volt Né met -

or szág ban. Nyi tott sá ga, őszin te sé ge,
em ber sé ge és ki vá ló szó no ki ké pes sé -
gei mi att rend kí vü li nép sze rű ség nek
ör ven dett. Előd jé vel, Wolf gang Hu ber
ber li ni püs pök kel együtt az egy ház

kor sze rű sí té sé nek leg főbb hí ve volt.
He lyé re nem lesz könnyű ha son ló an
ka riz ma ti kus sze mélyt ta lál ni.

Egyes ér te sü lé sek sze rint a né -
met kor mány köz vet ve je lez te, hogy
a tör tén tek után Käß mannt nem
szí ve sen te kin ti tár gya ló part ner nek.
Az EKD im már le mon dott ve ze tő jé -
nek hi va ta li ide je alatt meg gyűlt a ba -
ja a Mer kel-kor mánnyal, új évi pré di -
ká ci ó já ban ugyan is szo kat lan nyílt -
ság gal je lez te, hogy nem ért egyet az
af ga nisz tá ni né met ka to nai sze rep vál -
la lás sal, és a be fe je zé sét sür get te.
Ál lás fog la lá sa meg rö kö nyö dést vál -
tott ki az egy há zi „be avat ko zást” sé -
rel me ző ber li ni kor mány kö rök ben, és
nem sok kal ké sőbb egyez te tő meg -
be szé lés re ke rült sor köz te és Karl-
The o dor zu Gut ten berg vé del mi mi -
nisz ter kö zött.

Käß mann utó da az EKD élén min -
den va ló szí nű ség sze rint az evan gé -
li kus egy ház je len le gi má so dik em be -
re, az ed di gi he lyet tes, a Raj na-vi dé -
ki egy ház ke rü let ve ze tő je, Ni ko laus
Sch ne i der lesz. Ő azon ban elő ze te sen
je lez te, hogy nem kí ván hosszú idő -
re az EKD ta ná csá nak el nö ke len ni,
így vár ha tó, hogy az egy ház zsi na ta
no vem ber ben új ve ze tőt vá laszt.

Saj nál ko zá sát fe jez te ki Mar got
Käßmann le mon dá sa mi att Ro bert
Zol litsch, a né met ka to li kus püs pö -
ki kon fe ren cia el nö ke. Fre i burg ér se -
ke ugyan ak kor han goz tat ta, hogy
meg ér ti az EKD el nö ké nek dön té sét.

d MTI

Le mon dott tiszt sé gé ről
a né met evan gé li kus egy ház ve ze tő je

b Mar got Käß mann hely ze te tra -
gi kus és ab szurd. 1999 óta volt
Han no ver tar to má nyi püs pö ke,
és 2009 ok tó be ré ben el ső női ve -
ze tő ként meg vá lasz tot ták a Né -
met or szá gi Evangélikus Egy ház
(EKD) ta ná csá nak élé re. Most –
egy lám pá val, amely ép pen rossz
pil la nat ban mu ta tott pi ro sat, és
egy vér vizs gá lat tal ké sőbb – már
csak egy sze rű han no ve ri lel -
kész nő…

Mar got Käß mann sze mé lyi sé ge már
több ször váltott ki meghökkenést.
Fris sen meg vá lasz tott püs pök ként
pél dá ul – „nem ép pen rang já hoz il -
lő mó don” – bi cik li vel járt mun ká -
ba. Rák be teg sé ge után (hu szon hat
évi há zas ság után) el vált a fér jé től.
Sza bad ilyet egy püs pök nek? Kri ti -
ku sai ép pen ta valy ok tó ber ben kü -
lö nö sen fel emel ték hang ju kat: „Még -
is hogy né zünk ki, ha egy há zunk
élén egy el vált asszonnyal pró bál juk
ka to li kus test vé re ink kel az öku me -
ni kus kap cso la to kat ápol ni?” – há -
bo rod tak fel egye sek Käß mann
asszony meg vá lasz tá sa előtt. Egy
Käß mann-ra jon gó fleg mán vá gott
er re vissza, mond ván, a ka to li ku sok
se kér dez nek meg ben nün ket, pro -
tes tán so kat ar ról, ki len ne jó ne künk
pá pá nak.

Meg osz la nak ró la a vé le mé nyek.
So kak sze mé ben a szá mos sza lag -
cím nem je len tett hát rányt, sőt az
em be rek sze re tik az olya no kat,
akik nek hi bá ik van nak. „Ő egy kö -
zü lünk” – mond ták, és bi zo nyá ra
so kan ké szek vol tak az it tas ve ze tést
is el néz ni. A Frank fur ter All ge mei -
ne Zei tung kér dez te: „Ki nek, ha
nem Mar got Käß mann-nak, a té -
ved he tő ség ar tis tá já nak si ke rült
vol na egy ilyen bot lást még be il lesz -
te nie sa ját élet raj zá ba?“

An nak ide jén, ami kor Man fred
Kock sze mé lyé ben egy idő sebb, bi zo -
nyá ra ki tű nő – de nem ép pen „mé -
dia ké pes” – teo ló gus töl töt te be az el -
nö ki tiszt sé get, már élt a ki mon dat -
lan vágy egy pro tes táns „egy há zi
sztár” után.

Kock utód ja, Wolf gang Hu ber sok -
kal in kább je len volt a mé di á ban, de
a saj tó még is in kább a má sik fe le ke -
zet fe lé for dult. A ka to li ku sok job ban
ér te nek a mé dia mun ká hoz, aho gyan
– pél dá ul 2005-ben – pro tes táns
kö rök ben han goz tat ták is: pá pa vá -
lasz tás kor té vé ka me rák ez rei köz ve -
tí te nek élő  ké pe ket a vi lág min den tá -
já ra egy ké mény ről, a né zők pe dig ta -
lál gat ják, hogy a fel szál ló füst va jon
fe ke te-e még, vagy már fe hér… 

Szá munk ra az ef faj ta mé dia fi gye -
lem vágy álom volt csu pán, ám Mar -
got Käß mann ban ez a vágy be tel je -
sül ni lát szott. Né mi túl zás sal ta lán azt
le het ne mon da ni: az EKD nem csak
ar cot, ha nem szí vet is ka pott. 

A mé di u mok fel fe dez ték őt, ő pe -
dig ki fe je zet ten ak tí van for dult fe lé -
jük. Té vés csa pa to kat hí vott az ott -
ho ná ba, min den fé le új sá g ha sáb ja in
sze re pelt – nem rit kán a cím la pon. És
bi zony ha ma ro san meg él te „sztár lé -
té nek” árny ol da lát is.

Egy pél da a kö zel múlt ból: az idei
új évi ige hir de té sé ben kri ti zál ta a
né met szö vet sé gi csa pa tok af ga -

nisz tá ni be ve té sét. A po li ti ku sok, a
szö vet sé gi had erő egyes kép vi se lői
és nem utol só sor ban a mé di u mok
ahe lyett, hogy di csér ték vol na a bé -
ké ért va ló bá tor fel lé pé sét, in kább
na iv nak ne vez ték őt. „A pré di ká lás
nem aka dá lyoz za meg a tá l ibo kat a
gyil ko lás ban”– volt ol vas ha tó új -
sá gok cím lap ja in.

A szé le sebb nyil vá nos ság fi gyel mét
azon ban el ke rül te, hogy a Né met or -
szá gi Evangélikus Egy ház ban az ok -
tó be ri vá lasz tás, az Af ga nisz tán nal
kap cso la tos pré di ká ció és a feb ru ár
20-i it tas ve ze tés kö zött azért egyéb
is tör tént. Pél dá nak oká ért ki ad tak
egy fon tos ál lás fog la lást az egy ház -
nak az ok ta tás ban-kép zés ben va ló fe -
le lős sé gé ről. Je len tős volt az idő sek -
nek az egy ház ban és a tár sa da lom ban
be töl tött sze re pé ről szó ló do ku men -
tum, és je len tet tek meg tá jé ko zó dást
se gí tő javaslatot ar ról, hogy mi ként
ja vít ha tó az egy ház és a fi a ta lok kö -
zöt ti, nem min dig prob lé ma men tes
kap cso lat.

Ezen do ku men tu mok ban ér ző dik
a len dü let, egé szen konk ré tan és
prak ti ku san fo gal maz zák meg, ho -
gyan le het el in dul ni, ho gyan le het ne -
ki vág ni je len ko ri, sür ge tő és szo -
ron ga tó kér dé sek nek, olya nok nak,
ame lyek mé lyen gyö ke rez nek a né -
met tár sa da lom ban is.

Mind er ről az „el tá vo lo dott” egy -
ház ta gok va ló szí nű leg alig tud nak.
Pél dá ul a 2002-es egy ház tag sá gi
elem zés nek kö szön he tő, hogy az is -
ten tisz te let re já ró gyü le ke ze ti mag
mel lett egy re in kább az „el tá vo lo dot -
tak” ke rül tek a fi gye lem kö zép pont -
já ba. Ép pen kö zöt tük van nak éven -
te tíz ez rek, akik – ha sza vak kal nem
mond ták is ki vé le mé nyü ket az egy -
ház ról – úgy mond a „lá buk kal” vok -
sol tak, ami kor ki lép tek az egy ház ból.
Egy részt azért, hogy az egy ház adón
spó rol has sa nak, más részt azért, mert
úgy ér zik, csa lód tak az egy ház ban. És
mi vel ők fő leg a vi lá gi mé di án ke resz -
tül ér te sül nek az egy há zi élet ről,
fenn áll an nak a le he tő sé ge, hogy né -
hány pro tes táns egy ház tag 2010-
ben alig lesz job ban in for mál va egy -
há zá nak egyéb tör té né se i ről, mint a
Käß mann-ügy ről. Az 1,54 ez re lé kes
vér al ko hol szint te ret hó dí tott – az
utób bi hó na pok nak az egy ház zal
kap cso la tos fon tos tör té né sei hát tér -
be szo rul tak.

Mind emel lett az EKD-nak si ke -
rült meg gá tol ni a na gyobb bajt. A ta -
nács ta gok és egy há zi elöl já rók bi zal -
mu kat fe jez ték ki Mar got Käß mann
iránt. Így tör tén he tett meg, hogy a
püs pök asszony sza ba don és sa ját el -
ha tá ro zá sá ból dönthetett és nyi lat -
ko zhatott vissza lé pé sé ről: „Az a
sza bad sá gom, hogy az eti kai és po -
li ti kai ki hí vá so kat ne vü kön ne vez -
zem, már nem lenne meg a jö vő ben
úgy, mint ko ráb ban.” Hoz zá tet te:
„Ko ráb bi krí zi sek ből tu dom, hogy
nincs az a mély ség, amely be zu han -
va az em bert ne az Is ten te nye re fog -
ná fel.”

Mar got Käß mann mél tó ság gal
tá vo zott, és most egy ház ve ze tők
és po li ti ku sok sor ban áll nak, hogy
saj ná la tu kat fe jez zék ki a té vé ka me -
rák előtt.

A püs pök asszony egy há zi nyo más
nél kül tu dott le mon da ni. Ne héz
azon ban a ku lisszák mö gé te kin te -

ni. Va jon mennyi re mond ták hi va -
ta lo san, hogy Käß mann sza ba don
dönt het, az új ság írók tá vol lé té ben
pe dig eset leg je lez ték ne ki, hogy
re mél he tő leg ma gá tól tud ja, mit
kell most ten nie? A mé di u mok már
el in dul tak ilyen le lep le ző kér dé sek
fe lé, hát ha adód nak még szen zá ci -
ók e té má ban, a pél dány szám nak
biz to san jót ten ne…

Te gyük fel azon ban a kér dést: mi -
re szá mít ha tott vol na Mar got Käß -
mann, ha úgy dönt, még is ma rad?
Nem is el ső sor ban a be legy há zi vi -
szo nyok ra gon do lunk, hi szen – mint
em lí tet tük – ő nem csak püs pök volt,
ha nem – en nek min den elő nyé vel és
hát rá nyá val – „mé dia sztár”, aki jól is -
me ri a né met mé dia vi lág já ték sza bá -
lya it. Lát ta, hogy bi zo nyos té vé mű -
so rok ban és „al sóbb ran gú” új sá -
gok ban mi ként ad nak el ol csó po é -
no kért „el esett sztá ro kat”, ho gyan
csi nál nak ko ráb ban el is mert sze mé -
lyi sé gek ből bo hó cot. Ez el len le het
püs pök ként küz de ni – kér dés, med -
dig tart az em be ri erő…

Hi he tő, hogy ő, aki nek vé le mé nye
fe le ke ze ti és or szág ha tá ro kon túl is
mérv adó nak szá mí tott egy há zi, sőt
tár sa dal mi és po li ti kai kér dé sek ben
is, nem kí ván ta azt az utat jár ni, ame -
lyet egye sek ko ráb ban jár tak, és szí -
vé re hall gat ván vissza lé pett. Nyil ván -
va ló, hogy le mon dá sá val a püs pö ki
tiszt sé get és egy há zá nak te kin té lyét
is óv ni kí ván ta.

Most ide ig le ne sen Mar got Käß -
mann he lyet te se, a hat van két esz ten -
dős Ni ko laus Sch ne i der ve szi át az
EKD ta ná csá nak el nö ki tisz tét a no -
vem be ri vá lasz tá so kig. Ő – Man fred
Kock hoz ha son ló an – nyu god tabb tí -
pus. És ez az EKD mos ta ni, kis sé vi -
ha ros idő sza ká ban ta lán nem is baj.
Hogy kit vá lasz ta nak meg no vem ber -
ben, még nyi tott kér dés.

So kan most még Mar got Käß -
mannt si rat ják. De ne fe led jük, hogy
akad tak kö nyör te len kri ti ku sai is,
bár a Käß mann-kar ri er ilyen vá rat lan
be fe je ző dé sé vel bi zo nyá ra ők sem
szá mol tak.

Min den eset re no vem ber ben a
Né met or szá gi Evan gé li kus Egy ház -
ban „új ra ke ve rik a kár tyá kat”. A
„trón örö kös”, aki ta lán nem „tö ké le -
tes”, de aki egyé ni sé gé vel hi te le sen
és szim pa ti ku san tud ja kép vi sel ni az
egy há zat, ké pes zord idők ben ve zet -
ni és jó irány ba vi vő, fon tos újí tá sok
élé re áll ni, még nem tűnt fel a lát ha -
tá ron.

Ma rad a re mény ség és az imád -
ság, hogy az egy ház te kin té lye nem
szen ve dett na gyobb csor bát, és hogy
to vább ra is az Úr tart ja ke zé ben egy -
há zát.

g Hol ger Man ke

A té ved he tő ség ar tis tá já nak bú csú já ra

A lü ne bur gi szu per in ten dens lett a Han no ve ri
Tar to má nyi Evan gé li kus Egy ház „ide ig le nes püs pö ke”
A lü ne bur gi tar to má nyi szu per in ten dens sze mé lyé ben Hans-Her mann
Jant zent vá lasz tot ták han no ve ri püs pök ké. Az NDR te le ví zió ér te sü lé sei sze -
rint a sze ná tus egy han gú lag sza vaz ta meg Hans-Her mann Jant zent, aki ed -
dig a han no ve ri tar to má nyi egy ház hat re gi o ná lis egy há za kö zül a leg na gyobb -
nak volt a szu per in ten den se.

„A leg jobb tu dá som sze rint sze ret ném be töl te ni majd azt a hi ányt, ame -
lyet Käß mann asszony tá vo zá sa oko zott” – nyi lat koz ta Jan tzen, aki ad dig ma -
rad hi va ta lá ban, amíg az új püs pö köt meg nem vá laszt ják.

d For rás: ddp, ndr
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b Az ad ven tis ta Ge ne rál Kon fe -
ren cia még 2008-ban el in dí tott
egy ha tal mas uta zó Bib li át a
föld kö rül. E Szentírás a hat van -
hat köny ve hat van hat kü lön bö -
ző nyel ven író dott, köz tük
Ámósz pró fé ta köny ve ma gya rul.
A cin ko tai ad ven tis ta gyü le ke -
zet ben feb ru ár 27-én Ve tő Ist ván
evan gé li kus lel kész tar tott elő -
adást er ről a rö vid, ám de fon tos
könyv ről. 

A „Kö vesd a Bib li át!” prog ram a
He ted na pi Ad ven tis ta Egy ház kez de -
mé nye zé se, mely nek cél ja az, hogy a
Bib lia ta nul má nyo zá sá nak fon tos sá -
gá ra irá nyít sa a fi gyel met, hi szen egy

fel mé rés sze rint az egy ház tag sá gá -
nak ke ve sebb mint öt ven szá za lé ka
ta nul má nyoz za rend sze re sen a
Szent írást. Fon tos ele me a hat van hat
nyel ven (min den bib li ai könyv más-
más nyel ven) meg je len tett, nagy -
mé re tű Bib lia, amely kör be jár ja a vi -
lá got, és eze ken a na gyobb sza bá sú
ren dez vé nye ken az egy ház tag jai új -
ra el kö te le zik ma gu kat Is ten sza va
mel lett – ír ják a kez de mé nye zés ről
szó ló hon la pon.

A Szent írás 2008. ok tó ber 11-én, a
Ge ne rál Kon fe ren cia Fü löp-szi ge -
te ken tar tott őszi bi zott sá gi ülé sén in -
dult út já ra, és a prog ram 2010 jú li u -
sá ban, a kon fe ren cia at lan tai, 59.
ülé sén éri el csúcs pont ját.

Ha zánk ban elő ször 2009. szep -
tem ber 5-én „járt” a Bib lia, ami kor

Bu da pes ten és Bé kés csa bán a je len
le vő test vé rek és lel ké szek ün ne pé lyes
ke re tek kö zött új ra el kö te lez ték ma -
gu kat az ige mel lett.

Az ad ven tis ták Du na mel lé ki Egy -
ház te rü le te azon ban el ha tá roz ta,
hogy foly tat ja ezt a ne mes vál lal ko -
zást, és en nek ér de ké ben az óta is
úton van ná luk egy ilyen több nyel vű
Szent írás, amely a hét vé gén Cin ko -
tá ra ér ke zett el.

A gyü le ke ze ti ház ban ren de zett al -
kal mon Ve tő Ist ván evan gé li kus lel -
kész – az ad ven tis ta gyü le ke zet kép -
vi se lő jé nek, Var ró Má ri á nak a fel ké -
ré sé re – be szélt Ámósz köny vé ről.

(Az elő adás szö ve ge az evan ge li -
kus.hu teo ló gi ai ro va tá ban is el ol vas -
ha tó.)
g Hor váth-Bol la Zsu zsan na

„Kö vesd a Bib li át!” – ma gya rul
Ámósz köny ve ol vas ha tó

A szé kes fe hér vá ri me gyés püs pök
sze rint a fe le dés sel gyö kér te len le het
a tár sa da lom; ha nem em lé ke zik a sa -
ját múlt já ra, új ra be kö vet kez het nek
a kom mu niz mus alat ti szen ve dé sek
– fi gyel mez te tett Spá nyi An tal a
kom mu niz mus ál do za ta i nak em lék -
nap ján, feb ru ár 25-én a bu da pes ti
Urá nia Nem ze ti Film szín ház ban.

A Pol gá ri Ma gyar or szá gért Ala pít -
vány és az 1956-os Kár pát-me den cei
Em lék bi zott ság Győz te sek ből vesz te sek
– vesz te sek ből győz te sek – A Kár pát-
me den cei ma gya ro kat súj tó kom mu nis -
ta dik ta tú rák: 1919–1989 cí mű ren dez -
vé nyén a püs pök ki emel te: so ká ig még
em lé kez ni is ti los volt a kom mu niz mus
ál do za ta i ra, ami nek kö vet kez mé nye fe -
le dést is okoz ha tott vol na.

Bo csá nat ké rés nél kül nincs meg bo -
csá tás, en nek el hú zó dá sa pe dig ká ro -
san hat hat a tár sa da lom ra – han goz -

tat ta a püs pök a kom mu niz mus alatt
el kö ve tett bű nök kel kap cso lat ban. 

Spá nyi An tal ki fe je zés re jut tat ta,
hogy ál do za tok vol tak a csa lá dok,
ame lyek nek a tag ja it el sza kí tot ták egy -
más tól, és azok a gyer me kek is, akik -
nek va la me lyik szü lő jét el vit ték bör tön -
be vagy in ter ná ló tá bor ba. Ál do za tok
let tek a hit tan ok ta tás ból ki ma rad tak és
azok is, akik nem kap tak meg fe le lő er -
köl csi ne ve lést, és ezért éle tük ben
rossz dön tést hoz tak – vé le ke dett.

Soós Vik tor At ti la tör té nész-le vél -
tá ros meg ál la pí tot ta: a kom mu nis ta
rend szer egy ház- és csa lád el le nes
volt, mert csa lád ta go kat vit tek Recsk -
re, Ki star csá ra, Ti sza lök re vagy Ka -
zinc bar ci ká ra az in ter ná ló tá bo rok ba.
Ezenkí vül ki te le pí tet tek két száz ezer
sváb em bert, la ká sa i kat, föld je i ket ki -
sa já tí tot ták, és em ber te len kö rül -
mé nyek kö zött szál lí tot ták őket Né -

met or szág ba. Ál do zat volt az a több
mint száz ezer ma gyar em ber is, aki -
ket Cseh szlo vá ki á ból a la kos ság cse -
re-egyez mény ér tel mé ben te le pí tet -
tek át Ma gyar or szág ra.

Aczél Pet ra, a Páz mány Pé ter Ka -
to li kus Egye tem do cen se utalt ar ra,
hogy a kom mu niz mus egyik leg főbb
el len sé gé nek a nő ket te kin tet te, mert
ők val lá so sab ban él tek, mint a fér fi -
ak. Az anyák ból mun ká sok és trak to -
ros nők let tek, sőt még a po li ti ká ba is
„be vit ték” a nő ket – vi lá gí tot ta meg.

Szé kely hi di Ágos ton, az 1956-os
Kár pát-me den cei Em lék bi zott ság el -
nö ke elő adá sá ban rá mu ta tott: a gyil -
kos sá go kat nép ir tás nak, ön ké nyes
meg tor lás nak kell ér té kel ni az utó kor
ré szé ről. Vé le mé nye sze rint a kom -
mu niz mus sa ját ter mé ket len rend sze -
ré be bu kott be le.

d MTI

A kommunizmus magyar áldozatainak emlékezete

b Őszin te fo hász ként szállt az ég
fe lé a szar vas-új temp lo mi gyü -
le ke zet kó ru sá nak éne ke böjt
má so dik va sár nap ján. „Tégy
eggyé, Urunk!” – csen dül tek fel
a jól is mert if jú sá gi ének sza vai
a több szem pont ból is rend ha -
gyó is ten tisz te let kez de tén. A
várt nál jó val töb ben – mint egy
két szá zan – vet tek részt az al kal -
mon, így az ere de ti leg a gyü le ke -
ze ti te rem be ter ve zett is ten tisz -
te le tet hir te len jé ben a temp -
lom ba „köl töz tet ték át” az egy -
ház köz ség ve ze tői.

A szo kat la nul nagy ér dek lő dés hát te -
ré ben vél he tő en Gáncs Pé ter nek, a Dé li
Egy ház ke rü let lel ké szi ve ze tő jé nek a lá -
to ga tá sa állt. A feb ru ár 28-ai püs pö ki
vi zi tá ció ugyan is nem pusz tán az ige -
hir de tés szol gá la tá ra kor lá to zó dott; az
is ten tisz te le tet kö ve tő en Gáncs Pé ter
a gyü le ke zet je len le gi hely ze té ről és
vár ha tó jö vő jé ről is tá jé koz tat ta a je -
len lé vő ket. (Feb ru ár 15-én a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos
Bí ró sá ga jog erő re emel te a Dé li Egy -
ház ke rü let Fe gyel mi Ta ná csá nak 2009.
no vem ber 10-én ho zott ha tá ro za tát.
En nek ér tel mé ben – hosszú és ke ser -
ves fo lya mat vé gé re pon tot té ve – De -
me Zol tánt meg fosz tot ták lel ké szi
hivatalától, De me Zol tán né Ge de Eri -
kát pe dig fel men tet ték az új temp lo mi
lel ké szi szol gá lat alól.)

Pré di ká ci ó já ban Gáncs Pé ter an -
nak a re mény ség nek adott han got,
hogy az em bert pró bá ló tél után
vég re él te tő ta vasz kö szönt az új -
temp lo mi gyü le ke zet re. Olyan ta vasz,
ami kor – és e pon ton a püs pök a nyá -

ron ese dé kes és ép pen Szar va son
meg ren de zen dő Szél ró zsa evan gé li -
kus if jú sá gi ta lál ko zó mot tó já ra utalt
– új ra a kez dő kör be áll hat a gyü le ke -
zet, és a jó né hány éve meg osz tott, fo -
gyat ko zás nak-el erőt le ne dés nek in -
dult kö zös ség tag jai új ra fel fe dez he -
tik az össz já ték szép sé gét-örö mét, és
meg érez he tik a győ ze lem ízét.

Amíg a gyü le ke zet pres bi té ri u ma
– mely nek tag jai az is ten tisz te let
után rend kí vü li pres bi te ri ülés ke re -
té ben is ta lál koz tak a püs pök kel,
va la mint Ra dos né Len gyel An na
egy ház ke rü le ti fel ügye lő vel és Ri bár
Já nos es pe res sel – el dön ti, mi lyen
úton kí ván ja be töl te ni a meg üre se -

dett lel ké szi ál lást, ad dig a püs pök –
he lyet tes lel kész ként – Zá to nyi Já -
nost bíz ta meg a hí vek pász to ro lá sá -
val. Ne héz örök ség gel kell majd
meg küz de nie a maj dan meg vá lasz -
tan dó új lel kész nek, mi vel a gyü le -

ke zet és in téz mé nyei (óvo dá ja, ál ta -
lá nos is ko lá ja és sze re tet ott ho na)
ko moly szer ve ze ti, lel ki és anya gi krí -
zis be ke rül tek…

Az egy ház köz ség nek azon ban
nem egye dül kell meg bir kóz nia a
hely zet tel; az egy ház ke rü let és az or -
szá gos egy ház se gít sé ge mel lett Szar -
vas vá ros tá mo ga tá sá ra is szá mít hat.
Ezt sze mé lye sen is meg erő sí tet te a
né pes gyü le ke zet előtt Ba bák Mi hály
pol gár mes ter, ami kor a feb ru ár 28-
ai is ten tisz te let hez kap cso ló dó an
ün ne pé lye sen át ad ta a vá ros zász la -
ját Mol nár Pál egy ház köz sé gi fel -
ügye lő nek.

g V. J. 

Új temp lo mi meg úju lás

Nagy sze rű do log, hogy a Krisz tus ba
ve tett hit együ vé tud te rel ni más-más
tör té ne lem szem lé let tel át ita tott ke -
resz té nye ket. A hit be li meg győ ző dés
azon ban nem le het gát ja an nak,
hogy a tör té nel mi va ló ság té nyei egy
temp lom te rén be lül is ki mon das sa -
nak, hi szen – mi ként Thu ránsz ky Ist -
ván rá mu ta tott – a lel kész „mun ka -
anya ga” ele ve az igaz ság. 

A feb ru ár 27-i meg em lé ke zés re
egy be gyűl te ket Thu ránsz ky Ist ván
egy Bi bó Ist ván tól köl csön zött idé zet -
tel kö szön töt te: „Ha egy kö zös ség a
ha zug sá gok rend sze ré be be le szo rul,
és nem le het és nem is sza bad ne vén
ne vez ni a dol go kat, az a kö zös ség fo -
lya ma to san – er köl csi leg és ér tel mi -
leg – le zül lik.” 

Ne he zí ti per sze a szem be né zést –
mond juk a lé te zett szo ci a liz mus
bű ne i vel –, ha egy adott kö zös ség -
hez tar to zók több sé ge nem annyi ra
ál do za ta, sok kal in kább ha szon él ve -
ző je volt a kár hoz ta tott esz mé nek.
A Rá ko si-, majd a ká dá ri rend szer
fel tét len hí ve ként és ki szol gá ló ja ként

lé nye gé ben tö ret len párt ál la mi kar -
ri ert be fu tott Mi hály fi Er nő jó vol tá -
ból pe dig ép pen ség gel még egy va -
do nat új trak tort is vá sá rol ha tott
1961-ben az ak ko ri ter me lő szö vet ke -
zet… Mint Su lyan And rás egy ház -
köz sé gi fel ügye lő től meg tud hat tuk,
szint úgy az ő köz ben já rá sá ra in -
dul ha tott Bér ről már 1953-ban köz -
vet len au tó busz já rat Bu da pest re,
még előt te pe dig 1948-ban ő sür get -
te a vil la mos áram be ve ze té sét a te -
le pü lés re. (Tet te mind ezt ál lí tó lag
há lá ból azért, mert a há bo rú alatt a
fa lu be li ek búj tat ták zsi dó szár ma zá -
sú fe le sé gét.) 

Hogy még ért he tőb bé te gyük Mi -
hály fi Er nő he lyi meg íté lé sé nek el -
lent mon dá sos sá gát, árul juk el vég re
a leg fon to sab bat: hogy tud ni il lik Mi -
hály fi Er nő „mel les leg” pap gye rek
volt; Mi ha lo vich Sá mu el bé ri evan -
gé li kus es pe res idő seb bik fia…

Így az után ta lán ért he tő, hogy az
egyik je len le gi he lyi ve ze tő aj ká ról ki -
sza lad ha tott a mon dat: „Ne kem az -

tán mind egy, hogy öt ágú vö rös csil -
lag vagy Lu ther-ró zsa.” De ért he tő az
is, hogy e ci ni kus meg jegy zés mé lyen
meg ren dí tet te azt a – más hon nan
szár ma zó – evan gé li kus lel készt, aki
tör té ne te sen a hely be li ek nél mé -
lyeb ben tisz táb ban van – nem csak a
lu the ri szim bó lum je len té sé vel, de a
kom mu niz mus ter mé szet raj zá val is.
A feb ru ár 27-i meg em lé ke zés re ál ta -
la meg hí vott au ten ti kus elő adók – D.
Sze bik Im re nyu gal ma zott el nök-
püs pök, dr. Bö röcz Eni kő egy ház tör -
té nész és Prőh le Ger gely or szá gos fel -
ügye lő – ke resz té nyi sze re tet tel, ám
át fo gó tárgy is me ret tel vi lá gí tot tak
rá a nyil ván va ló igaz sá gok ra.

Egye dül az el ső ként szót ka pott
Szá ri Nor ber tet nem kel lett, hogy
vissza fog ja a kö te les ta pin tat, így a
Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem -
ről ér ke zett vég zős tör té nész hall ga -
tó „Ne légy, fi am, kom mu nis ta!” cí mű
– el ső sor ban fi a ta lok fel vi lá go sí tá sát
cél zó – elő adá sá ban ken dő zet len
nyílt ság gal szól ha tott a kom mu nis -
ta ideo ló gia ör dö gi lé nye gé ről. 

Mi hály fi Er nő nek a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház éle té ben be -
töl tött dics te len sze re pé ről dr. Bö röcz
Eni kő egy ház tör té nész, evan gé li kus
lel kész tar tott elő adást (en nek szer -
kesz tett vál to za tát az EvÉ let kö vet ke -
ző szá má ban kö zöl jük), me lyet Prőh -
le Ger gely – úgy is, mint egy há zunk
jog ál la mi kö rül mé nyek kö zött meg -
vá lasz tott el ső or szá gos fel ügye lő je –
egé szí tett ki ér té kes gon do la tok kal.

D. Sze bik Im re nyu gal ma zott el -
nök-püs pök a kom mu niz mus ál do -
za ta i ra em lé ke ző al ka lom nyi tá nya -
ként tar tott dél előt ti is ten tisz te let ige -
hir de tő je ként Mt 12,7 alap ján így
sum máz ta gon do la ta it: „Is ten nem ál -
do za to kat akar lát ni, ha nem ir gal -
mas sá got gya kor ló em be re ket.” 

A kér dés most már csak az, hogy
med dig ne vez te tik még az evan gé li -
kus temp lom kö rü li tér – így a pa ró -
kia épü le te – Mi hály fi Er nő ről, avagy
to vább sze di-e még Bé ren ál do za ta it
a kom mu niz mus.

g TPK

Bé ri tény fel tá rás, avagy
Mi hály fi Er nő ha gya té ka
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b Nóg rád me gye egyik ap ró, alig fél száz lel ket szám lá ló zsák fa lu já ban
év ti ze dek óta a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház egyik volt or szá -
gos fel ügye lő jé ről ne vez te tik az evan gé li kus temp lom kö rü li tér ség.
A bé ri ek akár még büsz kék is le het né nek rá, hogy már a rend szer vál -
tás előtt egy há zi sze mé lyi ség ne vét ír hat ták né hány ut ca táb lá ra, csak
hát az egye te mes fel ügye lő vé 1952-ben „vá lasz tott” Mi hály fi Er nő te -
vé keny sé gét a leg ke vés bé sem egy há zi as lel kü let ha tot ta át. Mi u tán
Thu ránsz ky Ist ván lel kész er ről mind ed dig hasz ta lan győz köd te hí -
ve it, gon dolt egyet, és – a kom mu niz mus ál do za ta i nak idei em lék nap -
ja al kal má ból – szak ér tők meg hí vá sá val szer ve zett meg egy tény fel -
tá ró temp lo mi al kal mat. No ha Is ten bé ri haj lé ka múlt szom ba ton zsú -
fo lá sig meg telt, a hely bé li ek kö zül csak ke ve sen vol tak kí ván csi ak az
igaz ság ra. Ta lán mert a ven dé gek (az egy ház me gyei kon fir man dus -
ta lál ko zót is e na pon tar tot ták) „messzi ről” jöt tek – Mi hály fi Er nő
(1898–1972) pe dig Bé ren szü le tett…

„A lelkész úr a parókia faláról már levette az utcanévtáblát” – mutatja
Sulyan András egyházközségi felügyelő
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b Az „ős re for má tus nak” aposzt -
ro fált Cso ó ri Sán dor kö szön -
té sé re gyü le kez tek tisz te lői
múlt szom ba ton es te a De ák
té ri evan gé li kus temp lom ban,
ahol Szo ko lay Sán dor Kos -
suth-dí jas ze ne szer ző-kar -
nagy adó zott hang ver sennyel
az úgy szin tén Kos suth-dí jas
író és köl tő élet mű vé nek. Aki
az es ti hat órá ra meg hir de tett
kon cert re pon to san ér ke zett,
an nak már csak ál ló hely ju -
tott. Ko szo rús köl tőnk nyolc -
va na dik szü le tés nap ja iga zi
tár sa dal mi ese mény volt –
ne ves po li ti ku sok, köz éle ti
sze mé lyi sé gek tisz tel ték meg
je len lé tük kel az ün ne pi al -
kal mat, il let ve az ün ne pel tet.
Cso ó ri Sán dort és az egy be -
gyűl te ket el ső ként Ba log Zol -
tán, a Pol gá ri Ma gyar or szá -
gért Ala pít vány ku ra tó ri u mi
el nö ke kö szön töt te, aki elöl já -
ró ban le szö gez te: tel je sen he -
lyén va ló, hogy egy szü le tés nap
Is ten haj lé ká ban tar tas sék. 

A prog ram össze ál lí tó ját di csé ret
il le ti. Az est han gu la tát a Nyír egy -
há zi Cant emus Kó rus Pro Mu si ca
le ány ka ra te rem tet te meg Ko dály
Zol tán Nagy sza lon tai kö szön tő jé -
vel és Bar tók Bé la egy ne mű ka ra -
i val. A kris tály tisz ta han gok mes -
te re Sza bó So ma kar nagy volt. A
Ser kenj fel, ke gyes nép té tel elő adá -
sa már jó al kal mat adott Cso ó ri
Sán dor kö szön té sé re, a Bo lyon gást
pe dig mint ha a köl tő ről, a nem zet
sor sá ért ag gó dó em ber ről for mál -
ta vol na meg Bar tók.

Az est egy ős be mu ta tót is tar to -
ga tott: Szo ko lay Sán dor ze ne szer -

ző nek a Cso ó ri Sán dor ver se i re írt
ora to ri kus lá to má sát. A női kar ra
és ze ne kar ra írt opus a köl tő gon -
do la ta i nak fü zé re; az evan gé li kus
mes ter a mű nek a Tél vé gi ta vasz -
vá ró cí met ad ta.

A Ki ál tá sok hó esés ben ön ma -
gunk ra kény sze rí tett lel ke se dé se, A
hosszú tél zsol tá ra és a Mo tyo gók
ko mor elő ér ze te és a zord va lót be -
mu ta tó so rai után a Vi rág va sár nap
fenn költ, de ugyan ak kor em be ri
han gu la tát ön töt te ze né be Szo ko -
lay. „Va la hol most egy tu li pán-szá -
jú ki csi sza már ka or di bál, há tá ra
oda kép ze lem ma gam s va gyok Jé -
zus ki rály” – idé zi a nép hang ját sok
öt let tel a té tel. A le zá rás még az
öröm ről szól: „Pa rasz tok és Jé zus ki -
rály egy mást ka rol va mu la tunk…”

Az Il la tos nagy pén tek-na pon
for tis si mói és pi a nó ba hal ku ló
dal la mai döb ben te nek rá az el kö -

vet ke zen dő vég re, s ezt old ja a Sur -
re xit Ch ris tus! S hús vét más nap ján
ün ne pé lyes sé ge, ame lyet azért át -
szőtt az író két ke dé sé vel is: „Hús -
vét más nap ján is ki ált a ka kas!…
pe dig te azt hit ted már: túl va -

gyunk min den áru lá son, túl pé te -
ri s jú dá si éve in ken…” A bo rú ba
haj ló gon do la tok után a szer ző egy
ta va szi him nusszal zár ja a mű vet,
amely nek a Pün kösd jön, szép,
bor zas ün nep cí met ad ta. A ter mé -
szet bac cha ná li á já nak mél tó tár sa
Cso ó ri ars po e ti cá ja: „Egyet len
tit kom van, hogy sze re tek él ni.” 

Az Evan gé li kus Élet ha sáb ja in
nem ré gi ben egy má sik Szo ko lay-
be mu ta tó ról is be szá mol tunk. Az
Ok tó ber vé gi tisz ta lán gok cí mű
ora tó ri u mot szin tén egy köl tő,
Nagy Gás pár ver sei ih let ték, így az
em ber ön kén te le nül is össze ha son -
lít hat ta a két al ko tást. A Mű vé sze -
tek Pa lo tá já ban be mu ta tott kan tá -
ta – már a té má ja okán is – ele ve
gran di ó zus mű nek ké szült, s eré -
nye i vel, ap róbb hi bá i val el is ér te

cél ját. E kó rus-ze ne -
ka ri mű vi szont mert
ki csiny len ni. Min den
bi zonnyal ezt sem
fog ják a 21. szá zad
avant gárd mű vei kö -
zött szá mon tar ta ni,
de nem is ez volt a
cél ja, „szo ko lays” dal -
lam kin csé vel kí vánt
aján dék ká vál ni. Szin -
tén prog ram ze ne, de
egy ben öröm ze ne is,
amely nyu god tan ha -
gyat koz ha tott Cso ó ri
ve re tes so ra i ra, és ta -
lán az ün nep ki vé te les
han gu la tá nak is kö -
szön he tő en fel sza ba -
dul tabb és em ber kö -
ze libb volt, mint a
má sik be mu ta tó. A

már meg is mert ének kar, a Bu da -
pest-Hegy vi dé ki Ka ma ra ze ne kar
és a szó lis ták: Ker te si Ing rid, Pa ta -

ki Po tyók Dá ni el és if jabb Do ma -
hidy Lász ló a szer ző ve zény le té vel
meg ér de melt si kert arat tak.

– Iga zi meg le pe tés volt szá -
mom ra e lé lek eme lő kö szön tés –
nyi lat ko zott az es té ről Cso ó ri Sán -

dor az Evan gé li kus Élet nek. – Kö -
zép-Eu ró pá ban az el múlt év szá -
zad ban annyi igaz ság ta lan ság és
tra gé dia tör tént, hogy ezek ki -
mon dá sa iga zi mű vé sze ti, iro dal -
mi, ze nei fel adat, egy ben kö te les -
ség. Kö szö net il le ti ezért a ze ne -
szer zőt. Szo ko lay Sán dor hoz több
mint fél év szá za dos is me ret ség
fűz, s no ha rit kán ta lál koz tunk, de
tud tunk egy más ról, és fi gyel tünk
a má sik ra. Ta lál ko zá sa ink kor min -
dig ott vet tük fel a be szél ge tés fo -
na lát, ahol évek kel ko ráb ban meg -
sza kadt.

Az ős be mu ta tót kö ve tő en dr.
Fa bi ny Ta más hir de tett igét. Az
evan gé li kus püs pök me leg sza -

vak kal, az ün ne pel tet idéz ve kö -
szön töt te az ün ne pel tet. A je les na -
pot és a ge ni us lo cit a köl tő gyer -

mek ko rá ra, a fe hér fa lú temp lo ma -
i ra em lé ke ző ver sé vel kö töt te
össze: „Éne kel tem a va sár na pok
tisz ta sá gá ban, / mint he gye ken
fu tó, gye rek ar cú vi zek. / A fe hér
ing nya kú sze gé nyek közt / olyan jó
volt az ének gyü möl csé be ha rap -
ni […]. Temp lo mi fa lak, köz te tek
emel ked tem / a sze gé nyek egy -
ügyűbb egé be […].” (Egy temp -
lom fa lá ra) 

Fa bi ny be szé dé ben a lau dá ció
mel lett – az ün nep ron tás leg cse -
ké lyebb cél ja nél kül – meg je lent a
na pi po li ti kai ri deg va ló ság is. Itt
a köl tő nek a Nagy Gás pár hoz írt
so ra i ra tá masz ko dott: „Egy or -
szág fek szik előt tünk ha nyatt a sár -
ban / Dú do lunk ne ki, mint szent
fa lu rosszá nak / Bár nem tud juk,
hal dok lik-e vagy csu pán ré szeg.” A
püs pök vé gül hús vét üze ne té vel
adott meg nyug vást, az idé zett so -
rok itt a Tör tet a jö vő cí mű vers ből
va lók: „Jé zus még kis gyer mek,
most ta nul / Jár ni a vi zek fö lött, /
Bil leg, im bo lyog, meg tá maszt ja /
egy-egy nap su gár…”

Egy ki csit ud va ri at lan gesz tus -
nak tar tot tam, hogy a szer ve zők az
ad dig szí nen lé vő, tu dá sa leg ja vát
adó ének kart a be széd alatt áll va
hagy ták, pe dig ők már meg tet ték
dol gu kat.

Az ige hir de tés után még nem
ért vé get a prog ram: a Bu da pest-
Hegy vi dé ki Ka ma ra ze ne kar be fe -
je zé sül Ko dály Ga lán tai tán cok
cí mű mű vét ját szot ta. Ko dály na -
gyon sze ret te e mű vét, s köz re adá -
sá val a ré gi ga lán tai ban dák nak, az
az óta ki halt ha gyo mány nak ál lí -
tott em lé ket. Csa ló ka az al ko tás
ne héz komp le men ter rit mu sá -

val, sok ze ne kar nak és kar mes ter -
nek tört be le a bics ká ja a lát vá -
nyos, de na gyon igé nyes da rab ba.
A fi a tal ze né szek vi szont Gé me -
si Gé za ve zény le té vel ki vá ló an
helyt áll tak. Egy ki csit szo kat lan
volt, hogy a las súbb ré sze ket a
kar nagy erő sen vissza fog ta, de
ez ál tal sok ap róbb rész let vált
hang sú lyos sá, amely más kor el sik -
kadt. Kü lön há la il le ti a kla ri né tost
szép szó ló já ért.

„Az ün ne pi üze ne tet a ze ne
köz ve tí tet te” – hal lot tuk az est
be ve ze tő jé ben. Nem is akár ho -
gyan: ki vá ló elő adók je les al ko tá -
sok kal tisz te leg tek Cso ó ri Sán dor
élet mű ve előtt. A köl tő lát ha tó an
el ér zé ke nyül ten kö szön te meg e fi -
gyel met, a kö zön ség szűn ni nem
aka ró tap sát.

Is ten él tes se Cso ó ri Sán dort! 
g Cser mák Zol tán

Hom mage à Cso ó ri Sán dor
Szü le tés na pi köl tő kö szön tés – ze né vel és igé velBiz to san töb ben is me rik Zöld Fe renc ne vét, aki -

vel a Ma gyar Nem zet nem rég egész ol da las in -
ter jút ké szí tett. A nyolc va nas évek ben a könyv -
ki adók egye sü lé sé nek ve ze tő je ként a ha zai szel -
le mi élet bá tor és szor gal mas mun ká sa volt. A
rend szer vál tás után az Aka dé mi ai Ki adó ve ze -
tő je, majd – meg va ló sít va ré gi ál mát – a Mar -
git kör úton köny ves bol tot nyi tott. 

Üz le té nek fő spe ci a li tá sa a ha tá ron tú li ma -
gyar ki adók és a ha tá ron túl ról szó ló ki ad vá nyok
áru sí tá sa volt. Aki e té ren tá jé ko zott akart
len ni, an nak aján la tos volt idő ről idő re be tér -
ni Fe ri Cus tos (az az „őri ző”) ne vű bolt já ba. 

Saj ná la tos mó don e bolt, mint annyi más
szép és jó kez de mé nye zés, anya gi lag ne héz
hely zet be ke rült, má ra el le he tet le nül vén, be zár -
ni ké szül. A vég ki áru sí tá son ér de kes, jó köny ve -
ket ol csón meg le het kap ni (ez itt a rek lám he -
lye volt). Mi vel nem messze la kunk, és ügyes-ba -
jos dol ga im is ar ra ve zet tek, be tér tem Zöld Fe -
ri hez, ahol há rom ér de kes, a fel vi dé ki ma gyar
kul tú rá ról szó ló köny vet vet tem (ezer fo rint ba
sem ke rült össze sen!). 

Szó ba is ele gyed tünk; húsz év vel ez előtt a Fel -
vi dé ket tá mo ga tó Rá kó czi Szö vet ség meg szer -
ve zé sé nél lel ke sen együtt mű köd tünk, Fe ri volt
az ala pít vány ve ze tő je. Mo soly gó san is ke se rű
volt, el mond ta, hogy nem így kép zel te pá lyá -
ja vé gét, va la mi el is me rés jól esett vol na ne ki.
Mond tam, hogy e je len le gi fals vi lág ban ta lán
ép pen az a gya nús, ha va la kit ez a rend szer
meg di csér, és az a „ki tün te tés”, ha ne héz hely -
zet be ke rül, vagy nem ve szik ész re.

Szó ke rült a Ma gyar Nem zet-be li in ter jú ban
is em le ge tett eset ről: a nyolc va nas évek kö ze pén
a (túl)érett ká dá riz mus „ke dé lyes pan gá sa” kö -
ze pet te a ne ves len gyel tu dó sí tó nak, Ka puścińs -
ki nek akar tak a ma gyar más ként gon dol ko dók
ki ál lí tást szer vez ni. A meg hí vott nak vi szont az
volt a fel té te le, hogy Cso ó ri Sán dor nyis sa meg
az al kal mat, ami nem volt könnyű az ak ko ri vi -
szo nyok kö zött, hi szen a nem zet nek Illyés Gyu -
la óta szin te leg te kin té lye sebb iro dal má ra az ak -
ko ri hi va ta lo sok előtt nem volt ked ves. (Du ray
Mik lós fel vi dé ki ma gyar jog vé dő Ku tya szo rí tó cí -
mű mű vé hez írt elő sza va mi att még szi len ci u -
mot, az az hi va ta los száj ko sa rat is ka pott.) 

Na már most, Zöld Fe ri tár gyalt a párt
(MSZMP) kul tu rá lis éle tet fel ügye lő ha tal -
mas sá gá val, Knopp elv társ sal. Knopp elv társ ki -
a bál va di ri gált, fe nye ge tett, és kö ve tel te, hogy
Cso ó ri sze lí dít se mon da ni va ló ját, ne ejt se ki a
szov jet tö meg gyil kos ság hely szí né nek, Katyń nak
a ne vét. Mi re Zöld Fe ri meg je gyez te, hogy ak -
kor bi zony el ma rad a ki ál lí tás. A „li be rá lis kül -
ső re” ak kor azért már so kat adó elv tár sak egy
ilyen bot rány tól is tar tot tak, így hát vé gül a ki -
ál lí tás meg tar ta tott. 

A lé nyeg azon ban most kö vet ke zik: Knopp elv -
társ nak volt ak kor egy ér de mes és nagy jö vő elé
né ző, két ség te le nül (ak kor még) sze ré nyebb
kol lé ga nő je: Lend vai elv társ nő. A szó ban for gó
hölgy (ugye, az ol va só sej ti, ki ről van szó?) nem -
csak hogy át vé szel te a rend szer vál tást, ha nem
má ra az or szág ban húsz év után el ké pesz tő ha -
ta lom ra, be fo lyás ra szert te vő párt (ha ta lom -
ipa ri hol ding?) egyik el ső em be ré vé küz döt te föl
ma gát. És itt zá rul a kör, itt ne vet a ké pünk be
a tör té ne lem. 

Zöld Fe ri sza bad szel le mi éle tet, ha tá ron tú li
ma gyar sá got oda adó an szol gá ló te vé keny sé ge
ilyen szo mo rú vé get ért, míg a má sik ol da lon a
dik ta tú ra fő cen zo rá nak „asszisz tens nő je” na gyon
is meg ta lál ta a he lyét az élet ben. Egy részt a ke -
se rű ség foj to gat ja az em ber tor kát, hogy oda
süllyed tünk, hogy anya gi lag nem bí runk köny -
vet ven ni, szel le mi leg nem igé nyel jük az ér té kes
iro dal mat, po li ti ka i lag pe dig kép te len volt az
or szág ér té kel ni azt a pá rat lan szol gá la tot, ame -
lyet – pél dá ul – Zöld Fe ri ér té kes ha tá ron tú li
iro dal mat ter jesz tő te vé keny sé ge je len tett. 

Lend vai elv társ nő ese te akár jel ké pe is le het -
ne a mai fan csa li hely zet nek. Kép zel jük el, ha
mond juk a má so dik vi lág há bo rú utá ni Né met -
or szág va la me lyik ve ze tő párt já nak az élén fel -
tűnt vol na Go eb bels pro pa gan da- és ha zug ság -
ügyi mi nisz té ri u má nak va la me lyik „dol go zó -
ja”. Ugye mi lyen ab szurd gon do lat? Lend vai
elv társ nő és tár sai azon ban – akár a szo ci a -
liz mus, akár a ka pi ta liz mus épí té sé nek a
front ján – min dig elöl jár nak, és utat mu tat -
nak a nép nek. (Azt, hogy mi lyet, már mind -
annyi an tud juk…)

g Czen the Mik lós

Párhuzamok

Csoóri Sándor Szokolay Sándor
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A be ad vány azt ál lít ja, hogy ki lenc -
évi ku ta tó mun ka és több tíz ezer do -
ku men tum át vizs gá lá sa előz te meg a
fel pe re sek mos ta ni jo gi lé pé sét. En -
nek azon ban nem sok nyo mát lát ni.

A szö veg ben a de por tá lá sok köz is -
mert té nye it fog lal ják össze, és a té -
ma leg is mer tebb ku ta tó já nak (Ran -
dolph L. Bra ham) egyik írá sá ra hi vat -
koz nak, ezen  túl sem mi lyen for rást
nem idéz nek.

Ko moly té ve dé sek is föl lel he tők a
szö veg ben: még ha el hisszük is, hogy
a de por tá lás előtt ál ló zsi dók ké zi tás -
ká juk ban va gyo nuk át lag nyolc szá -
za lé kát vit ték ma guk kal ér ték tár gyak
for má já ban, ak kor is té ves az ál lí tás,
hogy a va go nok ba tusz ko lás kor ez
mind a vas út bir to ká ba ke rült. Jo gi
hé za gok is akad nak: a hi vat ko zott
„Con vent ion on Ge no ci de” (nép ir tás -
ról szó ló meg ál la po dás) jó val a 44-es
ese mé nyek után ke rült az ame ri kai
tör vé nyek cor pu sá ba. 

A szö ve ge zők ez után Ran dolph
Bra ham ada tai alap ján kal ku lál nak
to vább. A vég ered mény: a de por tál -
tak tól a pá lya ud va ro kon el ra bolt va -
gyon (ak ko ri ér té ken) 240 mil lió
dol lár, ami mai ér té ken en nek 33-szo -
ro sa, vagy is 7,920 mil li árd dol lár.
Ezt kö ve te lik, va la mint egy mil li árd
dol lárt a nem va gyo ni ká rok fe jé ben.
Ki lenc ven öt ma gán sze mély kö ve tel
te hát majd ki lenc mil li árd dol lárt a
MÁV-tól – a ma gyar GDP öt szá za -
lé kát. Hang sú lyoz zák, hogy mind ezt
a ho lo kauszt ál do za tai és azok utó -
dai ne vé ben te szik, akik maj dan ré -
sze sed het nek a meg ítélt összeg ből, ha
csat la koz nak a be ad vány hoz.

A té má val fog lal ko zó új ság írók
meg pró bál ták a be ad ványt jegy ző
ügy vé di iro dát el ér ni – e cikk írá sá -
nak pil la na tá ig si ker te le nül. A HVG
iz ra e li tu dó sí tó ja azon ban több túl élő -
vel is be szélt, akik nek a ne ve a be ad -
vá nyon sze re pel. Ki de rült: egye sek
nem is hal lot tak az ügy ről, má sok
ugyan tud ják, hogy a ne vük ben va la -
mi jo gi el já rás zaj lik, de sem mi kö ze -
leb bit. Nem tud ták, hogy ne vük egy
el na gyolt, jo gi lag és tör té nel mi leg is
pon tat lan, el ké pesz tő össze ge ket kö -
ve te lő be ad vá nyon sze re pel. Az egyik

(nem tel je sen va ló szí nűt len) vé le ke -
dés sze rint ab ban bíz nak, hogy az
ame ri kai jog út vesz tő i ben bot la do zó
MÁV-ot könnyű lesz pe ren kí vü li
al ku ban jó ko ra összeg meg fi ze té sé re

bír ni. Az egy mil li ár dos nem va gyo ni
kár egy har ma da – re mé nye ik sze rint
– az ügy vé di iro dát il le ti majd. S ez
nem ép pen az ön mér sék let je le.

Nem ol vas ha tók a be ad vá nyon a
kár pót lá si ügye ket bo nyo lí tó, kor má -
nyok kal tár gya ló, nagy nem zet kö zi
zsi dó szer ve ze tek (WJ RO, Cla ims
Con fe ren ce, World Je wish Cong -
ress) ne vei. A ho ni zsi dó ság kép vi se -
lői szin tén csak a mé di á ból ér te sül -
tek a be ad vány ról (leg alább is ezt cá -
fo ló in for má ci ó ink nin cse nek). E
szer ve ze te k kép vi se lik a zsi dó kat
kár pót lá si ügyek ben. Őket meg ke rül -
ve szól ni el pusz tí tott száz ez rek ne vé -
ben – meg kér dő je lez he tő vál lal ko zás.

A ho lo kauszt tal kap cso la tos kár -
té rí té sek ügye olyan rop pant ké -
nyes, a „ho lo kauszt tal pénzt zsa ro ló
zsi dók” vád ját so kan olyan szí ve sen
kap ják elő, hogy ezek ben az ügyek -
ben csak a leg na gyobb kö rül te kin tés -
sel és a leg ma ga sabb eti kai mér cé vel
sza bad el jár ni. A szó ban for gó be ad -
vány szer ző i ről egy re in kább az el len -
ke ző je kezd ki de rül ni.

Ko moly zsi dó szer ve ze tek tá mo ga -
tá sát nem él ve ző ma gán sze mé lyek,
el pusz tí tott száz ez rek ne vé ben, he -
ve nyé szett be ad vá nyok ban kö ve tel -
nek dol lár mil li ár do kat. Ez igen fe le -
lőt len el já rás: a ho lo kauszt ból ere dő
er köl csi tő két ero dál ják. Rá adá sul arc
és cím nél kül, a tá vol ból, ir re á lis
kö ve te lé sek kel a Ma gyar or szá gon
élő zsi dók el len kel te nek han gu la tot.
És eti ka i lag is tá mad ha tó: el pusz tí tott
száz ez rek va gyo nát kö ve te li ki lenc -
ven öt em ber (vagy in kább: ne vük ben
egy ügy vé di iro da), mi köz ben nem vi -
lá gos, hogy túl élő tár sa ik mi képp
jut ná nak hoz zá az eset le ges kár pót -
lás hoz.

g Ga dó Já nos

Meg je lent a Szom bat zsi dó kul tu rá -
lis és po li ti kai fo lyó irat ja nu á ri szá -
má ban

Fe le lős és eti kus?

A végállomás

b Feb ru ár 11-én a tel jes ma gyar mé di án vé gig fu tott a hír: ki lenc ven öt
ho lo kauszt-túl élő (il let ve hoz zá tar to zó ik) ke re se tet nyúj tot tak be egy
chi ca gói bí ró sá gon, s eb ben a Ma gyar Ál lam vas uta kat (MÁV) per lik
mil li ár dok ra, ami ért az köz re mű kö dött az 1944-es de por tá lá sok ban.
Más nap már ma gyar tör té né szek, jo gi szak ér tők, a Ho lo kauszt Do -
ku men tá ci ós és Ku ta tó köz pont mun ka tár sai is meg szó lal tak az ügy -
ben, tol lat ra gad tak az is mert an ti sze mi ta pub li cis ták, ele mük ben vol -
tak a szél ső jobb ol da li hon la pok, és fel iz zot tak az in ter ne tes fó ru mok,
ahol – mint vár ha tó volt – szám ta lan gyű löl kö dő be jegy zés ben kom -
men tál ták a zsi dók pénz éh sé gét.

g Dr. Fabiny Tamás igehirdetése
(Bu da pest, De ák té ri evan gé li kus temp lom, 2010. feb ru ár 27.)

„Ami kor pe dig ezek el kez dőd nek, egye ne sed je tek fel, és
emel jé tek fel a fe je te ket, mert kö ze le dik a meg vál tá so tok.
Mon dott ne kik egy pél dá za tot is: ‘Néz zé tek meg a fü ge -
fát és a fá kat mind: ami kor lát já tok, hogy ki haj ta nak, már
ma ga tok tól is tud já tok, hogy kö zel van a nyár. Így ti is, ami -
kor lát já tok, hogy mind ezek be kö vet kez nek, tud já tok
meg: kö zel van az Is ten or szá ga.” (Lk 21,28–31)

Ün nep lő és há la adó Gyü le ke zet!
Sze re tett Test vé re im!
Szo ko lay Sán dor nak a nyolc van éves Cso ó ri Sán dort kö -
szön tő ze ne mű ve ön kén te le nül is fel idé zi a köl tő gyer -
mek ko rá nak fe hér fa lú temp lo ma i ra em lé ke ző ver sét:
„Éne kel tem a va sár na pok tisz ta sá gá ban, / mint he gye ken
fu tó, gye rek ar cú vi zek. / A fe hér ing nya kú sze gé nyek közt
/ olyan jó volt az ének gyü möl csé be ha rap ni […]. Temp -
lo mi fa lak, köz te tek emel ked tem / a sze gé nyek egy ügyűbb
egé be […].” (Egy temp lom fa lá ra); „Az or go na szólt, mint -
ha az Ég eresz ke dett vol na kö zénk.”

Hi szem, ma is át él jük az ün nep tisz ta sá gát, és ne künk
is jó az ének gyü möl csé be ha rap ni. Mint ha ma is kö zénk
eresz ked ne az Ég.

A lu the rá nus ze ne szer ző a Tél vé gi ta vasz vá ró cí met
ad ta most be mu ta tott mű vé nek, amely nek szö ve gét a kál -
vi nis ta köl tő ver se i ből ál lí tot ta össze. Bár a mai nap né -
mi leg már a – min den el len ke ző hí resz te lés sel szem ben
kö ze le dő – ta vaszt idéz te, szük sé günk van a mű vész, a
mű vé szek „ora to ri kus lá to má sa i nak” biz ta tá sá ra, ko ránt -
sem csak me te o ro ló gi ai ér te lem ben. 

A tél ből a nyár ba ve ze tő utat jár tuk az imént vé gig. A
„hi deg va sak reg ge lé től” in dul tunk, hogy az tán el ér kez -
zünk „pün kösd szép, bor zas ün ne pé hez”. 

A hosszú té len mind annyi an meg is mer tük „a si e tő lá -
bak hét köz nap ját”, ami kor fe jünk fö lött „a hó ha rang ja
/ a szél tor nyá ban meg-meg kon dul” (Egy ki ál tás a hó -
esés be). Igen, „hosszú a tél, nem akar el múl ni so ha. / Be -
le rok kan tak már az egy éves ga lam bok is. / 

El lon cso sod va to pog nak a ház te tő kön, / mint le szá -
za lé kolt éj je li őr a fa te le pen. // El múlt hús ha gyó kedd, el -
múlt ham va zó szer da, / De ham vas bar ka bom lás he lyett
in kább ha va zik, / Pe dig a ré gi hó még / ott ül a kösz vé -
nyes bok rok alatt.” (A hosszú tél zsol tá ra)

Sán dor ral – ez út tal a köl tő Sán dor ral – együtt mi is
mond hat juk: „Ide je jött, Uram, hogy ki ül jek ide eléd a
domb te tő re. / Lá tom, bo rul az ég már temp lo ma id fö -
lött. […] / Szer vez ke dik a rom lás el le nünk, kár vol na le -
ta gad nunk.” (Ide je jött)

Meg ren dít, ahogy élet hely ze tün ket ez zel a me ta fo rá val
ír ja le: „…egy fenn köl ten zül lő or szág sze mé vel far kas sze -
met néz ve, / fe jem ben hó em lé ke, / hó, hó, mint ha egy ka -
ted rá lis va ko la ta / hull na csönd ben.” (Hó em lé ke), ezért az -
tán ve le együtt én is azt mon dom, hogy „… ha már ha zám
se lesz, mert nem lesz erőm val la ni ró la, / be zár kó zom eb -
be a ha va zás ba, / mint aki fe hér in get vesz föl, / fe hér in -
get az utol só na pon” (A har ma dik nap es ni kez dett a hó).

Szo ko lay Sán dor igé nyes vá lo ga tá sa nyo mán az tán csak
el ju tunk a tél ből a ta vasz ba. Fel idé ző dik vi rág va sár nap,
ami kor „tu li pán-szá jú, ki csi sza már ka or di bál”, és „pa rasz -
tok és Jé zus ki rály, egy mást ka rol va mu la tunk” (Vi rág va -
sár nap), majd a nagy pén te ki pas sió: „…min den ze né ben
fáj da lom; / a szen ve dés is jö het még / il la tos nagy pén tek-
na pon.” (Il la tos nagy pén tek-na pon) Így ér ke zünk el a fel -
tá ma dás ün ne pé hez, amely ko ránt sem csak az öröm ről
szól, hi szen „hús vét más nap ján is ki ált a ka kas, / pe dig te
azt hit ted már: / túl va gyunk min den áru lá son, / túl pé -
te ri s jú dá si éve in ken” (Hús vét más nap ján). Nem hi á ba
vár juk már a hi deg tél ben is a Szent lé lek ki töl té sét és az
az zal együtt já ró tü zes ér zést, csak el ér ke zik pün kösd is,
„a szép, bor zas ün nep” (Pün kösd jön, szép, bor zas ün nep).

A tél ből a ta vasz ba, sőt a nyár ba ér ke zés nek ez a szép
ál ma pe dig egy be cseng Jé zus sza va i val az evan gé li um -
ban: „Néz zé tek meg a fü ge fát és a fá kat mind: ami kor lát -
já tok, hogy ki haj ta nak, már ma ga tok tól is tud já tok,
hogy kö zel van a nyár.” (Lk 21,29–30) Ezért ve ze ti be ün -
ne pé lyes evan gé li um hir de té sét ezek kel a sza vak kal:
„…emel jé tek fel a fe je te ket, mert kö ze le dik a meg vál tá so -
tok.” Ne fe led jük azon ban, hogy Jé zus Is ten or szá gá ról
mond ja ezt. Ré gi ta pasz ta lat, hogy az em be rek or szá gá -
val kap cso lat ban nem min dig tel je sül így be. Már Je re -
mi ás pró fé ta is így pa nasz ko dik: „El múlt az ara tás, vé -
get ért a nyár, és mi nem sza ba dul tunk meg!” (Jer 8,20)
Mi is tá vol vol tunk a sza bad ság tól, egy „ideg ba jos szá -
zad ban”, egy „há bo rús, ke nyér je gyes, em ber pró bá jú szá -
zad ban” (Mo tyo gók).

Ha fel emel jük fe jün ket, lát hat juk az el kö ze le dő Is ten
or szá gát.

De mi sok szor nem tud juk fel emel ni te kin te tün ket, és
ott lent egé szen mást lá tunk. „Egy or szág fek szik előt tünk
ha nyatt a sár ban / Dú do lunk ne ki mint szent fa lu -
rosszá nak / Bár nem tud juk, hal dok lik-e vagy csu pán ré -
szeg.” (Nagy Gás pár nak) Cso ó ri Sán dor nak ezek a Nagy
Gás pár hoz cím zett so rai fáj dal ma san ak tu á li sak ma is.
„Hal dok lik az or szá gunk, vagy csu pán ré szeg?” Mi lyen
ret te ne tes al ter na tí va ez! Így az tán mi is te he tet le nül kér -
dez zük: „Ki nek a le ve tett ru há ja ez az or szág?” (Es té től
reg ge lig), és só hajt juk: „Or szág, or szá gom, gaz dát lan or -
szág…” (Át en ge dem ma gam)

A sár ban ha nyatt fek vő, hal dok ló vagy ré szeg or szág
ké pe Ezé ki el pró fé tát idé zi, aki ilyen meg ren dí tő sza vak -
kal áb rá zol ja né pe hűt len sé gét, így ol vas suk az Ótes tá -
men tum nak eb ben a ko mor köny vé ben: „Meg für det te lek
víz ben, le mos tam ró lad a vért, és be ken te lek olaj jal. Tar -
ka ru há ba öl töz tet te lek, föl dí szí tet te lek ék sze rek kel […].
De el bi za kod tál szép sé ged mi att, és hír hedt pa ráz na let -
tél. Aki csak el ment mel let ted, övé let tél. […] Fog tad tar -
ka ru há i dat, és rá juk te rí tet ted […], szép sé ge det utá la tos -
ság ra hasz nál tad: szét ter pesz tet ted lá ba i dat min den
ar ra já ró előtt.” (Ez 16,9–25, ki ha gyá sok kal) Nem mond -
hat ja sen ki, hogy csak a 20–21. szá zad köl tő jé nek me rész
és meg hök ken tő a kép al ko tá sa. 

S ahogy Ezé ki el meg hir de ti a bűn bo csá nat le he tő sé gét
az Is te né től el pár tolt nép szá má ra, úgy le het még is csak re -
mé nye és esé lye a mi hal dok ló vagy ré sze gen fet ren gő és
nem ke vés bé pa ráz na or szá gunk nak. Vi gasz ként hang zik
a pró fé ta szó: „De én em lék szem szö vet sé gem re, ame lyet if -
jú ko rod ban kö töt tem ve led, és örök szö vet ség re lé pek ve led.
Ak kor eszed be jut nak tet te id, és szé gyen kez ni fogsz. Gon -
dolj er re, szé gyen kezz, és gya lá za tod mi att ne nyisd ki töb -
bé a szá dat, ha meg bo csá tom mind azt, amit el kö vet tél –
így szól az én Uram, az Úr.” (Ez 16, 60–63, ki ha gyá sok kal)

A sár ban fet ren gő ré szeg ké pe fel idéz het ben nünk egy
má sik bib li ai el be szé lést is. Tör tént pe dig, hogy Nóé apánk
„egy szer bort ivott, meg ré sze ge dett, és me zí te len re vet kő -
zött a sát rá ban” (1Móz 8,21). Hám, Ká na án ős aty ja
meg lát ta ap ja sze mér mét, és el mond ta ezt test vé re i nek.
Így is le het, vi lág gá kür töl ni az apa vagy az anya, or szá -
gunk vagy egy há zunk szé gye nét és gya lá za tát. Más ként
tett azon ban a két ki sebb fiú: Nóé el do bált ru há it vál luk -
ra te rí tet ték, hát tal men tek be a sá tor ba, el for dí tot ták ar -
cu kat, és be ta kar ták ap juk sze mér mét. Hogy is volt a vers?
„Egy or szág fek szik előt tünk ha nyatt a sár ban / Dú do lunk
ne ki mint szent fa lu rosszá nak / Bár nem tud juk, hal dok -
lik-e vagy csu pán ré szeg.” Itt csak Nóé két ki sebb fi á nak,
de még in kább Jé zus nak a gesz tu sa le het hi te les. A Ná -
zá re ti is né ven ne vez te a bűnt, de meg bo csá tott a bű nös -
nek. Le ha jolt ah hoz, aki baj ban és szé gyen ben volt. Ma -
gá ra vet te a má sik bű nét. 

Ezért hát emel jük fel a fe jün ket, mert kö ze le dik meg -
vál tá sunk ide je. Emel jük fel a fe jün ket, mert – jól le het még
csak feb ru árt írunk – kö zel van a nyár. Emel jük fel a fe -
jün ket, mert kö zel van, kö ze le dik Jé zus. 

Egyik leg újabb ver sé ben Cso ó ri Sán dor így ír a kö ze -
le dő Jé zus ról:

Tör tet a jö vő ár ko kon-bok ro kon át; 
nagy ha lak
hi bát lan csont vá za kö zött.
Még a vá ro so kat is meg re meg te ti.

Ilyen kor jó be hú zód ni a ház ba
s le ven ni egy-egy ál mot
a köny ves polc ról,
mint ha a Bib li át emel néd le:
Jé zus még kis gyer mek, most ta nul
Jár ni a vi zek fö lött,
Bil leg, im bo lyog, meg tá maszt ja
egy-egy nap su gár,
ne vet, ahogy ér de mes ne vet ni.
A ha lá szok ész re se ve szik,
hogy va la mi el kez dő dött.
Ko mo rak, mint a he gyek.
A lúd bő rös vi dé kek szív do bo gá sa
egy re va dabb.
Tör tet ni kezd a jö vő
ár ko kon-bok ro kon át.
(Tör tet a jö vő)

Ha lá szok, ne le gye tek még min dig ko mo rak, mint a he -
gyek! Ve gyé tek, ve gyük ész re, hogy va la mi el kez dő dött,
két ezer éve el kez dő dött. Egye ne sed je tek fel, és emel jé -
tek fel a fe je te ket, mert kö ze le dik meg vál tá so tok. Ámen.

Hal dok lik az or szá gunk,
vagy csu pán ré szeg?

Szo ko lay Sán dor „ora to ri kus lá to má sai”
Cso ó ri Sán dor 80. szü le tés nap já ra
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b Bor nem isza (vagy Ab s te mi us)
Pé ter ne me si ran gú, gaz dag pol -
gá ri csa lád sar ja ként szü le tett
475 év vel ez előtt, egész pon to san
1535. feb ru ár 22-én Pes ten. A
re ne szánsz ér tel mi sé git és pro -
tes táns pré di ká tort nem csak az
iro da lom tör té net és him no ló gia
tu do má nya tart ja szá mon mint
a 16. szá zad iga zi, vér be li író ját
és köl tő jét, ha nem ma gyar evan -
gé li kus egy ház tör té ne tünk is
ki emel ke dő alak jai kö zé so rol ja.
Az aláb biakban rá em lé ke zünk.

Bor nem isza Pé ter je len tő sé gét mi
sem ér zé kel te ti job ban, mint ige -
hir de tés-gyűj te mé nye, mely fak szi mi -
le for má ban a má so dik ez red for du -
lón új ra nap vi lá got lá tott. A pré di ká -
ci ós kö tet Pré di ká ci ók, egész esz ten -
dő ál tal min den va sár nap ra ren del -
te tett evan gé li om ból cím mel elő ször
1584-ben je lent meg Det rekőn. 

Az iga zi sti lisz ti kai re mek mű ve ket
tar tal ma zó vas kos ki ad vány ige ma -
gya rá za tai ar ról ta nús kod nak, hogy
a láng lel kű pré di ká tor ko mo lyan
vet te s na gyon fon tos nak tar tot ta az
ige hir de tés szol gá la tát és ez ál tal a
gyü le ke zet ta ní tá sát. Sze mé lyé nek
je len tő sé gét jel zi to váb bá az is, hogy
Bor nem iszát pré di ká tortár sai már
1573-ban – az az több mint egy év ti -
zed del e kö tet meg je le né sét meg elő -
ző en – a csal ló köz–má tyus föl di egy -
ház ke rü let szu per in ten den sé vé vá -
lasz tot ták.

Ez azon ban ko ránt sem je len ti azt,
hogy Bor nem isza éle te már vánnyal
ki kö ve zett és pi ros sző nyeg gel bo rí -
tott úton ve ze tett vol na idá ig. A
mind össze negy ven ki lenc évet élt,
szó ki mon dó re ne szánsz ér tel mi sé gi
éle tét is sok-sok há nyat ta tás jel le mez -
te és kí sér te. Tu da tos lu the rá nus-
evan gé li kus meg győ ző dé se mi att
több ször kel lett bör tönt szen ved nie
(pél dá ul Kas sán és Bécs ben). Is ten
vá lasz tot ta ként azon ban min dig tud -
ta, hogy ki nek a szol gá la tá ban áll.

Kö zép fo kú ta nul má nya it Kas sán
vé gez te. Ez után – a re ne szánsz mű -

velt ség pár to ló Ná dasdy Ta más nak
(1498–1562) kö szön he tő en – kül föl -
di ne ves egye te me ken foly tat ta fel ső -
fo kú ta nul má nya it. Ek kor szü le tett a
mind össze ti zen nyolc so ros „Si ral mas
én né kem…” kez de tű gyö nyö rű bú -
csú ver se, mely ben há rom so ron ként
tér vissza a jól is mert és szál ló igé vé
is lett ref rén: „Vall jon s mi kor lesz ön
jó Bu dá ban la ká som!”

Bor nem isza a pe reg ri nus évek
(1557–1563) alatt vi lá got lá tott s
élet ta pasz ta la to kat gyűj tött. Ta nult
Pa do vá ban, Wit ten berg ben, ahol
töb bek kö zött Me lancht hon ta nít vá -
nya lett. Ez után Bécs kö vet ke zett,
ahol a hu szon há rom éves if jú po é -
ta iro dal mi ér dek lő dé se ne ves ta ná -
ra i nak kö szön he tő en to vább mé -
lyült. Itt ír ta, sőt meg is je len tet te a
ma gyar nyel vű re ne szánsz leg ki tű -
nőbb al ko tá sát, Tra go e dia ma gyar
nyel ven, az Sop hoc les El ect rá já ból cí -
mű drá má ját.

Ha za tér vén elő ször vi lá gi ér tel mi -
sé gi ként pró bál ta meg ta lál ni he lyét
a vi lág ban. Ez azon ban nem si ke rült,
s bel ső, sze mé lyes dön té sét kö ve tő -
en har minc egy éve sen pré di ká tor nak
állt, ami ről így vall: „…nyolc esz ten -
dő után nó dí ta Is ten pré di ká tor ság -
ra, tu sa kod ván el le ne.”

Ba las si Já nos hív ta meg zó lyo mi
ud va rá ba, ahol a lel ki te en dők mel lett
a Ba las si fi ak – Bá lint és Fe renc – ta -
ní tá sát és ne ve lé sét kap ta fel ada tul. A
köl tői vé ná val meg ál dott Bor nem isza
mag ve té sé nek meg lett az ered mé nye.
Gon dol junk csak Ba las si Bá lint ra
(1554–1594) s gyö nyö rű köl té sze té re
– de ez már egy má sik tör té net…

Tér jünk in kább vissza a pré di ká ci -
ós könyvre, mely ere de ti leg Pos til lák
cí men öt kü lön kö tet ben je lent meg
Semp tén 1573 és 1579 kö zött. A ne -
gye dik kö tet füg ge lé ke Ör dö gi kí sér -
te tek cí men ön ál ló an is nap vi lá got lá -
tott (1578).

A köny vecs ke iga zi „best sel ler”
lett, és igen nagy port ka vart. A bot -
rány ki vál tó oka: Bor nem isza ke -
mény kri ti kát gya ko rol va ki te re get -
te ko ra több ne ve sebb vi lá gi és egy -
há zi mél tó sá gá nak szennye sét, fös -
vény sé gü ket, ha rá cso lá su kat és ke -

gyet len sé gü ket. A vi lá gi fő urak mel -
lett olyan ne ves egy há zi – ka to li kus,
sőt új hi tű – sze mé lyek ről plety kál ko -
dik, mint pál dá ul Frá ter György, Te -
leg di Mik lós vagy Phi lipp Me lancht -
hon, Sztá rai Mi hály és Kál mán cse -
hi Már ton. Ter mé sze te sen ön ma -
gát sem kí mé li, s rész le te sen be szá -
mol sa ját tes ti kí sér té se i ről is.

Idéz zünk fel egy rö vid anek do tát,
mely ről több íz ben tesz em lí tést pré -
di ká ció gyűj te mé nyé ben! Habs burg-
el le nes di ák csí nye még if jú ko rá ban
(1553) a párt vi szá lyok és hit vi ták
tűz fész ké ben, Kas sán tör tént, s ékes
pél dá ja an nak, ho gyan vet te ki ré szét
a di ák ság a ko ra be li köz élet ből. Az if -
jú Bor nem isza egy íz ben ma gát an -
gyal nak ál cáz va el rej tő zött a lu the rá -
nu sok kal sza ka dat la nul kel le met -
len ke dő ka to li kus vár ka pi tány, Fe ledy
Les tár ke men cé je mö gé, „aki – mi -
ként ír ja – igen meg vert bu zo gánnyal,
hogy az de ák fed det te, ne imád koz -
zék az fa kép előtt”. Az el vál toz ta tott
s vé kony han gon elő adott mennyei
szó zat nak meg is lett a kö vet kez mé -
nye. Az egyéb ként ala po san meg ijedt
fő tiszt, mi u tán rá jött a mennyei hang
de ák vol tá ra, tüs tént töm löc be vet -
tet te a né hány per cig an gyal nak kép -
zelt le le mé nyes ti tánt. 

Eme di ák csíny szem lé le te sen tük -
rö zi Bor nem isza sze mé lyi sé gét, bá -
tor sá gát és az evan gé li u mi hit mel -
let ti el kö te le zett sé gét. S mi köz ben a
ké sőb bi év ti ze dek alatt az evan gé li -
um ren dít he tet len szol gá já vá nőt te ki
ma gát, aköz ben iga zi vér be li író vá és
köl tő vé lett. Ka pi Bé la evan gé li kus
püs pök (1879–1957) nem vé let le nül
ad ta a ró la szó ló re gé nyé nek az Olt -
ha tat lan fák lya cí met.

Be fe je zé sül hadd idéz zek egy ver -
set Bor nem isza 1582-ben Éne kek há -
rom rend ben cím mel meg je lent éne -
kes köny vé nek egyik szép di csé re té -
ből: „Bi zo dal munk va gyon Ben ned,
fel sé ges Is ten, / Mert meg ma radsz
min den kor ígé re ted ben. / Ha gyöt -
rő dünk bű nünk sze rint a mi tes -
tünk ben, / Azért nem hagysz el sza -
kad nunk Tő led lel künk ben.” (Re for -
má tus éne kes könyv, 386,8)

g Dr. Blázy Ár pád

A ki rá lyi Ma gyar or szág
„olt ha tat lan fák lyá ja”

Bor nem isza Pé ter (1535–1584)

A Le ve lek Eu ró pá nak cí mű ki ál lí tá -
si ka ta ló gus Phi lipp Me lancht hon
szü le té sé nek öt szá za dik év for du ló já -
ra je lent meg. Egy rég el múlt ván dor -
ki ál lí tás ka ta ló gu sa mi ért is len ne ér -
de kes a szá munk ra? – te het né fel az
ol va só a kér dést. Vá lasz ként azt
mond hat juk: a sze mély, aki nek élet -
út ját vé gig kí sér het jük, je les tu dós, a
re for má ció kor sza ká nak meg ha tá ro -
zó egyé ni sé ge volt. Ha tal mas tu dá sá -
val, mé lyen el kö te le zett hu ma nis ta
szel le mi sé gé vel, ki emel ke dő teo ló gi -
ai kép zett sé gé vel és pe da gó gi ai te het -
sé gé vel mél tó mun ka tár sa volt Lu -
ther nek az egy ház meg re for má lá sá -
ban. Ha lá lá nak négy száz öt ve ne dik
év for du ló já ról ez év áp ri li sá ban em -
lé ke zünk meg. 

A ki ad vány eré nye a két ha sá bos,
két nyel vű el ren de zés, ame lyet szö -
veg kö zi és lap szé li il luszt rá ci ók szí -
ne sí te nek. Mind a ma gyar, mind a
né met kö szön tők egy be hang zó an
ki eme lik Me lanch thon nak az eu ró -
pai mű ve lő dés tör té net ben be töl tött
kor szak al ko tó sze re pét, amely előtt
az utó kor a „Pra ecep tor Ger ma niae”,
az az a „Németország ta ní tó ja” meg -
ne ve zés sel tisz te leg. 

A mű a bő be ve ze tő után nyolc
egy ség re ta go ló dik. In du lás ként be -
te kin tést nyer he tünk a hu ma niz mus
le vél írói gya kor la tá ba és érin tő le ge -
sen Me lancht hon élet raj zá ba is.

Me lancht hon le ve le zé se – mely -
nek kor pu sza több mint ki lenc ezer-
öt száz da ra bot szám lál – Eu ró pa
öt száz vá ro sá ra ter jedt ki. Le vél író -
ként 1514-ben, ti zen hét éve sen is mer -
het ték meg ne vét, ami kor nagy báty -
ja, Re uch lin gaz dag gyűj te mé nyét
ren dez te össze és lát ta el aján lás sal.
Ba rát já val, a ki vá ló nyel vész Ca me -
ra ri usszal foly tat ta a leg sű rűbb le ve -
le zést, mely nek ered mé nye ként hat -
száz le vél ma radt fenn az utó kor nak.

Me lancht hon ne ve ere de ti leg
Schwar zer dt volt, ame lyet nagy báty -
ja for dí tott gö rög re: me lan-cht hon,
az az „fe ke te föld”.

Me lancht hon ki vé te les ér tel mi ké -
pes sé gei na gyon ko rán meg mu tat koz -
tak: ti zen há rom éve sen Hei del berg -
ben már egye te mi ta nul má nya it kezd -
het te meg. Ki vá ló nyelv ér zé két is
már na gyon fi a ta lon meg csil log tat ta.
A né met „cso da gye rek” Tü bin gen ben
sze rez te meg ma gisz te ri fo ko za tát,
ahol nem csak az óko ri nyel vek kel, ha -
nem a ter mé szet tu do mány több ágá -
val is be ha tób ban fog lal ko zott. 

Hu ma nis ta ként a szö ve gek ere de ti
for rá sa i nak meg is me ré sét tá mo gat -
ta, pro fesszor ként szó nok ló cso por -
to kat ala kí tott di ák ja i ból. Re to ri ká -
ját több nyelv re, köz tük an gol ra is le -
for dí tot ták. 1533-ban Camb ridge-be
is hív ták egye te mi ok ta tó nak, de ezt
sze ré nyen vissza uta sí tot ta.

Meg ha tá ro zó for du ló pont volt éle -
té ben a Lu ther rel tör té nő ta lál ko zás,
aki nek ol da lán be kap cso ló dott a re -

for má ció küz del me i be. A Bib lia for -
dí tá sá ban nagy sze re pet vál lalt az zal,
hogy a gö rög és hé ber ere de tik kel egy -
be ve tet te a ké szü lő né met szö ve get.

Is ko la re form ja messze meg ha lad -
ta ko rá nak pe da gó gi ai szín vo na lát.
Az ál ta lá nos – a lá nyok ra is ki ter je -
dő – tan kö te le zett ség mel lett há rom -
osz tá lyú rend szert ja va solt. En nek
alap jai a la tin ban va ló el mé lyü lés és
ké sőbb a mér tan, a vi tá zás mű vé sze -
te (dia lek ti ka) és a szó nok lat tan (re -
to ri ka) meg is me ré se.

A kez dő di á ko kat párt fo gók, úgy -
ne ve zett tuto rok se gí tet ték a ta nu lás -
ban. Ma gyar or szág ról is so kan –
négy száz har min can – hall gat ták elő -
adá sa it. A le gen da sze rint va sár na -
pon ként ott ho ná ban a ma gyar di á -
kok nak ma gya ráz ta a Bib li át. Ma gyar
kö ve tői kö zül ki emel ke dik Dé vai Bí -
ró Má tyás és Syl ves ter Já nos, akik itt -
hon ka ma toz tat ták ná la meg szer -
zett tu dá su kat.

Me lancht hon el évül he tet len ér -
de me ket szer zett az Ágos tai hit val lás
el ké szí té sé ben is. Az 1530-as bi ro dal -
mi gyű lé sen ő mu tat hat ta be V. Ká -
roly nak az el ké szült ira tot. A komp -
ro misszu mok em be re ma radt a val -
lás kö zi tár gya lá so kon Lu ther ha lá la
után is, így jog gal te kint het jük az öku -
me ni kus moz ga lom egyik aty já nak.

A ka ta ló gus zá ró ré sze Me lancht -
hon ma gyar ho ni ha tá sát vizs gál ja. A
wit ten ber gi egye tem anya köny ve i nek
re giszt rá ci ós lis tái sze rint a 16. szá -
zad ban több mint ezer olyan hall ga -
tót je gyez tek be ezek be a do ku men -
tu mok ba, aki Ma gyar or szág te rü le -
té ről ér ke zett. A Wit ten berg be ér ke -
ző ma gyar di á kok fon tos in for má ci -
ók hoz jut tat ták Me lancht hont – és
raj ta ke resz tül a tér sé get – pél dá ul az
egész Eu ró pát ag gasz tó tö rök je len -
lét ről, a há bo rúk ról és a dip lo má ci -
ai erő fe szí té sek ről. 

Me lancht hon ma gyar or szá gi di ák -
jai kö zül töb bek kel is le ve le zés ben
ma radt, kö vet te sor suk to váb bi ala -
ku lá sát. A könyv jegy zé kek is me re té -

ben meg ál la pít ha tó, hogy is mert és
el is mert szer ző ként a leg ol va sot tab -
bak kö zé tar to zott ha zánk ban, és
igen je len tős ha tást gya ko rolt a ma -
gyar or szá gi re for má ció ki ala ku lá sá -
nak kez de ti idő sza ká ra.

Bát ran ve gyük ke zünk be ezt a ki -
ad ványt, hi szen egy olyan nagy ha tá -
sú re for má tor pe da gó gus kin cse it
is mer het jük meg, aki a ma em be ré -
nek is mél tó pél da ké pe: Phi lipp Me -
lancht hon nem csak a ré gi ek nek volt
„pra ecep to ra”, ne künk is az le het.

g Szé che nyi Mag dol na

Phi lipp Me lancht hon: Le ve lek Eu ró pá -
nak. Nem zet kö zi ván dor ki ál lí tás Phi -
lipp Me lancht hon szü le té sé nek 500. év -
for du ló ja al kal má ból. A Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház Saj tó osz tá lya,
Bu da pest, é. n. Ára 600 fo rint.

A HÓ NAP KÖN Y VE

Phi lipp Me lancht hon:
Le ve lek Eu ró pá nak

Rát Má tyás 1749. áp ri lis 13-án szü le -
tett győ ri ipa ros-ke res ke dő csa lád ban.
Ta nul má nya it a po zso nyi evan gé li kus
lí ce um ban vé gez te, majd be utaz ta
Ma gyar or szá got és Er délyt, ez után
négy évet töl tött a hí res göt tin gai
egye te men. 1779-ben Po zsony ban te -
le pe dett le, s be nyúj tot ta ké rel mét egy
ma gyar nyel vű új ság ki adá sá ra (né met
nyel vű lap, a Press bur ger Zei tung je -
lent meg akkoriban Po zsony ban). Az
en ge délyt az zal a ki kö tés sel kap ta
meg, hogy az anya go kat a Hely tar tó -
ta náccsal cen zú ráz tat nia kell.

Az első magyar nyelvű újság, a
Ma gyar Hír mon dó el ső szá ma 1780.
ja nu ár 1-jén je lent meg. A be kö -
szön tő a ma gyar saj tó ké sői je lent ke -
zé sé nek oka it ku tat va a ne mes sé get
okol ta: nincs ben nük ér dek lő dés és
fo gé kony ság, el szi ge tel ten él nek,
mint „fé reg a di ó ban”. Az új sá got Rát
szin te tel jes egé szé ben ma ga ír ta és
szer kesz tet te, ami szin te em ber fe let ti
fel ada tot je len tett.

Az egy ha sá bos, kis nyol cad ré tű lap
he ten te két szer je lent meg, szo ro san
kap cso lód va a pos ta já ra tok in du lá sá -

hoz, mert a kez det ben há rom száz -
húsz, ké sőbb már öt száz elő fi ze tő az
or szág ban el szór tan élt.

Rát igye ke zett ol va só it a vi lág tör -
té né se i ről is tá jé koz tat ni, így be szá molt
pél dá ul az ame ri kai füg get len sé gi há -
bo rú ról, Bel gi um sza bad ság har cá ról.

Itt hon va ló sá gos „tu dó sí tói há ló -
za tot” mű köd te tett, az ön kén tes le -
ve le ző „írás tu dók”: pa pok, ta ná rok
öröm mel kap ták toll vég re a je len tős
és az ap ró-csep rő ese mé nye ket, de
hosszú és rossz ver sek kel is el árasz -
tot ták. Rát vé le mé nyé ről vaj mi ke ve -
set tud ni a cen zú ra mi att, de a tu do -
má nyos és iro dal mi fo lyó ira tok hi á -
nya fe let ti elé ge det len sé gé nek így is
han got adott. A nyo má ba lé pő szer -
kesz tők, Ré vai Mik lós, Bar cza fal vi
Sza bó Dá vid, Szacs vay Sán dor is az
ő el vei sze rint jár tak el. Az új ság Po -
zso nyi Ma gyar Mú zsa cím mel 1787-
től egy évig mel lék la pot is ki adott iro -
dal mi és tu do má nyos te ma ti ká val,
hogy men te sít sék a fő la pot.

Rát a nyelv újí tó moz ga lom nak is
hát te ret kí vánt biz to sí ta ni, mert a hi -
va ta los la tin, majd né met nyelv vel

szem ben a ma gyart akar ta erő sí te ni és
al kal mas sá ten ni az iro da lom és a tu -
do mány mű ve lé sé re. Vi gyá zott ar ra,
hogy stí lu sa ma gya ros és köz ért he tő
le gyen, nem ked vel te az ide gen sza va -
kat, azt val lot ta: új fo gal ma kat új sza -
vak kal kell ki fe jez ni, a „do log nak mi -
vol tá hoz al kal maz ta tott új szó lá sok kal”. 

Az 1788-ban meg szűnt Ma gyar
Hír mon dót újabb la pok kö vet ték, a
Ma gyar Ku rír, a Ha di és Más Ne ve -
ze tes Tör té ne tek, majd a Ka zin czy Fe -
renc, Ba tsá nyi Já nos és Ba ró ti Sza bó
Dá vid ala pí tot ta Ma gyar Mus e um.

Rát Má tyás 1782-ben fel ha gyott az
új ság írás sal. 1783-ban pré di ká tor lett
Győ rött, s bár több ször is pró bál ko zott
az zal, hogy írói mun kás sá gá ból él jen
meg, és si ker te le nül  pá lyáz ta meg a bu -
dai egye tem ma te ma ti kai tan szé két,
éle te leg na gyobb ré szé ben még is
evangélikus lel kész ként tény ke dett.
Ter ve zett tu do má nyos mun ká it nem
tud ta el ké szí te ni, így la tin–né met–ma -
gyar szó tá rát sem tud ta ki ad ni.

A so kat csa ló dott Rát 1810. feb ru ár
5-én halt meg, hat van egy éves ko rá ban.

d MTI

Két száz éve halt meg Rát Mátyás

A hónap könyve – márciusban
a Luther Kiadótól 30 kedvezménnyel

Philip Melanchthon:
Levelek Európának

Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét
ked vez mé nye sen!
Eredeti ára: 600 forint. 

http://bolt.lu the ran.hu/
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Fax: 1/486-1229 • 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.
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„Aki az eke szar vá ra te szi a ke zét, és
hát ra te kint, nem al kal mas az Is ten
or szá gá ra.” (Lk 9,62)

Böjt 3. he té ben az Út mu ta tó reg ge li
s he ti igéi az Is ten Bá rá nyát lát tat ják
ve lünk, és kö ve té sé re (im it atio Chris -
 ti) hív nak, mert Jé zus sze re tett min ket, és ön ma gát ad ta ér tünk ál do za tul.
Az Úr „Jé zus Krisz tus ban van a mi vált sá gunk az ő vé re ál tal: a bű nök bo -
csá na ta az ő ke gyel mé nek gaz dag sá ga sze rint” (Ef 1,7; LK). Ve gyük ko mo -
lyan Urunk ve zér igé vé lett sza va it, mert csak úgy kö vet het jük, ha mi is így
te szünk: „Hoz zád eme lem te kin te te met, aki a mennyek ben la ko zol.” (GyLK
758,1) Ne künk nem le het nek elő fel té te le ink – „Uram, en gedd meg, hogy előbb…”
–, ha hall juk hí vá sát: „Kö vess en gem!” (Lk 9,59) Pál is ösz tö nöz, mi vel vi lá -
gos ság va gyunk az Úr ban: „Le gye tek te hát Is ten kö ve tői, mint sze re tett gyer -
me kei, és él je tek sze re tet ben…” (Ef 5,1–2) Jé zus Krisz tus ön meg ta ga dá sa, ke -
reszt hor do zá sa a ch ris ti a nu sok pél dá ja s az ő kö ve té sé nek elő fel té te le: „Ha
va la ki nem hor doz za a ma ga ke reszt jét, és nem jön utá nam, az nem le het az
én ta nít vá nyom.” (Lk 14,27) Jób őszin te, Is ten hez ki ál tott négy „Mi ért?” kér -
dé se kö zül ez az el ső: „Mi ért nem ve szed le ró lam a sze med?” (Jób 7,19) De
majd meg lát ja Meg vál tó ját (lásd Jób 19,25–27). Jé zus egy aránt óv má sok, a
ben ne hí vők és a sa ját ma gunk el tán to rí tá sá tól, bűn re csá bí tá sá tól: „És ha
az egyik sze med bot rán koz tat meg té ged, vájd ki…” (Mk 9,47) Nem csak a hi -
tet len fa ri ze u sok kö ve tel tek Jé zus tól mennyei jelt is ten fi ú sá gá nak bi zo nyí -
tá sá ra, ha nem még ta nít vá nyai is; no ha lát tak két ke nyér cso dát, azon ta na -
kod tak a ha jó ban, hogy nincs ke nye rük. „Van sze me tek, és még sem lát tok, fü -
le tek is van, és még sem hal lo tok?” (Mk 8,18) Jé zus egy lé nye gű Aty já val; és „min -
den nél job ban kell Is tent fél nünk, sze ret nünk és ben ne bíz nunk” (Kis ká té).
És ez is a mi ta nít vány sá gunk elő fel té te le. Jé zus ma ga je len ti ki: ha bár kit vagy
bár mit job ban sze re tünk őná la, nem va gyunk hoz zá mél tó ak; „és aki nem ve -
szi fel ke reszt jét, és nem kö vet en gem, nem mél tó hoz zám. Aki meg ta lál ja éle -
tét, az el vesz ti azt, aki pe dig el vesz ti éle tét énér tem, az meg ta lál ja azt.” (Mt
10,38–39) Jé zus sze mé lye meg ha son lást, bé két len sé get is te remt het a csa -
lád ban és na gyobb kö zös sé gek ben is, s nyílt ál lás fog la lás ra kész tet. Mind -
ez az Em ber fia el jö ve te le kor vá lik nyil ván va ló vá. Mi ként Lót nap ja i ban, meg -
tör té nik a vég ső szét vá lasz tás! Nem vé let len, hogy itt is mét elénk ke rül a Krisz -
tus-kö ve tés elő fel té te lé nek igé je: „Aki meg akar ja tar ta ni az éle tét, el vesz ti,
aki pe dig el vesz ti, meg tart ja azt.” (Lk 17,33) Az Úr kül döt tei meg ra gad ták Lót
s csa lád tag jai ke zét, és ki ve zet ték az íté let előtt a rom lott So do má ból. Fe le -
sé ge azon ban a til tás el le né re hát ra te kin tett, és só bál vánnyá lett (lásd 1Móz
19,15-26). Lu ther úgy lát ja, „aki az igét hit tel meg ra gad ja, más sze met kap.
Olyat, amely a ha lál mö gé, a fel tá ma dás ba te kint, s csu pa éle tet lát. Jé zus -
sal mi is fel tá ma dunk, és tes ti leg is örök hús vé tunk lesz – ve le!” Csak rá néz -
zünk fel. „Hív az Is ten. / Őrá nagy bíz va néz het fel / Csen des szí vem. (…) Hű
meg vál tóm. / Őt né zem már bol dog szem mel.” (EÉ 500,1.2)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

él víz

Az Új szö vet ség ben há rom he lyen ol -
va sunk a Szent lé lek ká rom lá sá ról
(Mt 12,31; Mk 3,29; Lk 12,10) és egy -
szer Szent lé lek el le ni szó lás ról (Mt
12,32). A Szent lé lek el le ni bűn ki fe je -
zés eb ben a for má ban nem for dul elő
az Új szö vet ség ben, ha nem úgy te kint -
he tő, mint az előb bi ket tő nek az
egy be fo gá sa a mi mai be szé dünk ben.
Az Új szö vet ség ere de ti nyel vé ben a
gö rög blasz fé mia szó sze re pel, amely -
nek je len té se: „gya láz ni, rosszat mon -
da ni, ha mi sat ál lí ta ni, el le ne mon da -
ni”, tu laj don kép pen a „jót mon da ni”
el len té te. (A ká rom lás nem azo nos a
drasz ti kus, dur va és ocs mány be szé -
det je len tő ká rom ko dás sal.)

A fen ti két új szö vet sé gi ki fe je zés
meg ér té sé re néz ve tám pont a szö veg
össze füg gé se. Má té és Márk evan gé -
li u ma sze rint Jé zus a zsi dó kor tár sak -
kal mond ja a Szent lé lek ká rom lá sá -
ról szó ló sza va kat, ami kor a fa ri ze u -
sok az zal vá dol ják, hogy Bel ze bub -
nak, az ör dö gök fe je del mé nek se gít -
sé gé vel űzi ki az ör dö gö ket (Mt
12,22–30; Mk 3,22–27). A vád rend -
kí vül sú lyos, mi vel is ten ká rom lás, de
azért is, mert Jé zus is te ni kül de té sét
von ja két ség be. 

Jé zus ha tá ro zott vá la sza ket tős.
Egy részt ar ra utal, hogy az ör dög űzés
ör dö gi se géd let tel ön el lent mon dás.
Más részt ar ra, hogy az ő em be ri
sze mé lye el le ni bű nök re és ká rom lá -
sok ra van bo csá nat, mert aki így
vét ke zik, még nem sza kít fel tét le nül
és szán dé ko san Is ten nel, eb ből még
le het meg té rés. De aki a ben ne és ál -
ta la mun kál ko dó Szent lel ket ká ro -
mol ja, vagy is a Szent lé lek el len szól,
és így el len sze gül ne ki, az előtt el zá -
rul a meg té rés út ja.

Lu kács evan gé li u má nak össze -
füg gé sé ben Jé zus a ta nít vá nya it buz -
dít ja és bá to rít ja val lás té tel re (Lk
12,1.5–7): ő is val lást tesz Is ten an gya -
lai előtt ar ról, aki val lást tesz ró la az
em be rek előtt, és aki meg ta gad ja őt,
azt ő is meg ta gad ja majd. Ez  után ol -

vas ha tó (Lk 12,10), hogy az Em ber -
fia el le ni szó lás meg bo csát ta tik, mint -
ha te hát az el mu lasz tott val lás té tel -
re is len ne bo csá nat, a Szent lé lek ká -
rom lá sá ra azon ban nincs.

Bár ki em ber nek ar ról hal la nia,
hogy út ja jó vá te he tet le nül és vég ér -
vé nye sen meg pe csé te lő dött, hogy
te hát va la mi re nincs Is ten nél bo -
csá nat, pá rat la nul ke mény bib li ai
üze net. Nem le het cso dál koz ni azon,
ha meg üt kö zünk raj ta, vagy egé szen
sze mé lyes, nyug ta la ní tó lel ki is me re ti
kér dés ként gyö tör. Ezért ér de mes
ki nyit ni a Bibliát és ol vas ni er ről. Hi -
szen mind há rom he lyen a bűn bo csá -
nat nak olyan tág ra nyi tott ka pu ja tá -
rul fel az ol va só előtt, hogy még be -
le gon dol ni is szé dí tő: bo csá na tot
nyer „min den bűn és ká rom lás, …
még ha va la ki az Em ber fia el len szól
is” (Mt 12,31–32), „min den bűn, …
még a ká rom lá sok is, bár mennyi ká -
rom lást szól nak” (Mk 3,28), „ha va -
la ki az Em ber fia el len szól” (Lk 12,10). 

Az is te ni meg bo csá tás e gaz dag sá -
gán nap ról nap ra cso dál koz nunk
kel le ne, és ma gunk ba kel le ne szív ni
en nek mér he tet len nagy sá gát. Ez
va ló ban olyan öröm for rás, amellyel
sem mi nem ér het föl. Ezért éne kel -
het jük uj jon gó öröm mel az úr va cso -
ra be fe je zé se kor: „Mily nagy az Úr ke -
gyel mes sé ge, / Van-e em ber, kit meg
nem hat? / Van-e szív, mely min dent
fe led ve / Az Is ten nek há lát nem ad?
/ Ó, jer, őt áld ja min den lé lek, / Ki
min ket min dig sze re tett! / Én őt
imá dom, míg csak élek, / Né ki mon -
dok di csé re tet.” (EÉ 58,1)

Kell be szél ni ez után ar ról is, hogy
bár a mennyei Atya bo csá na ta, ame -
lyet Jé zus Krisz tus ál tal nyújt ne künk,
mér he tet le nül gaz dag, a Szent lé lek
ká rom lá sá ról mon dot tak ar ra em lé -
kez tet nek, hogy van egy pont, ame -
lyen nem le het to vább lép ni.

A leg ké zen fek vőbb ar ra gon dol -
nunk, hogy egé szen egy sze rű en min -
den em ber szá má ra előbb vagy
utóbb, de le jár az idő, a ke gyel mi idő,
amíg el fo gad hat juk Is ten nek ezt az
aján dé kát. De pró fé ták, Jé zus és

apos to lok fi gyel mez tet nek, hogy az
is te ni bo csá nat nem pusz tán a mi
élet időnk függ vé nye, ha nem a szent
Is ten aján dé ka, ame lyet túl ára dó an
bő sé ges nek kell tar ta nunk, de ma gá -
tól ér tő dő nek te kin te nünk nem sza -
bad.

A lel ki is me re té ben meg szó lí tott
em ber bi zo nyos sá got sze ret ne ar ról,
hogy még nem kö vet ke zett be éle té -
ben a leg rosszabb, ami kor már nincs
szá má ra bo csá nat. A Zsi dók hoz írt le -
vél ben (6,4–6; 10,26–29) – Lu ther
sze rint – „ke mény cso mó”, hogy a
meg ke resz tel ke dés, az az a hit re ju tás
utá ni bűn bá nat és bűn bo csá nat le he -
tő sé gét el uta sít ja. Hi szen azt mond -
hat juk, hogy Jé zus nak a ter mé ket len
fü ge fá ról szó ló pél dá za ta (Lk 13,6–9)
is ha tá ro zott fi gyel mez te tés, amely -
ből azon ban nem le het ki ol vas ni,
hogy ki és mi kor ke rül ab ba a hely -
zet ben, hogy nem kap több le he tő -
sé get a meg úju lás ra.

Ta lá ló an és tö mö ren ha tá roz za
meg Lu ther a ki fe je zés ér tel mét:
„Ha fel ol doz nak bű ne id től, igen, ha
bű nös lel ki is me re te det egy ke gyes
ke resz tyén em ber meg vi gasz tal ja,
fér fi, nő, fi a tal vagy öreg, úgy olyan
hit tel kel le ne fo gad nod, hogy in -
kább hagy nád ma ga dat szét tép ni, is -
mé tel ten meg öl ni, sőt min den te -
remt ményt ta gad nál in kább, mint sem
hogy ké tel kedj ab ban, hogy ez Is ten
előtt így van. Is ten ugyan is azt pa ran -
csol ta ne künk, hogy higgyünk ke gyel -
mé ben, és bíz zunk, hogy bű ne ink re
bo csá na tot kap tunk. Mennyi vel in -
kább kell hin ned ezt, ha ne ked er ről
em be ren ke resz tül je let ad. Nincs na -
gyobb bűn, mint ha nem hisszük a
bű nök bo csá na tá ról szó ló té telt,
ame lyet a hit val lás ban na pon ként
imád ko zunk. Ez a Szent lé lek el le ni
bűn, mely erő sí ti és örök idők re
meg bo csát ha tat lan ná te szi az összes
töb bi bűnt. Ezért nézd, mi lyen ke -
gyel mes Is te nünk és Atyánk van
ne künk, aki nem csak ígé ri bű ne ink
bo csá na tát, de meg is pa ran csol ja a
leg sú lyo sabb bűn ter he alatt, hogy
higgyük el ne ki, hogy azok meg bo -
csát tat nak. Ugyan ez zel a pa ran csá -
val ör ven de ző lel ki is me ret hez jut tat,
míg a leg ször nyűbb bűn ké pé vel a
bű nök től és a rossz lel ki is me ret től
akar meg sza ba dí ta ni.” (A bűn bá nat
szent sé gé ről)

A szer ző teo ló gus pro fesszor, az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem Rend -
sze res Teo ló gi ai Tan szé ké nek ve ze tő je

A Szent lé lek el le ni bűn

Azok a test vé rek, akik sú lyos be teg -
sé gük, il let ve idő sebb ko ruk mi att
nem tud nak részt ven ni a gyü le ke ze ti
al kal ma kon, ne he zen élik meg a kö -
zös ség től va ló kény sze rű tá vol ma ra -
dást. So kat se gít ilyen kor a lel ki -
pász to ri lá to ga tás és a gyü le ke zet tag -
ja i nak ér dek lő dé se akár sze mé lye sen,
akár te le fo non.

Hi ány zik az úr va cso ra is: az ol tár -
hoz tér de lés, a bűn bá nat, a fel ol do -
zás, a ke gye lem íz le lé se, a Krisz tus -
sal va ló ben ső sé ges ta lál ko zás. Kü lö -
nö sen is a nagy ün ne pek, hús vét és
ka rá csony előtt fo gal ma zó dik meg
töb bek ben: „Na gyon sze ret nék úr va -
cso rát ven ni, de nem tu dok el men -
ni a temp lom ba.”

Ilyen kor a lel kész ház hoz vi szi az
úr va cso rát. A há zi úr va cso rás is ten -
tisz te let – ha er re le he tő ség van – a

rö vi dí tett temp lo mi li tur gia sze rint
ala kul, ki vé ve, ha a be teg ál la po ta csak
egé szen rö vid lá to ga tást tesz le he tő -
vé. Ál ta lá ban ezt meg elő zi egy be szél -
ge tés, né ha ma gán gyó nás is. Ha az
ott ho ná hoz kö tött test vér hoz zá tar -
to zó já val együtt tud úr va cso ráz ni, az
min dig nagy öröm, de ez saj nos nem
for dul elő túl gyak ran. Az ige hir de tés
és az imád sá gok sze mé lye sek, s ha van
rá igény, ak kor az úr va cso rá zó ál tal
vá lasz tott éne ke ket is el éne kel jük.

Most a böj ti he tek ben vár ha tó an
is mét több há zi úr va cso rá ra ke rül sor
gyü le ke ze te ink ben. Bá to rí tok min -
den kit, aki ott ho ná hoz van köt ve, de
böj ti ké szü lé sét sze ret né tel je seb bé
ten ni: je lez ze igé nyét lel ké szé nek,
és ta pasz tal ja a Krisz tus Urunk szent
tes te és vé re ál tal nyert ál dá so kat!

g Hu lej Eni k

Krisz tus tes te és vé re –
az ott ho nunk ban

g Dr. Reuss And rás 

b Az Evangélikus Élet egyik olvasója kér dezte: Mi pon to san a „Szent -
lé lek el le ni bűn” és a „Szent lé lek el le ni ká rom lás”? Ez a ket tő
ugyan azt je len ti? Vagy ha nem, mi a kü lönb ség köz öttük, és me lyik
a meg bo csát ha tat lan? Ha ugyan azt je len ti, ak kor a Bib li á ban mi ért
a „Szent lé lek ká rom lá sa” (go nosz, ha mis be széd vagy gon do lat) van,
és mi ért nem a „Szent lé lek el uta sí tá sa, meg ve té se”? Itt ak kor mi re
gon dolt Jé zus pon to san? S mi ért mond ta még azt, hogy „ahány ká -
rom lást szól nak”?
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A Fél úton cí met vi se lő elő ta lál ko zó
több mint há rom száz részt ve vő jét
Gáncs Pé ter, a Dé li Egy ház ke rü let
püs pö ke kö szön töt te, em lé kez tet ve
őket ar ra, hogy Is ten – Jé zus ban –
meg mu tat ja az utat, és min dig ad úti -
tár sa kat is. Pél dá ul úgy, aho gyan
Fü löp sze mé lyé ben az eti óp kincs tár -
nok nak is adott (lásd Ap Csel 8,26–
39). Ez az új szö vet sé gi tör té net állt
ugyan is a ta lál ko zó kö zép pont já -
ban: a dél előt ti mű hely mun ká kon is
rész ben ezt ele mez ték a részt ve vők,
és De ák Lász ló oros há zi igaz ga tó

lel kész is er ről a tex tus ról pré di kált
az es ti is ten tisz te le ten.

A kis cso por tos fog lal ko zá sok és a
zá ró al ka lom kö zött el telt idő ben
pél dá ul a Lát ha tat lan Szín ház Ke zek
cí mű „elő adá sán” vagy in ter ak tív
iro da lom órán ve het tek részt a fi a ta -
lok. A Szé kács Jó zsef ne vét vi se lő
evan gé li kus ál ta lá nos is ko la és gim -
ná zi um dísz ter mé ben a Szél ró zsa
Band, a Me zít láb és az Im ma nu el ze -
ne kar, va la mint a Csa bai Szí ni stú dió
lé pett szín pad ra.

g V. J.

– Mi ért pont Oros há za, il let ve a
Szé kács Jó zsef ál ta lá nos is ko la és
gim ná zi um adott ott hon az elő ta lál -
ko zó nak?

– A cél az Al föld dé li ré szén, el ső -
sor ban a Ke let-, il let ve a Nyu gat-bé -
ké si Egy ház me gyé ben élő fi a ta lok
meg szó lí tá sa volt. Mint ahogyan
részben ak kor is, amikor a Tízek úgy
döntött, hogy a 8. evan gé li kus or szá -
gos if jú sá gi ta lál ko zót ez év jú li u sá -
ban, 14-e és 18-a kö zött Szar va son
ren dez zük meg. Az zal, hogy az elő -
ta lál ko zót Oros há zá ra „hoz tuk”, re -
mény ség sze rint két száz po ten ci á lis
részt ve vőt nyer tünk a Szél ró zsá nak.
Olyan fi a ta lo kat, akik ugyan ko ráb -
ban ta lán még egyet len ta lál ko zón
sem vol tak, most azon ban ve lünk töl -
töt ték a na pot, és ked vet kap tak a
Szél ró zsá hoz.

– Pon to san mennyi en va -
gyunk/vol tunk együtt?

– Há rom száz-egy né há nyan re -
giszt rál tak. Ez a szám né mi képp el -
ma rad a ta va lyi, bu da pes ti Szél ró zsa-
utó ta lál ko zón részt ve vők szá má tól,
de így is fe lül múl ta a vá ra ko zá sa in kat.
Ta pasz ta la ta ink sze rint ugyan is egy-
egy ta lál ko zón ál ta lá ban a szer ve zés -
ben-ren de zés ben érin tet tek szá má -
nak négy sze re se van je len, és ez kö -
rül be lül két száz öt ven-két száz hat van
em bert je len tett vol na.

– A nap köz pon ti té má ja az eti óp
kincs tár nok tör té ne te (Ap Csel 8,26–
39) volt…

– Fél úton va gyunk a nyá ri ta lál ko -
zó fe lé, még ha tér ben és idő ben nem
is tel je sen pon tos ez a meg fo gal ma -
zás. Az eti óp kincs tár nok út köz ben
– ta lán épp fél úton – ta lál ko zik Fü -
löp pel, és ez a ta lál ko zás sors dön tő -
nek bi zo nyul. Mert, még ha az ő
szem pont já ból nem is mer jük is a tör -
té net vé gét, nyu godt szív vel mond -
hat juk, hogy egy élet re szó ló dön tés
szü le tett meg ak kor a szí vé ben. Re -
mény ség sze rint egy olyan el kö te le -
ző dés ről hall hat tak, il let ve egy olyan
„fü lö pi” ma ga tar tás sal is mer ked het -
tek meg a fi a ta lok, amely pél da ként
szol gál hat ne kik sa ját út juk foly ta tá -
sá hoz.

– Ér de kes ívet adott az elő ta lál ko -
zó prog ram já nak a dél előt ti fog lal ko -
zá sok és a zá ró is ten tisz te let „össze -
fo nó dá sa”.

– Az öt le tet egy részt az őszi, Győ -
rött meg ren de zett EG OT (evan gé li -
kus gim ná zi u mok or szá gos ta lál ko -
zó ja – a szerk.) prog ram já ból me rí -
tet tük; ott a ta lál ko zó vé gé re a részt -
ve vők egy nagy kö zös gá la mű sort ál -
lí tot tak össze. Más részt az Evan gé li -
kus Hit tu do má nyi Egye te men be szél -
ge tünk a teo ló gus hall ga tók kal – a
gyü le ke zet pe da gó gi ai gya kor lat el ne -
ve zé sű sze mi ná ri um ke re te in be lül –
a mo dern is ten tisz te le ti for mák ról.
Ezt a ket tőt öt vöz tük, ami kor ar ra az
el ha tá ro zás ra ju tot tunk, hogy a dél -
előt ti mű hely mun kák so rán – ti -
zen egy kis cso port ban – a hit val lás,
a bűn val lás, a zsol tár ol va sás vagy ép -
pen az ol tár dí szí tés mi ként jé ről be -
szél get ve – ké szít sünk elő egy mo -
dern, kre a tí v és in ter ak tív is ten tisz -
te le tet.

– A zá ró al ka lom előt ti órák azon -
ban mint ha kis sé „la zán” tel tek vol -
na…

– Mi is ér zé kel tük, hogy a dél utá -
ni kon cer te ken nem volt „telt ház” a
dísz te rem ben, ugyan ak kor az épü let -
ben min den hol egy más sal el mé lyül -
ten be szél ge tő em be rek kel ta lál koz -
tunk. Szán dé ko san nem is ter vez tük
túl fe szes re a prog ra mot a dél utá ni
órák ra, pont azért, hogy az elő ta lál -
ko zó – ne vé hez hí ven – a ta lál ko zá -
sok ra is le he tő sé get ad has son.

– Az el múlt he tek ben az elő ta lál -
ko zó szer ve zé sé re kon cent rált a Tí zek.
Nem fél tek at tól, hogy ez túl sá go san
el von ja az időt és az ener gi át a nyá -
ri ta lál ko zó szer ve zé sé től?

– De, és ez rész ben be is kö vet ke -
zett. Ugyan ak kor, aho gyan már em -
lí tet tem, na gyon fon tos nak érez tük az
itt élő fi a ta lok meg szó lí tá sát. Ez si ke -
rült is, és így összes sé gé ben az elő ta -
lál ko zó nem vált a nyá ri ta lál ko zó „ká -
rá ra”. Mos tan tól ter mé sze te sen min -
den ideg szá lunk kal Szar vas ra össz -
pon to sí tunk. A ta lál ko zó te ma ti ká ja
már meg van – a mot tó így hang zik:
Kö zép kez dés Ve led… –, és las san az is
kör vo na la zó dik, hogy ki ket mi re sze -
ret nénk fel kér ni; ez utób bi val kap cso -
lat ban konk ré tu mok már ci us vé gé re
vár ha tók. Re mény ség sze rint mi re el -
jön jú li us 14-e, min den össze áll ah hoz,
hogy kö zép kez dés re ta lál koz has sunk
ve le, a leg na gyobb Szer ve ző vel.

g Vi tá lis Ju dit 

Lazán és elmélyülve
Vil lám in ter jú Smi dé li usz Gá bor ral, a Szél ró -
zsák meg szer ve zé sé ért felelős Tí zek ve ze tő jé vel

Bár nem rég ol vadt fel a Kö rös je ge,
Szar vas vá ro sa már a nyár kel lős
kö ze pén meg ren de zen dő Szél ró zsá -
ra ké szül. Hor váth Zol tán Oli vér, az
ótemp lo mi gyülekezet beosztott lel -
késze az elő ké szü le tek ről nyi lat ko zott
la punk nak.

– A vá ros la kók több sé ge evan gé li -
kus, és a vá ros nak is fon tos az evan -
gé li kus sá ga. Nem csak gyü le ke ze tünk,
ha nem az egész te le pü lés és az ön kor -
mány zat szá má ra is meg tisz tel te tés,
hogy a nyol ca dik Szél ró zsá nak ott hont
ad ha tunk. A ta lál ko zó kö zös ügyünk,
kö zö sen dol go zunk a si ke ré ért.

– Pon to san hol ta lál ko zunk jú li -
us ban?

– Szar vas han gu la tát meg ha tá -
roz za a víz és a mel let te lé vő li get. A

Szél ró zsát is a Kö rös két ol da lán
ren dez zük. Né hány száz mé te ren
be lül meg ta lál ha tó min den prog -

ram hely szín. Ma gá nak a víz nek is
fon tos sze re pe lesz a ta lál ko zón. A
leg na gyobb fe dett hely szín pe dig
ma ga az Ótemp lom lesz.

– Mi kor kez dőd tek az elő ké szü le tek?
– Az el ső nagy lé pés temp lo munk

tel jes fel újí tá sa volt, amellyel 2009 vé -
gé re vé gez tünk. Tes se dik temp lo ma
lesz az egyik bás tyá ja a ta lál ko zó nak.
A prog ra mot szer ve ző csa pat vissza-
vissza tér vá ro sunk ba. Fo lya ma to san
ku tat juk azo kat a he lyi part ne re ket,
akik re rá bíz hat juk az egyes fel ada to -
kat, pél dá ul az ét kez te tés biz to sí tá -
sát. Az pe dig ter mé sze tes, hogy
imád sá gos sze re tet tel vár juk a jú li ust
és az evan gé li kus fi a ta lo kat a szél ró -
zsa min den irá nyá ból.

g L. J. Cs.

Szar va son már vár nak

b Ami kor a fi a ta lo kat az oros há -
zi nap ról kér dez tük, nem fe lej -
tet tünk el afe lől sem ér dek lőd -
ni, hogy ta lál ko zunk-e ve lük
nyá ron is.

Tóth Cse per ke (Sop ron)
Az or szág leg tá vo lab bi pont já ról in -
dul va öt száz ki lo mé tert tet tünk meg,
hogy itt le hes sünk Oros há zán. El ső
Szél ró zsám a kő sze gi volt, ahol rög -
tön szer ve ző ként vet tem részt, va la -
mint ze ne ka runk kal is fel lép tünk. Az

idei év re egy elő re nem kap tunk fel ké -
rést, de részt ve vő ként min den fé le kép -
pen ott sze ret nék len ni Szar va son. Két
éve a bő ség za va rá val küz döt tem,
több – szá mom ra ér de kes – prog ram
saj nos egy idő pont ban zaj lott.

Bo hák Eve lin és Jan kov Má ria
(Oros há za)
Örü lünk an nak, hogy sa ját is ko lánk -
ban ren dez ték meg az elő ta lál ko zót.
Még so ha nem vol tunk Szél ró zsán,
de annyi ra meg fo gott ben nün ket a
han gu lat, hogy nem is kér dés: ott le -
szünk Szar va son. Kü lö nö sen a reg ge li

püs pö ki áhí ta ton kap tunk ér té kes
gon do la to kat.

Bonnyai Esz ter (Bé kés csa ba)
A nyá ri ta lál ko zók hoz ha son ló an a
KIE-ká vé ház de ko rá ci ó já ért va gyok
fe le lős. Az egye sü let ből tíz-ti zen öt fi -
a tal lal ké szü lünk Szar vas ra is a jól
meg szo kott KIE-han gu lat tal, de az
ap ró meg le pe té sek ről egy elő re nem

be szél nék, az ma rad jon ti tok. Fon tos -
nak tar tom, hogy a fi a ta los hang nem
el le né re se ve szít sük szem elől a lé -
nye get: Jé zus Krisz tust. A Szél ró zsa

cél ja sem le het más, mint a Meg vál -
tó fe lé te rel ni a fi a ta lo kat.

Vin c ze Dé lia (Oros há za)
Szél ró zsán még so ha nem vol tam,
bár már sok po zi tív be szá mo lót hal -
lot tam ró la. Azt hi szem, osz tály tár -

sa i mat rá be szé lem, hogy utaz zunk el
jú li us ban Szar vas ra. Itt Oros há zán el -
ső sor ban a kon cer tek és a mély be -
szél ge té sek fog tak meg. Aján lom a
Szél ró zsát min den fi a tal nak, aki nor -
má lis kö zös sé get ke res.

g – jen –

Orosházi ráhangolódás a szarvasi Szélrózsára
b Ha pá ros év, ak kor Szél ró zsa – ezt egy há zunk ban már min den ki tud -

ja. De az, hogy két „ren des” ta lál ko zó kö zött két ki sebb re is sor ke -
rül jön, még új don ság nak szá mít. Ta valy feb ru ár vé gén Bu da pes ten még
a 7. or szá gos evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko zó ra „néz tek vissza” a részt -
ve vők, és a kő sze gi em lé ke ket idéz ték fel. Az el múlt szom ba ton meg -
ren de zett oros há zi al ka lom már elő re te kin tett, és a nyá ri szar va si Szél -
ró zsá ra hí vo gat ták egy mást a fi a ta lok.
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Öku me ni kus és Ali ansz-ima hét, kö -
zös if jú sá gi al ka lom, szó szék cse re, lel -
ké szi ima óra, pro tes táns pres bi te ri ta -
lál ko zó – mind a sze re tet kö zös ség
meg élé sé nek egy-egy al kal ma a
Krisz tus-hí vők kö zött. Ezek a ta lál -
ko zá sok mu tat ják, hogy mi lyen test -
vé ri kap cso lat kö ti össze Új pest ke -
resz tény-ke resz tyén gyü le ke ze te it.

Min den év ja nu ár já ban sor ke rül
az öku me ni kus ima hét al kal ma i ra,
me lye ken min den nap más hely szí nen
más gyü le ke zet lel ké sze hir de ti az
igét. Az ima hét pén te kén pe dig kö -
zös if jú sá gi órá ra gyűl nek össze a fi -
a ta lok, ahol fe le ke ze ti ho va tar to zás -
tól füg get le nül ta pasz tal hat ják meg
a kö zös ének lés és imád ko zás örö -
mét. De nem csak a fi a ta lok nak van
szük sé gük en nek a sze re tet kap cso lat -
nak a meg élé sé re…

A gyü le ke ze tek ve ze tő -
i nek, elöl já ró i nak dön tő
fe le lős sé gük van ab ban,
ho gyan köz ve tí tik a krisz -
tu si sze re tet pa ran csát.
Ez ab ban is meg lát szik,
ahogyan egy más hoz vi -
szo nyul nak – ezt pe dig
sok szor olya nok is fi gye -
lik, akik egy elő re kí vül
van nak a temp lo mok fa la in. Fon tos
te hát, hogy a kö zös sé gek ve ze tői
Krisz tus ta ní tá sát szem előtt tart va
meg osszák egy más sal ta pasz ta la ta i -
kat, misszi ós gya kor la tu kat, és együtt
imád koz za nak a gyü le ke ze te kért és
a „ke re ső kért”. 

A ha von ta meg tar tott lel ké szi
ima órán a gyü le ke ze tek pász to ra i nak
van er re le he tő sé gük szű kebb kör -
ben. Éven te egy va sár nap dél előtt pe -
dig, az úgy ne ve zett szó szék cse re al -
kal má val, a ke rü let mind egyik lel ké -
sze egy má sik felekezet templomá -
ban hir de ti Is ten igé jét, be te kin tést
nyer ve az ot ta ni kö zös ség éle té be.
Ezek nek a va sár na pok nak a dél -
után ján a pro tes táns pres bi te rek –
há zas tár suk kal együtt – tar ta nak
kö zös áhí ta tot, me lyen a ta ní tás
meg hall ga tá sa mel lett a sze mé lyes
kap cso la tok is erő söd het nek. 

Idén feb ru ár 14-én az új pes ti bap -
tis ta ima ház ban ke rült sor a pres bi -
te rek ta lál ko zó já ra. A ren dez vényt a
he lyi gyü le ke zet lel ki pász to ra, a bap -
tis ta egy ház fő tit ká ra, Mé szá ros Kor -
nél nyi tot ta meg, majd egy elő adás -
ra fi gyel het tek a részt ve vők: dr. Al má -
si Ti bor, a Bap tis ta Teo ló gi ai Aka dé -
mia rek to ra ar ról be szélt, mi ért ért -
jük fél re gyak ran a Bib li át, és ho gyan
ért het nénk meg job ban az igét. Elő -
adá sa kü lö nö sen cél irá nyos volt, hi -
szen a pres bi te rek egyik fő fel ada ta a
ta ní tás: nagy fe le lős ség te hát, hogy ők
jól ér tel mez zék és ma gya ráz zák a
Szent írás üze ne tét. 

Az ige meg ér té sé nek (és he lyes ér -
tel me zé sé nek) fon tos sá gát jól mu tat -
ja, hogy Jé zus fi gyel mez tet te ta nít vá -
nya it a mag ve tő pél dá za ta kap csán,
mi lesz a sor sa a meg nem ér tett ta -
ní tás nak: „Ami kor va la ki hall ja a
mennyek or szá gá nak igé jét, és nem ér -
ti, el jön a go nosz, és el ra gad ja azt,
ami szí vé be van vet ve…” (Mt 13,19)

A bib lia ol va só em ber te hát nem
ér he ti be az zal, hogy olvassa a Bibliát,
de eset leg nem ért egy-egy ige sza -
kaszt, vagy meg elég szik fe lü le tes is -
me re té vel, ez ugyan is le he tet len né te -
szi a rög zí tést és a meg va ló sí tást. Ha
azon ban az ige ol va só ja kér dé se ket
tesz fel az adott résszel kap cso lat ban,
már el in dult a meg ér tés fe lé. Oly kor
már egy el mé lyült imád ság ban meg -
ad ja Is ten a vá laszt, más kor a lel ki -

pász tor ad hat ma gya rá za tot, vagy
egy-egy szak könyv le het se gít sé gül.

En nek be mu ta tá sá ra Jé zus és a ta -
nít vá nyok kap cso la tá ból is hal lot tak
az egy be gyűl tek egy pél dát. Mi u tán
a Mes ter az őt hall ga tó so ka sá got a
mag ve tő pél dá za tá val ta ní tot ta (Mt
13), el bo csá tot ta a tö me get, bár tud -
ta, nem tel je sen ér tet ték meg a hal -
lot ta kat. Így vol tak ez zel a ta nít vá -
nyok is, bár ezt ők nem vet ték ész re.
Őket azon ban Jé zus vissza hív ta, és
még egy szer el ma gya ráz ta a pél dá za -
tot, tud va, hogy ne kik – mint kö ve -
tők nek – szük sé gük van rá, hogy mé -
lyeb ben is meg ért sék a ta ní tást. Nem
sok kal ez után (még ugyan azon a fe -
je ze ten be lül) elmondta ne kik a bú -
za és a kon koly pél dá za tát. Ek kor már
a ta nít vá nyok is fel is mer ték, hogy

nem ér tik a hal lot ta kat, és ma guk
kér ték a Mes tert: „Ma gya rázd meg
ne künk a szán tó föld kon ko lyá ról szó -
ló pél dá za tot.” (Mt 13,36)

Az ige fél re ér té se azon ban „ve szé -
lye sebb” a meg nem ér té sé nél, hi szen
eb ben az eset ben az ol va só nem is me -
ri fel, hogy rosszul ér tel mez egy-egy,
eset leg már „meg szo kott” tex tust, így
az nem is ki ált ma gya rá za tért. Ha a
Szent írás ban el lent mon dást ér zünk,
ak kor fon tos, hogy az el lent mon dást
min dig a sa ját meg ér té sünk ben ke res -
sük, ne pe dig a Bib li á ban.

Ugyan ilyen fon tos meg lát nunk,
hogy az igé ben le vő el len té tes üze -
ne tek nem je len te nek va ló sá gos el -
lent mon dást, még ke vés bé egy mást
ki zá ró igaz sá go kat.

Ha son ló ez ah hoz, ahogy el len té -
tes hatású gyógy sze re ket is ta lá lunk
egy pa ti ká ban, hi szen a be teg sé gek
is kü lön bö zők – szem lél tet te az elő -
adó. Egyéb iránt eze ket az el len té te -
ket bi zo nyos hát tér is me re tek (pél dá -
ul kor tör té ne ti ada tok) sok eset ben
meg ma gya ráz zák, illetve fel old ják. 

Al má si Ti bor több, rész le te seb ben
ki fej tett pél dán ke resz tül is szem lél -
tet te a meg ér tés, meg nem ér tés és
fél re ér tés le het sé ges elő for du lá sa it
a Bib lia ér tel me zé se kap csán. Hang -
sú lyoz ta, hogy a pres bi te rek nek kü -
lö nö sen oda kell fi gyel ni ük a Szent -
írás meg ér té sé re, hi szen az ő el sőd -
le ges fel ada tuk a ta ní tás, így egy-egy
fél re ér tés sel má so kat is tév út ra ve zet -
het nek. 

Az elő adás vé gez té vel kér dé sek és
hoz zá szó lá sok hang zot tak el, me -
lyek a pres bi te ri szer ve ze tek mű kö -
dé sé be is be te kin tést nyúj tot tak. 

Soly már Pé ter új pes ti evan gé li kus
lel kész kér dést in té zett az elő adó hoz;
Mi kó Lász ló, a Ma gyar Re for má tus
Pres bi te ri Szö vet ség el nö ke az ő szol -
gá la tuk ról be szélt, Ma ro si Nagy La jos
pe dig az ál ta la ve ze tett bap tis ta pres -
bi te ri ta nács mun ká ját is mer tet te.

A zá ró éne ket Be har ka Pál or go na -
mű vész kí sér te, aki ta valy ün ne pel -
te nyolc va na dik szü le tés nap ját. A
sze mé lyes be szél ge té sek re te rí tett
asz tal mel lett volt le he tő ség.

A mint egy félszáz részt ve vő gaz -
dag ta ní tás sal tér he tett ha za, foly tat -
va szol gá la tát a jö vő évi ta lál ko zó ig. 

g Mé szá ros Jo han na

MI É RT É RT JÜK G YAK R AN FÉ L RE A BIB LI  ÁT?

Pro tes táns pres bi te ri
tapasztalatcsere Új pes ten

b „Erő sít sé tek a lan kadt ke ze ket,
te gyé tek erős sé a ros ka do zó tér -
de ket!” – ez zel az ézsa i á si igé vel
(Ézs 35,3) kö szön töt te Hei ne -
mann Il di kó es pe res he lyet tes a
múlt szombaton Gyó non össze -
gyűlt jó öt ven fős, pénz tá ro sok -
ból, fel ügye lők ből, más tiszt ség -
vi se lők ből és nem utol só sor ban
lel ké szek ből ál ló gyü le ke ze tet. A
fen ti ige alap ján tar tott áhí tat
után vet te kez de tét a Dél-Pest
Megyei Egy ház me gye ha gyo -
mányosan február vé gén meg -
rendezett péntárosi ta lál ko zó ja. 

A részt ve vők az egy ház me gye szám -
ve vő szé ki el nö ke és pénz tá ro sa irá -
nyí tá sá val ké szül tek az előt tük ál ló
gaz da sá gi-pénz ügyi fel ada tok el vég -

zé sé re. Az ép pen idő ben meg ér ke zett
2010. évi gaz da sá gi kör le vél meg is -
me ré se, il let ve a zár szám adás- és
költ ség ve tés-ké szí tés gya kor la ti kér -
dé se i nek meg be szé lé se ad ta a fő na -
pi ren di pon to kat.

De mit csi nál tak ez alatt a töb bi ek?
An nak is ha gyo má nya van már a

Dél-Pest Me gyei Egy ház me gyé ben,
hogy a pénz tá ro si ta lál ko zó val egy
idő ben egy be gyűl ve a tiszt ség vi se lők
is meg be szé lik ügyes-ba jos dol ga i kat.
Az el múlt év ben az Élő kö vek egy há -
za cí mű stra té gi ai do ku men tum biz -
to sí tott ak tu á lis té mát.

Az idei ta lál ko zó ra már ta valy
ősszel meg kezdődött a ké szü lő dés. A
fo lya ma tot az ok tó be ri lel ki mun -
kás-kon fe ren ci án fel me rült kér dés -
kör in dí tot ta el. Ek kor ha tá roz tak úgy,
hogy a gyü le ke ze tek szer ve zett és ha -
té kony mó don kezd je nek el fog lal -
koz ni azok kal a kér dé sek kel, ame lyek
nap mint nap – vagy csak al kal -
man ként, de je len tő sen – be fo lyá sol -
ják mű kö dé sü ket, ered mé nyes sé gü -
ket vagy ku dar ca i kat. En nek az esz -
kö zé ül az úgy ne ve zett SWOT elem -
zést vá lasz tot ták.

A rö vid út mu ta tó se gít sé gé vel
min den gyü le ke zet el ké szí tet te a
ma ga elem zé sét, ame lyet el kül dött az
el nök ség nek. Eb ből az igen ter je del -
mes anyag ból fon tos sá gi sor rend
alap ján (az adott kér dés hány gyü le -
ke zet anya gá ban sze re pel?) készült el

az egy ház me gyé re jel lem ző elem zés,
vagy is a leg in kább jel lem ző erős sé -
gek, gyen ge sé gek, le he tő sé gek és ve -
szé lyek gyűj te mé nye. 

Az össze ál lí tás és az az napi mun -
ka mód szer be mu ta tá sa után négy ki -
sebb cso por tot ala kít va lát tak mun -
ká hoz a résztvevők. A cso por tok a
gyen ge sé gek és ve szé lyek ka te gó ri á -
ból kap tak egy-egy prob lé ma meg fo -
gal ma zást: 1. Lá to ga tá sok – a bi za lom
hi á nya (Né meth Mi hály); 2. Ala -
csony lá to ga tott ság – a komp ro -
misszum kész ség hi á nya (Lász ló Mi -
lán); 3. Ki kon fir má ló dás – anya gi ne -
héz sé gek (Hei ne mann Il di kó); 4. El -
öre ge dés – kül ső kom mu ni ká ció
(Krá mer György).

A hat fős cso por tok be szél ge té se -
ik so rán egy fel adat lap öt kér dé sé re
is vá laszt ke res ve igye kez tek fel dol -
goz ni a té mát. A kér dé sek fir tat ták az

oko kat, az erős sé gek és le he tő sé gek
ol da lon a meg fe le lő vá lasz té nye ző ket,
a stra té gi ai fel ada to kat; azt, hogy
ezek kö zül mit le het azon nal (már
hét főn) al kal maz ni, il let ve ki ket és
ho gyan le het és kell be von ni a gyü -
le ke zet ből a fel ada tok meg ol dá sá ra.

A két szer negy ven öt per ces fel ké -
szü lé si idő ép pen csak ele gen dő nek
bi zo nyult, egy ki csit be le nyúlt az
ebéd re szánt idő be is. Az ebéd épp -
úgy, mint az egész nap, di csé re té re
vá lik a gyó ni gyü le ke zet szor gal mas
asszo nya i nak, se gí tő i nek.

Az ebé det kö ve tő en im már is mét
az egész csa pat együtt hall gat ta meg
a Szol nok ról és Du na ha rasz ti ból ér -
ke ző Be ré nyi Tün de és Kő sze gi Já nos
ci vil kez de mé nye zé sek re buz dí tó
sza va it. Ez alatt a cso por tok szó vi vői
még vé gig gon dol hat ták, ho gyan is
mu tat ják majd be dél előt ti mun ká juk
ered mé nyét a töb bi ek nek. Kü lön
kö szö net illette az ezt a fel ada tot ki -
tű nő en meg ol dó Hei ne mann Il di kó t,
Bu day Zsolt ot, Ko vács End ré t és
Óvá ri Pé tert. Az el ké szült anya got
min den gyü le ke zet meg kap ja elekt -
ro ni kus úton is.

Az egy be gyűl te ket a vendéglátó
lel kész, Lász ló Mi lán Jé zus Krisz tus
sza va i val bo csá tot ta út juk ra: „Nem
azt ké rem, hogy vedd ki őket a vi lág -
ból, ha nem hogy őrizd meg őket a go -
nosz tól.” (Jn 17,15)

g Bak Pé ter

Tiszt ség vi se lők ta lál ko zó ja 
írt le vél

Há lás va gyok ér te, Fü löp, hogy öröm -
mel a sze med ben fo gad tál. Hogy nem
csak egy meg ol dan dó prob lé ma, egy
re giszt rá ci ós szám vol tam még ak kor
sem, ami kor so kan zsú fo lód tunk az
elő tér ben kar sza lag ra vá ra koz va.

Kö szö nöm ne ked, Fü löp, a be szél -
ge tést. Hogy ott az ebéd után, majd a
ká vé ház ban őszin tén meg osz tot tad ve -
lem gon do la ta i dat. Örü lök, hogy az
in ter ne tes kö zös sé gen túl sze mé lye sen
is ta lál koz tunk, és sa ját tör té ne te i den
ke resz tül is bá to rí tot tál.

Nem fe lejt he tem el, Fü löp, azt
sem, amit tő led kap tam. Nem csak a
ré gen meg ígért kot tá ra gon do lok,
ame lyet ma gad dal hoz tál Oros há zá -
ra, ha nem ar ra a len dü let re, lel ke se -
dés re is, amely a né hány együtt töl -
tött perc alatt en gem is meg ör ven dez -
tet min den al ka lom mal, ami kor egy
tár sa ság ba ke rü lünk.

Kö szö nöm, Fü löp, hogy te ez út tal
sem csak kol lé ga ként te kin tet tél rám,
aki vel csak egy kö zös meg ol dan dó fel -
ada tod van: tárgy sze rű en tu dó sí ta -
ni egy la pot. Te ez út tal sem csak meg -
kér dez ted, hogy va gyok, ha nem meg
is vár tad a vá laszt.

Há lás va gyok ne ked is, Fü löp,
aki a zá ró is ten tisz te le ten egy igé vel
em lé kez tet tél ar ra, hogy az Atya
min den lé pé se met szá mon tart ja.
Örü lök, hogy te, aki vel más fél év ti -
ze de ugyan ab ban a temp lom ban
hall gat tuk az igét, hi va tás sze rű en is
fel vál lal tad a Fü löp-sze re pet, és
most sok tu cat gye rek szá má ra vi -
szed el nap ról nap ra az evan gé li um
örö mét.

És per sze, Fü löp, so kat je len tett
szá mom ra a pré di ká ció is. Nem elő -
ször szól tál úgy, hogy ennyi re em lé ke -
ze tes gon do la to kat zse bel het tem be.
Kö szö nöm az ért he tő nyel ve ze tet, a
meg győ ző stí lust és azt az örö möt,
amellyel min den al ka lom mal a pul -
pi tus ra állsz.

Ne ked, ked ves Fü löp, azt a sok
mo solyt kö szö nöm. Ne ked, aki csak
kö szön tél, ne ked, aki nem is szól tál,
csak a te kin tet ted del je lez ted: örülsz
an nak, hogy én – min den kincs tár no -
ki ba jom mal és bű nöm mel együtt –
ré sze se le he tek a na pod nak, és te is az
enyém nek. Így tu dat tad ve lem, hogy
egy csa pat hoz tar to zunk, amely ben
sen ki sem le het ma gá nyos.

Egye dül Is te né a di cső ség. De az ő
sze re te te raj ta tok ke resz tül csem pé -
szett nap fényt a bo ron gós-esős vi har -
sar ki szom ba tom ba. Én pe dig ör -
ven dez ve ha lad tam to vább az úton…

g – Je n – 

Fü lö pök höz

Szer ze te se ket pró bál to bo roz ni hét -
vé gi „ko los tor kós to ló val” egy ka to li -
kus rend Auszt ri á ban.

Bár ki meg ta pasz tal hat ja a fe ren ce -
sek éle tét Al só-Auszt ri á ban, a Ma ria
En zer s dorf-i mo nos tor ban, amely a 15.
szá zad ban épült. A „pró ba hét vé gén”
együtt dol go zik és imád ko zik az ér dek -
lő dő a fel es kü dött szer ze te sek kel.

A kez de mé nye zés ta valy ok tó ber -

ben in dult, a „kós to ló” in gye nes, és
negy ven év alat ti ak nak szól. A ko los -
tor káp lán ja sze rint há rom fér fi már
fon tol gat ja, hogy szer ze tes nek áll.

Nők előtt is nyit va áll a fe ren ce sek
rend je, ha son ló ko los tor kós to ló hét -
vé gé ket tart Auszt ri á ban egy apá ca -
zár da is – ad ta hí rül a BBC brit saj -
tó or gá num.

d MTI

Ko los tor kós to lós,
szer ze testo bor zó hét vé gék
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Összeállította: Boda Zsuzsa

A köny vek és a könyv tá rak éle tünk
nél kü löz he tet len tar to zé kai. Fej lő dé -
sük pár hu za mos éle tünk ala ku lá sá -
val, tör té ne tük pe dig ta nul sá gos.

A köny vek „ősei” tu laj don kép pen
az ék írá sos agyag táb lák vol tak. A
pa pi rusz ra ha sí tott he gyű nád tol lal és
tin tá val ír tak. A tin ta ko rom ból ké -
szült fe ke te fes tő anyag volt. A le ír ta -
kat má so lás sal ter jesz tet ték. Akár -
mennyi re vi gyáz tak is a pa pi rusz
kéz ira tok ra, -te ker csek re, egy bi zo -
nyos idő múl va annyi ra tönk re men -
tek, hogy új ra kel lett ír ni őket. De az
így nyert má so la tok sem tar tot tak so -
ká ig. A ró mai kor ban vi a szo zott fa-
és ele fánt csont táb lács ká kat is hasz -
nál tak, s eze ket zsi nór ral vagy ka -
poccsal egy be fűz ték.

Krisz tus előtt a 2. szá zad ban kez -
dett el ter jed ni a sok kal tar tó sabb
ál lat bőr ből (juh-, kecs ke-, bor jú bőr -
ből) ké szült per ga men hasz ná la ta. A
ke vés bé tar tós pa pi rusz kéz ira to kat
át ír ták per ga men re. A per ga men ből
te ker csek is ké szül tek, de a per ga men
kéz ira tok ál ta lá ban könyv for má jú -
ak, ame lyek ben a la po kat egy más ra
fek tet ték vagy fü ze tek be fűz ték össze
(kó de xek). A per ga ment ké sőbb a pa -
pír vál tot ta fel. Ez a gö rö gök nél a 8.
szá zad tól is mert.

A kö zép kor ban na gyon je len tős
mun kát vé gez tek az egy há zi könyv -
má so lók, a szer ze te sek és az apá cák
(pél dá ul Rás kai Lea), va la mint a fő -
úri ud va rok ban az író de á kok: csen -
des mun ká juk kal hoz zá já rul tak az
írás be li ség és a mű velt ség ter jesz té -
sé hez. A fő ne me si és a ne me si
(vár)kas té lyok, ud var há zak szin tén
„kul tu rá lis góc pon tok” vol tak.

* * *

Kor szak al ko tó je len tő sé gű volt a
könyv ter jesz tés fej lő dé sé ben és a
könyv tá rak ter je dé sé ben a könyv -
nyom ta tás, a szö ve gek nek be tűk ből
össze ál lí tott sze dés ről tör té nő sok -
szo ro sí tá sa. A moz gat ha tó be tűk -
kel tör té nő könyv nyom ta tás Jo hann
Gu ten berg ma in zi nyom dász ne vé hez
fű ző dik (1440 kö rül). Saj tó já nak el -
ső hí res nyom tat vá nyai kö zül ki -
emel ke dik az úgy ne ve zett 42 so ros
Bib lia (1450–1455). A ta lál mány na -
gyon gyor san el ter jedt
egész Eu ró pá -
ban, a könyv -
nyom ta tás
né hány év -
ti zed alatt
a kon ti -
n e n s
l e g  -
t ö b b

nagy vá ro sá ban
meg je lent. En nek óri á si ha tá sa volt a
tu do má nyok, az iro da lom, a mű vé -
sze tek, a tá jé koz ta tás fej lő dé sé re, és
az egye te mes em be ri kul tú ra leg je -
len tő sebb té nye ző jé vé vált.

Ma gyar or szá gon az el ső nyom dát
– 1473-ban Bu dán – Hess And rás ál -
lí tot ta fel; el ső ter mé ke a Ch ro ni ca
Hun ga ro rum, más né ven Bu dai kró -
ni ka volt. A 15. szá zad ban ké szült
nyom da ter mé kek, az ős nyom tat vá -
nyok még a kó de xe ket utá noz ták: leg -
több jük nek nincs cím lap ja, a szer ző
és a nyom dász ne vét, va la mint a ki -
adás kö rül mé nye it a mű vé gén lé vő
ko lo fon tar tal maz za; né ha utó lag
ké zi fes tés sel dí szí tet ték őket. A 16.
szá zad tól kezd ve a könyv tel je sen el -

sza kadt a kó dex től: ön ál ló sult, és
egy re na gyobb lett a tár sa dal mi, po -
li ti kai je len tő sé ge is.

A cor vi nák Má tyás ki rály vi lág hí -
rű könyv tá rá nak, a Bib li ot he ca Cor -
vi ni a ná nak a da rab jai. A gyűj te mény
alap já ul töb bek kö zött a ma gyar ki -
rá lyok könyv tá rá nak ma rad vá nyai
szol gál tak. Má tyás nagy ál do za tok -
kal gya ra pí tot ta a gyűj te ményt, amely
ha lá la kor mint egy 2000-2500 kö te -
tet je len tett, te hát a kor szak leg na -
gyobb könyv tá rai kö zé tar to zott. A
kéz ira tok na gyobb ré szét Itá li á ban
má sol tat ta, a pom pás bőr kö té sek
pe dig Bu dán ké szül tek. Má tyás ha -
lá la után egy ide ig Ulász ló ki rály is
gon doz ta és gya ra pí tot ta a könyv tárt,
ké sőbb azon ban el ha nya gol ta, és
aján dé ko zott is be lő le. II. La jos alatt
ál lan dó an fo gyott, ami pe dig meg ma -
radt be lő le, azt töb bek kö zött a tö rö -
kök hur col ták el. Je len leg 216 hi te les
cor vi nát is me rünk, szét szór va az
egész vi lá gon, de ta lál ha tók pél dá -
nyok ha zánk ban is.

Vi téz Já nos és Ja nus Pan no ni us
mun kás sá ga is a ha zai hu ma nis ta
mű velt ség ter je dé sét je len tet te, sok
fő pa pi könyv tár ral együtt.

* * *

A nem ze ti mű velt ség ter jesz té sé ben
alap ve tő fon tos sá gú volt a ha zai re -
for má ció: a la tint tar tó san fel vál tot -
ta az anya nyelv, szó ban és írás ban
egy aránt. A könyv nyom ta tó mű he -
lyek mel lett fon tos sze rep hez ju tot -
tak a ván dor nyom dák, ame lye ket a
szük ség let nek meg fe le lő en moz gat -
ni le he tett, vál to gat va a mű kö dés
hely szí nét. A val lá sos iro da lom mel -
lett nem egy há zi jel le gű ki ad vá nyok -
kal is el lát ták a mű ve lőd ni kí vá nó la -
kos sá got. A kö vet ke ző szá za dok ban
a ha zai nyom da ipar – tár sa dal mi és
po li ti kai okok mi att – las san fej lő dött.

Mit lát ha tott va jon, aki be pil -
lan tott egy jel leg ze tes hu ma nis -
ta könyv tár ba? Pél dá ul
Thur zó Sza nisz ló (1531–
1586) Sze pes me gyei
fő is pán Lu ther buz -
gó kö ve tő je volt,
de 111 kö te tes
könyv tá rá ban

alig akadt val lá sos könyv, sok kal in -
kább Pet rar ca, Boc cac cio, Eras mus,
Tas so mű vei al kot ták az ál lo mányt.
Ma gyar vo nat ko zá sú anyag ke vés
volt. 77 könyv egé szen kis ala kú volt,
te hát tu laj do no suk uta zá sai al kal má -
val ma gá val vi het te őket úti ol vas -
mány ként.

A pol gár ság ban egy re erő sö dött a
könyv irán ti igény. A 16. és 17. szá zad -
ban Ma gyar or szá gon is szá mos pro -
tes táns is ko lai könyv tár ala kult, ame -
lyek a pro tes táns tu do má nyos ság
fel leg vá ra i vá let tek (Sá ros pa tak, Pá -
pa, Nagy bá nya, Deb re cen, Sop ron,
Po zsony, Eper jes…). Ve lük ver seny -
re kel ve a 17. szá zad fo lya mán a ka -
to li kus egy ház is lét re hoz ta sa ját
könyv tá ra it: a szá zad vé gén a nagy -

szom ba ti egye te mi könyv tár volt a
leg na gyobb ha zai könyv tár. A ba rokk
kor szak ban len dü le te sen fej lőd tek
az ér se ki, püs pö ki szék he lye ken lé vő,
va la mint a szer ze te si könyv tá rak.

* * *

A 19. szá zad ban Eu ró pa-szer te je len -
tő seb bek let tek a ma gán könyv tá -
rak kal szem ben a köz könyv tá rak. A
ma gyar nem ze ti könyv tá rat Szé ché -
nyi Fe renc 1802-ben, az MTA könyv -
tá rát Te le ki Jó zsef 1826-ban ala pí tot -
ta; az előb bi ala pí tó ja ne vét vi se li (Or -
szá gos Szé ché nyi Könyv tár). 

A Fő vá ro si Nyil vá nos Könyv tá rat
(1904) Sza bó Er vin szer vez te meg, ké -
sőbb ró la ne vez ték el. A bu da pes ti
Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem
(EL TE) könyv tá ra a nagy szom ba ti
je zsu i ta kol lé gi um 16. szá zad ban ki -
ala kult könyv tá rá nak anya gá ból fej -
lő dött ki. Bir to ká ban van pél dá ul
ti zen négy cor vi na, több Gu ten berg
előt ti táb la nyo mat, szá mos ér té kes
ma gyar nyelv em lék. 

Az Or szág gyű lé si Könyv tár 1952-
ben lett nyil vá nos könyv tár.

A Lu ther Tár sa ság 1886-ban kezd -
te meg mű kö dé sét. Cél ja a val lá sos
iro da lom fel len dí té se volt, kü lön -
bö ző té má jú köny vek ki adá sá val.

A Pod ma nicz ky-könyv tár az örö -
kös, De gen feld Pál egy ko ri ti szán tú li
re for má tus fő gond nok ado má nya -
ként 1929-ben ke rült egy há zunk tu laj -
do ná ba. Ez a fő úri könyv tár ma is az
Evan gé li kus Or szá gos Könyv tár (EOK)
kü lön ál ló, mu ze á lis gyűj te mé nye Bu -
da pes ten, egy há zunk Ül lői úti köz -
pont já ban. Az EOK 1957 után vált el
hi va ta lo san az Evan gé li kus Or szá gos
Le vél tár tól (EOL). A köny vek ere de -
ti leg a le vél tár úgy ne ve zett Le vél tá ri
Könyv tá rá hoz tar toz tak. A 19. szá zad -
ra vissza ve zet he tő EOL-könyv anyag

(ben ne Má ria Do rottya fő her ceg nő
ugyan csak 19. szá za di könyv -

ado má nyá val) fo lya ma to san
nö ve ke dett. 1929-ben Scholtz
Osz kár le vél tá ros sá ga ide jén
(1926–1944) mint egy har -
minc ezer kö tet tel gya ra -
po dott a könyv ál lo mány.
A két vi lág há bo rú kö -

zött Ko vács Sán -
dor pro -

fesszor,
m a j d
p ü s  -
p ö k
szin -
t é n
na -

gyon ala pos és ered mé nyes könyv tár -
fej lesz tő mun kát vég zett.

1949-ben Rad vánsz ky Kál mán
egy há zunk nak aján dé koz ta édes ap -
ja, Rad vány szky Bé la 1863-ban ala pí -
tott sa jó ka zai könyv tá rát. 1998-ban
az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem Könyv tá ra kü lön vált az Evan gé -
li kus Or szá gos Könyv tár tól.

Több gyü le ke ze tünk ben ta lál ha tó
ki sebb-na gyobb gyü le ke ze ti könyv tár.

Mint lát ha tó te hát, jel le ge és ren -
del te té se sze rint sok fé le könyv tár
se gí ti a tá jé ko zó dást és az is me re tek
rend sze re zé sét. Ezek az in téz mé -
nyek nap ja ink ban, az in for má ci ós
tech no ló gi ák fej lő dé se mel lett is nél -
kü löz he tet le nek.

g Dr. Bar cza Bé la

Köny vek ről, könyv tá rak ról…

A tö rök hó dolt ság ide jén tel je sen el -
nép te le ne dett te rü let be né pe sí té se
1715-től kez dő dött. Ti zen egy vár me -
gyé ből ér kez tek a mai Bé kés csa ba
ala pí tói. A te le pes ként ér ke zett evan -
gé li kus tót ősök el ső dol ga volt, hogy
ma guk nak temp lo mot, is ko lát épít se -
nek, pa pot és ta ní tót hív ja nak. Az itt
élők szor gal ma, ál do zat vál la lá sa és
pu ri tán éle te csak ha mar szer ve zett kö -
zös sé gi éle tet te rem tett. A Har ru c kern-
bir to kon élő la kos ság sza bad val lás gya -
kor lást él ve zett, de elő de ink nek a
sem mi ből kel lett meg te rem te ni ük
mind azt, ami az or szág más me gyé i -
ben ek kor már adott volt, a vá ro si a so -
dást, az is ko lá zott sá got, a kul tú rát.

1717-től vessző ből font, kí vül-be -
lül sár ral ki ta pasz tott falú temp lo -
mocs ká juk volt, ezt egy már vá lyog -
ból épí tett, tég lá val ki ra kott temp lom
kö vet te 1723-tól. A mai evan gé li kus
Kis temp lom 1745-ben épült id. Tes -
se dik Sá mu el lel kész oda adó szol gá -
la ta ide jén. 1783-ban kap ták meg az
en ge délyt ar ra, hogy a temp lom hoz
tor nyot emel je nek; ek kor bő ví tet ték
a hí vők te rét ke reszt szárnnyal. 

A gyü le ke zet nö ve ke dé sé vel a Kis -
temp lom a ma ga több mint hat száz
ülő he lyé vel ki csi nek bi zo nyult, ezért
Mi lecz Mi hály lel kész ja vas la tá ra a ré -
gi épü let tel szem ben új épí té sét ha -
tá roz ták el a hí vők, vál lal va an nak je -
len tős anya gi ter hét.

1824-ben fel szen tel ték a Nagy -
temp lo mot, amely ben mint egy négy -
ezer ülő he lyet si ke rült ki ala kí ta ni. A
Nagy temp lom ter ve zé se kor a ké ső
ba rokk stí lus már in kább a fa lu si épí -
té szet re volt jel lem ző, ugyan ak kor a
re form kor ban vi rág zó klasszi ciz mus
még alig je lent meg Ma gyar or szá gon.
Át me ne tet az itá li ai ih le té sű em pire
je len tett, s ez érez he tő a Czig ler An -
tal ál tal ki ala kí tott hom lok za to kon.

Lin der Ká roly mun kás sá gá nak
ered mé nye kép pen 1876-ban az er -
zsé bet he lyi (ja mi nai) vá ros rész ben
is temp lo mot épí tet tek, amely úgy -
ne ve zett vá lo ga tó stí lus ban épült
Sztra ka Er nő vá ro si fő épí tész ter vei
alap ján.

Nap ja ink ban a gyü le ke zet össze -
sen ki lenc is ten tisz te le ti he lyén vég -
zi szol gá la tát hét lel ki pász tor, pa ró -

kus, he lyet tes, kór ház- és is ko la lel -
ké szi mun ka kör ben. A ha gyo má -
nyos bib lia órák, va sár na pi is ko lai
cso por tok, if jú sá gi al kal mak mel lett
ének kar, misszi ói és dia kó ni ai kör
mű kö dik a gyü le ke zet ben. Sok ön -
kén tes mun ka társ se gí ti a gyü le ke -
zet lel ké szi és vi lá gi ve ze tő i nek szol -
gá la tát, ren dez vé nyek, kon cer tek
szer ve zé sét. 

In téz mé nye ink, a Bé kés csa bai
Evan gé li kus Gim ná zi um, Mű vé sze ti
Szak kö zép is ko la, Kol lé gi um és Alap -
fo kú Mű vé szet ok ta tá si In téz mény, az
Evan gé li kus Sze re tet ott hon, a Tá mo -
ga tó Szol gá lat, va la mint egy ház köz -
sé günk tag jai, az elő dök nyom do kán
jár va, ma is meg ha tá ro zó, for má ló
sze re pet vál lal nak Bé kés csa ba vá -
ros éle té ben, fej lő dé sé ben.

I S TEN TI SZ TE LETKÖZ VE TÍ TÉ S A R Á DI Ó BAN

Be mu tat ko zik
a Bé kés csa bai Evan gé li kus

Egy ház köz ség

Evan gé li kus
is ten tisz te let
a Ma gyar
Rádi ó ban
Már ci us 14-én,
böjt ne gye dik
v a  s á r  n ap  j á n
10.04-től is ten -

tisz te le tet hall ha tunk az MR1 –
Kos suth rá dió hul lám hosszán
Bé késcsabáról. Igét hir det Kon -
dor Pé ter es pe res-lel kész.
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• A la kos sá gi pa pír hasz ná lat a kö vet -
ke ző kép pen osz lik meg: cso ma go -
lás – 48; nyom ta tás, írás – 30;
új ság nyom ta tás – 12; egész ség -
ügyi és ház tar tá si cé lok ra – 6.

• Egyet len ton na pri mer (fe hér)
pa pír elő ál lí tá sá hoz 417 köb mé ter
víz re, 1,7 ton na fá ra és 717 ki lo -
watt óra ener gi á ra, va la mint szá -
mos ada lék anyag ra van szük ség.
Ez zel szem ben egy ton na új ra pa -
pír elő ál lí tá sá hoz mind össze 100
köb mé ter víz, 1150 ki lo gramm fe -
ke te-fe hér új ság pa pír és 300 ki lo -
watt óra ener gia szük sé gel te tik.

• Becs lé sek sze rint egy ton na pa pír -
hul la dék fel dol go zá sa 12 öreg fát
ment meg a ki vá gás tól, to váb bá
31,8 köb mé ter vi zet, 3 köb mé ter le -
ra kó he lyet, 4,1 me ga watt ára mot
és 280 li ter kő ola jat ta ka rít meg.

• Ma gyar or szá gon az évi át la gos
pa pír fo gyasz tás 100 kg/fő. Pri -
mer pa pír ese té ben ez azt je len ti,
hogy át la go san min den em ber
éven te 170 kg fát „vág ki”, és 41 köb -
mé ter vi zet „fo lyat el” csak a pa pír -
hasz ná la ta mi att.

• Sta tisz ti kák sze rint je len leg kö rül -
be lül a pa pír hul la dék 40 százalékát
hasz no sít juk új ra, de az Eu ró pai
Unió elő írá sa sze rint 2012-re a
pa pír hul la dék leg alább 60 szá za -
lé kát kell majd új ra hasz no sí ta -
nunk. Ha zánk ban a pa pír sze lek -

tív gyűj té se a leg si ke re sebb a kü -
lön bö ző hul la dék faj ták kö zül; s
úgy tű nik, a ka pa ci tá sok fej lesz té -
se kö vet kez té ben a tel jes mennyi -
sé get itt hon fog ják fel dol goz ni.

• Az új ra pa pír gyár tá sá nak fo lya ma -
ta a kö vet ke ző lé pé sek ből áll:
vissza gyűj tés, vá lo ga tás, a pa pír -
hul la dék rost ja i nak meg tisz tí tá sa,
ke ve rék pé pe sí té se és vegy sze res
ke ze lé se, a ke let ke zett anyag pré -
se lé se, szá rí tás.

• Az új ra pa pír elő ál lí tá sa so rán a kör -
nye zet ba rát tech no ló gi á kat ré sze sí -
tik előny ben. Ér de mes tud ni, hogy
mi nél fe hé rebb egy pa pír, an nál sú -
lyo sabb a gyár tás so rán fel lé pő kör -
nye zet szennye zés, mert a szép színt
ag resszív klór ve gyü le tek kel érik el.

• A sze lek tí ven gyűj tött pa pí rok kö -
zött a leg na gyobb mennyi sé get a
kar ton do bo zok és a – több nyi re
ké ret len – rek lám anya gok ad ják ki.

• Az új tech no ló gi ák nak kö szön he tő -
en az új ra pa pír má ra gya kor la ti lag
azo nos tu laj don sá gok kal bír, mint

a ha gyo má nyos pa pír. Ugyan olyan
tar tós, igé nyes, és nem csak iro dai
pa pírként, ha nem szá mos más for -
má ban is ta lál koz ha tunk ve le. 

Mit te he tünk a te rem tett vi lág
vé del mé ben a pa pír hasz ná lat
te rén?
• Igye kez zünk mi nél ke ve sebb pa pírt

hasz nál ni. Ke rül jük a fe les le ges
cso ma go lást, és amit le het (pél dá -
ul le ve le zés, do ku men tu mok tá ro -
lá sa), in téz zük szá mí tó gé pen.

• Min dig vá lasszunk új ra pa pírt.
Jegy zet fü ze tek vá sár lá sá hoz a Hu -
musz is se gít sé get kí nál, de egyes
iro da szer-ke res ke de lem mel fog -
lal ko zó há ló za tok kí ná la tá ban is
ta lál ha tunk ilye ne ket. Egész ség -
ügyi pa pí rok (szal vé ta, zseb ken dő,
to a lett pa pír), cso ma go ló anya gok
ese té ben is vá lasszuk a ke vés bé fe -
hé rí tett és szí ne zett ter mé ke ket.

• A sze lek tí ven gyűjt he tő pa pí rok
szá má ra biz to sít sunk meg fe le lő
kö rül mé nye ket (hul la dék tá ro lók,
szál lí tás) az új ra hasz no sí tás meg -
va ló sí tá sá hoz.

• Ne fe lejt sük el, hogy min den na pi
fo gyasz tá sunk so rán a pén zünk kel
sza va zunk. Mi nél töb ben vá laszt -
juk az új ra hasz no sí tott ter mé ke ket,
an nál in kább ösz tö nöz zük a gyár -
tó kat ar ra, hogy kör nye zet ba rát
ter mé ke ket kí nál ja nak!

Né hány adat pa pír hasz ná la tunk ról
és az új ra pa pír ról

ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla

b A Hul la dék Mun ka szö vet ség
(Hu musz) már ci us 1-jé re már
má so dik al ka lom mal hir det te
meg az új ra pa pír vi lág nap ját.
Cél juk, hogy mi nél szé le sebb
kör ben is mert té és el fo ga dot tá
te gyék az új ra pa pír ér té ke it, s így
nö vel jék a fel hasz ná lá sát. Töb -
bek kö zött en nek ak tu a li tá sa
kap csán ke res tük meg a Lu ther
Ki adót, az egyik olyan he lyet
egy há zunk ban, ahol a leg több
pa pírt hasz nál ják. Ken deh K.
Pé ter rel, a ki adó igaz ga tó já val
be szél get tünk.

– Mi lyen pa pírt hasz nál nak a ki -
adó ban?

– Las san négy éve fi gyel tünk fel ar -
ra, hogy az a fény má so ló kat gyár tó
cég, amely től mi is bé rel jük a gé pün -
ket, szám lá it és egyéb le ve le it kör nye -
zet ba rát pa pír ra nyom tat va kül di.
Meg kér dez tük tő lük, mi lyen pa pírt
hasz nál nak, és mi lyen ta pasz ta la ta -
ik van nak ve le. Mi vel csak „jót mond -
tak ró la”, ki pró bál tuk mi is, és az óta
ki zá ró lag ilyen pa pírt hasz ná lunk
min den iro dai fel adat hoz.

– Sok szor hal la ni, hogy az új ra pa -
pír hasz ná la tá tól el rom lik a nyom ta -
tó vagy a fény má so ló. Egye sek sze rint
nem elég esz té ti ku sak az új ra pa pí rok,
ezért al kal mat la nok hi va ta los le vél -
pa pír nak. Má sok vi szont kel le me -
sen csa lód nak. Mik az Önök ta pasz -
ta la tai?

– A gé pek tönk re té te lé ről szó ló
mí toszt már az el osz lat ta, hogy ma -
ga a gé pet gyár tó cég ezt a pa pírt
hasz nál ja. A mai új ra pa pí rok ugyan -
annyi ra al kal ma sak nyom ta tók hoz,
fény má so lók hoz, mint nem kör nye -
zet ba rát tár sa ik. Az esz té ti kai szem -
pont pe dig – hogy mennyi re fe hér
egy pa pír – csak meg szo kás kér dé se.
A sze münk nek va ló já ban sok kal kel -
le me sebb, ha a hor do zó pa pír és a raj -
ta lé vő fe ke te írás kö zött ki sebb a

kont raszt. Meg le het, hogy úgy érez -
zük, bi zo nyos na gyon fon tos le ve le -
ket nem le het más ra, csak a ha gyo -
má nyos fe hér pa pír ra nyom tat va el -
kül de ni, mert rossz üze net nek gon -
dol juk, ha nem ilyen a „hor do zó”. Sze -
rin tem azon ban sok kal fon to sabb
üze net az, ha egy cég a kör nye zet tu -
da tos sá gát kom mu ni kál ja az zal is,
hogy i lyen pa pírt hasz nál.

– A leg gya ko ribb el len érv az új ra -
pa pír ral szem ben az, hogy a fel dol go -
zá si tech no ló gia mi att jó val költ sé ge -
sebb, mint a pri mer (fe hér) pa pír –
ezért a Hu musz töb bek kö zött az
adó- és díj po li ti ka meg vál toz ta tá sát
ja va sol ja. Az el múlt idő szak alap ján
mit tud mon da ni a költ sé ge ik vál to -
zá sá ról?

– Az ál ta lunk hasz nált iro dai pa -
pí rok ese té ben nincs je len tős kü -
lönb ség az új ra pa pír és a pri mer pa -
pír ára kö zött. A for gal ma zó mond -

ta el, hogy a be ve ze té se kor tu da to san
dön töt tek úgy, hogy azo nos ár szin ten
kí nál ják az új ra pa pírt a pri mer pa pí -
rok kal. Tud ták, hogy Ma gyar or szá gon
– szem ben pél dá ul a ma ga sabb élet -
szín vo na lon élő skan di náv or szá -
gok kal – lé nye gé ben egyet len té nye -
ző dönt egy-egy ter mék ről: ez pe dig
az ár. Nagy té tel ben, köz tes ke res ke -
del mi pon to kat ki ik tat va pe dig min -
dig ked ve zőbb áron le het vá sá rol ni.

– Si ke rült-e fel kel te ni más in téz mé -
nyek ér dek lő dé sét is, kö ve tők re ta lál-e
ez a szem lé let egy há zunk ban?

– Ta valy nyá ron már nem csak ki -
adónk vá sá rol ta meg egy té tel ben az
éves, fél éves pa pír mennyi sé get, ha -
nem egy há zunk or szá gos iro dá ja is.
Az or szá gos iro da ko ráb bi pa pír be -
szer zé se i nek szám lá ját és az ak ko ri
kö zös be szer zés szám lá ját össze vet -
ve lát tuk, hogy össze sen cso ma gon -
ként majd nem száz fo rint tal ol csób -

ban sze rez tük be a pa pírt. Ezer cso -
mag ese té ben könnyű ki szá mol ni a
meg spó rolt össze get… Az együt tes
be szer zés le he tő sé gét sze ret nénk
meg te rem te ni min den gyü le ke zet nek
és in téz mé nye ink nek is. (En nek rész -
le te i ről lásd ke re tes írá sun kat – a
szerk.)

– Mi a hely zet a könyv ki adás sal?
Meg le het je len ni a pi a con új ra pa pír -
ra nyom ta tott köny vek kel?

– Míg az iro dai pa pí rok ese té ben
nincs lé nye ges ár kü lönb ség, a
nyom dai pa pí rok ese té ben saj nos
van, és nem az új ra pa pí rok ja vá ra.
A fel hasz ná lá si szo ká sok nak meg -
fe le lő en a nyom dák nem na gyon
tar ta nak kész le ten új ra pa pírt, így a
be szer zé sük is meg hosszab bít ja
egy-egy könyv meg je le né si ide jét,
rá adá sul kis mennyi ség ben nem is
na gyon tud nak be sze rez ni. Így csak
olyan ki ad vá nyo kat nyom tat ta tunk
új ra pa pír ra, ame lyek vég ső ára „el -
bír ja” azt a pár tíz fo rin tos több le -
tet, amely a pa pír mi att ke let ke zik,
il let ve a nagy pa pír igény le he tő vé
te szi a gaz da sá gos pa pír be szer zést.
Ilyen ki ad vá nyunk pél dá ul az Út -
mu ta tó.

– Va jon egy iro da, egy ki adó,
amely nek a szá má ra min dig a gaz da -
sá gi szem pont a meg ha tá ro zó, ho gyan
ér vé nye sít het más fé le – nem gaz da -

sá gi jel le gű – né ző pon to kat, mint
pél dá ul a te rem tés vé del me?

– Csak is a sze mé lyes el kö te le -
zett ség ré vén. A ko ráb bi, egy sze -
rűbb nek, ké nyel me sebb nek, eset leg
gaz da sá go sabb nak tű nő meg ol dá -
so kat csak a he lye sen fel is mert és jól
ér tel me zett köz- és ön ér dek ír hat ja
fe lül. Eb ben a te kin tet ben fon tos
sze re pet kap an nak be lá tá sa, hogy a
te rem tés vé del me nem „tren di úri
passzió”, ha nem az egyet len le het sé -
ges út élet te rünk meg vé dé se ér de ké -
ben. És nem elég ar ra vár ni, hogy
majd egy szer a mel let tünk lé vő nagy
gyár ha tal mas ké mé nye meg szű nik
kör nye zet ká ro sí tó gá zo kat ki bo csá -
ta ni, mert így min den ki csak vár ni
fog, és lé nye gé ben sen ki nem tesz
sem mit. 

Ha pél dá ul Eu ró pá ban a pa pír fel -
hasz ná lás ban a je len le gi tíz szá za lé -
kos új ra pa pír-ré sze se dést je len tő -
sen le het ne nö vel ni, ak kor a sok pa -
pír gyár je len tő sen ke ve sebb klór -
gázt „ter mel ne”. De a pa pír gyá rak
még min dig in kább „fe hér pa pírt”
gyár ta nak, mert er re van ke res let. Ha
majd a ke res let, az igény meg vál to -
zik, meg vál to zik a gyár tott ter mék is.
Re mél jük, pár év múl va már az lesz
„ci ki”, ha egy cég nem új ra pa pírt
hasz nál.

g – KSE –

Új ra pa pír a könyv ki adó ban

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

2010. feb ru ár 24-ig 106 be fi ze tés -
ből kap tunk na gyobb össze get a
szük sé ges nél; az össze gyűlt tá mo -
ga tás 199 135 fo rint volt.

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

* * *

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

sul az új elő fi ze tő is ked vez mény -
ben ré sze sül!

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

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

* * *

Vé ge ze tül egy öröm te li hír. A
2009. de cem ber 13-i Evan gé li kus
Élet ben nye re mény sor so lást hir -
det tünk azok kö zött, akik nek 2010.
ja nu ár 6-án, víz ke reszt ün ne pén
ér vé nyes Evan gé li kus Élet-elő fi -
ze té sük van.

A sor so lás nyer te se Sch midt Fe -
renc kos di elő fi ze tőnk. Nye re mé nye:
má sod ma gá val té rí tés men te sen részt
ve het a ba la ton szár szói Evan gé li kus
Kon fe ren cia- és Misszi ói Ott hon
2010. má jus 21–24-i, pün kös di
hosszú hét vé gé jén. Gra tu lá lunk!

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

Tisz telt Ol va só ink
és Elő fi ze tő ink!

Aján lat evan gé li kus gyü le ke ze tek, in téz mények
ré szé re
A Papy rus Hun gá ria Zrt.-vel va ló együtt mű kö dés út ján le he tő sé get sze -
ret nénk kí nál ni az evan gé li kus gyü le ke ze tek és in téz mé nyek szá má ra a
kör nye zet ba rát pa pír ked vez mé nyes árú be szer zé sé re. 

A Papy rus ál tal for gal ma zott Recy co no mic 80 gram mos, A4-es mé re -
tű iro dai pa pír leg alább 48 do boz (240 cso mag) ren de lé se ese tén cso ma -
gon ként 697,50 fo rin tért in gye nes ház hoz szál lí tás mel lett vá sá rol ha tó
meg. A nagy mennyi ség re va ló te kin tet tel egy ház me gyén ként len ne cél -
sze rű egye sí te ni a ren de lé se ket, így a szük sé ges mennyi sé gek ese té ben
is ér vé nye sít he tő a ked vez mé nyes ár. A Papy rus vál lal ja a ki szál lí tást a
gyü le ke ze tek/in téz mé nyek ál tal kö zö sen meg ha tá ro zott cím re, az egyes
gyü le ke ze tek, in téz mé nyek ott jut hat nak hoz zá ren de lé sük höz. A meg -
ren delt pa pí rok ról a szám lát az or szá gos iro da kül di el.

* * *

A pa pí ron kí vül ren del he tő még kör nye zet ba rát bo rí ték is (1000 da ra -
bos ki sze re lés ben):
• C6 mé ret (114 mm × 164 mm), 1,79 Ft/db
• LA/4 mé ret (110 mm × 220 mm), 2,59 Ft/db
• C4 mé ret (229 mm × 324 mm), 8,40 Ft/db
• B4 mé ret (250 mm × 353 mm) 10,13 Ft/db
A gyü le ke ze te ket, in téz mé nye ket a le he tő ség gel köz vet le nül is meg ke -
res sük.

Lu ther Ki adó



Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti
Egye sü let (EB BE) el ső fél évi prog -
ram já nak kö vet ke ző al kal mát már ci -
us 11-én 17 óra kor tart ják az or szá gos
iro da ut cá ról nyí ló ter mé ben (1085
Bu da pest, Ül lői út 24.). Té ma: Jé zus
Krisz tus mű ve (ál do zat volt-e Krisz -
tus ha lá la?). Elő adás sal Vég he lyi An -
tal lel kész, áhí tat tal Széll Bul csú lel -
kész szol gál.

HÍREK, HIRDETÉSEK
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VASÁRNAP

21.00 / m2
Az el szánt dip lo ma ta(né met–
an gol film drá ma, 2005) (129')
Észak-Ke nyá ban meg gyil kol -
ják Tes sa Qu ay le po li ti kai ak -
ti vis tát. A nyo mok szen ve -
dély ből fa ka dó, erős fel in dult -
ság ban el kö ve tett bűn tény re
utal nak. Az asszony fér je, a
sze líd ter mé sze tű Jus tin, a Brit
Kor mány meg bí zot ti Hi va tal
mun ka tár sa éle té ben elő ször
cse lek vés re szán ja el ma gát.
Lel ki is me ret-fur da lás tól űz ve
és a fe le sé ge hűt len sé gé ről
szó ló plety kák tól meg ren dül -
ten be le ve ti ma gát a nyo mo -
zás ba, hogy meg tud ja, mi tör -
tént. Ha ma ro san összeesküvés
nyomára buk kan, amely már
eddig is ár tatlan életeket kö ve -
telt, és most már az ő életét is
fenyegeti.

HÉTFŐ

8.25 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Ke resz tény egész ség ügy
11.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Gos pel kró ni ka
13.20 / Bar tók rá dió
Ko dály Zol tán V. ma gyar kó -
rus ver seny 2009. A Kecs ke -
mé ti Re for má tus Gim ná zi um
Psal mus kó ru sa és a bu da -
pes ti Amade us kó rus éne kel
15.10 / Du na Tv
Má tyás ki rály és a re ne szánsz
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2008) (20')
19.35 / Bar tók rá dió
A Ham bur gi Rá dió
Szim fo ni kus Ze ne ka rá nak
hang ver se nye
21.00 / Du na Tv
Em ber a ma gas ban
(ame ri kai–an gol do ku men -
tum film, 2008) (95')

KEDD

11.05 / Kos suth rá dió
A Hely (ri port mű sor)
13.55 / m2
És még egy mil lió lé pés
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat) (46')
15.25 / HBO
Val kűr (ame ri kai–né met
film drá ma, 2008) (121')
17.05 / PAX
Én va gyok az Aj tó
A Zá ke us Mé dia cent rum
evan gé li zá ci ós mű so ra
19.35 / Bar tók rá dió
Gold mark: Sá ba ki rály nő je
(négy fel vo ná sos ope ra)
21.00 / Du na Tv
A her ceg ha la dé ka (ma gyar
film drá ma, 2006) (93')
23.30 / Bar tók rá dió
Ars no va. Szo ko lay Sán dor:
Vo nós né gyes
Bo zay At ti la: Tra péz és kor lát 

SZERDA

10.35 / PAX
Élet év sza kok
Scholz Lász ló nyu gal ma zott
evan gé li kus lel kész
12.05 / Bar tók rá dió
Pál úr Já nos ját szik a pá ri zsi
No tre-Dame na gyor go ná ján
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
14.45 / Du na Tv
Sze rel mes föld rajz. Ko vács
„Ko kó” Ist ván – olim pi ai és
vi lág baj nok ököl ví vó
16.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Test vér egy há za ink éle té ből
Je len té sek a pro tes táns vi lág ból
17.00 / PAX
Szo ko lay Sán dor: Job bítsd a
nem zet öt!
Ke gye le mért kö nyör gő ének
a Szent írás igé jé re

CSÜTÖRTÖK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
11.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Ar chi tek-tú ra
Ba ran go lás az épí té szet vi lá -
gá ban
13.04 / Kos suth rá dió
Rá dió szín ház
A kő szí vű em ber fi ai
14.20 / Du na Tv
„A ma gok ol tal má ra” – Er dé -
lyi erőd temp lo mok (ma gyar
is me ret ter jesz tő film so ro zat)
16.00 / Du na II. Au to nó mia
Tíz ezer nap (fe ke te-fe hér
magyar film drá ma, 1967) (103')
16.00 / PAX
Az anya méh gyü möl cse ju ta lom
(csa lád ter ve ző so ro zat)
19.35 / Bar tók rá dió
Mu si ca Sac ra
Haydn: B-dúr mi se
Mo zart: Ave ve rum cor pus
Schu mann: Rek vi em Op. 148.

PÉNTEK

9.55 / Du na Tv
Mes ter mű vek a szá zad for du -
ló ma gyar épí té sze té ből
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2004) (26')
10.40 / Du na II. Au to nó mia
Mennyei ka puk
A pé csi ba zi li ka
14.30 / RTL Klub
Bér anya
(ame ri kai film dráma, 1995)
(87')
17.30 / PAX
Hadd szól jon az or go na!
Ben c ze Ist ván pest er zsé be ti
evan gé li kus kán tor port ré ja
18.40 / Bar tók rá dió
A nép ha gyo mány ze nész
meste rei
19.00 / PAX
Hét ima
Ká kay Ist ván ze nés vers fel -
dol go zá sai a Po é zis együt tes
elő adá sá ban

SZOMBAT

12.05 / Bar tók rá dió
A Fran cia Rá dió Fil har mo ni -
kus Ze ne ka rá nak hang ver se nye
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Ara nyos eger begy
15.00 / Du na Tv
Go og le: a ke re ső prog ram
hatal ma (né met is me ret -
terjesz tő film, 2006) (27')
16.00 / Vi a sat His to ry
Meg szen telt mu zsi ka
(an gol do ku men tum film-so -
ro zat, 2008) Bach
16.25 / m1
Az arany em ber (fe ke te-fe hér
ma gyar ka land film, 1936) (97')
18.40 / Kos suth rá dió
Rend szer vál toz ta tók – húsz
év után
21.40 / Kos suth rá dió
„Ki gon dol ná, ki mon da ná…”
Össze ál lí tás Pe tő fi Sán dor
ver se i ből

VASÁRNAP

8.00 / Ci vil Rá dió
Evan gé li kus óra. Az Evan gé li -
kus Rá dió misszió mű so ra
10.04 / Kos suth rá dió
Evan gé li kus is ten tisz te let
közve tí té se a bé kés csa bai
Kistemp lom ból
Igét hir det Kon dor Pé ter
espe res
10.15 / m1
Evan gé li kus ma ga zin (26')
11.15 / m1
450 éve halt meg
Me lancht hon…
11.45 / m1
Evan gé li kus temp lo mok
A ka polc si és a har tai
evangé li kus temp lom
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo. Év szá za dok
egy há zi mu zsi ká ja
21.00 / m2
Fér fi be csü let (ame ri kai
filmdrá ma, 2000) (129')

Evangélikus Élet – A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja
E-mail: evelet@lutheran.hu • EvÉlet on-line: www.evelet.hu, www.evangelikuselet.hu
Hirdetésfelvétel: hirdetes@evelet.hu.
Szer kesz tő ség: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-1108; 20/824-5519, fax: 1/486-1195.
Szer kesz tő sé gvezető: Bo da Zsuzsa (zsu zsa.bo da@lu the ran.hu). Szer kesz tő sé gi titkár (előfizetési és hirdetési ügyek
referense): Vitális Judit (judit.vitalis@lu the ran.hu).
Fő szer kesz tő: T. Pin tér Ká roly (ka roly.pin ter@lu the ran.hu).
Olva só szer kesz tő: Dob so nyi Sán dor (san dor.dob so nyi@lu the ran.hu). Korrektor: Sinkáné Zombory Katalin
(katalin.zombory@lutheran.hu). Ter ve ző szer kesztő / EvÉlet on-line: Nagy Ben ce (bence.nagy@gmail.com).
Rovatvezetők: Ken deh K. Pé ter – Oratio oecume ni ca (pe ter.ken deh@lu the ran.hu), Kőhá ti Do rottya – Új nap –
új ke gye lem (do ra.ko ha ti@lu the ran.hu), Véghe lyi An tal – A va sár nap igé je (antal.veg he lyi@lu the ran.hu).

Ki ad ja a Lu ther Ki adó (ki ado@lu the ran.hu) 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-5478, 1/486-1228; 20/824-5518;
fax: 1/486-1229. Fe le lős ki adó: Ken deh K. Pé ter (pe ter.ken deh@lu the ran.hu).
Nyom dai elő ál lí tás: Konsilo Kft. (1022 Budapest, Tapolcsányi u. 6.). Felelős vezető: Nagy Zoltán.
Áru sít ja a ki adó és a Ma gyar Pos ta Rt. (ÜLK) IN DEX 25 211, ISSN 0133-1302

Elő fi zet he tő köz vet le nül a ki adó nál vagy pos ta utal vá nyon. Az elő fi ze té si díj bel föl dön (illetve Románia és Szlovákia
területén) ne gyed év re 3250 Ft, fél év re 6500 Ft, egy év re 13 000 Ft, európai országba egy évre 43 800 Ft (168 euró), egyéb
külföldi országba egy évre 51 200 Ft (196 euró). Csak a min den hó nap 15-ig be ér ke ző le mon dá so kat tud juk az azt kö ve tő
hó nap el se jé vel tö röl tet ni, el len ke ző eset ben még egy hó na pig jár az új ság. Be kül dött kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem
kül dünk vissza. Az adott lap szám ba szánt kéz ira to kat a meg elő ző hét csü tör tö ké ig kér jük le ad ni! A hét fő dél utá ni lap zár ta kor
ki zá ró lag a hét vé gi ese mé nyek kel össze füg gő (és a szer kesz tő ség gel elő ze te sen egyez te tett) írá so kat tud juk fi gye lem be ven ni.
Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk.

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból március 7-étől március 14-éig

Va sár nap
Te vagy az Is ten, aki cso dá kat tet tél, meg is mer tet ted erő det a né pek kel. Zsolt
77,15 (Gal 4,4; Lk 9,57–62; Ef 5,1–8a; Zsolt 35,17–28) A zsol tár cí me sze rin ti,
vagy is A csüg ge dés től a há la adá sig ve ze tő út min dig nagy és vá rat lan for du -
la tok kal te li. Is ten cso dá ja. Azért cso da, mert ez az ös vény ki zá ró lag az ő or -
szá gán át ha lad. Azok is me rik eze ket a cso dá kat, akik az övéi: akik meg ta pasz -
tal ták az Úr sza ba dí tá sát, aho gyan ve zet te éle tü ket a gyász tól az örö mig, a ha -
lál tól az éle tig. Ez zel az öröm mel hir de tik min den kor Is tent, cso dá it, mert tud -
ják: múlt juk, jö vő jük, je le nük ál dó ha tal mak ol tal má ba van rejt ve.

Hét fő
Mily szép, ha fel tű nik a he gye ken az öröm hírt ho zó lá ba! Bé kes sé get hir det,
öröm hírt hoz, sza ba du lást hir det. Azt mond ja Sion nak: Is te ned ural ko dik!
Ézs 52,7 (Lk 9,2; Lk 14,/25–26/27–33/34–35/; Jn 12,37–50) A mi bé kes sé günk,
örö münk, sza bad sá gunk Krisz tus gol go tai ke reszt je. Ott di a dal mas ko dott
az éle tün ket bi lincs be zá ró Go nosz fe lett. Im már ő ural ko dik, övé a ha ta lom
mennyen és föl dön. Győ zel me mi att le he tünk va ló sá go san sza ba dok. Sza -
ba dok az öröm re, az Is ten bé kes sé gé nek meg élé sé re, Is ten gyer me ke i nek éle -
té re (Jn 1,12–13). Ezért az egyet len, iga zi öröm hí rünk, evan gé li u munk: Jé -
zus a Krisz tus, az öröm hírt ho zó.

Kedd
Meg je le nik az Úr di cső sé ge, lát ni fog ja min den em ber egy aránt. – Az Úr ma ga
mond ja ezt. Ézs 40,5 (Ef 1,18; Jób 7,11–21; Jn 13,1–11) Is ten di cső sé gé nek kö zel -
sé ge min den em ber ben fé lel met éb reszt, mert ra gyo gá sa meg mu tat ja ár nyé -
kun kat. Urunk nem akar ja, hogy mi is így küld jük el: „Menj el tő lem, mert bű -
nös em ber va gyok!” Ezért ke gye lem mel és igaz ság gal (Jn 1,14) ér ke zett, hogy
cso dá lat ra és imá dat ra in dít sa a vi lá got. A Meg je le nő dics fé nye nem íté le tet,
ha nem meg vál tást ho zott. Bi zony: „Az ősi jós lat, ím, be telt, / Mit a hű Dá vid
éne kelt: / „Az Úr, hall já tok, nem ze tek, / Ke resz ten tró nol köz te tek.” Hal le lu ja!

Szer da
Tá vol le gyen tő lünk, hogy fel lá zad junk az Úr el len, és el for dul junk ma az Úr -
tól. Józs 22,29 (Zsid 10,24–25; Mk 9,38–41/42–47/; Jn 13,12–20) Pe dig meg -
tör tént. Lá za dunk és el for du lunk – és nem csak ma. Hi á ba az em lé kez te tő -
ül épí tett ol tár, hi á ba a fo ga da lom. Hű sé günk in ga tag, em lé ke ze tünk vé ges.
Ezek va gyunk mi: örök ön ző ka ma szok, lá za dók. Ép pen ezért, hogy meg ment -
sen, az Úr ma ga épí tett ol tárt. Ő kö tött a vi lág gal új szö vet sé get a Gol go tán,
hogy meg mu tas sa ne künk sze re te tét, és meg em lé kez zen örök hű sé gé ről. Így
néz Is te nünk min den kor Krisz tus ál do za tá ra, és így te kint he tünk fel mi is
re mény sé günk egyet len zá lo gá ra, a ke reszt re.

Csü tör tök
Ezt mond ja az Úr: Ha lá los a ba jod, gyó gyít ha tat lan a zú zó dá sod! De én be -
kö tö zöm se be i det, meg gyó gyí tom zú zó dá sa i dat. Jer 30,12.17 (1Jn 5,11; Mk 8,/10–
13/14–21; Jn 13,21–30) Ha lá los, gyó gyít ha tat lan… Is te nünk szá má ra ide gen
sza vak. A „ment he tet lent” je len tik, igénk vi szont a Meg vál tót (gö rö gül: szó -
tér = Meg men tő) hir de ti. Úgy is mer jük őt, mint aki szá má ra nincs le he tet -
len, aki ha tal mát üd vös sé gün kért hasz nál ja, aki szá má ra nincs tra gi ku san be -
fe je zett hely zet. Ő meg tud ja gyó gyí ta ni azt, aki ről (ami ről) le mond tak, és
élet re tud ja kel te ni azt, aki (ami) ha lott – az én éle te met is!

Pén tek
Ak kor majd tisz tá vá te szem a né pek aj kát, mind nyá jan az Úr ne vét hív ják
se gít sé gül, és őt tisz te lik egy aka rat tal. Zof 3,9 (Jel 7,9–10; Mt 10,34–39; Jn
13,31–38) Is ten igé jé vel vég zi el ben nünk a meg szen te lés cso dá ját. Az ő aján -
dé ka, hogy szí vünk-éle tünk az „ol tár ról vett szén nel” (Ézs 6,7) meg tisz tít va
is mét te rem tés be li he lyé re ke rül. Ter mé sze te sen éli hi va tá sát: Aty ját di csé -
ri, sze re ti, ma gasz tal ja. Azt az is te ni aka ra tot vég zi el ben nünk, amely ről Lu -
ther így írt: „Is tent fél nünk és sze ret nünk kell, hogy ne vé vel ne át ko zód junk,
ne es kü döz zünk, ne igéz zünk, ne ha zud junk, se ne csal junk, ha nem ne vét
min den baj ban se gít sé gül hív juk, imád juk, és há la adás sal di cső ít sük.”

Szom bat
Én, én va gyok vi gasz ta ló tok! Mi ért félsz ha lan dó em ber től? Ézs 51,12 (Róm
8,31b; Lk 17,28–33; Jn 14,1–7) A fé le lem nagy el len sé ge éle tünk nek. A ret te -
gés ugyan is nem épít, ha nem csak rom bol, meg kö töz, ma gá nyos sá tesz. Nem
vé let len, hogy Is te nünk öle lé se ép pen et től a nyug ta lan ság tól sza ba dít meg.
Nem hagy egye dül, gyer me ke i vé fo gad, tár sunk ká sze gő dik. Ő akar úr rá len -
ni a min ket kö rül ve vő vagy ép pen ben nünk tom bo ló vi har fe lett. Örök Is -
ten ként áll meg előt tünk, aki re min den baj ban szá mít ha tunk, aki igé jé vel ad -
ja aján dék ba a fé le lem nél kü li éle tet. Ő a vi gasz ta lónk, ő a bá to rí tónk, ő az
Is te nünk – ne félj, ti éd a ke gyel me!

g Esz lé nyi Ákos

Új nap – új kegyelem

Bruck ner Győ ző mis kol ci jog aka -
dé mi ai dé kán és Zsedé nyi Bé la,
az ide ig le nes nem zet gyű lés el nö -
ke Mis kol con meg fes tett fest mé -
nye it ke res sük mú ze um ban va -
ló el he lye zés cél já ból. Je lent kez -
ni az Észa ki Egy ház ke rü let püs -
pö ki hi va ta lá nál (1/394-2448)
vagy Bo le ratz ky Ló ránd nál
(1/356-4312) le het.

H I R D E T É S

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) fel vé telt hir det a
2010/2011-es tan év re nap pa li ta go za ton há rom éves dok to ri (PhD-)
kép zés re egye te mi hit tu do má nyi, il let ve val lás tu do má nyi vég zett ség gel
ren del ke zők ré szé re. A je lent ke zé si lap az EHE rek to ri hi va ta lá ban (1141
Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3., tel.: 1/469-1051) sze rez he tő be, vagy le tölt -
he tő az EHE hon lap já ról: http://te ol.lu the ran.hu (ETN/Irat tár /Sza bály -
za tok, ta nul má nyi ira tok). Je lent ke zé si ha tár idő: áp ri lis 30. A fel vé te li kon -
zul tá ció idő pont ja: jú ni us 1.

H I R D E T É S

Már ci us 14-én a bu da fo ki gyü le ke zet ben dél előtt 10-től csa lá di va sár -
nap lesz. A ven dég dr. Csep re gi Zol tán, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem rek to ra, aki Lu ther le ve le zé sé ről tart elő adást. Sze re tet tel vár ják az
ér dek lő dő ket.

H I R D E T É S

HA LÁ LO ZÁS
„Tu dom, hogy az én meg vál tóm
él, és utol já ra po rom fe lett meg -
áll.” A fel tá ma dás re mény sé gé vel
tu dat juk, hogy Dro b i na Fe renc né
sz. Su ba Má ria, a csen gő di gyü -
le ke zet hű sé ges szol gá lat te vő je 87.
évé ben ha za tért Urá hoz. Te me -
té se már ci us 6-án, szom ba ton
dél előtt 11-kor lesz Csen gő dön.
Gyá szol ják gyer me kei: Ola jos
Im ré né és csa lád ja, Smi dé li usz né
Dro b i na Er zsé bet és csa lád ja.

KÖ SZÖ NET
Kö szö ne tet mon dunk mind -
azok nak, akik dr. Frenkl Ró bert
el huny ta al kal má ból rész vé tük
ki fe je zé sé vel fáj dal munk ban osz -
toz tak.

Frenkl Syl via és csa lád ja

H I R D E T É S


