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„Na gyon so kat ta nu lok e szol gá la ton ke -
resz tül. Meg ta pasz tal tam azt is, hogy szó -
val sok kal könnyebb bi zony sá got ten ni,
mint cse le ke de tek kel…”

Beszélgetés a Tessedik-díjas kiskőrösi
másodfelügyelővel f 13. oldal

A fel tá ma dást az idén ala po san ki kell
böj töl nünk, de nem csak azért, mert
áp ri lis vé gé re to ló dik a hús vét. Böj -
töl ni fo gunk, már böj tö lünk is egy or -
szá gért, mely nek pro fán pas si ó ja ré -
gen el kez dő dött, és va la hogy nem
akar vé get ér ni. Böjt a böjt ben! 

Ho gyan böj töl a kény szer pá lyá ra
ke rült or szág ban az egy ház és ben -
ne az evan gé li kus ság? Úgy tű nik, az
egy ház ab ban a ki vált sá gos hely zet -
ben van, hogy meg vá laszt hat ja a böj -
 tö lés mód ját. Böj töl he tünk ha gyo má -
nyos for má ban, pén te ken ként kop -
lal va, böj töl he tünk ka to li kus mód ra
föl aján lott imák kal, jó cse le ke de tek -
kel. Böj töl he tünk az evan gé li u mi li -
be ra liz mus tu da tá ban sem mit sem
vál toz tat va szo ká sa in kon, élet mó -
dun kon. So kan böjt nek te kin tik az
ilyen kor szo ká sos több let ige hall ga -
tást, temp lo mo zást, úr va cso rá zást.
Má sok sze rint böjt az, ha a vi lá gi örö -
mö ket ki csit vissza fog va né hány hét -
re vál la lunk né mi lel ki is me ret-nyug -
ta tó ön sa nyar ga tást.

Test vér, gon dol kod tál-e már azon,
hogy iga zá ban mi lyen böjt tet szik ne -
ked? Mit szól nál az aláb bi böjt spe ci -
a li tá sok hoz? Szó böjt a fe les le ges szö -
ve ge lés, a plety ka vissza fo gá sá ra.
Pa nasz- és ön saj ná lat böjt a foly ton si -
rán ko zók nak. A te le ví zió böj töt úgy -
szól ván az egész ma gyar la kos ság nak
ajánl hat juk. A fi a ta labb kor osz tály -
nak ta lán a net böj töt kel le ne meg fon -
tol nia. A köz élet sze rep lői ha zug ság-
és gyű lö let böjt tel ké szül het né nek az
ün nep re.

Va ló já ban ki nek böj tö lünk? Ma -
gunk nak? Má sok nak? Is ten nek? Az
Ószö vet ség né pe Is ten nek böj tölt,
de nem volt meg elé ged ve a fo gad ta -
tás sal: „Mi ért böj tö lünk – mond ják –, ha

te nem lá tod meg, mi ért gyö tör jük ma -
gun kat, ha nem akarsz tud ni ró la?”

Is ten vá la szá ból ki de rül, hogy ne -
ki mi lyen böjt tet szik: „De hi szen ti a
böj ti na po kon is meg ta lál já tok kedv -
te lé se te ket, mert ro bo to sa i to kat haj -
szol já tok. Hi szen pö röl ve és ve sze ked -
ve böj töl tök, sőt bű nö sen, ököl lel ve -
re ked ve. Nem úgy böj töl tök, aho -
gyan ma il le nék, nem úgy, hogy meg -
hall jam han go to kat a ma gas ság ban.
Ilyen az a böjt, amely ne kem tet szik?
Ne kem az olyan böjt tet szik, ami kor
le ol dod a bű nö sen föl ra kott bi lin cse -
ket, ki bon tod a já rom kö te le it, sza ba -
don bo csá tod az el nyo mot ta kat, és
össze törsz min den jár mot! Oszd meg
ke nye re det az éhe ző vel, vidd be há -
zad ba a sze gény buj do só kat, ha me -
zí te lent látsz, ru házd fel, és ne zár kózz
el test vé red elől!” (Ézs 58,3–7)

Ne kem is tet szik ez a böjt! Mi lyen
jó len ne a nagy ma gyar böjt ben va -
la mit meg va ló sí ta ni eb ből! Ima gi ne!
Kép zeld! Mi lyen jó len ne, ha ma guk -
ba száll ná nak a so ka kat meg té vesz -
tő üz le ti ha tal mas sá gok, és ol dód ná -
nak a bű nö sen föl ra kott adós ság bi -
lin csek! Mi lyen jó len ne, ha ott ho nok
épül né nek az ext ra pro fit ból, és sen -
kit sem la kol tat ná nak ki a ban kok! 

Mi lyen jó len ne, ha meg szűn ne a
ver bá lis erő szak a mé di á ban és a te vő -
le ges erő szak az ut cán! Mi lyen nagy -
sze rű len ne, ha nem gya láz ná ma gyar
a ma gyart ha tá ron in nen és túl! Mi lyen
ál dás fa kad na ab ból, ha a ke resz té nyek
így böj töl né nek! Mi lyen fel tá ma dás kö -
vet kez ne az ilyen böjt után!

„Ak kor el jön vi lá gos sá god, mint a
haj nal ha sa dás, és ha mar be he ged a
se bed. Igaz sá god jár előt ted, és az Úr
di cső sé ge lesz mö göt ted.” (Ézs 58,8)

A szerző evangélikus lelkész, a Pesti
Egyházmegye esperese

…és ne ked mi lyen böjt
tet szik?

1 és 100 f 3. oldal
Határon túli magyar költőkkel imádkoztak f 5. oldal
Élő vízben is megmártóztak f 6. oldal
Interjú az orgonaépítő harmóniumművésszel f 7. oldal
Pestvéri zarándoklat f 13. oldal
Muhi mezején vért sírnak a rózsák f 14. oldal

g Gy ri Gá bor

„Ez a bolt ban be vil lant gon do lat ott hon jól ki bon -
ta ko zott, egy re job ban tet szett ne ki, és köz ben
eszé be sem ju tott, hogy ezt »táp pénz csa lás nak«
ne ve zik. Jól akart jár ni. Va la mit ten ni vagy nem
ten ni… mind egy! Több pénz hez kel le ne jut ni!”

„Nélkülem semmit…” f 11. oldal

„Mint ha imá ra kul csolt ke zet
for mál ná nak a Cse te-temp -
lo mok. De kép zel het jük Is -
ten nél zör ge tő kéz nek is…”

Hajlékot hajlítani
Istennek f 6. oldal

b Bár áp ri lis 1-jén in dult út já ra,
ko ránt sem tré fa do log a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház
(MEE) idei egy szá za lé kos kam -
pá nya. Kö zép pont já ban ugyan -
is az anya ott ho nok – hi va ta los
el ne ve zés sel: a csa lá dok át mene -
ti ott ho nai – áll nak.

Az anya ott ho nok fej lesz té sét tűz te
ki elsődleges céljául idei egy szá za -
lé kos kam pányának a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház – je len tet -
te be a kam pányt be ha ran go zó már -
ci us 31-ei saj tó tá jé koz ta tón, az Észa -
ki Egy ház ke rü let püs pö ki hi va ta lá -
ban Fa bi ny Ta más mé dia mun ká ért
fe le lős püs pök. Em lé kez te tett rá:
az MEE az or szág ban el ső ként ho -
zott lét re ilyen tí pu sú, egy há zi fenn -
tar tá sú in téz ményt. Szol gá la tuk ra
ma, ami kor egy re több csa lád ke rül
vál ság ba, il let ve hul lik da ra bok ra,
kü lö nö sen is nagy szük ség van – fo -
gal ma zott Fa bi ny Ta más.

A sze mé lyi jö ve de lem adó (szja)
egy szá za lé ká ból ér ke zett be vé te lek
ala ku lá sá ról Ká kay Ist ván szólt. Egy -
há zunk or szá gos iro dá já nak igaz ga -
tó ja kö zöl te: az 1997 óta el telt idő -
szak ban a fel aján lók szá ma meg -
dup lá zó dott; ta valy pél dá ul az ak ko -
ri hu szon hat ezer fő höz ké pest csak -
nem öt ven ez ren ren del kez tek adó juk
egy szá za lé ká ról az MEE ja vá ra. Az
el múlt kö zel más fél év ti zed ben a
fel aján lott összeg 65 mil li ó ról 317
mil li ó forint ra nö ve ke dett. (Kér dé -
sünk re Ká kay Ist ván el mond ta: ar ra
nincs rá lá tá suk, hogy az evan gé li kus

kö tő dé sű ala pít vá nyok hoz összes -
sé gé ben mek ko ra támogatás fut be.)

Míg a tény le ges fel aján lá sok szá ma
las sú, de fo lya ma tos emel ke dést mu -
tat, az ál la mi ki egé szí tés te kin te té ben
időn ként vissza esé sek ta pasz tal ha tók
– fűz te hoz zá az or szá gos iro da igaz -
ga tó ja. Ki tért ar ra is: fo lya ma tos tár -
gya lá so kat foly tat nak az il le té ke sek -
kel an nak ér de ké ben, hogy az adó zás
mód já nak – az egy há zak szem pont -
já ból ked ve zőt len – vál to zá sa el le né -
re ne csök ken jen je len tő sen az szja-
fel aján lá sok ból egy há zunk hoz ér ke -
ző összeg. 

Ta valy egyéb ként kö zel 290 mil lió
fo rin tot tett hoz zá az ál lam az egy -
szá za lé kos fel aján lá sok hoz, így eb ből
a for rás ból összes sé gé ben több mint
600 mil lió fo rin tot ka pott az MEE.
Eb ből a sza ba don fel hasz nál ha tó ke -
ret ből az egy ház nem csak az egy szá -
za lé kos kam pány fó ku szá ban ál ló
te rü le tek nek (évente felváltva a dia -
kó nia, il let ve az ok ta tás) jut tat hat –
no ha most pél dá ul ar ra tö rek szik
majd, hogy mi nél na gyobb arány ban
az anya ott ho nok tá mo ga tá sá ra for -
dít sa –, ha nem az egy ház egyéb te -
vé keny sé ge it is fi nan szí roz hat ja.

Az anya ott ho nok mű kö dé sé nek
sa já tos sá ga i ról Bu da An na má ria be -
szélt. A csa lá dok át me ne ti ott ho nai
– mint tör vé nyi el ne ve zé sük is mu -
tat ja – a csa lá dok egé szét pró bál ják
őriz ni, és a krí zis be ke rült csa lá do kat
igye kez nek vissza se gí te ni a „nor mál
mű kö dés be”. A gyer mek jó lé ti tör vény
ma xi mum két évet ad er re; ha ez idő
alatt nem ren de ző dik a csa lád hely -
ze te, ak kor gyer mek vé del mi in téz ke -
dé se ket kell ten ni.

A gö döl lői és nyír egy há zi evan gé -
li kus fenn tar tá sú in téz mé nyek ben –
mond ta el a dia kó ni ai osz tály ve ze tő -
je – nem csak a haj lék ta lan ság el len kí -
nál nak át me ne ti meg ol dást, ha nem
egy ide jű leg – és ez zel adnak töb bet az
ön kor mány za ti in téz mé nyek nél –
lel ki tá maszt is nyúj ta nak. Az in téz -
mény ve ze tő lel ké szek (po zi tív) apa -
ké pet je len te nek a gyer me kek szá má -
ra, ké rés re meg ke resz te lik őket, és hit -
tan t is oktatnak ne kik.

A kam pány rész le te it Hor váth-
Bol la Zsu zsan na, a kam pány meg bí -
zott szer ve ző je, a www.evan ge li -
kus.hu ol dal fő szer kesz tő je is mer tet -
te. Mint el mond ta, az óri ás pla ká to -
kon, il let ve in ter ne tes fe lü le te ken
va ló meg je le né sen túl má jus 1-jén 9
óra kor anyák na pi csa lá di is ten tisz -
te le tet tar ta nak a De ák té ri evan gé -
li kus temp lom ban, majd utá na a
temp lom előt ti té ren egy ha tal mas,
vi rág csok rot áb rá zo ló kré ta raj zot
ké szí te nek a gye re kek kel. A prog ra -
mot a ter vek sze rint Zal ka Csen ge Vi -
rág me se mon dó pro duk ci ó ja zár ja. 

Nagy súlyt fek tet nek a sze mé lyes ség -
re a kam pány hi va ta los hon lap ján is,
mely nek cikk-kí ná la ta az el kö vet ke ző
he tek ben újabb és újabb élet tör té ne tek -
kel bő vül. Az egy sza za lek.lu the ran.hu
ol da lon ezen kí vül – tet te hoz zá Hor -
váth-Bol la Zsu zsan na – a sze mé lyi jö -
ve de lem adó egy plusz egy szá za lé ka fel -
aján lá sá nak jo gi hát te ré ről és tech ni -
kai tud ni va ló i ról, a ko ráb bi évek ta pasz -
ta la ta i ról, va la mint az evan gé li kus
gyü le ke ze tek hez, in téz mé nyek hez kö -
tő dő ala pít vá nyok adó szá ma i ról is tá -
jé ko zód hat nak a lá to ga tók.

g V. J.

1 az anya ott ho no kért

A nap prog ram ja ez után a győ ri Pé -
ter fy Sán dor Evan gé li kus Ok ta tá si
Köz pont di ák ja i nak mű so rá val foly -
ta tó dott, Ócsai Zol tán lel kész ve ze -
té sé vel. Az elő adott mű sor ral rö vi de -

sen Finn or szág ba ké szü lő kö zös ség
dön tő több sé gé ben ma gyar ze nei
al ko tá so kat mu ta tott be.

Hol a he lyed?
Kon fir man dus ta lál ko zó Sop ron ban

b Im már ha gyo má nyo san, ne gyed szer ke rült sor kon fir man dus ta lál ko zó -
ra múlt szom ba ton a Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let -
ben. A há zi gaz da az össze jö ve tel nek he lyet adó sop ro ni Ber zse nyi Dá -
ni el Evan gé li kus Gim ná zi um (Lí ce um) is ko la lel ké sze, Mes ter há zy Ba lázs
volt, az ő kö szön té sé vel és rö vid be mu tat ko zás sal kez dő dött a nap. Kő -
rö si Krisz ti na ná das di lel kész áhí ta tá ban fel tet te a kér dést: „Hol a he lyed?”
Szem be sí tet te a részt ve vő ket az zal a ténnyel, hogy ha nem e ta lál ko zó részt -
ve vői len né nek, ak kor bi zo nyá ra al vás sal vagy a szá mí tó gép előtt, de min -
den bi zonnyal nem kö zös ség ben töl te nék az időt. Ar ra biz ta tott min den -
kit, hogy a nap fo lya mán ke res sen vá laszt a fel tett kér dés re.

f Folytatás a 3. oldalon
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b „Ítélj meg, Is te nem!” Böjt 5. va -
sár nap ját a be ve ze tő zsol tár ke -
ret ver se alap ján az íté let va sár -
nap já nak ne vez zük. Ezen az ün -
ne pen bi zony sá got te szünk ar -
ról, hogy Is ten íté le te nem csak
egy jö vő be li ese ményt je lez, ha -
nem tör vé nye ál tal ál lan dó an
je len van a vi lág ban, és ha tá sa a
sa ját né pét sem ke rü li el.

Jól mu tat ja ezt va sár na punk evan gé li -
u mi igé je, a temp lom tisz tí tás tör té ne -
te (Jn 2,13–22), amely Is ten sa ját né pé -
nek szo ká sa it, kul tu szi éle tét érin ti. A
kül ső ta pasz ta la tok fe let ti bel ső meg -
szo mo ro dás, az em ber el ve szett sé ge és
ke gye lem re szo rult sá ga szó lal meg
he ti éne künk ben is (EÉ 379), amely nek
„Győz he tet len én kő szá lom” kez de tű
szö ve ge Rá kó czi Fe renc bús éne ke cím -
mel ma radt ránk. (A tel jes szö veg
meg ta lál ha tó: Ma gyar köl tők 17. szá zad.
[Ma gyar Re mek írók] Ki ad. Kom lovsz -
ki Ti bor. Szép iro dal mi Ki adó, Bu da pest,
1990. II. köt., 406. ol dal.)

Az ének alap já ul szol gá ló vers ere -
de ti leg nyolc vers sza kos, és tar tal ma
nem ki zá ró lag böj ti és nagy pén te ki
uta lá so kat tar tal maz, ha nem a kor si -
ra lom éne ke i hez és buj do só ver se i hez
ha son ló an meg je le ní ti a Rá kó czi-
sza bad ság harc utá ni Habs burg-el -
nyo más okoz ta szen ve dés, el esett ség
sze mé lyes ér zé sét. A szö veg ere de ti
ne gye dik vers sza ka ezt az ál la po tot
Krisz tus szen ve dé sé hez ha son lít ja:
„Éle te met ost ro mol ják: / Fe szítsd,

fe szítsd! – azt ki ált ják, / Mint gyil ko -
som, azt kí ván ják, / És vé re met szom -
jú hoz zák.” Ugyan csak a kor el nyo mott
né pé nek hon ta lan sá gá ra és bi zony ta -
lan jö vő ké pé re utal a ha za kény sze -
rű el ha gyá sá nak ví zi ó ja az ere de ti
utol só vers szak ban: „Ím, el mé gyek or -
szá gom ból, / Drá ga, ked ves, jó ha -
zám ból, / Ed dig va ló haj lé kom ból, /
Köl töz nöm kell jó szá gom ból.”

Éne kes köny vünk ben a val lá sos-
ha za fi as fo hász a há rom vers szak
ki ha gyá sa ál tal egy részt a Jé zus ban
va ló tö ret len bi za lom ról szó ló bi -
zony ság té tel lé lesz, más részt utal
Krisz tus szen ve dé sé re és – he ti le vél -
be li igénk hez (Zsid 9,11–15) ha son -
ló an – tö ké le tes vált ság ál do za tá ra és
en nek ha tá sá ra az em be ri élet re:
„Se be id nek nagy vol tá ért, / En gedj
ked ves ál do za tért…”. Krisz tus ál do za -
ta árán le he tő vé vá lik az élet tel jes -
sé gé nek meg élé se, amely egy részt a
biz ton sá gos, csön des föl di élet ben va -
ló sul meg, más részt az üd vös ség re -
mény sé gé ben tel je se dik ki (5. vsz.).

Az éne ket egy ugyan csak a 18.
szá zad ból va ló ma gyar dal lam mal
éne kel jük, amely a szö veg gel együtt
elő ször a Gyal lay–Pap-fé le éne kes -
könyv ben, 1808-ban Ko lozs vá ron je -
lent meg, de a 19. szá zad el ső fe lé nek
több gyűj te mé nye is őr zi.

Hol a biz ton ság?
Ke ve sen tud ják el kép zel ni, hogy mit
je lent az a bi zony ta lan ság, ami kor az
em ber kény te len min dent fel ad ni,
ami ad dig fon tos volt szá má ra. Mit
érez va la ki, ami kor ve szély ben van
nem csak a jó hí re, az eg zisz ten ci á -
ja vagy az egész sé ge, ha nem még a
ha zá já ban va ló meg ma ra dá sa is?
Mit érez, ami kor úgy lát ja, hogy e vi -
lág min den ha tal mas sá ga össze fog el -
le ne, s nincs egy biz tos pont sem,
amely be ka pasz kod hat na? Ez le het
az a hely zet, ami kor az e meg pró bál -
ta tás sal já ró szen ve dés csak Krisz tus -
nak a ke resz ten el hor do zott szen ve -
dé sé hez ha son lít ha tó? S hol a vé ge?
Van-e vé ge? Hol a me ne dék, aho vá
ak kor is for dul ha tunk, ha a go nosz
min den ha tal ma és min den kül ső kö -
rül mény össze fog ni lát szik el le nünk?

A Rá kó czi Fe renc bús éne ké vel
ének lő már a meg szó lí tás ban azt a
meg győ ző dé sét oszt ja meg min den -
ki vel, hogy a Szent há rom ság Is ten nél
van az egyet len biz tos me ne dék, aki
Jé zus Krisz tus ban győz he tet len kő -
szál ként meg je lent eb ben a vi lág ban,
hogy a ke resz ten meg hoz za drá ga ál -
do za tát bű ne in kért – az egész vi lá -
gért. Is ten íté le té nek sú lya s az em -
ber el ve szett sé gé nek mér té ke mu tat -
ko zik meg ab ban, aho gyan a szer ző
er ről az ál do zat ról be szél. A Meg vál -
tó, aki fel sza ba dít ben nün ket Is ten
íté le te alól, nagy árat fi ze tett ezért:
nagy se be ket szer zett, és „szép pi ros
vé rét” ad ta a vi lá gért a ke resz ten. Így
lett a menny és föld ura, s így mu tat -
ja meg ön ma gát ma is ne künk. 

De ép pen azért, mert ek ko ra volt
az ár, nem je len ték te le nít het jük ál do -
za tát mint a múlt egy sö tét fe je ze tét,
ha nem ál lan dó an szem előtt kell
tar ta nunk. Ke resz tény éle tünk ben
mind vé gig a re mény ség je lé re, a ke -
reszt re kell te kin te nünk, mert ott lát -
juk meg, hogy mi lyen Is ten íté le té nek
sú lya alatt len ni, s mi lyen ezen az
áron meg sza ba dul ni a min den em -
ber nek jo go san ki já ró kár hoz ta tó
íté let től.

Hol a biz ton ság? Ott, ahol az em -
ber en nek az ál do zat nak a nagy sá -
gát fel is mer ve, az új éle tet aján dé -
ko zó Is ten gond vi se lé sé nek biz -
ton sá gá ban tud ja él ni az éle tét.
So kan meg éne kel ték már ezt az
ér zést ko ráb ban is. An na há la éne -
ke is er ről tesz ta nú sá got Sá mu el
köny vé ben: „Nincs olyan szent, mint
az Úr, raj tad kí vül sen ki sin csen,
nincs olyan kő szik la, mint a mi Is -
te nünk.” (1Sám 2,2)

A ma em be re sok fé le biz ton sá got
ke res, s a sor ban az el ső he lyen sok -
szor az anya gi biz ton ság vá gya sze -
re pel. Böjt ötö dik va sár nap ján éne -
künk azt ta nít ja ne künk, hogy még
ak kor is lé te zik biz ton ság, ha en nél
sok kal több fo rog koc kán. Ez pe dig
a ke reszt re te kint ve, a Meg vál tó
Krisz tus nál ta lál ha tó meg. Így iga zak
és ta pasz tal ha tó ak a min den na pok -
ban is az ő sza vai: „Aki te hát hall ja
tő lem eze ket a be szé de ket, és cse lek -
szi azo kat, ha son ló lesz az okos em -
ber hez, aki kő szik lá ra épí tet te a há -
zát.” (Mt 7,24)

g Wag ner Szi lárd

C ANTATE

A temp lom meg tisz tí tá sá nak tör té -
ne te min den nél éle seb ben rá vi lá gít
Jé zus sze mé lyé nek tit ká ra és a mi em -
be ri ter mé sze tünk go nosz sá gá ra.
Sze mé lyé nek tit ka hit ál tal bom lik ki
az őt ke re sők előtt, de íté let té lesz
akár a leg mé lyebb val lá sos meg győ -
ző dés is, amely Jé zust el uta sít ja.

For ma i lag sem mi ki vet ni va ló nem
volt ab ban, aho gyan a Je ru zsá lem be
özön lő tö meg „gya ko rol ta a val lá sát”.
A hi bát lan ál do za ti ál la tok min den -
ben meg fe lel tek a szi go rú elő írá sok -
nak, és a pénz vál tók is nél kü löz he tet -
len fel ada tu kat tel je sí tet ték, ami kor
biz to sí tot ták a za rán do kok szá má ra
a ré gi pénzt, hi szen a temp lom adó
pénz ne me már nem volt for ga lom -
ban. Aki Is ten elé akart já rul ni, nem
ke rül het te meg sem az ál la tok meg -
vá sár lá sát, sem an nak mód ját. 

Lát szó lag te hát a mi em be ri né ző -
pon tunk ból min den rend ben van
ez zel az is ten tisz te let tel, még is, az
egész utá la tos Is ten sze mé ben. Rá -
adá sul úgy tű nik, ezt ma guk a pénz -
vál tók, a ga lamb áru sok és az egész
szer tar tás ban részt ve vők is sej tet ték,
tud ták. Ami kor ugyan is szem be sül -
nek Jé zus szent ha rag já val, sem a
„rend za va rást”, sem pe dig a ko moly
anya gi kárt nem ró ják fel ne ki. Csak
ar ra a jel re kí ván csi ak, mely mind azt
iga zol ja, amit tett.

Is ten nel szem be ni bi zal mat lan -
sá gunk leg mé lyebb bugy rai tá rul -

nak itt fel. Egy ál ta lán nem ide gen tő -
lünk, hogy a leg tisz tá ta la nabb ügy le -
te ink be is be von juk Is tent. Sőt val lá -
sos meg győ ző dés sel tesszük ezt.
Azért le het ez így, mert eb ben a
gya kor lat ban Is ten a ma ga is ten sé gé -
ben tel jes ség gel lé nyeg te len. Itt mi va -
gyunk a fon to sak. Akik ál do za tot ho -
zunk. Pénz ben, idő ben, za rán dok lat -
ban, áhí tat ban, fon tos ko dás ban. Úgy
van szó Is ten ről, hogy ah hoz ő egy -
ál ta lán nem szük sé ges. Eb ben az el -
já rás ban csak mi, em be rek va gyunk
nél kü löz he tet le nek. Mi, akik épít jük
a ma gunk di cső sé ges sze mé lyé nek
temp lo mát „negy ven hat” éve vagy
még ré gebb óta.

Ami kor Jé zus meg tisz tít ja a temp -
lo mot, azt je len ti ki: Em ber, itt na -
gyobb van je len, mint a te temp lo -
mod. És bi zony ez a leg ér zé ke nyebb
pon tun kon érin ti az éle tün ket. Jé zus
kö tél ből font kor bá csa ön ér ze tünk -
be és büsz ke sé günk be ha sít. Is ten nel
va ló kap cso la tunk leg lé nye ge sebb
kér dé se min dig ez: én mit adok, Is -
ten mit ad? És amíg ez a kal már szel -
lem hat ja át a gon dol ko dá sun kat, ad -
dig va kok le szünk ar ra, amit Is ten va -
ló ban adott Jé zus ban.

Amed dig ma gunk kö rül és ál do za -
tos tet te ink kö rül for gunk, ad dig a
„Szent lé lek temp lo má nak” aj ta ja zár -
va ma rad. Nem is nyit hat ja ki sem mi,
mert nagy az a ha ta lom, amely re tesz
alatt tart ja. A bűn fog sá gá ban élő em -

ber min dig meg van győ ződ ve ar ról,
hogy Is ten ben nün ket akar le rom bol -
ni, hogy éle tünk ese mé nye i nek tük -
ré ben más nem is gon dol ha tó ró la. Őt
csak annyi ban en ged jük szó hoz jut -
ni, ha ha tal mát je lek ál tal ké pes bi zo -
nyí ta ni, mint haj dan a pró fé ták.

Ma sincs ez más ként. Mint ha Jé -
zus len ne az egyet len za va ró té nye -
ző, aki nél kül egé szen si mán men né -
nek az is ten tisz te le te ink. Az az igény,
mellyel itt Jé zus fel lép, bi zony is te ni
igény. „Az én Atyám há za” egé szen
pá rat lan uta lás ar ra, ami lyen kap cso -
lat ban van a Fiú az Atyá val.

A kö vek ből épült temp lom, hi va -
tá sá ból ki for dul va, ép pen nem a kül -
de té sét tel je sí ti, ami kor Jé zust, a na -
gyobb temp lo mot, az iga zit el ta kar -
ja. Per sze nem a kö vek te het nek
mind er ről, ha nem azok, akik év ti ze -
dek óta épít ge tik. Jé zus ma is ki űzi ezt
a lel kü le tet az ő temp lo ma i ból ép pen
úgy, mint az ő gyer me ke i ből.

Ju di ca va sár nap ján Is ten igaz sá gos
íté le té re fi gye lünk. A fen ti ek ből lo gi -
ku san kö vet kez ne, hogy a temp lom
nem ren del te tés sze rű hasz ná la tá ért
a mű köd te tők és az oda já ru lók bűn -

hőd je nek. Lo gi ku san kö vet kez ne
mind eb ből, hogy az éle tü ket el ron -
tók és el té koz lók vessze nek el. Is ten
igaz sá gos íté le te azon ban nem eb ben
áll. Hagy ja, hogy em be ri kéz, a mi ke -
zünk le rom bol ja a temp lo mot. A
temp lo mot. Jé zust. Más ugyan is nem
se gít, nem se gít het raj tunk. 

Hagy ja, hogy tisz tá ta lan ke zek,
tisz tá ta lan aj kak, tisz tá ta lan szán dé -
kok oda ta pad ja nak Jé zus tes té nek
temp lo má hoz. Ez az ő sze mé lyé nek
iga zi tit ka. A temp lom, amely a bűnt
vonz za ma gá ba. És amely ép pen így
erőt le ní ti meg a bűnt, nyit ja meg a
szí ve ket és a sze me ket, hogy egye dül
őt lás suk, aki az egyet len iga zi és
szent temp lom, hi szen rom ja i ból
épült új já há rom nap alatt. Mai ta nít -
vá nyok ként higgyünk az Írás nak,
amely ezt ki je len tet te szá munk ra.

g Ve rasz tó Já nos

Imád koz zunk! Úr Jé zus Krisz tus! Kö -
szön jük sze mé lyed fel tá ru ló tit kát.
Szí ned előtt be lát juk, hogy szün te le -
nül ma gunk kö rül for gunk. Oly kor azt
is meg lát juk, hogy ez mennyi bajt
okoz ma gunk nak és a kör nye ze tünk -
nek. Kö szön jük, hogy ha lá lod és fel -
tá ma dá sod ál tal ki sza ba dí tasz énünk
rab sá gá ból, és meg épí ted a ma gad
temp lo mát ben nünk. Ezért a nagy
cso dá dért ál dunk té ged éle tünk min -
den nap ján! Ámen.

B ÖJ T 5.  VA SÁR NAP JA  JU DI C A  JN 2,1322 

„Még a temp lom nál is na gyobb van itt”
A VA SÁRNAP IG ÉJE

SE MPER REFOR M ANDA

„Az után el mél kedj Krisz tus szí vén át
egé szen az Is ten szí vé ig! Értsd meg,
hogy Krisz tus nem sze ret het ne té ged,
ha Is ten nem akar ná ezt örök sze re te -
té vel. Értsd meg, hogy Krisz tus csu pán
Is ten nek en ge del mes ke dik, ami kor
té ged így sze ret. Így ta lál hatsz rá az Is -
ten jó sá gos atyai szí vé re, és – mi ként
Krisz tus mond ja – Krisz tus ál tal az
Atya vonz ma gá hoz té ged. Így ér ted
meg vé gül Krisz tus mon dá sát (Já nos
3,16): »Úgy sze ret te Is ten a vi lá got,
hogy egy szü lött Fi át ad ta ér te stb.« Ez
nem mást je lent, mint hogy ak kor ju -
tunk el Is ten he lyes is me re té re, ha nem
ha tal ma és böl cses sé ge fe lől kö ze lít jük
meg – hi szen ez ret te ne tes –, ha nem
jó sá ga és sze re te te fe lől. Ek kor szi lár -
dul hat meg a hit és a bi za lom, ek kor
szü le tünk új já Is ten ben.”

d Lu ther Már ton: Ho gyan szem -
lél jük Krisz tus szent szen ve dé sét?

(Vég he lyi An tal for dí tá sa)

Győz he tet len én kő szá lom

Urunk, Jé zus! Kö szön jük, hogy kö -
zöt tünk jár va sza va id dal, éle ted del,
egész lé nyed del vi lá gos sá tet ted,
hogy az iga zi is ten tisz te let nem üres
szo ká sok ból áll. Meg vall juk, hogy hí -
vő éle tünk még is te le van holt cse le -
ke de tek kel.

Ké rünk té ged, tisz títsd meg egy -
há zunk éle tét mind azok tól a bű -
nök től, ame lyek hi tel te len né te szik
szol gá la tun kat, és ha mis ké pet fes te -
nek ró lad az em be rek elé. En gedd,
hogy az ige tisz tán szól jon kö zöt tünk,
éle tünk hoz zád iga zod jék, és sza vad
el jus son ál ta lunk so kak hoz. Te remtsd
meg gyer me ke id kö zött a sze re tet és
tisz tes ség egy sé gét a gyű lö let tel és
szét hú zás sal szem ben.

Imád ko zunk mind azért, ami eb ben
a föl di élet ben fon tos ne künk. Hadd
iga zod jék hét köz na pi éle tünk, ha -
zánk rend je és a köz élet min den je len -
sé ge hoz zád. Ben nünk és ál ta lunk a te
or szá god nak a rend je erő söd jék. Kö -
nyör günk ve ze tő in kért, azo kért, akik -
nek a min den na pi ese mé nyek re, a tör -
vé nyek ala kí tá sá ra ha tá suk van. Se -
gítsd őket, hogy a jó rend út ján iga zi
elöl já rók le hes se nek. Add a sze re tet le -
le mé nyes sé gét azok nak, akik vál sá gos
hely ze tek ben se gít sé get, vi gasz ta lást,
meg ol dást ke res nek. Imád ko zunk a
sze ret te i ket, ott ho nu kat, re mény sé gü -
ket vesz tet te kért szer te a vi lá gon és
köz vet len kör nye ze tünk ben.

Mentsd meg gyü le ke ze tün ket is a
fö lös le ges, sem mit mon dó te vé keny sé -
gek től. Szent lel ked gyűjt sön össze
ben nün ket iga zi test vé ri kö zös ség be,
ahol a bűn bá nat és meg bo csá tás ré vén
tisz tá vá le het lel ki is me re tünk. Ilyen
tisz ta szív vel hadd szol gál junk az ar -
ra rá szo ru lók kö zött. Te légy a mi szol -
gá la tunk ré vén is a be te gek gyó gyí tó -
ja, az el ke se re det tek vi gasz ta ló ja. Áldd
és ve zesd kö zös sé gün ket, ami kor csa -
lá dok, gyer me kek, fi a ta lok kö zött mu -
tat ja meg a te hű sé ges sze re te te det. Se -
gíts, hogy ott hon ra ta lál ja nak kö zöt -
tünk a lel ki leg éhe sek, a ma gá nyo sak,
a csa ló dot tak. Le gyen gyü le ke ze tünk
a ve led va ló ta lál ko zás he lye.

Mind annyi un kat úgy ve zess, hogy
egész föl di éle tün ket az örök élet
mér le gén lás suk, és egy szer hoz zád
ér kez zünk meg. Ámen.

Oratio
œcumenica

Lapunk on-line olvasható formában is előfizethető…
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Amint mai lap szá munk ból is ki de rül,
kez de tét vet te egy há zunk 1-os kam -
pá nya. Tu dó sí tás ol vas ha tó az e
tárgy ban tar tott saj tó tá jé koz ta tó ról,
il let ve a lap kö ze pén – ki ve he tő pla -
kát ként is – ott sze re pel az ez zel kap -
cso la tos fel hí vás. Több mint egy év -
ti ze de van ér vény ben ha zánk ban az
egy ház fi nan szí ro zás nak ez a for má -
ja, és az el múlt né hány esz ten dő ben
tö rek szünk tu da to san is ar ra, hogy az
adó zó kat meg szó lít suk.

So kak szá má ra még min dig ide ge -
nül hat, hogy az egy ház – vagy va la -
mely mun ka ága – óri ás pla ká ton és
egyéb „vi lá gi” mó don hir de ti ma gát.
Az adó zók ke gye it pró bál juk meg -
nyer ni? Más egy há zak kal és val lá si
kö zös sé gek kel ver sen günk? Ennyire
sar kít va ez ta lán túl zás, de az két ség -
te len, hogy jó kom mu ni ká ci ó val el
kell ér ni azo kat az adó zó ál lam pol gá -
ro kat, akik nek kö zel há rom ne gye de
(!) nem je löl meg egyet len egy há zat
sem tá mo ga tás cél já val, jól le het ne -
ki ez egyet len fil lér jé be sem ke rül ne.
Az is tény, hogy – írd és mondd –
több mint száz nyolc van val lá si kö zös -
ség vol na jo go sult er re a bi zo nyos egy
szá za lék ra. És ak kor még nem be szél -
tünk ar ról a har minc ezer ci vil szer -
ve zet ről, amely az úgy ne ve zett má -
so dik egy szá za lé kot cé loz za meg:
ezek kö zött a gyü le ke ze te ink hez és
in téz mé nye ink hez kö tő dő ala pít vá -
nyok nak kell ma gu kat is mert té és tá -
mo ga tás ra ér de mes sé ten ni.

A fen ti szá mok is me re té ben sok
ol va só ban ta lán meg fo gal ma zó dik
a kér dés: sza bad egy ál ta lán részt
ven nünk eb ben a tü le ke dés ben? Nem
vol na jobb, ha ele ve tá vol tar ta nánk
ma gun kat et től a vi lág tól? Er re azt vá -
la szol hat juk, hogy ez a rend szer bi -
zonnyal nem a leg sze ren csé sebb,
ám még is csak szin te ki zá ró lag ezen

a csa tor nán jut hat egy há zunk sza ba -
don fel hasz nál ha tó ál la mi tá mo ga tás -
hoz. Vagy is olyan pénz hez, amely
nem ok ta tá si vagy dia kó ni ai nor -
ma tí va vagy egyéb mó don „cím ké -
zett” összeg. Ha ez nincs, ak kor
csak is a hí ve ink től be folyt ado má -
nyok ma rad nak. Tud juk, hogy so kan
„az öz vegy asszony két fil lér je” tör té -
ne té nek szel le mé ben ere jü kön fe lül
tá mo gat ják az egy há zat, ám az így be -
folyt összeg egy sze rű en nem fe dez -
né a lel ké szek és egy há zi al kal ma zot -
tak fi ze té sét, temp lo mok és pa ró ki -
ák épí té sét és re no vá lá sát vagy a
misszió meg annyi ne mes cél ját.

Az el múlt hét év ada ta it át ta nul má -
nyoz va meg ál la pít hat juk, hogy mind
a fel aján lók szá ma, mind a fel aján lá -
sok ból be folyt összeg egyen le te sen nö -
vek szik. 2004-ben 35 606 adó zó je löl -
te meg a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy há zat, ami ak kor mint egy 216
mil lió fo rin tos tá mo ga tást je len tett.
2010-ben pe dig már 48 852-en tün tet -
ték fel egy há zun kat, az eb ből be folyt
összeg 317 mil lió fo rint volt.

Nem tud hat juk per sze, hogy ezek
a szá mok mi ként ala kul nak, ha nincs
kam pány óri ás pla ká to kon, in ter ne ten
és új sá gok ban. A transz pa ren cia je gyé -
ben az is nyil vá nos adat, hogy egy há -
zunk nak évi tíz mil lió fo rint já ba ke rül
a kam pány. Ál lít suk ezt az össze get a
fent em lí tett 317 mil li ós be vé tel mel -
lé! Eb ben az össze füg gés ben a ré gi
mar ke tin ges böl cses sé get is idéz het -
jük: a rek lám ra köl tött összeg fe le az
ab la kon ki do bott pénz – csak ép pen
nem tud ha tod, hogy me lyik fe le az…

Ám nem csak pénz ről van szó. Bi -
zony az egyes egy há zak tár sa dal mi
meg íté lé sét meg ha tá roz za az a nap -
vi lág ra ke rü lő tény, hogy az adott év -
ben há nyan tá mo gat ták az 1-os
rend sze ren ke resz tül. At tól per sze óv -
nék, hogy az adó fel aján lást „a leg na -
gyobb min ta vé te lű köz vé le mény-
ku ta tás nak” ne vez zük, hi szen en -
nek ke re té ben pél dá ul a nyug dí ja sok,
a di á kok vagy a gye sen lé vők nem
nyil vá nít hat nak vé le ményt. Hí ve ink
kö zött tud va le vő leg so kan tar toz -
nak ezek be a cso por tok ba. A jö vő ben
pe dig csak to vább tor zul ez a rend -
szer, hi szen az adó sá vok meg vál to zá -
sá val és a kü lön fé le ked vez mé nyek
be ve ze té sé vel sok egy ház ta gunk lé -
nye ge sen ke ve sebb adót fog fi zet ni,
ér te lem sze rű en az 1-os arány is
ki sebb lesz. Tud ni kell azon ban,
hogy az ál la mi ki egé szí té sek alap ja
nem az adott összeg nagy sá ga, ha -
nem a fel aján lók szá ma, így az tán az
úgy ne ve zett „nul lás be val lás ról” is ér -
de mes ren del kez ni!

A Fra ter net le ve le ző lis tán az el múlt
na pok ban élénk vi ta ala kult ki az egy
szá za lék kér dé sé ről. Töb ben fej csó vál -
va fo gad ták kam pá nyun kat, amely

eb ben az esz ten dő ben az anya ott ho -
no kat te szi kö zép pont ba mint az egy -
há zun kat hi te le sí tő szol gá la tot. A kri -
ti ku sok tól azt kér de zem: tár sa dal -
munk ban, ame lyet fáj dal ma san jel le -
mez nek a szét hul ló csa lá dok, nem te -
kint he tő-e ne mes ügy nek az ott ho ni
erő szak mi att vagy a mély sze gény ség
kö vet kez té ben hoz zánk me ne kü lők
meg se gí té se? Hi te les tör té ne te ket
mond ha tunk el ar ról a gyak ran éle te -
ket men tő és a szí vek ben meg té rést
mun ká ló szol gá lat ról, amely Gö döl -
lőn és Nyír egy há zán fo lyik.

Azt is kér de zik töb ben, hogy kam -
pá nya ink ha gyo má nyo san mi ért vi -
lá gi a sak. Ne kik azt fe lel he tem, hogy
eb ben az eset ben a cél kö zön sé get el -
ső sor ban nem az egy há zi kö zeg ben
lát juk. Őszin tén re mél jük, hogy őket
a temp lo mi hir de té se ken és az egy -
há zi saj tón ke resz tül el tud juk ér ni.
So kan van nak azon ban, akik nem tar -
toz nak egy há zunk hoz, de a szol gá la -
tun kat ta lán hi te les nek és ezért tá mo -
ga tás ra ér de mes nek tart ják – már ha
mód juk ban áll meg is mer ni.

„Éven te egy szer pla ká to lunk, ak -
kor is pénzt ku nye rá lunk – elég szá -
nal ma san és ki áb rán dí tó an hang -
zik” – ír ta nyil vá nos le ve lé ben va la -
ki. Mit is vá la szol hat nék? Ked ves
Test vé rem: ép pen az így el nyert tá -
mo ga tás ból tud juk pél dá ul an nak a
gyü le ke zet nek az épít ke zé sét tá mo -
gat ni, amely nek te lel ké sze vagy… A
te ál do za tos mun kád gyü möl cse -
ként pe dig éle tek újul nak meg: így az -
tán köz vet ve lel ki cé lo kat szol gál hat -
nak az adó fo rin tok. 

Egy má sik le vél író pe dig így fo gal -
maz: „Az Úr éb re dést akar és nem a
vi lá gi ja vak ra va ló tá masz ko dást…”
Ne ki azt vá la szo lom: ma gam is az éb -
re dé sért imád ko zom, és ab ban is
biz tos va gyok, hogy az adó fo rin tok -
ból is tá mo ga tott misszi ói al kal mak
és ki ad vá nyok en nek ál dott esz kö zei
le het nek.

Ja vas lom ezért, hogy fog junk össze
an nak ér de ké ben, hogy mi nél töb ben
meg is mer jék egy há zunk evan gé li u -
mot hir de tő, lel ke ket men tő, ér ték -
te rem tő szol gá la tát. Ne a má sik fá ra -
do zá sán fa nya log junk, ha nem ki-ki
te gye meg a tő le tel he tő ma xi mu mot.
Hir des sük az evan gé li u mot al kal -
mas és al kal mat lan idő ben. A lel ké -
szek lá to gas sák sű rűn hí ve i ket, a
gyü le ke ze ti ta gok ne kö zön ség ként,
ha nem kö zös ség ként él je nek. 

Szó lít suk meg a ké tel ke dő ket. Le -
gyen erő a pa pok ige hir de té sé ben és
a hí vek nek a lel ké sze i kért mon dott
imád sá ga i ban. A Lel ket ne olt suk ki.
Per sze, hogy a pénz ügyek ke vés bé fon -
to sak, mint a lel ki ek. Jé zus így idé zi az
el ső és nagy pa ran cso la tot: „Sze resd az
Urat, a te Is te ne det tel jes szí ved ből, tel -
jes lel ked ből és tel jes el méd ből.”

Az egyik eset ben csak 1-ról van
szó, a má sik ban vi szont 100-ról. E tel -
jes ség je gyé ben kell él nünk min den
ap ró nak tű nő le he tő ség gel is.

1 és 100
É GTÁJOLÓ

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

Az evan gé li kus ko rá lok tól a nép ze -
nei al ko tá so kon át a rock ze né ig a stí -
lu sok szé les pa let tá ját vo nul tat ták fel,
bi zony sá got té ve ez ál tal ar ról, hogy
mi lyen gaz dag és sok ré tű a ma gyar
ze nei vi lág.

Egy kon fir man dus ta lál ko zó nem
múl hat el kon fir má ci ói óra, az az is -
me ret szer zés nél kül. Ezért a részt ve -
vők a dél előtt hát ra lé vő ré szé ben
egy-egy lel kész, hit tan ta nár vagy

teo ló gi ai hall ga tó – köz öttük nagy
szám ban a lí ce um öreg di ák jai – ve -
ze té sé vel rend ha gyó mó don, vál to za -
tos mód sze rek kel mé lyed het tek el
egy-egy té má ban – mind ezt hat ve -
gyes cso port ban. A meg be szélt, fel -
dol go zott té mák be szé de sen ta nús -
kod nak a sok ré tű ség ről: Egy kis bib -
lia is me ret; A nagy hét ese mé nyei; Ká -
té (nél kül is le het)? – dog ma ti ka ma -
go lás nél kül; Egy há zi esz ten dő; Lu ther
Már ton éle te; Kis ma gyar egy ház tör -

té net. Az ebéd szü net előtt egy-egy
szó be li be szá mo ló, el ké szí tett il -
luszt rá ció vagy ké pi meg je le ní tés
for má já ban min den cso port köz -
kinccsé is tet te el vég zett mun ká ját az
egész kö zös ség szá má ra.

A dél utá ni prog ram el ső fe lét, a
Mes ter há zy Ba lázs ál tal ve ze tett
ve tél ke dőt az ebéd utá ni sza bad
idő ben rö vid sop ro ni sé ta ké szí tet -
te elő, ame lyen hely- és egy ház tör -
té ne ti is me re te ket sze rez het tek a
részt ve vők, majd mind eze ket a ve -

tél ke dő so rán ér té kes pon tok ra vált -
hat ták. A kon fir má ci ói ok ta tás, fel -
ké szü lés haj rá já ban hasz nos volt
szem be sül ni az zal, hogy mennyi re
tu da tos és hasz nál ha tó az ed dig
meg szer zett tu dás, s így min den
részt ve vő ma ga is meg ta pasz tal -
hat ta erős sé ge it, és lát hat ta, me lyek
a fej lesz ten dő te rü le tei.

A na pot zá ró úti ál dás előtt a kő -
sze gi evan gé li kus if jú ság tag ja i ból
ala kult Echo ze ne kar kon cert jét hall -

gat hat ták meg a je len lé vők. Re per to -
ár ju kon több nyi re if jú sá gi éne kek
sze re pel tek, így az is me rő sen csen -
gő dal la mok és szö ve gek szín vo na las
fel dol go zá sa és elő adá sa nagy si kert
ho zott a ze ne kar nak.

A nyi tó áhí tat ban el hang zott kér -
dést vé gül nemcsak a részt ve vők vá -
la szol ták meg, ha nem az úti ál dást
adó Ba ra nyay né Rohn Er zsé bet kő -
sze gi lel kész is. Ő úgy vá la szolt rá,
hogy a ke rü let kon fir man du sa i nak
au gusz tus el ső he té ben Gye nes di á -
son van a he lyük, ahol a Nyu ga ti (Du -
nán tú li) Egy ház ke rü let el ső kon fir -
man dus tá bo ra vár ja őket.

A szer ve zők hí vá sá ra négy gyü le -
ke zet kon fir man du sai úgy dön töt tek,
hogy va sár na pra is Sop ron ban ma -
rad nak. Ők a dél után hát ra lé vő ré szét
kö zös ség épí tő já té kok kal, film né -
zés sel töltötték. Va sár nap Sop ron
evan gé li kus vo nat ko zá sú ne ve ze tes -
sé ge it – a ré gi teo ló gia épü le tét, az
Eöt vös-gim ná zi u mot, az Eg gen berg-
há zat és a Fő te ret – te kin tet ték
meg, majd részt vet tek a sop ro ni gyü -
le ke zet is ten tisz te le tén. Szá muk ra
kö zös ebéd zár ta a ta lál ko zót.

Bí zunk ab ban, hogy a gyü le ke ze -
tek ben vég zett kon fir má ci ói ok ta tá -
son túl a jö vő ben egy re töb ben kap -
cso lód nak be a tel jes egy ház ke rü le -
tet meg szó lí tó, a kon fir man du so kat
cél zó ren dez vé nyek be. Hi szen mind
a si ke res nek bi zo nyult mos ta ni ta lál -
ko zó, mind a nyár ra ter ve zett gye nes -
di á si tá bor olyan kö zös sé gi él ményt
ad a részt ve vő fi a ta lok nak, amely
ál tal tu da to sod hat ben nük az evan -
gé li kus egy ház nagy egé szé hez va ló
tar to zás, an nak örö me és egy ben
fe le lős sé ge is. 

g Wag ner Szi lárd

Hol a he lyed?
Kon fir man dus ta lál ko zó Sop ron ban

f Folytatás az 1. oldalról

„Ne fúj juk el az ün -
ne pi tor ta tíz gyer -
tyá ját, de le gyen ott
az asz ta lon a min -
den na pi ke nyér
mel lett az élet ke -
nye re is, mert egye -
dül ez tart hat ja meg
az ott hont és egy -
há zun kat is” –
mond ta ige hir de té -
sé ben Itt zés Já nos, a
Nyu ga ti (Du nán tú -
li) Egy ház ke rü let
püs pö ke, aki egy -
kor ma ga is szol -
gált Kő sze gen. Az
is ten tisz te let al ka -
lom volt ar ra is,
hogy a szép szá mú
ün nep lő gyü le ke zet
Krisz tus meg te rí -
tett asz ta lá nak is
ven dé ge le gyen.

A ra gyo gó nap -
sü tés ben az ud va -
ron foly ta tó dott a ju bi le u mi ün ne pély,
me lyen szó esett a gyü le ke zet dia kó -
ni ai szol gá la tá nak ré geb bi gyö ke re i ről
és per sze az el múlt tíz év tör té né se i -
ről. Így ar ról is, hogy a kő sze gi gyü le -
ke ze tet – Ba ra nyay Csa ba és Ba ra -

nyay né Rohn Er zsé bet lel kész ve ze té -
sé vel – sok szí nű kap cso lat fű zi az in -
téz mény hez, tag jai ak tí van részt vesz -
nek az ott hon min den na pi éle té ben,
élő kap cso lat ban van nak idős la kó i val.
g Ke ve há zi né Czégé nyi Klá ra

Tíz éves Kő sze gen
a Bé kes ség Há za

b La eta re va sár nap ja a kő sze gi gyü le ke zet nek idén kü lö nös kép pen is öröm -
ün ne pe volt: ép pen egy év ti ze de an nak, hogy az egy ház köz ség vissza -
kap ta há zá nak 1950-ben ál la mo sí tott szár nyát, és kár ta la ní tás ban is ré -
sze sült más épü le té ért. Ek kor dön tött úgy a he lyi evan gé li kus kö zös -
ség, hogy új gyü le ke ze ti ter met, lel kész la kást épít tet, a vissza ka pott, fel -
sza ba dult egész épü le tet pe dig a sze re tet szol gá lat ra szán ja. Így kezdte
meg működését tíz év vel ez előtt a Bé kes ség Há za ne vű sze re tet ott hon,
amely ben ma már hu szon hét idős test vér ta lál ol tal mat és bé kes sé get.
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A jubileumi ünnepségen az otthon első lakóit is
köszöntötték…

Köszönt a házigazda iskolalelkész
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A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku -
me ni kus Ta ná csa (ME ÖT) – a so ros
ma gyar EU-el nök ség pri o ri tá sá hoz is
kap cso lód va – már ci us 30-án ro ma
szak mai fó ru mot ren de zett. A kon -
zul tá ci ón a ma gyar or szá gi re for má -
tus, evan gé li kus, bap tis ta, me to dis -
ta, ró mai ka to li kus, gö rög ka to li kus
és pün kös di ci gány misszi ós fe le lő sök,
szak ér tők és ér dek lő dők vet tek részt.
A ter vek sze rint az ese mény egy
több éven át tar tó, rend sze res kon -
zul tá ció el ső al kal ma volt a bol dog -
mon dá sok bib li ai alap ve té se alap ján.

A te ma ti kus mun ka há rom té -
ma kör ben zaj lott: Bé kes ség mun ká lás
a tár sa da lom ban, Bé kes ség mun ká lás
a gyü le ke zet ben, il let ve Bé kes ség -
mun ká lás a fe le ke ze tek ci gány misszi -
ó já ban. A té ma kö rö ket egy-egy fő -
elő adás és két-két kor re fe rá tum mu -
tat ta be, ame lyet fó rum be szél ge tés
kö ve tett Bó na Zol tán nak, a ta nács fő -
tit ká rá nak ve ze té sé vel. Az elő adók és
a kor re fe rá to rok a kö vet ke zők vol tak:
Lu kács Ág nes (bap tis ta), Er dei Nagy
Lász ló (me to dis ta), Bá t ho ri Já nos
(ró mai ka to li kus), Bar nócz ki Ani ta
(re for má tus), Kur di Zol tán (me to dis -
ta), Papp Já nos (bap tis ta), Dur kó
Al bert (pün kös di), Jacz kó György

(gö rög ka to li kus) és Ba logh Győ ző
(gö rög ka to li kus). 

A nyi tó áhí ta tot D. Sze bik Im re
nyu gal ma zott evan gé li kus püs pök, az
öku me ni kus ta nács el nö ke tar tot ta,
a zá ró imád sá got Ba kay Pé ter, az
evan gé li kus egy ház ci gány misszi ói
re fe ren se ve zet te, zá ró ál dást pe dig
Jacz kó György mon dott.

A szak mai fó rum részt ve vői egye -
bek mel lett egyet ér tő en hang sú -
lyoz ták, hogy a ro ma és nem ro ma
né pes ség meg bé ké lé se, a fa lak le bon -
tá sa két ol da lú fel adat, hi szen a meg -
lé vő bé két len ség mö gött – bár nem
egyen lő arány ban – két ol da lú a fe -
le lős ség; ha el fo gad juk, hogy a ci -
gány ság a ma gyar nem zet ré sze, ak -
kor a ci gány el le nes ség egy ben ma -
gyar el le nes ség is; le szö gez ték to -
váb bá, hogy a ci gány ság fel zár kóz ta -
tá sá nak fo lya ma ta sem mi lyen tár sa -
dal mi vagy gaz da sá gi pro jek tum -
mal sem olyan si ke res vagy ígé re tes,
mint a meg hal lott és el fo ga dott
evan gé li zá ci ó val.

Az elő adá sok a ME ÖT hon lap ján
ha ma ro san ol vas ha tó ak lesz nek. A
kö vet ke ző kon zul tá ci ó ra re mény ség
sze rint ez év ok tó be ré ben ke rül sor.

g Dr. Bó na Zol tán

Bol do gok,
akik bé két te rem te nek 

Öku me ni kus ro ma szak mai fó rum

b Az or szá gos misszi ói kon zul tá -
ci ó nak több cél ja is van: le he tő -
sé get nyújt a– na gyobb részt fi -
ze tett – mun ka tár sak nak ar ra,
hogy be szá mol ja nak szol gá la -
tuk ról, meg osszák örö me i ket és
gond ja i kat, ta lál koz za nak más
mun ka ágak kép vi se lő i vel, „szak -
mai kép zés ben” ve gye nek részt,
és lel ki erő sí tés ben is ré sze sül -
je nek. Az idei ta lál ko zó, me -
lyen öt ve nen vet tek részt, min -
den te rü le ten iz gal mas nak, tar -
tal mas nak bi zo nyult.

A mun ka ágak (női, fér fi-, ci gány-,
vak-, lep ra-, rá dió-, re pü lő té ri, kór -
ház-, al ko hol be teg-men tő, bör tön -
misszió) be szá mo ló it a kon fe ren cia
előtt tar tott evan gé li zá ci ós és misszi -
ói bi zott sá gi ülé sen a fel -
ügye lő püs pök kel, Gáncs
Pé ter rel együtt ér té kel ték
ki. A bi zott sá gi ülé sen
hall gat ták meg az or szá -
gos és az egy ház ke rü le ti
misszi ói lel ké szek be szá -
mo ló it is. (A je len té se ket
az ér dek lő dők meg ta lál ják
az Evan gé li kus Misszi ói
Köz pont hon lap ján, a
http://misszio.lu the ran.hu
cí men.) Az ülé sen elő ké szí tet ték a
má jus 28-i egy ház ke rü le ti misszi ói
na pot, mely nek idén Aszód, Bony hád
és Za la eger szeg ad he lyet.

A bi zott sá gi ér te kez le tet kö ve tő
kon zul tá ci ót Gáncs Pé ter áhí ta ta ve -
zet te be, majd két mo ti vá ló elő adást
hall gat hat tak meg a részt ve vők.

Ho gyan ér het nénk el ha té ko nyab ban
egy há zon kí vül  ál ló em be re ket az
evan gé li um ál tal? cím mel Győ ri Ta -
más Jó zsef be szélt ar ról, hogy az egy -
ház tör té net ta nú sá ga sze rint a nö ve -
ke dő egy há zak min dig új gyü le ke ze -
te ket is ala pí tot tak. A má sik elő adást,

me lyet Zsar nai Krisz ti án nyír egy há -
zi lel kész tar tott, iga zán öröm volt hal -
la ni, mert ben ne evan gé li kus kö zös sé -
gek meg ele ve ne dé sé ről hall hat tunk.

E so rok író ja ve tí tett ké pes elő adást
tar tott a Fok vá ros ban ren de zett vi lág -
evan gé li zá ci ós kong resszus ról.

A misszi ói mun ka tár sak fó ru mon
egé szí tet ték ki elő re el kül dött be szá -
mo ló i kat, majd a mun ka ágak meg tar -
tot ták éves ülé sü ket is, me lyen meg -
ter vez ték az idei prog ra mo kat.

Az elő ző év ben meg szer ve zett
evan gé li kus vak misszió mun ka tár sa -
i nak kü lö nö sen is örü lünk. Mun ká -
ju kat se gí ti az oros há zi gyü le ke zet, az
if jú sá gi osz tály és a misszi ói bi zott -
ság is. Idén az egy re erő sö dő kon fe -
ren ci á ik megrendezésén túl Bib li át és
éne kes köny vet is ki ad nak.

A kon zul tá ció „sztár ja” Bors volt,
a vak ve ze tő né met ju hász ku tya. (Há -

rom mil lió fo rint az ára, ér té ke va ló -
já ban pénz ben nem fe jez he tő ki.) 

A Te rem tő tár sul ad ta ne künk az
ál la to kat, me lyek hű sé gük kel, meg -
bíz ha tó mun ká juk kal, ön azo nos sá -
guk kal ta ní ta nak min ket. Bors, ami -
kor „mun ka ru há ja” raj ta volt, tud ta
a dol gát. Ilyen kor nem csá bít ja el fe -
le lős mun ká já tól macs ka, ku tya vagy
egyéb za va ró kö rül mény. 

Ja vas lom, hogy az egy re gya ra po dó
egy há zi ki tün te tet tek kö zé ke rül jön be
idő vel ez a nagy sze rű mun ka társ is.

g Sze ve ré nyi Já nos
or szá gos misszi ói lel kész

Bors, aki től ta nul ha tunk
Misszi ói kon zul tá ció Pi lis csa bán

már ci us 22–23-án

b So kak szá má ra nagy meg le pe -
tést je lent, hogy hét főn a zsi na -
ti ülé sen Hein rich Be dford-
Strohm pro fesszort vá lasz tot -
ták a Ba jor or szá gi Evan gé li kus
Egy ház új tar to má nyi püs pö ké -
vé. Mel let te Hel mut Völ kel egy -
ház fő ta ná csos és Su sanne Bre it-
Keß ler mün che ni re gi o ná lis püs -
pök asszony in dult je lölt ként…

Dr. Jo han nes Fried rich ti zen két éves
püs pök sé ge ok tó ber ben vé get ér,
ezért ke rült sor püs pök vá lasz tás ra a
ba jor evan gé li kus zsi nat ülé sén. 

Kez det ben – so kak sze rint – egy -
ér tel mű nek lát szott a do log, utóbb
még is „kri mi” lett be lő le… Meg is mé -
telt vá lasz tá si for du ló, az után még
egy meg még egy… és csu pán es te
nyolc óra és a ha to dik (!) for du ló után
szü le tett meg az ered mény. A ha to -
dik for du ló ban dr. Hein rich Be dford-
Strohm pro fesszor több sza va za tot
ka pott a zsi na ti ta gok tól, mint Hel -
mut Völ kel, a sze mély ze ti ügye kért fe -
le lős egy ház fő ta ná csos.

Töb ben Su sanne Bre it-Keß ler győ -
zel mét jö ven döl ték, aki már rég óta a
tar to má nyi püs pök ál lan dó he lyet te -
se volt. A kö zel múlt ban a je löl tek kö -
zül ő volt leg in kább je len a mé di á ban,
és ve le le he tett ta lál koz ni az or szág
sok temp lo má nak szó szé kén. De a
„Käß mann-ha tás” most nem mű -
kö dött: a fa vo rit ként in dult Bre it-

Keß ler hét főn az ötö dik vá lasz tá si
for du ló ban ki esett. Né há nyan úgy vé -
lik, hogy „túl am bi ci o nált sá ga” ri asz -
tot ta vissza a vá lasz tó kat, má sok vi -
szont úgy sej tik, hogy van nak zsi na ti
ta gok, akik nép sze rűt len dön té sei mi -
att ne hez tel nek rá.

Eb ből a szem pont ból az öt ven egy
éves Hein rich Be dford-Strohm „jobb
la pok kal” vág ha tott ne ki a püs pök vá -
lasz tás nak, hi szen ed dig nem kel lett
– eset leg ke vés bé nép sze rű – dön té -
se ket hoz nia a mün che ni or szá gos
iro dá ban. Tel je sen más te rü le ten te -
vé keny ke dett. Teo ló gi ai pá lya fu tá sát
asszisz tens ként kezd te a hei del ber -
gi egye te men, de ké sőbb is szo ci ál -
eti kus ma radt, szo ci á lis té mák kal
fog lal ko zó egy há zi gré mi u mok nak

lett tag ja és fon tos hang ja. Gyü le ke -
ze ti lel kész ként Co burg vá ro sá ban
szol gált, ahol egy fo gya té ko sok szá -
má ra lét re ho zott dia kó ni ai mű helyt
is ve ze tett.

Az új püs pök több ször töl tött
hosszabb időt az Ame ri kai Egye sült
Ál la mok ban, és már teo ló gi ai ta nul -
má nyai alatt gon dos ko dott ar ról,
hogy ne kell jen egye dül ha za tér nie: fe -
le sé ge – De bo rah – Bos ton ból szár -
ma zik. Há rom gyer me kük van: Jo nas,
Len nart és Nat han. Rend sze re sen
vissza-vissza tér tek Ame ri ká ba, Hein -
rich Be dford-Strohm egy ide ig ta ní -
tott is New York ban. Vé gül 2004-ben
lett a bam ber gi egye tem pro fesszo ra,
ahol a rend sze res teo ló gi ai tan szé ket
ve ze ti. Ot ta ni hall ga tó sá ga ál lí tó lag bi -
za ko dott ab ban, hogy nem vá laszt ják
őt püs pök ké – hi szen nem akar ták el -
ve szí te ni sze re tett ta ná ru kat. 

A zsi nat azon ban nem hall ga tott
a hall ga tók ra, ha nem más kép pen
dön tött: az év vé gén a ked velt ta nár
a pro fesszo ri szé két le cse ré li a püs -
pö kire. Ik ta tá sá ra ok tó ber 30-án ke -
rül sor a nürn ber gi Lo renz-temp -
lom ban.

Még egy fon tos – ma gyar szem -
pont ból sem ér dek te len – vá lasz tás
tör tént az el múlt na pok ban a ba jor
egy ház ban: dr. Lud wig Mar kert nyug -
díj ba vo nu lá sa után Mic ha el Bam -
mes sel, Nürn berg ed di gi vá ro si es pe -
re se lesz a Ba jor or szá gi Dia kó nia új
el nö ke.

g Hol ger Man ke

NÉ MET OR SZ Á G I TU D Ó SÍ  TÓNK JE LE N TI…

Meg le pe tés Ba jor or szág ban
Hein rich Be dford-Strohm lesz az új tar to má nyi püs pök

Elő ször tár gyalt a most ké szü lő új
egy há zi tör vény ről Szász fal vi Lász -
ló, a Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi -
nisz té ri um egy ház ügyi, ci vil ügyi és
nem ze ti sé gi ál lam tit ká ra a négy tör -
té nel mi egy ház ve ze tő jé vel már ci us
30-án Bu da pes ten. 

A Ma gyar Táv ira ti Iro da in for má ci -
ói sze rint a tár gya lást a fe lek elő re mu -
ta tó nak ér té kel ték, az egy há zak tá mo -
ga tó an fo gad ták az új egy há zi tör -
vény kon cep ci ó ját. Meg ál la pod tak ab -
ban is, hogy a kö vet ke ző tár gya lá so kat
szak ér tői szin ten foly tat ják, mi u tán az
Or szág gyű lés el fo gad ta az új alap tör -
vényt. (A par la ment idei el ső fél éves
tör vény al ko tói ter ve ze té ben sze re pel az
új egy há zi tör vény meg vi ta tá sa.)

Szász fal vi Lász ló a közelmúltban
a Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye tem
Ál lam- és Jog tu do má nyi Ka ra, a Re -
for má tus Köz éle ti és Kul tu rá lis Köz -
pont és a Ma gyar Kül ügyi In té zet tu -

do má nyos kon fe ren ci á ján tar tott
elő adá sá ban is mer tet te elő ször az új
egy há zi tör vény ter ve ze tét.

Egye bek mel lett ki tért ar ra, hogy
a ter vek sze rint leg alább százéves
múlt tal és/vagy 25 ez res tag ság gal kell
majd ren del kez ni ük azok nak a fe le -
ke ze tek nek, ame lyek meg sze ret nék
kap ni a tör té nel mi egy ház stá tu sát.

Mint ak kor kö zöl te, há rom szin tű
cso por to sí tást ter vez az új egy há zi
tör vény kon cep ci ó ja: a tör té nel mi fe -
le ke ze te ken kí vül lesz nek úgy ne ve zett
el is mert egy há zak. Azok az egy há zak,
ame lyek egyik ka te gó ri á ban sem
sze re pel nek, val lá si egye sü let ként
mű köd het nek to vább az el kép ze lé sek
sze rint, ez zel pe dig a ci vil szer ve ze -
tek re, egye sü le tek re vo nat ko zó tör -
vény alá tar toz nak majd.

Elő adá sá ban szólt ar ról is, hogy a
ki zá ró lag a Fő vá ro si Bí ró sá gon tör -
té nő be jegy zés hez a ter vek sze rint a

hit el ve ket is be kell mu tat ni. A ka te -
gó ri ák meg ha tá ro zá sá nál fon tos
szem pont, hogy ki szűr jék az üz let sze -
rű te vé keny sé get foly ta tó egy há za kat.

Az ál lam tit kár in dok lá sa sze rint az
új egy há zi tör vény re azért van szük -
ség, mert az eb ben a té má ban szü le -
tett 1990. évi IV. tör vény „nem zet kö -
zi szin ten ide jét múlt tá vált”, az egy -
ház ala pí tást te kint ve pe dig „ult ra li -
be rá lis nak” bi zo nyult.

A meg be szé lé sen je len volt Er dő
Pé ter bí bo ros, prí más, esz ter gom–bu -
da pes ti ér sek, Bölcs kei Gusz táv, a
Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház
zsi na tá nak lel ké szi el nö ke, Gáncs
Pé ter, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház el nök-püs pö ke, Zol tai Gusz -
táv, a Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz -
sé gek Szö vet sé gé nek (Ma zsi hisz)
ügy ve ze tő igaz ga tó ja és Feld máj er Pé -
ter, a Ma zsi hisz el nö ke. 

d MTI

Az új egy há zi tör vény ről tár gyalt Szász fal vi Lász ló
a tör té nel mi egy há zak ve ze tő i vel

Tár sa dal mi sú lyá nak meg fe le lő en
je len jen meg az egy ház a köz szol gá -
la ti mé di á ban – mond ta Kiss-Ri gó
Lász ló, a Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki
Kon fe ren cia (MKPK) mé dia ügye -
kért fe le lős püs pö ke március 30-án
Bu da pes ten, a Ma gyar Ka to li kus
Egy ház és a Nem ze ti Mé dia- és Hír -
köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csa kép -
vi se lő i nek esz me cse ré jét kö ve tő saj -
tó tá jé koz ta tón.

A meg be szé lés után, amely nek
egyik fő té má ja a ki dol go zás alatt ál -
ló köz szol gá la ti kó dex tar tal ma volt,
Kiss-Ri gó Lász ló azt mond ta: sze ret -
nék, hogy a köz szol gá la ti mé di á ban
az ed di gi ek nél hang sú lyo sab ban je -

len je nek meg a tár sa dal mi szo li da ri -
tás, az er kölcs és az igaz sá gos ság té -
mái, va la mint a csa lá di és más kö zös -
sé gi ér té kek.

Be szélt ar ról is, hogy a mé dia ta nács
fel ál lí tan dó köz szol gá la ti tes tü le té be
– amely nek tizennégy tag ja van, eb -
ből nyolc ál lan dó, ha tot pe dig sor sol -
nak – Szi ko ra Jó zse fet, a Ma gyar Ka -
to li kus Új ság írók Szö vet sé gé nek el nö -
két de le gál ja a püspöki konferencia.

A sze ged–csa ná di me gyés püs -
pök meg ál la pí tot ta: a szer dai tár gya -
lás azt mu tat ta, hogy az egy ház és a
mé dia ta nács kép vi se lői „egy hul -
lám hosszon van nak”. 

d MTI

Egyház a közszolgálati médiában
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Hein rich Be dford-Strohm

Kérés betörés után
Saj ná lat tal tu dat juk, hogy 2011.
már ci us 28-án is me ret len tet te -
sek be tör tek a bu da pes ti Szlo vák
Aj kú Evan gé li kus Egy ház köz ség
ká pol ná já ba. Aj tón kat, per se -
lyün ket – tar tal mát ki ürít ve –
meg ron gál ták, va la mint az ol -
tár ról el vit ték két ré gi gyer tya tar -
tón kat. Ha va la me lyik egy ház köz -
ség ben len ne két olyan gyer tya -
tar tó, ame lyet nem hasz nál nak, és
nél kü löz ni tud ná nak, szí ve sen
el fo gad juk a fel aján lást. 

Kö szö net tel: 
Gu lá csi né Fa bu lya Hil da

evan gé li kus lel kész
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Me lyik rit kább: a rend sze re sen imád -
ko zó vagy a ver set ol va só – plá ne sza -
va ló – ti zen éves? Ami kor Bánsz ki Ist -
ván iro da lom tör té nész nek, az is mét
evan gé li kus sá lett nyír egy há zi Kos -
suth-gim ná zi um igaz ga tó já nak fe jé -
ből ki pat tant Az Úr ér ke zé se cí mű
sza va ló ver seny öt le te, nem biz tos,
hogy ezt a kér dést is vé gig gon dol ta.
A ka rak te rét ke re ső új egy há zi is ko -
la ve ze tő jét va ló szí nű leg csu pán az a
fel is me rés in dí tot ta cse lek vés re, hogy
is te nes ver sek ből sen ki sem ren dez
vers mon dó ver senyt, így a szer te az
or szág ban mind na gyobb szám ban
(új ra)lé te sü lő egy há zi fenn tar tá sú
kö zép is ko lák ma gyar ta ná ra it bi zo -
nyá ra ér de kel ni fog ja egy ilyen öku -
me ni kus se reg szem le. 

– Ti zen nyol ca dik al ka lom mal áll -
nak ki a di á kok az is te nes ver sek kel,
akár érett sé giz het ne a ver seny is –
kom men tál ja de rű sen a múl tat az idei
zsű ri el nö ke, Ká kay Ist ván, a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos
Iro dá já nak igaz ga tó ja. – És lát szik a
részt ve vők szép szá mán és fel ké -
szült sé gén, hogy igen ko mo lyan ve -
szik. Túl nyo mó több sé gük he lye sen
ér tel me zi a ver se ket, jól hang sú lyoz.
Nem csak el mond ják a szö ve get, át is

gon dol ják, hogy mi ről szól. Pe dig
ezek na gyon ko moly ver sek, akad nak
köz tük ne he zen mond ha tó, ki fe je zet -
ten hosszú köl te mé nyek is. Nem azt
az időt él jük, ami kor jel lem ző len ne
a fi a ta lok ég fe lé for du lá sa. Ha ilyen
szín vo na lon tud ják ezt itt „pro du kál -
ni”, ak kor az azt je len ti, hogy eb ben
hó na pok mun ká ja van, vagy is ezek -
kel a gon do la tok kal több hó na pon át
él tek együtt, ami – úgy gon do lom –
a sze mé lyi sé gük re is je len tős po zi tív
ha tás sal le het.

– Sze re tek ol vas ni, sze re tem a
ver se ket, de csak most érett meg ben -
nem, hogy ki áll jak má sok elé – mond -
ja Tóth Cse per ke, a sop ro ni Ber zse -
nyi Dá ni el Evan gé li kus Gim ná zi um
vég zős di ák ja, aki most in dult elő ször
sza va ló ver se nyen. Re mé nyik Sán dor
Pi lá tus cí mű köl te mé nyé ről azt gon -
dol ta, ke ve sen vá laszt ják majd, de té -
ve dett. – A ver set ma gam pró bál tam
ér tel mez ni, és na gyon ér de kes volt itt
má sok tól hal la ni, mert azt vet tem

ész re, mi lyen sok más ér tel me zé se is
le het ugyan an nak a köl te mény nek.
Vá lasz tá som ban egyéb ként az is sze -
re pet ját szott, hogy nagy pén tek-
nagy szom bat éj sza ká ján tör tén he tett

az a kép ze let be li pár be széd, amit a
vers meg je le nít, és he lyén va ló nak
gon dol tam az egy há zi év ből ezt meg -
mu tat ni… 

Hall gat ván a sop ro ni lí ce um érett -
sé gi előtt ál ló di ák já nak sza va it, meg

sem le pő dünk, ami kor el árul ja, hogy
leg szí ve seb ben Pá pán ta nul na to -
vább a Re for má tus Teo ló gi ai Aka dé -
mia lel ki pász to ri sza kán.

Me rő vé let len, hogy a ver seny he -
vé ben meg szó lí tott má sik in du ló, a
Deb re ce ni Re for má tus Kol lé gi um
Gim ná zi u má nak di ák ja, Oláh An na
ugyan csak lel kész nek ké szül, bár ő
még csak ti ze di kes. Adott nak ve szi,
hogy akik itt pó di um ra áll nak, már is -
me rik Is tent: 

– Mi vel itt ál ta lá ban egy há zi is ko lá -
ba já rók in dul nak, min den ki ben ott van
az a mi ni má lis „mus tár mag”! Má rai
Sán dor Ha lot ti be széd cí mű ver sét
vá lasz tot tam el ső ként. Má rai ezt olasz -
or szá gi emig rá ci ó ja alatt ír ta, és a ma -
gyar ság el vesz té sé ről szól. Ar ról – is –
, hogy a kül föl dön rit káb ban hasz nált
anya nyelv be mi ként fu ra kod nak be az
ide gen sza vak. Vi szony lag ne héz mon -
da ni ezt a köl te ményt, mert fel fo ko zott
lel ki ál la pot kell hoz zá, de át tu dom
érez ni, mert szá mom ra fon tos a ma -

gyar nyelv, és sze ret ném, ha meg ma -
rad na a ré gi ér té ke i vel. 

Az Úr ér ke zé se cí mű sza va ló ver -
seny ki írói szem pon to kat ad nak a
vers vá lasz tás hoz; most a ti zen nyol -
ca dik al ka lom hoz ér ve a ha tá ron tú li
ma gyar köl tő ket aján lot ták a di á kok
és fel ké szí tő ta ná ra ik fi gyel mé be.
Re mé nyik Sán dor, Má rai Sán dor
ver sei mel lett meg szó lal tak Áp rily
La jos, Dsi da Je nő, Sza bó T. An na,
Wass Al bert mű vei, né me lyik köl te -
mény több ször is. 

A meg mé ret te tés re ti zen ki lenc kö -
zép is ko la har minc há rom di ák ja je lent -
ke zett. Az aszó di, bé kés csa bai, bu da -
pes ti, győ ri, sop ro ni evan gé li kus kö -
zép is ko lák ta nu lói mel lett ér kez tek re -

for má tu sok Deb re cen ből, Kis vár dá -
ról, Mis kolc ról, ró mai ka to li ku sok
Gyu lá ról, Kis vár dá ról, ne ve zett di á kot
a haj dú do ro gi gö rög ka to li kus gim ná -
zi um, és per sze vol tak nyír egy há zi
részt ve vők is, ró mai ka to li kus, il let ve
a ren de ző evan gé li kus in téz mény ből
egy aránt. Az uni tá ri u so kat, va la mint
a ha tá ron tú li a kat a há zi gaz dák szé -
kely ke reszt úri test vér is ko lá ja, a Ber -
de Mó zes Gim ná zi um kép vi sel te. 

– Hogy eb ben az esz ten dő ben a ha -
tá ron tú li köl tők is te nes ver se it je löl -
tük meg a ver seny ki írás ban, az per sze
nem vé let len: ez zel a vá lasz tás sal is ki -
fe jez zük örö mün ket, hogy et től az év -
től a ha tá ron tú li ma gya rok is ma gyar
ál lam pol gá rok le het nek – ad ké zen -
fek vő ma gya rá za tot Tar Já nos né, a
Nyír egy há zi Evan gé li kus Kos suth La -
jos Gim ná zi um igaz ga tó ja. 

A zsű ri el nö ke, Ká kay Ist ván még
hoz zá fű zi: 

– Nem zet egye sí tés ről, -egye sü -
lés ről be szé lünk so kat mos ta ná ban,
de itt an nak lát juk ki vá ló pél dá ját,
hogy kul tú rá já ban, köl té sze té ben,
gon do lat vi lá gá ban ez a nem zet egy.
És so sem volt szét sza kít va. 

g Veszp ré mi Er zsé bet

Ha tá ron tú li ma gyar köl tők kel
imád koz tak

Érett vers mon dó ver seny Nyír egy há zán

b Áp ri lis el se jén nem bo lon doz ni
se reg lett kö zel száz, evan gé li kus
is ko lá ba já ró – ter mé szet tu do -
má nyok ban te het sé ges – di ák
Bu da pest re, ha nem hogy ké mi -
á ból és bio ló gi á ból össze mér je
a tu dá sát. Idén ugyan is a De ák
Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um
adott ott hont an nak a két éven -
te meg ren de zett, nagy sza bá sú
ver seny nek, amely ez út tal is a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház tá mo ga tá sá val va ló sul ha -
tott meg. Eb ben az év ben ti zen -
négy is ko la kép vi sel tet te ma -
gát a Szent-Györ gyi Al bert ről el -
ne ve zett ver sen gé sen, így el -
mond ha tó, hogy az evan gé li -
kus is ko lák kö zöt ti meg mé ret -
te té sek kö zül ez a leg nép sze rűbb
or szá gos ver seny.

A ren dez vény kö zös áhí tat tal kez dő -
dött, ame lyet Rozs-Nagy Szil via is ko -
la lel kész tar tott, majd Kézdy Edit
igaz ga tó kö szön töt te a csa pa to kat és
kí sé rő ta ná ra i kat. A meg nyi tó után –
a csa pat ver seny el ső ré sze ként – „ál -
lat be mu ta tók” kö vet kez tek. Min den
is ko la há rom per ces pre zen tá ci ó val
ké szült, amely ben a csa pa tok egy-egy
ál ta luk vá lasz tott vé dett ál la tot mu -
tat tak be – elő re meg adott szem pon -
tok alap ján. A di á kok nem utol só sor -
ban kre a ti vi tá su kat bi zo nyít hat ták e
fel adat vég re haj tá sa köz ben, hi szen
a kö zön ség lát ha tott sza la mand ra jel -
me zes gim na zis tát, hall ha tott sza va -
la tot, avagy vad les re kö vet het te az er -
dész nek öl tö zött di á ko kat.

Amíg a fi a ta lok a ver seny dol go za -
ta i kat ír ták, a kí sé rő  ta ná rok dr. Bar -
ta End ré nek, a Deb re ce ni Egye tem
Bio ké mi ai és Mo le ku lá ris Bio ló gi ai
In té ze te tu do má nyos fő mun ka tár sá -
nak to vább kép zés sel fel érő elő adá sát
hall gat hat ták meg a bi o in for ma ti ka
lé nye gé ről és le he tő sé ge i ről.

Az egyes tan tár gya kért fe le lős
szer ve ző  ta ná rok – Fa za kas And rea
(bio ló gia) és Ist ván ffy né Tom ka Már -
ta (ké mia) – rend kí vül sok időt és
ener gi át fek tet tek mind az el mé le ti
fel adat so rok össze ál lí tá sá ba, mind
a gya kor la ti rész, a kí sér le tek ki ta lá -
lá sá ba és elő ké szí té sé be.

A zsű ri tag jai – Haj dó Ákos, egy -
há zunk or szá gos iro dá ja ok ta tá si és
is ko lai osz tá lyá nak ve ze tő je (bio ló gia
sza kos ta nár), dr. Ró zsa he gyi Már ta,

az EL TE Ké mi ai In té ze té nek nyu gal -
ma zott tu do má nyos fő mun ka tár sa,
Győry né Timár Hen ri et te, az evan gé -
li kus is ko lák ter mé szet tu do má nyo -
kért fe le lős tan tárgy gon do zó ja, a
ver seny „meg ál mo dó ja”, va la mint
Po dany An na, a szar va si Ben ka Gyu -
la Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da ta ná ra
– mind el is me ré sü ket fe jez ték ki az
igé nyes és a kor osz tá lyok hoz jól il -
lesz ke dő fel ada to kért, il let ve a ver -
seny ma gas szín vo na lá ért.

Mind a kilenc ver seny ka te gó ria
el ső há rom he lye zett je ér té kes dí ja -
kat ve he tett át, ame lyek egy ré szét a
Ter mé szet Vi lá ga fo lyó irat, a Ter mé -
szet BÚ VÁR ma ga zin, a Ma gyar Ter -
mé szet tu do má nyi Mú ze um, va la -
mint az Ale xand ra Ki adó aján lot ta fel. 

Az is ko lák kö zöt ti ver senyt, amely
a csa pat ta gok egyé ni ered mé nyé -
nek össze sí té sé vel és az ál lat be mu ta -
tók ér té ke lé sé nek fi gye lem be vé te -
lé vel szü le tett meg, a szer ve ző is ko -
la csa pa ta nyer te. Má so dik he lyen a
Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus
Gim ná zi um és Kol lé gi um „vá lo ga -
tott ja” vég zett, a har ma dik pe dig a
szar va si Ben ka Gyu la Ál ta lá nos Is ko -
la és Óvo da csa pa ta lett. 

A vi lá gi mé dia fo lya ma to san ar ról
tu dó sít, hogy a ma gyar or szá gi ter mé -
szet tu do má nyos ok ta tás baj ban van,
e tan tár gyak nem nép sze rű ek, óra -
szá muk ala csony. A baj egyik oká nak
gyak ran azt te kin tik, hogy a diákok
ke vés kí sér le tet vé gez nek az órá -
kon, és egy re ke ve sebb a kí sér le te ző
ta nár is. A ta nu ló kí sér le tek él mé nyé -
nek va rá zsa min den bi zonnyal meg -
érin tet te a Szent-Györ gyi Al bert
ver se nyen részt ve vő di á ko kat, akik

to váb bi ta nul má nya i kat mo ti vá ló
erő ként vi het ték ma guk kal a szí nes
ol da to kat tar tal ma zó kém csö veknek,
a szó da víz zel, sü tő por ral, szal al ká li -
val, pu ding por ral és más hét köz na -
pi anya gok kal vég zett kí sér le teknek,
no és a fel is me rés re szánt fű sze rek il -
la tá nak em lé két.

A díj ki osz tót kö ve tő en a ver seny
részt ve vői együtt mond ták el Szent-
Györ gyi Al bert imád sá gát, ame lyet
út ra va ló ul meg ka pott min den ver -
seny ző és kí sé rő ta nár: „Uram, en -
gedd, hogy tár sa id le gyünk az al ko -
tás ban, meg ért sük és meg szé pít sük a
Te ke zed mun ká ját, hogy ez a mi föl -
dünk biz tos ott ho na le gyen a gaz dag -
ság nak, szép ség nek, bol dog ság nak és
bé kes ség nek.”

d EvÉlet-infó

Konyhasó, ecet,
pudingpor, szalalkáli

Nincs baj ban az evan gé li kus is ko lák
ter mé szet tu do má nyos ok ta tá sa! – er ről

ta nús ko dott a Szent-Györ gyi Al bert
természet tu do má nyi ver se nyen részt ve vő

közel száz fős di ák ság fel ké szült sé ge
és lel ke se dé se

A szavalóverseny néhány

díjazottja

• I. Czi be re Iza bel la (Szent Im -
re Ka to li kus Gim ná zi um, Ál -
ta lá nos Is ko la és Kol lé gi um,
Nyír egy há za)

• II. Zi la Te o dó ra Zsu zsan na
(Deb re ce ni Re for má tus Kol lé -
gi um Gim ná zi u ma, Deb re cen)

• III. Sza bó Ist ván Zol tán (Ady
End re – Bay Zol tán Kö zép is -
ko la, Sar kad)

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Or szá gos Iro dá já nak kü -
lön dí ja:
• Sza bó Lil la (Re for má tus Ál ta -

lá nos Is ko la és Gim ná zi um,
Kis vár da)

b Az is te nes ver sek leg több je vég ső so ron imád ság. Há la adó, bi zony ság -
ke re ső, vi tá zó, szá mon ké rő, csak úgy meg be szé lő… De imád ság még
ak kor is, ha nem ha son lít ar ra, amit össze kul csolt kéz zel gon dol, sut -
tog vagy fenn han gon el mond az em ber. Rit mus sal, rím mel, köl tői esz -
kö zök kel éke sí tett imád ság. Olyan gon do la tok kal, me lyek bi zo nyo -
san ott kó szál hat nak bár me lyi künk fe jé ben, ám köl tői te het ség kell
hoz zá, hogy az után ne csak a mon da ni va ló has son, hanem a meg for -
má lás szép sé ge is… Áp ri lis el ső két nap ján is mét is te nes ver sek kel ver -
seng tek kö zép is ko lás sza va lók a Nyír egy há zi Evan gé li kus Kos suth La -
jos Gim ná zi um ban.
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A zsűri tagjai (balról jobbra): Markovics Attila pedagógus, Hetey László
színművész, Szabó Tünde színművész, Kákay István és Tar Jánosné

Kákay István átadja a díjat a verseny első helyezettjének
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Me rész ívű temp lo mai, fe hér ká pol -
nái elé kép ze lem. Ott áll és vár a ma -
gyar or ga ni kus épí té szet egyik el in -
dí tó ja, Cse te György, hogy út ra va ló jó
szó val aján dé koz zon meg ben nün ket. 

Rá is il le nek azok a so rok, ame lye -
ket Ká nyá di Sán dor Kós Ká roly arc -
ké pe alá írt: „Haj lé kot Is ten nek, / haj -

lé kot em ber nek / kő ből, fá ból / há -
zat, / rak tál a lé lek nek / kő nél, cse -
re fá nál / erő sebb igék ből / vá rat. //
Áld jon ér te Is ten, / áld jon ér te em -
ber; / Is ten s em ber / dol ga. / Fa lak
omol hat nak / kö vek is vás hat nak, /
ma gas lik, nem por lad / a meg tar tó
pél da. // Ba ráz dált or cád ról / az
idő alá foly, / mint az ol va dó hó / a
vén Mag urá ról.”

Rá is il le nek a zsol tá ros sza vak, hi -
szen Cse te György az er dé lyi po li -
hisz tor ha tá sá ra vá lasz tot ta szép és
ne héz hi va tá sát. 1957-ben fel vé te li zett
a Bu da pes ti Mű sza ki Egye tem Épí -
tész mér nö ki Ka rá ra. Sze ren csé re fel -
vet ték; mi u tán vég zett, te rem tő kép -
ze le te on tot ta az épü le te ket: az or fűi
For rás ház, a ha lász te le ki Szent Er zsé -

bet-temp lom, az Ópusz ta sze ren fel -
épült Nem ze ti Tör té ne ti Em lék -
park… Gyö nyö rű a ja nu ár ban hó fed -
te maj sai ká pol ná ja is az 1956-os
Em lék mú ze um ud va rán. Amed dig a
szem el lát, min de nütt a sű rű os tya -
fe hér ség, vé kony láng ként lo bog
előt te nem ze ti zász lónk.

„Az épí té szet lé nye ge: a sze re tet”
– mond ta a Vár ban, a Li tea Könyv -
sza lon ban, a cse rép kály há nak tá -
masz tva a há tát. „Azért épí tett haj -
lé kot az em ber – foly tat ta csen de -
sen –, hogy meg véd je ma gát és csa -
lád ját, biz ton ság ban és nyu ga lom -
ban él jen. Nincs cso dá la to sabb do -
log, mint a sze re tet te re it for mál ni,
le gyen az la kó ház vagy temp lom.”

Haj lék ká haj lí ta ni. Hi szen már a
pász tor is haj lí tott fa ágat hasz nál
kuny hó já hoz. A ma gyar nyelv cso dá -
la tos gaz dag sá gát mu tat ja, hogy ezt
a szót med dig le het tá gí ta ni. Föl az
égig. Menny ma gas sá gig. 

Mint ha imá ra kul csolt ke zet for -
mál ná nak a Cse te-temp lo mok. De
kép zel het jük Is ten nél zör ge tő kéz nek

is, a Bib lia egy-egy meg ele ve ne dő ré -
szé nek; az er dé lyi fa tor nyot négy
ki sebb ve szi kö rül, Jé zus és négy
evan gé lis ta: Má té, Márk, Lu kács és
Já nos szü le tik meg a vég te len ben. És
a bel ső te rek: több he lyen is a fe le sé -
ge meg ál mod ta vász nak éke sí tik.
Cse te Il di kó tex til re, fes ték kel, föl na -

gyít va új ra ír ta-fes tet te tör té nel mün -
ket. El ső da rab ja az Ist ván ki rály in -
tel mei. Az Im re her ceg nek szánt ta -
ná csok vö rö ses szí nű tex til re íród tak,
szkí ta-avar arany fe je del mi dí szek áb -
rá i val meg-meg sza kít va, ro vás írás sal,
ma gya rul.

Mennyi ne mes szán dék, aján dék,
gyö nyö rű en meg ter ve zett temp lom!
Meg érint se az em ber lel két. Hogy
má  sok le gyünk, job bak. Ért sük a fa -
lak, tor nyok né ma ság-sza va it, érez -
zük az el szállt év szá za dok em lé ke it. 

Cse te György üze ne te ar ra fi -
gyel mez tet: tisz tel jük ele in ket, sze -
res sük édes anya nyel vün ket, eu ró -
pa i sá gun kon be lül ma rad junk meg
ma gyar nak! 

g Feny ve si Fé lix La jos

CSE TE G YÖRG Y ÜZ E NE TE

Haj lé kot hajlítani Is ten nek

Meg je lent Böj te Csa ba fe ren ces ren -
di szer ze tes nek, a Dé vai Szent Fe renc
Ala pít vány ala pí tó já nak új, Irány tű a
vég te len hez cí mű köny ve. A kö te tet,
amely egy négy ré szes so ro zat har ma -
dik da rab ja, március 23-án mu tat ták
be Bu da pes ten. A so ro za tot gon do -
zó He li kon Ki adó tá jé koz ta tá sa sze -
rint az új kö tet a Tíz pa ran cso lat
kö ré épül, s ben ne a fe ren ces szer ze -
tes – töb bek kö zött – olyan kér dé sek -
re ad vá laszt, mint hogy idő sze rű ek-
e még a mó ze si idő ben kő táb lá ra vé -
sett in tel mek, vagy hogy mit kezd jen
a ma em be re a szi go rú til tá sok kal.

A ki adó sze rint Böj te Csa ba szá -
má ra nincs ta bu té ma, a ho mo sze xu -
a li tás ról, a pe do f í li á ról, a fo gam zás -
gát lás ról, az abor tusz ról és az eu ta -
ná zi á ról épp oly ter mé sze te sen be szél,
mint a va sár nap meg szen te lé sé ről
vagy a sí rig tar tó hű ség szép sé gé ről.

d MTI

Iránytű a
végtelenhez

b „Mun ka prog ram” he lyett a fe le -
lős gon dol ko dás konk ré tu ma it
ke res ték kö zel hat va nan az el -
múlt hét vé gén Ba la ton szár szón,
az evan gé li kus egye te mi gyü le -
ke ze tek ha gyo má nyos ta lál ko zó -
ján. Az Evan gé li kus Kon fe ren -
cia- és Misszi ói Ott hon ban tör -
tén tek ről Bu day Bar na bás ele -
ve ní tet te fel em lé ke it.

A Kap cso la ta ink té má ban el ső es te
Orosz Ka ta lin pszi cho ló gus volt se -
gít sé günk re az ön ma gunk kal kap cso -
la tos kér dé sek fel tá rá sá ban. A gyer -
mek ként át élt tör té né sek le nyo ma tai
meg ha tá ro zó ak a ké sőb bi ek ben, a
szü le ink től lá tott ma ga tar tás min ták
kó do lód nak ben nünk – tud hat ták
meg a fi a ta lok. Ám ezek a tu dat ta la -
nul meg ha tá ro zó és sok szor ge ne rá -
ci ó kon át íve lő „kó dok” nem szük ség -
sze rű en kell, hogy ele ve el dönt sék
sor sunk ala ku lá sát. Sok gon dol ko dás -
sal és ke mény mun ká val meg vál -
toz tat ha tó, fe lül ír ha tó még a rossz
örök ség is.

Szom ba ton a má sok hoz fű ző dő
kap cso la ta in kat vizs gál tuk. Kom ló si
Pi ros ka pszi cho ló gus, a Ká ro li Gás -
pár Re for má tus Egye tem Kom mu ni -
ká ció Tan szé ké nek do cen se elő adá -
sá ban szer ve sen kap cso ló dott az elő -
ző es ti be szél ge tés hez. A je len lé vők
meg tud hat ták, hogy a cse cse mő -
kor ban át élt biz ton ság és el fo ga dás,
az anyá val meg ta pasz talt egy ség
(szim bi ó zis), majd a le vá lás, ám
még is kö zel ben ma ra dás biz ton sá ga
fel nőtt éle tünk szi tu á ci ó i ban is mét -
lő dik.

Vé gig jár tuk egy pár kap cso lat kü -
lön bö ző fá zi sa it is, ame lyek ben a
cse cse mő ko ri él mé nyek ha tá sa egy -
ér tel mű en kö vet he tő, ki mu tat ha tó.
Aki cse cse mő ként meg ta pasz tal hat -
ta az el fo ga dott ság él mé nyét, an nak

ez nyo mot hagy az egész éle tén, ha -
tás sal van pár- és egyéb kap cso la ta -
i ra. Aki nek vi szont ép pen el len té tes
él mé nyei van nak eb ből az élet kor ból,
vagy is az el ső évek ben nem ka pott
ele gen dő sze re te tet és fi gyel met, az
– mi ként Kom ló si Pi ros ka fo gal ma -
zott – mint ha egy szür ke szem üve -
gen ke resz tül szem lél né az egész vi -
lá got: pesszi mis ta, ag gó dó, az el fo ga -
dást és el fo ga dott sá got ne he zen meg -
él ni tu dó em ber ré vá lik. Ám az éle -
tünk – a fel tárt meg ha tá ro zott sá gok
el le né re – nem pre desz ti nált. A kö -
zö sen lét re ho zott új csa lád ban a há -
zas társ, aki ma ga is hoz za cse cse mő -

ko ri ta pasz ta la ta it, so kat tud vál -
toz tat ni, ala kí ta ni a ho zott min tá kon.

A Ba la ton-part áp ri li si aján dék me -
le gé ben ebéd után há rom works hop
„nyi tot ta meg ka pu it”. 

Ga dó Györggyel, Al Go re volt
ame ri kai al el nök Kel le met len igaz ság
cí mű köny vé nek egyik for dí tó já val a
kö tet ről és a könyv ből ké szült filmről
be szél get het tünk. 

A má so dik cso port nak Végh Sza -
bolcs, a ta lál ko zó nak ott hont adó
misszi ói ott hon igaz ga tó ja ma gát az
in téz ményt mu tat ta be, be szá mol va
ar ról, hogy a kö zel múlt ban meg -
nyert pá lyá zat nak kö szön he tő en mi -
lyen fej lesz té sek zaj lot tak-zaj la nak
(pél dá ul nap ele mek be épí té se, az
eső víz fel hasz ná lá sa WC-öb lí tés re,
fal hű tés a kon fe ren cia te rem ben és az
apart man ban), ame lyek ré vén kör -
nye ze tét ke vés bé ter he lő mó don,
ke ve sebb ener gia fel hasz ná lá sá val
mű kö dik majd az épü let. 

A har ma dik cso port tag jai Koz ma-
Viz ke le ti Dá ni el pszi cho ló gus, csa lád -
te ra pe u ta se gít sé gé vel az ag resszió
kü lön bö ző as pek tu sa it jár ták kö rül,
ez út tal az al ko tás és a cso port já ték
kre a ti vi tá sán ke resz tül.

Pén te ken es te, szom ba ton reg gel
és es te az egye te mi gyü le ke ze ti lel ké -
szek tar tot tak áhí ta tot, me di tá ci ót,
amely meg ala poz ta, il let ve le zár ta a
na po kat. Va sár nap dél előtt – a Kap -
cso la ta ink te ma ti ka har ma dik ál lo -
má sa ként – Is ten nel va ló kap cso la -
tun kat ün ne pel tük kö zö sen, úr va cso -
rai is ten tisz te le ten. Kézdy Pé ter pi lis -
csa bai egye te mi lel kész in dí tot ta
gon do la ta in kat a ben nün ket meg szó -
lí tó Is ten ről, a sze mé lyes (én-te) kap -
cso lat le he tő sé gé ről.

A sű rű szel le mi és lel ki prog ram
mel lett nagy sze rű le he tő sé günk volt
a ki kap cso ló dás ra is. A Szent Kris tóf
Pin cé szet meg lá to ga tá sa, a bu da -
pes ti egye te mi gyü le ke zet gos pel kó -
ru sá nak spon tán kon cert je, az éj je li

sza u ná zás, majd a Ba la ton ban va ló
áp ri lis el se ji – éj je li – meg me rü lés
fris sí tő él mé nye után, az éj sza ká ba
(haj nal ba) nyú ló be szél ge té sek fá radt -
sá ga el le né re, a je len lé vők ben meg -
fo gal ma zó dott a vi szont lá tás igé nye. 

Ad dig is az egye te mi lel ké szek
(Bu da pes ten Kör mendy Pet ra, Deb -
re cen ben Ba lázs Vik tó ria, Győr ben
Bog dá nyi Má ria, Mis kol con Bu day
Bar na bás, Pé csett Mó nus Györ gyi, Pi -
lis csa bán Kézdy Pé ter) sze re tet tel
vár ják az egye te mis ta, fő is ko lás ko -
rú fi a ta lok je lent ke zé sét.

g Bu day Bar na bás
mis kol ci egye te mi lel kész

Élő víz ben
is meg már tóz tak

Egye te mi gyü le ke ze tek „ran de vú ja”
Ba la ton szár szón

Az evan gé li kus Re mé nyik Sán dor ver se i ből szólaltatott meg Hű vös völ gyi
Il di kó áp ri lis 3-án, va sár nap a ke len föl di re for má tus temp lom ban. A Sop -
ro ni Pe tő fi Szín ház és a Ma dách Szín ház mű vé sze Csen des cso dák cí mű
össze ál lí tá sá val ez út tal a Lep ra misszió ja vá ra adott jó té kony sá gi es tet. Az
al kal mon Csá ki And rás gi tár mű vész mű kö dött köz re.

g Lu kács Ga bi fel vé te le
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b Mes ter mű vek har mó ni um ra
cím mel Sza bó Ba lázs ad kon cer -
tet áp ri lis 13-án a ke len föl di
evan gé li kus egy ház köz ség böj ti
ze nés est je i nek kö vet ke ző al -
kal mán. A ma ga ne mé ben kü -
lön le ges ség nek szá mí tó hang -
ver seny nek – az Evan gé li kus
Élet ben is kö zölt – hir de té sé re
Ve res Eme se-Gyöngy vér lett fi -
gyel mes, és ké szí tett in ter jút a
mű vésszel.

– Rit ka, hogy va la ki har mó ni u mon
ad kon cer tet. Mi en nek az oka?

– Va ló ban, a har mó ni um kon -
cert nap ja ink ban na gyon rit ka. En -
nek alap ve tő en ma ga a hang szer az
oka. Két tí pusát kü lön böz te tjük
meg: a szí vó és a nyo mó lég rend sze -
rű har mó ni u mo kat. A szí vó rend -
sze rű – konst ruk ci ó ja mi att – vi -
szony lag ol csó, ezért ez az el ter jed -
tebb. Ez a min den ki ál tal is mert har -
mó ni um, amit temp lo mok ban, ká -
pol nák ban hall ha tunk. Ami a nyo -
mó rend sze rű har mó ni u mo kat il le -
ti, ezek exk lu zív, drá ga hang sze rek.
És még ezek kö zött is lé te zik egy bi -
zo nyos – a Ste in way zon go ra ár ka -
te gó ri á já ba tar to zó – mes ter har mó -
ni um. Ke len föl dön egy ilyen hang -
szer fog meg szó lal ni, mert en nek
van olyan iro dal ma, mint a zon go -
rá nak vagy az or go ná nak, te hát
játsz ha tó raj ta egy klasszi kus re per -
to ár, nem csu pán a temp lo mi éne -
kek kí sé re té re al kal mas. 

– Ma gyar or szá gon az el múlt száz
év ben nem volt har mó ni um kon cert.
Nincs hoz zá meg fe le lő hang szer?

– Egyet len em ber hoz ta Ma gyar -
or szág ra a mes ter har mó ni um-já ték
tra dí ci ó ját, bár iga zi ha gyo mány ról
per sze nem is be szél he tünk. A Ze ne -
aka dé mi án Za lán fi Ala dár adott
1913-ban egy hang ver senyt. Ez az
egyet len olyan kon cert, ami ről tu dok.
Elég so kat ku tat tam a té má ban, és ez
az egyet len hang ver seny prog ram,
amely ed dig elő ke rült. 

– Ön mi ért vá lasz tot ta ép pen e
hang szert?

– Min dig is von zott a hang zás vi -
lá ga. A kü lön bö ző „le be gé sek” és

hang szín-kom bi ná ci ók egé szen kü -
lön le ge sek har mó ni u mon, de er ről
így szó ban ne héz be szél ni.

– Mi kor hal lot ta elő ször meg szó -
lal ni, akár fel vé te len, akár élő ben?

– Na gyon so ká ig vár tam ar ra,
hogy az író asz ta lon és a kot tá kon lá -
tott be jegy zé se ket az tán vé gül hall -

has sam is. Gya kor la ti lag egy lon do -
ni utam al kal má val akad tam az el ső
fel vé te lek re. Ad dig ra már na gyon
so kat ol vas tam róla, ku tat tam. El ső
mes ter har mó ni u mo mat, amin ez a
re per to ár játsz ha tó, én is csak 2007-
ben sze rez tem. Rá adá sul meg le he tő -
sen le rob bant ál la pot ban volt. Idő be
telt, míg az a hang zás vi lág, amit egy
CD-n hal lot tam, vissza kö szönt a
res ta u rált hang sze ren.

– Mond hat nánk, hogy Ön nek még
iga zán van ide je, hi szen csak hu -
szon hat éves. Eh hez ké pest vi szont
iga zán meg le pett, hogy – ha jól tu dom
– Ön az or szág egyet len dip lo más „or -
go na szak ér tő je”.

– A Ze ne aka dé mia el vég zé se után
or go na mű vész ként ta nul tam to vább
Né met or szág ban, ám ott nem csak
or go na mű vé szi, ha nem or go na szak -
ér tői sza kon is to vábbké pez tem ma -
gam. Az or go na épí tők nem fel tét le -
nül or go na mű vé szek, az or go na mű -
vé szek nagy több sé ge pe dig nem ért
a szer ke zet hez. Én azért tö re ked tem
ar ra, hogy mi nél job ban meg ért sem
a hang szer mű kö dé sét, hogy eb bé li
tu dá so mat is az „iro da lom já ték” szol -
gá la tá ba ál lít has sam.

– Ter ve zett is or go nát?
– Igen, több hang szert ter vez -

tem, de el sőd le ges szak te rü le tem a
ré gi hang sze rek res ta u rá lá sa, il let ve
az át épí tett hang sze rek ere de ti ál la -
po tuk ba va ló vissza ál lí tá sa. Így mű -
köd tem köz re a bé ká si evan gé li kus

gyü le ke zet or go ná já nak kar ban tar tá -
si mun ká la ta i ban is.

– Ezt te szi most a Ze ne aka dé mi -
án is?

– A Ze ne aka dé mi án 1907-ben
épült egy nem csak eu ró pai, ha nem vi -
lág vi szony lat ban is je len tős hang szer,
amit a szá zad vi ha rai na gyon meg té -
páz tak. Most le he tő ség nyí lik ar ra,
hogy ré gi fé nyé ben, ere de ti pom pá já -
ban épül hes sen új já. Ma gyar or szá gon
el ső ként itt, a Ze ne aka dé mi án ál lí tunk
hely re – úgy, hogy ere de ti ál la po tá ba
ke rül – egy iga zi nagy hang szert,
amely a ké ső ro man ti ká ban igen je len -
tős sze re pet töl tött be. Sem mi lyen
mo der ni zá lás, sem mi lyen vál toz ta tás
nem fog tör tén ni raj ta.

– En nek a mun ká nak kö szön he tő -
en ren ge te get in gá zik Ma gyar or szág
és Né met or szág kö zött. Az in ga já rat -
ba ez út tal egy hang ver seny is be le fér.
Van-e egyéb ként ked venc szer ző je,
da rab ja?

– A ké ső ro man ti ka vi lá gá ra spe -
ci a li zál tam ma gam, ha le het így
mon da ni. Max Re ger mű vé sze te áll
hoz zám a leg kö ze lebb. Lé nye gé ben
a né met or szá gi ta nul má nyok is azért
fon to sak, hogy ott kint ere de ti hang -
sze re ken ta nul má nyoz has sam a ze -
né jét. En nek a ze né nek a be fo ga dá -
sát ugyan is alap ve tő en meg ha tá roz -
za az, hogy mi lyen hang sze ren
játsszuk. Egy Brahms-szim fó nia is
ak kor szól jól, ha az ere de ti hang sze -
re lés ben hall gat juk, nem va la mi lyen
át irat ban vagy szük ség meg ol dás ban. 

– Reger ze né je meg szó lal tat ha tó
har mó ni u mon is?

– Re ger el ső sor ban or go ná ra írt,
har mó ni um ra ke vés bé, őt nem iz gat -
ta ez a vi lág. Vi szont az egyik fi a ta -
labb kol lé gá ja – Sigf rid Karg-El ert, a
lip csei kon zer va tó ri um ta ná ra – ép -
pen for dít va gon dol ta: az ő szá má ra
az or go na volt a má sod la gos hang -
szer, ő el ső sor ban a mes ter har mó ni -
um ra kon cent rált. Nem csak vir tu óz
já té kos volt, ha nem a hang szert leg -
job ban is me rő kom po nis ta is, aki
meg te rem tet te en nek az inst ru men -
tum nak az iga zi kon cert iro dal mát is.
A ke len föl di hang ver se nyen ter mé -
sze te sen az ő da rab ja i ból is hall hat -
nak majd az ér dek lő dők. 

g Ve res Eme se-Gyöngy vér

Or go na épí tő har mó ni um mű vész
In ter jú Sza bó Ba lázzsal ke len föl di hang ver se nye előtt

Ke resz tet, pi ros szí vet és az uni ós zász ló ti zen két arany csil la gát for má zó élő kép pel ün ne pel ték a csa lá do kat már -
ci us 31-én több szá zan a bu da pes ti Szent Ist ván-ba zi li ka előt ti té ren. 

Az Esz ter gom–Bu da pes ti Fő egy ház me gye szer ve zé sé ben meg va ló sult nagy sza bá sú, lát vá nyos ren dez vénnyel egy -
út tal az Eu ró pai Unió de mog rá fi ai és csa lád ügyi mi nisz te re i nek más na pi ta lál ko zó ját is kö szön töt ték. A prog ram
sza bad té ri ré szét kö ve tő en a ba zi li ká ban – má sok mel lett – Óko vács Szil vesz ter, a Du na Te le ví zió vezérigazgatója,
va la mint a ha zai könnyű ze ne két, is ten hi tét szintén nyíl tan vál la ló, több gyermeket nevelő sztár ja, Ákos és Szan di
szol gált fel ol va sás sal, il let ve ének kel. A je len lé vő csa lá do kat Er dő Pé ter bí bo ros, prí más, ér sek ál dot ta meg.

g Lu kács Ga bi fel vé te lei

A pas sió szö ve gét kez det ben fel ol vas ták a köz nép nek a ne ve ze tes egy há zi ün -
nep, hús vét al kal má val. Ké sőbb a temp lom fa la in be lül a pa pok pár be szé -
des for má ban ad ták elő, majd ami kor a szín ház já té kos sá ga már túl nőtt a temp -
lo mi kö ze gen, a dra ma ti zált pas sió já ték ki ke rült a temp lom elé, az tán a vá -
sár tér re. A szö ve get hall ga tó em ber ből pe dig szín ház né ző és sok szor
(szín)já té kos részt ve vő vált.

A je len elő adás hoz fel hasz nált nagy pén te ki misz té ri u mok a ma guk ide -
jé ben iga zi „nép szín mű vek” vol tak: pro fesszo rok ír ták, gim na zis ták és fel -
ső is ko lá sok be vo ná sá val ad ták elő őket a csí ki, a gyer gyói és a Szé kely föld
tá vo lab bi vi dé ke i ről is oda se reg lő hall ga tó ság előtt. A szö ve gek az után a csík -
som lyói fe ren ces ba rá tok le jegy zé sé ben ma rad tak ránk.

Az elő adás szö ve gét az 1751., az 1752., az 1759. és az 1766. évi csík som lyói
misz té ri u mok, va la mint egy is me ret len hely ről szár ma zó pas sió já ték fel hasz -
ná lá sá val ír ta szín pad ra Ka to na Im re. Kü lön le ges szer tar tás já té ká ban Krisz -
tus pas si ó ja össz né pi ri tu á lé, amely ben egy szín há zi kö zös ség kí nok kal te -
li, ám fel eme lő al ko tó mun ká já nak ré sze ként szü le tik új já a pas sió.

A Csík som lyói ma gyar pas sió a ren de ző, Pa ta ki And rás kon cep ci ó ja és dra -
ma tur gi ai mun ká ja nyo mán je len tős mó do su lá son esett át: a vég zé sek (je -
le ne tek) kö zöt ti köz já té kok dal szö ve gek ké ala kul tak, ame lyek re Szar ka Gyu -
la (Ghy mes együt tes) szer zett a nép éne kek vi lá gát idé ző mo dern hang zá sú
ze nét. Az or go nán és do bo kon meg szó la ló dal la mok és rit mu sok a kor társ
tánc tech ni kák in ven ci ó zus fel hasz ná lá sá ra ösz tö nöz ték Dem csák Ot tó ba -
lett mű vészt, ko re og rá fust.

Az elő adás vá laszt ke res ar ra is, mi az ün nep sze re pe az egyes em ber és
egy kö zös ség éle té ben, s va jon mi, mai né zők el ju tot tunk-e ab ba a ke gyel -
mi ál la pot ba („lesz még egy szer ün nep a vi lá gon”), amely re Vö rös mar ty vén
ci gá nya oly ko nok re mény ke dés sel vá ra ko zik.

Sze rep osz tás: Jé zus – Szar vas At ti la • Lu ci per – Dör ner György ér de mes mű -
vész • An nás – Mu csi Sán dor • Ka ja fás – Far kas Ta más • Má ria – Szőcs Eri -
ka • De us Pa ter – Lu kács Jó zsef (Aa se-dí jas) • Jú dás – Kri zsik Al fonz • Pon -
ci us Pi lá tus, Ádám – Lé nárt Lász ló • Pé ter – Hor váth Lász ló • Já nos – Ré -
kai Nán dor • And rás, Gáb ri el – Hor váth György • Ta más – Czár Lász ló • Du -
ru mo, Fa ri ze us, Had nagy – Ács Ta más • Ki ri ka – Mol nár Ani kó • Plú tó, Fa -
ri ze us, Szá za dos – Papp At ti la • Éva, Há zas ság tö rő asszony – Szlú ka Bri git -
ta • Kán tor – Di busz Fe renc • Do bos – Kecs kés Ta más / Kecs kés Já nos
Ren de ző – Pa ta ki And rás • Ze ne – Szar ka Gyu la (Kos suth-dí jas, Ma gyar
Örök ség dí jas) • Ko re og rá fia – Dem csák Ot tó (Ha ran go zó-dí jas) • Jel mez
– Hú ros An na má ria

Hely szín: Du na Pa lo ta, 1051 Bu da pest, Zrí nyi u. 5.
Idő pont: áp ri lis 17., va sár nap 19 óra; áp ri lis 24., va sár nap 15 óra; áp ri lis 29.,
pén tek 19 óra; má jus 15., va sár nap 15 óra; má jus 17., kedd 15 óra és 19 óra; má -
jus 21., szom bat 15 óra, má jus 22., va sár nap 15 óra.

Jegy ér té ke sí tés: hét főn, szer dán és pén te ken 14-től 17 órá ig a Du na Pa lo -
tá ban. Elő ze tes jegy ren de lés te le fo non: 70/266-6544. Egyéb in for má ci ók: szort -
ka@gmail.com. Hely árak: föld szint 1–10. so rig: 3000 Ft; föld szint 11–15. so -
rig: 2500 Ft; er kély: 2000 Ft.

Csík som lyói ma gyar pas sió
Misz té ri um já ték ze né vel – Az Evan gé li um

Szín ház és a For rás Szín ház kö zös pro duk ci ó ja
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A Du na Te le ví zió Is ten ke zé ben cí mű mű so ra áp ri lis 16-án, szom ba ton
12.05-kor kez dő dő adá sá nak cí me: Nagy böj ti el mél ke dé sek Mun ká csy
Krisz tus-tri ló gi á já ról (1. rész). 

Az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis Ala pít vány a Ma gyar Nem ze ti Ga -
lé ri á val és a Mun ká csy Ala pít vánnyal együtt mű köd ve hat ré szes so ro za -
tot szer ve zett Mun ká csy Krisz tus-tri ló gi á já ról a Ma gyar Nem ze ti Ga lé -
ri á ban. Négy al ka lom mal a gö rög ka to li kus, a ró mai ka to li kus, a re for -
má tus és az evan gé li kus fe le ke zet püs pö kei tar ta nak tár lat ve ze tést, il let -
ve eh hez kap cso lód va az egyes fe le ke ze tek böj ti egy ház ze né je csen dül
fel. Két al ka lom me di tá ció, mi kor is két ne ves teo ló gus el mél ke dés sel ké -
szül, két kor társ ze ne szer ző pe dig a Mun ká csy-tri ló gi á ról szó ló ze nei al -
ko tá sát ad ja elő. 

El ső adá sunk ban Je le nits Is ván pi a ris ta szer ze tes, Vu kán Gyögy ze ne -
szer ző, zon go ra mű vész, Fa bi ny Ta más evan gé li kus püs pök és Fin ta Ger -
gely or go na mű vész sze re pel. (A 2. rész – mely ben Ko csis Fü löp gö rög ka -
to li kus és Sza bó Ist ván re for má tus püs pö kök szó lal nak majd meg – áp -
ri lis 23-án ke rül adás ba.) Ren de ző: Hor váth Ta más.

H I R D E T É S

„Min den ol dal ról kö rül fog tál, ke ze det raj tam tar tod.” (Zsolt 139,5)

Meghívó
Az Evan gé li kus Egy há zi Óvo da és a Tót kom ló si Evan gé li kus Egy ház köz -
ség sze re tet tel meg hív ja Önt a Mes ter sé gek Há za ün ne pi meg nyi tó já ra.
Idő pont: áp ri lis 8., pén tek 9 óra. Hely szín: Tót kom lós, Me ző he gye si út
11. (az óvo da épü le te mel lett).

Prog ram: 9.00: Kö szön tők • 9.30: Óvo dás gyer me kek mű so ra • 9.50:
A Roz ma ring nép dal kör mű so ra • 10.00: A Mes ter sé gek Há za meg te kin -
té se, ál ló fo ga dás • 10.30: A mes ter sé gek be mu ta tá sa a gye re kek nek • 12.00:
Is ko lá sok lá to ga tá sa • 16.00: Ha gyo má nyos kom ló si ízek kós to lá sa • 18.00:
Sá volt Zol tán And rás szö vő né pi ipar mű vész ki ál lí tá sa

Kér jük, tisz tel jen meg ben nün ket je len lé té vel!

H I R D E T É S

Nyá ri kán tor kép ző tan fo lya mok
A fó ti Evan gé li kus Kán tor kép ző In té zet sze re tet tel vár ja a kán to ri szol -
gá lat ra ké szü lő ket az idei nyá ri bent la ká sos tan fo lya mok ra. A tan fo lya -
mok idő pont jai (és ve ze tői) a kö vet ke zők:

1. tan fo lyam: jú ni us 23. – jú li us 9. (Ben ce Gá bor)
2. tan fo lyam: jú li us 14–30. (Aba ffy Nó ra)
3. tan fo lyam: au gusz tus 2–18. (Ker tész Bo tond)
Je lent kez ni le vél ben vagy e-mai lben le het (2151 Fót, Ber da Jó zsef u. 3.,

kan tor ke p zo@cit ro mail.hu). A je lent ke zés hez, kér jük, mel lé kel je nek lel -
ké szi aján lást és rö vid ze nei élet raj zot. A tan fo lya mok kal kap cso la tos tud -
ni va lók ról a részt ve vő ket le vél ben ér te sít jük. To váb bi in for má ció a Kán -
tor kép ző In té zet hon lap ján (http://kan tor ke p zo.lu the ran.hu) ta lál ha tó.
Je lent ke zé si ha tár idő: má jus 25.

H I R D E T É S

Má té-pas sió
Bach Má té-pas si ó ját ad ják elő a De ák té ri evan gé li kus temp lom ban (1052
Bu da pest, De ák Fe renc tér 4.) áp ri lis 17-én, vi rág va sár nap és áp ri lis 23-
án, nagy szom bat es te 18 óra kor. (Az elő adás vár ha tó be fe je zé se 22 óra.)

Köz re mű köd nek: Zá do ri Má ria (szop rán), Ba kos Kor né lia (alt), Csa -
pó Jó zsef (evan gé lis ta; áp ri lis 17-én), Var ga Do nát (te nor; áp ri lis 17-én),
Me gye si Zol tán (evan gé lis ta; áp ri lis 23-án), Szi get vá ri Dá vid (te nor; áp -
ri lis 23-án), Jekl Lász ló (basszus), Bretz Gá bor (basszus; Jé zus), Do bozy
Bor bá la (csem ba ló), Me kis Pé ter (or go na). A Lu the rá nia ének kart, a pé -
csi egye te mi kó rust, a Ko dály Zol tán Ma gyar Kó rus is ko la gyer mek ka -
rát (kar igaz ga tó: Tóth Már ton), a Wei ner Leó ka ma ra szim fo ni ku so kat
és a Lu the rá nia ze ne kart Kamp Sa la mon ve zény li.

A be lé pés díj ta lan. http://lu the ra nia.lu the ran.hu

H I R D E T É S

A ha gyo má nyok hoz hí ven a Mevisz Bárka szakcsoportja idén is meg ren -
dezi a moz gás sé rült-pas si ót. A kör út idő pont jai és hely szí nei:
• Áp ri lis 17., 10 óra, Aj ka, evan gé li kus temp lom
• Áp ri lis 18., 17 óra, Pá pa, evan gé li kus temp lom
• Áp ri lis 19., 18 óra, Ta ká csi, evan gé li kus temp lom
• Áp ri lis 20., 11 óra, Mar cal tő, mű ve lő dé si ház
• Áp ri lis 20., 18 óra, Nagy si mo nyi, evan gé li kus temp lom
• Áp ri lis 21., 17.30, Nagy alá sony, evan gé li kus temp lom
• Áp ri lis 22., 18 óra, Bu da pest-Zug ló, evan gé li kus temp lom
Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk!

H I R D E T É S

Pá lyá zat
evan gé li kus gyü le ke ze tek in for ma ti kai fel sze relt sé gé nek tá mo ga tá sá ra

A zsi nat ál tal el fo ga dott 2011. évi költ ség ve tés alap ján a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház gyü le ke ze tei a kö vet ke ző esz kö zök re pá lyáz hat nak:

a) note book (hor doz ha tó) szá mí tó gép re, Li nux ope rá ci ós rend szer rel
(ön rész: 25 000 Ft);
b) mul ti funk ci ós nyom ta tó/fény má so ló ra (ön rész: 15 000 Ft);
c) pro jekt or ra (vi deó-szá mí tó gép ki ve tí tő re) (ön rész: 50 000 Ft).

Az esz kö zök re kü lön-kü lön is le het pá lyáz ni, mind egyik esz köz ből csak
egy da rab ra. Rész le tek és le tölt he tő pá lyá za ti űr lap egy há zunk pá lyá za ti
hon lap ján ér he tő el, a http://pa lya zat.lu the ran.hu cí men.

H I R D E T É S

b Fél száz éve, 1961. áp ri lis 12-én
járt elő ször em ber az űr ben. A
szov jet-orosz Ju rij Ga ga rin a
Vosz tok–1 űr ha jó fe dél ze tén
meg ke rül te Föl dün ket. A vál lal -
ko zás pon to san annyi ra volt ki -
emel ke dő tu do má nyos ered -
mény, mint vi lág po li ti ka, hi -
szen a má so dik vi lág égést kö ve -
tő hi deg há bo rú idő sza ká ban a
két egy más nak fe szü lő nagy ha -
ta lom, az Egye sült Ál la mok és a
Szov jet unió az úgy ne ve zett űr -
ver seny ben is ve tél ke dett egy -
más sal. Mind ez lé leg zet el ál lí tó
mű sza ki ered mé nyek kel és pá -
rat lan em be ri tel je sít mé nyek -
kel pá ro sult, gon dol junk csak az
el ső orosz koz mo na u ták ra vagy
a Hol dat meg hó dí tó ame ri kai
aszt ro nau ták ra. 

Az űr si ke re ket mind két vi lág ha ta lom
ala po san ki hasz nál ta pro pa gan da cé -
lok ra is. Az 1962-es ki adá sú, leg in kább
kor rajz nak te kint he tő „ön élet raj zi”, a
va ló ság ban a köz pon ti szov jet kom mu -
nis ta párt lap, a Prav da mun ka tár sai ál -
tal írt, Uta zás a vi lág űr ben cí mű kö -
tet rész le te i vel idéz zük meg az 1968-
ban – újabb űr uta zás ra ké szül ve – re -
pü lő gép-bal eset ben (va lójában máig
tisztázatlan kö rül mé nyek között) el -
hunyt Ga ga rin éle té nek és űr uta zá sá -
nak néhány mo men tu mát. És hogy
miért tesszük ezt az Evangélikus Élet
hasábjaira? Mert nem feledhetjük azt
sem, hogy a kom munista propaganda
évtizedeken át Jurij Gagarin űrutazását
is az ate izmus igazolásául próbálta ka -
ma toz tatni…

* * *

„A csa lád, amely ben szü let tem, egy -
sze rű szov jet csa lád, mi ben sem kü -
lön bö zik szo ci a lis ta ha zám töb bi,
sok mil lió dol go zó csa lád já tól. Szü -
le im egy sze rű orosz em be rek: előt -
tük is – mint egész né pünk előtt – az
Ok tó be ri Szo ci a lis ta For ra da lom nyi -
tott ka put, és vá gott szé les utat az
élet be. Apám – Alek szej Iva no vics
Ga ga rin – szmo lensz ki sze gény pa -
raszt fia. Mind össze két osz tályt járt
a köz sé gi is ko lá ban. (…) A fém ről so -
kat me sélt ne kem anyám, An na Tyi -
mo fej ev na. Az ő ap ja, Tyi mo fej Mat -

ve je vics Mat ve jev fú rós volt Pé ter vá -
rott, a Pu tyi lov-gyár ban. (…) Jó ma -
gam 1934. már ci us 19-én szü let tem.
Szü le im ek kor már kol hoz ta gok vol -
tak, apám a kol hoz ácsa, anyám pe -
dig fe jő nő. (…)

Vég re te hát tiszt, va dász re pü lő
had nagy let tem, sze re tő fe le sé gem
volt és – elő ször éle tem ben – sa ját
szo bám. Én azon ban már ré gen el ha -
tá roz tam: oda me gyek, ahol a leg ne -
he zebb. Er re kö te le zett a fi a tal sá gom,
a Kom szo mol pél dá ja, hi szen a kom -
szo mo lis ták min dig is a szo ci a liz mus
épí té sé nek el ső vo na lá ban dol goz tak.
(…) A Párt XXI. kong resszu sa igen
nagy sze re pet töl tött be az én éle tem -
ben is. Ezek ben az iz gal mas na pok -
ban érett meg ben nem vég le ge sen az
el ha tá ro zás, ké rem fel vé te le met a
párt tag je lölt jei so rá ba. Hi szen mind -
azok, akik hez ha son ló vá sze ret nék
vál ni, akik meg ta ní tot tak él ni és dol -
goz ni, kom mu nis ták vol tak. (…)

Az órá ra néz tem. A mu ta tók
moszk vai idő sze rint 9 óra 7 per cet
mu tat tak. Előbb füttyöt hal lot tam,
az tán egy re nö vek vő dü bör gést, érez -
tem, amint a gi gá szi űr ha jó egész tes -
te re meg ni kezd, s las san, na gyon las -
san fel emel ke dik az in dí tó be ren de -
zés ről. (…) Ami kor ki ér tünk az at -
mosz fé ra sű rűbb ré te ge i ből, le vált a
ra ké ta orr-ré szé nek áram vo na las
bur ko la ta, s le hul lott, va la ho vá a
mély ség be. (…) Az ab la kon át meg -
lát tam a tá vo li Föld fel szí nét. A
Vosz tok űr ha jó ek kor egy szé les,
szi bé ri ai fo lyó fe lett re pült. Vi lá go san
lát ha tók vol tak a fo lyón a szi ge tek és
a fo lyó két part ja, ame lyet nap fény -
ben úszó taj ga sze gé lye zett. (…) So -
ha sem lát tam azo kat a szov jet tu dó -
so kat és mér nö kö ket, akik fel fe dez -
ték a szov jet ra ké ta könnyű és szál -

lít ha tó haj tó anya gát, de most, ami -
kor ez a ra ké ta mind ma ga sabb ra és
ma ga sabb ra tört, hogy ki jus son pá -
lyá já ra, sze ret tem vol na meg szo rí ta -
ni a ke zü ket, és meg kö szön ni ne kik,
amit tet tek. A bo nyo lult haj tó mű vek
hi bát la nul mű köd tek, olyan pon to -
san, mint – a Kreml to rony órá ja. (…)

A Vosz tok most ha zám föld je fe -
lett re pült. For ró, fi úi sze re tet jár ta át
a szí ve met. Hogy ne sze ret nénk ha -
zán kat mi, gyer me kei, ami kor a vi lág
né pei is bi za lom mal te kin te nek reá.
Nem rég még mi lyen sze gény és el -
ma ra dott volt, és ma ha tal mas ipa ra
és kol hoz-me ző gaz da sá ga van. A
kom mu nis ta párt ne vel te szov jet
nép le ráz ta ma gá ról a múlt po rát, ki -
egye ne sí tet te óri á si vál lát, s el in dult
elő re, azon az úton, ame lyet Le nin
nyi tott meg ne ki. A mi nagy sze rű né -
pünk a párt ve ze té sé vel meg te rem -
tet te a dol go zók ha tal mát, és lét re -
hoz ta a vi lág el ső szov jet ál la mát. (…)

Tíz óra öt ven öt perc kor, mi u tán
kö rül re pül te a föld go lyót, a Vosz tok
sze ren csé sen föl det ért az elő re meg -
ha tá ro zott kör zet ben, a „Le ni ni út”
kol hoz őszi szán tá sán, En gels vá ros -
tól dél nyu gat ra, Szme lov ka fa lu kö -
ze lé ben. (…) Amint szi lárd ta laj ra lép -
tem, kö rül néz tem és ész re vet tem
egy asszonyt meg egy kis lányt; ott áll -
tak egy tar ka bor jú mel lett, s kí ván -
csi an néz tek en gem. (…)

– Orosz va gyok… elv tár sak… ide -
va ló si – ki ál tot tam, mi u tán le vet -
tem si sa ko mat, de iz gal mam ban ne -
kem is vé gig fu tott há ta mon a hi deg.
An na Aki mo va Tah ta ro va, egy er dő -
őr fe le sé ge volt az asszony, Ri ta ne vű,
hat éves uno ká já val.

– Csak nem az űr ből? – kér dez te
egy ki csit bi zony ta la nul. (…)

– Ju rij Ga ga rin! Ju rij Ga ga rin! – ki -
ál toz tak, s fut va kö ze led tek a kol hoz
gé pé szei, akik tá vo labb ról ugyan -
csak ész re vet ték az űr ha jót. (…)

A pa rancs nok sá gon egy táv irat
várt – Nyi ki ta Szer ge je vics Hru -
scsov tól. A köz pon ti bi zott ság el ső tit -
ká ra gra tu lált a si ke res űr re pü lés hez.
És nem so ká ra te le fo non is be szél het -
tem Nyi ki ta Szer ge je vics Hru scsov -
val, aki ak kor Szo csi ban tar tóz ko dott.
Éle tem nagy pil la na ta volt, ami kor
meg hal lot tam a jól is mert, sze re tett
han got. (…)

g Re zsa bek Nán dor

Em ber a(z)űr ben

Az ipa ri for ra da lom óta az em be ri ség szisz te ma ti ku -
san te szi tönk re boly gón kat. Fo lya ma to san fel él jük az
olaj-, gáz- és szén kész le tet, egy ben szennyez zük a le -
ve gőt. Meg ol dást je lent -
het az atom ener gia, de a
ve szé lye it is is mer jük. A
leg ké zen fek vőbb meg ol -
dás a meg úju ló ener gia
hasz no sí tá sa.

A nap ele mek kel vi -
szony lag ol csón, kör nye -
zet ba rát mó don ju tunk
elekt ro mos áram hoz.
Ma gyar or szá gon a nap sü té ses órák szá ma vi szony lag
ma gas, ezért a meg ter melt áram mal akár fűt he tünk vagy
hűt he tünk is.

Egy nap elem tel je sít mé nye 3,08 kW/óra; be ke rü lé si költ -
sé ge brut tó négy mil lió fo rint, meg té rü lé se hat-nyolc év.

Nincs kör nye ze ti ter he lés, nem jár zaj jal, nem füs töl,
nem szennye zi a ta lajt és a vi zet, nincs ká ros su gár zá sa.

A ke resz tény em ber nek át kell érez nie a te rem tett vi -
lág irán ti fe le lős sé gét is. Nem mind egy, hogy mi lyen ál -
la pot ban örök lik meg tő lünk a boly gót az uno ká ink. Aki
glo bá li san gon dol ko dik, an nak lo ká li san kell cse le ked -
nie! Nem csak imád koz ni kell a te rem tett vi lá gért, de
te vő le ge sen meg is kell vé de ni, el ső sor ban ön ma gunk
mo hó sá gá tól.

Cé günk, a Hol pe-Bau
Kft. a Gree ne tik – PVT
Pho to vol ta ik rend sze rek
for gal ma zó ja. A Pho to -
vol ta ik rend sze rek olyan
esz kö zök, ame lyek a fény -
su gár zá si ener gi át (el ső -
sor ban nap ener gia) köz -
vet le nül vil la mos ener gi á vá ala kít ják. A fény el nye lé -
se kor a szo lár mo dul moz gás ra ké pes töl tött ré szecs ké -
ket ge ne rál, és egyen ára mot ter mel. Ez az egyen áram
át ala kít ha tó a ház tar tá sok szá má ra fel hasz nál ha tó

220 V-os vál ta ko zó áram -
má, de köz vet le nül is fel -
hasz nál hat ják a fo gyasz -
tók, il let ve vissza táp lál ha -
tó az elekt ro mos há ló zat -
ba, így ér té ke sít he tő vé
vá lik.

Part ne re ink nek szé les
kö rű szol gál ta tást nyúj -
tunk az en ge dé lyez te tés -

től (EON, El mű, Dé mász, Émász) a hi te le zé sen és a tá -
mo ga tá si pá lyá za tok el ké szí té sén ke resz tül a kulcs ra -
kész át adá sig.

Ho lon ka Jó zsef ke res ke del mi ve ze tő
Mo bil: 20/9809-773, e-mail: ho lon ka@pr.hu

Es te is vi lá gít son a nap fé nye
H I R D E T É S



jár da szé lé hez csap ta. Da ra bok ra
tört a csuk ló ja.

Iszo nyú fáj da lom! Kór ház ba ha -
mar! A fér fi a Já nos-kór ház ba vit te.
Meg rönt ge nez ték.

A cson to kat ér zés te le ní tés nél kül
meg pró bál ták a he lyük re húz ni.
Gipsz be tet ték. Új ra rönt ge nez ték.
Sem mi sem vál to zott.

– Fel tá ró mű tét re lesz szük ség. Se -
bész szak or vos fog ja vé gez ni. Jöj jön
hol nap – mond ta az or vos.

* * *

Zsu zsan na es té re ke rült ha za a fia se -
gít sé gé vel, nagy fáj dal mak kal. Ott -
hon könnyek kö zött kezd te ér te ni a
mi ér tet.

– Nél kü led cse le ked tem, Uram!
Nem rég mond tad, hogy „nél kü lem
sem mit sem cse le ked het tek”. Bo csá na -
tot ké rek! Táp pénz re akar tam té tet -
ni ma gam, hogy dup lán kap jak pénzt.
Most táp pén zen le he tek jö ve de lem
nél kül. 

Bo csáss meg ne kem! Szé gyel lem!
Té ged meg szo mo rí tot ta lak, a fő nök -
nő met ma gá ra hagy tam. Kez dő dik a
fel újí tás, és én nem tu dok ne ki se gí -
te ni a ra ko dás ban. Fi zet het va la kit
he lyet tem… Akár ki is rúg hat. 

Se gíts raj tam, Uram! Ami kor az
egé szet ki gon dol tam, már tud tad.
Lát tad a pénz utá ni vá gya mat. Érez -
tem is a ben sőm ben egy halk rosszal -
lást, de nem fi gyel tem rá! Most már
tu dom, hogy az a te in té sed volt. Min -
den más ként ala kult vol na, ha se gít -
sé gül hív ta lak vol na nyo mo rú sá gom

per ce i ben, aho gyan az öt ve ne dik
zsol tár ban ol va som: „Hívj se gít sé gül
en gem a nyo mo rú ság ide jén! Én meg -
sza ba dít lak, és te di cső í tesz en gem.”

Más nap új ra meg rönt ge nez ték a
ke zét, de nem ke rült sor a mű tét re,
mert na gyon sok em ber volt előt te,
aki mind ar ra várt. Pe dig már rész -
ben elő ké szí tet ték, a kar já ban volt a
ka nül. Meg ér tet te, hogy itt nem ma -
rad hat. Ki kér te a le le te it, a rönt gen -
ké pét, és el ment egy má sik kór ház -
ba. Ott új ra meg rönt ge nez ték. A se -
bész meg le pőd ve kér dez te:

– Ezt mi ért kell mű te ni? A cson -
tok a he lyü kön van nak!

A biz ton ság ked vé ért azon ban
még két szer nyúj tot ták, ami na gyon
fáj dal mas be avat ko zás, de a mű té tet
el ke rül het te. 

Há la, meg nyug vás és bé kes ség töl -
töt te be a lel két. Érez te az Úr je len -
lé tét, és szin te hall ha tó an meg szó lalt
ben ne egy hang: „Nem azért rak tam
össze a csont ja i dat, hogy szét bont sák
és meg dró toz zák, s hogy a le me ze ket
ők il lesszék össze! Azért tör tént
mind ez, hogy meg lásd, meg értsd:
nél kü lem cse le ked tél, és meg vál tott
gyer me kem ként csal ni akar tál!”

Zsu zsan na asszony még egy ide ig
vi sel te a gip szet, ki ló gó uj jai meg da gad -
tak, de ál dot ta és áld ja az Urat, hogy
szólt hoz zá, je len lé té nek va ló sá gát él -
het te át. Ta pasz tal hat ja, hogy gyó gyít -
ja ke zét, gyó gyít ja a lel két, és sze re te -
té vel, bé kes sé gé vel aján dé koz za meg.

* * *

Biz ta tás

Nél kü lem sem mit! De min dent ve lem
vé gez hetsz vé gig, hisz a ke gye lem
kö rül vesz, őriz. Nyújtsd a jobb ke zed.
Bol dog így le szel, mert az Úr ve zet.

g Klu csik Ve ro ni ka
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„Az Em ber fia nem azért jött, hogy ne -
ki szol gál ja nak, ha nem hogy ő szol -
gál jon, és éle tét ad ja vált sá gul so ka -
kért.” (Mt 20,28) 

Böjt ötö dik he té ben az Út mu ta tó reg -
ge li és he ti igéi az iga zi Fő pap szol -
gá la tát tár ják elénk, hogy azt el fo gad va mi is a „so kak” kö zött le hes sünk, s
vall has suk: az Is ten Fia föl ál doz ta ön ma gát; el hor doz ta Is ten íté le tét, hogy
mi az ő igaz sá ga ál tal meg iga zul junk, a be lé ve tett hit alap ján. „Jé zus Krisz -
tus az en gesz te lés a mi bű ne in kért, de nem csak a mi e in kért, ha nem az egész
vi lág bű ne i ért is.” (1Jn 2,2; LK) Ez fe ke te va sár nap ké ré se, ki je len té se és kér -
dé se: „Ítélj meg en gem, Is te nem! Te vagy ol tal ma zó Is te nem. Mi ért kell gyász -
ban jár nom?” (GyLK 705,1–3) S ez volt a Ze be de us fi a i nak ké ré se: „Add meg
ne künk, hogy egyi künk a jobb, a má si kunk a bal ke zed fe lől ül jön majd di -
cső sé ges ural ko dá sod ide jén.” Csak a ke reszt után ada tik a ko ro na; így „aki
el ső akar len ni kö zöt te tek, az le gyen min den ki rab szol gá ja” (Mk 10,37.44) –
ta ná csol ja ne künk is az örök Fő pap! Ró la a ká na á ni pap ki rály pél dá ja alap -
ján es kü vel je len ti ki az Is ten: „Pap vagy te örök ké, Mel ki sé dek mód ján. Az
Úr van job bo don…” (Zsolt 110,4–5) A Fiú Is ten en ge del mes szen ve dé se ál -
tal „örök üd vös ség szer ző jé vé lett mind azok szá má ra, akik en ge del mes ked nek
ne ki” (Zsid 5,9). „Mert Krisz tus az zal, hogy pap, Is tent Atyá vá te szi, ma gát
pe dig Urunk ká. Ő a pap is, meg az ál do zat is. Csak egy szer ál doz ta fel ön -
ma gát. Ol tá ra pe dig a ke reszt, ame lyen el emész ti ma gát a sze re tet tü zé ben.”
(Lu ther Már ton) „Mert ilyen fő pap il lett hoz zánk: szent, ár tat lan, szep lőt len,
aki a bű nö sök től el kü lö ní tett, és aki ma ga sabb ra ju tott az egek nél.” (Zsid 7,26)
Jób szen ve dé sei kö ze pet te is bí zott Is te né ben. Val lo má sát re for má to runk így
for dít ja: „Tu dom, hogy az én Meg vál tóm él, és ez után fel tá maszt a por ból.
Ak kor majd bő röm mel vesz kö rül, és tes tem ben meg lá tom az Is tent.” (Jób
19,25–26; lásd Bib lia ma gya rá zó jegy ze tek kel, 588. o.) Jé zus Urunk örök vált -
sá got szer zett tu laj don vé ré vel, mert „vér ki on tá sa nél kül nincs bűn bo csá nat”.
„Így te hát új szö vet ség köz ben já ró ja lett (…), hogy az el hí vot tak el nyer jék az
örök ké va ló örök ség ígé re tét.” (Zsid 9,22.15) Ezért Pál csak a meg fe szí tett Úr
Krisz tust hir de ti ne künk is, „hogy hi te tek ne em be rek böl cses sé gén, ha nem Is -
ten ere jén nyu god jék” (1Kor 2,5). Az ár tat lan Bá rány egyet len ke reszt ál do -
za ta egy szer s min den kor ra ér vé nyes, mert ez örök re el tö röl te bű ne in ket, s
„ahol pe dig a bűn bo csá nat ról van szó, ott nincs töb bé bű nért be mu ta tott ál -
do zat” (Zsid 10,18). Já nos elő re lát hat ta a győ zel mes Bá rányt és kí sé re tét a
Si on he gyén, és hár fák hang ját hal lot ta: „És új éne ket éne kel nek a tró nus előtt,
a négy élő lény és a vé nek előtt…” (Jel 14,3) Mi is kezd jük el ma gasz ta ló imánk,
éne künk: „Ó, Jé zus, áld va légy e szen te kért! (…) // Bár vív ná har cát min den
gyer me ked / Oly hí ven, bát ran, mint e győz te sek, / És ve lük zeng né majd az
éne ket…” (EÉ 454,1.3) „Hal le lu ja, mert ural ko dik az Úr, a mi Is te nünk, a Min -
den ha tó! Örül jünk és uj jong junk, és di cső ít sük őt…” (Jel 19,6–7) Egye dül övé
a di cső ség! 

g Ga rai And rás 

HE TI ÚT RA VA LÓ

A 2000-es éve ket ír tuk, ami kor Fló -
ra Zsu zsan na asszony úgy gon dol -
ta, hogy bé rel egy kis üz let he lyi sé -
get, ahol cse re pes és vá gott vi rá gok -
kal ke res ked het. Ko ra reg gel a kö ze li
fal vak ban a ter me lők től vá sá rol
majd nö vé nye ket, a ve vők kí ván sá -
ga sze rint csok ro kat, ko szo rú kat
köt be lő lük, és tisz tes sé ges ha szon -
nal áru sít ja. 

Az in du lás hoz hi telt vett fel. Egy
idő múl va azon ban vá rat la nul meg -
nö ve ke dett a ka mat, így emel ke dett
a ha von ta fi ze ten dő összeg is. Zsu -
zsan ná nak már sej tel me sem le he tett
ró la, mi kor tör leszt he ti a fel vett
össze get, mert a ha vi rész le tek kel
csak a ka ma tot tör lesz tet te.

Sze ret te a vi rá go kat, ked ves, ud va -
ri as volt a ve vők kel és má sok kal is.
Az tán… a vá sár lók szá ma egy re ke -
ves be dett, mert egyik is, má sik is
mun ka nél kül ma radt. Az éle lem, ci -
pő, ru ha, sok más szük sé ges do log
ke rült a vi rág vá sár lás elé.

Né hány hó nap múl va le mon dott
a kis vál lal ko zás ról, ki áru sí tot ta,
el aján dé koz ta üz le te tár gya it, majd
egy-két év múl va ő is mun ka nél kü -
li vé lett. Ma gá ba ros kadt. Mi lett ve -
le? Mer re men jen? Mit dol goz hat?
Nem vá lo ga tott a mun ká ban, csak
va la mennyi jö ve de lem hez jus son.
Sírt és imád ko zott, köz ben ál lan dó -
an mun kát ke re sett. De úgy érez te,
hogy az ég zár va ma radt, imái csak
szo bá ja pla fon já ig ju tot tak. A temp -
lom ba el járt, de amit hal lott, az is
csak ad dig könnyí tett raj ta, amíg
hall gat ta. Kí vül az ut cán már a
„Mit te he tek?” őr lő gon do la tai te le -
ped tek rá.

A kö vet ke ző év ta va szán egy va sár -
na pi is ten tisz te let vé gén a hir de té sek
kö zött a lel kész az evan gé li kus egy -
ház pi lis csa bai kon fe ren cia te le pén
tar tan dó csen des hét re hí vo gat ta a
gyü le ke zet tag ja it.

– Va jon ho gyan te lik egy ilyen ren -
dez vény? – kér dez te egy is me rő sét,
aki már volt csen des hé ten.

A meg kér de zett asszony ked ve sen
vá la szolt:

– Elő ször is: szép kis szo bák ban
he lye zik el a je lent ke ző ket. Egy-,
két- vagy há rom ágyas szo bák van nak.
Mind egyik hez tar to zik für dő szo ba.
Jók a fek he lyek. Ren de zett, szép a
nagy ebéd lő, jó és ele gen dő a há rom -
szo ri ét ke zés…

– És hall gat nak vagy ta nul nak va -
la mit? – sür get te a vá laszt adó
asszonyt Zsu zsan na.

– Igen! Ige hall ga tás, kis- és nagy -
cso por tos be szél ge tés a na pi rend fő
pont ja.

– És van még más is?
– Van. Há rom-négyórá nyi sza -

bad  idő, ami kor ki rán dul hat, aki
akar, vagy egy sze rű en csak sé tál gat a
Bé thel vi rá gok kal sze gé lye zett sé tá -
nya in, vagy al vás sal, pi he nés sel tölt -
he ti a dél után ját. Ér de kel annyi ra,
hogy meg pró bá lod?

– Azt hi szem, igen… 

* * *

Zsu zsan na asszony úgy tett, aho gyan
is me rő se aján lot ta: je lent ke zett a pi -
lis csa bai hét re.

Egyik dél előtt az áhí ta ton az 1Kor
1,18–25 ver se it ma gya ráz ta a lel kész.
A 21. vers ar ról szól, hogy a vi lág böl -
csei ki vá ló tu do má nyuk, fi lo zó fi á juk
ál tal sem is mer he tik meg Is tent, sőt
ép pen ezek ál tal tá vo lod nak el tő le.
Is ten ugyan is úgy dön tött, hogy a sok
em ber ál tal túl egy sze rű nek, bo -
lond ság nak tar tott ige hir de tés ál tal
üd vö zít se a ben ne hí vő ket. Mert aki
hi szi, hogy Jé zus Krisz tust Is ten
küld te az em ber (min den em ber)
meg vál tá sá ért, bűn ből va ló ki sza -
ba dí tá sá ért, és be is is me ri, meg bán -
ja bű ne it, az bo csá na tot kap, sőt a he -
lyet te meg halt, de fel tá ma dott Jé zus
át vi szi a mennyek or szá gá ba, hogy
örök ké ve le le gyen.

Zsu zsan na cso dál ko zott. Hát ez
ilyen egy sze rű? Ez va ló ban így van?

A lel kész még a Gol go tán meg fe -
szí tett la tor ról is be szélt, ar ról, hogy
ő is be is mer te a bű nét, sőt hit te azt
is, hogy Jé zus az örök ké va ló ki rály, és
üd vö zült. Még ott a hal dok lá sá ban
ezt az ígé re tet kap ta Jé zus tól.

Es te a ha za ve ze tő úton a ko csi ban
Zsu zsan na szin te fel ki ál tott: „Ó, Is -
te nem! Se gíts ne kem! Hadd higgyek
ben ned tel je sen!”

Más nap alig vár ta, hogy a lel -
késszel be szél hes sen. A be szél ge tés
és az imád ság után Zsu zsan na szí ve
öröm mel lett te le, és olyan bé kes ség
töl töt te el, ami lyet ad dig nem is mert.

Bib lia ol va só em ber lett be lő le.
Tud ta, hogy Is ten is me ri gond ja it és
gon do la ta it.

To vább ra is ál lást, mun kát ke re -
sett. Nem vá lo ga tott a mun ká ban,
csak dol goz has son. Hi te lei tör lesz té -
sé ben fia, me nye és édes any ja se gí -
tet tek, de még sok fi zet ni va ló ja volt.

Öröm mel töl töt te el, hogy ko -
moly ke resz tény em be rek, akik kel ad -
dig csak a kö szö né sig ju tott az is me -
ret ség ben, ez után kö ze lebb ke rül tek
hoz zá. Jár ni kez dett a gyü le ke ze ti
al kal mak ra, és ked ves ba rá tok ra ta -
lált, akik lel ki test vé re i vé let tek, és
imád koz tak ér te.

Meg lát ta, sőt ér te ni kezd te azt is,
hogy Is ten őt tü re lem re és en ge del -
mes ség re ta nít ja.

* * *

Egy szer meg tud ta, hogy egy vi rág üz -
let ből egy is me rős asszony gyes re
megy, és ő meg pá lyáz hat ja a he -
lyét. Nem ment könnyen, de meg -
kap ta. Lett ál lá sa. A tu laj do nos nő el -
fo gad ta őt. Az üz let nem a kö ze lé -
ben, ha nem egy má sik kis vá ros ban
volt, de húsz-hu szon öt perc alatt
oda ér he tett.

A tu laj do nos nő fi gyel te, és ész re -
vet te szor gal mát, rend sze re te tét, be -
csü le tes sé gét és hogy ked ves a ve vők -
kel. Nyu godt volt ak kor is, ha – sa -
ját egész sé gi ál la po ta mi att – Zsu -
zsan ná ra kel lett hagy ni az üz le tet. Ő
hi bát la nul in téz te a meg ren de lé se ket,
kö töt te a vi rá go kat, szá mol ta el a be -
szer zé se ket, vég zett min den ef fé lét.

Egy év telt el. Zsu zsan na anya gi
hely ze te ki csit könnyeb be dett. Is -
ten irán ti há lá ja, hit ben va ló nö ve ke -
dé se is egy ér tel mű lett.

A tu laj do nos nő az év vé gén úgy
dön tött, hogy a for ga lom csök ke né -
se mi att az új év el ső két he té ben zár -
va tart, és köz ben el vé gez tet né mi fel -
újí tást az üz let ben.

– Így majd csi no sabb, szebb lesz a
bolt.

– A ve vők is, mi is gyö nyör köd he -
tünk ben ne – tet te hoz zá Zsu zsan na.

– A hely ké szí tés hez, a ra ko dás hoz
hoz zá kez dek, ami kor aka rod!

És amíg a fő nö ké vel be szélt, be vil -
lant az agyá ba egy gon do lat. Bár
már a kö vet ke ző pil la nat ban érez te
az in tést, a til tást, hogy ezt nem
sza bad, nem vet te ko mo lyan a fi gyel -
mez te tést.

Ott hon ki fun dál ta, hogy egy szer -
re két hely ről is kap hat jö ve del met…
ha pél dá ul a fel újí tás alatt be teg ál lo -
mány ba megy. Az or vos nak majd fej -

fá jás ra, ki me rült ség re, kel le met len
szív tá ji ér zé sek re pa nasz ko dik, és
ak kor ta lán egy hét re be teg ál lo -
mány ba ve szi. Ez a bolt ban be vil lant
gon do lat ott hon jól ki bon ta ko zott,
egy re job ban tet szett ne ki, és köz ben
eszé be sem ju tott, hogy ezt „táp pénz -
csa lás nak” ne ve zik. Jól akart jár ni. Va -
la mit ten ni vagy nem ten ni… mind -
egy! Több pénz hez kel le ne jut ni!

Azt fur csál lot ta, hogy ked vet len -
né lett. A ko ra reg ge li ige ol va sást
szin te fu tó lag vé gez te. El is fe lej tet -
te, amit ol va sott. Va la mi kis imát el -
mon dott, oda sem fi gyelt, mert ide -
ge sí tet te, hogy ezer do log vár rá, és
az idő min dig ke vés hoz zá.

Még tar tott az óesz ten dő. Ka rá -
csony és új év kö zött egy fi a tal em ber
lé pett az üz let be. Ko szo rút ren delt,
és el mond ta, mi lyen fel irat ke rül jön
a sza lag ra. Zsu zsan na el vé gez te a
mun kát, és a kö vet ke ző na pon ki is
vit te a ko szo rút a te me tő be. 

Nem sok kal ké sőbb a fi a tal em ber
fel in dul tan jött vissza a bolt ba, és rek -
la mált:

– Az a sza lag így nem jó!
– Mi ért? 
– Mert nem pon to san úgy van a

szö veg, ahogy mond tam.
– Meg be szé lem a fő nök nőm mel,

mit te gyek, most egye dül va gyok az
üz let ben, ő ép pen be teg.

Zsu zsan na ki vet te kö pe nye zse bé -
ből kis mo bil te le fon ját, hív ta a szá -
mot. Eb ben a pil la nat ban a fi a tal em -
ber ki tép te a ke zé ből a te le font, ő
kez dett be szél ni a tu laj do nos nő vel.
Ez az ar cát lan vi sel ke dés le bé ní tot -
ta Zsu zsan nát. A fér fi, mi u tán be -
szélt, vissza ad ta a te le font. Mi u tán
tisz táz ta a te en dő ket, a tu laj do nos -
nő ja vas la tá ra Zsu zsan na a kö vet ke -
zőt mond ta:

– Rend ben! Meg írok egy má sik
sza la got, és ön nel, a ko csi ján ki -
visszük a te me tő be, ki cse ré lem.

Ki tet te a „Rög tön jö vök!” táb lát, és
el in dul tak.

Vissza fe lé úton a fér fi egy aka dály
mi att a te me tő ka pu ján be lül meg állt,
Zsu zsan na ki nyi tot ta az aj tót, hogy
ki száll, de…

– Jaj!
Egy da rab jé gen meg csú szott, a há -

tá ra esett, és es té ben a jobb ke zét a

„Nél kü lem sem mit…”
– Igaz tör té net –



b Mos ta ni hat ré szes so ro za tunk
utol só ré szé hez ér tünk. Il lés
pró fé ta tör té ne tét ele ve ní tet tük
fel. Min den rész hez tar to zott
egy-egy rejt vény is. A he lyes
meg fej té se ket össze gyűjt ve küld -
jé tek el szer kesz tő sé günk cí mé -
re (Evan gé li kus Élet szer kesz tő -
sé ge, 1085 Bu da pest, Ül lői út
24.). A bo rí ték ra ír já tok rá: Gyer -
mek vár.

6.
Eli ze ust már ko ráb ban ki vá lasz tot ta az
Úr Il lés pró fé ta utód já ul. A pró fé ta ta -
nít vá nyok kö zött pe dig idő vel an nak
is hí re ment, hogy az Is ten for gó szél -
ben ma gá val akar ja ra gad ni Il lést.

Azon a na pon, ami kor ez meg tör -
tént, a pró fé ta a Jor dán vi zé hez
ment. Eli ze us ra gasz ko dott hoz zá,
hogy ő is ve le tart has son. Mi több, öt -
ven má sik pró fé ta ta nít vány is kö vet -
te őket.

Ami kor ők ket ten a Jor dán hoz ér -
tek, Il lés fog ta a pa lást ját, össze gön -
gyöl te, majd rá ütött ve le a fo lyó ra. A
víz azon nal ket té vált, ő pe dig Eli ze us -
sal együtt szá raz láb bal kelt át raj ta.

A túl par ton így szólt a fi a tal em -
ber hez:

– Kérj va la mit, én pe dig tel je sí tem,
mi előtt az Úr el ra gad en gem.

– Jus son ne kem a ben ned lé vő lé -
lek ből két sze res rész – fe lel te Eli ze us.

– Ne he zet kér tél – mond ta Il lés.
– Ha látsz en gem, ami kor el ra gad nak
tő led, ak kor ab ból tud ni fo god, hogy
meg kap tad ezt az aján dé kot.

Ahogy foly tat ták út ju kat, hir te len
nagy for gó szél tá madt, egy tü zes
har ci ko csi je lent meg tü zes lo vak -
kal, és el vá lasz tot ta őket egy más tól.
Ez a ko csi ma gá val ra gad ta Il lést, és
el tűnt az ég ben. Eli ze us pe dig lát ta
mind ezt.

Ami kor már sem mi sem lát szott az
előb bi ese mény ből, Eli ze us fog ta a ru -
há ját, ket té sza kí tot ta, a föld ről pe dig
fel vet te Il lés le esett pa lást ját. Oda állt
a Jor dán part já ra, a pa lást tal rá ütött
a víz re, amely megint ket té vált, ő pe -
dig is mét szá raz láb bal ment át raj ta.

Lát ták ezt a Je ri kó ban vá ra ko zó
pró fé ta ta nít vá nyok, és így szól tak
egy más hoz:

– Az Il lés ben mű kö dő lé lek Eli ze -
us ra szállt! – majd si et ve elé be men -
tek, és le bo rul tak előt te. Ők nem lát -
ták a tü zes sze ke ret, amely az ég be
vit te Il lést, így azt gon dol ták, va la me -
lyik kör nyék be li hegy re vagy völgy -
be ment csak a pró fé ta az Úr pa ran -
csá ra. Meg akar ták ke res ni. 

Eli ze us ele in te meg pró bál ta er ről
le be szél ni őket, hi szen ő tud ta, mi
tör tént va ló já ban. De ad dig-ad dig
kér lel ték, hogy en ged jen el öt ven
em bert Il lés ke re sé sé re, hogy vé gül
be le egye zett. Ami kor azok há rom -
na pi si ker te len ke re sés után vissza -
tér tek, be kel lett lát ni uk, hogy Eli -

ze us iga zat szólt: Il lés va ló ban nem
volt ott.

A betűhálóban nyolc szót olvashattok
össze, amelyek a történettel kap cso -
la tosak. A szavak vízszintes és füg gő -
leges irány  ban találhatók, egy betű
több szó hoz is tartozhat.

G YE R ME KVÁR

Ked ves Gye re kek!

Szerkesztette: Boda Zsuzsa
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Az áp ri li si er dők, par kok, öreg te me -
tők cso dá la tos han gú da lo sa ez a ma -
dár. Ne vét min den ki is me ri, de iga zán
jól csak ke ve sen lát ták, mert több nyi -
re a bok rok sű rű jé ben rej tő zik.

Szí ne ze té ben nincs sem mi, ami
rend kí vü li hang já ra utal na. Egy al ka -
lom mal író-ol va só ta lál ko zón ma dár -
han go kat ját szot tam a gye re kek nek,
majd szí nes ké pe ket mu tat tam ne kik.
Meg kér dez tem, va jon me lyi kük gyö -
nyö rű csat to gá sát hal lot ták az imént.
A vá la szok azt mu tat ták, hogy a
gye re kek fan tá zi á já ban a szép ének
csak is egy na gyon tar ka tol lú ma dár -
tól szár maz hat. Tip pel tek a sár ga ri -
gó ra, a ten ge lic re, a gyur gya lag ra, és
na gyon cso dál koz tak, ami kor rá mu -
tat tam a vör he nyes bar na, min den
tar ka tol lat nél kü lö ző fü le mü lé re.

Ha ének ver senyt ren dez nénk az
eu ró pai ma da rak kö zött, a ba rát ka,
az éne kes ri gó és több más ma dár
mel lett biz to san ott len ne a fü le mü -
le is. Sőt va ló szí nű leg ő nyer né az
arany ér met, ő röp pen het ne fel a do -
bo gó leg ma ga sabb fo ká ra. Nem vé -
let le nül, hi szen éne ke va ló ban gyö -
nyö rű, csat to gó és rend kí vül vál to za -
tos. Kí ván csi tu dó sok a leg job bak nál
több mint kétszázötven kü lön bö ző
stró fát szá mol tak össze.

Ami kor áp ri lis ele jén a hí mek –
né hány nap pal a to jók előtt – meg -
ér kez nek Af ri ká ból, te rü le tet fog -
lal nak, majd éne kel ni kez de nek. Ez -
zel párt igye kez nek csa lo gat ni ma -
guk hoz. Csat tog nak ak kor is, ami kor
már pár ba áll tak, és a to jó a fész ket
épí ti vagy a to já so kat me len ge ti. Az
ének azon ban ek kor már a szom szé -
dos hí mek nek szól, fe nye ge tést tar -
tal maz, va la hogy így: „Ez az én te rü -
le tem, át ne lépd a ha tárt, mert pó -
rul jársz!” Más ma da rak nak, ci ne gék -
nek, fü zi kék nek sza bad a be já rás, ez
csak a szom szé dos fü le mü le hí mek
szá má ra ti los.

Csat tog nak éj sza ka is. So kat hall -
gat tam őket Bu da pes ten, pél dá ul a
Nép li get ben, de a Ti ha nyi-fél szi ge -
 ten vagy a Sas -érnél, a Ti sza men tén
is. Nincs cso dá la to sabb, mint te li -
hol das es té ken, éj sza ká kon a bok ros
ezüst be öl tö zött sű rű jé ből fe lénk
szál ló fü le mü le szó. Éne kük meg ih -
let te a köl tő ket is, így szü le tett pél -
dá ul Arany Já nos A fü le mü le cí mű
köl te mé nye.

A pá rok er dő szé le ken, bok ro sok -
ban, par kok ban él nek, ahol ro va -
rok kal, fér gek kel, pó kok kal és ap ró
csi gák kal táp lál koz nak. Az őszi vo nu -
lás ide jén a bo dza fe ke te bo gyó ját is

csi pe ge tik. Au gusz tus má so dik fe lé -
ben, szep tem ber ele jén in dul nak a tá -
vo li Af ri ka fe lé.

g Sch midt Egon

Kér dé sek

1. Mit gon dolsz, hány fi ó kát ne vel nek
a pá rok?
2. Éne kel nek a to jók is?
3. Meg te le ped het nek ker tek ben is?

Fü le mü le

ME SÉLNEK AZ ÁLL ATOK

(Vá la szok: 1. éven te egy szer köl te nek,
és négy-öt fi ó kát ne vel nek; 2. nem,
csak a hí mek; 3. er dő kö ze li na gyobb,
bok ros ker tek ben, ha az avart nem ta -
ka rít ják el a bok rok alól, igen)

Kedves gyerekek, két héttel ezelőtt Egon bácsi fülemüléről szóló írása mellé
véletlenül az énekes rigó képe került. Ezért most újra olvashattok erről a gyö -
nyö rű hangú madárról, immár jó képpel.
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Bib li ai ki fes tő
Ha sze ret tek szí nez ni, ak kor fi gyel -
me tek be aján lom a Lu ther Ki adó
nem ré gi ben meg je lent új ki ad vá -
nyát, a Bib li ai ki fes tőt. A fü zet el ső
har ma dá ban nyolc ószö vet sé gi raj zot
ta lál hat tok – a te rem tés tör té net,
Nóé bár ká ja, Bá bel tor nya, Mó zes,
Dá vid és Gó li át, Dá ni el, Sá mu el és Jó -
nás tör té ne tét is mé tel he ti tek át a
se gít sé gük kel. Tíz szí ne ző lap Jé zus

föl di éle té nek, ta ní tá sa i nak és cso da -
té te le i nek egy-egy je le ne tét idé zi fel.
A ki fes tő har ma dik ré szé ben pe dig
Jó zsef tör té ne tét szí nez he ti tek ki lé -
pés ről lé pés re.

Bib li ai ki fes tő. Il luszt rál ta: Dimák
Haj nal ka, szer kesz tet te: Ré vész né
Tóth Er zsé bet. Lu ther Ki adó, Bu da -
pest, 2011. Ára 750 fo rint.
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A „for ga tó könyv” min den hely szí -
nen ha son ló volt: el éne kel tük a fo ga -
dó gyü le ke zet vá lasz tott éne két, is -
mer te tés hang zott el a temp lom tör -
té ne té ről és a gyü le ke zet éle té ről,
majd a hely szín be já rá sa kö vet ke -
zett. A ven dég lá tók több he lyen sze -
re tet ven dég ség gel ked ves ked tek a
„fá radt” za rán do kok nak.

A mintegy százötven részt ve vő reg -
gel nyolc óra kor ta lál koz tak a De ák té ri
temp lom ban. „Az or szág temp lo ma”
egyi kük nek sem volt is me ret len, de
Smi dé li usz Gá bor igaz ga tó lel kész től
sok újat is hall hat tak. Az In su la Lu the -
ra na – „lu the rá nus szi get” – né ven is
is mert mű em lék együt tesben temp lom,
pa ró ki a és gim ná zi um  is van. Az is ko -
la mel lett az épü let ben mű kö dik az
Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um, a
Hu szár Gál köny ves bolt és a Kis de ák
Evan gé li kus Óvo da. A De ák té ri gyü -
le ke zet éle té hez el vá laszt ha tat la nul
hoz zá tar to zik a Lu the rá nia ének kar
szol gá la ta. A négy lel kész és sok mun -
ka társ ál tal gon do zott kö zös ség min -
den kor osz tály szá má ra kí nál szín vo -
na las al kal ma kat, egy út tal pe dig az
egyházközség a Dé li Egy ház ke rü let
püs pö ki szék he lye is.

Kö vet ke ző úti cé lunk az an gyal föl -
di gyü le ke zet volt. Grend orf Pé ter be -
osz tott lel kész re nagy fel ada tot ró a
sok eme le tes há zak ban „rej tőz kö dő”
evan gé li ku sok fel ku ta tá sa. A la kó te -
le pi épü le tek kel kö rül vett temp lom
ol tár ké pe az em mau si ta nít vá nyo kat
áb rá zol ja, ami kor a ke nyér meg tö ré -
se kor fel is me rik Jé zust.

An gyal föld ről há rom busz vit te to -
vább a kö zel más fél száz za rán do kot
Újpestre. Az új pes ti gyü le ke zet temp -
lo ma szin tén la kó te le pi há zak kö zött
áll. A nép szám lá lá si ada tok sze rint
Cse pel után Új pes ten él a leg több
olyan em ber – a ke rü let la kos sá gá nak
negy ven szá za lé ka –, aki ma gát fe le ke -
ze ten kí vü li nek vall ja… Soly már Pé ter
lel kész a temp lom kert be be do bott sö -
rös üveg, a „ka pu te le fon-be tyár” ka ma -
szok ál tal ké szí tett mű anyag ke reszt, a
pad lá son ta lált kü lö nös fest mé nyek és
még sok más fur csa tárgy se gít sé gé vel
iga zán élet sza gú, ér dek fe szí tő is mer -
te tőt tar tott a gyü le ke zet ről.

Zug ló evan gé li kus temp lo ma nem -
csak a teo ló gi ai év nyi tók és év zá rók
hely szí ne, de ar ról is is mert, hogy itt
ren de zik az egy ház me gyei hit tan ver -
se nye ket. A temp lom nak kö zös a
kert je az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem mel. Lu ther ha tal mas szob -
ra „itt áll, más képp nem te het”–
mond ta tré fá san Ta másy Ta más lel -
kész, aki fe le sé gé vel együtt ti zen öt éve
szol gál a gyü le ke zet ben. A temp lom -
épí tés vi ha ros tör té ne tét már a szé pen
meg újult temp lom ban hall gat tuk.
Szá mom ra kü lö nö sen ked ves pil la nat
volt itt, ami kor a lá nyom mal együtt
meg áll hat tunk an nál a ke resz te lő -
me den cé nél, ahol ti zen öt év vel ez előtt
meg ke resz tel ték őt. A te rí tett asz tal -
nál ki csit meg pi hen ve újult erő vel
foly tat tuk zarándoklatun kat. 

Zug ló ból a Vá ros li ge ti fa sor ba ve -
ze tett az út. A bu da pest-fa so ri gyü -
le ke zet lel ké sze, Ara di György a Re -
for má ci ói em lék park ban fo gad ta a

za rán do ko kat. Az im po záns em lék -
mű négy osz lo pa a re for má to ri alap -
el ve ket hir de ti: „So la Scrip tu ra, So -
la Fi des, So la Gra tia, So lus Ch ris tus”.
Dr. Gá los Mik lós fel ügye lő szólt az
ere de ti pom pá já ban lát ha tó temp lom
mű vé szi ér té ke i ről, és mél tat ta az
épü let tel egy be épült hí res fa so ri
evan gé li kus gim ná zi u mot, mely több
No bel-dí jas tu dóst is adott a vi lág nak.
Ara di György el mond ta, hogy sok fé -
le „hang sze re lés ben” pró bál ják meg -
szó lí ta ni a mai em bert, pél dá ul an gol
nyel vű is ten tisz te le tek kel is.

Rá kos pa lo tán csak a nagy temp lo -
mot lá to gat tuk meg. Po nicsán Er zsé -
bet lel kész nő Lu ther-ka bát ban kö -
szön töt te a ván do ro kat, Csiz ma dia
Pál má sod fel ügye lő él mény sze rű en
tár ta elénk a gyü le ke zet tör té ne tét.
Az egy ház köz ség hez sze re tet ott hon
is tar to zik, a nagy temp lom alatt pe -
dig ur na te me tő ta lál ha tó.

A kö vet ke ző hely szín, Pestúj hely a
fő vá ros egyik leg ki sebb egy ház köz sé -
ge. Csa lá di as lég kör ben Sza bó B. And -
rás lel kész és Hó dos Ár pád fel ügye lő fo -
gad ta a lá to ga tó kat. Itt min den ki is mer
min den kit; a va sár na pi is ten tisz te le tek
után sze re tet tel vár ják a hí ve ket egy te -
á ra, ká vé ra. A gyü le ke zet ben fér fi -
klub és ke re sők kö re is mű kö dik. 

Ez után a za rán do kok Rá kos szent -
mi hály fe lé vet ték az irányt. A fel -
ügye lő, Med ve La jos és a gond nok,
Hagy má si Adél szólt gyü le ke ze tük
éle té ről. Az ott ho no san ki ala kí tott
temp lom bel ső és az ol tár kép – ame -
lyen Jé zus hí vo gat ja a gyer me ke ket –
egy csa lád dá for mál ja az ide be lé pő -
ket. Na gyon nép sze rű ek a „Hej de jó”
kéz mű ves al kal mak, ame lye ken há -
rom ge ne rá ció vesz részt. A temp lom
mö gött ápolt, han gu la tos kert hí vo -
gat az el mé lyü lés re.

Az utol só ál lo más Cin ko ta. Ve tő Ist -
ván lel kész el mond ta, hogy a temp lom
ere de te 1038-ra, Ist ván ki rály ren de le -
té re nyú lik vissza. Ma a temp lom –
több szö ri bő ví tést, át épí tést kö ve tő en
– ke reszt ala kú. Az ol tár kép utal a gyü -
le ke zet har cok kal te li múlt já ra (a Ge -
cse má né-kert ben Pé ter kar dot ránt Jé -
zus vé del mé ben). Az ódon temp lom -
fa lak kö zött és az újon nan épült gyü -
le ke ze ti ház ban pezs dül az élet. Itt min -
den kor osz tály lel ki ott hon ra ta lál. 

A za rán do kok fá rad tan, de él mé -
nyek kel és ta nul sá gok kal gaz da god -
va ér kez tek út juk vég ál lo má sá ra, az
Örs ve zér tér re. A kér dés re: Jól van -
nak-e test vé re ink? – nem egy sze rű a
vá lasz. Min den gyü le ke zet nek más a
múlt ja, sa já to san ala kul a je le ne. Az
1990 előt ti egy ház el le nes kur zus és a
sze ku la ri zá ció ha tá sá ra a gyü le ke ze -
tek lé lek szá ma erő sen le apadt. A
za rán dok lat él mé nyei egy szer re sok -
kol nak és ösz tö nöz nek ben nün ket,
hogy tel jes oda szá nás sal vé gez zük
misszi ói kül de té sün ket, hogy egy re
in kább érez zük: mi, pes ti ek test vé rek
– Pest vé rek – va gyunk!

Az egy ház me gye ti zen hét gyü le ke -
ze té ből ki len cet lá to gat tunk meg, a dél-
pes ti nyolc gyü le ke ze tet az őszi za rán -
dok lat al kal má val fog juk föl ke res ni. 

g Dr. Csá ky Tün de
kis pes ti za rán dok

„Nézd meg,
hogy jól van nak-e

testvé re id és a nyáj!”

b „A hit hal lás ból van, és le het,
hogy mi nem min dig fi gye lünk
oda. De az Úr – mint egy jó
szü lő – új ra és új ra szó lít min ket.
Le het, hogy ele in te csak hal -
kan, de ké sőbb egy re erő tel je -
seb ben. Ve lem is ez tör tént” –
fog lal ja össze rö vi den éle te ed -
di gi tör té ne tét Sza bó Ist ván né,
Ma ri ka, aki hu szon hat éve szol -
gál ak tí van a kis kő rö si gyü le ke -
zet ben.

– El me sél né, hogy önt mi lyen mó -
don szó lí tot ta meg az Is ten?

– Tra di ci o ná lis evan gé li kus csa lád -
ba szü let tem – nagy apám a gyü le ke -
zet gond no ka volt. Az evan gé li kus
hát tér ből azon ban nem kö vet ke zik
au to ma ti ku san a sze mé lyes hit. Azért
min den ki nek ma gá nak kell meg -
küz de nie. De az Úr is ten min dig ad
eh hez se gít sé get.

Két fi am van, és ami kor a fi a ta lab -
bik a tár sa i val a té koz ló fiú tör té ne -
té nek elő adá sá ra ké szült, Lupták
György lel kész úr üzent, hogy szü lői
se gít ség re len ne szük sé ge. Így ke rül -
tem ak tí vab ban a gyü le ke zet be.
Ugyan is a lel kész úr még az nap meg -
kér dez te tő lem, hogy nem tud nék-e
se gí te ni a hi va tal ban az egy ház fenn -
tar tói já ru lék be sze dé sé ben.

– Volt az idő tájt mun ka he lye,
ugye?

– Igen, egy szak szö vet ke zet pénz -
tá rá ban dol goz tam. Most már lá tom,
hogy az ott rám bí zott mun ka elő fu -
tá ra volt a lel ké szi hi va tal ban vég zett
te en dő im nek. Ugyan is tíz évig in téz -
tem a gyü le ke zet köny ve lé sét. Bár
nem volt meg hoz zá a kel lő vég zett -
sé gem, jó „ta ná ra im” vol tak, így hát
ha mar be le ta nul tam a dol gok ba. És
az Úr is ten vé gig ve lem volt, mert so -
ha sem mi hi ányt nem le he tett ki mu -
tat ni, pe dig egy idő múl va az épü lő
sze re tet ott hon gaz da sá gi ügy in té -
zé se is nagy rész ben hoz zám tar to -
zott!

– Ez a mun ka, gon do lom, azt is je -
len tet te, hogy a gyü le ke zet min den na -
pi éle té ben is ak tí van részt vett.

– Ha a hit éle ti dol gok ra gon dol,
ak kor nem. De er re egy újabb fi gyel -
mez te tést kap tam az égi ek től: a ki seb -
bik fi am agy hár tya gyul la dást ka pott,
és na gyon be teg lett. Tel je sen két ség -
be es tem, na gyon so kat sír tam. Ak kor
az én nem hí vő fér jem azt mond ta:
„Mit bőgsz? Van Bib li ád, vedd elő és
ol vasd!” Az pe dig Ézsa i ás 54,7–8-nál
nyílt ki: „Egy rö vid szem pil lan tás ra el -
hagy ta lak, de nagy ir ga lom mal össze -
gyűj te lek. Túl ára dó ha ra gom ban egy
pil la nat ra el rej tet tem elő led ar co mat,
de örök hű ség gel ir gal ma zok ne ked –
mond ja meg vál tó Urad.”

Na gyon meg rá zott ez az üze net.
Ak kor ér tet tem meg, hogy a hit nem
azt je len ti, hogy szé pen fel öl töz ve,
meg szo kás ból el me gyek a temp lom -
ba, majd on nan ki jő ve el dön töm,
hogy jól pré di kált-e a lel kész, vagy
sem.

– A hit út ján el in dul ni na gyon ne -
héz kül ső se gít ség nél kül. Volt se gí tő -
tár sa?

– A fi am, há la Is ten nek, meg gyó -
gyult, én pe dig Lup ták né Han vay
Má ria lel kész nő sze mé lyé ben kap -
tam egy ba rát nőt és egy ben se gí tő -
tár sat. Egy szer ne kem sze gez te a
kér dést, hogy mit je lent a szá mom -
ra Jé zus. Én pe dig rá vág tam, hogy ő

ér tem is meg halt a ke resz ten. Mi vel
ad dig nem en nek a tu da tá ban él tem
a min den nap ja i mat, en gem is meg -
le pett a vá la szom.

Ezek után kezd tünk el Ma ri ká val
„hor gász ni”, amíg a férjem pecázni
volt. Ná lunk ez azt je len tet te, hogy mi
ket ten együtt ol vas tuk a Bib li át, ab -
ban „hor gász tunk”. Be val lom, so ká -

ig nem szólt hoz zám a Szent írás, és
sok szor két ség be is es tem emi att.
Nem ér tek be lő le sem mit, ak kor mi -
nek is ülök itt?! – tet tem fel ma gam -
nak sok szor a kér dést. De el in dul tam
a hit út ján, bár ak kor még csak kö te -
les ség tu dat ból ol vas tam a Bib li át,
az imá im is el ső sor ban ma ga mért
szól tak. Az Úr Jé zus Ma ri kát fel hasz -
nál va meg ta ní tott, hogy más ra is fi -
gyel jek.

Na gyon sze ret tem a gyü le ke ze ti
kö zös ség ben len ni, iga zán jól érez tem
ma gam. A lel ké sze im pe dig na gyon
tü rel me sek vol tak ve lem, nem érez -
tet ték, ha bu ta kér dé se ket tet tem fel
ne kik. Kü lö nö sen is so kat kö szön he -
tek Lup ták tisz te le tes úr nak, aki től –
sok min den mel lett – az egye nes sé -
get ta nul tam meg. 

De ak kor még min dig a ma gam és
nem az Is ten di cső sé gé re vé gez tem
a szol gá la to kat. Ter mé sze tem nél fog -
va sze re tek se gí te ni, nem is ije dek
meg a mun ká tól, így ahol egy kis
„moz gás” volt a gyü le ke zet ben, én
min dig ott vol tam. Él vez tem, hogy
sze ret nek és szá mí ta nak rám, én pe -
dig sok szor meg ve re get tem a sa ját
vál lam, hogy mennyi re ügyes va -
gyok…

– Na gyon múlt idő ben be szél er ről,
és ez szá mom ra újabb for du ló pon tot
su gall.

– Több mint tíz év vel ez előtt egy
mű tét so rán há rom per ces kli ni kai ha -
lál állt be ná lam. Nem em lék szem,
hogy ez idő alatt „mer re jár tam”,
csak egy le be gő ér zés ma radt meg
ben nem. Hat hó na pig tar tott a mű -
tét utá ni fel épü lé sem, mi köz ben ren -
ge te get ol vas tam a Bib li át, imád -
koz tam, és pró bál tam vá laszt ta lál ni
a ben nem ka var gó gon do la tok ra és
kér dé sek re. Hit, nem hit… Jé zus…
Mi cél ból jöt tem vissza? Mit akar az
Úr is ten tő lem?– ilye nek re.

– És meg kap ta a vá la szo kat?
– Sok ra igen. El ső sor ban meg ta -

nul tam, hogy ki az Úr, és hogy bár -
mit te szek is, azt az ő di cső sé gé re te -
szem. Na gyon sok ter het és bűnt le

kel lett ten nem – ezt még min dig ta -
nu lom –, hogy bir to kol has sam az iga -
zi alá za tot. Tu dom, hogy még jócs -
kán van nak olyan hi á nyos sá gok pél -
dá ul a ma gam vagy a csa lá dom éle -
té ben, a szol gá la tom te rén, ame lye -
ket fo lya ma to san Jé zus ke zé be he lye -
zek. Most már lá tom, hogy va ló ban
mi lyen kes keny az az út, amely ről ő

be szélt.
– Ma ri ka évek óta

a gyü le ke zet egyik
lel ki gon do zó ja, vagy
ahogy önök hív ják,
nő vé re.

– Úgy ér zem, most
va gyok iga zán a he lye -
men, és az Úr is ten a
gyü le ke zet köny ve lé -
sé vel töl tött éve i met
ar ra hasz nál ta fel,
hogy fel ké szít sen a lel -
ki gon do zás ra. 

Ket ten vé gez zük
ezt a szol gá la tot hat-
hat órás ál lás ban. Ne -
kem most hu szon két
ágy hoz kö tött be te -
gem van, aki ket min -
den hé ten leg alább
egy szer meg lá to ga -
tok. A va sár na pi pré -
di ká ci ót mag nón el vi -
szem ne kik, együtt
meg hall gat juk és

imád ko zunk. De fon tos, hogy a lel -
ki gon dos ko dás mel lett a fi zi ka it is
meg kap ják – ha kell, le mos da tom
őket, ágyat hú zok, be vá sá ro lok,
szük ség ese tén or vos hoz vagy kór há -
zi ke ze lés re vi szem őket a gyü le ke -
zet au tó já val. Nem egy szer a va sár na -
pi asz tal tól áll tam fel, hogy az én ada -
go mat egy-egy né ni hez vagy bá csi -
hoz el vi gyem, mert úgy érez tem,
ne kik na gyobb szük sé gük volt rá –
a csa lá dom nak na gyon há lás va -
gyok, hogy nem te szik ezt szó vá.

– Több mint tíz éve dol go zik nő vér -
ként a gyü le ke zet ben. Mi lyen ta pasz -
ta la tai van nak?

– Na gyon so kat ta nu lok e szol gá -
la ton ke resz tül. Meg ta pasz tal tam
azt is, hogy szó val sok kal könnyebb
bi zony sá got ten ni, mint cse le ke de tek -
kel…

Az a leg fon to sabb, hogy min dig az
Úr ra fi gyel ve kezd jük a lel ki gon do zói
szol gá la tot, és ad junk te ret ne ki,
hall juk meg, amit ép pen üzen ni akar
raj tunk ke resz tül. Né ha a mi ta pasz -
ta la ta in kat akar ja fel hasz nál ni, de
sok szor ő akar üzen ni ál ta lunk.

Az egyik leg na gyobb él mé nyem az
volt, ami kor egy rá kos be teg nő -
test vér tá lyog ját meg lát va a „Jaj, de
szép!” mon dat csú szott ki a szá mon.
Ma gam tól so ha nem mond tam vol -
na ilyet, de most már tu dom, hogy
ezt ő mon dat ta ki ve lem. Tu dom,
hogy ez a mon dat ak kor na gyon so -
kat je len tett an nak az éle te utol só sza -
ka szá ban lé vő asszony nak, és mi u tán
el hang zott, iga zi test vé ri vi szony
ala kult ki kö zöt tünk. At tól kezd ve na -
gyon so kat imád koz tunk együtt, és
kö zö sen is ol vas tuk a Bib li át.

Volt olyan gon do zot tam is, aki vel
a hó na pok so rán Marx köny ve i től ju -
tot tunk el a Szent írá sig! Azt is meg -
ta nul tam, hogy nem sza bad sze -
mély vá lo ga tó nak len ni, hi szen az
Úr is ten tud ja, kit ho gyan akar el ér -
ni. Há lás va gyok ne ki, hogy minden -
nek el le né re ke gyel mé vel ed dig en -
gem is meg tar tott!

g Bo da Zsu zsa

PRE S BI TER P ORT RÉ

A gyü le ke ze t könyvelésétől
a lel ki gon do zá sig

Be szél ge tés a Tes se dik-dí jas kis kő rö si má sod fel ügye lő vel

A
 S

Z
E

R
Z

Ő
 F

E
LV

É
T

E
LE

b Na gyon szép, egy út tal kö zös ség épí tő kez de mé nye zés nek le het tek ré -
sze sei mind azok, akik már ci us 26-án, szom ba ton részt vet tek a Pes -
ti Egy ház me gye ál tal szer ve zett egész na pos za rán dok la ton. A prog -
ram cél ja az, hogy a pes ti evan gé li kus gyü le ke ze te ket vé gig lá to gat va
job ban meg is mer jük egy mást és az egyes he lyi kö zös sé gek ben fo lyó
mun kát. Ez al ka lom mal a „za rán dok lók” az észak-pes ti ré gió ki lenc
gyü le ke ze tét ke res ték föl.
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Böjt 5. vasárnapja (Judica). Liturgikus szín: lila. Lekció: Zsid 9,11–15;
1Móz 22,1–13. Alapige: Jn 2,13–22. Énekek: 199., 379.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német, úrv.) Johannes Erlbruch; de. 11. (úrv.)
Bencéné Szabó Márta; du. 6. Bence Imre; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. dr. Bácskai Károly;
II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10.
(úrv., családi) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. Donáth László;
Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálintné Varsányi Vilma; Újpest, IV., Lebstück M. u.
36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; Káposztásmegyer, IV. Tóth Aladár út 2–4. de. 9. Solymár
Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Márta; de. 11. (úrv., szószékcsere)
Pelikán András; du. 6. (asztali beszélgetések) Zászkaliczky Péter; VII., Városligeti fasor 17. de.
fél 10. (angol nyelvű) Aradi György; de. 11. (úrv., szószékcsere) Smidéliusz Gábor; VIII., Üllői
út 24. de. fél 11. (szuplikáció) dr. Száraz Csenge; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák, kétnyelvű)
Baranka György; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. (úrv., szuplikáció) dr. Száraz Csenge; IX.,
Haller u. 19–21., I. emelet de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; Gát u. 2. (katolikus templom) du. 6.
(vespera) Koczor Tamás, liturgus: Muntag Lőrinc; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10.
(szószékcsere) Grendorf Péter; Kerepesi út 69. de. 8. (úrv., szuplikáció) Győri Dávid; Kelenföld,
XI., Bocskai út 10.de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; du. 6. (vespera)
dr. Blázy Árpád; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Schulek Mátyás; Budagyöngye, XII., Szilágyi
E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10.
(úrv.) Keczkó Pál; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. (szószékcsere) Benkóczy Péter; Zugló, XIV.,
Lőcsei út 32.de. 11. (úrv., szuplikáció) Győri Dávid; XIV. Gyarmat u. 14.de. fél 10. (úrv., szuplikáció)
Győri Dávid; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv., szuplikáció) Agod Anett; Rákospalota,
XV., Juhos u.28. (kistemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök
tere 10–11. de. 10. (úrv.) Fekete Gy. Viktor; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. (szuplikáció)
Jancsek Pál; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. (szuplikáció) Jancsek Pál; Rákoshegy, XVII.,
Tessedik tér de. 9. (szuplikáció) Pfeifer Ottó; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. 10.
(szuplikáció) Pfeifer Ottó; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. (szuplikáció) László Lajos
Gergely; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. (szuplikáció) László Lajos Gergely;
Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3.de. 10. (úrv.) Győri Gábor; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi
út 83. (református templom) de. 8. Győri Gábor; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll
Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri
János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16.
de. 10. Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza; Pilisvörösvár
(református templom) du. 2.; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. (családi)
dr. Lacknerné Puskás Sára.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Rá kos ke reszt úr már a hon fog la lás
kör nyé kén la kott te rü let volt. El ső írá -
sos nyo ma Po usar aku sa (Pó sa rá ko sa)
né ven egy 1265-ben kelt ok le vél ben ta -
lál ha tó, ne vét el ső bir to ko sá ról kap ta.

Az 1600-as évek vé gén Bu da
vissza fog la lá sá ra ké szül ve a ki ürí -
tett Rá kos-vi dé ket ké sőbb né met
nyelv te rü let ről val lá suk mi att ül dö -
zött evan gé li ku sok kal, a Fel vi dék ről
szlo vá kok kal és ma gya rok kal te le pí -
tet ték be, az zal az ígé ret tel, hogy sza -
ba don gya ko rol hat ják val lá su kat. Így
a 18. szá zad má so dik fe lé re meg le he -
tő sen nagy szá mú, há rom nyel vet be -
szé lő kö zös ség ala kult ki. 

Már az 1760-as évek ből van ada -
tunk ar ra, hogy az itt la kók gyer me -
ke ik mel lé ta ní tót hoz tak. Az evan -
gé li kus ság hi va ta los is ko la ala pí tá sá -
ra 1783-ban ke rült sor. Ek kor már ele -
ven egy há zi élet folyt. Az itt la kók a
cin ko tai egy ház köz ség hez tar toz tak,
oda jár tak temp lom ba, il let ve a lel -
kész on nan gon doz ta őket.

1800-ban özv. bá ró Boj anovsz ky
Sán dor né Pod ma nicz ky Er zsé bet
temp lo mot épí tett a sa ját költ sé gén,
„hogy ne kell jen a hí vek nek Cin ko -
tá ra jár ni uk”. 1802-ben meg na gyob -
bí tot ták a temp lo mot, sőt az épü let
tor nyot is ka pott. 1807-ben ön ál ló sul -
tak a he lyi evan gé li ku sok, ek kor tól
ön ál ló anya köny vet ve zet nek. 

A gyü le ke zet lel ké sze volt Mel czer
Já nos, aki az 1848/49-es sza bad ság -
harc ide jén ta nú sí tott ma ga tar tá sa
mi att a bu kás után bör tön bün te tést
szen ve dett.

A 19. szá zad vé gé re a gyü le ke zet
ki nőt te temp lo mát. Az új temp lo mot
1943-ban szen tel ték fel. A gyü le ke zet -
hez tar to zó Rá kos li ge ten 1932-ben,
Rá kos he gyen és a ké sőbb idecsa tolt
Rá kos csa bán 1939-ben épí tet tek
temp lo mot. Mind a négy Sándy
Gyu la ter vei alap ján ké szült.

A Rá kos men ti te le pü lé sek 1950-ben

köz igaz ga tá si lag Bu da pest hez ke rül -
tek, az óta a fő vá ros XVII. ke rü le tét al -
kot ják. A nyolc va nas évek ben vég re -
haj tott úgy ne ve zett sza ná lás nyo mán
a ré gi Ke reszt úr he lyé be tíz eme le tes
pa nel há zak al kot ta la kó te le pek ke -
rül tek. Gyü le ke ze ti tag ja ink éle té re a
mai na pig ki ha tás sal van ez a nagy lel -
ki pró ba té telt je len tő vál to zás.

A nyil ván tar tá sunk ban sze rep lő
két ezer-hét száz evan gé li kus hoz el jut -
tat ni Krisz tus öröm hí rét, a kü lön bö -
ző kor osz tá lyo kat a gyü le ke zet be
be von ni sok ne héz ség gel já ró, ám jö -
vőt mun ká ló misszi ós fel adat. A
kap cso lat tar tás fon tos esz kö ze az
éven te két szer-há rom szor meg je le -
nő gyü le ke ze ti új sá gunk, va la mint a
tá jé koz ta tást se gí tő hon la punk
(http:// ra kos ke resz tur.lu the ran.hu).

Va sár na pon ként mind a négy
temp lom ban tar tunk is ten tisz te le tet,
hétköz ben bib lia órá kat. A ke rü let
összes is ko lá já ban biz to sít juk a hit -
ok ta tást. Ének kar, ba ba-ma ma kör, if -
jú sá gi kö rök és a fi a tal fel nőt tek úgy -
ne ve zett kö zép kö re, rend sze res sze -
re tet ven dég sé gek, gyer mek dél utá -
nok, ze nei prog ra mok, ala pít vá nyi
bál, ki rán du lá sok, nyá ri tá bo rok te -
szik ele ven né a gyü le ke ze ti éle tet.

Test vér gyü le ke ze ti kap cso la tot
tar tunk fenn a finn or szá gi No or -
mar kku és Ra u ma gyü le ke ze té vel.

I S TEN TI SZ TE LETKÖZ VE TÍ TÉ S A TE LE VÍ  Z I Ó BAN

Be mu tat ko zik a Rá kos -
ke reszt úri Evan gé li kus

Egy ház köz ség

Evan gé li kus

is ten tisz te let

a Ma gyar

Televízi ó ban

Áp ri lis 17-én, vi -
rág va sár nap 11

órá tól is ten tisz te le tet lát ha tunk
a Magyar Televízió m1 csa tor ná -
ján Rá kos ke reszt úr ról. Igét hir -
det Gáncs Pé ter el nök-püs pök.

b Szá za dok ra ha tá roz ta meg né -
pünk sor sát az a csa ta, ame lyet
1241. áp ri lis 11-én Mu hi mel lett
vív tak. Itt ta lál ko zott a ko ra be li
Eu ró pa min den bi zonnyal leg -
na gyobb had ere jét je len tő ma -
gyar se reg az ak ko ri vi lág leg na -
gyobb had ere jét je len tő ta tár
ar ma dá val. Gi gá szok csa tá ja –
mond hat nánk, és még csak nem
is tú loz nánk. 

A mon go lok ke let-eu ró pai tér hó dí -
tá sá ról IV. Bé la ki rály jó idő ben ér -
te sült, tud ta, hogy fel tar tóz tat ha tat -
la nul kö ze led nek. Er ről Ju li a nus ba -
rát ho zott hírt, akit a ki rály 1235-ben
kül dött el ke let re, hogy ke res se meg
az ott ma radt ma gyar sá got, és hív ja
„ha za” őket. El ső út já ról a ba rát 1236
de cem be ré ben tért ha za, és be szá -
molt a fe nye ge tő mon gol tá ma dás ról.

Az tán nem sok kal ké sőbb meg ér -
ke zett Ba tu kán le ve le is, amely ben
a mon gol ural ko dó IV. Bé lát meg -
adás ra szó lí tot ta fel. Ezt ír ta: „Tu dom,
hogy gaz dag és ha tal mas ki rály vagy,
hogy sok az alatt va ló ka to nád, és
hogy egye dül ural kodsz egy nagy
ki rály ság ban, és ép pen ezért sa ját jó -
szán tadból ne he zen hó dolsz meg
előt tem. Pe dig jobb és üd vö sebb lesz
re ád néz ve is, ha ön ként be hó dolsz.” 

Ki jev 1240. de cem ber 6-án be kö -
vet ke zett el es te után Bé la ki rály se gély -
ké rő le ve let írt a pá pá nak és a csá szár -
nak, de vá laszt nem ka pott. Egye dül
ma radt. Fel ké szült a vé de ke zés re, és
be fo gad ta a mon go lok elől me ne kü -
lő ku no kat. A becs lé sek sze rin t 130-
150 ezer fős ta tár se reg el len 1241 ele -
jén IV. Bé la ki rály ál ta lá nos had ké -
szült sé get ren delt el. Se re ge 60 ezer
ka to nát szám lált. To maj nem bé li Dé -
nes ná dor ve ze té sé vel meg erő sí tet ték
a Ve rec kei-há gót, azon ban a ha tal mas
túl erő el sö pör te a vé de ke ző ket. Spa -
la tói Ta más ér sek, tör té net író ér te sü -
lé se sze rint a ta tá rok 40 ezer fej szés -
sel sem mi sí tet ték meg a há gó kat vé -
dő szer ke ze te ket. 1241. már ci us 12-én
zú dult az or szág ra a ta tár se reg fő ága.

Ba tu kán tisz tá ban volt az zal, hogy

a Ma gyar Ki rály ság Eu ró pa egyik leg -
erő sebb ál la ma. Ép pen ezért egy szer -
re több irány ból tá ma dott. Egyik ha -
dát még ja nu ár ban Len gyel or szág el -
len in dí tot ta, majd észa ki szom szé -
dunk le győ zé se után az a se reg ket té -
vált. Egyik ré sze a Fel vi dé ken, má sik
ré sze Mor va or szá gon ke resz tül tört
be. Má sik had se re ge Er dély re ron tott,
hogy a Ma ros völ gyén ke resz tül jus -
son ki az Al föld re. A fő had pe dig a
Ve rec kei-há gón ke resz tül tá ma dott. 

A kán azt ter vez te, hogy több
irány ból be tö rő se re ge Pest nél egye -
sül. A fő se reg elő ha da ért ide el ső nek,
ezt azon ban IV. Bé la le győz te és a Sa -
jó ig vissza nyom ta. Csak hogy ek kor
vég ze tes hi ba tör tént. A Pest mel let ti
csa tá ban a ki rály kun ha di fog lyo kat
is ej tett – azt, hogy a mongolok kö -
zött kunok voltak, a ma gyar urak áru -
lás nak vél ték, mint hogy a ma gyar se -
reg ben is har col tak ku nok. Ezért
magyar és német fegyveresek meg -

öl ték a mi se re günk ben har co ló ku -
nok ve zé rét, né pe pe dig ra bol va és
fosz to gat va az Al-Du na irá nyá ban el -
hagy ta az or szá got. Bé la te hát pont
a leg ér zé ke nyebb pil la nat ban ve szí -
tett el 10 ezer fegy ve rest! Mert hogy
ek kor ér ke zett meg az észak ról és dél -
ről tá ma dó má sik két mon gol se reg,
ame lyet Ba tu kán a Sa jó tor ko la tá hoz
kö ze li Mu hi nál egye sí tett a fő had dal.

A csa ta előz mé nye: a ma gyar se re -
get IV. Bé la ki rály azért cso por to sí tot -
ta egy tömb be, hogy a rend kí vül
moz gé kony ta tá rok ne tud ják meg lep -
ni. Ké sőbb azon ban ki de rült, hogy a
ki rály ez zel az – amúgy lo gi kus nak is
tű nő – gon do lat tal mi lyen nagy bajt
oko zott. A ma gyar had se reg  erős sé -
gét ugyan is a zárt had rend ben fel ál -
ló pán cé los lo va gok min dent el söp -
rő ro ha ma ad ta, amely hez pe dig jó
nagy tér kell. En nek a ro ham nak a
könnyű fegy ver ze tű ta tár lo vas se reg
nem tu dott vol na el len áll ni. Ehe lyett
azon ban a ki rály pa ran csá ra a ma gyar
se reg a Sa jó part ján egy vi szony lag kis
te rü le ten sze kér tá bort ál lí tott.

Ami kor a fo lyó túl só part ján tá bo -
ro zó Ba tu kán mind ezt ész re vet te, a
mon gol kró ni kák sze rint ezt mond -
ta: „Nyáj mód já ra szűk akol ba re kesz -

tet ték ma gu kat”, és pa ran csot adott
a tá ma dás ra. Bé la ki rály azon ban
ezer jó vi téz zel véd te a Sa jó egyet len
híd ját, így a ta tár se reg nem tu dott át -
kel ni a fo lyón. A csa ta el ső ré szét te -
hát meg nyer tük. A ki rály Kál mán ne -
vű öccsé nek és Ug rin ér sek nek a se -
re gei még át is kel tek a hí don, hogy
a túl só par ton lé vő ta tár csa pa to kat
is szét ver jék. És ez si ke rült is ne kik.
Kí nai év köny vek ből tud juk, hogy
Ba tu kán már a vissza vo nu lást fon -
tol gat ta. Pán cé los test őr sé gé nek ja -
va oda ve szett, kö zöt tük a pa rancs no -
kuk, Ba ka tu kán is ha lá lát lel te.

Csak hogy amíg a híd nál folyt az öl -
dök lés, Szubult aj kán, aki Ba tu al ve -
zé re volt, lej jebb ta lált egy gáz lót,
ame lyen át kelt se re gé vel, és hát ba tá -
mad ta a ma gya rok sze kér tá bo rát.
Min dent el söp rő ere jű nyíl zá por zú -
dult ek kor Bé la ka to ná i ra, akik pont
az egy más hoz erő sí tett sze ke rek mi -
att nem tud tak zárt tömb ben el len -
tá ma dást in dí ta ni. A ma gyar se reg így
vált a sa ját fog lyá vá.

A Mont re a li Ja kab temp lo mos lo -
vag ren di nagy mes ter ál tal ve ze tett lo -
va gok, va la mint Kál mán her ceg és
Ug rin ér sek a dan dár ja ik kal két ség -
be esett hő si es ség gel pró bál ták fel tör -
ni az ost rom gyű rűt. Ám a temp lo mo -
sok mind egy szá lig el es tek, Kál mán
és Ug rin pe dig sú lyo san meg se be sül -
ve vissza vo nult. 

A ki tö rés te hát nem si ke rült, a fel -
lel ke sült ta tá rok pe dig égő nyi lak kal
fel gyúj tot ták a ma gyar tá bort. Bé la
se re gé nek ki seb bik ré sze azon ban egy
hir te len ka nya rin tott tá ma dás nak
kö szön he tő en még is csak át tud ta
vág ni ma gát a ta tár ost rom gyű rűn. A
meg nyí ló ka pun az tán két irány ban
me ne kül tek a ma gyar ka to nák. 

Zö mük Kál mán her ceg ve ze té sé -
vel Pest fe lé tar tott. A ki rály, akit hí -
vei ön fel ál do zó an vé del mez tek, a
nagy tö meg út já val el len ke ző irány -
ba, vagy is észak ra, a he gyek kö zé me -
ne kült, hogy ott for dul jon nyu gat fe -
lé. Kál mán her ceg az tán el ér te Pest
fa la it, de má jus ban be le halt a csa tá -
ban szer zett se be i be. A ki rály azon -
ban meg me ne kült.

És itt áll junk meg egy pil la nat ra!
A ki rály ne me sek ből ál ló test őrei vé -
del mé ben me ne kült, a mon go lok
pe dig ül döz ték. Ami kor a ki rály lo -
va el fá radt, egyik test őre ön ként
lo vat cse rélt ve le, majd meg állt,
ban dé ri u má val együtt be vár ta az
ül dö ző mon go lo kat, és csa tá ba bo -
csát ko zott. Ha lá lig har colt, hogy a
ki rály időt nyer jen! Így fogy tak a
test őrök, de egy sem akart ki búj ni a
biz tos ha lál „di cső sé ge” alól! Hő sök
vol tak: véd ték a ki rályt, hogy az
véd hes se az or szá got. Tel je sí tet ték
a kö te les sé gü ket. És ne feledjük – a
tatárokkal ellentétben – ők ke resz -
tények voltak.

g Je zsó Ákos

Mu hi me ze jén vért sír nak a ró zsák
770 év vel ez előtt zaj lott a ta tár já rás nagy csa tá ja

Tamás-mise
Sa já tos mon dat elem zés re vál lal koz -
tak eb ben a tan év ben a Ta más-mi se
szer ve zői. A ke re sők is ten tisz te le tén
ugyan is – két ha von ta – a Mi atyánk
„A mi min den na pi ke nye rün ket add
meg ne künk ma!” so rá nak más-más
„sze le té re” kon cent rál nak. Az áp ri -
lis 3-ai al kal mon a ké rés utol só sza -
vát („ma”) jár ták kör be a részt ve vők.
Az ige hir de tés szol gá la tát – Lk 19,1–
9 alap ján – Grend orf Pé ter an gyal föl -
di be osz tott lel kész vé gez te, a li tur -
gi á ban Rozs-Nagy Szil via, a De ák Té -
ri Evan gé li kus Gim ná zi um is ko la lel -
ké sze mű kö dött köz re.

g Lu kács Ga bi fel vé te le

A muhi csata emlékműve
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Ön zet len fel aján lás Uf fen heim ből
Két di á kunk test vér is ko lánk ban ta nult
He ti hét né met óra? Nem rossz! Ez fém jel zi a hét köz na po kat Aszó don egy
olyan osz tály ban, ahol emelt óra szám ban zaj lik az ide gen nyel vek ok ta tá sa.

Há rom hé tig né met csa lá dok nál lak ni, dél előtt a ven dég lá tó osz tá lyá ban
a töb bi ek kel ta nul ni, a nap hát ra le vő ré szé ben pe dig a csa lád új tag ja ként él -
ni? Ez iga zán nagy sze rű mód ja a nyelv gya kor lás nak, a kul tú ra és a hét köz -
na pok meg is me ré sé nek.

A há rom hét már a 10.-es Ba logh Csen ge és Ben ke Ben ce mö gött van, akik
el sők ként él het tek ez zel a le he tő ség gel az aszó di evan gé li kus gim ná zi um di -
ák jai kö zül Uf fen heim ben, test vér is ko lánk ban a Ch ris ti an-von-Bom hard-Schu -
lé ban.

Ha za tér ve meg osz tot ták ve lem ta pasz ta la ta i kat ar ról, hogy mi lyen élénk
a sport élet: min den dél után ját szot tak va la mit a pá lyá kon. Ők is egész na -
pos is ko lá sok vol tak he ti há rom al ka lom mal, ezt még sem érez ték fá rasz tó -
nak ami att, hogy az órá kat
is könnyeb bek nek ítél ték
az itt ho ni ak nál. Így vált a
Nach mit tag sun ter richt ide -
gen szó ból él ménnyé.
Csen ge el kí sér te ven dég lá -
tó ját a pén tek dél utá ni ön -
kén tes mun ká ra, ami kor
„edzést” tar tott négy-öt -
éves kis fi úk nak az is ko la
tor na ter mé ben. Két di á -
kunk fe gye lem és szor ga -
lom te kin te té ben is össze -
ve tet te a két is ko lát, és úgy vél ték, nem ma ra dunk alul.

A hét vé gi ki rán du lá so kon jár tak a kö ze li Würz burg ban és Ro then burg -
ban. Ben ce pe dig – nagy örö mé re – Mün chen ben szur kol ha tott ked venc csa -
pa tá nak az Al li anz Aré ná ban.

A kis vá ros ban ha mar hí re kelt az ott lé tük nek. Öröm mel ta pasz tal ták a he -
lyi ek min den hol meg nyil vá nu ló ked ves sé gét és se gí tő kész sé gét.

Csen ge úgy ér zi, élet re szó ló él mé nyek kel gaz da go dott, még job ban meg -
sze ret te a né met nyel vet, és na gyon örül, hogy új ba rá tok ra lelt. Ben ce pe -
dig el árul ta, szí ve sen len ne érett sé gi után Er langen ben egye te mis ta.

A leg újabb ter ve ik sze rint sze ret né nek né hány osz tály tár suk kal tol mács -
ként részt ven ni a drez dai egy há zi na po kon.

La dócsy Ka ta lin (Aszód)

b Ta valy már meg szok hat ták az
Egy ház és vi lág há ló ro vat ol va -
sói, hogy időn ként ki te kin tünk
a ha zai in du ló in ter ne tes vál lal -
ko zá sok ra, és az im már ha gyo -
má nyos nak mond ha tó már ci -
us–áp ri li si szak mai kon fe ren ci -
á kon egy más sal meg mér kő ző
pro jek te ket be mu tat va adunk
ké pet ar ról, me lyek nap ja ink ban
a leg iz gal ma sabb és leg több si -
ker rel ke cseg te tő ma gyar fej -
lesz té sek.

Idén egy hó na pon be lül há rom start -
up ver senyt is ren dez tek, ame lyek nek
a cél ja a kez dő in ter ne tes vál lal ko zá -
sok fel fe de zé se és nép sze rű sí té se volt. 

Az ere de ti leg al ter na tív kon fe ren ci -
a ként ala pí tott Star tUp Un derg round
kezd te az éva dot, ezt a Star tup
Weekend Bu da pest egész hét vé gés
ren dez vé nye kö vet te, a sort pe dig a leg -
ré geb bi múlt ra vissza te kin tő Bar Camp
Bu da pest zár ta múlt hét szer dán.

Míg a sor ban az el ső és a har ma -
dik szak mai ese mé nyen már lé te ző
pro jek tek in dul hat tak, ad dig a Star -
tup Weekend re öt le te ket le he tett
ne vez ni, hogy a fris si ben meg ala kí -
tott csa pa tok kal in dul jon el a ter vek
meg va ló sí tá sa, és az in ten zív fej -
lesz tés sel töl tött hét vé ge után mond -
jon íté le tet a zsű ri a ko rai fá zis ba el -
ért ter mé kek ről. Így ezek ter mé sze -
te sen nem is le het tek annyi ra ki dol -
go zot tak, mint a má sik két ren dez -
vé nyen – ért he tő en jó ko ra át fe dés -
sel – in dult vál lal ko zá sok ter mé kei.

A Star tUp Un derg round nyer te se
volt a Dra gon tape we bes al kal ma zás,

il let ve iPa den és ha ma ro san iP ho ne-
on fu tó prog ram. Hasz ná la tá val a
You Tu be-on, a Vi me ón és a ha son ló
vi de ó meg osz tó ol da la kon tá rolt moz -
gó ké pe ket le het össze fűz ni egye di
mű sor rá, ame lye ket be ve ze tők kel,
fel ira tok kal el lát va te he tünk köz zé, az -
az mint egy sa ját té vé csa tor nát hoz ha -
tunk lét re. Ké szí tői sze rint a Dra gon -
tape ha son ló könnyed ség gel te szi le -
he tő vé meg lé vő tar tal mak mi xe lé sét,
mint aho gyan haj da nán vá lo ga tás ka -
zet tá kat ké szí tet tek a mag nó sok.

Szin tén lé te ző ze nei anya gok fel -
hasz ná lá sá val mű kö dik a No is pot. A
szol gál ta tás a ven dég lá tó -ipa ri egy -
sé ge ket cé loz za meg a kö zös sé gi ze -
ne meg osz tó ol da lak se gít sé gé vel. Az
öt let rend kí vül egy sze rű: az adott
szó ra ko zó hely ven dé gei okos te le -
fon ja ik kal jel zik ze nei íz lé sü ket a
No is pot rend sze ré nek, amely így a je -
len lé vők ze nei íz lé sé hez fog ja iga zí -
ta ni a ki vá lasz tott hát tér ze nét. A cél
az, hogy egy kor só sör vagy egy csé -
sze ká vé mel lé a ven dég ze né ben is
azt kap ja, ami a leg job ban meg fe lel
ne ki. A vál lal ko zás cél ja – ha son ló -
an a Dra gon tape-hez – az ame ri kai
pi ac meg hó dí tá sa, ahol a kö zös sé gi
hely meg osz tás jó val nép sze rűbb,
mint ha zánk ban, így vár ha tó an egyéb
sze mé lyes ada tok meg osz tá sa is sok -
kal ter mé sze te seb ben tör té nik.

A Bar Camp Bu da pes ten el ső he -

lye zést ért el az In gyen hí vó, amely az
in ter ne tes te le fó ni át há za sít ja össze
az ügy fél szol gá la ti mun ká val. A rend -
szer al kal ma zá sá val bár mi lyen web -
ol dal ba be épít he tő az In gyen hí vó
gomb ja, ame lyet meg nyom va az
adott in téz mény, cég vagy üz let va -
la me lyik ügy in té ző jé vel ke rü lünk
kap cso lat ba. A meg ol dás ská láz ha tó,
az az nem csu pán két em ber kö zött
jö het lét re egy idő ben kap cso lat –
mint a ne tes te le fo ná lás szi no ni má -
ja ként jel le mez he tő Sky pe ese té ben
–, ha nem a hí vott fél ol da lán több se -
gí tő is fo gad hat ja a hí vá so kat. Az In -
gyen hí vó ide á lis meg ol dás le het
olyan ügy fe lek meg nye ré sé re, akik vá -
sár lá sa ik előtt sze ret nek min den -
kép pen élő em ber rel be szél ni a ki vá -
lasz tott ter mék ről vagy szol gál ta -
tás ról, még pe dig úgy, hogy a fel me -
rü lő költ sé ge ket a le en dő el adó áll ja.

Már ed dig is vol tak szép szám mal
re pü lő jegy- vagy ét te rem ke re ső ol da -
lak, a Fog lalj Or vost.hu az egész ség -
ügyi szol gál ta tá sok te rü le té re ter -
jesz ti ki ezt a mo dellt. A fej lesz tők fel -
mé ré sei sze rint a be te gek nem is me -
rő si aján lás alap ján ke res nek or vo so -
kat, így szük ség van egy olyan ol dal -
ra, ahol vá lo gat ni le het a meg fe le lő
spe ci a lis ták kö zött. Az öt let gaz dák
sze rint nem csak az ál la mi egész ség -
ügy be ve tett bi za lom hi á nya, ha nem
a ma gán-egész ség pénz tá ri ta gok nagy
szá ma mi att is si ker rel ke cseg tet het
a vál lal ko zás. A pár éve in dult, Zoc -
Doc ne vű ha son ló ame ri kai ol da lon
ha von ta már több mint száz öt ven ezer
in ter ne tes idő pont fog la lást re giszt rál -
nak, így ma gyar vál to za ta is nagy re -
mé nyek kel te kint het a jö vő be.

g Nagy Ben ce

Star tu pok ta va szi csa tá ja
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

Meg hí vó
A Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let Köz gyű lé se áp ri lis 29-én 10 órai kez -
det tel ülést tart a Kecs ke mé ti Evan gé li kus Egy ház köz ség gyü le ke ze ti ter -
mé ben (6000 Kecs ke mét, Sza bad ság tér 3.). Er re az al ka lom ra a köz gyű -
lé si ta go kat és min den ked ves ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk.

Ra dos né Len gyel An na egy ház ke rü le ti fel ügye lő, Gáncs Pé ter püs pök

H I R D E T É S

Meg hí vó a nem zet kö zi
könyvfesz ti vál ra

A Lu ther Ki adó sze re tet tel vár min den ked ves ér dek -
lő dőt és vá sár lót a bu da pes ti nem zet kö zi könyv fesz -
ti vá lon (BNK). Ki adónk a ta va lyi hoz ha son ló an idén
is a Kál vin Ki adó val, a Ma gyar Bib lia tár su lat tal, a Har mat Ki adó val és
a Szent Ist ván Tár su lat tal kö zös, az ed di gi ek nél na gyobb alap te rü le tű,
köz pon ti he lyen lé vő stan don vár ja vá sár ló it ked vez mé nyek kel és új don -
sá gok kal.

Idő pont: áp ri lis 14–17. Hely szín: Bu da pest, Mil le ná ris Park, a Jö vő Há -
za föld szint je, 20-as stand. 

A BNK rész le tes tá jé koz ta tó ját és a kö zel négyszáz prog ram le írá sát
meg ta lál ják a www.book fes ti val.hu ol da lon. To váb bi in for má ció: Lu ther
Ki adó, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-5478, 20/824-5518. Fax: 1/486-
1229. E-mail: ki ado@lu the ran.hu. Web: www.lu ther ki ado.hu.
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Meg hí vó 
A Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let Köz gyű lé sé nek sza -
va za ti és ta nács ko zá si jog gal ren del ke ző tag ja it a Cell dö möl kön áp ri lis
16-án, szom ba ton 9.30-kor kez dő dő gyű lés re a 2005. évi IV. tv. 84. § (1)
be kez dé se alap ján tisz te let tel és sze re tet tel össze hív juk. Hely szín: a cell -
dö möl ki gyü le ke ze ti te rem (Cell dö mölk, Ost ffy M. tér 4.). A köz gyű lés
nyil vá nos, mely re min den ér dek lő dőt sze re tet tel hí vunk és vá runk. Erős
vár a mi Is te nünk!

Sza bó György egy ház ke rü le ti fel ügye lő, Itt zés Já nos püs pök

H I R D E T É S

Ma dár odú ma dár odú há tán – kis túl -
zás sal ez a kép vár ja a sé tál ga tó tu ris -
tát a Kis kő rös ha tá rá ban fek vő Szü -
csi-er dő ben. Per sze ilyen kor, a ko ra
ta va szi idő ben szem be tű nőb bek a kis
há zi kók, me lye ket az ak ti vis ták tet -
tek ki a fák ra. Nyá ron – épp en nek és
a há bo rí tat lan ság nak kö szön he tő en
– több tu cat ma dár faj fész kel és költ
itt, a Kis kun sá gi Nem ze ti Park vé dett
er de jé ben.

És mi új ság té len, il let ve tél vé gén?
Er re vol tak kí ván csi ak a he lyi – több -
sé gükben evangélikus – ter mé szet vé -
dők, ami kor ezek ben a he tek ben Kó -
sa Gyu la ve ze té sé vel ma dár gyű rű -
zést szer vez tek. Eb ben Agócs Pé ter, a
Kis kun sá gi Nem ze ti Park mun ka tár -
sa, ter mé szet vé del mi őr ke rü let-ve ze -
tő volt se gít sé gük re, aki a ma gá val ho -
zott esz kö zök kel el vé gez te a gyű rű zést,
és az ada to kat bevezette az e célra szol -
gáló nap ló ba.

A Ma gyar Ma dár ta ni Egye sü let nek
Kis kő rö sön öt-hat tag ja van, hoz zá -
juk tár sul nak még a szim pa ti zán sok
és az ér dek lő dők. A tú rán a nagy hi -
deg el le né re mint egy húsz fel nőtt és
gyer mek vett részt.

A szer ve zők a két ete tő kö ze lé ben
há ló kat fe szí tet tek ki; a cso port ér ke -
zé se kor már szá mos ma dár vár ta a
sza ba du lást be lő lük. Fő leg ci ne gék.
„Ha egy ilyen cin ke csa pat be le dur ran
a há ló ba, az elég ri asz tó an hat a
töb bi ma dár ra, és el ke rü lik ezt a
részt” – hang zott a szak ér tő hely zet -
elem zés. „Nyá ron na gyobb a szó rás,
ak kor húsz faj tát is le het fog ni, mi vel
ak kor több faj ta ma dár él itt. Bár ak -
kor egy sze rűbb is le het a gyű rű zés:
az is mert köl tő he lye ken ki vesszük a
fé szek al jat, és úgy gyű rűz zük meg a
fi ó ká kat.”

Amíg az egyes pél dá nyo kat gyű -

rűz te, Agócs Pé ter vé gig me sélt a
hall ga tó ság nak. Meg tud hat ták, hogy
a vi lá gon több mint száz éves a ma -
dár gyű rű zés. Ma gyar or szá gon az
1950-es évek vé gé től ma rad tak fenn
ilyen nap lók. Az új ra be fo gott, meg -
gyű rű zött ma da rak sok min den re ad -
nak in for má ci ót. Mi vel tud ni le het,
hol kap ták a gyű rűt és mi kor, kö vet -
kez tet ni le het ko ruk ra, a vo nu lás
irá nyá ra és a sza po ru lat ra. Ér de kes
adat, hogy 1960-tól mint egy száz öt -

ven ezer szén ci ne gét gyű rűz tek meg
Ma gyar or szá gon. Kék ci ne ge és szén -
ci ne ge – ez a két faj ta a leg el ter jed -
tebb az al föl di li get er dők ben. 

A szén ci ne ge idén az év ma da ra.
Erős a cső re, mint hogy a ma go kat
rop pant gat ja ve le. Bi zony, ügye sen
kel lett tar ta ni, mert meg ta lál ta az em -
ber uj já nak a leg ér zé ke nyebb ré szét
– hogy fáj jon.

A gye re kek fő leg ar ra vol tak kí ván -
csi ak, mi lyen je gyek ből le het lát ni,
hogy hím vagy to jó van-e a ke zünk -
ben. „Nézd csak – mond ta a szak em -

ber –, a szén ci ne ge to jó nak fe ke te
csík lát ha tó a ha sán, ami el vé ko -
nyo dik, a hí mek nél pe dig ki ter jed. Té -
len na gyon könnyű meg gyű rűz ni a
szén ci ne gé ket az ete tők nél, mert
csa pa to san jár nak, így re pül nek be -
le a há lók ba. Nyá ron vi szont szét szé -
led nek, el fog lal ják a köl tő he lye ket…
Na, ezt te en ged he ted el… Csak ne
vissza a há ló ba! Ez egy zöl di ke. A hí -
mek na gyon szép zöl dek. Ez a ma dár
már a pinty fé lék hez tar to zik. Cső re

egé szen más, mint a ci ne gék nek:
erős és vas kos. En nek a ma dár faj nak
jel leg ze tes hang ja van.”

Emel lett akadt még fe nyő pinty és
fe nyő ri gó is, ezek ná lunk té li ven dé -
gek. Át vo nu ló ban van nak ilyen kor
Ma gyar or szá gon, de itt nem köl te nek.
Har kály vagy fa ko páncs is be le ke rült
a há ló ba; szí nes toll ru há já val min den -
ki nek fel kel tet te az ér dek lő dé sét.

Az tán el telt a dél előtt – és hat van
ma dár ral is mét sza po ro dott a meg -
gyű rű zöt tek szá ma a Szü csi-er dő ben.

g K. L.

Ma dár gyű rű zés a Szü csi-er dő ben
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A far kas ré ti öku me ni kus es ték kö vet ke ző al kal mán, áp ri lis 11-én, hét -
főn 18.30-kor Ná ray Sza bó Gá bor aka dé mi kus Hit és tu dás cím mel tart
elő adást és ve zet be szél ge tést. Hely szín: evan gé li kus–re for má tus temp -
lom, Bu da pest XI., Né met völ gyi út 138. Sok sze re tet tel vá runk min den
ér dek lő dőt!

H I R D E T É S

Pontosítás
Az Evan gé li kus Élet 2011. áp ri lis 3-ai szá má nak 13. ol da lán, a dr. Fe ke te Zol -
tán ra em lé ke ző írás utol só előt ti be kez dé sé ben té ve sen az sze re pel, hogy a
keszt he lyi Ge or gi kon épü le té nek fa lán már vány em lék táb la hir de ti egy há zunk
ko ráb bi or szá gos fel ügye lő je ot ta ni mun ká já nak meg be csü lé sét. A már vány -
táb la va ló já ban az egye tem nö vény ter mesz té si és ta laj ta ni tan szé ké nek De -
ák Fe renc ut cai be já ra tá nál ta lál ha tó. Köszönjük a pontosítást. – A szerk.



A Hu szics Ven del kó rus ad kon cer tet
áp ri lis 9-én, szom ba ton 17 óra kor a
bé kás me gye ri evan gé li kus temp lom -
ban (1038 Bu da pest, Me ző ut ca 12.).
Zon go rán köz re mű kö dik: Hu szics
Ibo lya. Ve zé nyel: Hu szics Ven del né.
A kó rus mű so rá nak el ső ré szét kö ve -
tő en Ba li Dá vid zon go rá zik, majd
Ba li Gab ri el la gor don ká zik. A be lé -
pés in gye nes, ado má nyo kat jó szív -
vel fo ga dunk.

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
április 12-én 19 órá tól Ta izé-ima és
ének együtt lét. Min den al ka lom mal
van ige hir de tés is. In for má ció:
http://gyer tya feny.lu the ran.hu.
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8.08 / Vö rös mar ty Rá dió
(Szé kes fe hér vár)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
(on-line adás:
www.vo ros mar tyra dio.hu)
10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let köz -
ve tí té se Apagy ról. Igét hir det:
Koz ma Mi hály lel kész
10.05 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
10.30 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
12.00 / Kos suth rá dió
Dé li ha rang szó az orosz lá nyi
evan gé li kus temp lom ból
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
21.15 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Se ri go Ren di ne: Pas sió és
Fel tá ma dás

HÉTFŐ

12.05 / Bar tók rá dió
A Bu da pes ti Fesz ti vál ze ne kar
mű vé sze i nek ka ma ra hang -
ver se nye
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház
félórá ja
14.30 / m1
Min den tu dás Egye te me 2.0
„Ál má ban csön get…”? Az agy
mű kö dé se al vás köz ben
20.18 / Kos suth rá dió
Két dal Jó zsef At ti la ver se i re
21.10 / Du na Tv
Vi lág job bí tók
(ma gyar té vé film, 2011) (89')
23.05 / Film mú ze um
A lá nyom nél kül so ha (ame -
ri kai film drá ma, 1991) (115')
00.50 / Du na Tv
A köl té szet nap ja
Éne kelt ver sek

KEDD

14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
Su gár zó ener gia
16.00 / Du na Tv
Ké pes kró ni ka
Az ál lam ala pí tás ko ra
16.30 / Du na Tv
Múlt-idő ’90
A vi seg rá di együtt mű kö dés
21.00 / Du na Tv
A ka mé li ás hölgy
(fran cia té vé film, 1997) (119')
21.40 / m1
Sarkadi Imre emlékére
El ve szett pa ra di csom
(ma gyar film, 1962) (90')
23.00 / Bar tók rá dió
Éj sza kai dzsessz klub
Vá lo ga tás a Spe ci al Pro vi den ce
és a Bin Jip fel vé te le i ből
1.30 / Tv2
A ka nya ron túl
(ma gyar film, 2001) (104')

SZERDA

11.30 / PAX
Po é zis együt tes
(kon cert film)
13.25 / Bar tók rá dió
Thi er ry Es ca ich ját szik a bu -
da vá ri Má tyás-temp lom or -
go ná ján
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.45 / Du na Tv
Élő nép ze ne. 30. or szá gos
tánc ház ta lál ko zó
21.00 / Du na Tv
Ideg ölő
(ma gyar já ték film, 2006) (97')
21.35 / m1
Vol pone
(ma gyar té vé já ték, 1975) (93')
23.15 / m1
Múlt-kor
(tör té nel mi ma ga zin)

CSÜTÖRTÖK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
10.00 / PAX
Fe le ke zet kö zi zsol tár ol va sás
15.00 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
18.10 / Du na II. Au to nó mia
Lyu kas óra
(iro dal mi mű sor)
19.05 / Bar tók rá dió
Mu si ca Sac ra
Liszt: Krisz tus-ora tó ri um
21.00 / Du na Tv
14 ki lo mé ter
(af ri kai–spa nyol já ték film,
2007) (95')
22.30 / Kos suth rá dió
Es ti be szél ge tés – kul tú rá ról
22.45 / Du na Tv
Ma ra dan dó sé rü lé sek
(ma gyar do ku men tum film)
23.40 6 Duna Tv
Vukán György és Szakcsi
Lakatos Béla zongoraestje

PÉNTEK

10.00 / Du na Tv
Vi rág zó Ma gyar or szág
Solt vad kert
10.15 / PAX
Hadd szól jon az or go na!
(port ré film)
18.10 / m2
Át já ró
Sor sok a Kár pát-me den cé ben
21.35 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Hän del: V. Chan dos ant hem
(144. és 145. zsol tár)
21.40 / m1
Az ügy nö kök a pa ra di csom ba
men nek
(ma gyar film, 2010) (91')
22.25 / Du na Tv
Liszt Fe renc: Tas so
Elő ad ja a Ma gyar Rá dió
Szim fo ni kus Ze ne ka ra
23.15 / m1
Val lá sok az ókor rom ja in
Élet a ke resz tény ál la mok ban

SZOMBAT

12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben. Nagy böj ti
elmél ke dé sek Mun ká csy
Krisz tus-tri ló gi á já ról
15.30 / m1
Arany met szés
(kul tu rá lis ma ga zin)
19.05 / Du na Tv
Ör kény Ist ván: Tó ték
A Pé csi Har ma dik Szín ház
elő adá sa
21.04 / Kos suth rá dió
Per egy drá má ért – Né meth
Lász ló: Ga li lei
(do ku men tum mű sor)
21.10 / Du na Tv
Hap py End
(ame ri kai–fran cia–né met já -
ték film, 2003) (88')
22.50 / m1
„Van nak még cso dák…”
A Nem adom fel együt tes és a
Csík ze ne kar jó té kony sá gi
kon cert je

VASÁRNAP

10.00 / m1
Re for má tus ma ga zin
11.00 / m1
Vi rág va sár na pi evan gé li kus
is ten tisz te let köz ve tí té se Rá -
kos ke reszt úr ról
Igét hir det: Gáncs Pé ter el -
nök-püs pök
(pár hu za mos köz ve tí tés: m2)
12.00 / Kos suth rá dió
Dé li ha rang szó a pé te ri evan -
gé li kus temp lom ból
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
14.30 / m2
Kul túr kont roll – könyv- és ze -
ne ka la uz
21.15 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Schütz: Já nos-pas sió
21.25 / Du na Tv
Lé lek Boule vard
Dr. Kopp Má ria

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból április 10-étől április 17-éig

Va sár nap

Re mény kedj az Úr ban, légy erős és bá tor szí vű, re mény kedj az Úr ban! Zsolt
27,14 (Lk 8,50; Mk 10,35–45; Zsolt 69,1–16) Böjt ötö dik he te az ér tünk szol -
gá ló Jé zust ál lít ja elénk, aki Fő pap ként kö nyö rög Is ten előtt. Ezért bát ran for -
dul ha tunk hoz zá se gít sé gért. Nem kell fél nünk Is ten íté le té től, hi szen Jé zu -
sért van bo csá nat el ron tott éle tünk re. Re mé nyünk nem üres op ti miz mus,
ha nem Krisz tus sze re te té re ala po zott bi za lom. Sok min den el ke se rít het, nyo -
maszt hat a mai na pon is ben nün ket. Ne ad juk fel! Csüg ge dés he lyett éne -
kel jük: „Te vagy re mé nyem szik la szá la, erős sé gem, én Is te nem!” (EÉ 66)

Hét fő

Le gyen gon dod ön ma gad ra és a ta ní tás ra, ma radj meg ezek mel lett, mert ha
így cse lek szel, meg men ted ma ga dat is, hall ga tó i dat is. 1Tim 4,16 (5Móz 6,6–
7; Zsid /6,20/7,1–3/16–17/24–27, Mt 26,1–16) Ti mó te ust Pál fo ga dott fi á nak
te kin tet te. Az apos tol nagy sze re tet tel biz tat ja őt helyt ál lás ra a ke resz tény
élet hét köz nap ja i ban. Az igé nyes ség, az ön ma gunk kal va ló tö rő dés lel ki és
fi zi kai ér te lem ben is na gyon fon tos. Aki pe dig szol gá la tot vál lal a gyü le ke -
zet ben, an nak az is me ret ben is ké pez nie kell ma gát. A ren de zett kül ső és bel -
ső élet nagy se gít sé get je lent a bű nök kel va ló harc ban. A na pon kén ti bib lia -
ol va sás és imád ko zás olyan lel ki fegy ver, amely va ló ban meg őriz ben nün ket
a kí sér té sek ben va ló el bu kás tól.

Kedd

Aki szét szór ta Iz rá elt, össze is gyűj ti, és őr zi, mint pász tor a nyá ját. Jer 31,10
(Róm 4,21; Jób 19,21–27; Mt 26,17–30) Is ten íté le te szét szór ta Iz rá elt a ba -
bi lo ni fog ság ban. Van-e még re mény a nép össze gyűj té sé re, a ha za té rés re?
Ez a pró fé ta és so kak kér dé se. Is ten vá la szá ban bo csá na tot, új kez de tet ígér
a ben ne bí zók nak. Jé zus jó pász tor ként azért jött, hogy meg ke res se és meg -
ment se, ami el ve szett. Ő utá na megy az egy el té vedt bá rány nak is, mert iga -
zán sze re ti az övé it. Ahogy ré gen a vá lasz tott nép nek szólt az ígé ret, úgy most
az Is ten től tá vol élő em bert biz tat ja: Krisz tus ha lá la ál tal új kö zös ség re és ol -
ta lom ra ta lál ha tunk a gyü le ke zet ben.

Szer da

Sem mi fé le bom lasz tó be széd ne jöj jön ki a szá to kon, ha nem csak ak kor szól -
ja tok, ha az jó a szük sé ges épí tés re, hogy ál dást hoz zon azok ra, akik hall ják.
Ef 4,29 (2Móz 23,1a; Zsid 9,11–15; Mt 26,31–35) Va jon a mi be szé dünk ál dást
vagy át kot hoz hall ga tó ink nak? Szok tunk-e utá na gon dol ni sza va ink kö vet -
kez mé nyé nek? Épít jük a test vé ri kö zös sé get, vagy ép pen bom laszt juk be szé -
dünk kel? Is me re tes a szó böjt fo gal ma, de gya ko rol juk is? Le het, hogy job -
ban meg kel le ne fon tol ni, va ló ban olyan lé nye ges a leg újabb plety kák, hí resz -
te lé sek to vább adá sa a má sik em ber ről? A nyol ca dik pa ran cso lat ar ra kö te -
lez min ket, hogy in kább csak ak kor szó lal junk meg, ha va ló ban jót tu dunk
mon da ni a má sik ról.

Csü tör tök

Akik sza ba dí tá sod ra vá gyód nak, hadd mond has sák min dig, hogy nagy az Úr!
Zsolt 40,17b (Jel 19,5; 1Kor 2,1–5; Mt 26,36–46) A zsol tár író őszin tén be szél
éle té ről. El mond ja, ho gyan se gí tett raj ta Is ten, ami kor hoz zá ki ál tott. Sa ját hi -
té nek ta pasz ta la ta ar ra in dít ja, hogy má so kat is biz tas son: a szo rult hely zet -
ben, gon dok kö zött ér de mes imád koz ni, mert Is ten kö zel van hoz zánk. Mi,
akik nap ról nap ra meg ta pasz tal juk Jé zus ban az ő bű nök től va ló sza ba dí tá sát,
va jon el mond juk-e ezt má sok nak? Ta nús ko dunk-e csa lá dunk nak Is ten nagy -
sá gá ról és ere jé ről? A to vább adott hit erő sö dik, a ma gunk nak meg tar tott és
el hall ga tott hit ta pasz ta lat el len ben nem di cső í ti mennyei Atyán kat.

Pén tek

A töb bi pe dig jó föld be esett, és ter mést ho zott: az egyik szá zannyit, a má sik
hat va n annyit, a har ma dik har min cannyit. Aki nek van fü le, hall ja! Mt 13,8–
9 (Ézs 55,10–11; Zsid 10,1.11–18; Mt 26,47–56) A mag ve tő pél dá za ta az ige -
hir de tés ha tá sát mu tat ja be ne künk. Ha nyi tott szív vel hall gat juk az igét, az
gyö ke ret ver lel künk ben, és bő sé ges ter mést hoz hat éle tünk ben. Is ten en -
ge del mes sé get vár tő lünk sza va iránt. Ha nem csak hall ga tói va gyunk az igé -
nek, de cse lek vői is, ak kor cso dák tör tén het nek ál ta lunk. Meg tel ve krisz tu -
si sze re tet tel más kép pen vi szo nyu lunk csa lád tag ja ink hoz, szom szé da ink hoz.
Hús vét ra ké szül ve ve gyünk részt mi nél több is ten tisz te le ten, hogy az ün nep
igé je meg gaz da gít sa éle tün ket, és va ló ban ál dás le hes sünk má sok szá má ra.

Szom bat

Ural ma ten ger től ten ge rig ér és a fo lyam tól a föld vé gé ig. Zak 9,10c (Róm 5,2;
Jel 14,1–3/4–5/; Mt 26,57–68) Za ka ri ás pró fé ta a Mes si ás ról jö ven döl ezek -
ben a so rok ban. Mi, ke resz té nyek is vall juk, hogy Jé zus má so dik vissza jö ve -
te le kor ha ta lom mal és erő vel je le nik meg a vi lág ban mint ég és föld Ura. Most
még rej tett a ha tal ma. Ezért a ke resz ten füg gő Jé zust so kan gyen gé nek és te -
he tet len nek tart ják, és el uta sít ják. Az íté let kor azon ban ő dönt Bí ró ként min -
den ki sor sa fe lett. Ezért nem mind egy, hogy el is mer jük-e őt Urunk nak és Meg -
vál tónk nak, vagy el uta sít juk. 

g Ger fi né dr. Bre bovsz ky Éva

Új nap – új kegyelem

F I Z E S S E N  E L Ő  L A P U N K R A !

HÍREK, HIRDETÉSEK

APRÓHIRDETÉS

Templomok, templomtornyok fel-
újítása, villámvédelem kiépítése.
29 év referenciával. Bede László,
30/943-5089.

Ked vez mé nyes üdü lés Har kány ban
szál lo dá ban, reg ge li vel és va cso rá val,
5 nap/4 éj sza ka: 24 400 Ft/fő. Kis bér
To u rist – te le fon: 34/352-700.

50 ÉVE HA RANG ÖN TÉS
ŐR BOTTYÁN BAN
GOM BOS MIK LÓS
arany ko szo rús
ha rang ön tő mes ter

Ki vá ló ma gyar szak em be rek ál tal ké szí tett,
kül föl dön is el is mert ma gyar ter mé ke ket
gyár tunk a ha ran gok kal kap cso la tos
bár mely mun ká hoz.

Re fe ren cia: www.ha ran gon tes.hu.

Le vél cím: 2162 Őr bottyán, Rá kó czi u. 121.
Mo bil: 30/948-9575, fax: 28/361-770.
E-mail: gom bos mi@ha ran gon tes.hu.

Áp ri lis 17. és 21. kö zött, va sár nap tól csü tör tö kig min den es te 18 órai kez -
det tel nagy he ti ige hir de tés-so ro zat lesz a Bé csi ka pu té ri temp lom ban (1014
Bu da pest, Tán csics M. u. 28.) A Bá rány hord ja csen de sen föl di ek min den
vét két cím mel (a 370. ének alap ján). Té mák: Va sár nap: El in dul, hor doz szen -
ve dést • Hét fő: Nincs még egy ál dott, hű ba rát • Kedd: Éret tünk sír ba fek -
te tett, győz ni pok lon, ha lá lon • Szer da: Míg élek, el nem fe le dem, Jé zu som,
hű sze rel med • Csü tör tök: Ha cél hoz érek egy ko ron. Igét hir det: Ba li cza Iván.

H I R D E T É S

evangélikus élet. éled. éled?


