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„A ha tal mi ágak szét vá lasz tá sa el vé -
nek meg sem mi sí té sé vel az evan gé li -
kus egy ház egy év szá za dos alap el vét
ta gad ta meg…”

Az evangélikus egyházjog mai
aktualitása f 13. oldal

Mi ért uta zik va la ki fát ül tet ni sok
száz ki lo mé ter rel tá vo labb ra? Mi ért
visz egy kis csa pat tá vo li, ide gen
föld re egy ma rék ma gyar föl det?
Mi ért utaz nak püs pö kök, egy há zi
ve ze tők olyan messze, hogy sa ját
ma guk ül tes se nek?… Áp ri lis 12-én
áll tam és néz tem, aho gyan a wit ten -
ber gi Lu ther-kert ben a té li hárs-cse -
me tét ma gyar föld del kö rül te rí tik, jel -
ké pe sen el ül te tik, meg ön tö zik, és
nem ze ti szí nű sza la got köt nek rá.
Hall gat tam az áhí ta tot a vi ha ros
szél ben, íz lel get tem a fel idé zett lu the -
ri sza va kat: „Ha tud nám, hogy el -
pusz tul a vi lág, ül tet nék egy al ma fács -
kát.” Hall gat tam az ál dást: A fa nö ve -
ked jék, erős sé le gyen.

Azt mond ják, aki fát ül tet – éle tet
ül tet. A re for má ci ói em lék bi zott ság
ma rék nyi csa pa tá val jár tunk Wit -
ten berg ben, hogy mi, ma gyar evan -
gé li ku sok is ül tes sünk egy fát az
evan gé li kus ság lu the ri kert jé be. Egy
fát, amely ben nün ket szim bo li zál,
ránk em lé kez tet. Egy fát, amely alig -
ha nem túl él mind nyá jun kat. Egy fát,
me lyet lát hat nak majd a jö vő nem ze -
dé kei is.

Is me rem a fa ül te tő ket. Kö zö sen
szol gál juk ugyan azt az ügyet. Ott, a
fa ül te tés ün ne pé lyes órá já ban kü lö -
nö sen eggyé vál tunk, hang sú lyo san
egy kö zös ség gé. 

Ahogy ott áll tam, eszem be ju tott,
hogy a fák már az em be ri ség ős kul -
tú rá já ban is jel ké pek vol tak. A fa le -
het a vi lág ten ge lye, az élet szim bó -
lu ma. A fák nagy tit kok tu dói. Baude -
laire ír ja: „Temp lom a ter mé szet.
Élő osz lo pai időn ként sza va kat mor -
mol nak össze súg va.” 

Ahogy fi gyel tem fa ül te tő tár sa i -
mat, el tűn tek a min den na pok küz del -
mei. Érez tem kö zös sé günk ere jét,
meg érin tett együ vé tar to zá sunk tu -
da ta. S úgy érez tem, ezt a pil la na tot
ha za kell hoz ni, és meg kell osz ta ni
test vé re ink kel. Mert ezért kel lett ki -
utaz nunk Wit ten berg be. Azért volt
ér de mes olyan messzi re utaz ni, mert
ott a tá vol ban a fa ül te tés órá já ban
érett iga zán eggyé a mi ma gyar evan -
gé li kus kö zös sé günk – és most, hogy
ha za jöt tünk, töb bet hoz tunk, mint
amennyit vit tünk.

A hárs igen gaz dag je len tés vi lá gú
fa. A ger mán mi to ló gi á ban Freyá -
nak, a sze re lem, a ter mé szet és az
élet is ten nő jé nek szent fá ja a hárs,
mely jó ked vet fa kaszt, ki lom bo so dá -
sa a ter mé szet meg úju lá sát jel zi. A

Ni be lung-le gen dá ban – mi ként Jan -
ko vics Mar cell ír ja – „az eposz hő -
se, Siegf ried a hárs vi lág fa tö vé ben
la kó sár kányt (Lind wurm, Lind d ra -
che – hárs fa fé reg, hárs fa sár kány)
úgy öli meg, hogy a sár kány bar lang
előtt mág lyát gyújt, és a szörny a
füst ben meg ful lad. Siegf ried sár -
kány zsír ral be ke ni ma gát, ami től

se bez he tet len né vá lik, ki vé ve a la -
poc ká ján, aho vá egy hárs fa le vél ta -
pad – a hárs szív ala kú le ve le a há -
ton a szív nek meg fe le lő hely re ke -
rült”. (Vö. Achil les sar ka, a hős egyet -
len se bez he tő pont ja.)

A fi a tal fá ban lát tam ma gun kat,
lát tam egy há zun kat. A fa gyö ke rei
mé lyen a föld be nyúl nak – kö zös hi -
tünk be, kö zös múl tunk ba. Tör zse
erős kell, hogy le gyen: tar ta ni a dús,
lé leg ző lom bo za tot, a su dár ága kat,
az él te tő le ve le ket. E törzs ben lát ni
vél tem hi va ta la in kat – az iro dát –, az
ép pen fa ka dó, élet től sar ja dó lomb -
ko ro ná ban gyü le ke ze te in ket. 

A hárs fa, ame lyet el ül tet tünk, va -
ló ban szim bó lum. Szá mom ra im -
már ma gyar evan gé li kus kö zös sé -
günk nek is jel ké pe. Együtt nö ve -
ked ve a kert töb bi fá já val, re mé nye -
ink sze rint, maj dan iga zi ma tu zsá -
lem mé te re bé lye se dik. De mi már
most ha za hoz hat tuk a fel nö vek vő,
erős és il la tos hárs üze ne tét: a jó kedv,
a gyó gyu lás, a sze re tet ki tel je se dé sé -
re va ló esély evan gé li u mát. Mert
ama rég el kor hadt ke reszt fa óta ne -
künk min den ál ta lunk ül te tett fá ban
sza bad fel fe dez nünk a ki tárt ka rú
Krisz tus alak ját – a sze re te tét, az ál -
dá sét.

Ha za jöt tünk hús vét ra, és hoz tuk a
bé kes ség ben együtt dol go zó, egy -
más mun ká ját meg be csü lő kö zös ség
ví zi ó ját is. Egy olyan kö zös sé gét,
ahol mind egyi künk nek meg van a
sa ját he lye, fel ada ta, amely ben a gyö -
ke rek, a törzs és az ágak egy mást erő -
sí tik. Egy azon test tag ja i ként.

A szerző a Magyarországi Evan gé li -
kus Egyház Országos Irodájának igaz -
gatója

Hús vét után

Régi-új Liturgikus sarok f 2. oldal
Útra indító áldás f 3. oldal
Gimnáziumi csendesnapok f 4. oldal
Május első vasárnapja – anyák napja f 8–9. oldal
Adjátok vissza nekem Jézust! f 11. oldal
Rajzolj, fuss, maszatolj! f 12. oldal

„Is me rem a fa ül te tő ket.
Kö zö sen szol gál juk
ugyan azt az ügyet. Ott,
a fa ül te tés ün ne pé lyes
órá já ban kü lö nö sen
eggyé vál tunk, hang sú -
lyo san egy kö zös ség gé. 

„So ha nem fo gom el fe lej te ni a rend szer vál tás utá ni két év
szent es té jét… Re isch lel kész úr ral fel vol tunk rá ké szül ve:
lehet, hogy csak egy-két em ber rel le szünk együtt, de há la
Isten nek, nem ez tör tént. Ak ko ri ban még csak a temp lom fa lak
áll tak, de év ről év re egy re töb ben jöt tek is ten tisz te let re.”

Interjú Baráth Károly szülészorvossal f 9. oldal

„Fon tos volt a lel ki rá han go ló -
dás is, ezért min dig volt áhí tat,
és ezt leg több ször a kó rus ta -
gok vál lal ták.”

„A Jubilatéban énekelni
életforma” f 7. oldal

SE MPER REFOR M ANDA

„Sem mi kép pen ne tá gíts at tól, hogy
Krisz tus ha lá lo dat és bű nö det ma gá -
ra vet te. Hi szen Krisz tus fel tá ma dá -
sát ép pen ezért kap tuk aján dék ba. Ha
nem élek ve le, meg ká ro sí tom az én
Ura mat, mert meg bé ní tom hús vé ti
győ zel mét. Pe dig a fel tá ma dás nem
va la mi tét len di a dal. Sőt ar ra va ló,
hogy erő for rás le gyen. Hogy kí sér tés -
ben, bű ne im ret ten té se kö zött ne
néz zek egyéb re, ha nem min dig csak
Krisz tus bol do gí tó fel tá ma dá sá ra.”

d Luther Márton:
Jer, örvendjünk, keresztyének!

(Szabó József fordítása)

b Az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu -
rá lis Ala pít vány és a Ba la ton bog -
lá ri Evan gé li kus Egy ház köz ség
szer ve zé sé ben avat ták föl hús -
vét va sár nap Ak nay Já nos Kos -
suth- és Mun ká csy-dí jas fes tő -
mű vész ol tár ké pét a he lyi evan -
gé li kus temp lom ban.

Ak nay Já nos 2010 nya rán a Ba la ton -
bog lá ron meg ren de zett, Őr an gya lok
és hír vi vők cí mű ki ál lí tá sát kö ve tő en
pél da mu ta tó és nagy lel kű fel aján lást
tett. En nek kéz zel fog ha tó – pon to -
sab ban szem mel lát ha tó – ered mé -
nye ként áp ri lis 24-én, hús vét va sár nap
a tel je sen meg telt ba la ton bog lá ri
temp lom ban ün ne pi is ten tisz te let

ke re té ben Itt zés Já nos evan gé li kus
püs pök fel avat hat ta a mű vész ál tal
fes tett, Meg vál tó cí mű ol tár ké pet. A
püs pök ün ne pi be szé dé ben el mond -
ta, hogy min den em be ri al ko tás mu -
lan dó, de Is ten üze ne tét hor doz va
fon tos hírt köz ve tít.

Ak nay-ol tár kép Ba la ton bog lá ron

f Folytatás a 3. oldalon
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g Ká kay Ist ván

Botos Ferenc

Egy öreg hársról
Összegombolyult istenfonál
hiszel a feltámadásban
csillagport emelsz az égre fel
mozdulatlan robogásban

Hit
Először nem több
mint sejtnyi szikra
sejlik, kibomlik, szétragyog
bennem súlyosul majd lombja, fája
Nélküled a levele is halott

Má jus kö ze pén egy Ja ma i cá ba ter ve -
zett ren dez vénnyel zá rul az Erő szak
le küz dé sé nek év ti ze de. E re mény kel -
tő, hang za tos cím mel az Egy há zak
Vi lág ta ná csa (EVT) il let te a mö göt -
tünk ha gyott tíz esz ten dőt, an no ar -
ra biz tat va tag egy há za it, hogy a ma -
guk esz kö ze i vel te gye nek meg min -
dent az elő ze te sen ki dol go zott Öku -
me ni kus bé ke fel hí vás ban fog lal tak
meg va ló su lá sa ér de ké ben.

KOR M ÁN Y TA G OK I S IM ÁD KOZ TAK …

Le fegy ver ző sze líd ség
Bu da pes tnél nagy szer dán te tőz tek a bé ke hul lá mok a Du nán

b Nem cse kély üze net ér té ke van an nak az öku me ni kus nyi tott ság nak,
amellyel né met evan gé li kus test vé re ink ké szül nek a re for má ció kez -
de té nek öt szá za dik év for du ló já ra. A Ba jor és a Würt tem ber gi
Evan gé li kus Egy ház en nek je gyé ben szer vez te meg és in dí tot ta út -
já ra azt a Bé ke hul lá mok a Du nán el ne ve zé sű nem zet kö zi ren dez vény -
so ro za tot is, amely nek ma gyar or szá gi köz pon ti al kal mai áp ri lis 20-
án zaj lot tak a fő vá ros – fo lyó part tól né hány száz mé ter re fek vő – „lu -
the rá nus szi ge tén”. A ha zai szer ve zők El len tá ma dás: le fegy ver ző sze -
líd ség cím mel moz gó sí tot tak a bu da pes ti De ák tér re. Az evan gé li -
kus gim ná zi um dísz ter mé ben ko ra dél után kon fe ren cia, 18 órá tól
a temp lom ban ün ne pi is ten tisz te let bá to rí tott az erő szak kal szem -
be ni krisz tu si hoz zá ál lás ra. f Folytatás az 5. oldalon
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Ro va tunk: mint ma ga a li tur gia.
Egy szer re ré gi, ősi, Is ten rég óta tar -
tó aján dé ka, ame lyet az előt tünk já -
rók, a bi zony ság te vők fel le ge, az
egy ház né pe to vább adott – és egy -
szer re va do nat új, hi szen a Szent lé -
lek meg ele ve ní ti a be tűt, az igét, az
örö költ kin cset úgy, hogy ott, ak kor,
ab ban a pil la nat ban szü le tik, vá lik
ese ménnyé, ami kor fel csen dül, lát -
ha tó vá és érez he tő vé lesz. 

Egy olyan ro vat újul meg most,
amely ben kö zel öt éven át több
mint két száz írás se gí tett el iga zod -
ni a li tur gia vi lá gá ban. Né hány év -
nyi Csip ke ró zsi ka-álom után mos -
tan tól is mét úgy ve he tik kéz be az
Evan gé li kus Éle tet az ol va sók, hogy
hét ről hét re kap nak va la mi lyen in -
for má ci ót az egy ház alap ve tő élet -
meg nyil vá nu lá sá nak, az is ten tisz te -
let nek a té ma kö ré ből. A so ro zat
azon ban – hű en az elő éle té hez és az
ügy lé nye gé hez – nem csu pán is me -
ret anya got akar át ad ni, ha nem ta -
nús kod ni akar Is ten aján dé ka i ról,
azok ról a kin csek ről, ame lyek Urunk
sze re te té nek a je lei a vi lág ban és az
egy ház ban, egyé ni és kö zös sé gi éle -
tünk ben.

Az el múlt évek ben sem járt tá vol
la punk má so dik ol da lá nak ez a ré -
sze az is ten tisz te le ti élet től, hi szen
A va sár nap igé je ro vat és az ál ta lá -
nos kö nyör gő imád ság (Ora tio oe -
cu me ni ca) szö ve ge alatt-mellett
éne ke ink kel fog lal koz tunk. Az éne -
kek kel, ame lyek so ha sem töl te lék -
anya gok a gyü le ke zet össze jö ve te le -
in. El len ke ző leg, min dig az is ten tisz -
te let re is jel lem ző ket tős funk ci ójuk
van: egy részt ige hor do zók, az az a ze -

ne és a köl te mé nyek szár nyuk ra
ve szik az igét, és a ma guk mód ján
hir de tik, be le éne kel te tik az em ber
szí vé be, más részt vá la szok az Is ten
kö ze le dé sé re – örö münk és bá na -
tunk, gaz dag sá gunk és üres vol -
tunk ki fe je zői. Nem egy sze rű en a
han gu la tun kat tük röz ve, ha nem
min dig az Is ten nel va ló kap cso lat -
ban meg szó lal tat va.

Mi ben lát juk a ré gi-új Li tur gi kus
sa rok fel ada tát és cél ját? El ső sor ban
ab ban, hogy se gít sük ol va só in kat:
mi nél job ban meg tud ják ra gad ni az
is ten tisz te let gaz dag sá gát. Sok szor
ta pasz ta lom, hogy a li tur gi kus
igény te len ség mö gött tá jé ko zat -
lan ság áll. Mi vel nem is me rik meg
a nagy sze rű kincs tá rat, nem lát ják
át a gaz dag le he tő sé ge ket, nem
tud ják, hogy mi mi ért van, és mi -
re se gít hi tünk gya kor lá sá ban és fej -
lő dé sé ben, ezért nem is igény lik.
Pe dig gon dol junk csak be le: Is ten az
ószö vet sé gi ko rok óta fo lya ma to san
aján dé koz za ki vá lasz tott né pét. S
eze ket a kin cse ket az is ten tisz te let -
ben a hí vők kor szak ról kor szak ra
össze gyűj töt ték, el rak tá roz ták, és
élő ha gyo mány ként to vább ad ták; és
gon dol junk be le ab ba is, hogy két -
ezer év óta mi min dent élt meg, ta -
nult meg, kí sér le te zett ki az egy ház
né pe!

E gyűj te ményt az egy ház fo lya -
ma to san kont rol lál ta. Amit nem
tar tott idő tál ló nak, el hagy ta be lő le,
amit még nem tar tott vég le ges nek,
azt ér lel te vagy csi szol ta, amit be -
vált nak tu dott, azt meg tar tot ta, s a
kö vet ke ző ge ne rá ci ó nak át ad ta. Így
vesszük át is ten tisz te le tün ket Is ten

aján dé ko zó ke zé ből és a bi zony ság -
te vők fel le gé nek örök sé ge ként. Ro -
va tunk a kincs be mu ta tá sát, meg -
is mer te té sét tű zi ki el ső ren dű fel -
ada tá ul, min dig ki egé szít ve az zal,
mit tu dunk mi ma hoz zá ten ni a ma -
gunk ér té ke i ből. 

Ugyan ak kor cé lunk az, hogy a li -
tur gi ka szak mai szem szö gé ből re a -
gál junk bi zo nyos ese mé nyek re, je -
len sé gek re, fo lya ma tok ra. El ső sor -
ban azért, hogy meg is mer tes sük
ol va só tá bo runk kal az új és jó kez de -
mé nye zé se ket, má sod sor ban azért,
hogy fel hív juk a fi gyel met az eset le -
ges ve szé lyek re (ame lyek ta lán ép -
pen egy po zi tív nak lát szó szo kás ban
vagy újí tás ban rej tőz köd nek). Fi gye -
lem fel kel tő, se gí tő kri ti ka kí ván ez
len ni, so ha sem íté let. 

Nem tit kolt vá gyunk az is, hogy
az ol va sók kal együtt ki te kint sünk
fa la in kon, sőt ha tá ra in kon túl ra.
A gyü le ke zet köz pon tú gon dol ko -
dás mód ak kor mű kö dik, ha az adott
kö zös ség a nagy egész ré sze ként ér -
tel me zi ma gát. S ez igaz az is ten tisz -
te le ti élet vi szony la tá ban is. Szük -
sé günk van ar ra, hogy iden ti tá sun -
kat ne csak ne ga tív mó don ha tá roz -
zuk meg – hogy tud ni il lik kik nem
va gyunk –, ha nem úgy is, hogy
fel is mer jük, mi ben ha son lí tunk
test vé re ink re, és mi ben té rünk el tő -

lük. A kö zös kin cset más ként és
más ként hasz nál ják a vi lág evan gé -
li kus sá gá nak nagy csa lád já ban. Ép -
pen úgy tu da to sí ta ni kell azt, mi a
mi spe ci a li tá sunk, mint azt, hogy
mi ben ta nul ha tunk a má sik tól, aki
ta lán job ban csi nál ja. S igaz ez a más
fe le ke zet ben élő ta nít vány test vé -
re ink re is. 

A kö zel jö vő konk rét té má ja az
élet ese mé nye i hez kap cso ló dó li tur -
gi kus szol gá la tok rend je (es ke tés, te -
me tés), az egy há zi szol gá la tok li tur -
gi kus ke re te (or di ná ció, szen te lé sek,
ik ta tá sok), va la mint az épü le tek és
esz kö zök (temp lom, gyü le ke ze ti
ház, pa ró kia, in téz mé nyek, temp lo -
mi fel sze re lé sek stb.) meg ál dá sá -
nak for má ja. El ké szült ugyan is a
Li tur gi kus könyv má so dik kö te té nek
teszt ver zi ó ja (elekt ro ni kus for má -
ban), ame lyet re mény sé günk sze rint
a lel ké szi mun ka kö zös sé gek vé le mé -
nyez ni fog nak, mi előtt nyom ta tás -
ban meg je le nik. 

A rovat cikkei nem csak ar ra
adnak majd al kal mat, hogy egy-
egy li tur gi kus fo lya ma tot be mu tas -
sunk, ha nem ar ra is, hogy a dol gok
lé nye gé ről be szél jünk: mi az egy há -
zi szol gá lat tit ka és lé nye ge, mi lyen
sze re pük van hi tünk ben az épü le tek -
nek, tár gyak nak, mit je lent az, hogy
Is ten szá má ra fel aján lunk, el kü lö ní -
tünk va la kit vagy va la mit. S mind -
ezek ben meg szó lal hat az élet ről,
ha lál ról, Is ten aka ra tá ról, sze re te té -
ről és ke gyel mé ről szó ló ta ní tás és
ta nú ság té tel. 

Le gyen ál dás a ré gi-új Li tur gi kus
sa rok szol gá la tán! 
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Ré gi-új Li tur gi kus sa rok
LITURG IKUS SAROK

En nek a va sár nap nak több ne ve van.
Van, aki szám mal je lö li, van, aki szí -
ve sen meg ta nul ja és őr zi az int ro i tus
la tin kez dő sza vát. 

A har ma dik ne ve pe dig las san
mint ha ki kop na a szó hasz ná la tunk -
ból, még az egy há zi ból is. Ki em le get
ma fe hér va sár na pot? Még az is meg -
es he tik, hogy va la ki az áru há zak
rek lám szö ve gei ből is mert „fe hér he -
tek” meg hir de té sé vel hoz za kap cso -
lat ba. Pe dig kár len ne fe lej te ni! Meg
kel le ne őriz nünk nem csu pán ha gyo -
mány tiszteletből, ha nem a je len té sé -
ért is. Az el ső gyü le ke ze tek ben, az ős -
egy ház ban ezen a va sár na pon vi -
sel ték utol já ra, il let ve tet ték le fe hér
ru há ju kat a hús vét haj na lán meg ke -
resz tel tek.

Le tet ték, de nem fe lej tet ték. Csak
be lül re ke rült. Nem a szek rény bel -
se jé be, nem az em lé kek po ro so dó,
szür kü lő rak tá rá ba, ha nem a szív be.
Hi szen azt él ték meg, amit a pró fé -
ta szá já val Is ten ma ga ígért, amit Jé -
zus Krisz tus ha lá lá val és fel tá ma dá -
sá val va ló sá go san is adott a ben ne hí -
vők nek: Krisz tus ál do za tá val meg tisz -
tí tott új szí vet, új faj ta élet re és an nak
a ki tel je se dé sé re va ló le he tő sé get.

Pál apos tol is er ről az új ról be szél,
ami kor ke reszt sé gün ket Jé zus Krisz -
tus ha lá lá ban és fel tá ma dá sá ban va -
ló ré sze se dé sünk ként ér ti és hir de ti.
A pró fé ci át is csak in nen, a Fi át ha -

lál ba adó Is ten fe lől, a Fel tá ma dott ke -
reszt je fe lől ért het jük iga zán. A pró -
fé cia „majd”-ja egy szer s min den kor -
ra ér vé nyes je len né vált, ami kor a Fiú
en ge del me sen ha lál ra ad ta ma gát, de
ha lá lá val meg ti por ta a ré git, a bűnt,
a ha lált, és a hol tak nak éle tet aján dé -
ko zott. Ben ne Is ten aján dé ko zó ke -
ze tes te sült meg. Aján dé kát nem
fel té tel lis ta tel je sí té se nyo mán oszt -
ja, ha nem azért, mert „gaz dag ir gal -
mas sá gá ban”. Ez az ígé re tes „majd”
vá lik üd vös sé ges je len né, ami kor a
Fel tá ma dott a meg szo kott ke le ti kö -
szön tést új tar ta lom mal töl ti meg,
ami kor szét szé ledt és a sa ját sor suk
fé lel mé től össze bújt ta nít vá nya i nak
bé kes sé get ad.

Ez zel együtt a bűn bo csá nat hir de -
té sé re kö te lez ve az új szív aján dé ká -
nak hir de té sé re is szen te li őket. Min -
den gyó ná sunk kor mi előt tünk is ki -
tár ja a „szek rény aj tót”, hogy új ra és új -
ra rá cso dál koz zunk: a „fe hér ru ha”, az
új szív aján dé ka a mi enk is!

Vén sé gem ben is át me leg szik a
szí vem, ami kor egy ré gi ke resz te lést
meg örö kí tő fény ké pen lá tom, ho -
gyan vá lik csu pa szem mé egy kis -
gyer mek, aho gyan a kis test vé re fe -
jé re csor du ló vi zet né zi. Re mény ség
sze rint va la ki től ta lán fel nő ve is hal -
lot ta: ve le is ez tör tént. Ke resz tény -
nek len ni azt je len ti, hogy nem unok
rá cso dál koz ni ar ra az új ra, amely ben

Is ten ré sze sí tett, ame lyet Jé zus Krisz -
tus ha lá lá ban és fel tá ma dá sá ban ne -
künk aján dé ko zott ke reszt sé günk -
ben. Meg rá cso dál koz ni ar ra is, hogy
eb ből az aján dék ból új élet re, új
ma ga tar tás ra, meg úju ló re mény ség -
re is te lik.

A Fel tá ma dott biz tat ta, bá to rí tot -
ta Ta más apos tolt, hogy érint se csak
meg a se bei he lyét. Nem gon do lom,
hogy Ta más meg mer te vol na ten ni.
Elég volt ne ki Jé zus sza va, hogy em -
lé kez tes se: az ol dal seb az apos tol új
szí vé ért is do bo gó szí vet rejt.

A pró fé cia ígé re te nem „pri va ti zál -
ha tó”. Az „új szív” aján dé ka egye sít.
Nem csu pán az enyém, ha nem Is ten
ke zé ből a mi enk. Ez volt a tit ka az el -
ső gyü le ke zet szü le té sé nek és éle té -
nek is, akár a temp lom ban vol tak
együtt, akár há zan ként tör ték meg az
új szí vet él te tő Ke nye ret. A gyü le ke -
zet egy szív vel ré sze se dett az új szí -
vet él te tő Ke nyér aján dé ká ból. 

Eb ből a ré sze se dés ből ar ra is tel -
lett, hogy azok kal is Is ten há za né pe
kö zös sé gé ben le gye nek, akik kel eb -
ben az élet ben so ha nem ta lál koz tak.

Jó, ami kor a ke resz té nyek kö zött
egyet ér tés szü le tik, de Is ten né pét so -
ha nem va la mi köz meg egye zés tar -
tot ta össze, ha nem az új szí vet aján -
dé ko zó Krisz tus ban va ló hit. Mi len -
ne, ha a ma gunk azo nos sá gát nem a
má sik ke resz tény től va ló el ha tá ro ló -
dá sunk ban ke res nénk, ha nem a kö -
zös „fe hér ru ha”, az egy és új szív aján -
dé ká nak az egy sé gé ben, kö zös sé gé -
ben fe dez nénk fel?

Más utat is le het jár ni. A Fel tá ma -
dott újat te rem tő aján dé ká ra fity má -
ló el uta sí tás vagy a „ne kem ez ki jár”
gőg je is le het a vá lasz. A pró fé cia nem
hagy két sé get afe lől, hogy az ilyen
ma ga tar tás nak nem Is ten Krisz tu sa
a kár val lott ja.

Ne ves sük meg az „új szív” aján dé -
kát, se a fe hér ru hát, még ha be lül
hord juk is. Se be lül, se kí vül nem
hagy ja Krisz tus ki men ni a di vat ból!
Ámen.

g Fe hér Ká roly

Imád koz zunk! Ál dott légy, Krisz tu -
sunk, hogy ha lá lod dal és fel tá ma dá -
sod dal, bű ne ink bo csá na tá nak jó hí -
ré vel, ke reszt sé günk kel, szent tes ted és
vé red aján dé ká val fe hér be öl töz te ted
né pe det. Ha be pisz kí tot tuk, ne unj rá
ki mos dat ni min ket, míg or szá god ban
a szí nét so ha nem vesz tő fe hér be öl -
töz tetsz ben nün ket. Ámen.
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A fe hér ru hát nem vet jük le, ha nem be lül hord juk
A VA SÁRNAP IG ÉJE

[Lel kész:] Is te nünk, sze re tő mennyei
Atyánk, há lás szív vel mon dunk ne -
ked kö szö ne tet, hogy szent Fi a dat,
akit bű ne in kért ha lál ra ad tál, fel tá -
masz tot tad meg iga zu lá sunk ra, és
ál ta la örö möt, bé kes sé get és üd vös -
sé get aján dé ko zol a ben ne hí vők nek.
Nagy pén tek és hús vét cso dá já ban ki -
nyi lat koz tat tad szán dé ko dat: nem
ta szí tod el ma gad tól a bűn bá nó bű -
nö sö ket, ha nem meg té rés re hí vod, és
új élet tel aján dé ko zod meg őket.
Add ne künk a ben ned bí zó hit bá tor -
sá gát, hogy fé le lem nél kül ter jesszük
eléd kö nyör gé sün ket. Jé zus Krisz tu -
sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Há lát adunk ne ked, hogy
a fel tá ma dott Úr a Bé kes ség Fe je del -
me ként lé pett ta nít vá nyai kö zé, és az
evan gé li um ál tal bé kes sé get aján -
dé koz ma is né pé nek. Bé kes ség ben
él he tünk ve led, mennyei Atyánk kal,
és bé kes ség ben él he tünk em ber tár -
sa ink kal is, mert ő le ront ja az em be -
rek és a né pek kö zöt ti vá lasz fa la kat
is. A Lé lek ere jé vel ha té konnyá te szi
igé det, és így ar ra hív min ket, hogy
szent ne ved di cső sé gét szol gál juk.
Add, hogy öröm mel te gyük, amit
ránk bí zol. Jé zus Krisz tu sért ké -
rünk…

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

[Lek tor:] Eléd hoz zuk min den
gon dun kat is. A csa lá dok ban, a na -
gyobb kö zös sé gek ben és egész nem -
ze tünk éle té ben még min dig sok
bajt és szen ve dést okoz a bűn ha tal -
ma. Ká ros szen ve dé lyek, hűt len ség,
ön zés és sze re tet len ség rom bol ja
éle tün ket. Szánj meg min ket, és sza -
ba díts meg bű ne ink ha tal má ból.
Óvd meg a gyer me ke ket és a fi a ta lo -
kat a kí sér té sek től. Jé zus Krisz tu sért
ké rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk be te ge in -
kért, ma gá nyos, meg fá radt test vé re in -
kért. Adj a be te gek nek gyó gyu lást, a
szo mor ko dók nak vi gasz ta lást. Áldd
meg és tedd hasz nos sá azok szol gá la -
tát, akik az el eset tek, be te gek, haj lék -
ta la nok, nyo mo rul tak kö zött az ir gal -
mas sze re tet cse le ke de te i vel ta nús kod -
nak ró lad. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk ha zán kért,
nem ze tün kért. Adj böl cses sé get ve -
ze tő ink nek. Ne en gedd, hogy meg -
fe led kez ze nek ar ról, hogy ne ked ad -
nak majd szá mot mun ká juk ról. Fogd
le a rosszat aka rók ke zét, és tedd
ered mé nyes sé a bé kes ség gyer me ke -
i nek fá ra do zá sát. Jé zus Krisz tu sért
ké rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk az egész
vi lá gért. Adj bé kes sé get min de nütt a
föl dön. Áldd meg jó ered ménnyel
egy há zad misszi ói szol gá la tát, hogy
min den ho vá el jut has son szent igéd
üze ne te. Add, hogy a bűn bo csá nat
öröm hí re és az üd vös ség re mény sé -
ge te remt sen bé kes sé get a szí vek ben
és az em be rek kö zött. Jé zus Krisz tu -
sért ké rünk…

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

[Lel kész:] Hall gass meg min ket,
Urunk, és mu tasd meg raj tunk ha tal -
ma dat. Tud juk, nem kell fél nünk,
mert te a re mény ség Is te ne vagy, aki
bűn bo csá na tot, örö möt és üd vös sé -
get ígér tél né ped nek – szent Fi ad, a
mi Urunk Jé zus Krisz tus ál tal.

[Gyü le ke zet]: Ámen.
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„Az Úr áld jon meg, és őriz zen meg té -
ged! Az Úr vi lá go sít sa meg az ő ar cát
te raj tad, és kö nyö rül jön raj tad! Az Úr
for dít sa az ő ar cát te fe léd, és ad jon
ne ked bé kes sé get!”

Mind annyi unk szá má ra is me rős az
úgy ne ve zett áro ni ál dás (4Móz 6,24–
26), amely ün ne pi al kal ma ink, is ten -
tisz te le te ink vé gén szo kott el hang za -
ni. Ami kor a lel kész, ke zét föl emel -
ve, út ra bo csát ja az ün nep lő kö zös -
sé get. 

Az ál dás le zár ja a szer tar tást, és
út ra in dít ja Is ten né pét. Most kü lö -
nö sen is azok ra a fi a ta lok ra gon dol -
va idéztem, akik ezek ben a na pok ban
ér kez tek el éle tük je len tős ál lo má sá -
hoz. Át él ték a bal la gás, az al ma
ma ter től va ló bú csú zás meg ha tó
ün ne pét, és ké szül nek ed di gi éle tük
leg ko mo lyabb vizs gá já ra, az érett sé -
gi re.

Az ál dás nem jó kí ván ság, an nál
sok kal több. Is ten sza va, hű sé gé nek
ígé re te. Ezért elő ször is hit val lás -
ként idéz tem most a jól is mert ál dást.
Hi szen az Is ten től ka pott ígé re tek re
épí tő re mény sé günk is meg fo gal -
ma zó dik ben ne. Is ten most is va ló -
ra vált ja ígé re tét, és ve lünk ma rad.
Hit val lás ként idéz tem ab ban az ér te -
lem ben is, ahogy a zsol tá ros egy kor

so kak szá má ra is me rő sen meg fo -
gal maz ta: „Ha az Úr nem épí ti a há -
zat, hi á ba fá ra doz nak az épí tők. Ha
az Úr nem őr zi a vá rost, hi á ba vi -
gyáz nak rá az őrök.” (Zsolt 127,1)
Vagy is re mény sé günk, re mélt si ke re -
ink alap ja Is ten ve lünk ma ra dó hű sé -
ge. Rá min dig szá mít ha tunk. S jól te -
szik fi a tal ja ink is, ha éle tük, jö vő jük
ter ve zé sé nél nem fe led kez nek el ró -
la. Ha Is ten ál dá sa nem kí sér né fá ra -
do zá sun kat, ta nu lá sun kat, mun kán -
kat, min den hi á ba va ló len ne.

De ki ez az Is ten, aki meg ígé ri,
hogy ve lünk van? Az ál dás hár mas
for mu lá já ban vi lá go san szól ma gá ról.
Ő az, aki te rem tet te és meg őr zi az
éle tet. Az em be ri ség és ha zánk tör -
té nel mé ben is min dig ak kor tör tén -
tek a leg na gyobb ba jok, ami kor fe le -
lős ve ze tők, dön tés ho zók el fe led -
kez tek ar ról, hogy ők a ma guk he lyén
a min den ha tó Is ten mun ka tár sai.
Jaj an nak a nép nek, jaj an nak a kö zös -
ség nek, ame lyik el fe led ke zik ar ról,
hogy az éle tet aján dék ba kap ta, és az
élet meg őr zé sét át há rít ha tat lan fel -
adat ként rá bíz ta az élet Is te ne. 

Ezért hang zik így az út ra in dí tó ál -
dás: Is ten meg őriz. Aki éle tet adott,
az meg is tart. Vi gyáz zunk te hát
ma gunk ra és egy más ra is! Ezt ké rem

az érett sé gi re, a nagy be tűs Élet re
ké szü lő fi a tal ja ink tól is. Ne higgyék
el a mai di va tos szó la mo kat! Sen ki ne
gon dol ja, hogy az az élet tel jes sé ge,
amit el fo gyasz tunk, az az élet, amit
(töb bé-ke vés bé) di va tos ru ha da rab -
ként ma gunk ra öl tünk, amit jól fi ze -
tő fog lal ko zá sunk ban el érünk! Mert
tud juk, hogy az élet en nél sok kal
több, mert az élet ben, a te rem tett, a
meg őr zött élet ben je len van Is ten
sze re te te és hű sé ge.

Ez az Is ten ir gal mas Is ten. Van nak,
akik azt mond ják, hogy a ma gyar nép
nem ze ti imád sá gá val, a Him nusszal
kap cso lat ban teo ló gi ai fenn tar tá sa -
ik van nak; sze rin tem is van né mi
igaz ság eb ben a meg ál la pí tás ban.
Én is azt gon do lom, Köl cseynk té ve -
dett, ami kor azt mond ta, hogy a jö -
vőt is elő re meg bűn hőd  tük. A múl -
tat sem tud ja az em ber meg bűn hőd -
ni. Mert ha Is ten be nyúj ta ná a szám -

lát, és min dent szá mon kér ne raj -
tunk, már nem is él nénk. Ez zel szem -
ben az az igaz ság, amit így ol va sunk
a Bib li á ban: „Sze ret az Úr, azért
nincs még vé günk, mert nem fo gyott
el ir gal ma, min den nap meg újul. (JSir
3,22–23a) Sze re tet tel for dul fe lénk, és
meg bo csát ja bű ne in ket. 

Ezt hir de ti az evan gé li um, és er ről
ta nús ko dik az egy ház: Úgy sze ret te
Is ten a vi lá got, hogy egy szü lött Fia,
Jé zus Krisz tus ke reszt ha lá lá val és
fel tá ma dá sá val a bűn bo csá nat, új
élet és üd vös ség aján dé kát kí nál ja fel
a ben ne bí zók nak. Sen ki nek nem kell,
nem kel le ne szé gyell nie, hogy fel is -
mer te: szük sé ge van Is ten ir gal má ra,
sze re te té re, hű sé gé re. Üd vös len ne,
ha if ja ink is el jut ná nak a fi a tal ság bo -
lond ság ha mis köz he lyé től a Ba las si-
ének meg ren dí tő fel is me ré sé ig: „Bo -
csásd meg, Úr is ten, if jú sá gom nak
vét két…” (EÉ 404,1)

Az ál dás vé gül fel eme li te kin te tün -
ket a föl di élet, éle tünk ak tu á lis tör -
té né sei, de a tör té nel mi ese mé nyek
ho ri zont já ról is a vég ső re mény ség -
re. Mert bár jó itt hon len ni ezen a föl -
dön, és jó len ne, ha ke vés bé len ne hu -
za tos ez a so kat pró bált Kár pát-me -
den ce, jó len ne, ha va ló ra vál na az ígé -
ret, hogy nép nép re kar dot töb bé nem

emel, és jó len ne itt tel jes jo gú, má -
sok kal is egyen ran gú uni ós pol gár -
ként bol do gul ni, de a mi re mény sé -
günk még is messzebb re néz. Mert az
a bé kes ség, ame lyet az ál dás ban meg -
ígér az Úr is ten, az majd az ő or szá gá -
ban jut tel jes ség re. Jé zus Urunk úgy
ta ní tott ben nün ket imád koz ni: „Jöj -
jön el a te or szá god!” S ez az or szág
meg ér ke zik, ami kor Is ten ar ra meg -
érett nek lát ja az időt. Ad dig pe dig
ván dor úton já ró nép va gyunk, olyan
kö zös ség, amely nek szük sé ge van ál -
dás ra, biz ton ság ra, re mény ség re.

Így áld ja meg és őriz ze meg fi a tal -
ja in kat, sze ret te i nket és mind nyá jun -
kat a hár mas ígé re té vel mel let tünk lé -
vő, a hár mas biz ton sá got ne künk fel -
kí ná ló min den ha tó Is ten, az Atya és
a Fiú és a Szent lé lek! 

Út ra in dí tó ál dás
É GTÁJOLÓ

Ittzés János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

Hann Fe renc Mun ká csy-dí jas mű vé -
szet tör té nész (ő az óta el hunyt, idé -
zett írá sa az utol só pub li ká ci ó ja) a kö -
vet ke zőt ír ja Ak nay Já nos ol tár ké pé -
ről: „A 300 x 200 cm mé re tű, akryl -
lal vá szon ra fes tett mű a meg fe szí tett
Krisz tust áb rá zol ja ab ban a pil la -
nat ban, ami kor meg vá lik a föl di vi -
lág tól. Lá bai még érin tik e gyar ló pla -
né tát, szét tárt kar jai azon ban már az

égi me zők fe lé nyúl nak, s fel is ol dód -
nak a meg fog ha tat lan éte ri kus szfé -
rá ban. (… ) A test ma ga sú lyos, erős
kon tú rok kal ha tá rolt, a szer ke ze tet
jó for mán csak a meg gyö tört bor dák
hang sú lyoz zák. A fi no man meg ol dott
(fé lig pro fil, fé lig szem be né ze tű) arc
szo mo rú sá got su gall, a le hunyt sze -
mek már be fe lé te kin te nek: »Be vé -
gez te tett.« Az ol dott, pu ha lí ra i ság -
gal meg fes tett hát tér szí nei (arany sár -
ga = örök ké va ló ság, zöld = élet, kék

= égi me zők) egy más ba foly nak, a tel -
jes ség ta pint ha tat lan ku lisszái. Ak nay
ol tár ké pe a Crhris tus vic tor qu ia
vic ti ma meg je le ní té se, de egy ben az
as cen sio Do mi ni re is utal.”

Az ün ne pi ese mény al kal má ból az
új ol tár kép pel gaz da go dott gyü le ke -
ze tet le vél ben üd vö zöl te dr. Rét he lyi
Mik lós nem ze ti erő for rás-mi nisz ter és
Gáncs Pé ter, egy há zunk el nök-püs -
pö ke is.

g Ga lam bos Ádám

Ak nay-ol tár kép Ba la ton bog lá ron

Az el nök-püs pök Jer 32,39–41 alap ján
hir det te Is ten igé jét. „Itt, Sár szent lő rin -
cen azt ün ne pel jük – mon dot ta –, hogy
egy több száz éves
temp lom meg tu dott
újul ni. Fon tos is, jó is a
kül ső meg úju lás, de
még fon to sabb, hogy
az em ber be lül is meg -
újul jon. Te hol tar tasz?
Van-e ben ned új re -
mény ség, új hit?” – for -
dult a gyü le ke zet hez
Gáncs Pé ter. „Aho gyan
itt most is mét a temp -
lom cent ru má ban van
a ke reszt re fe szí tett
Krisz tust áb rá zo ló, he lyé re vissza ke rült –
230 éves, ere de ti ol tár kép, úgy kel le ne
a mi éle tünk cent ru má ban is Krisz tus
ke reszt jé nek áll nia” – hang sú lyoz ta
az egy ház ke rü let lel ké szi ve ze tő je.

Az is ten tisz te le tet kö ve tő köz gyű -
lé sen – Nagy Zol tán fel ügye lő kö -
szön tő sza vai után – a gyü le ke zet lel -
ké sze is mer tet te a re no vá lás tör té ne -

tét: „Nyo masz tó és sür ge tő fel adat
volt az igen le rom lott ál la pot ban lé -
vő temp lom fel újí tá sa. Kö szö net a

ter ve zők nek, épí tők -
nek, se gí tők nek, mind -
azok nak, akik mun -
ká juk kal hoz zá já rul -
tak, il let ve anya gi se -
gít sé get nyúj tot tak a
vé gül is 55 mil lió fo -
rint ba ke rü lő re no vá -
lás hoz” – zár ta be szá -
mo ló ját Karl Já nos né
Csep re gi Er zsé bet.

A Tol na-Ba ra nyai
Egy ház me gye pres bi -
té ri u má nak jó kí ván -

sá gát An dor ka Ár pád, a Dé li Egy ház -
ke rü let fel ügye lő he lyet te se, az egy -
ház me gye fel ügye lő je tol má csol ta. Az
al ka lom ün ne pi han gu la tát emel te Si -
mon Bar ba ra or go na mű vész és a

Vi va Vo ce ének kar szol gá la ta, va la -
mint a gyü le ke zet óvo dá sa i nak kis
kó ru sa.

g Wisz ki densz ky And rás

Egy álom meg va ló su lá sa
f Folytatás az 1. oldalról

b Egy há zunk hoz kö tő dő ön kor -
mány za ti tiszt ség vi se lő ket hí vott
ismét be szél ge tés re áp ri lis 19-ére
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház Észa ki Egy ház ke rü le té nek
el nök sé ge, dr. Fa bi ny Ta más püs -
pök és Ben czúr Lász ló ke rü le -
ti fel ügye lő a püs pö ki hi va tal ba. 

A meg hí vott pol gár mes te re ket, al -
pol gár mes te re ket, jegy ző ket és ki -
sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lő -
ket Ben czúr Lász ló kö szön töt te,
majd Fa bi ny Ta más igei be ve ze tő je
hang zott el Józs 1,9 („Meg pa ran -
csol tam ne ked, hogy légy erős és bá -
tor. Ne félj és ne ret tegj, mert ve led
van Is te ned, az Úr min de nütt, amer -
re csak jársz”) alap ján.

A ta lál ko zó fő elő adó ja dr. La tor -
cai Csa ba, a Köz igaz ga tá si és Igaz ság -
ügyi Mi nisz té ri um nem ze ti sé gi és ci -
vil tár sa dal mi kap cso la to kért fe le lős
he lyet tes ál lam tit ká ra volt. A te le pü -
lé si ön kor mány za tok és az egy há zak
együtt mű kö dé se cí mű vi ta in dí tó re -
fe rá tu má ban rész le te sen ki tért a mi -
nisz té ri um nak az egy há za kat cél zó
tá mo ga tá si prog ram ja i ra. A nem zet
fel emel ke dé sé hez, kö zös sé ge ink meg -
erő sö dé sé hez szük sé ges az egy há zi és
a ci vil kö zös sé gek szo ro sabb együtt -

mű kö dé se, egy más köl csö nös se gí té -
se – ál la pí tot ta meg az ál lam tit kár.

A be mu tat ko zást kö ve tő – Krá mer
György püs pök he lyet tes ál tal mo de -

rált – fó rum be szél ge té sen Sr na Zol -
tán, a fel vi dé ki Százd, Sza bolcs At ti -
la, a bu da pes ti XXII. ke rü let, Di an Jó -
zsef, Cső vár és Sin kó Vil mos né, Ze -
be gény pol gár mes te re vett részt. Szó
esett – töb bek kö zött – a pá lyá za ti
fel té te lek pre cíz be tar tá sá nak szük -
sé ges sé gé ről, az ön kor mány za tok és
az egy ház össze fo gá sá nak mind in -
kább nö vek vő fon tos sá gá ról, az új
szem lé let mód ról, mely sze rint az
egy há zak is tud ják se gí te ni a ci vil kö -
zös sé ge ket pá lyá za to kon ke resz tül.

Emel lett több pol gár mes ter ki emel -
te a lel ké szek kel va ló jó kap cso lat je -
len tő sé gét, mind ezt sze mé lyes pél dá -
val alá tá maszt va. Sr na Zol tán mint

ha tá ron tú li pol gár mes ter öröm mel
kons ta tál ta a Ma gyar or szá gon jól
mű kö dő ki sebb sé gi ön kor mány za tok
mun ká ját, és biz tat ta a je len lé vő ket
test vér kap cso la tok ki épí té sé re ha -
tá ron tú li kö zös sé gek kel.

A há rom és fél órás együtt lé ten so -
kak ál tal meg fo gal ma zott igény újabb
kon zul tá ci ók irá nyá ba mu tat, és re -
mény ség sze rint szo ros együtt mű kö -
dést, il let ve ta pasz ta lat cse ré ket ered -
mé nyez a jö vő ben.

g Hor váth-He gyi Áron

Kulcs kér dés az össze fo gás
Pol gár mes te rek újabb ta lál ko zó ja az észa ki püs pö ki hi va tal ban

A
 S

Z
E

R
Z

Ő
 F

E
LV

É
T

E
LE

b A Sár szent lő rin ci Evan gé li kus Egy ház köz ség hon lap ján az egyik ro -
vat cí me: Ál ma ink. El ső pont ja pe dig A temp lom re no vá lá sa. Nos, ez
a pont min den bi zonnyal tö röl ve lesz, hi szen – aho gyan Karl Já nos -
né Csep re gi Er zsé bet, az egy ház köz ség lel ké sze az ün ne pi köz gyű lé -
sen je lent het te – „a temp lom tel jes, ere de ti hez kö ze lí tő fel újí tá sa meg -
tör tént”. Ezért ke rül he tett sor hús vét má so dik nap ján ar ra az is ten -
tisz te let re, ame lyen a Dé li Egy ház ke rü let püs pö ke meg ál dot ta a ta -
va szi ég alatt hó fe hé ren ra gyo gó temp lo mot. 
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Vár pa lo tán ön kén tes prog ram in dí -
tá sát kez de mé nyez te Tóth At ti la, a
he lyi evan gé li kus gyü le ke zet lel ké sze.
A nyi tó al ka lom ra áp ri lis 16-án a te -
le pü lés mű ve lő dé si há zá ban ke rült
sor. A té má ban tar tott tá jé koz ta tón
a he lyi ci vil szer ve ze tek, a fi a ta lok és
az egy há zak kép vi se lői mel lett ön kor -
mány za ti kép vi se lők és ér dek lő dők is
részt vet tek.

A részt ve vők meg fo gal maz ták,
hogy mennyi re fon tos a he lyi kö zös -
ség fej lő dé se szem pont já ból a kü lön -
fé le se gí tő kez de mé nye zé sek össze -
fo gá sa, az ön kén tes te vé keny sé gen
ke resz tül egy más se gí té se. En nek a
gon do lat nak a je gyé ben szü le tett
Tóth At ti la kez de mé nye zé se, mely a
Há ló prog ra mot (a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház ön kén tes prog -
ram ját) kí ván ja esz kö zé ül hasz nál ni
ah hoz, hogy a he lyi kö zös ség tag jai
tel je seb bé tud ják ten ni egy más éle -
tét. Dr. Sza lai Ma ri an na há zi or vos
a ren de lő jét kí nál ta fel a vá ros ban fel -
ál lí tan dó ön kén tes pon tok egyi ké ül. 

A te le pü lé sen több ci vil szer ve zet
és vál lal ko zás is part ner sé get aján lott
a kez de mé nye zés hez. A fő véd nö ki
tisz tet a vá ros pol gár mes te re, Ta la -
bér Már ta vál lal ta, és tá mo gat ja a
prog ra mot egy há zunk dia kó ni ai szol -
gá la ta is. 

A tá jé koz ta tót kö ve tő en a részt ve -
vők öt fát ül tet tek el a Ba ko nyi ut cá -
ban fel ál lí tan dó ön kén tes pont kö ze -
lé ben, hoz zá já rul va ez zel a la kó te le -
pen élők kör nye ze té nek meg szé pí té -
sé hez.

g Bu da An na má ria

Egy má sért ön ként
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A li tur gi kus vissza élé sek és a nem
kel lő áhí tat tal be mu ta tott szent mi -
se is oka az Is ten be ve tett hit vissza -
szo ru lá sá nak, az ön zés elő re tö ré sé -
nek és an nak, hogy egy re ke ve seb ben
jár nak mi sé re – nyi lat koz ta Ray -
mond Burke bí bo ros, a Va ti kán leg -
fel sőbb bí ró sá gá nak ve ze tő je és An -
to nio Cañiza res Llo ve ra bí bo ros, az
Is ten tisz te le ti és Szent sé gi Kong re gá -
ció pre fek tu sa egy, a szent mi sé ről szó -
ló könyv ró mai be mu ta tó ján. A kötet
cí me: Ho gyan ne ve szítsd el a hi te -
det a mi sén?

A pro vo ka tív cí mű kö te tet egy olasz
pap, Nic o la Bux ír ta, aki a Hit ta ni
Kong re gá ció, a Szent té ava tá si Kong -
re gá ció és a pá pai li tur gi á ért fe le lős
hi va tal szak ér tő je, ta nács adó ja is
egy ben. Ray mond Bur ke bí bo ros úgy
fo gal ma zott a be mu ta tón: ha ab ba a
hi bá ba esünk, hogy azt hisszük, mi va -
gyunk a li tur gia kö zép pont ja, a mi sé -

re já rás oda fog ve zet ni, hogy el ve szít -
jük hi tün ket. Hoz zá tet te: a li tur gi kus
vissza élé sek ko moly ká ro kat okoz -
nak a ka to li ku sok hi té ben.

Saj nos – tet te hoz zá – na gyon
sok pap és püs pök sze gi meg a li tur -
gi kus nor má kat, akár úgy is, hogy
örö mét le li eb ben, mond ván, hogy
azok nem fon to sak, pe dig az el kö ve -
tett mu lasz tá sok, el té ré sek igen is
„ko moly vissza élé sek”.

Cañiza res bí bo ros le szö gez te: oszt -
ja a könyv ben fog lal ta kat. Ha ugyan -
is nem meg fe le lő en ve szünk részt a
szent mi sén, az eu cha risz tia meg ün nep -
lé sé ben, és ha azt nem az elő írá sok nak
meg fe le lő en ce leb rál ják, ak kor az a hit
el vesz té sé hez is ve zet het. És ez igaz a ró -
mai rí tus ren des és ki vé te les for má já -
ra is (az az a „tri den ti” rí tus ra).

Nic o la Bux ki fej tet te: saj nos na -
gyon so kan azt gon dol ják, hogy a mi -
se va la mi olyas mi, amit a pap és a

hí vek kö zö sen csi nál nak, hol ott tény -
le ge sen Jé zus mű ve. Hoz zá tet te: ha
két kü lön bö ző he lyen meg néz zük,
ho gyan mu tat ják be a li tur gi át, azt
fog juk ta pasz tal ni, hogy a két mi se
nem ugyan az, nem ugyan úgy ce leb -
rál ják. Ezek sze rint az egyik mi se –
az, ahol meg sze gik a li tur gi kus nor -
má kat – nem a ka to li kus egy ház li -
tur gi á ja, ame lyen a rész vé tel min den
hí vő jo ga, ha nem csu pán a pap vagy
a plé bá nia mi sé je.

Cañiza res bí bo ros el mond ta még,
hogy ami kor olyan ke ve sen hisz nek
Is ten ben, mint ma, szük sé gük van a
va ló di eu cha risz ti kus ün nep re, hogy
em lé kez tes sék őket, csak az egyet len
Is tent kell imád ni, és hogy az em be -
ri élet iga zi ér tel me ab ból szár ma zik,
hogy Krisz tus éle tét ad ta ér tünk, és
meg vál tott min ket – ír ta a Catho lic
He rald.

d Ma gyar Ku rír

„Ho gyan ne ve szítsd el a hi te det
a szent mi sén?”

b A Bu da pest-Fa so ri és a De ák
Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um
idén áp ri lis 19-én és 20-án tar tot -
ta nagy he ti csen des nap ját. A
fog lal ko zá so kat a gim ná zi um
ta ná rai, evan gé li kus lel ké szek, il -
let ve – Rozs-Nagy Szil via és
Csep re gi And rás is ko la lel ké szek
fel ké ré sé re – a KÖ SZI, az az a Ke -
resz tény Ön kén te sek Szö vet sé ge
az If jú sá gért csa pa ta tar tot ta.

A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um
csen des nap já nak kö zép pont já ban a
fér fi, nő, ke resz tény há zas ság té ma
állt. Negy ven per ces in ter ak tív fog lal -
ko zá sok, il let ve nagy elő adás igye ke -
zett kö rül jár ni a ke resz tény há zas ság -
gal kap cso la tos kér dé se ket.

A kis cso por tos mű hely mun ka so -
rán az én kép, az ön ér té ke lés, a nő i -
es ség-fér fi as ság volt a fó kusz ban, és
szó esett a ke resz tény nor má tól, ér -
ték rend től va ló el té ré sek ről is. An nak
ér de ké ben, hogy va ló ban bi zal mas,
ér té kes be szél ge té sek jö hes se nek lét -
re, és hogy a di á kok bát rab ban, nyíl -
tab ban mer je nek meg nyi lat koz ni, az
osz tá lyok ki sebb cso por tok ra bont -
va vet tek részt a fog lal ko zá so kon. 

A gim ná zi um ta ná rai, lel ké szek és
ön kén tes fi a ta lok is kü lön-kü lön ve -
zet tek be szél ge té se ket, a KÖ SZI csa -
pa tá ból két-két em ber irá nyí tott egy-
egy kis cso por tot. A be szél ge té se -
ken te rí ték re ke rült a test kép kér dé -

se, vagy is hogy a fi a ta lok mi lyen nek
lát ják ma gu kat, és hogy mi kor, ho -
gyan ér de mes vál toz tat ni uk ön ma gu -
kon. Egy já té kos fel adat se gít sé gé vel
a di á kok meg pró bál ták el osz lat ni az
el len ke ző nem ben élő tév hi te ket,
majd olyan pél da ké pe ket ke res tek,
akik nek va la mely tu laj don sá gá val
ők is sze ret né nek ren del kez ni, és
meg be szél ték, hogy a vá gyott tu laj -
don sá gok ho gyan ér he tő ek el. A
cso por tok ez után kö zö sen gyűj töt tek
olyan tech ni ká kat, ame lyek a he lyes
ön ér té ke lés ki ala ku lá sát se gí tik. 

Me lyek egy pár kap cso lat ki ala ku -
lá sá nak lé pé sei, és mi az, ami iga zán
fon tos egy kap cso lat ban? – e kér dé -
sek kel is ta lál koz hat tak a fi a ta lok.

A dél előt ti fog lal ko zá sok után az
al sóbb év fo lya mok elő adást hall gat -
hat tak meg a ke resz tény há zas ság ról
Pozs gai Ol gá tól és Végh And rás tól. A
dél előt ti és a dél utá ni prog ra mo kat
is ten tisz te let fog ta össze, ame lyen a
gim ná zi um di ák jai pas sió já té kot ad -
tak elő.

Dél után a fel sőbb év fo lya mo sok ve -
het tek részt a be szél ge té se ken. Ez al -
ka lom mal hang sú lyo sab ban ke rült
elő a ke resz tény há zas ság és csa lád ala -
pí tá sá nak, fenn tar tá sá nak kér dé se.

A Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus
Gim ná zi um áp ri lis 20-i csen des -
nap ja pas si ói is ten tisz te let tel kez -
dő dött, majd a 2–4. órá ban hat 45
per ces kis cso por tos fog lal ko zás vár -
ta a di á ko kat. A temp lom ban a szín -
ját szó kör pas sió já té kát lát hat ták,
majd a fa so ri evan gé li kus gyü le ke zet

lel ké sze i vel a szen ve dés ről be szél get -
het tek. A dísz te rem ben a Ta ita Ala -
pít vány ról és ön kén tes mun ká já ról –
kö ze lebb ről egy ke nyai ár va há zat
se gí tő prog ram ról – be szélt az ala pít -
vány egyik mun ka tár sa; szí nes be szá -
mo ló ját há rom cso port ban va la -
mennyi di ák meg hall gat hat ta. 

A KÖ SZI ön kén te sei a töb bi prog -
ram pon tért vol tak fe le lő sek. Is ten,
hal lasz? cím mel a vég zős osz tá lyok
drá ma fog lal ko zá son vet tek részt.
In ter ak tív szín há zi elő adás ré sze sei
le het tek azok a ta nu lók, akik a
Ment ac tor el ne ve zé sű prog ra mot
vá lasz tot ták. A Pszi cho fé szek ve ze -
tői já té kos gya kor la tok kal, be szél ge -

té sek kel igye kez tek fel hív ni a fi -
gyel met a lel ki egész ség ápo lá sá nak
fon tos sá gá ra, és olyan esz kö zök -
kel, te vé keny sé gek kel is mer tet ték
meg a fi a ta lo kat, ame lyek a min den -
na pi élet ben se gít het nek eb ben. A
kul tú ra és a tar tal mas idő töl tés kér -
dé se it, le he tő sé ge it tár gyal hat ták
meg a di á kok a Kul túr fitnesz cí mű
fog lal ko zá so kon.

Az iz gal mas, ér dek lő dést kel tő al -
kal mak se gít sé gé vel két va ló ban csen -
des nap nak le het tek ré sze sei a di á kok
az is ko lák ta ná ra i nak, lel ké szek nek és
a KÖ SZI fi a tal ja i nak együtt mű kö dé -
sé vel.

g Czom bos Do rottya
és Pel lio nisz Pet ra

KÖ SZI, gim ná zi u mi
csen des na pok! 

Egy elő re ide ig le nes he lyen fel ál lít va,
de el ké szült Ré di csen az a gör desz -
ka-, gör kor cso lya- és BMX-pá lya,
amely Lend vai Zol tán, a vi de ó meg -
osz tó ol da lak és a saj tó be szá mo lók
ré vén vi lág szer te „gör desz kás pap -
ként” meg is mert he lyi plé bá nos kez -
de mé nye zé sé re épült.

Az áp ri lis 9-i ava tó ra sok száz ér -
dek lő dő lá to ga tott el a szlo vén ha tár
men ti za lai fa lu ba. Szép szám mal ér -
kez tek ven dé gek tá vo labb ról, még a
ha tá ron túl ról is. Tóth La jos al pol gár -
mes ter sze rint egy álom
vált va ló ra a pá lya meg -
épí té sé vel, amely hez az
ön kor mány zat biz to sí -
tot ta a fut ball pá lya mel -
lett a szük sé ges te rü le -
tet; ezen kí vül na gyon
so kan mun ká val, nyers -
anyag gal vagy pénz ado -
mánnyal já rul tak hoz zá
az épít ke zés hez.

A pá lyát a kö ze li Lend -
 ván mű kö dő Va ris Top cég ké szí tet -
te el, amely nek ez az el ső ma gyar or -
szá gi mun ká ja. Sil vi jan Civ re, a tár -
sa ság igaz ga tó ja azt mond ta: szá má -
ra el ső hal lás ra me sé nek tűnt a plé -

bá nos kez de mé nye zé se, de mint lát -
ha tó, nem csak a gye re kek, ha nem a
fel nőt tek is hisz nek még ab ban, hogy
a me sék meg va ló sul hat nak. A két -
száz öt ven em bert fog lal koz ta tó, négy
vál la lat ból ál ló cég cso port ve ze tő je el -
mond ta: Eu ró pá ban ed dig két száz hu -
szon egy gör desz ka pá lyát épí tet tek, az
idén egyet Nagy-Bri tan ni á ban, ket -
tőt Né met or szág ban ké szí tet tek el, a
ne gye dik lett a ré di csi, de re mé nye -
ik sze rint Len ti ben is épül ha son ló
ha ma ro san.

Lend vai Zol tán a Ma gyar Táv ira ti
Iro dá nak el mond ta: mind azok óri á -
si se gít sé get nyúj tot tak a terv a meg -
va ló su lá sá hoz, akik mun ká val, az
alap anya gok fel aján lá sá val vagy pénz -

zel hoz zá já rul tak az épít ke zés hez.
Hosszan so rol ta azok nak a ma gán -
em be rek nek, te le pü lé si ve ze tők nek
vagy cég tu laj do no sok nak a ne vét,
akik né hány ezer – vagy akár száz ezer
– fo rin tos ado mánnyal tá mo gat ták az
épít ke zést.

Köz vet le nül az át adott ide ig le nes
mel lett ké szül már a vég le ges pá lya
alap ja is, vár ha tó an jú ni us vé gén ide
he lye zik át a már meg lé vő és to váb -
bi ak kal ki egé szí tett be ton ele me ket.
Az alap mint egy két mil lió fo rint ér -
té kű, míg a Szlo vé ni á ban gyár tott ele -
mek ára nagy já ból ti zen két ezer eu -
ró, de ez utób bi hoz is ked vez ménnyel
ju tot tak hoz zá.

A pá lyát a fi a ta lok ha mar bir tok -
ba vet ték, és Zol tán atya – so kak biz -
ta tá sá ra – re ve ren dá ban tar tott is egy
rö vid be mu ta tót. A lé te sít ményt Fli -
szár Ká roly nagy ka ni zsai plé bá nos ál -
dot ta meg. Az ava tót za la eger sze gi,
len ti és ré di csi ifjak gör desz kás, gör -
kor cso lyás és BMX-es be mu ta tó ja
mel lett Szom bat hely ről és Sár vár ról
ér ke zett hí vő fi a ta lok, az Ur ban
Dance West bre ak cso port elő adá sa is
szí ne sí tet te.

g MTI

El ké szült a plé bá no si pá lya

A fasori gimnáziumban…

…és a Deák téren
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– Nem ta ga dom, ah hoz is erős hit
kel lett, hogy nagy hét szer dá já ra hir -
des sünk meg egy kon fe ren ci át… –
kezd te a be szél ge tést B. Pin tér Már -
ta, a Bé ke hul lá mok a Du nán el ne ve -
zé sű nem zet kö zi ren dez vény so ro zat
ma gyar or szá gi köz pon ti al kal má nak
ko or di ná to ra – A hús vét előt ti idő -
szak ban a gyü le ke ze tek ben is szám -
ta lan is ten tisz te le ti al kal mat tar ta nak.
Ért he tő ok ból ilyen kor a lel ké szek sem
annyi ra kész sé ge sen hív ják fel hí ve ik
fi gyel mét más prog ram ra… 

Há lás va gyok az Úr is ten nek, hogy
ha zai ren dez vé nyünk kel még sem
ma rad tunk szé gyen ben kül föl di ven -
dé ge ink előtt – szép szám mal ér kez -
tek ér dek lő dők a De ák té ri gim ná -
zi um dísz ter mé be szer ve zett kon fe -
ren ci á ra, majd a szom szé dos temp -
lom ba az ün ne pi is ten tisz te let re.
Mert hogy kül föl di test vé re ink ma -
gas ra tet ték a lé cet. Ta valy szep tem -
ber ben, a ren dez vény so ro zat meg -
nyi tó ján meg telt a ha tal mas ul mi
szé kes egy ház, és az év so rán min de -
nütt nagy volt az ér dek lő dés a „bé -
ke hul lá mok” iránt. A szlo vá ki ai Rév -
ko má rom ban nem csu pán az evan -

gé li ku sok, ha nem az egész a vá ros
ma gá é vá tet te az ese ményt. 

Ám szá mom ra ko ránt sem hi ú sá -
gi kér dés volt, hogy mennyi en jön -
nek el a ma gyar or szá gi köz pon ti
ren dez vény re. Hi szen a cél az volt,
hogy mi nél töb bek szá má ra vál jon
ért he tő vé az üze net: az erő szak tól
nem sza bad le bé nul nunk, mert van

fegy ve rünk ve le szem ben, még pe dig
a krisz tu si sze líd ség, a meg bo csá tás
és a sze re tet ha tal ma.

– Nem na iv el kép ze lés ez egy
kicsit?

– Igen, an nak tű nik. De néz zük
meg – pél dá ul – a nagy he ti ese mé -
nye ket! Jé zus lát szó lag va ló ban alul -
ma radt a sze líd sé gé vel. Gyen gé nek
tűnt. El len sé gei sze mé ben ta lán
nem is bá rány nak, ha nem – ma így
mon da nánk – egye ne sen bir ká nak.
Még is, hús vét reg ge lén nyil ván va ló -
vá vált az ad dig rej tett di a dal. Ki hullt
a kard az őrök ke zé ből, az el len fe lek
meg szé gye nül tek. A sze líd sze re tet
győ zött a go nosz fe lett. A pa pok gyá -
va sá guk ban azt hí resz te lik, hogy
Jé zust tes tét el lop ták. Az erő sza ko -
sak ere jé ből csak az igaz ság el fer dí -
té sé re te lik. 

Ma is így van. Az ag resszió har -
sány és ha mi san kér ke dő. De ez ne
té vesszen meg sen kit: a sze líd és halk
sze re tet le győz he tet len. A kon fe ren -
ci át meg elő ző na pok ban a nem -
zetkö zi stáb ve ze tő jé vel, Cla u dia
Dunckern asszonnyal aszó di gim ná -
zi u munk ba lá to gat hat tunk el. Ott az

erő szak men tes ség hal la tán szin te
mind egyik di ák Gan dhi vagy Mar -
tin Lu ther King alak ját idéz te fel.
Azo két, aki ket fi zi ka i lag ugyan el le -
he tett pusz tí ta ni, ám az ál ta luk kép -
vi selt esz mét nem. És mi tud juk,
hogy va ló já ban mind ket te jük sze líd -
sé ge Jé zus pél dá ja nyo mán fa kadt.

– So ka kat meg lep he tett, hogy az is -
ten tisz te let li tur gi á já ban is ak tív sze -
re pet kap tak kö zép is ko lás di á kok…

– Bi zony, sok kö szö net tel tar to -
zom az aszó di, a fa so ri és a De ák té -
ri ta nu lók nak, akik a ta va szi szü ne -
tü ket fél be sza kít va el jöt tek, hogy
se gít se nek a kon fe ren ci án, imád ság -
gal, éne kük kel szol gál ja nak az is ten -
tisz te le ten. De há lás va gyok azok nak
az óvó nők nek is, akik bá to rí tot ták a
rá juk bí zott ki csi nye ket, hogy ve gye -
nek részt a ren dez vény so ro zat al kal -
má ból meg hir de tett rajz pá lyá za -
ton. Az ap ró sá gok – oly kor fe let tébb
el gon dol kod ta tó – al ko tá sa i ból ki -
ál lí tást is ren dez het tünk, sőt az is -
ten tisz te le ti füzet cím lap ját is bát ran
il luszt rál hat tuk a Hód me ző vá sár -
hely ről ér ke zett nyer tes pá lya mű vel.

– Két ség kí vül szí nes prog ra mot ál -

lí tot tak össze a ma gyar or szá gi köz -
pon ti ren dez vény re, még is ki buggyan
az em ber ből a kér dés: ér de mes ennyi
ener gi át be le fek tet ni egy olyan al ka -
lom meg szer ve zé sé be, amely nek em -
lé két – jó eset ben: ha tá sát – ta lán
már más nap ki olt ja a „va ló vi lág ból”
ér ke ző erő szak hul lám?

– Az a re mény sé gem, hogy mind -
azok szá má ra, akik nagy szer da dél -
után ját ve lünk töl töt ték, ez nem
egy sze ri, mú ló al ka lom volt. A bé -
ke te rem tés élet re szó ló fel ada tunk.

– Sza vai mö gött mo ti vált sá got
ér zek…

– A bé ke hul lá mos ren dez vény so -
ro zat nem zet kö zi stáb já ban egy há -
zunk egé szé nek kép vi se le té ben ve -
szek részt. Még sem tud tam és tu -
dom ki zár ni azo kat a ta pasz ta la ta -
i mat, ame lye ket ki fe je zet ten az ál ta -
lam ve ze tett Női Misszi ói Szol gá lat -
ban vég zett mun ka so rán sze rez tem.
Sok-sok lel ki pász to ri be szél ge té -
sem éb resz tett rá ar ra, hogy az erő -
szak nem csu pán a kül ső, sze ku lá ris
vi lág át ka, ha nem a hí vő em be rek
éle té nek is szo mo rú va ló sá ga.

g TPK

Mi u tán a hí rek nem iga zán ar ról
szól nak, hogy má jus sal min den for -
má já ban meg szű nő ben len ne az ag -
resszió, akár mo solyt is fa kaszt hat -
na ar cunk ra az EVT – év ti zed del ez -
előtt meg hir de tett – jó szán dé kú
„eről kö dé se”. Csak hogy az erő szak le -
küz dé sé re sür ge tő fel hí vás alap ve tő -
en a ke resz tény/ke resz tyén fe le ke ze -
tek hez tar to zók hoz szólt, mi ként a
Bé ke hul lá mok… el ne ve zé sű pro jekt
meg ál mo dói is a Du na men ti ál la mok
ke resz té nye it kí ván ják – rész ben az
EVT-év ti zed prog ram já hoz csat la -
koz va – ön vizs gá lat ra kész tet ni.

A Bé ke hul lá mok a Du nán ren -
dez vény so ro zat dek la rált cél ja, hogy
„bá to rít son az erő szak fel is me ré sé re
és le küz dé sé re, ke resz té nyek ként az
erő szak men tes együtt élé sért tör té nő
fel lé pés re, a kap cso la tok épí té sé re, a
bé ke lel ki sé gé nek meg élé sé re. A köz -
pon ti kér dés: ho gyan vál hat a Du na,
amely a tör té ne lem so rán gya kor ta
volt há bo rús össze csa pá sok ta nú ja,
Eu ró pa nö vek vő glo ba li zá ci ó já nak
össze füg gé sé ben a bé ke fo lya má vá?”

Bár a köz pon ti kér dés re ön ma gá ban
a bu da pes ti kon fe ren cia sem tu dott
meg fe lel ni, a De ák té ri evan gé li kus
gim ná zi um dísz ter mét csak nem zsú -
fo lá sig töl tő hall ga tó ság – az elő adók
jó vol tá ból – meg győ ző, hi te les vá la szo -
kat kap ha tott a konflik tus ke ze lés kér -
dé se i re. Dr. Csep re gi And rás már be -
ve ze tő elő adá sá nak cí mé vel – Lát ni,
ér te ni, ten ni – irányt mu ta tott. (A je -
len leg fa so ri is ko la lel kész ként szol gá -
ló teo ló gus elő adá sá nak szer kesz tett
vál to za tát la punk jö vő he ti szá má ban
ter vez zük kö zöl ni.)

Cse lek vő szo li da ri tás ra ösz tön -
zött a vi lág szá mos or szá gá ban ma is
tény le ges élet ve szély nek, ül döz te -
tés nek ki tett ke resz té nyek ér de ké ben
Víz Pé ter, a CSI Ma gyar or szág igaz -
ga tó ja. Elő adá sá nak hall ga tói – egye -
bek mel lett – ar ról a meg hök ken tő
tény ről is ér te sül het tek, hogy a kopt
ke resz té nyek el len oly kor még Né -
met or szág ban is at ro ci tá so kat kö vet -
nek el mu zul mán hi tű egyip to mi
me ne kült tár sa ik…

A bé ke hul lá mok el ső sor ban még -
is a sár szent lő rin ci gyü le ke zet ro ma
tag jai ré vén ned ve sí tet ték meg so kak
sze mét. Pe dig ve ze tő jük, Ba kay Pé ter
evan gé li kus misszi ói lel kész elöl já ró -
ban rá mu ta tott ar ra, hogy a bűn
meg annyi for má ja – irigy ség, ön zés,
ha ta lom vágy stb. – nem te le pü lés spe -
ci fi kus. Mi több, a „fa ji el len té tek”
nem csu pán a ci gány–ma gyar, de
ép pen ség gel a ci gány–ci gány vi szony -

ra is jel lem zők. Tud ni il lik – mint
mon dot ta – a ci gá nyok szá má ra nem
mel lé kes az sem, hogy ki be ás, ki oláh -
ci gány, ki pe dig – pél dá ul – ro mung -

ró… Mél tán vál tott ki azon ban a
hall ga tó ság ban szí vet me len ge tő ér -
zé se ket an nak a ci gány asszony nak a
bi zony ság té te le, aki el mond ta, hogy
Krisz tus ra ta lá lá sa mi lyen vál to zást
ho zott – el ad dig köz tör vé nyes bű nök
el kö ve té sé től sem men tes – éle té ben.
Összeg zés kép pen el mond ta: „Be csü -
le te sen ne héz él ni – de sok kal jobb!”

A sár szent lő rin ci ro mák kö zös
ének lé sét kö ve tő en Szűcs Te ri, a Re -
for má tus Misszi ói Iro da mun ka tár -
sa a ci gány ság irán ti szenvedélyes el -
fo gult ság gal rész le tez te a há rom év -
vel ez előt ti ro ma gyil kos sá gok ál do -
za ta i nak meg se gí té sét cél zó ci vil
kez de mé nye zé sek ered mé nye it. 

A hall ga tó ság szá má ra már ed dig
is több szem pont ból re ve lá ci ó ként
ha tó kon fe ren cia vé gül a ke resz tény
konflik tus ke ze lés mó do za ta i nak to -
váb bi há rom kü lön bö ző szín te ré re
ka la u zolt.

Rend kí vül szug gesz tív elő adá sá ban
a Dun tán tú li Re for má tus Egy ház ke -
rü let püs pö ke, Ste in bach Jó zsef a
gyü le ke ze te ken be lü li konflik tus ke -
ze lés le he tő sé ge it ele mez te sze mé lyes
lel ké szi ta pasz ta la tai alap ján. Bör ön -
te Már ta rá kos szent mi há lyi evan gé -
li kus lel kész az erő szak men tes kom -
mu ni ká ció el sa já tí tá sa ér de ké ben
tett erő fe szí té se it pro pa gál ta, míg a
Pün kös di Teo ló gi ai Fő is ko la ok ta tó -
ja, Beke Lász ló bap tis ta lel ki pász tor
a csa lá don be lü li konflik tus ke ze lés
szük sé ges sé gét tag lal ta – meg rá zó
élet hely ze tek fel vil lan tá sá val.

Saj ná la tos, hogy a tu dó sí tás ter je -

del mi kor lá tai nem te szik le he tő vé e
szín vo na las elő adá sok tar tal má nak
ki fej té sét, ám ak kor an nak rög zí té sé -
re sem ma rad na he lyünk, hogy a

nem zet kö zi ren dez vény so ro zat ma -
gyar or szá gi fő véd nö ké nek köz re -
mű kö dé sét mél tas suk. Már pe dig
Völ gyessy Szo mor Fan ni ének mű -
vész nagy sze rű mű sor-össze ál lí tás sal
já rult hoz zá a dél után
si ke ré hez…

Nem tet tünk em lí -
tést a kon fe ren ci án be -
mu tat ko zott bel- és kül -
föl di ven dé gek ről sem,
akik kö zül töb ben a
temp lo mi is ten tisz te -
le ten is szol gá la tot vál -
lal tak. 

Az al ka lom hoz il lő -
en „dísz le te zett” De ák
té ri evan gé li kus temp -
lom ban szin tén az öku -
me né je gyé ben zaj lott
az ün ne pi is ten tisz te let.
Kü lön öröm volt – vél -
he tő en nem csak a
szer ve zők szá má ra –, hogy e nem zet -
kö zi fi gye lem mel öve zett ese ményt
két olyan kor mány tag is meg tisz tel -
te je len lé té vel, akik szá má ra ter mé -
sze tes kö ze get je len tett az imád ko -
zó kö zös ség. 

Rét he lyi Mik lós sze mé lyé ben „De -
ák té ri csa lád tag”, a Nem ze ti Erő for -
rás Mi nisz té ri um ve ze tő je kö szön töt -
te el ső ként a gyü le ke ze tet, bib li ai ige -
he lyek kel mu tat va rá ar ra, hogy az
em be ri bé kes ség kul tú rá ja a krisz tu -
si sze re tet alap ján ta nul ha tó, sa já tít -
ha tó el. 

Csu pán a tap sot til tó (és ez út tal be -
tar tott) De ák té ri (egy)há zi rend aka -

dá lyoz ta az ön fe ledt tet szés nyil vá ní tást
a Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz -
té ri um ál lam tit ká rá nak sza vai után.
Gon do lat gaz dag kö szön tő jé nek vé gén
Ba log Zol tán ugyan is azt ta lál ta üzen -
ni: „A mun ka meg osz tás nem azt je len -
ti, hogy a kor mány dol goz zon, az
egy ház pe dig imád koz zon. Mert biz -
tos va gyok ben ne, hogy az egy ház ban
is van nak, akik nem csak imád koz nak,
ha nem dol goz nak is, Önök meg le gye -
nek biz to sak ben ne, hogy a kor mány -
ban is van nak, akik nem csak dol goz -
nak, ha nem imád koz nak is.”

Ige hir de tés sel a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház (MEE) el nök-
püs pö ke, Gáncs Pé ter szol gált a 2011.
esz ten dő igé je – „Ne győz zön le té ged
a rossz, ha nem te győzd le a rosszat
jó val.” (Róm 12,21) – alap ján. 

Aszó di, De ák té ri és fa so ri di á kok
tol má csol ták há rom evan gé li kus gim -
ná zi u munk ta nu ló i nak bé ke üze ne te -
it. Előt tük azon ban az aszó di is ko la -
lel kész fo gal maz ta meg – rend kí vül

ta lá ló an – a bé ke hul lá mos pro jekt tu -
laj don kép pe ni lé nye gét. Si mon At ti -
la em lé kez te tett ar ra, hogy a ha jó kon
min dig két zász ló leng: a nem ze ti
mel lett min dig an nak az or szág nak a
lo bo gó ja, amely nek fel ség vi zén tar tóz -
ko dik a ha jó. A Bé ke hul lá mok a Du -
nán pro jekt ben hat olyan tar to mány,
il let ve ál lam (Würt tem berg, Ba jor or -
szág, Auszt ria, Szlo vá kia, Ma gyar or -
szág és Ro má nia) vesz részt, amely -
nek te rü le tén át ha lad a fo lyó. Ezen or -
szá gok ke resz té nyei – sa ját nem ze ti
zász la juk mel lett – egy azon kö zös
zász lót is lo bog tat nak, hi szen mi
mind annyi an „Krisz tus bé kes sé ge

fel ség vi zé nek hul lá ma in ha jó zunk” a
mennyei ki kö tő fe lé…

Az áp ri lis 20-i is ten tisz te let li tur -
gi á já nak ta lán leg fel eme lőbb ré sze
volt, ami kor a di á kok nak – a Du na
kap csán meg fo gal ma zott – gon do la -
ta i ra az ol tár nál há rom fe le ke zet
kép vi se lő je (Ste in bach Jó zsef re for -
má tus püs pök, Krá nitz Mi hály ka to -
li kus teo ló gus és Mé szá ros Kál mán
bap tis ta egy ház el nök) imád sá ga „vá -
la szolt”. 

Ez után há rom or szág evan gé li -
kus egy há zá nak lel ké szi ve ze tő je
(Mi loš Klá tik szlo vá ki ai el nök-püs -
pök, Gáncs Pé ter és Re in hart Guib,
a Ro má ni ai Szász Evan gé li kus Egy -
ház püs pö ke) állt az ol tár tér be, át ad -
va-át vé ve a ren dez vény so ro zat fo lya -
ma tát jel ké pe ző eve zőt. Gáncs Pé te -
ren volt a sor, hogy a szlo vák kol lé -
gá já tól már ci us 20-án át vett szim bo -
li kus esz közt to vább ad ja Re in hart
Guib nak, a má jus 15-én tar tan dó
ro má ni ai köz pon ti ren dez vény há zi -
gaz dá já nak. 

Il lő, hogy em lí tés té tes sen az ese -
mény ének-ze nei köz re mű kö dő i ről
is. A már mél ta tott fő véd nö kön kí -
vül Fin ta Ger gely or go na mű vész, a
fa so ri gim ná zi um kó ru sa, a Boyz less
Vo i ce ének együt tes, és vé gül – de

még vé let le nül sem
utol só sor ban – a há -
rom száz éves al ber ti
gyü le ke zet idén tíz esz -
ten dős kó ru sa szol gált
a „bé ke hang hul lá ma in”.
(Em lí tet le nül is a De ák
té ri prog ram dísz ven -
dé ge volt az az Ur sel
Fis cher, aki a würt tem -
ber gi dal szö veg író ver -
seny nyer te se ként kap -
ta ju tal mul a bu da pes ti
ese mé nyen va ló rész vé -
tel le he tő sé gét. A ko -
rall dal lam ra írt szö ve -
get – Nagy Er zsé bet
for dí tá sá ban – az ün ne -

pi is ten tisz te let gyü le ke ze te is el éne -
kel te.)

A ma gyar or szá gi is ten tisz te let
részt ve vői az ün ne pi együtt lét után a
temp lom előt ti té ren ál ló Szteh lo-em -
lék mű höz vo nul tak, ahol egy-egy
szál vi rá got he lyez tek el a gyer mek -
men tő mun ká ját a vész kor szak ban is
krisz tu si sze líd ség gel vég ző evan gé -
li kus lel kész szob rá nak ta lap za tá nál.
Több volt ez a gesz tus pro to kol lá ris
ak tus nál, hi szen a temp lo mi tö meg ez
ál tal mint egy a „vi lág ban” is hi tet
tett az erő szak kal szem ben fel vál lalt
krisz tu si „el len ál lás” kép vi se le té ről.

g T. Pin tér Ká roly

Bu da pes tnél nagy szer dán te tőz tek
a bé ke hul lá mok a Du nán

Az evező továbbadása – Mi loš Klá tik, Gáncs Péter és Re in hart Guib püspök

Réthelyi Miklós miniszter jobbján D. Szebik Imre nyu gal ma -
zott evangélikus püspök, a Magyarországi Egy há zak Öku me -
ni kus Tanácsának elnöke, mögötte Balog Zoltán államtitkár
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El be szél ni azt, ami meg tör tént ve lünk
az idő ben. Ta lán ez a leg em be ribb tu -
laj don ság. Ez tesz leg in kább em ber -
ré min ket: hogy be szé lünk és hall ga -
tunk, hogy meg hall ga tunk va la kit.

Ma gyar or szág nak mil li ó nyi sze mé -
lyes tör té ne te van. Az el múlt év szá zad
tör té ne te nem csak azért nyo maszt
ben nün ket, mert vi lág há bo rú kat ve szí -
tet tünk, mert hon fi tár sa ink tól több ször
is meg ta gad tuk az együ vé tar to zást, ha -
nem mert fel dol go zat la nok ma rad tak
a kö zel múlt ese mé nyei.

Az Em lék pon tok – Au dio vi zu á lis
em lék gyűj tés el ne ve zé sű prog ram
ezt a hi ányt pó tol ja. Is ko lánk Hang -
gal, kép pel az em lé kek nyo má ban a
győ ri Pé ter fy Sán dor Evan gé li kus
Ok ta tá si Köz pont ban cím mel nyer -
te el a pá lyá za tot, mely nek mot tó ja:
„Mondd el, hogy tud juk.”

A pro jekt ben is ko lánk ból ti zen két

gim ná zi u mi ta nu ló vett részt, a tör -
té ne lem sza kos pe da gó gu sok – Ber -
ta-So mo gyi Ta más és e so rok író ja –
irá nyí tá sá val. A di á kok hu szon öt in -
ter jút ké szí tet tek el ka me rá val, nagy -

szü lők, ro ko nok, szom szé dok, is -
me rő sök em lé ke it rög zít ve. Így em -
lé ke zik vissza erre az egyik al kal mi
„do ku men tum film-ren de zőnk”, Ka -
lács ka Nó ra vég zős di ák:

– A be szél ge té sek al kal má val be -
pil lan tot tam egy olyan vi lág ba, amely
szá mom ra is me ret len, hi szen olyan
ese mé nyek ről volt szó, ame lyek jó val
szü le té sem előtt tör tén tek. A tör té -
ne lem köny vek ben ta nul tak egy csa -
pás ra más ér tel met nyer tek, rá kel lett
döb ben nem, hogy át él ni egy há bo rút
– an nak min den ször nyű sé gé vel,
visszás sá gá val, igaz ság ta lan sá gá val
együtt – mást je lent, mint csu pán ol -
vas ni ró la és el kép zel ni a bor zal ma -

kat. Sze mé lyes sor sok ele ve ned tek
meg előt tem; meg rá zott, ami kor
nagy szü le im vissza em lé ke zé se it hal -
lot tam a má so dik vi lág há bo rút kö ve -
tő ki te le pí té sek ről, a né met és szov -

jet ka to nák elől va ló buj ká lás ról, a
bom bá zás ról, amely min den nap ja ik
ré szé vé vált.

Fon tos nak tar tom, hogy az em lé -
kek ne sem mi sül je nek meg, az in ter -
júk se gít sé gé vel az utó kor szá má ra is
fenn ma rad ja nak a múlt egyes moz -
za na tai.

A pro jekt ün ne pé lyes zá rá sá ra áp -
ri lis 20-án, az is ko lai csen des nap
ke re té ben az in ter jú ala nyok rész vé -
te lé vel ke rült sor. Az ese mé nyen Itt -
zés Já nos püs pök tar tott elő adást A
dik ta tú ra há rom lép csős tá ma dá sa
egy há zunk el len cím mel.

g Pin tér Zsu zsa
történelem szakos tanár

Em lék gyűj tés rend ha gyó mó don
a győ ri Pé ter fy ben

Az is ko lás ri por te rek, il let ve a ri port ala nyok egy ré sze: Mik lós Ré ka 11. osz tá lyos gim na zis ta és nagy ma má ja, Jan -
csó Kál mán né, Itt zés Já nos püs pök, va la mint ri por te re, Ka lács ka Nó ra vég zős di ák és az ő nagy szü lei, Ka lács ka Ár -
pád né és Koz ma Kál mán

Több mint ne gyed mil lió eu ró ért
kelt el Lu ther Már ton (1483–1546)
egyik utol só, ha lá la előtt két év vel
meg szü le tett mű vé nek ki adat lan
pisz ko za ta Pá rizs ban – je len tet te be
a Pi a sa auk ci ós ház. A le ve le ket, sa -
ját ke zű kéz ira to kat és tör té nel mi
ira to kat is tar tal ma zó gyűj te mény
egé sze össze sen brut tó 756 600 eu -
ró ért (kö zel 200 mil lió fo rint) ta lált

gaz dá ra – áll az ár ve re ző ház nem -
ré gi ben köz zé tett köz le mé nyé ben.

A kol lek ció egyik je len tős da rab -
ja – a 254 574 eu ró ért (68 mil lió fo -
rint) el kelt irat, egy is me ret len ba -
rát já hoz írt le vél pisz ko za ta mel lett
– a Kur zes Be kennt nis vom Hei li -
gen Sak ra ment (Rö vid hit val lás az
Ol tá ri szent ség ről), egy 1544-ben
kel te zett két ol da las kéz irat, fe lül „D
M Lu ther an ei nen gu ten Fre und”
(D M Lu ther egy jó ba rát já nak) fel -
jegy zés sel el lát va. A re for má tor

eb ben he ve sen ne ki tá mad az ál ta -
la eret nek nek ne ve zett Ul rich
Zwing li teo ló gus nak és ta nít vá -
nya i nak. A pisz ko zat ban je len tős
el té ré sek van nak a meg je lent szö -
veg hez ké pest.

Lu ther Már ton né met Ágos ton-
ren di szer ze tes nek, teo ló gus nak, a
pro tes tan tiz mus aty já nak ezen
egye dül ál ló do ku men tu mát egy

ma gán gyűj te mény ben őriz ték a
19. szá zad kö ze pé től.

Lu ther egy má sik kéz ira ta, az
eu cha  risz ti á ról 1527-ben meg je lent
ér te ke zés két ol da las tö re dé ke (Dass
di e se Wort Ch ris ti) 47 630 eu ró ért
(12,7 mil lió fo rint) kelt el. Kál vin Já -
nos nak (1509–1564) az eret nek ként
1553. ok tó ber 27-én Genf ben meg -
ége tett Szer vét Mi hály hoz írt le ve -
le 56 300 eu ró ért (15 mil lió fo rint)
cse rélt gaz dát.

d MTI

Ne gyed mil lió eu ró
Lu ther-kéz iratért

b A Kri ter ion Könyv ki adó két ki -
ad vá nyá val, Her vay Gi zel la
össze gyűj tött ver se it tar tal ma zó,
új ra ki adott kö te té vel és Ki rály
Far kas A Bol dog ut ca ha va és
más tör té ne tek cí mű no vel lás kö -
te té vel is mer ked het tek meg az
egy be gyűl tek a ko lozs vá ri Re mé -
nyik Sán dor Ga lé ria szék he lyén.
A köny vek ről a szer kesz tők, a ki -
adó igaz ga tó ja, il let ve a no vel lás -
kö tet szer ző je be szélt. Köz re mű -
kö dött Ka to na Éva szín mű vész.

Az idő kö rei cí mű ki ad vány az 1982-
ben el hunyt köl tő nő össze gyűj tött
ver se i nek bő ví tett, ja ví tott ki adá sa.
Elő ször 1999-ben je lent meg. A mos -
ta ni ki adás, akár csak az elő ző, Ba lázs
Im re Jó zsef iro da lom tör té nész ne vé -
hez köt he tő: az el ső ese té ben az ő vá -
lo ga tá sa nyo mán ke rül tek be a ver -
sek, a má so dik ki adás pe dig az ő gon -
do zá sá ban je lent meg. 

– Az el ső ki adás utó sza vát 1998
ok tó be ré vel da tál tam, az új ki adás dá -
tu ma pe dig 2010 ok tó be re. Ti zen két
év telt el a két ki adás kö zött. Elég
nagy me rész ség volt ak kor a Kri ter -
ion ki adó tól, hogy vég zős egye te mis -
ta ként, el ső éves mes ter is ként en -
gem kért fel a vá lo ga tás ra. Ez azért
ala kult így, mert vég zős ként az év fo -
lya munk ar ra vál lal ko zott, hogy az
úgy ne ve zett el ső For rás-nem ze dék
tör té ne tét meg pró bál juk kö rül jár -
ni, in ter jú kat ké szí te ni, akik kel le het. 

Volt egy olyan terv is, hogy a cso -
port mind egyik tag ja el vál lal ja, hogy

egy-egy szer ző ről ter je del mes ta -
nul mányt ír. Én Her vayt vál lal tam el.
Ezt a Kri ter ion ak ko ri szer kesz tői –
Szi lá gyi N. Zsu zsa és De mény Pé ter
– meg ne szel ték, és meg kér tek, hogy
pró bál jam va la mi fé le rend szer be
szer vez ni az anya got és elő szó val
el lát ni. Ez meg is tör tént – ma gya ráz -
ta Ba lázs Im re Jó zsef. 

Ké sőbb, hogy a ki adó ak ko ri bi zal -
mát meg pró bál ja meg há lál ni va la mi -
kép pen, és tel je seb bé te gye a köl tői élet -
mű ről ki ala kult ké pet, írt egy mo -
nog rá fi át is Her vay Gi zel lá ról, amely
2003-ban je lent meg, tu laj don kép pen
ez volt az el ső mo nog rá fia a köl tő ről.

A mos ta ni ki ad vány tar tal maz
olyan ver se ket is, ame lye ket az iro -
da lom tör té nész idő köz ben „elő bá -
nyá szott” in nen-on nan, be ke rül tek
pél dá ul az If jú mun kás cí mű he ti lap
1957-es lap szá ma i ban meg je lent if jú -
ko ri al ko tá sok is. Össze sen ti zen ki -
lenc olyan vers sze re pel eb ben a kö -
tet ben, ame lyek az el ső ki adás ban
nem vol tak ben ne. 

Az el ső ki ad vány nak van egy ér de -
kes epi zód ja is. Ez a mos ta ni nem csak
egy bő ví tett, ha nem ja ví tott ki adás is.
2010 ele jén Pé csi Györ gyi iro da lom -
tör té nész kö zölt egy cik ket a Na gyí -
tás cí mű he ti lap ban Her vay Gi zel lá -
ról, ame lyet az össze gyűj tött ver ses -
kö tet ből vett Her vay-idé zet tel zárt.
Egy hét múl va le ve let kap tam Pé csi
Györ gyi től, amely ben ír ja, hogy je -
lent ke zett ná la egy Bí ró Jó zsef ne vű
szer ző, mond ván: a Her vay-idé zet az
ő sa ját ver sé ből van. Utá na néz tünk –
va ló ban Bí ró Jó zsef ver sé ből va ló
volt, s mint ki de rült, a kö tet el ső ki -

adá sá ba össze sen húsz Bí ró-vers ke -
rült be. 

A kö vet ke ző kép pen tör tén he tett
meg ez a do log: a nyolc va nas évek
ele jén Her vay Gi zel la Bu da pes ten la -
kott, te kin té lyes, be fu tott köl tő nek
szá mí tott az ak ko ri pá lya kez dők szá -
má ra, Bí ró Jó zsef pe dig fel kér te, mint
köl tői men to rát, hogy Bu da pes ten
ve zes se fel a be mu tat ko zó köl tői
est jét. Meg ta lál tam a fel ké rő le ve let
is, ame lyet Her vay el fo ga dott, így Bí -
ró el kül dött ne ki húsz gép ira tos ver -
set, ame lyek alap ján fel ve zet he ti az
es tet. Ezek a gép ira tos la pok azon ban
nem vol tak alá ír va a szer ző, vagy is Bí -
ró Jó zsef ál tal, így tör tén he tett meg,
hogy Her vay ha lá la után a Pe tő fi
Iro dal mi Mú ze um ba ke rü lő ha gya -
té kot fel lel tá ro zó mu zeo ló gu sok Her -
vay-ver sek ként ka ta lo gi zál ták eze ket
is – me sél te el a kü lö nös tör té ne tet
Ba lázs Im re Jó zsef. 

Hoz zá fűz te: mint ha meg érez ték
vol na az el ső ki adás szer kesz tői, eze -
ket a ver se ket ugyan is egy azon cik -
lus ba so rol ták an nak ide jén. 

– Ezt a cik lust ter mé sze te sen ki -
vet tük az új ki ad vány ból, saj ná la tos
té ve dés tör tént, ahol le he tett, el -
mond tam, fel hív tam a fi gyel met er -
re, hi szen egy per cig sem akar tuk el -
tit kol ni ezt a dol got. Tu laj don kép pen
nem is tu dom, ho gyan le he tett vol -
na ki vé de ni. Mind ez ter mé sze te sen
meg ta lál ha tó le ír va az új ki adás szer -
kesz tői jegy ze té ben – je gyez te meg
az iro da lom tör té nész.

Ba lázs Im re Jó zsef vé le mé nye sze -
rint Her vay Gi zel la az adott kor szak
egyik leg je len tő sebb köl tő je. 

– Olyan élet mű ez, amely a sze mé -
lyes meg is me rés re na gyon al kal mas,
er re biz tat nék min den kit, nem fog -
nak csa lód ni – fűz te hoz zá.

H. Sza bó Gyu la, a ki adó igaz ga tó -
ja el mond ta: az el ső ki adás két ezer
pél dány ban je lent meg, ez nagy szám
egy ver ses kö tet ese té ben, még is, hat
év el tel té vel mind el fo gyott. 

– Her vay ke ser ve seb ben fe je zi ki
a het ve nes–nyolc va nas évek élet ér -
zé se it, mint más köl tő tár sa, na gyon
ke ser ves köl té szet ez, mély ről, ne he -
zen jön. És hogy még is mi ért hat?
Mert köl té szet, nincs más ma gya rá -
zat rá – je gyez te meg.

A má so dik be mu ta tan dó kö tet
szer ző jé vel, Ki rály Far kas sal Ka rá cso -
nyi Zsolt, a He li kon fő szer kesz tő-he -
lyet te se be szél ge tett. Mint mond ta,
nem volt könnyű a könyv szer kesz -
tő jé nek sze re pé ben tet sze leg nie,
ugyan is ma ga a szer ző is szer kesz tő -
ként dol go zik egy bu da pes ti he ti lap -
nál, így elég gé „bosszan tó” volt a kéz -
irat ol va sá sa kor, hogy iga zá ból nincs
hi ba ben ne, amit ki le het ne ja ví ta ni.

– Meg le pe tés nek szá mít ez a kö -
tet. Nem tel je sen vá rat lan ugyan,
de mű fa ját te kint ve min den kép pen.
Az el múlt húsz év ben tud tuk Ki rály
Far kas ról, hogy ír, de ed dig csu pán
ver sek kel fog lal ko zott. Most azon ban
át vál tott pró zá ba. Nem si et te el az el -
ső ver ses kö te tét sem, csak 2000
után je lent meg – kezd te a be szél ge -
tést Ka rá cso nyi Zsolt. 

Vá lasz ként Ki rály Far kas el mond -
ta: va ló ban csak 2002-ben je lent
meg az el ső ver ses kö te te, de ez nem
raj ta mú lott, ha nem egy ki adón,

ahol mint egy hat évig „pi hent” a fi -
ók ban a kéz irat; mint mond ta, va la -
mi mi att min dig más kö te tek meg je -
len te té se volt fon to sabb.

– Nem vi tat tam ezt a dol got, egy
idő után vissza kér tem a kéz ira tot,
hoz zá tet tem még né hány ver set, majd
meg ke res tem a Kri ter iont, ők pe dig
ki ad ták. Az óta is foly ton ott de bü tá -
lok, hi szen ott je lent meg az el ső for -
dí tás kö te tem, most pe dig a pró zai írá -
sok. Az el ső drá ma kö te tem csak azért
nem fog itt meg je len ni, mert azt nem
szán dék szom ír ni – je gyez te meg a
szer ző, aki azt is el mond ta, hogy ed -
dig nem írt pró zát, de most már
meg ked vel te. Amúgy a he ti lap fő -
szer kesz tő jé nek biz ta tá sá ra – vagy in -
kább pro vo ká lá sá ra – kezd te el ír ni
eze ket a tár ca no vel lá kat, ame lyek
meg is je len tek a lap ban, így ke re ke -
dett ki az tán be lő lük a kö tet.

Ka rá cso nyi Zsolt sze rint ezek az
írá sok in kább kis pró zák, ke rek tör -
té ne te ket me sél el mind egyik, sa já -
tos han got meg üt ve il lesz ked nek be -
le a mai pró za iro da lom ba. 

– Ezek ben a szö ve gek ben olyan
egy sze rű, hét köz na pi fi gu rák je len nek
meg, akik csak úgy jár kál nak egy lát -
szó lag tel je sen is me ret len táj ban,
ezek a tör té ne tek még is sok eset ben
egy ér tel mű en ko lozs vá ri tör té ne tek,
jel leg ze tes ko lozs vá ri fi gu rák kal –
mond ta a kö tet szer kesz tő je.

g Köl l Ka ta lin

A Sza bad ság cí mű ro má ni ai na pi lap
már ci us 31-i szá má ban meg je lent
írás

Két Kri ter ion-új don ság a könyv pi a con
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– Men jünk vissza a kez de tek hez!
Mi is ad ta az ap ro pót azon a bi zo -
nyos if jú sá gi órán a kó rus meg ala ku -
lás ához?

Bá lint Jó zsef: 1981-ben lett
Gáncs Pé ter a nagy tar csai gyü le ke -
zet lel ké sze, és egy át szer ve zés so -
rán ak kor a pé ce li evan gé li ku so kat
is oda csa tol ták. Így is mer ked tünk
meg mi is a tar csa i ak kal. Sze ret tem
vol na, ha a gyü le ke zet va la mi ked -
ves meg le pe tés sel kö szön ti Pé tert az
ik ta tás kor. In nen jött az ének lés
öt le te.

Bá lint Gyön gyi: A kó rus leg -
főbb ér té ke min dig is az az igye ke zet
volt, amellyel az éne kel ni vá gyó, de
ze ne tu do mányt so sem ta nult tag jai
a leg ne he zebb da ra bok meg ta nu lá sá -
ba is be le mer tek vág ni. És aho gyan
az ének lés, a kot ta is me ret és a több -
szó la mú ság te rü le tén egy re ott ho no -
sab ban moz gott a csa pat, úgy gya ra -
po dott a nagy tar csa–pé ce li gyü le ke -
zet kó ru sa i nak a szá ma – a Ju bi la te
mel lett az éret tebb kor osz tály ból
ké sőbb meg ala kult az úgy ne ve zett
fel nőt t ének kar és a pé ce li ka ma ra kó -
rus. Ne gye dik ként meg em lí ten dő az
a gyer mek kó rus, amely Gáncs né,
Már ti ve ze té sé vel mű kö dött éve ken
ke resz tül.

– Egy gyü le ke ze ti ének kar éle té ben
har minc év nagy idő – sok él mény,
öröm és bá nat egy aránt be le fér. Le het
sza ka szo kat meg kü lön böz tet ni eb -
ben a há rom év ti zed ben?

B. Gy.: Én leg in kább az ed di gi
egyen ru há ink négy szí né vel tud nám
jel le mez ni a kor sza ko kat. Vissza -
gon dol va és az ak ko ri fény ké pe ket
né ze get ve ma már fur csá nak és ki csit
vic ces nek tű nik az el ső, a ró zsa szín
pu ló ver re adott vok sunk. Még kis fo -
dor is volt raj ta! Éve kig éne kel tünk
eb ben a „sze re lés ben”, és nem túl zás
azt ál lí ta ni, hogy ez a szín a len dü le -
tet, a lel ke se dést je len tet te. Bár a lel -
kész ik ta tás ra be ta nult da ra bot ak kor
az egyet len cél nak gon dol tuk, olyan
lel ke se dés töl tött el ben nün ket, hogy
ter mé sze tes nek tűnt a foly ta tás. Egy -
re több gyü le ke ze ti tag járt kö zénk.
„Nem baj, ha nem tudsz éne kel ni” –
szólt a kar ve ze tőnk in vi tá lá sa az ér -
dek lő dők nek. Ez nem az igény te len -

sé get je lez te, ha nem in kább azt a hi -
tet, a ko dá lyi meg győ ző dést, hogy
min den ki tud éne kel ni, csak le het,
hogy nem tud ró la.

– Jól tu dom, hogy a Ju bi la te-pró -
bák ele jén az ének kar tag jai nem csak
a „hang szá la ik kal éne kel tek be”?

B. J.: Fon tos volt a lel ki rá han go -
ló dás is, ezért min dig volt áhí tat, és
ezt leg több ször a kó rus ta gok vál -
lal ták. 

– A „ró zsa szín kor szak” után mi
kö vet ke zett?

B. Gy.: Kék fel ső re vál tot tunk,
ame lyen fe hér hím zett fel irat tal vál -
lal tuk: Ju bi la te! Az az: Ör vend je tek!

Ezek alatt az évek alatt Bach kan tá -
tái, Bux te hu de, Vi val di, Haydn na -
gyobb sza bá sú da rab jai ke rül tek a ke -
zünk be. So sem sza bad egy más el len
ki ját sza ni a ze nei szín vo na lat és az
evan gé li u mi tar tal mat, az az nem
sza bad, hogy az előb bi re va ló tö rek -
vés az utób bi nak a ká rá ra vál jon,
ezért ma rad tunk sok szor a könnyű,
„egy ol da las” da ra bok nál. Ezek azon -
nal ért he tő ek és él vez he tő ek vol tak
a hall ga tó ság szá má ra, mi köz ben
rá szo kott a nyel vünk Bach né met
szó kin csé re vagy a la tin mi se for du -
la tok ra is.

– Az előt tem lé vő fo tó kat né ze get -
ve jól sej tem, hogy a bor dó blé zer hez
kö tő dik a har ma dik kor szak a kó rus
éle té ben?

B. Gy.: És ezt a színt hord tuk a leg -
to vább. Kö zös ség gé for má lód tunk,
sok szor él tük át az össze tar to zás
har mó ni á ját a be szél ge té se ink ben
is. Érett csa pat let tünk, olyan, amely -
ben a ta go kat a Krisz tus-köz pon tú
mu zsi ká lás ne me sí tet te.

„Bor dó ban” él tük át a 2003 kör -
nyé kén le zaj lott for du la tot is: je len -
tő sen vál to zott az ének kar össze té te -
le – ad di gi törzs tag ja ink kö zül töb -
ben ab ba hagy ták az ének lést, kar ve -
ze tőnk pe dig jó nak lát ta a fú zi ót az
ad dig pár hu za mo san mű kö dő pé ce li
ka ma ra kó rus sal. Nem len nénk őszin -
ték, ha az egye sü lést zök ke nő men tes -
nek mon da nánk, de ma már ez az
össze té tel a ter mé sze tes. Mi köz ben

Ju bi la te a jel sza vunk, ne vünk NaP kó -
rus ra vál to zott, amely a nagy tar -
csa–pé ce li gyü le ke zet „mo nog ram -
ja”.

– So kan tud ják, hogy há rom év vel
ez előtt Bá lint Jó zsef, a kó rus kar na -
gya, nem is mel les leg az Észak-Pest
Me gyei Egy ház me gye fel ügye lő je, vá -
rat la nul meg be te ge dett. Hosszú gyó -
gyu lá sa most is tart. He lyét az ének -
kar élén lá nya, Ági vet te át, aki ma -
ga is ta nult kar ve ze tést.

Bá lint Ági: Édes apa jú li us 22-én
ke rült kór ház ba, ne künk pe dig au -
gusz tus 8-ra szólt a re pü lő je gyünk
Finn or szág ba. El kel lett dön te nünk:

le mond juk az utat, vagy vál la lom a
kó rus ve ze té sét. Az utób bi mel lett
dön töt tem, bár nem volt egy sze rű.
Na gyon ru gal ma sak vol tak a kó -
rus ta gok, az út so rán min den jól
ment, csak a hi va ta los ta lá lko zá sok
ful lad tak gyak ran könnyek be. Az vi -
szont nagy lel ki se gít ség volt, hogy
anya min den nap tu dott va la mi jó
hírt mon da ni apa ál la po tá nak ja vu -
lá sá ról.

B. Gy.: Jós ka be teg sé ge nagy pró -
ba té telt je len tett a kó rus nak is. So kan
azt gon dol tuk, ez zel vé get ér a hu -
szon hét esz ten de je tar tó, len dü le tes
ze nei élet a gyü le ke zet ben. Ne he zen
szed tük össze ma gun kat, és han gu -
la tun kat jól ki fe jez te, hogy há rom
évig nem volt egyen ru hánk. Fe ke té -
ben éne kel tünk, szí nes sá lat vi sel ve
hoz zá.

De meg akar tunk ma rad ni, és
meg tar tó Urunk tá mo gat ta ezt a vá -
gyun kat. Új ra jó együtt. A „hős te nor”
szó lam gaz da gabb lett egy új hang -
gal, a ko ráb bi kar ve ze tőnk kel, aki né -
ha egy-egy mű ere jé ig át ve szi a ve ze -
tést. Op ti miz mu sunk nak az a vi lá -
gos kék szí nű blé zer is a je le, ame lyet
a má jus 8-ai ju bi le u mi kon cer ten
fo gunk elő ször vi sel ni.

– Ho gyan tud nák meg fo gal maz ni,
mit je lent a Ju bi la te kó rus az önök
szá má ra?

B. Á.: Csa lá dunk éle té nek a ré sze,
én is eb ben nőt tem fel. Ami óta át vet -
tem apá tól a kar ve ze tést, azt is meg -
ér tet tem, mi ért kel lett ko ráb ban ott -
hagy nom a ké mia ta ná ri sza kot, és
kar ve ze tés re fel vé te liz nem. A kó -
rus tól sok erőt ka pok. Ter mé sze te sen
tud juk, hogy ki nek kell el ső sor ban
há lát ad nunk ezért a kö zös sé gért, de
az is na gyon jó ér zés, ami kor meg di -
csé rik az ének kart. Mert na gyon
nagy do log, hogy ama tőr csa pat -
ként olyan mű sort tu dunk össze -
hoz ni, amely egy pro fi kó rus hang zá -
sá ra em lé kez tet.

B. Gy.: A har minc év alatt ba rá ti
kör ré, meg tar tó kö zös ség gé ala kul -
tunk, olya nok al kot ják az ének kart,
akik kel az em ber őszin te le het, akik -
re szá mít hat. Rá adá sul meg fi gyel he -
tő, hogy a kó rus ta gok ké pe zik a gyü -
le ke zet ak tív mag ját – ők van nak el -
ső sor ban ott, ha ke rí tést kell fes te ni,
ker tet kell ren dez ni, ün ne pi prog ra -
mot kell elő ké szí te ni – ezt pé ce li ként
így ta pasz ta lom.

Mind emel lett hi szek ab ban, hogy
aho va már itt, e föl dön ké szü lünk, ah -
hoz ké pest a leg job ban szó ló it te ni
kon cert is csak fő pró ba. 

B. J.: Majd nem min den ki ben ben -
ne van a rej tett ak ti vi tás, a gyü le ke -
ze ti tag ság pe dig sok szor passzi vi tást
je lent. Az em be rek vágy nak ar ra,
hogy a kör nye ze tük ben le gyen sza -
vuk, és tör tén jen kö rü löt tük va la mi,
csak so kan nem tud ják meg fo gal maz -
ni, hogy pon to san hol és ho gyan
tud nák ki fe jez ni ma gu kat. Az ének -
lés a leg egy sze rűbb mód ja annak,
hogy az em ber ki áll jon má sok elé, és
meg szó lal jon anél kül, hogy olyan
fe le lős ség ke rül ne a vál lá ra, ame lyet
nem tud el hor doz ni.

Na gyon sze re tem a Ju bi la tét, so kat
kö szön he tek a kó rus ta gok nak. Rö vi -
den meg fo gal maz va: a Ju bi la té ben
éne kel ni élet for ma. 

g B. Zs.

„A Ju bi la té ben éne kel ni élet for ma”
Har minc éve ala kult meg a nagy tar csai gyü le ke ze ti kó rus

b „Ha re pü lőt akarsz épít tet ni, éb ressz vá gyat a sze re lők ben a vég te len
iránt!” – nem tu dom, Bá lint Jó zsef ze ne ta nár is mer te-e ezt a mon dást
har minc év vel ez előtt, de Há ló Gyu la bap tis ta lel ki pász tor akár rá is
gon dol ha tott vol na, ami kor az idé zett mon da tot meg ír ta. Jós ka
ugyan is egy nagy tar csai if jú sá gi bib lia óra után úgy fel lel ke sí tet te az
ott le vő ket, hogy re pü lő gép-épí tés sel fel érő tet tet haj tot tak vég re: nem
egész két hó nap alatt be ta nul ták Hän del Mes si ás cí mű ora tó ri u má -
nak zá ró kó ru sát. A má jus 8-án tar tan dó ju bi le u mi al ka lom előtt be -
szél get tünk a kó rus ala pí tó val, va la mint fe le sé gé vel, Bá lint Gyön gyi -
vel, a pé ce li gyü le ke zet mun ka tár sá val és szin tén kar ve ze tő lá nyuk -
kal, Ági val.

Ta lál ko zás
Mun kám so rán egy ha tó sá gi épí -
té si szak em ber rel fu tot tam össze
az éter hul lá ma in. Ál lás pont ja
sze rint nem len ne sza bad temp -
lom tor nyok ba mo bil te le fon-át ját -
szó an ten ná kat el he lyez ni, mert a
temp lom szent tér, nem er re va ló,
más részt a gyü le ke ze tek tart sák el
ma gu kat, nem he lyes, ha ilyen
pénz for rá sok hoz fo lya mod nak. 

A te le pí té sért cse ré be ka pott
össze gek sok szor nagy mér ték -
ben meg könnyí tik a gyü le ke ze tek
éle tét, ré gen óhaj tott cé lok va ló -
sul hat nak meg – ve tet tem el le ne
én –, jut hat épü let fel újí tás ra, kö -
zös sé gi cé lok ra, így szol gál va az
evan gé li um hir de té sé nek szol gá -
la tát is, sőt oly kor-oly kor az ilyen
forrásból származó pénz a fenn -
ma ra dást, az anya gi el le he tet le nü -
lés től va ló meg me ne kü lést je lent -
he ti. Más részt a mo der ni zá ció
nem sza bad, hogy el ke rül je az
egy há zat, a szent tér pe dig alig ha
né hány an ten nától vá lik pro fán ná. 

Vi ta part ne rem – egyéb ként
tisz te let re mél tó an szi go rú – ál -
lás pont ja sze rint azon ban nem
sza bad, hogy anya gi a kon múl jon
az evan gé li um ügye vagy a gyü -
le ke ze tek sor sa. 

Vé gül „dön tet len nel zá rult az
üt kö zet”, nem tud tuk meg győz ni
egy mást. Lám, bo nyo lult, ne he -
zen ért he tő vi lá gunk ban még a
vi szony lag egy ér tel mű en jó nak
tű nő dön té se ket is mi lyen kö rül -
te kin tés sel kell meg hoz ni. A több
szem nem csak töb bet, de na -
gyon más ként is lát. 

Fel is me rés
Né hány éve meg öz ve gyült
hölggyel be szél ge tek. Sok sze re -
tet tel me sél el hunyt fér jé ről, aki
mű velt, jó hu mo rú, szor gal mas
em ber volt. El mond ja, mennyi
min dent ta nult tő le, mel let te, s
hogy mi lyen, mun ká ban, ered mé -
nyek ben gaz dag éve ket él tek meg
együtt sze re tet ben, bé kes ség ben. 

Majd szó ba ke rül, hogy éle tük
egy hosszabb sza ka szá ban az zal tel -
tek hét vé gé ik, hogy a meg örö költ,
ám el ad ha tat lan csa lá di föl dön
gaz dál kod tak. Vá ro si ak lé vén ez
igen sok ál do zat tal járt, hi szen a
sza bad  ide jü ket vagy út köz ben,
vagy pe dig me ző gaz da sá gi mun kák
vég zé sé vel töl töt ték. Azon ban nem
tud ták vol na el néz ni a par la gon ha -
gyott, ga zos ter mő te rü le tet, jól le -
het nem volt rá szük sé gük és kel -
lő szak is me re tük, sőt ele in te még
ked vük sem volt eh hez a mun ká -
hoz. S még hi tét, val lá sos sá gát is
eh hez vi szo nyít va ér té ke li. „Nem
vol tunk mi is ten ta ga dók! – mond -
ja. – Je le sebb ün ne pe ken még
temp lom ba is el-el men tünk, úgy
ma gunk ban pe dig imád koz tunk, és
per sze igye kez tünk be tar ta ni a
Tíz pa ran cso la tot. Ám egy sze rű en
nem volt időnk ar ra, hogy temp -
lom ba, gyü le ke zet be jár junk.” 

Köz be ve té se met – tud ni il lik
hogy Jé zus a két lány test vér kö zül
nem azt di csér te meg el ső sor ban,
aki szor gos mun ká val tün tet te
ki ma gát, ha nem azt, aki oda adás -
sal for dult hoz zá, „hi té vel szol gált
ne ki” – be szél ge tő part ne rem
mély oda adás sal hall gat ja, és lát -
szik, hogy meg érin tik őt az el -
mon dot tak. Majd kis szü net után
csak ennyit vá la szol: „Kö szö nöm,
megint ta nul tam va la mit.” 

Én meg ar ra gon do lok: mi lyen
kár, hogy Má ria és Már ta tör té ne -
té vel nem ha ma rabb ta lál ko zott.

g Gyar ma ti Gá bor

Két vil la ná s

Ju bi la te Deo!
Öröm mel ér te sít jük, hogy az 1981-ben meg ala kult nagy tar csai Ju bi la te
ének kar idén ün nep li fenn ál lá sá nak har min ca dik év for du ló ját. Jól le het az
ének kar össze té te le vál to zott, sőt a pé ce li gyü le ke zet ka ma ra kó ru sá val va -
ló egye sü lés so rán a ne ve is meg újult (Nagy tar csa–pé ce li kó rus, rö vi dít -
ve NaP kó rus), má jus 8-án, va sár nap még is Ju bi la te-év for du ló ra hív juk
és vár juk je len le gi és egy ko ri tag ja in kat, va la mint min den ér dek lő dőt. A
nagy tar csai evan gé li kus temp lom ban 10.30-kor kez dő dő is ten tisz te let ige -
hir de tő je Gáncs Pé ter el nök-püs pök, a Ju bi la te ének kar ala pí tó lel ké sze
lesz. 17 óra kor ün ne pi kó rus hang ver seny re ke rül sor, me lyen Baran ka
György, a gyü le ke zet je len le gi lel ké sze mond igei kö szön tőt.

H I R D E T É S

Bálint József jobbján Ági lánya, balján felesége, Gyöngyi

Kassel 1983 – a kórus külföldön sokszor nagytarcsai népviseletben lépett fel
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b Anyák nap ja nem  csak ar ra al ka -
lom, hogy a gyer me kek kö szö ne -
tet mond ja nak édes any juk nak –
ilyen kor bi zo nyá ra sok szü lő is
át gon dol ja gyer me ke ed di gi sor -
sát, szám ba ve szi, mennyi ben
tel je sí ti be sa ját re mé nye it, el vá -
rá sa it. Azt a fur csa hely ze tet,
amely ben az észak ír Ca ro line
van, nem so kan mond hat ják
ma gu ké nak: 1971-ben szü le tett
egy Ric hard ne vű fia, most pe dig
van he lyet te egy Ra chel ne vű
lá nya.

– Ami kor elő ször ta lál koz tunk,
ked ves, mo soly gós hölgy állt előt tem
– biz tos va gyok ben ne, ha né hány év -
vel ez előtt lá tom önt, egy más Ca ro -
line-nal ta lál koz tam vol na…

– Ez igaz. Na gyon ne héz idő sza -
kon van túl az egész csa lá dom – hoz -
zá te szem, va la mennyi en na gyon so -
kat ta nul tunk ez idő alatt –; a leg ne -
he zebb még is a fi am nak volt, aki ből
nő lett.

– El me sél né, hogy tör tént?
– Ric hard hu szon egy éves ko rá ig

nem mond ta el ne künk, hogy transz -
ne mű, pe dig öt éves ko ra óta tud ta,
hogy ő va ló já ban be lül lány nak ér zi
ma gát. So ha nem be szélt ad dig er ről,
min dig is na gyon csen des, nyu godt
gye rek volt. Sőt le het, hogy túl sá go -
san is – ahogy ka ma szod ni kez dett,
elég gé de presszi ós és ma gá ba for du -
ló lett. 

Azon a bi zo nyos es tén azt is be val -
lot ta, hogy ami kor nem vol tam ott -
hon, nem egy szer fel vet te a ru há i mat,
és ab ban sé tált a la kás ban, csak hogy
ki pró bál ja, mi lyen ér zés ez. Sem mit
nem sze ret ne job ban – mond ta –,
mint a mű té tet, hogy kül ső leg is
úgy néz zen ki, ahogy be lül ről érez.
Ami kor meg kér dez tem Ric har dot,

ho gyan hív ná ma gát, azt fe lel te, Ra -
chel nek.

Ko ráb ban járt a kör ze ti or vos nál is,
aki azt aján lot ta, for dul jon pszi chi -
á ter hez. Itt meg ál la pí tot ták, Ric hard
va ló ban transz ne mű, és el ma gya -
ráz ták, hogy ez mit je lent, il let ve hogy
mi szük sé gel te tik a mű tét hez.

– Gon do lom, az or vo si di ag nó zis
újabb sok ként ér te önt és a fér jét.

– A fér je met ta lán job ban, mint
en gem, bár szá mom ra sem volt
könnyű. Ő úgy él te meg, hogy ez nem
le het a va ló ság, az egé szet csak kép -
ze li a fi unk. Én ko mo lyan hit tem ab -
ban, ha imád ko zom Is ten hez, min -
den rend be jön. Így egy éven ke resz -
tül min den ál dott nap, akár egy
mant rát imád koz tam: „Kér lek, Is te -
nem, vedd ki eze ket a gon do la to kat
Ric hard fe jé ből!”

– Me sélt er ről va la ki nek?
– De hogy, még a szü le im nek sem!

So ká ig sen ki nek. Egy részt túl fá jó
pont volt, más részt túl sá go san szé -
gyell tem ma gam, de leg in kább ab ban
re mény ked tünk, hogy Ric hard meg -
gon dol ja ma gát, és el áll a mű tét től.

– De nem ez tör tént.
– Nem. Mi vel van még egy fi unk

és egy lá nyunk, meg könnyeb bül -
tünk, ami kor Ric hard úgy dön tött,
el köl tö zik ott hon ról. Tud tuk, hogy
na gyon egye dül ér zi ma gát. Min den
hét vé gén el jött hoz zánk, de so ha
nem be szélt ar ról, hogy a kör nyék -
be li fi a ta lok mennyit gú nyol ták.
Vár ták, hogy ha za jöj jön a mun ká ból,
az tán vá lo ga tott ká rom ko dá sok kö -
ze pet te min den fé lé vel meg do bál -
ták. Ami kor be ért a la kás ba, még a
vil lanyt se mer te fel kap csol ni, az
ut cai ab lak nál pe dig négy kéz láb köz -
le ke dett, hogy ne ve gyék őt ész re kí -
vül ről.

Van egy Ang li á ban élő ba rát nőm,
akit vé gül fel hív tam, és min dent el -
mond tam ne ki. So kat imád ko zott ér -

tünk. Egy nap fel hí vott, és azt kér dez -
te: „Te, Ca ro line, nem le het, hogy
nem jól imád ko zunk? Ahe lyett, hogy
azt kér jük, Is ten ve gye el mind ezt,
nem azért kel le ne in kább imád koz -
nunk, hogy ad jon erőt el fo gad ni?”
Ezen na gyon el gon dol kod tam.

– Kért va la ki től a sa ját ma ga szá -
má ra va la mi lyen szak mai se gít sé get?

– Ter mé sze te sen ne kem is ja va sol -
tak pszi chi á te ri se gít sé get, il let ve
et től a ba rát nőm től há rom, ez zel a té -
má val fog lal ko zó szer ve zet el ér he tő -
sé gét is meg kap tam. A leg messzebb
le vőt vá lasz tot tam, Ame ri ká ba utaz -
tam. Itt ke zem be ad ták a ha von ta
meg je le nő hír le ve lü ket is, amely ben
az egyik cikk transz ne mű fér fi ak ról
szólt. Nő sek vol tak, gye re ke ket ne vel -
tek, de ket tős éle tük volt. Éj sza ka, mi -
alatt min den ki bé ké sen aludt a ház -
ban, ti tok ban a fe le sé gük ru há i ba búj -
tak, hogy egy ki csit nő nek érez hes -
sék ma gu kat. Nem egy szer még az ut -
cá ra is ki men tek, hogy sé tál ja nak
egyet ezek ben a ru hák ban. Én nem
akar tam ilyen bol dog ta lan éle tet a
gyer me kem nek…

– Biz tos va gyok ben ne, hogy több -
ször is be szél get tek ar ról a vál to zás -
ról, amely előtt Ric hard állt.

– Ó, per sze. Na gyon-na gyon sok -
szor, és azt is őszin tén be val lom,
nem min dig a leg meg ér tőbb han gon
zaj lott mind ez, na gyon sok könnyel
járt… Tud tam, hogy ha meg lesz az
ope rá ció, ak kor már nincs vissza út,
és hogy le het sé ges: ez az ál do zat
az zal is jár, hogy Ra chel nek so ha nem
lesz tár sa. Meg kér dez tem tő le, hogy
meg ér-e ez ennyit. Azt fe lel te, hogy
akár egye dül is el töl ti az éle te hát ra -
le vő ré szét, ha ez az ára an nak, hogy
az ő va ló di én je sze rint él hes sen.

Egy idő után szá munk ra már az is
sok kal könnyebb lett vol na, ha „csak”
ho mo sze xu á lis…

– A mun ka he lyén hogy fo gad ták,
ami kor Ric hard ból Ra chel lett?

– Az idő tájt egy táj épí tő cég nél
dol go zott. Mi vel min den ki – a nők és
a fér fi ak egy aránt – nad rá got hor dott,
nem volt fel tű nő a vál to zás. Úgy ér -
tem, nem kel lett öl töny-nyak ken -
dő ből kosz tüm re vál ta nia. A kol lé gái,
há la Is ten nek, na gyon ren de sek vol -
tak, nem gú nyol ták vagy pisz kál ták.
Az más kér dés, hogy mit gon dol tak
vagy mit mond tak a há ta mö gött –
a sze mé be vi szont sem mit. Ez nagy
se gít sé get je len tett, hi szen az éle te
úgy is elég ne héz volt. 

A hor mon tab let ták mi att azon ban
ve szí tett az iz ma i ból, kez dett nő i e -
sed ni, és már nem tu dott olyan ne -
héz fi zi kai mun kát vé gez ni, mint
előt te. Ezért könnyebb mun kát kel -
lett ke res nie. Saj nos az új mun ka he -
lyén az egyik fér fi kol lé gá ja min -
dent el kö ve tett, hogy meg ke se rít se az
éle tét. Nem is bír ta ott so ká ig.

– Ek kor még min dig egye dül la kott?
– Nem élt sen ki vel, bár hi he tet le -

nül sze re tett vol na ta lál ni egy lel ki
tár sat. Még a mű tét után is, ami kor
el ér te azt, ami re min den nél job ban
vá gyott, na gyon ma gá nyos volt, és új -
ra an ti de presszán so kat kez dett el
szed ni.

Több szö ri ku darc után egy nap azt
aján lot tam ne ki, hogy pró bál jon meg
egy transz ne mű tár sat ta lál ni ma gá -
nak, hisz azok ugyan olyan lé lek kel
bír nak, mint ő. Meg fo gad ta a ta ná cso -
mat, és az in ter ne ten meg is mer ke dett
egy Ame ri ká ban élő transz ne mű vel.
Egy da ra big a vi lág há lón ke resz tül tar -
tot ták a kap cso la tot, majd 2010 ja nu -
ár já ban ki uta zott pár hét re, hogy
sze mé lye sen ta lál koz za nak. Mi előtt
ha za jött vol na, össze is há za sod tak.

– Hogy volt ez le het sé ges?
– Ra chel az ope rá ció után új pa -

pí ro kat ka pott. A – most már – há -
zas tár sá nak még a „fér fi” iga zol vá nyai
van nak, úgy hogy ez meg könnyí tet -
te a há zas ság kö tést.

Az es kü vő után ha za kel lett jön nie,
mert nem volt ví zu ma, hogy to vább
kint ma rad has son. Ta valy nyá ron a
tár sa uta zott ide, így sze mé lye sen is
meg is mer ked het tünk. Na gyon há lás
va gyok a lel ké szünk nek, hogy el -
jött, és meg ál dot ta őket. Na gyon
so kat je len tett ez mind nyá junk nak.
Ok tó ber óta Ra chel is az Egye sült Ál -
la mok ban él. 

– Mind ezek után Ca ro line mint
édes anya hogy ér zi ma gát?

– Na gyon hosszú út áll mö göt -
tünk. Az ele jén két vá lasz tá som volt:
vagy el fo ga dom a lá nyo mat, vagy
nem. Ha azt vá lasz tot tam vol na,
hogy nem va gyok rá kí ván csi töb bet,
ak kor le het, hogy so ha nem tu dom
meg, mi lyen lett, mi van ve le, él-e
egy ál ta lán. Ab ban is biz tos va gyok,
hogy a tá mo ga tá sunk nél kül sok kal
ne he zebb lett vol na az éle te.

Na gyon so kat ta nul tam ma gam ról
is. Szé gyen kez ve gon do lok vissza az
el ső re ak ci ó im ra és ar ra, ho gyan vi -
sel ked tem, ami kor őszin tén el mond -
ta az ér zé se it, vá gya it. Fon to sabb nak
tar tot tam má sok vé le mé nyét, mint a
sa ját gye re kem éle tét.

g Bo da Zsu zsa

„Két vá lasz tá som volt: vagy el fo ga dom a lá nyom, vagy nem”
Be szél ge tés egy transz ne mű édes any já val

M Á J U S  E L S Ő  V A S Á R N

Már szombat este megsütötte 
anyám. És reggel már adott. 
Az aranya besugarazta 
a harangos vasárnapot. 

Vasárnap estig nem fogyott el, 
fénye áthullt az ünnepen. 
Még hétfőn is jutott belőle. 
És kedden is. De csak nekem. 

Ma sem tudom, hol rejtegette, 
melyik fiókból jött elő, 
de olyan áldott volt az íze, 
olyan hétköznap-szentelő. 

Az asztalkendőből kibukkant 
szép sárga fénnyel: Itt vagyok. 
Nagy árnyékok, fekete gondok, 
még várjatok, maradjatok. 

Igénytelen polgár-kalács volt, 
olyan egyszerű, mint falum. 
És mégis úgy megnőtt azóta, 
mint úrvacsora-szimbolum. 

Száguldó évek távolából 
megérzem néha jószagát: 
a tűzhely tájáról elindul 
s betölt szivet, betölt szobát. 

Áprily Lajos:

Kalács, keddi kalács

Lelki kenyér ínség-időkben, 
verőfényes vigasztalás… 
Pedig tudom: a keze föld már. 
És nincsen több keddi kalács.

En ged je meg a tisz telt Ol va só, hogy az aláb bi
in ter jú hoz ki vé te le sen ma gya rá za tot fűz zek.
Már ci us vé gén Észak-Ír or szá gban, a Corry -
meela ne vű ke resz tény kö zös ség ben jár tam, ott
ta lál koz tam Ca ro line-nal. Tör té ne te mélyen

meg ren dí tett és el gon dol kod ta tott. S hogy eb -
ből az Evan gé li kus Élet szá má ra in ter jú ké szült,
amö gött töb bek kö zött az a kér dés is meg hú zó -
dott: va jon mit tett vol na Ön, ked ves Ol va só,
en nek az édes anyá nak a he lyé ben? Tá vol áll -

jon tő lem, hogy a fiú ese tét kö ve ten dő pél da ként
ál lít sam be – mi ként Ca ro line és a fér je ugyan -
csak na gyon is tu da tá ban van nak: nem ter mé -
sze tes és Is ten től ren delt az a szi tu á ció, amely -
be a csa lád juk ke rült. E pró ba té tel so rán szü -

lő ként na gyon sok hit pró bá ló har cot kel lett meg -
vív ni uk a gyer me kük kel és gyer me kü kért. Ők vé -
gül az el fo ga dás mel lett dön töt tek, a töb bit pe -
dig az Úr is ten bűn bo csá tó ke gyel mé re bíz ták…
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A P J A   A N Y Á K  N A P J A

Rongyokba tekerve találtak rám,
lehettem ennyi – mutatta anyám.
Hosszú évekig ringatott, mígnem
emberré lettem, s így hagyott itten.

Nem volt Ő szülőm, én sem a magja,
vérünknek nem volt közös patakja.
Vonásunk még csak nem is hasonlott,
rokonságunk tán égtől való volt.

Szunnyadta álmát, riadt sírásra
ágyamnál termett első hívásra.
Ételből mindig legjobbat kaptam,
annyit evett Ő, amennyit én hagytam.

Felnőtt fejjel, lásd, köszönni jöttem.
Lelkem ölelő, mint nyugvó földed.
Simítom arcod, e hideg fejfát.
Hálából gyújtok érted most gyertyát.

Hosszúfalusi Hoporty

Mostohámért

– Ön na pon ta át éli egy új élet vi -
lág ra jöt té nek a cso dá ját – mit je lent
az ön szá má ra a szü le tés?

– Egy igé vel sze ret ném kez de ni a
vá la szom: „A föld még ki et len és
pusz ta volt, a mély ség fö lött sö tét ség
volt, de Is ten Lel ke le be gett a vi zek fö -
lött. (…) Az után ezt mond ta Is ten: Le -
gyen bol to zat a vi zek kö zött, hogy el -
vá lassza egy más tól a vi ze ket.” (1Móz
1,2.6) A mos ta ni vi lá gun kat is így
kép ze lem: Is ten Lel ke itt le beg kö zöt -
tünk, és ami kor egy kis gye rek ki bú -
jik er re a vi lág ra, és fel sír, az szá mom -
ra olyan, mint ha az Is ten Lel ke köl -
töz ne be lé így ölt ve tes tet. Ne künk
utá na már csak en nek a szü le té si fo -
lya mat nak az em be ri te en dő it kell be -
fe je zé sül hoz zá ten nünk: le tisz tít juk
a ki csi nek a sze mét, el lát juk a köl dö -
két, vé gül a kis ma ma bol do gan meg -
fog hat ja és fel te he ti a keb lé re.

Ami kor túl va gyunk a szü lés gyö -
nyö rű, de ne héz fo lya ma tán, és min -
den ki meg nyu go dott, ak kor én min -
dig ez zel a gon do lat tal me gyek el a szü -
lő ágy tól: „Most bo csá tod el, Uram, szol -
gá dat be szé ded sze rint bé kes ség gel,
mert meg lát ták sze me im üd vös sé ge det.”
Az or vos lás na gyon sok ágá ban át él -
he tő egy faj ta új já szü le tés a be teg ség -
ből va ló fel épü lés so rán, de en nek a Lu -
kács evan gé li u má ból szár ma zó gon do -
lat nak az üze ne tét még is a szü lé sze ten
ta pasz tal juk meg iga zán. Hi szen még -
is csak egy új élet ér ke zik kö zénk.

– Egy szü lész or vos szá má ra ad
va la mi pluszt a hi te a szü lő szo bá ban?

– Alá za tot. Alá za tot ad a szü lő nő -
vel szem ben, a gye rek kel szem ben és
az egész fo lya mat tal szem ben. 1974-
ben vé gez tem az egye te men, és az -
óta sok olyan anyá val ta lál koz tam,
akik nem is ten hit ben nőt tek fel. A
szü lő ágyon vi szont min den ki be pil -
lan tást nyer a te rem tés cso dá já ba és
az is te ni ke gye lem aján dé ká ba. Ami -
kor a kis ma mák a szü lés után há lál -
kod va azt hi szik, én tet tem va la mi
cso dá la tos dol got, ak kor azt mon dom
ne kik, hogy ne ne kem kö szön jék, ha -
nem a Jó is ten nek, mert én is csak
ugyan olyan egy sze rű szol gá ja va -
gyok az Úr nak, mint bár ki más.
Szám ta lan szor lá tom ilyen kor raj tuk,
hogy el gon dol koz nak a mon da to -
mon, és meg is ér tik.

– Az Ön nél szült kis ma mák ezt a
hoz zá ál lást is ér té kel he tik az zal a sok
po zi tív kom ment tel, ame lyek a kü lön -
fé le in ter ne tes or vos ke re ső fó ru mo kon
ol vas ha tók – a hoz zá szó lók lát ha tó -
lag öröm mel oszt ják meg a töb bi ek -
kel a sa ját jó ta pasz ta la ta i kat. Szü -
lész or vos ként Ön ho gyan él te meg a
sa ját gye re ke i nek a vi lág ra jöt tét?

– Min dig le rág tam a kör möm,
mi re vég re üzen tek, hogy le me he tek
meg néz ni a ba bát…

– Azt akar ja ez zel mon da ni, hogy
nem Ön volt a szü lést le ve ze tő or vos?!

– Nem hát! Egy részt az em ber ne
le gyen a sa ját csa lád já nak az or vo sa,
más részt pe dig ak ko ri ban még nem
is en ge dé lyez ték az apás szü lést.

– Egy jó ide je pe dig in kább az jel -
lem ző, hogy az apa is bent van a szü -

lő szo bán. Or vos ként ön me lyi ket tá -
mo gat ja?

– En gem sze mély sze rint a leg ke -
vés bé sem za var, ha mind ket ten ott
van nak. Azon ban két élű a do log.
Ha egy szü lés nél min den rend ben
megy, az utá na egy szép em lék ma -
rad hat. Ha azon ban me net köz ben
komp li ká ció lép fel, és or vo si lag
dön te ni kell egy bi zo nyos kér dés ben,
azt egy apa más ként éli meg, mint az
az or vos, aki nek a szak má ja ré sze ként
ezek a hely ze tek min den na po sak.

Azt is őszin tén hoz zá kell ten ni,
hogy a szü lés nagy fáj da lom mal jár,
és nem min den fér fi al kal mas ar ra,
hogy vé gig néz ze, ho gyan szen ved a
sze re tett tár sa. Nem egy szer elő for -
dult már, hogy a fér jet annyi ra meg -
vi sel te az él mény, hogy utá na jó
da ra big nem tu dott a fe le sé gé hez
nyúl ni…

Szá mos eset ben a kis ma mák el kö -
ve tik azt a hi bát, hogy már az el ső fá -
já sok nál be hív ják a fér jü ket, és mi re
nyolc-tíz óra múl va meg szü le tik a ba -
ba, az apu ka már annyi ra fá radt tes -
ti leg és lel ki leg, hogy nem is tud iga -
zán örül ni az új szü lött nek.

Meg kell te hát vá lo gat ni, me lyik
fér fi al kal mas er re az él mény re és me -
lyik nem, hi szen sok szor „szül tünk”
már olyan fér jek kel, akik na gyon jól
helyt áll tak a szü lő szo bán.

– Szá mom ra jel ké pes az, hogy
főorvos úr egy olyan evan gé li kus gyü -
le ke zet nek a fel ügye lő je, amely nek a
temp lo ma to jás alap raj zú, és az épü -
let mel let ti, kör ala kú kis épü le tet a
to jás csí rá já nak ne ve zik. Nem vé let -
le nül tart ják ben ne a gyer mek- és if -
jú sá gi órá kat is.

– A du na új vá ro si az egyik leg fi a -
ta labb evan gé li kus gyü le ke zet ha -
zánk ban. Bár a te le pü lés ré gi, me ző -
vá ro si ré szén, Pen te lén min dig is

volt egy ma rok nyi lu the rá nus, az el -
ső szo ci a lis ta vá ros, Sztá lin vá ros
meg épü lé se fi no man szól va nem se -
gí tet te elő a hit élet fel len dü lé sét.

1980-tól a du na új vá ro si kö zös ség
Kis apos tag szór vá nya, majd a ki -
lenc ve nes évek től tár sult gyü le ke ze -
te lett. 1991-ben ke rült hoz zánk
Reisch György lel kész, aki nagy lel ke -
se dés sel vá gott be le a temp lom épít -
ke zés be. A ter vek ké szí té sé nél Nagy
Ta más Ybl-dí jas épí tész va ló ban az
éle tet szim bo li zá ló to jást vet te ala pul.

– A ta pasz ta lat is azt mu tat ja,
hogy egy ilyen tör té ne ti múlt tal ren -
del ke ző vá ros ban van és le het lel ki új -
já szü le tés?

– So ha nem fo gom el fe lej te ni a
rend szer vál tás utá ni két év szent es -
té jét… Re isch lel kész úr ral fel vol tunk
rá ké szül ve: le het, hogy csak egy-két
em ber rel le szünk együtt, de há la Is -
ten nek, nem ez tör tént. Ak ko ri ban
még csak a temp lom fa lak áll tak, de
év ről év re egy re töb ben jöt tek is ten -
tisz te let re. Nem csak a temp lom
épült, de a gyü le ke zet is! Szá mom ra
a szü lő szo bán át élt él mé nye im hez
ha son lí tott: a fa lak ba be köl tö zött a
Lé lek.

Ti zen két éve Ster mecz ki And rás a
lel ké szünk, aki vel iga zi test vé ri kö zös -
ség ben tu dunk együtt dol goz ni és
nagy re mény ség gel elő re te kin te ni.
Aho gyan ön is em lí tet te, a temp lom -
ba já rás nak nincs nagy tra dí ci ó ja
Du na új vá ros ban. Vi szont And rás
na gyon nyi tot tan, sok fé le ren dez -

vénnyel igyek szik a temp -
lom és a gyü le ke ze ti te -
rem aj ta ja it szé les re tár ni.
En nek kö szön he tő en fo -
lya ma to san van nak új ar -
cok a kö zös sé günk ben.

– Főorvos úr az in ter jú
so rán több ször be szélt a
hi té ről, ami egy gyü le ke -
ze ti fel ügye lő től ter mé -
sze tes, de az el ső szo ci a lis -
ta vá ros kór há zá ban har -
minc hat éve dol go zó or -
vos tól egy ál ta lán nem.

– Nem is tu dom, ho -
gyan tud nak em be rek hit
nél kül él ni! A hit annyi
örö met és bá tor sá got ad!
Olyan erőt ka punk ál ta la,
amely az élet min den na -
pi fel ada ta i hoz nél kü löz -
he tet len!

A déd apám Ri ma szom -
bat ban es pe res-lel kész
volt, a pa pi szé két örö köl -
te a nagy apám. 1948-ban
egye dül őt te le pí tet ték ki
a gyü le ke zet ből, mond -
ván, a pász tor nél kü li nyáj
majd úgy is szét szé led.
Ak kor ke rült Per kát ára,

az in nen né hány ki lo mé ter re le vő te -
le pü lés re, mert apám már ak kor ott
volt há zi or vos. Ez ka to li kus fa lu volt,
ben ne ta lán húsz re for má tus és kö -
rül be lül ti zen négy evan gé li kus csa -
lád dal. És egy év múl va fel épült a per -
ká tai kis evan gé li kus temp lom! 

Igaz, nagy apa utá na meg is halt, de
a temp lom meg ma radt, és rend sze re -
sek vol tak ben ne az is ten tisz te le tek, mi
pe dig a test vé re im mel temp lom ba
já rók ként nőt tünk fel. A csa lá dunk ban
ter mé sze tes volt evan gé li kus nak len -
ni – keresztapám is lelkész volt, Ne -
mescsón szolgált évtizedekig –, én pe -
dig büsz ke va gyok a fel me nő im re.

g – bo dazs – 

Alá zat tal a szü le tés cso dá ja előtt
In ter jú Ba ráth Ká roly szü lész or vos sal

Éde sen al szol daj ká ló ölem ben,
har ma tos ar cú, drá ga mag za tom,
kö rül ra gyog a nap nak gló ri á ja
s lágy pi he gé sed le sem, hall ga tom.

El néz lek hosszan, könny be bo rult szem mel
és ahogy néz lek, meg nő a szí vem,
ér zem, a ka rom vég te len re tá rul
s egész vi lág a keb le men pi hen.

Egész vi lá got táp lál az én vé rem,
ha ki csiny aj kad mel lem re ta pad,
lel kem mel egy vi lá got csó ko lok,
ha té ged, fi am, meg csó kol ta lak.

Hogy ha eny hí tem a te szen ve dé sed,
ha könnye i det föl szá rít ha tom,
min den szen ve dők bá na tát eny hí tem,
min den szen ve dők se be it gon do zom.

Mi ben nem örök, az mind ben ned lán gol,
nem élek más ként, csak te ál ta lad,
ó, min dent oda ad tam a vi lág nak,
ami kor, fi am, té ged ad ta lak!

Olyan va gyok e bol dog anya ság gal,
mint föld, mi kor vi rá gok nyíl nak raj ta,
mi kor szí vé nek il la tát és mé zét
s gyü möl cse it az em be rek nek ad ja.

Vár nai Zse ni

Fi am

b Anyák nap ja al kal má ból ko pog tat tam be a du na új vá ro si Szent Pan -
ta le on Kór ház szü lé sze ti osz tá lyá nak aj ta ján, hogy az osz tály fő or vo -
sá val, Ba ráth Ká rollyal a szü le tés cso dá já ról be szél ges sünk. S hogy
a kór ház tól ne gyed óra alatt az egy házig ju tot tunk, az an nak tud ha -
tó be, hogy a dok tor úr egy ben a du na új vá ro si evan gé li kus gyü le ke -
zet fel ügye lő je is.

F
O

TÓ
: 

S
T

E
R

M
E

C
Z

K
I 

A
N

D
R

Á
S



10 e 2011. május 1. Evangélikus Élet

b And rea négy gyer me ké vel együtt
la kik a gö döl lői Mar ga ré ta ház -
ban. A Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház fenn tar tá sá ban lé vő
anya ott hon mel lett idő sek ott ho -
na is mű kö dik. Az asszony itt
dol go zik se géd ápo ló ként. Re -
mé nyei sze rint nem so ká ra al bér -
let be köl töz het a gye re kek kel,
akik kel al ko ho lis ta fér je elől
me ne kült eb be az in téz mény be.

– Mi lyen idő sek a gyer me ke id?
– A leg na gyobb lá nyom, Kla u dia ti -

zen hat, ti zen öt éves a fi am, Márk, ti -
zen egy éves Lí via és nyolc Re be ka.
Mind annyi an is ko lá ba jár nak. Ma vol -
tam bent épp az is ko lá ban, ahol a ta -
ná rok mind meg ve re get ték a vál la mat,
és azt ma gya ráz ták, mi lyen jó gye re ke -
im van nak, mennyi re büsz ke le he tek
rá juk. Tény leg, már csak ez ad ne kem
erőt, ők je len tik szá mom ra a jö vőt.

– Be szélj ne künk ró luk!
– Kla u dia saj nos hat és fél hó nap -

ra szü le tett, agy vér zés sel. Is te ni cso -
da, hogy meg szü le tett, és élet ben van.
Most is eny hén ér tel mi fo gya té kos.
Ka masz kor sza kát éli, és saj nos nap -
ról nap ra vív juk a mi kis har cun kat.
De ne ki más ada tott. Ő na gyon tud
sze ret ni, és ha va la ki re rá néz, azon -
nal meg ol vaszt ja a szí vét. Ker tész és
dísz nö vény szak ra fog jár ni jö vő re.

Márk most fog ja el vé gez ni a nyol -
ca di kat. Na gyon okos fiú. Tel je sen tu -
da tá ban van an nak, hogy ne ki azért
ada tott több ész, hogy se gít se a test -
vé re it és en gem. Be lén evel tem, hogy
ta nul nia kell, ha va la mi re akar ja vin -
ni. Ő ezt a lá nyok nak is to vább ad ja,
se gí ti a hú ga it. Sok szor ha va la mit
nem ér te nek a há zi fel adat ban, együtt
meg be szé lik. Egyet len egy szer mond -
tam ne ki, hogy „kis fi am, te vagy az
egyet len fi am, te vagy az én re mény -
sé gem”. Az óta ezt min dennap el -
mond ja. Sok szor ne kem kell mon da -
nom ne ki, hogy azért la zít son is, ne
vi gye túl zás ba a ta nu lást, mert be le
fog rok kan ni a sok ver seny be.

Lí via és Re be ka ál ta lá nos is ko lá sok.
Re be ka az idén kezd te.

– Mi kor jöt te tek az anya ott hon ba?
– Ta valy áp ri lis ele jén. Saj nos ak -

kor nem volt ál lá som, mun kát ke res -
tem, ta ka rí tó nő ként. Is ten nek azon -
ban biz to san cél ja volt az zal, hogy ide
jö het tem, eb be az ott hon ba, hi szen
ta valy au gusz tus ban mun kát kap tam
se géd ápo ló ként a szom szé dos idő sek
ott ho ná ban.

– A fér jed del pa pí ron még együtt
vagy tok?

– Idén lesz ti zen hét éve, hogy há -
za sok va gyunk. A fér jem, Jó zsi so ká -
ig hal la ni sem akart a vá lás ról, és nem
egye zett be le ab ba, hogy pa pí ron is
ki mond ják azt, hogy töb bé már nem
va gyunk férj és fe le ség. Most azon -
ban el kez dett egy gyü le ke zet be jár -
ni, amely nek a ve ze tő je is azt mond -
ta ne ki, hogy ez mind annyi unk ér de -
ke len ne. Saj nos so ká ig csak őt hall -
gat ták meg, de sze ren csé re fel vet ték
ve lem is a kap cso la tot, így én is el -
mond hat tam a vé le mé nye met.

A fi am na gyon ra gasz ko dik az
édes ap já hoz, így so ká ig a gye re ke im
ré szé ről is nagy volt a nyo más, hogy
pró bál jam meg új ra az ap juk kal. Ami -
kor azon ban új ra össze köl töz tünk, an -
nak megint csak rossz vé ge lett: ré sze -
gen járt ha za, gyógy szert sze dett, és
nem volt nyug tunk tő le. Ál lan dó an

meg csalt, és gond nok ság alá ke rült,
mert be szá mít ha tat lan ná vált.

– Egy év vel ez előtt jöt tél el tő le?
– Igen, de én már há rom szor sza kí -

tot tam ve le, csak min dig ad tam ne ki
újabb esé lye ket. Ko ráb ban Kis vár dán
lak tunk, ak kor egy szer már el hagy tam
őt, mert nem bír tam ve le. Ak kor a nyír -
egy há zi anya ott hon ba men tem a gye -
re kek kel. Az tán
me  gint ki bé kül tem
ve le, lát tam raj ta
vál to zá so kat, meg
a gye re kek is kér -
ték, hogy kezd jük
új ra. Én is úgy vol -
tam ve le, hogy ő a
gyer me ke im ap ja,
hát ad tam ne ki egy
esélyt. 

Fel ke rül tünk
Bu da pest re, de
az tán megint csak
az al ko hol hoz
nyúlt, és még a ko ráb bi nál is rosszabb
lett. Nem tud tuk fi zet ni az al bér le tet,
ami mi att egy szer há rom hó na pig
vol tunk már eb ben a Mar ga ré ta ház -
ban. Az tán jobb lett, ki köl töz tünk al -
bér let be, de megint in ni kez dett. Az
utol só két hó nap ban a sok ide ges ke -
dés mi att nem tud tam már dol goz -
ni. A gye rek ne ve lés is csak rám há -
rult, a foly to nos düh ki tö ré sei, a bán -
tal ma zá sai mi att vég leg el jöt tem tő -
le. Úgy vol tam ve le, hogy in kább
egye dül kez dem a gye re kek kel, de
talp ra ál lok ma gam. Nem kell a se gít -
sé ge, mert ő csak vissza húz.

– Em lí tet ted, hogy gyü le ke zet be jár.
Ez vál toz ta tott raj ta va la me lyest?

– Ti zen hét és fél éve sen men tem
hoz zá fe le sé gül, szü lői en ge déllyel.
Ami kor hoz zá men tem, anyám ki do -
bott ott hon ról. Apám hoz ke rül tem,
aki meg ad ta az en ge délyt a há zas sá -
gunk hoz.

Én re for má tus va gyok és hí vő em -
ber, a fér jem so kat járt ve lem gyü le -
ke zet be, sok szor for dult az Úr hoz se -
gít sé gért. Sze ret te és imád ta a csa lád -
ját, a gye re ke it. Azért mer tem több
gyer me ket vál lal ni, mert azt hit tem,
hogy mel let te fo gok meg öre ged ni. De
nem így hoz ta az élet. És nem tu dom,
mi ért vál to zott meg ennyi re…

Hí vő em ber nek is me rem fi a tal ko -
ra óta, és egyik sza vá val azt mond ja,
hogy meg vál to zik, és min dent meg -
tesz a csa lád já ért, egy ide ig lát szik is
a vál to zás, de az tán megint tör té nik
va la mi, és vissza esik. Iszik, be gyógy -
sze re zi ma gát, meg csal más nők kel,
bor zasz tó ál la pot ba ke rül. Adós sá go -
kat hal moz fel, ami ket nem tu dunk
vissza fi zet ni, és így négy gye re ket
ne vel ni elég ne héz. Mi előtt ide köl töz -
tem, volt két száz ezer fo rint adós sá -
gunk, amit má ra si ke rült ren dez nem.

– Hogy ér zed, az anya ott hon biz -
ton sá got ad nek tek?

– Min den kép pen. De tu dod, ez
egy anyá nak va la hol tö rést je lent.

– Mi ért?
– Ma ga az a tu dat bánt, hogy itt

kell len ni. De fél re ne érts. Egy rész -
ről jó az, hogy itt le he tünk, hogy nem
kell ret te gés ben él nünk, hogy a gye -
re ke ket nyu god tan ne vel he tem, hogy
vég re van mun kám, és talp ra áll ha -
tok. Jó, hogy nem ide ges ke dem, a
gye re ke ken is lá tom a ki egyen sú lyo -
zott sá got. Más fe lől vi szont a lel kem
fáj azért, hogy itt kell él jünk. Az a tu -
dat, hogy ide vissza ju tot tunk, hogy
a fér jem mi att fo lya ma to san a bé ka
fe ne ke alá ju tunk, és ál lan dó an on -

nan kell új ra talp ra áll ni – ez na gyon
rossz ér zés.

– Mi lyen sza bá lyok van nak itt?
Mit kell be tar ta ni ah hoz, hogy itt lak -
has sa tok?

– A leg fon to sabb, hogy a szo bák -
ban ren det kell tar ta ni, a gye re kek nek
is tisz ták nak és ren de zet tek nek kell
len ni ük, is ko lá ba kell jár ni uk. Az

anyu kák nak dol -
goz ni uk kell, és
elő ta ka rék ban fél -
re kell rak ni uk ha -
von ta pénzt. Ez
na gyon jó, mert
akik ide be ke rül -
nek, azo kat hoz -
zá szok tat ják ah -
hoz, hogy gon dol -
ja nak a jö vő re.

– Mennyi ide ig
le het itt él ni?

– Ál ta lá ban egy
évig. Kü lön le ges

ese tek ben le het plusz hat hó na pot
hosszab bí ta ni. Én azon ban tar ta ni
aka rom ma gam az egy év hez, bár mi
is van.

– Mun kád van, ta ka ré kos kod ni is
tud tál. Mi volt eb ben az év ben még -
is a leg jobb, amit fel tud tál mu tat ni?

– Az idén volt az el ső ka rá cso -
nyunk az ap juk nél kül. Meg mond ták
a gye re kek is, hogy ez volt éle tük leg -
szebb ka rá cso nya, és még szá mom -
ra is ez volt a leg szebb: elő ször az éle -
tük ben meg tud tam ne kik ven ni azt,
ami re vágy tak. A na gyobb lá nyok
mo bil te le font kér tek, a fi am meg
egy klasszi kus gi tárt. Az óta is min -
den nap gya ko rol egy ba rát já val. A
leg ki sebb lá nyom egy be szé lő pó nit
kért. Annyi ra bol do gok vol tak, hogy
el nem le het mon da ni! Ez sem volt
vé let len: le het, hogy ezért is be kel -
lett ide köl töz ni, hogy vég re ezt meg -
ad has sam ne kik. Az ap juk tól egy
kis cso kis ad ven ti nap tárt kap tak. 

– Do bo zok ban van nak most a hol -
mi ja i tok a szo bá tok ban…

– Igen, már két he te sze ret nénk ki -
köl töz ni in nen. Sze ret nék egye dül
meg áll ni a lá ba mon. Nem sze ret nék
to vább az ott hon ban ma rad ni, hi szen
pár hó nap ja ren des jö ve del mem van.
Már meg is volt, hogy ho vá me -
gyünk, de saj nos a fő bér lő vé gül
vissza mond ta az al bér le tet. Pe dig
már a fog la lót is le tet tem, ő még is
meg gon dol ta ma gát, vissza ad ta a
pénzt, és azt mond ta, hogy ne men -
jek oda négy gye rek kel ab ba a más -
fél szo bás la kás ba, in kább egy há zas -
párt fo ga dott oda. Két hé tig hi te ge -
tett, már be cso ma gol tunk min dent,
úgy volt, hogy más nap köl tö zünk,
ami kor es te jött a te le fon, hogy ne
men jünk. Ak kor dúlt ben nem a há -
bo rú. Mi ért kell az em be rek nek ezt
ten ni ük a má sik kal? Nem lett vol na
sok kal kor rek tebb, ha azon nal ne met
mond? Saj nos az összes, anya ott hon -
ban lé vő anyu kát egy ka lap alá ve szik,
és én hi á ba mon dom, hogy én nem
ilyen va gyok! Ne kem a leg főbb vá -
gyam, hogy biz ton ság ban tud jam a
gye re ke i met! Mun kám van, küz dök
ér tük, ak kor ad ják meg rá az esélyt,
hogy bi zo nyít has sak!

– Ak kor el mond hat juk, hogy ne ga -
tív diszk ri mi ná ció ért ami att, mert
anya ott hon ban lak tok?

– Igen. Saj nos az em be rek ide gen -
ked nek az anya ott hon ban élőktől.
Volt, hogy csak te le fo non ér dek lőd -
tem egy al bér let iránt, és ami kor a je -
len le gi lak he lye met el árul tam, azon -

nal le csap ták a te le fon kagy lót. Sok
hely re sze mé lye sen is el men tem.
Azt mond ták, hogy szim pa ti kus va -
gyok, de meg hal lot ták, hogy négy
gye re kem van, és azon nal ne met
mond tak. Az em be rek fél nek, sok ne -
ga tív ta pasz ta la tuk van.

Tud tam, hogy ne héz lesz in nen ki -
jut ni. Sok kal ne he zebb, mint ha az
em ber egyik al bér let ből a má sik ba
megy, de ah hoz, hogy össze tud juk
ma gun kat szed ni, mu száj vol tam
meg ten ni ezt a lé pést. Mert ah hoz,
hogy a fér jem mel él jek együtt, és tűr -
jem a hő bör gé sét, már nem volt
erőm. A leg két ség be ej tőbb azon ban
az volt, ami kor a gye re kek is kezd ték
át ven ni azt az élet stí lust, amit ő élt.
Fe le sel tek, rosszak vol tak, a ta nul má -
nyi ered mé nye ik rom lot tak. Sok -
szor alud ni sem tud tak az ap juk ki -
a bá lá sa mi att, ezért az tán nem cso -
da, ha va la hol le kel lett ve zet ni ük a
fe szült sé get.

– De ezt te nem hagy hat tad, hi szen
nem ilyen em be re ket sze ret nél be lő -
lük ne vel ni…

– Igen, csak a fér jem és az én kö -
zöt tem lé vő kü lönb sé get ma guk a
gye re kek sem ér tet ték: hogy van az,
hogy anya vas ke zű, apa meg la zább?
Ak kor most ki re fi gyel jük? Ki a kö -
ve ten dő pél da? Akik is me rik a gye -
re ke ket, mind azt mond ják: lát szik,
hogy az ő ne vel te té sü ket nem a Jó zsi
ala poz ta meg. Ők sze ren csé re az én
lel ki vi lá go mat örö köl ték.

Én azt mon dom ne kik: sze ret he -
ti tek apá to kat mint az édes apá to kat,
de ne kö ves sé tek azt, amit ő csi nál.
Tu dom, hogy ne kem a kö zös élet az
ap juk kal már nem mű kö dik. Fon tos
len ne viszont eh hez az, hogy mi nél
előbb ki mond juk a vá lást. A tu dat,
hogy tő le új ra sza bad le he tek, fon tos
a szá mom ra. Még a ne vét sem sze -
ret ném to vább hor da ni.

– Me sél nél a csa lá dod ról? Tar tod
ve lük a kap cso la tot?

– Az én szü le im is el vál tak. Ná lunk
azon ban pont for dí tott volt a hely zet.
Sza bolcs ban nőt tem fel, az édes -
anyám al ko ho lis ta volt, öt ször ment
férj hez. Az utób bi ti zen hat év alatt
kö rül be lül öt ször be szél tem ve le.
Ami kor pad lón vol tam, jól esett vol -
na tő le egy-két anyai szó, de ő min -
dig csak azt haj to gat ta, hogy ő már
an nak ide jén meg mond ta, ne vá -
lasszam a Jó zsit a fér jem nek. Ezért
az tán fel nő ve ab ban lát tam a meg ol -
dást, hogy anyu kám mal meg sza kí tot -
tam min den kap cso la tot. Nem volt
ő iga zi anyám. Né gyen va gyunk test -
vé rek, négy lány. A leg idő sebb nő vé -
rem mel volt szo ro sabb kap cso la -
tom, de má ra már ve le is meg sza kadt.

– Lel ki leg na gyon meg vi sel tek a ve -
led tör tént dol gok. Mi ad erőt ne ked?

– Já rok a gye re kek kel az it te ni
gyü le ke zet be, va sár nap is ten tisz te let -
re. Ami kor dol go zom, ak kor is sok -
szor hall ga tom az áhí ta to kat. Min den
pén te ken egy hölgy  bib lia kört tart itt
a gye re kek nek, amit ki nem hagy ná -
nak. Én, aho vá csak le het, el já rok Is -
ten igé jét hall gat ni. Ez ne kik is, és ne -
kem is fel üdü lés. Lök raj tunk egyet
a kö vet ke ző idő szak ra. Nem csak a
rosszat, ha nem a jót is lát nunk kell a
dol gok ban.

– Mi lyen egyéb ként a mun kád?
Meg vagy ve le elé ged ve?

– Fi a talko rom ban var ró nő nek ta -
nul tam. Az tán a fér jem mel ta ka rí tó
vál lal ko zá sunk volt. Mind két eset ben
csak ten nem kel lett a dol go mat, ha

meg varr tam va la mit, vagy ki ta ka rí -
tot tam va la hol, ak kor ké szen volt. Ez
a mun ka itt nagy lé pés volt egy má -
sik irány ban, hi szen fo lya ma tos az
em be rek kel va ló kon tak tus, és nem
le het a dol go kat ru tin sze rű en vé gez -
ni. De a mun kám ban meg ta lál tam
azt, amit ke res tem. Há lás va gyok
ezért az Úr nak, hogy itt is bi zo nyít -
ha tom azt, aki va gyok, és hogy a sze -
re te te met má sok fe lé ily mó don is
köz ve tít he tem. Egy elő re se géd ápo ló
va gyok, és pa pírt kel le ne sze rez nem
ah hoz, hogy elő rébb lép hes sek, de
foglalkoztat az, hogy el vé gez zek eh -
hez egy is ko lát.

– Az itt lé vő anyu kák kal ki ala -
kult-e egy faj ta ba rá ti kap cso la tod?

– Én elég gé ma gam ba zár kó zó
va gyok, csak a gye re ke im nek élek, így
itt nem ba rát ko zom. A kol lé ga nő im -
mel van egy faj ta kö ze leb bi kap cso la -
tom, de iga zán ba rá ti nak eze ket sem
ne vez ném. Ez saj nos az el múlt évek
mi att van.

– Egy szer fel nő nek majd a gye re ke -
id. Ad dig az ő ne ve lé sük köt le. És mi
lesz utá na?

– Egy anyá nak min dig ott van nak
a gye re kei.

– De ki fog nak re pül ni egy szer…
– Ak kor majd lá to ga tom őket. A

gye re kek kel so kat be szél get tünk már
ar ról is, hogy lesz-e ne kik pó tapu ká -
juk. És én min dig el mon dom, hogy
az élet olyan ke mény volt ve lem,
hogy úgy ér zem, so ha töb bé nem fo -
gok nyit ni egyet len fér fi fe lé sem.

– Fi a tal asszony vagy. Mi ért vá god
el ezt a le he tő sé get ma gad tól? Ne ked
is len ne még jo god bol dog nak len ni!

– Csa lód tam a fér jem ben és ez ál -
tal a fér fi ak ban is. Rá adá sul le het,
hogy bu tán hang zik, de sze rin tem
nincs a vi lá gon olyan fér fi, aki en gem
a négy gye re kem mel el fo gad na. Sok
jó do log is volt az éle tem ben, de úgy
gon do lom, hogy most már csak a
gye re ke im mel kell fog lal koz nom.
Úgy lá tom, hogy Is ten nem ad ta
meg ne kem ezen a té ren a sza bad sá -
got. Ne kem fe le lő sen kell dön te -
nem, ne kem fel ada ta im van nak, és
in kább ar ra össz pon to sí tok, az ener -
gi á i mat ar ra szá nom, hogy a gye re -
ke i met be csü let ben fel ne vel jem.

Sok szor össze szo rul a szí vem, és azt
gon do lom, ne kem nin csen sen kim,
egye dül ma rad tam. Az tán jön a má -
sik gon do lat, ami sok kal erő sebb en -
nél: Mi az, hogy nin csen sen ki? Hát
van négy szép gyer me kem! Több
nem is kell. Ez meg erő sít ab ban, hogy
hol is a he lyem! Min dig azt mon dom
ne kik: ne kem elég, ha ti sze ret tek.

– Na gyon re mé lem, hogy mind ezek
után ők na gyon meg fog ják be csül ni az
édes any ju kat! Amit ne künk most itt el -
me sél tél, ab ból úgy látom, so kan a fe -
lét nem bír nák el vi sel ni azok nak a dol -
gok nak, ami ken te át men tél.

– Csak ak kor ér he tünk el va la mit,
ha el ter vez zük, célt tű zünk ki ma -
gunk elé, és tu da to san meg va ló sít juk.
Nem tán to rít hat el sem mi sem at tól,
hogy azt vég hez is kell vin ni.

Én a gye re kek kel min dent meg be -
szé lek. Sok szor meg ka pom azt, mi ért
csi ná lom így, mit ér te nek ők eh hez.
Tu dom, hogy még gye re kek, de ha ve -
lük együtt vé gez he tem a dol go kat, ők
is meg erő söd nek majd. Mu ta tom ne -
kik, hogy kell cse le ked ni, hogy ne kö -
ves sék el azo kat a hi bá kat, ami ket én
el kö vet tem. Re mé lem, hogy ez elég jó
pél da lesz ne kik. Ennél töb bet nem tu -
dok már ér tük ten ni.

„Elő ször tud tam azt aján dé koz ni ka rá csony ra a gye re kek nek,
amit ők sze ret tek vol na kap ni!”

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház egy szá za lé kos kam pá nyá nak kö zép pont já ban idén az anya ott ho nok – hi va ta los el ne ve zés sel: a csa lá dok át me ne ti ott ho nai – áll nak. Egy há zunk ban két olyan
in téz mény mű kö dik – az egyik Gö döl lőn, a má sik Nyír egy há zán –, amely krí zis be ke rült csa lá dok nak nyújt se gít sé get. Horváth-Bolla Zsuzsanna aláb bi in ter jújának ere de ti je az egy sza za lek.lu -
the ran.hu ol da lon ol vas ha tó – szá mos más, a té má val fog lal ko zó cik kel egye tem ben.
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„Ál dott a mi Urunk Jé zus Krisz tus Is -
te ne és Aty ja, aki nagy ir gal má ból új -
já szült min ket Jé zus Krisz tus nak a ha -
lot tak kö zül va ló fel tá ma dá sa ál tal
élő re mény ség re.” (1Pt 1,3) 

Hús vét ün ne pe után az el ső hé ten az
Út mu ta tó reg ge li s he ti igéi ezt zen gik: az Úr Jé zus él; ő az új élet te rem tő -
je, és le győ zi hi tet len sé gün ket! „Él az én Uram, ál dott Meg vál tóm, Is te nem
és sza ba dí tá som.” (GyLK 678) „Ha va la ki Krisz tus ban van, új te remt mény
az. A ré gi ek el múl tak: íme, új já lett min den.” (2Kor 5,17; LK) Mert akit Is -
ten ha lál ra adott bű ne in kért, fel tá masz tott örök éle tün kért! „Aki hi szi ezt
az igét, hogy Krisz tus az ő ja vá ra halt meg és tá ma dott fel, azon Krisz tus
fel tá ma dá sa meg mu tat ja ere jét. Új já szü le tik tő le, az az Is ten kép má sa sze -
rin ti új te remt mény lesz be lő le. Szent lel ket vesz, meg is me ri Is ten ke gyel -
mes aka ra tát” – ta nít Lu ther. Az ős egy ház ban a hús vét kor meg ke resz tel -
tek ma, fe hér va sár nap vet tek elő ször úr va cso rát, és ed dig vi sel ték fe hér ru -
há ju kat, „mint új szü lött cse cse mők” (1Pt 2,2). Jé zus a min den ko ri ké tel ke -
dő Ta má sok meg men té sé ért fel tá ma dá sa után nyolc nap pal is meg je lent,
bé kes sé get hir det ve, hogy sen ki ne le gyen hi tet len. „Mi vel látsz en gem, hi -
szel: bol do gok, akik nem lát nak és hisz nek.” (Jn 20,29) A szem ta nú Pé ter is
min ket bá to rít: „Őt sze re ti tek, pe dig nem lát tá tok, őben ne hisz tek, bár most
sem lát já tok, és ki mond ha tat lan, di cső ült öröm mel ör ven dez tek, mert el ér -
té tek hi te tek cél ját, lel ke tek üd vös sé gét.” (1Pt 1,8–9) He ti igénk ben Péter Is -
tent ma gasz tal ja a hí vők re mény sé gé ért. Ezért fo gad juk meg ez ősi fel szó -
lí tást is: „Éne kel je tek az Úr nak új éne ket, di csé re tet a föld szé lé ig”, és „Di cső -
ít sék az Urat” (Ézs 42,10.12)! Szol gá ja he lye sen be szélt ró la szen ve dé sei kö -
zött is, ezért „az Úr jó ra for dí tot ta Jób sor sát, mi u tán Jób imád ko zott ba -
rá ta i ért, és két sze re sen vissza ad ta az Úr Jób nak mind azt, ami je volt.” (Jób
42,10) Pé ter fi gyel mez te ti a „kez dő” ke resz té nye ket: „…egy mást ki tar tó an,
tisz ta szív ből sze res sé tek, mint akik nem rom lan dó, ha nem ro mol ha tat lan
mag ból szü let te tek új já, Is ten élő és ma ra dan dó igé je ál tal.” (1Pt 1,22–23) Jé -
zus fő pa pi imád sá gá ban az övé i ért és misszi ói szol gá la tu kért így kö nyö rög:
„Szen teld meg őket az igaz ság gal: a te igéd igaz ság. Aho gyan en gem el küld -
tél a vi lág ba, én is el küld tem őket a vi lág ba (…). Nem azt ké rem, hogy vedd
ki őket a vi lág ból, ha nem hogy őrizd meg őket a go nosz tól.” (Jn 17,17–18.15)
Jó zsef, a nagy ta nács tag ja még az est haj nal csil lag fel jö ve te le előtt el kér te Jé -
zus tes tét. „Az tán le vet te, gyolcs ba gön gyöl te, és el he lyez te egy szik lá ba vá -
gott sír bolt ba, amely ben még sen ki sem fe küdt so ha.” (Lk 23,53) Az egy ház
– el ső egye te mes zsi na tán el fo ga dott Ni ce ai hit val lá sá ban – 1686 éve ta -
nít ja: Jé zus egy lé nye gű az Atyá val! „Aki hisz én ben nem, az nem én ben nem
hisz, ha nem ab ban, aki el kül dött en gem (…). Én pe dig tu dom, hogy az ő pa -
ran cso la ta örök élet.” (Jn 12,44.50) De mi tud juk, ki ben hi szünk? S vall juk-
e: „Min de nem vagy, Jé zu som, / A ha lál ban örök élet! / (…) Ve led menny -
ben új ra élek. / Te vagy utam, éle tem…” (EÉ 392,3) 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Sok szor a ví zen ta lál, és na gyon sok
kárt okoz ne kem. Ad dig bá mu lom,
amíg a reg ge li ka pá so kat sor ra el ron -
tom, le ké sem vagy ész re sem ve szem.
Tő lem vé di a ha la kat…

Aho gyan az ég ke le ti pe re me vi lá -
go sod ni kezd, a sok fé le, meg ha tá roz -
ha tat lan szín egy más után, egy -
más ba ol vad va to la ko dik, és nagy
ne he zen meg en ge di, hogy a nap ko -
rong meg szü le té se el kez dőd jön, az
már hát bor zon ga tó. Gyö nyö rű sé ges
szü le tés. Ezért nem le het más ho vá
néz ni.

Vö rö sen, eről köd ve, mint ha most
lát ná elő ször, szám ba ve szi a vi lá got.
De ami kor már elő bújt, sem mi aka -
dály nem áll előt te, és el in dul di a dal -
út já ra. Azon nal me le gí te ni kezd, és
szin te uj jong, tob zó dik a fé nye, át ve -
szi a ha tal mat, mint ha so ha se lett
vol na éj sza ka. (Te szi a dol gát?) Fel -
szá rít ja a haj nal könnye it, a ma da -
rak tol lát, és ha lad egy re föl jebb,
ad ja a ter mé szet nek a me le get, a
fényt, az ener gi át. Ere je tel jé ben,
ami kor de lel, szin te su gall ja, hogy
„most tu dok a leg töb bet, most csak
én”… Ilyen kor nem árt vi gyáz ni ve le,
éget. Át ha lad va a ze ni ten mint ha
már ke vés sé len ne erő tel jes, de azért
még na gyon ko moly mun kát vé gez,
még ma ra dék ta lan a te kin té lye.

Ahogy jár ja az út ját, a nyu ga ti ég -
ről vissza te kint ve lát ja, hogy éret tebb
a bú za, pi ro sab bak a gyü möl csök,
mint teg nap, ma ga sod tak a nö vé nyek,
volt ér tel me a mai nap nak. Az tán
gyor sab ban, mint gon dol ná, egy re
lej jebb ér a ho ri zon ton, ész re se ve szi,
hogy al só pe re me már a hegy mö gött
van. Kezd a reg ge li ar cá hoz ha son lí -

ta ni. Ne he zen vá lik meg a vi lág tól, de
aki jött, an nak men nie is kell. Már a
nap ra for gók se lát ják. A vi lá got ez az
utol só eről kö dés nem is na gyon ér dek -
li. A kör for gás be kell, hogy tel je sed -
jen. Oda fent így ren del ték, nem me -
het más képp.

Egy re gyor sab ban, egy re vö rö seb -
ben csú szik vissza a sö tét be, szin te
ugyan olyan szín ka val kád kí sé re té ben,
mint reg gel, csak min den for dí tott sor -
rend ben. És vé ge…

A hatalom már a sö tét sé gé, melyet
csak a csil la gok ké pe sek pont sze rű fé -
nyük kel eny hí te ni. Tu dom, hogy hol -
nap is jön, le het, hogy mi at ta jö vök is -
mét hal nél kül ha za. Nem kí sér te ti es,
hogy ki csi ben az én lé te met mu tat ja? 

Va jon volt-e, van-e hasz na an nak
is, hogy itt vol tam? Uram, te tu dod.
Job ban, mint bár ki. És ez ne kem elég.

A haj nalt nem sze re tem. Le het,
hogy túl szép. Az egész na pot sze re -
tem, egy ben, úgy, ahogy van. 

g Dr. Sch rott Gé za

Nem sze re tem a haj nalt…
Ol vas tam a Bib li át, és az egyik ige na -
gyon el gon dol kod ta tott. Amíg for gat -
tam a szí vem ben, eszem be ju tott
va la ki az is me rő se im kö zül. Imád koz -
tam is ér te rög tön, de úgy érez tem,
töb bet kell ten nem: ezt az igét kell to -
vább ad nom ne ki. Vet tem a te le font,
és el küld tem ne ki sms-ben.

Az el múlt évek so rán sok szor elő -
for dult már ilyen hely zet. Volt, ami -
kor olyan va la ki nek ír tam, aki vel
rend sze res kap cso lat ban vol tam, így
pon to san tud tam, mi tör té nik az
éle té ben, de elő for dult az is, hogy

olyan sze mély ka pott e meg ma gya -
ráz ha tat lan bel ső in dít ta tás ra igei
üze ne tet, akit csak fu tó lag is mer tem.
Döb be ne tes, hogy alig volt olyan, aki
ne je lez te vol na utá na, mi lyen há lás
ér te! Hogy is érez tem rá ar ra, hogy
ne ki pont er re van szük sé ge? És
már is mond ta, hogy mi tör tént vele,
vagy mi vár rá. Igen, tény leg, ez az ige
most pont ne ki szól! Hi he tet len!

Könny szö kik a sze mem be, ahogy
hall ga tom, mert is mét mé lyen meg ren -
dít a fel is me rés: Is ten egy más ra bí zott
ben nün ket, és fel hasz nál ar ra, hogy raj -

tunk ke resz tül ad ja to vább üze ne tét va -
la ki nek. Nem két sé ges szá mom ra,
hogy az in dít ta tást ilyen kor ő ad ja. Ez
nem meg ér zés és nem is vé let len, ha -
nem Is ten cso dá la tos mun ká ja.

Per sze, az il le tő ma gá tól is rá ta lál -
hat na ar ra az igé re, és nem tu dom,
mi ért nem te szi. De ez nem is ér de -
kes. Az a fon tos, hogy én ne uta sít -
sam el a fel ada tot. Ha a szí vem re he -
lye zett va la kit az Úr, ha ér zem, hogy
mit kell ten nem, mon da nom, át ad -
nom ne ki, ak kor ne kés le ked jek!

g Hu lej Eni k

Meg ér zés?

Bár na gyon sze ret tem vol na, kor lá -
to zott moz gá som nem tet te le he tő -
vé, hogy meg hall gas sam a De ák té -
ren a Má té-pas si ót, s Bach zse ni á lis
szer kesz té sé ben és ze né jé ben vé gig -
imád koz zam a Lu the rá ni á val Jé zus
szen ve dés tör té ne tét. Így hát ma radt
a hang fel vé tel. 

Év ről év re vé gig hall ga tom nagy hé -
ten a nagy pas si ó kat. Is me rős min -
den ütem, be lül ről is me rem eze ket
a mo nu men tá lis al ko tá so kat. Még -
is min den év ben ki emel ke dik va la -
mi, ami nagy hang súlyt kap, és ta lán
lényeges üze ne tet hor doz. Ta valy a
Má té-pas sió leg egy sze rűbb, mind -
össze két tak tus ból ál ló s még is a leg -
nagy sze rűbb hit val lást rej tő kó ru sa
fo gott meg. A szá za dos sza vát az
ének kar ral szó lal tat ta meg az „ötö -
dik evan gé lis ta”: „Ez va ló ban Is ten
Fia volt!”

Eb ben az év ben egy basszus ária
szö ve ge, dal la ma és kí sé re te nyű gö -
zött le. Új ra meg új ra hall gat tam, dú -
dol tam, imád koz tam. Mi u tán az áru -
ló har minc ezüs tért ki szol gál tat ta
Urát, rá jön ször nyű tet té nek sú lyá ra,
s be vall ja, ár tat lan vér ta pad ke zé hez,
meg szó lal az 51. szá mú basszus ária.
Egy ki csit Jú dás éne ke, egy ki csit a ze -
ne szer zőé, de mind ezek ben azé a hí -
vő em be ré, aki tud ja a ko rál vers so -
ra i val együtt, hogy „bű ne im vit tek ke -
reszt fá ra té ged”. Az ária szö ve ge pe -
dig így hang zik: „Ad já tok vissza ne -

kem Jé zu so mat.” („Gebt mir mei nem
Jesu wi e der.”)

Nem fe lej tem el if jú ko rom nagy lel -
ki él mé nyét. A szo ci a liz mus ke mény
idő sza ká ban, a hat va nas évek vé gén,
het ve nes évek ele jén a bel vá ro si fe ren -
ces temp lom ban ad ták elő a Má té-pas -
si ót (a Lu the rá nia csak ké sőbb ta nul -
ta meg). Bu csi Lász ló atya ve zé nyel te
a ma gyar nyel vű elő adást. Zsú fo lá sig
meg telt a temp lom – ahogy ez a De -
ák té ri pas si ó kon is ter mé sze tes volt.
Fi a ta lok szá zai ül tek ott – nem csak a
pa dok ban, ha nem a föl dön, a szó szék -
lép cső kön, az ol tár tér sző nye gén, min -
de nütt. Egy hi tet, ke resz tény sé get ül -
dö ző kor szak ban hang zott a szen ve -
dés tör té net drá mai fel dol go zá sa, és
szin te érez ni le he tett, az ári á ból ho -
gyan for má ló dott a kö zös imád ság: ad -
já tok vissza ne kem Jé zu so mat. Pró bál -
ták el ven ni tő lük min den le he tő esz -
köz zel, az ária imád sá ga még is zen -
gett… Ad já tok vissza!

Az óta más vi lá got élünk. Nem az
ideo ló gi ák, nem a ha ta lom em be rei
tesz nek meg min dent azért, hogy el -
ve gyék Jé zust az em ber től, tő lem, tő -
lünk. Az em be rek ben, ese mé nyek -
ben, fo lya ma tok ban meg bú vó sá tá -
ni erők ma is el akar ják ven ni a Ná -
zá re tit, hogy új ra ke reszt re fe szít sék,
és a ha lál ban tart sák. Azon mun kál -
ko dik a go nosz, hogy leg fel jebb élet -
te len em lék ként ma rad jon meg ő a 21.
szá zad em be re szá má ra.

Az imád ság azon ban zeng, bár
köz ben a he ge dű fu ta ma i ban ott gu -
rul csen gő han gon a har minc ezüst,
ott zúg a höm pöly gő-sod ró iszap -
ára dat, a ké rés nem hall gat el: ad já -
tok vissza Jé zu so mat. Nagy hé ten
túl mu ta tó, ál lan dó imád ság gá vá lik.
Amelyet szem ben a vi lág sod rá val,
szem ben a mé dia vi lág és az él -
mény tár sa da lom agyat lú go zó kí sér -
té se i vel, de min de nek előtt szem ben
ön ma gam Krisz tus tól tá vo lo dó
moz gá sá val s aka rat lan, de meg is -
mét lő dő Krisz tus-ta ga dá sá val még -
is imád ko zom.

Hús vét ar ról szól, hogy ez a kö -
nyör gés a menny ben meg hall ga tás -
ra ta lált. A ha lál ra ju tott, a kí nos vé -
get el szen ve dő, a po kol mély sé gét
meg já ró Krisz tust vissza ad ta ne -
künk az Atya. Krisz tust nem tar tot -
ta fog va a ha lál, nem te met te el vég -
leg a sír. Jé zus új ra az én Jé zu som le -
het. Nem szép em lé kem, nem múlt -
be li pél da ké pem s nem is csu pán leg -
na gyobb ta ní tóm. Élő Uram. Ha em -
be rek nem ad ták vissza, s ma sem en -
ged nék vissza, a hús vét kor is Te rem -
tő ként be mu tat ko zó Is ten elő hoz ta és
vissza ad ta őt.

A Bach tól ta nult imád ság ra to -
vább ra is szük ség van. De ezt a kö -
nyör gést is a hús vé ti hit bi zo nyos sá -
gá ban mond hat juk, mert tud juk,
hogy őt már vég leg vissza kap tuk.

g – har kály – 

Ad já tok vissza ne kem Jé zust!
Egy pas sió rész let hús vét fé nyé ben

Kilencedik alkalommal mutatott be
a Mevisz Bárka csoportja pas sió já té -
kot a nagyhéten. Az április 22-i,
nagy pénteki előadásra a zsúfolásig
meg telt zuglói evangélikus temp -
lom ban került sor.

Az igehirdetés szolgálatát Farkas
Ervin teo lógushallgató, míg a li tur -
giát Tamásy Tamásné helyi lel kész
vé gez te.

g Kiss Tamás felvétele

Mozgássérült-
passió
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Hús vét után sem ma ra dunk
ün ne pek nél kül. Rög tön má jus
el ső hét vé gé jén a mun kát ün -
nep lik a dol go zó em be rek, az
édes anyá kat kö szön tik a gyer -
me kek, a bal la gó di á ko kat
aján dé koz zák meg csa lád tag -
ja ik, mind ezek mel lett ma -
gyar el nök ség gel ül jük ha zánk
EU-csat la ko zá sá nak he te dik
év for du ló ját, nem mel lé ke sen
pe dig sok gyü le ke zet ben kon -
fir má ci ót is tar ta nak ezek ben
a na pok ban. De per sze to -
váb bi ese mé nyek is vár nak.

Kü lön le ges vi rág cso kor ké -
szül a bu da pes ti De ák té ren
anyák nap ján. Reg gel 9-kor
csa lá di is ten tisz te let tel kez dő -
dik a prog ram a temp lom ban,
majd Ben czúr Eme se Mun ká -
csy-dí jas kép ző mű vész irá nyí -
tá sá val a gye re kek vi rág csok rot
áb rá zo ló kré ta raj zot ké szí te nek
a té ren. A na gyob bak köz ben
egy óri á si fo tó ki ál lí tás ké pe i ben
gyö nyör köd het nek a gim ná zi -
um tér re né ző ab la ka i ban. Ér -
de mes te hát rá ven ni a csa lá dot
ar ra, hogy ezen az ün ne pi na -
pon az „evan gé li kus szi ge ten”
kös se tek ki.

Má jus 7-én im már har ma -
dik al ka lom mal ren dez nek jó -
té kony sá gi fu tó ver senyt Gyu -
lán. A vár für dő ről el ne ve zett
sport ese mény re ama tő rök is
ne vez het nek hét ki lo mé te res
vagy fél ma ra to ni táv ra, ez
utób bi rá adá sul há rom fős vál -

tó val is tel je sít he tő. Mind ezek
mel lett vár ják a gör ko ri val és
ke re kes szék kel in du lók ne ve -
zé sét is; sőt nordic walkinggal
is megoldható a feladat. A ki -
je lölt út vo nal az al föl di für dő -
vá ros leg szebb pont ja it érin ti.
A nap ven dé ge a Mag na Cum
La ude ze ne kar lesz. Ne ve zé si
dí jad dal egy sé rült gyer me -
kek szá má ra lét re ho zott egye -
sü let mun ká -
ját tá mo ga tod,
a táv tel je sí té se
után pedig in -
gyen meg már -
tóz hatsz a vár -
für dő me den -
cé i ben. Kedv -
csi ná ló ké pek
a ta va lyi fu tás -
ról és bő vebb
in for má ció az
i n  te r  n e  te n :
http://gyu la -
fel ma ra ton.hu.

Biz to san ol -
vas tál már ver -
set Var ró Dá -
ni el től. Sőt ta lán sze mé lye -
sen is ta lál koz tál a fi a tal köl -
tő vel a kőszegi Szél ró zsán. Ő
az, aki könnye dén ját szik a
sza vak kal, és fe je te te jé re ál lít -
ja ezt a ko moly ko dó vi lá got. A
Túl a Ma szat-he gyen cí mű
ver ses me sé jét a Víg szín ház -
ban ál lí tot ták szín pad ra Pres -
ser Gá bor ze né jé vel. A tör té -
net sze rint a go nosz Pa ca cár

te le akar ja pa cáz ni az egész vi -
lá got, mi köz ben a bar bár ta ka -
rí tók szél ső sé ges cso port ja
tisz ta sá gért ki ált. A fő hős,
Mu hi And ris fel ada ta nem
más, mint meg men te ni a Ma -
szat bi ro da lom la kóit, ahol a
leg ma sza to sabb Jan ka. And ris
ka land ja it olyan nagy sze rű
mű vé szek ele ve ní tik meg,
mint Ha lász Ju dit és He gyi

Bar ba ra. Leg kö ze lebb má jus
4-én, 21-én és 22-én lát ha tod
a ma sza tos tör té ne tet. Hidd el,
nem ci ki érett sé gi vel a zse bed -
ben sem be ül ni er re a me se da -
rab ra. Ha ne tán még is így ér -
zed, mar kold fel az uno ka -
öcsé det, vagy ajánld fel gyer -
mek meg őr ző szol gál ta tá sa i -
dat a szom széd csa lád nak!

g Je n

OSZ TOZÓ

Rajzolj, fuss, maszatolj!

„Va la mi vé get ér, kez dő dik más ta lán, / lá tod,
me gyünk az élet si va ta gán, / gye re, mert lép -
ni mu száj! / Szin te hal lom, új ra hal lom, / szól
a rég óta ván dor lók da la…”

A ked ves ol va só, aki ép pen e so ro kat bön -
gé szi, le het, hogy túl van már egy-egy bal la gá -
si ün nep sé gen, vég zős di á kok bú csú áhí ta tán,
csa lá di ebé den. Ami kor e so ro kat pa pír ra ve -
tem, még két hét tel a bal la gá sok ide je előtt já -
runk. Még is szin te már hal lom, ho gyan zeng
majd a kő sze gi temp lom ban a bal la gó di á kok
hang ján az imént idé zett Za rán dok ének. Nem
min dig könnyű ének han got ki csi kar ni e kor -
osz tály ból, most még is kü lön ők kér ték, hogy
hoz zam az áhí tat ra. 

Ta lán más kép pen szól majd, mint aho gyan
egy át la gos ta ní tá si na pon szól na. Ta lán lesz az
évek óta együtt ván dor ló di á kok kö zött olyan,
aki nek el csuk lik a hang ja, vagy ép pen ki rob ba -
nó erő vel zeng majd. Va ló igaz, va la mi vé get ér.
El bú csú zunk a vég ző sök től, a bal la gó 12. év fo -
lya mos di á kok tól. Az út ra in du lók pe dig el bú -
csúz nak tő lünk, az is ko lá tól, ta ná ra ik tól, a
még itt ma ra dó fi a ta labb di ák tár sak tól.

Bú csú zás. Egy rö vid ke szó, amely ta lán
mind annyi unk ban más és más él mé nye ket
idéz fel. Van, ami kor vár juk e pil la na tot, mert
ta lán nem ép pen kel le me sek egy-egy ta lál ko -
zás per cei. Van, ami kor könnye dén el fo gad juk,
mert már tud juk, hogy az utunk más fe lé, va -
la mi biz tos fe lé visz to vább. 

Az tán bi zony adó dik olyan is, hogy ne héz a
bú csú pil la na ta. Ne héz, mert ép pen hogy va -
la mi biz tos nak tű nő nek, va la mi be ha tá rol ha -
tó nak, kéz zel fog ha tó nak sza kad vé ge. El en ged
egy ad dig biz to san óvó kéz. Tá vol ba tű nik egy-
egy bá to rí tó te kin tet. El hal kul a biz ton sá got,
utat mu ta tó, is me rő sen és tisz tán csen gő hang.
Le het, hogy az új, a kez dő dő más pe dig még is -
me ret len, bi zony ta lan. Még is, most lép ni mu -
száj, mert en nek van itt az ide je. 

„Va la mi vé get ér… ” – cseng az if jú sá gi
ének kez dőso ra a fü lem ben. Mel let te a szí vem -
ben pe dig fel csen dül egy má sik, egy gyü le ke -
ze ti éne künk dal la ma is. „Csak egy nem ér het
vé get: / Az Úr ke gyel me meg ma rad, / Bár tűn -
nek ez red évek / És szá za dok, mint pil la nat. /
Né pét nem hagy ja cser ben, / Egy ár va hí vét
sem.” (EÉ 45,3)

Le het, hogy el en ged, tá vol ba tű nik vagy
ép pen el hal kul va la mi ed dig em be ri leg biz tos -
nak tű nő. Le het, hogy a még is me ret len és bi -
zony ta lan fe lé kell to vább lép ni. Azon ban hi -
szem és ta pasz ta lom, hogy van, aki kí sé ri eze -
ket a lép te ket is! Jé zus Krisz tus, aki fel tá ma dá -
sa után azt ígér te ta nít vá nya i nak, hogy ve lük
ma rad min den na pon a vi lág vé ge ze té ig.

Kí vá nom, hogy az élő Úr je len lé tét meg ta -
pasz tal va mi nél töb ben erőt kap ja nak a bú csú -
zás pil la na ta i ban, az érett sé gi nap ja i ban és a to -
vább ve ze tő lé pé sek kö zött.

„Né ha sö tét ség vár, ar cunk ba fúj a szél, / De
bát ran me gyünk, lá bunk egy szer re lép. / Is te -
nünk esz kö ze ként!”

g Papp Ju dit

PAL AC K P OSTA

Za rán dok ének

Név jegy: Papp Ju dit
A 2010/2011-es tan év kez -
de té től a kő sze gi Evan gé li -
kus Me ző gaz da sá gi, Ke res -
ke del mi, In for ma ti kai Szak -
kép ző Is ko la és Kol lé gi um

is ko la lel ké sze va gyok. Fris sen vég zett ként,
be osz tott és egy ben he lyet tes lel ké szi mi -
nő ség ben kap cso lód hat tam be az is ko lai
szol gá lat ba. A min den na pok ban meg ha tá -
ro zó szó szá mom ra a je len lét. Je len len ni az
is ko la, a kol lé gi um éle té ben, Is te nünk esz -
kö ze ként lép ni és má so kat is ezek re a kö -
zös lép tek re buz dí ta ni.

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

– Elő ször vol tam Brüsszel -
ben. A kö tött prog ram előtt bő
fél na pot tud tunk sé tál gat ni a
vá ros ban édes anyám mal és
Só lyom Ani kó val, a né met ta -
nár nőm mel. Be jár tuk a vá -
ros köz pon tot, meg néz tük a
na gyobb te re ket. Vol tunk az
Old Eng land ne vű,
hang szer mú ze um ként
mű kö dő épü let ben is,
ahol ma gyar ze ne szer -
szá mo kat – ka valt (öt -
lyu kú fu ru lyát – a
szerk.), ütő gar dont, ci te -
rát – is fel fe dez tünk a
tár lók ban. Ré geb ben ka -
va loz tam, na gyon sze re -
tem a nép ze nét, ezért
en nek kü lö nö sen meg -
örül tem. Rá adá sul ha oda áll -
tunk egy-egy vit rin elé, ak kor
a be já rat nál ka pott fül hall ga -
tón ke resz tül egy rö vid dal la -
mot, né hány tak tust is meg -
hall gat hat tunk az adott hang -
sze ren meg szó lal tat va; a ci te -
rá nál pél dá ul ma gyar nép dal
csen dült fel. Az ut cá kat jár va
egyéb ként is fo lya ma to san ke -
res tük a ma gyar vo nat ko zá sú
lát ni va ló kat. 

A leg job ban még is az tet -
szett eb ben a há rom nap ban,
hogy ta lál koz hat tam a töb bi
hu szon hat nyer tes sel. Hi he tet -
len, hogy ilyen rö vid idő alatt
mennyi re össze ba rát koz tunk!

– Na gyon ha son ló vagy épp
el len ke ző leg, na gyon kü lön -
bö ző ér dek lő dé sű ek vagy tok?

– Nyil ván nem va gyunk
egy for mák, de a ver seny, mint
kö zös ne ve ző, jó ki in du lá si
pon tot je len tett az is mer ke -
dés hez, és az élet ko runk is
azo nos. A leg ál ta lá no sabb té -
ma az is ko la rend szer volt.
Meg be szél tük, ki mi kor érett -
sé gi zik, mi lyen vizs gái lesz nek,
és hogy hol sze ret ne to vább -
ta nul ni. Mind annyi an me sél -
tünk a ha zánk ról, a kul tú -
ránk ról és ter mé sze te sen az
anya nyel vünk ről is. Most pe -
dig a Facebookon tartjuk a
kap cso latot, mindennap írunk
egy másnak, és gondolkozunk
azon, hogy valamikor újra kel -
le ne találkozni.

– Te a ma gyar nyelv vel kap -
cso lat ban mit emel tél ki?

– Azt, hogy mennyi re más
a mi nyel vünk hely ze te, mint
az övé ké. Ér dek lő dés sel hall -
gat tam, aho gyan a por tu gál és
a spa nyol, il let ve a szlo vák és
a cseh nyer tes kü lö nö sebb
gond nél kül be szél get nek,
meg ér tik egy mást úgy, hogy
mind ket ten a sa ját anya nyel -
vü ket hasz nál ják, mi vel ezek a
nyel vek kö ze li ro ko nai egy -
más nak – a ma gyar ese té ben
azon ban nem le het sé ges ilyen
be szél ge tés, mert a mi nyel -
vünk nek a szó kész le te is, a
nyelv ta na is nagy mér ték ben
el tér az Eu ró pá ban be szélt
leg több nyel vé től. 

Meg le pő volt egyéb ként,

hogy az auszt ri ai fi a tal cseh, az
olasz or szá gi ro mán, a fran -
cia or szá gi pe dig spa nyol szár -
ma zá sú, ugyan ak kor ért he tő is,
hogy mi ért ők nyer tek: a két -
nyel vű ek könnyeb ben for dí ta -
nak, és így na gyobb eséllyel in -
dul nak egy ilyen ver se nyen.

– Az Evan gé li kus Élet ol va -
sói ed dig leg in kább egy-egy
rajz pá lyá zat nyer te se ként ta -
lál koz hat tak a ne ved del.

– Anyá nak na gyon so kat
kö szön he tek, tő le örö köl tem a
te het sé ge met. Ő an gol ta nár,
de csak azért, mert an nak ide -
jén nem in dí tot tak az egye te -
men an gol–rajz szak párt.
Ami kor ki csik vol tunk – két
hú gom és egy öcsém van –,
min dig ő ol va sott ne künk esti
me sét, és míg a tör té ne te ket
hall gat tuk, raj zol gat tunk. Lát -
ta, hogy szí ve sen csi nál juk,
és azt is, hogy ér zé künk is
van hoz zá. Ha tu do mást szer -
zett egy-egy rajz pá lyá zat ról,
ösz tön zött ben nün ket, hogy
in dul junk el raj ta. Az ered -
mény hir de té sek ről sok szor
tér tünk ha za egy-egy bi cik li -
vel vagy más nye re ménnyel.

– Gon do lom, csak úgy, min -
den konk rét cél nél kül is szok -
tál „fir kál gat ni”. En nek az is ko -
lai fü ze te id lap szé lei is ál do za -
tul es nek?

– Te le van nak – bó lo gat
An na ne vet ve. – Pont a na -
pok ban la poz gat tam vé gig az
ének fü ze te met, amit ki len ce -
dik osz tály óta hasz ná lok, és
na gyon vic ces volt vissza néz -
ni a há rom-négy éve ké szí tett
skic ce i met. A ké sőb bi ek ben
szí ve sen al kot nék il luszt rá ci -
ó kat dal szö ve gek hez, me sék -
hez, le mez bo rí tók hoz.

A rajz és a né met a két hob -
bim; mind a ket tő vel szí ve sen
fog lal koz nék fő ál lás ban is. Sőt
a ket tő nem is fel tét le nül zár -
ja ki egy mást. Ta nít hat nék pél -
dá ul raj zot egy ma gyar–né -
met két tan nyel vű is ko lá ban,
vagy for dít hat nék mű vé szet tör -
té net tel kap cso la tos cik ke ket is.

A mű vé szet azért egy pi cit
kö ze lebb áll a szí vem hez. Ezért
is je löl tem meg a fel ső ok ta tá -
si je lent ke zé si la pon el ső he -
lyen a Ma gyar Kép ző mű vé sze -
ti Egye tem gra fi kus mű vész
sza kát. Na gyon ne héz be ke rül -
ni, mert óri á si a túl je lent ke zés.
Ép pen ezért ak kor sem esem
majd két ség be, ha nem si ke rül.

– Ab ban az eset ben, ha jól
sej tem, irány a né met szak.

– Vagy ha addig meg vál toz -
ta tom a jelentkezési sorrendet,
ak kor a nem zet kö zi ta nul má -
nyok. Pont Brüsszel ben, a köz -
pon ti for dí tó iro dá ban dol go -
zók mond ták, hogy ha ké -
sőbb eset leg az övék hez ha -
son ló mun ka kör ben he lyez -
ked nék el, ak kor egy ilyen
vég zett ség még hasz no sabb
is le het, mint egy ger ma nisz -
ti kai dip lo ma.

– A né met nyelv ta nu lá sá -
ban egyéb ként mit sze retsz a
leg job ban?

– A leg prak ti ku sabb ré sze
nyil ván az, hogy meg tu dom
ér tet ni ma gam má sok kal. Min -
dig rá cso dál ko zom azok ra a ki -

fe je zé sek re, ame lyek
nin cse nek meg va la me -
lyik nyelv ben; ér de kel,
hogy for dí tás kor mi ként
le het még is a le he tő leg -
job ban vissza ad ni az ér -
tel mü ket. Be szél ge tés
köz ben is szo kott időn -
ként olyan ér zé sem len -
ni, hogy most egy má sik
nyelv szó for du la tá val
pon to sab ban el tud nám

mon da ni, mi re is gon do lok.
Egy ra kás szó tá ram van ott -
hon, gyak ran lapozgatom őket
új ki fe je zé sek után ku tat va.
Brüsszel ben egyéb ként el ha tá -
roz tam, hogy a né met és az an -
gol után leg kö ze lebb spa nyo -
lul vagy por tu gá lul igyek szem
meg ta nul ni…

– Időz zünk azért még egy ki -
csit a né met nél, hi szen a kö zel -
múlt ban nem csak a for dí tó ver -
senyt nyer ted meg, ha nem az
or szá gos kö zép is ko lai ta nul -
má nyi ver se nyen is helyt áll -
tál, és a ti zen nyol ca dik he lyen
vé gez tél. Ha jól tu dom, a né met
nyel vet ak kor sze ret ted meg
iga zán, ami kor egy né met or szá -
gi if jú sá gi szál ló ban dol goz tál.

– Így igaz. A ti ze dik és a ti -
zen egye dik osz tályt kö ve tő
nyá ri szü ne tek ben töl töt tem
mun ka és nyelv gya kor lás cél -
já ból egy-egy hó na pot az
Észa ki-ten ger nél egy kis szi ge -
ten, Borkumon. Na gyon jó
tár sa ság ba ke rül tem. Az egyik
fiúval annyi ra össze ba rát koz -
tunk, hogy szin te na pon ta
írunk egy más nak, és még a
sza lag ava tóm ra is el jött. Most
én ké szü lök hoz zá Ber lin be.

– A for dí tó ver se nyen az
egye te mis ták kül föl di ta nu lá -
si le he tő sé ge i ről szó ló szö ve get
kel lett né met ről ma gyar ra át -
ül tet ned. Té ged von za na egy
ilyen le he tő ség?

– Per sze! Pél da ként áll előt -
tem, hogy an nak ide jén a szü -
le im (An na édes ap ja Czen the
Mik lós, az Evan gé li kus Or szá -
gos Le vél tár igaz ga tó ja – a
szerk.) is vol tak kint Né met -
or szág ban ösz tön díj jal. Ott is
szü let tem; más fél éves vol -
tam, ami kor vissza köl töz tünk
Bu da pest re. Szí ve sen el töl -
te nék akár több fél évet is kül -
föl dön, kü lö nö sen Né met or -
szág ban. Bár most, hogy már
min den eu ró pai uni ós tag or -
szág ban van leg alább egy is -
me rő söm, tu laj don kép pen
más ho vá is bát rab ban el men -
nék. De egy élet re biz to san
nem ma rad nék kint, né hány
év után min den kép pen ha za -
jön nék!

g Vi tá lis Ju dit

„Egy ra kás szó tá ram van ott hon”
Be szél ge tés az uni ós for dí tó ver seny ma gyar or szá gi győz te sé vel

b Az Eu ró pai Bi zott ság ülé stermében ve het te át az el ső he -
lyért já ró dí ját Czen the An na, a Ju ve nes Trans la to res, az -
az Fi a tal For dí tók el ne ve zé sű eu ró pai uni ós ver seny ha -
zai nyer te se. A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um di ák -
ja áp ri lis 6. és 8. kö zött há rom na pot töl tött Brüsszel ben.
Az érett sé gi re ké szü lő fi a tal lánnyal nem csak az uta zás
so rán szer zett él mé nye i ről, ha nem jö vő be li ter ve i ről is be -
szél get tünk.
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Meg je lent az Or dass La jos
Ala pít vány füg get len evan gé -
li kus teo ló gi ai és kri ti kai lap -
já nak, a Ke resz tyén Igaz ság nak
az idei el ső szá ma. Rö vid aján -
ló a tar ta lom ból.

2010. de cem ber 27-én is -
ten tisz te let ke re té ben ke rült
sor id. Ken deh György em lék -
táb lá já nak meg ál dá sá ra. A
táb la a ki star csai sze re tet -
ott hon fa lán ál lít em lé ket a
már tír sor sú lel kész nek. Az
is ten tisz te le ten Itt zés Já nos
püs pök hir det te az igét. Pré -
di ká ciója ol vas ha tó a fo lyó irat
ele jén. 

A ta nul má nyok so ra Fa bi -
ny Ti bor igaz ta ní tás ról szó ló
elő adá sá nak el ső ré szé vel in -
dul, mely ben lu the ri teo ló -
gus ként vizs gál ja a hit, hit val -
lás, ta ní tás, dog ma ki fe je zé se -
ket, majd be mu tat ja az igaz ta -
ní tás tól el haj ló egy ko ri és mai
eret nek ta ní tá so kat.

Itt zés Gá bor Me lancht hon -
ról al ko tott ké pün ket ala kít -
hat ja, ár nyal hat ja és szí ne -
sít he ti ér de kes ta nul má nya
se gít sé gé vel, amely ben Lu -
ther mun ka tár sá nak le ve lét
elem zi.

Foly ta tód nak Gu óth Emil
gon do la tai, me lye ket az el -
múlt őszön tar tott „ügy nök -

kon fe ren cia” kap csán fo gal -
ma zott meg.

A szer kesz tők há rom, a kö -
zel múlt ban meg je lent könyv re
is fel hív ják az ol va sók fi gyel mét. 

Bö röcz Eni kő nek a 2010.
őszi szám ban írt ta nul má -
nyá hoz kap cso ló dó ol va sói
le vél és a szer ző vá la sza zár -
ja a Ke resz tyén Igaz ság ez évi
el ső szá mát.

A fo lyó irat szám ára 400 fo rint.
Kap ha tó a Hu szár Gál pa pír-
és köny ves bolt ban (1054 Bu da -
pest, De ák tér 4., tel.: 1/266-
6329), vagy meg ren del he tő az
Or dass La jos Ala pít vány nál
(1171 Bu da pest, Len ke ház u. 7.).

Fo lyó irat-aján ló

Köz tu dott, hogy ami kor Lu ther Már ton
1520-ban a ká non jo gi tör vé nye ket tűz be
dob ta, ez zel a szim bo li kus cse lek mé -
nyé vel az egész pá pa ság el len, nem pe dig
a jog ren di ura lom el len akart til ta koz ni.
Még is, a ká non jog a gya kor lat ban annyi -
ra be ivó dott még az
evan gé li ku sok tu da tá ba
is, hogy Be ne dic tus Carp -
zow 17. szá zad ban írt
evan gé li kus egy ház jo gi
rend sze rét éle sen kri ti -
zál ták „ka to li zá ló” vol ta
mi att.

Lu ther ké sőbb az zal a
ki je len té sé vel, hogy „egy
jo gász, aki nem több,
mint jo gász, szá na lom ra
mél tó va la ki”, nem a jo gá -
szok irán ti el len szen vét
akar ta ki fe jez ni, ha nem in kább ar ra cél -
zott, hogy az egy ház jog mű ve lé sé nél teo -
ló gi ai tu dás ra is szük ség van.

Lu ther ké sőb bi meg nyi lat ko zá sa az
egy ház lát ha tat lan ol da lá ról vissza kö -
szönt Ru dolph Sohm 1892-ben írt Egy ház -
jo gá ban ki fej tett ál lás pont já ban, amely
sze rint az egy ház jog lé nye gé vel el len tét -
ben áll, mi vel Sohm csak az egy ház lát -
ha tat lan ol da lát: „az el rej tő zött egy há zat
– és az el rej tő zött szen te ket” is me ri el egy -
ház nak, nem pe dig a föl dön ki ala kult egy -
há zi szer ve ze tet.

Az egy ház jo gá szok kö zül Günt her
Britz sze rint „Kirchen recht ist ke in
Selbstz weck”, vagy is az egy ház jog nem le -
het ön cél. Ez nyil ván azt je len ti, hogy az
e vi lág ban meg je le nő egy ház él het ugyan
a jog esz kö ze i vel, azt akár tö ké le te sít he ti
is, de el ső ren dű tö rek vé sé nek még is ar -
ra kell irá nyul nia, hogy a lel ki egy ház épí -
té sét ered mé nye sen szol gál ja.

Ka pi Bé la püs pök is így fo gal maz:
„Az egy ház jo gi szer ve ze te olyan, mint egy
mű vé szi al ko tá sú ám pol na, me lyet a tör -
té net négy év szá za dos acél ke ze emel a
ma gas ba. Örök ér té ke ab ban rej lik, hogy
ezt az ám pol nát Krisz tus élő tes té nek su -
gár zó fé nye töl ti be. A jog és a tör té ne ti
egy ház örök tar tal ma és mun ka prog -
ram ja a lel ki egy ház.”

Bár a hang súly nak az egy ház lel ki ol -
da la épí té sén kell len nie, en nek nyil ván -
va ló an az je len ti a leg na gyobb aka dá lyát,
hogy a jog csak a lát ha tó, e vi lá gi egy ház
vi szo nya it tud ja ered mé nye sen sza bá -
lyoz ni, s ezért csak köz vet ve al kal mas a lel -
ki egy ház épí té sé re. A jog al ko tó nak te hát
csak olyan jog sza bályt sza bad a le he tő ség -
hez ké pest meg al kot ni, amely a jog szem -
pont já ból re á lis, vagy is vég ső eset ben vég -
re hajt ha tó. A gya kor la ti élet szá mos pél -
dát mu tat fel a ius spi ri tu a li za tum ra,
amely a ka to li ku sok nál ami att tör té nik,
mert a jog egy há za egy be esik a hit egy -
há zá val. Evan gé li kus vo na lon jó pél da er -
re Né met or szág ban 1955 óta „a lel ki élet
irány el ve i nek” jog sza bály ba, a „ius di vi -
num ba” va ló át ül te té se.

A fen ti ek ből az kö vet ke zik, hogy az
egy ház e vi lá gi ol da lá nak szer ve ze ti meg -
úju lá sa még nem je len ti egy szer s mind a lel -
ki meg úju lást is. Ta lá ló an ál la pít ja meg
Zász ka licz ky Pé ter: „Nem a kül ső szer ve -
zet újít ja meg az egy há zat, de az egy ház
szol gá la tát a rossz struk tú ra gá tol ja, mint
ahogy a jó se gí ti.” Ezért min den struk tu rá -
lis újí tás nál tü ze te sen vizs gál ni kell, hogy
az a lel ki egy ház fej lő dé sét szol gál ja-e,
még pe dig az evan gé li um ter jesz té sét, a
misszi ót és az eb ből fa ka dó gyü le ke ze ti éle -
tet és a gyü le ke zet iga zi ér de ke it.

Ha át té rünk az evan gé li kus egy ház jog
táv la tok ban tör té nő fej lesz té sé nek, mű ve -

lé sé nek kér dé sé re, meg ál la pít hat juk, hogy
a múlt ban in téz mény sze rű en a nem lel -
ké szek szá má ra az 1934–37. évi tör vény ezt
a mis kol ci jog aka dé mi án ke resz tül biz to -
sí tot ta, ki mond ván, hogy „a mis kol ci jog -
aka dé mia a jog- és ál lam tu do má nyok, kü -
lö nö sen az evan gé li kus egy ház jog nak ön -
ál ló mű ve lé sé re hi va tott in téz mény”. A jog -
aka dé mi án kí vül az egy ház jo gi ok ta tás nak

az evan gé li kus teo ló gia is
igye ke zett ele get ten ni,
bár nem ön ál ló tan szé ken
és nem kel lő óra szám
biz to sí tá sa mel lett.

Bruck ner Győ ző, az
egy ház jog pro fesszo ra
1923-tól kezd ve az egy -
ház jo gi sze mi ná ri u mot
épí tet te ki az egy ház jog
mű ve lé sé nek köz pont já -
vá, ahol szim bo li kus zsi -
na tok tar tá sá val tár gyal -
tak meg ak tu á lis egy ház -

jo gi kér dé se ket előbb né met, majd utóbb
an gol vi ta rend szer rel. En nek kap csán
szá mos egy ház jo gi ta nul mány nyom ta tás -
ban is meg je lent.

1949-ben nem csak a há rom meg szün -
te tett jog aka dé mi án és a deb re ce ni jo gi
ka ron, ha nem a még meg ma radt há rom
egye tem jo gi ka rán is meg szűnt az egy -
ház jog ok ta tá sa. Az egy ház jog va ló ság gal
ius pon ti fi ci um má vált, ahol csak na gyon
ke ve sen is me rik ki ma gu kat. Az 1948.,
1952. és 1966. évi zsi na to kon el ural ko dott
az ál la mi ön kény. Im má ron hat van éve
nincs egy ház jo gi ok ta tás a nem lel kész
ma gyar jog hall ga tók ré szé re.

A „rend szer vál tás” után a ka to li kus és
a re for má tus egy ház nál ez a kér dés meg -
ol dó dott új jo gi ka rok lé te sí té sé vel. Meg -
ol dás ként ta lán az jö het ne szám ba, hogy
a teo ló gi án tar tott egy ház jo gi elő adá so -
kon va ló rész vé telt le he tő vé kel le ne ten -
ni a jog hall ga tók szá má ra is, mi vel más
ka ro kon tar tott spe ci ál kol lé gi u mok nem
bi zo nyul tak meg fe le lő meg ol dás nak.

Örül tem, hogy Szath máry Bé la és Bir -
kás An tal egy ház jo gi tu do má nyos ké pe -
sí té sé nek meg szer zé sé nél köz re mű köd -
het tem.

A to váb bi ak ban a rend szer vál tás után
szü le tett ál la mi egy ház jo gi és bel ső egy -
ház jo gi sza bá lyo zás ról sze ret nék rö vid át -
te kin tést nyúj ta ni.

A lel ki is me re ti és val lás sza bad ság ról,
va la mint az egy há zak ról szó ló 1990. évi
IV. tör vény ugyan két ség kí vül nagy ha la -
dást je len tett a ko ráb bi, egy há za kat érin -
tő jog sza bá lyok hoz ké pest, még is több hi -
á nyos ság ra le het rá mu tat ni. Így min de -
nek előtt sé rel mes, hogy az „egy há zak”
gyűj tő fo ga lom alá a szek tá kat is be so rol -
ta, hol ott ide csak a Krisz tus sze mé lyé hez
kap cso ló dó, or szá gos szer ve zet tel bí ró val -
lás fe le ke ze tek tar toz hat nak; más részt
szé les kör ben le he tő vé tet te, hogy vissza -
él je nek hit éle ti cé lo kat nem szol gá ló
szer ve ze tek a tör vény ben biz to sí tott elő -
nyök kel. Pro tes táns vo nat ko zás ban két -
ség kí vül ne ga tí vum ként ér té kel het jük
azt a mó do sí tást, amellyel meg szün tet ték
az ed dig fenn ál ló ál la mi jog se gélyt, amely
az egy há zi ha tá ro za tok gyors vég re haj tá -
sát biz to sí tot ta. Iga za van Vla dár Gá bor
ki vá ló jo gá szunk nak, ami kor azt ír ja,
hogy „mit ér az olyan ön kor mány zat,
amely nél a ha tá ro za tok vég re haj tá sa
nincs biz to sít va”.

A foly ton prob lé mák kal küz dő bi -
zony ta lan ál la mi tá mo ga tá sok mi att meg -
fon to lás ra ér de mes len ne Sza bó Ist ván re -
for má tus püs pök úr nak az a ja vas la ta,
hogy az egy há zak kap ják vissza ko ráb bi
föld in gat lan ja i kat – így a püs pö ki il let -
mény föl de ket –, mert ez sta bi li tást je lent -
het ne.

Át tér ve az 1990. év ben meg nyílt zsi nat
hi á nyos sá ga i ra, an nak kon cep ci ót lan sá gát
kell ki emel nem. Ezen azt ér tem, hogy –
el té rő en az 1934–37. évi zsi nat tól – a mó -
do sí tás ra vá ró kér dé sek a köz vé le mény
szű rő jén tör tént át me net után ke rül tek a
zsi nat elé, ahol már nem a te en dő kön kel -
lett vi táz ni, pél dá ul hogy le gyen-e har ma -
dik egy ház ke rü let, vagy meg szűn jön az
or szá gos fel ügye lői tiszt ség.

Min den kü lö nö sebb elő ze tes or szá gos
fel mé rés nél kül szü le tett meg a „fo lya ma -
tos zsi nat” in téz mé nye. Az ed di gi év szá -
za dos gya kor lat, mely sze rint ti zen öt-
húsz éven ként kell zsi na tot tar ta ni, igen
jól be vált. Tel je sen ha mis az a hi vat ko -
zás, mely sze rint szük ség van a jog sza -
bá lyok nak a min den na pi szük ség let hez
va ló hoz zá iga zí tá sá ra, mert az egy há zi
jog vi szo nyok olyan gyak ran nem vál toz -
nak, hogy ál lan dó tol do zás ra-fol to zás ra
szo rul ná nak. A zsi na ti ta gok egy ré sze
szem elől té vesz tet te, hogy az egy ház jog
te rü le tén is ál lan dó ság ra kell tö re ked ni,
mert a foly to nos vál toz ta tá sok fel la zít -
ják a jog rend ural mát, és bi zony ta lan sá -
got idéz nek elő, nem be szél ve ar ról,
hogy a so ro za to san vál toz ta tott jog sza -
bá lyok nem tud nak át men ni a gya kor la ti
élet be.

Ugyan csak ve gyes ér zel mek kel ol vas tam
azo kat az írá so kat, ame lyek kel az elő ző or -
szá gos fel ügye lő in do kol ni igye ke zett a zsi -
nat és az or szá gos köz gyű lés össze ol vasz -
tá sát, mond ván, hogy ez pénz ügyi ta ka ré -
kos sá got, más részt pe dig az ügy in té zés
„ope ra tí vab bá té te lét” je len ti. A leg ké -
zen fek vőbb meg ol dás a ko ráb bi ál la pot
fenn tar tá sa lett vol na, ami kor a zsi nat nem
ülé se zett éven te. A ha tal mi ágak szét vá lasz -
tá sa el vé nek meg sem mi sí té sé vel az evan -
gé li kus egy ház egy év szá za dos alap el vét ta -
gad ta meg, ame lyet el fe lej tett mó do sí ta -
ni a tör vény 17. §-ában.

Már Arisz to te lész han goz tat ta Po li ti -
ká já ban, hogy szük ség van az ál lam ke -
re te in be lül a ha tal mi ágak szét vá lasz tá -
sá ra. Ezt az el vet val lot ta John Loc ke Two
Trea ti ses on Gover ment cí mű mun ká já -
ban 1690-ben, bár szé les kö rök ben ez
csak Mon tes quieu L’ es pi rit des lo is (A tör -
vé nyek szel le me) cí mű mun ká já val vált
is mert té. Csak a tisz ta szer ve ze ti el kü lö -
nü lés biz to sít ja a jog sze rű sé get, ez óv ja
meg az ál lam pol gárt a túl ka pá sok tól.
Úgy tű nik, hogy a zsi nat könnyel mű en
fel ad ta ezt a ga ran ci á lis biz to sí té kot.

Nem he lyes az, hogy egy lel kész ak kor
is el lát ja lel ké szi funk ci ó it, ha or szág gyű -
lé si kép vi se lő vé vá laszt ják – e prob lé ma
sza bá lyo zá sa hosszú ide je hú zó dik. A
re for má tus sza bá lyo zás he lyes sé gét Ba -
log Zol tán jo gi hely ze te is iga zol ja. De a
te kin tet ben is kö vet het nénk a re for má tus
tör vény ho zást, hogy fe gyel mi ok ká kel le -
ne mi nő sí te ni azt az ese tet, ami kor va la -
me lyik lel kész a há zas sá gi kö te lé két ne -
ki fel ró ha tó ok ból bon tot ta fel. Még az
auszt rál vi lá gi tör vény ho zás is szük sé gét
lát ta, hogy az ilyen sze mélyt jog hát -
ránnyal sújt sa.

Tú róczy Zol tán ír ta, hogy az egy há zat
kí vül ről nem le het el pusz tí ta ni, ha nem
csak be lül ről. Ezért na gyon kell vi gyáz -
nunk ar ra, hogy az egy ház tar tó osz lo pa it
ne gyen gít sük meg, mert sze mé lye sen fe -
le lő sek va gyunk az egy ház ko por só já ba
vert min den egyes szö gért.

Még ha az egy ház jo got az egy ház
szem pont já ból „szük sé ges rossz nak”, nem
ön cél nak te kint jük is, kö te le sek va gyunk
az egy ház jog rend jét min den erőnk kel és
te het sé günk kel óv ni és meg vé de ni.

A szer ző jo gász, nyu gal ma zott egye te mi
ma gán ta nár

Az aláb bi ta nul mány az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ki hi va ta lá ban ta valy már ci us 10-én a ke rü let ben mű kö dő jo gá szok szá má -
ra ren de zett ta nács ko zá son elhangzott előadás szerkesztett változata. Megjelent a Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem Jog- és Ál -
lam tu do má nyi Ka ra Ius tum Ae qu um Sa lu ta re cí mű jog tu do má nyi fo lyó ira tá nak ez évi el ső szá má ban.

Az evan gé li kus egy ház jog
mai ak tu a li tá sa

Könny szö kött a sze mé be, ahogy át él te az úr va cso rát. Ez a mos -
ta ni egé szen más volt, mint a ko ráb bi ak. Ott állt a temp lom ol -
tár te ré ben, test vé ri kör ben, s a ko vász ta lan ke nyér ből tört fa -
lat tal és a korty bor ral ma gá hoz vet te Krisz tus tes tét és vé rét.
Majd en ge dett a szo kat lan hí vás nak, és oda tér delt az ol tár hoz,
ahol egy igé vel és a hom lo ká ra raj zolt ke reszt tel sze mé lyes ál -
dás ban ré sze sült, s is mét el ér zé ke nyült…

A kecs ke mé ti evan gé li kus gyü le ke zet ben nagy csü tör tö kön
olyan úr va cso rai kö zös sé get él tünk át, mely a temp lom ban kez -
dő dött, és a nap kö zi ott hon ebéd lő jé ben foly ta tó dott. Ugyan az
a ko vász ta lan ke nyér volt az asz ta lon mind két he lyen, je lez ve ez -
zel, hogy az utol só va cso ra kor Jé zus és ta nít vá nyai kö zött a szent -
ség el ren de lé se és a va cso rai asz tal kö zös ség is meg va ló sult. E rend -
ha gyó is ten tisz te let ez út tal ré sze volt az idő sek ha vi klub nap já -
nak, de az aj tó nyit va állt a fi a ta lab bak előtt is. Öröm volt ta pasz -
tal ni, hogy ők is él tek e le he tő ség gel…

g H. E.

Úr va cso rai kö zös ség
az ebéd lő ben is
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A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Or szá gos Iro dá já nak és
a püs pö ki hi va ta lok nak a mun -
ka tár sai nagy csü tör tö kön kö -
zö sen vet tek részt ün ne pi is -
ten tisz te le ten az iro da tár gya -
ló ter mé ben. Az ige hir de tő, il -
let ve a li tur gia ve ze tő je dr. Fa -
bi ny Ta más püs pök volt, a
szol gá lat ban Ba logh Éva kór -
ház lel kész se géd ke zett.

Az utol só va cso ra em lé ke -

ze té nek fel ele ve ní té se a szé der
va cso ra ha gyo má nyá nak be -
mu ta tá sán ke resz tül tör tént,
a pré di ká ció pe dig a Krisz tus -
ban meg szer zett sza bad sá got
he lyez te a fi gye lem kö zép -
pont já ba. A mun ka tár sak az
úr va cso ra kö zös sé gé ben meg -
erő söd ve adtak há lát a ke -
gye l emben megélt hétközna -
po kért.

g B. A.

Or szá gos iro dai
ünnepi istentisztelet

g Dr. Bo le ratz ky Ló ránd
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Húsvét ünnepe után 1. vasárnap (Quasi modo geniti). Liturgikus szín: fehér.
Lekció: Jn 20,19–29(30–31); 1Jn 5,4–10a. Alapige: Ez 11,19–21. Énekek: 388., 214.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bolba Márta; de. 10. (német, úrv.) Johannes Erlbruch; de.
11. (úrv., konfirmáció) Balicza Iván; du. 6. Bolba Márta; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé
de. 10. (úrv.) Missura Tibor; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András;
Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Sztojanovics András; Csillaghegy–
Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. (úrv.) Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró
M. tér de. 10. (úrv.) Hokker Zsolt; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. (úrv.) Solymár
Péter Tamás; Káposztásmegyer, IV. Tóth Aladár út 2–4. de. 9. (úrv.) Solymár Péter Tamás;
V., Deák tér 4. de. 9. (úrv., családi) Smidéliusz Gábor; de. 11. (úrv., kantátazenés istentisztelet)
Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; du. 6. Smidéliusz Gábor; VII., Városligeti fasor 17. de. 10.
(családi) Pelikán András; de. 11. (úrv.) Aradi György; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Szabó
Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony
S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de. 11. (úrv., énekes
liturgia) Koczor Tamás; du. 6. (vespera) Cselovszky Ferenc, liturgus: Muntag Lőrinc;
Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. (úrv.) Benkóczy Péter; Kerepesi út 69. de. 8. (úrv.)
Tamásy Tamásné; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. fél 10.
(úrv., családi) dr. Joób Máté; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád; du. 6. (úrv.) dr. Blázy Árpádné;
XI., Németvölgyi út 138. de. 9. dr. Blázy Árpádné; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor
24. de. 9. (úrv.) Bence Imre; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Bencéné
Szabó Márta; de. negyed 12. (családi) Keczkó Pál; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. (úrv.)
Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné; XIV.
Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamásné; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.)
Szabó B. András; Rákospalota, XV., Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10. (úrv.) Ponicsán
Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv., konfirmáció, családi)
Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. (úrv.) Vető István; Mátyásföld,
XVI., Prodám u. 24. de. 9. (úrv.) Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. (úrv.)
Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) Nagyné Szeker
Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Zsíros András; Rákosliget, XVII.,
Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Zsíros András; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de.
10. (úrv.) dr. Korányi András; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református
templom) de. 8. (úrv.) dr. Korányi András; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. (úrv.)
Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. (úrv.) Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E.
u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. (úrv.) Zólyomi
Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság
út 75. de. 10. (úrv.) Endreffy Géza; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10.
dr. Lacknerné Puskás Sára; Názáret-templom, Mátraszentimre-Bagolyirtás (Jókai u.
7–9.) de. fél 12.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

A sza bad ság har cot vé gig kí sé rő pénz -
ügyi és ka to nai ne héz sé gek mi att
fel erő sö dő bel ső el len té tek mel lett a
Rá kó czi-sza bad ság harc ha nyat lá sá -
nak és bu ká sá nak fon tos oka volt a
nem zet kö zi hely zet ked ve zőt len ala -
ku lá sa. 

A nem zet kö zi erő vi szo nyok a sza -
bad ság harc fo lya mán mind in kább a
Habs bur gok ja vá ra to lód tak el. Ki tö -
ré se kor a spa nyol örö kö sö dé si há bo -
rú (1701–1714) el von ta a Habs burg-
erő ket a ha zai had szín tér ről, vi szont
az évek so rán a csá szá ri ud var nak és
szö vet sé ge se i nek XIV. La jos fran cia
ki rály fe lett ara tott győ zel mei kö vet -
kez té ben nö vel ni le he tett a Ma gyar -
or szág ra ve zé nyelt csá szá ri se re gek
lét szá mát. A há bo rú mi att meg -
gyen gült XIV. La jos anya gi tá mo ga -
tá sá nak el ma ra dá sa ne héz hely zet be
hoz ta a ma gyar sza bad ság har cot.
Nagy Pé ter orosz cárt a Habs bur gok -
kal szö vet sé ges svéd ki rály orosz or -
szá gi had já ra ta és a tö rök há bo rú aka -
dá lyoz ta meg ab ban, hogy fegy ve re -
sen be avat koz zon Rá kó czi ol da lán.

A sza bad ság harc el bu kott.
A fe je de lem 1711 feb ru ár já ban

Len gyel or szág ba uta zott, hogy Nagy
Pé ter cárt rá bír ja a se gít ség nyúj tás -
ra. A ku ruc se reg ve ze té sét Ká ro lyi
Sán dor tá bor nagy ra, ku ruc fő pa -
rancs nok ra bíz ta. Ő – a fe je de lem
egyet ér té sé vel, vá la szol va Pál ffy Já -
nos gróf, tá bor nagy le ve lé re – új ra
kez de mé nyez te az oszt rá kok kal a
ko ráb bi évek ben el kez dett, de idő -
köz ben fél be sza kadt tár gya lá sok foly -
ta tá sát. A le ve le ket Ko má ro mi Csip -
kés György deb re ce ni fő bí ró köz ve -
tí tet te. A tár gya ló fél Pál ffy lett. Ká -
ro lyi ke gyel met ka pott, és már ci us
14-én hű ség es küt tett a csá szár nak. 

Pál ffy – mi köz ben csa pa tai szin -
te el len ál lás nél kül nyo mul tak elő re
– be le egye zett ab ba, hogy ál ta lá ban
a ku ru co kat il le tő ke gye lem ről és a
po li ti kai ren de zés ről is tár gyal jon. A
„ku ruc” Ká ro lyi és a „la banc” Pál ffy
mind ket ten azon vol tak, hogy a Ma -
gyar or szág ér de ke i nek leg in kább

meg fe le lő komp ro misszu mos bé ke -
fel té te le ket ki dol goz zák és el fo gad tas -
sák a harc ban meg fá radt fe lek kel.

Rá kó czi to vább ra is az orosz se gít -
ség ben re mény ke dett.

A bé ke egyez mény fel té te le it vé gül
a két fél há rom száz éve, 1711. áp ri lis
29-én fo gad ta el, Rá kó czi jó vá ha gyá -
sa nél kül. Más nap a ku ruc fő se reg
ma ra dé ka, mint egy ti zen két ezer em -
ber a Szat már mel let ti maj té nyi sí kon
fő tiszt jei es kü té te lé re – a bé ke ér tel -
mé ben mind azok, akik le te szik a
hű ség es küt a csá szár nak, ke gyel met
kap nak, a föl des urak vissza kap ják el -
kob zott bir to ka i kat –, il let ve a zász -
lók át adá sá ra gyűlt össze. El kép zel -
het jük a köz han gu la tot! 

A két tá bor fő tiszt jei áp ri lis 30-án
Szat má ron ír ták alá a meg egye zés szö -
ve gét, ezen a na pon osz tot ták ki a

men le ve le ket a sza bad el vo nu lás hoz,
a sza bad ság harc tiszt jei és ka to nái, a
me ne kü lők, csa lád ta gok pe dig meg -
in dul tak ha za fe lé. Fegy ve rü ket meg -
tart hat ták, zász ló i kat a föld be szúr ták. 

A bé ke egyez mény biz to sí tot ta a
ne me si jo gok fenn tar tá sát, a ha gyo -
má nyos ren di szer ve ze tek tör vé nyes
mű kö dé sét, a há bo rú so rán tisz ti
ran got szer zett pa raszt ka to nák sza -
bad sá got nyer tek a job bá gyi ter hek
alól – de ez a gya kor lat ban csak
hellyel-köz zel va ló sult meg. A ren di
szer ve ze tek fenn ma ra dá sa biz to sí tot -
ta azt, hogy Ma gyar or szág leg alább

rész ben meg őriz het te a Habs burg Bi -
ro dal mon be lü li ön ál ló sá gát, el len tét -
ben pél dá ul Cseh or szág gal, amely az
1620-as fe hér he gyi ve re ség után tel -
je sen be ta go zó dott a Habs burg Bi ro -
da lom ba. 

A csá szá ri ak szin te tet szé sük sze -
rint bán hat tak vol na a le győ zöt tek -
kel. Em ber sé ges kö vet kez mé nye volt
a bé ke kö tés nek az, hogy el ma rad tak
a ki vég zé sek, be bör tön zé sek.

Rá kó czi nem a hű ség es küt, in kább
az emig rá ci ót vá lasz tot ta. A fe je de lem
po li ti ka i lag az egy há zak egyet ér té sét
val lot ta és mun kál ta. A sza bad ság harc
kez de tén meg lé vő ezer nél több temp -
lo muk hoz a pro tes tán sok nak a szat -
má ri bé ké ig to váb bi hat szá zat si ke rült
vissza sze rez ni ük. 

A bé ke kö tés után is mét ne héz év -
ti ze dek kö vet kez tek a ha zai pro tes -

tan tiz mus ra: a sza bad ság harc si ke rei
és a komp ro misszu mos bé ke kö vet -
kez té ben ugyan a tel jes kö rű, erő sza -
kos el len re for má ció meg szűnt, de a
pro tes tán sok jog fosz tott sá ga to vább -
ra is meg ma radt, és a „csen des el len -
re for má ció” majd het ven éve alatt
ará nyuk to vább csök kent Ma gyar or -
szá gon. A Habs burg-re zsim hol fi no -
mabb, hol dur vább mód sze rek kel
to vább ra is ott ár tott, ahol csak tu -
dott. (Pél dá ul III. Ká roly ural ko dá sa
el ső év ti ze dé ben száz negy ven temp -
lo mot vett el.)

g Bar cza Bé la

„Nagy maj té nyi sí kon le tö rött a zász ló…”
A szat má ri bé ke kö tés ről

Ro má ni á ban Ma ros vá sár hely vá ro sá -
ban él a leg több ma gyar. A 2002-es
nép szám lá lás kor több mint het ven -
ez res ma gyar ság lé lek szá ma azon ban
fo lya ma to san csök ken, az itt ho ni
ma gyar ság ra is jel lem ző de mog rá fi -
ai prob lé mák mel lett a ki sebb sé gi lét
ve le já ró ja ként is. Bár mi lyen ki áb -
rán dí tó be le gon dol ni, bár mily szent -
ség tö rés le ír ni, a pol gár mes te ri szék -
ből 2000-ben tá vo zott Fo dor Im rét
vár ha tó an so ha töb bé nem kö ve ti
már hon fi tár sunk e tiszt ség ben az er -
dé lyi te le pü lé sen. A vá ros múlt ját
azon ban nem le het el tö röl ni, nagy lé -
lek szá mú ma gyar kö zös sé ge ki sebb -
sé gi sor ban is fon tos bás tyá ja a kül -
ho ni ma gyar ság nak. 

Olyan erős ség, mint az egy ko ron
Szé kely vá sár hely nek ne ve zett te le pü -
lés ma is ál ló vá ra. He lyén a 14. szá -
zad ban do mon kos, ké sőbb fe ren ces
temp lom és ko los tor emel ke dett.
El ső erő dí té sét Bá tho ry Ist ván er dé -
lyi vaj da 1492-ben vé gez tet te. A kö -
vet ke ző vár épít ke zés 1602-ben vet -
te kez de tét. Az er dé lyi har cok, Habs -
burg-zsol do sok tá ma dá sa, tö rök és
ta tár be tö ré sek nyo mán szük sé ges -
sé vált a csa tá ro zá sok so rán so kat
szen ve dett vá ros vé del me. 

Elsőként fá ból ké szült pa lánk vá rat

emel tek, fa anyag gal erő sí tett bás -
tyák kal. Több év ti zed be telt, míg
eze ket tar tós és va ló di vé del met
nyúj tó anyag gal he lyet te sí tet ték –
tég lá ról tég lá ra –, vas tag fa la kat és hét
bás tyát emel ve, a vá rat árok kal kö rül -
kerít ve. Az épít ke zé sek anya gi fe de -

ze tét, ki vi te le zé sét és az egyes vé del -
mi pon tok fel ügye le tét – a kor szo -
ká sa i nak meg fe le lő en – he lyi cé hek

és céh mes te rek áll ták és lát ták el.
Ezért ne ve zik eze ket töb bek kö zött
Var gák, Sza bók és Ká dá rok bás tyá -
já nak. 

Az erő dít mény leg im po zán sabb
épü let ré sze az er dé lyi hit újí tás idő -
sza ká tól, a 16. szá zad kö ze pé től a re -

for má tu so kat szol gá ló ódon vár -
temp lom.

g Re zsa bek Nán dor

ERŐS VÁ R AK

A ma ros vá sár he lyi vár

Meg hí vó
Az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let köz gyű lé sét a 2005.évi IV. tv. 84. §.
alap ján má jus 6-án, pén te ken 14 órá ra a gyön gyö si evan gé li kus gyü le -
ke ze ti ház ba (Gyön gyös, Arany Já nos u. 6.) egy be hív juk. Az ülés vár ha -
tó an 18 órá ig tart. Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk!

Is ten ál dá sa le gyen együtt lé tün kön!
Ben czúr Lász ló egy ház ke rü le ti fel ügye lő, dr. Fa bi ny Ta más püs pök

Tíz éve sek a me zít lá bas Tap pancs-tá bo rok
A Ma gyar or szá gi Ke resz tyén If jú sá gi Egye sü let (KIE) leg ak tí vabb mun -
ka ága, a Tap pancs 2001 óta ren dez nyá ri tá bo ro kat, me lyek ben ke resz -
tyén fi a ta lok kal kö zö sen sá to ro zunk el ső re no mád nak tű nő kö rül mé nyek
kö zött, min den tá bor na pon Is ten nel osz toz va Ma gyar or szág egy-egy gyö -
nyö rű er de jén és me ze jén. A KIE a test, a lé lek és a szel lem meg moz ga -
tá sá ra és edzé sé re irá nyu ló cél ki tű zé sé nek meg fe le lő en min den nap tar -
tunk bib lia órát, áhí ta to kat, spor to lunk és per sze ren ge teget ját szunk is.

Idei tá bo ra ink a Ba kony ban lesz nek, a Cu ha-pa tak völ gyé nek Ba kony -
szent lász ló mel let ti sza ka szán. A tá bo rok be osz tá sa és ve ze tő ik:
• Jú li us 6–16.: kó ta tá bor lá nyok nak (14–18 év); ve ze tő: Szé kely Ágo ta
• Jú li us 16–26.: sá tor tá bor fi úk nak (10–14 év); ve ze tő: Ko ren Ba lázs
• Jú li us 26. – au gusz tus 5.: sá tor tá bor lá nyok nak (10–14 év); ve ze tő:

Bö kö nyi-Be ne dek Csen ge le
• Au gusz tus 5–13.: kó ta tá bor fi úk nak (14–18 év); ve ze tő: Za lán And rás
Je lent kez ni má jus 15-ig le het. Az eh hez szük sé ges je lent ke zé si lap le -
tölt he tő a mun ka ág hon lap já ról, a www.kie.hu/tap pancs ol dal ról vagy
ki pos tá zás ra te le fo non kér he tő Bu zás Er zsé bet től a 20/770-3316-os te -
le fon szá mon.

H I R D E T É S

Ké pes ma ga zin for má já ban je len tet ték meg az
Új tes ta men tu mot Né met or szág ban hús vét ra. 

A ki adó ban, And re as Vol le ritsch ben két
éve fo gant meg a gon do lat, hogy fo gyaszt ha -
tóbb for má ban kel le ne köz zé ten ni, mert igen -
csak fá rad sá gos egy ap ró be tűs Bib li át vé gig -
ol vas ni. 

A múlt hé ten meg je lent ma ga zin 244 ol da las,
ára 2600 fo rint nyi eu ró. Nem csak Né met or szág -
ban, ha nem Auszt ri á ban és Svájc ban is kap ha -
tó az új ság áru sok nál, vas út ál lo má so kon, re pü -
lő te re ken. Har minc ezer pél dány ban ad ták ki.

A ki adó ter ve zi, hogy az Ószö vet sé get is köz -
zé te szi ha son ló, ké pes for má ban.

d MTI
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A Ma gyar Pro tes táns Ta nul má nyi Ala pít vány fel vé telt hir det Pro tes táns
Fel ső ok ta tá si Szak kol lé gi u má ba (1121 Bu da pest, Eöt vös út 35.)

In for má ci ók a szak kol lé gi um ról és a fel vé te li fel té te lek ről a www.mp -
ta.hu hon la pon vagy az 1/391-9050 te le fon szá mon hét fő től csü tör tö kig
9–13 órá ig. A je lent ke zés be ér ke zé si ha tár ide je 2011. má jus 23.

H I R D E T É S
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Ki út a zsák ut cá ból
A Ma gyar Szak kép zé si Tár sa ság hu mán ta go za ta és a Ra o ul Wal len berg Hu -
mán Szak kép ző Is ko la és Gim ná zi um áp ri lis 6-án szak kép zé si kon fe ren ci -
át szer ve zett. A bu da pes ti ren dez vé nyen a mo du lá ris szak kép zés ről, a vizs -
gáz ta tás ta pasz ta la ta i ról és az egész ség ügyi szak kép zés ben ter ve zett vál toz -
ta tá sok ról volt szó.

Meg tud tuk, hogy a mo du lá ris szak kép zé si rend szer – mely ere de ti leg az
is ko la rend sze ren kí vü li fel nőtt kép zés re ké szült – egy ál ta lán nem vált be az
is ko la rend sze rű ok ta tás ban, hi szen le he tet len né te szi a tan anyag tan tár gya -
sí tá sát, a tan tárgy fel osz tást, sőt az óra rend ké szí tést is.

A vizs gáz ta tás ta pasz ta la tai a jó nak mond ha tó ered mé nyek el le né re is na -
gyon le han go ló ak. A vizs ga te vé keny sé gek szá ma, tar tal ma, idő be li el osz tá -
sa rendkívül megnehezíti a munkát, a le bo nyo lí tás ra vo nat ko zó sza bá lyok
be tar tá sa – a má jus ban, jú ni us ban még ja vá ban fo lyó kö zép fo kú ok ta tás és
érett sé giz te tés mel lett – szin te le he tet len fel adat.

A ter ve zett vál toz ta tá sok a ko ráb bi ta nul má nyi évek alatt tel je sí tett tu dás
be szá mít ha tó sá gán alap sza nak. Er re óri á si szük ség van, mert mint pél dá ul
az ápo ló kép zés kap csán ki de rült, a há rom év ok ta tá si idő be nem fér be le (!)
a kö te le ző en tel je sí ten dő négy ezer-hat száz óra.

Ra ul Edit, a Nem ze ti Erő for rás Mi nisz té ri um Egész ség ügyi Ága za ti Hu -
mán erő for rás-stra té gi ai Fő osz tá lyá nak ve ze tő je sze rint tisz tá ban van nak az -
zal, hogy a je len le gi rend szer, sőt még az új el kép ze lé sek is szám ta lan el lent -
mon dást tar tal maz nak – ezek fel ol dá sa ko moly ki hí vás az ága zat szá má ra.
Most a ko ráb ban el ha mar ko dot tan ho zott in téz ke dé sek he lyett ala po san át -
gon dolt, iga zán jó kon cep ci ó ra tö re ked nek. Cél, hogy ez al kal maz kod jon a
gaz da ság igé nye i hez, át lát ha tób bá, költ ség ha té ko nyab bá te gye a TISZK-eket
(tér sé gi in teg rált szak kép ző köz pon tok).

A szak kö zép is ko lá kat érin tő ta lán leg fon to sabb vál to zás a ré gi-új ké pe -
sí tő érett sé gi be ve ze té se (vissza ho zá sa) és a szak ta nács adói rend szer fel élesz -
té sé vel kap cso la tos el kép ze lé sek meg va ló sí tá sa.

Víz vá ri Lász ló, az Egész ség ügyi Szak kép ző és To vább kép ző In té zet fő igaz -
ga tó ja az el hang zot ta kat konk ré tan az egész ség ügyi szak kép zés re (ápo ló kép -
zés re) vo nat koz tat ta, és a gya kor lat ban jól hasz nál ha tó meg ol dá si ja vas la -
tok kal egé szí tet te ki.

Ba lik óné Né meth Már ta (Eöt vös Jó zsef Evan gé li kus
Gim ná zi um és Egész ség ügyi Szak kö zép is ko la, Sopron)

Fe ke te Ist ván írá sa it ol vas va sok szor
ta lál koz ha tunk ez zel a mon dat tal: ki -
ált a ha ris. Nem is mond töb bet ró -
la az író, ta lán mert ak kor még hét -
köz na pi, természetes volt ennek a
madárnak a jelenléte. La tin ne ve, a
Crex crex va ló szí nű leg az ál lat hang -
já ra em lé kez te tő hang után zó szó. 

Saj nos ma már nem olyan ter mé -
sze tes, ma gá tól ér tő dő je len ség,
hogy ki ált a ha ris. Ugyan is ez a ma -
dár Föl dünk észa ki fél te ké jé nek
egyik leg sé rü lé ke nyebb fa ja. Az
utób bi évek ben drasz ti ku san csök -
kent az egyed szá ma Ma gyar -
or szá gon is. Mint meg annyi
más ál lat faj, a ha ris ese té ben
is el ső sor ban az élő he lyek
meg szű né se, át ala ku lá sa
okoz za a je len sé get. E ma dár
élő he lyei a ned ves ré tek, ka -
szá ló ré tek, ár té ri li ge tek. Ha -
zánk ban je len tős po pu lá ci ó -
ja élt, ám a múlt szá za di fo lyó -
sza bá lyo zá sok meg kez dé se
óta ro ha mo san csök kent azon
te rü le tek szá ma és nagy sá ga,
ame lyek al kal ma sak a faj
meg te le pe dé sé re. Az utób bi
év ti ze dek ben tör tént to váb bi le csa -
po lá sok és víz ren de zé sek még to -
vább csök ken tet ték a még meg ma -
radt élő he lyek szá mát, ame lyek kö -
zül sok fel ap ró zó dott. 

Az egy re in kább csa pa dék sze gény,
aszá lyos idő já rás to vább ront ja a vi -
zes élő he lyek mi nő sé gét, és sé rü lé -
kennyé te szi az egyéb ként is kis szá -
mú ál lo mányt. Saj nos ami az em be -
rek szá má ra meg könnyí ti a mun kát,
az sok szor az ál la tok pusz tu lá sát
okoz za. A ha ris ese té ben a gép pel
vég zett ka szá lás le het vég ze tes,
ugyan is a fész kek akár ki lenc ven
szá za lé kát is meg sem mi sít he ti. A fi -
ó kák ki ke lé se után pe dig a gép elől a
fű kö zé me ne kü lő ál la to kat pusz tít -
ja el a ka sza. 

Sok gaz da, aki nek a ka szá ló ján
meg te lep szik a ha ris, nem je len ti be
e fo ko zot tan vé dett, ve szé lyez te tett
faj je len lé tét, eb ben az eset ben
ugyan is a ma dár fész ke lé sé nek vé del -
me mi att ép pen a leg ér té ke sebb el -
ső ka szá lá so kat nem vé gez het né el a
föld jén, ami je len tős jö ve de lem ki esést
je len te ne szá má ra. A kom pen zá ció
jo gi és anya gi fel té te le it is meg kell te -
rem te ni ah hoz, hogy ha té ko nyabb le -
hes sen a faj vé del me.

* * *

Nem  csak a ter mé szet vé dő ket döb -
ben tet te meg az a hír, hogy va dá szok
kez de mé nye zé sé re eset leg fel old -
hat ják bi zo nyos vé dett fa jok va dá sza ti

ti lal mát. Az in do kok kö zött sze re pel
a túl sza po ro dás sal já ró kár oko zás. 

Tény, hogy pél dá ul a kor mo rá nok
időn ként óri á si pusz tí tást vé gez nek
a ha las ta vak hal ál lo má nyá ban, az
ege rész öly vek pe dig nem csak a poc -
ko kat sze dik össze, ha nem a kis -
nyu la kat is, még sem fo gad ha tó el a
vé de lem fel ol dá sa és a va dász ha tó ság
en ge dé lye zé se. Más meg ol dást kell
ke res ni ük az il le té ke sek nek ezek re a
prob lé mák ra. 

Gon do lom, ar ra so kan kí ván csi ak,
hogy a sza lon kák mi lyen pusz tí tást
vé gez nek – vagy ta lán az ő va dász ha -
tó sá guk nak egé szen más oka len ne?

* * *

Az Üze net az Ara rát ról ro vat leg -
utób bi írá sa a Vér tes ben vég re haj tott
bé ka men tés ről tu dó sí tott. Öröm te -
li, hogy egy re töb ben vesz nek részt
ön kén tes ként a ter mé szet vé de lem
kü lön bö ző ak ci ó i ban. Ugyan ak kor
Auszt ria Ka rin tia tar to má nyá ból
olyan hí rek ér kez nek, hogy az ott
össze gyűj tött bé ká kat ki lop kod ják
a gyűj tő edé nyek ből. Kü lö nö sen a
na gyobb pél dá nyo kat vá lo gat ják ki,
ame lyek nek na gyobb a comb juk. A
hí rek sze rint az el kö ve tők ola szok,
akik – úgy lát szik – min den re ké pe -

sek egy rán tott bé ka com bért. Míg az
egyik ol da lon a ter mé szet vé dők min -
dent el kö vet nek a vé dett fa jok meg -
men té sé ért, a má sik ol da lon még el -
szán tab bak a lel ki is me ret len nye -
rész ke dők.

* * *

A ja pán föld ren gés és a cu na mi kö -
vet kez té ben meg sé rült atom erő mű -
vek tra gé di á ja ta lán azo kat is el gon -
dol kod tat ja, akik ed dig fel szí ne sen
ke zel ték az em be ri ség nö vek vő ener -
gia fel hasz ná lá sá nak prob lé má ját. Az

ol csó és biz ton sá gos atom -
ener gia mí to sza meg dőlt. 

De be kell lát nunk azt is,
hogy nem csak az atom ener -
gia ve szé lye it kell át gon dol ni.
Né hány éve biz ta tó meg ol dás -
nak tűnt a bio d ízel, ma azon -
ban, ami kor egy re több ben -
zin kút nál tan kol ha tunk eb -
ből az üzem anyag ból, már
tud juk, mi lyen óri á si ára van
en nek az al ter na tí vá nak is.
Az alap anyag ként szol gá ló
ku ko ri cát, nap ra for gót vagy
egyéb nö vényt ugyan is olyan

or szá gok ban ter mesz te tik a mul ti na -
ci o ná lis cé gek, ahol óri á si az ín ség. A
meg ter mett élel mi szert pe dig nem az
ot ta ni la kos ság táp lá lá sá ra for dít -
ják, ha nem üzem anya got gyár ta nak
be lő le a fej lett or szá gok fo gyasz tói
szá má ra. 

Min den ki nek meg kell ér te nie,
hogy a fo gyasz tás csök ken té se nél -
kül rö vid időn be lül fel él jük a még
ren del ke zé sünk re ál ló ter mé sze ti
kin cse ket, és ak kor sen ki nek sem lesz
ele gen dő tisz ta vi ze, élel me, tisz ta le -
ve gő je. A te le ví zi ó ban fut egy rek lám,
amely egy bi zo nyos bank kár tyát
rek lá moz, de mel let te a fenn tart ha -
tó élet mó dot is nép sze rű sí ti, amely
tény leg meg fi zet he tet len. Te mi kor
kez ded?

g Össze ál lí tot ta: S. A.

Kér dé sünk: Mi a ne ve egy há zunk te -
rem tés vé de lem mel fog lal ko zó mun -
ka cso port já nak? A meg fej té se ket a
20/824-8100-as te le fon szá mon vagy
az an iko.san ta@lu the ran.hu e-mail
cím re vár juk.

Az elő ző rejt vény meg fej té se: ti -
zen két bé ka faj ho nos Ma gyar or -
szá gon. Nyer te sünk Má li kó Il di kó
Győr ből.

Zöld hí rek in nen-on nan
ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Sánta Anikó

Közremûködik: Danubia Szimfonikus Zenekar
Szólista: Fülei Balázs zongoramûvész
Vezényel: Héja Domonkos
 
A koncertet Liszt Ferenc emlékének ajánljuk.

Program:
Erkel Ferenc Hunyadi László-nyitány              
Duborvay László III. zongoraverseny Liszt Ferenc tiszteletére
Liszt Ferenc A-dúr zongoraverseny
Liszt Ferenc Les Preludes                    
 
Az est fôvédnökei:
Mádl Dalma és Schmittné Makray Katalin
 
A Béres Alapítvány a koncert teljes bevételével az Országos 
Onkológiai Intézetet támogatja. A befolyt összegbôl olyan 
speciális ágyakat vásárolnak,  melyek a nagy fájdalmakat 
viselni kényszerülô betegek szenvedését képesek 
könnyíteni.
 
Belépôk kaphatók a Pesti Magyar Színház 
jegypénztárában.
További információk: www.beres.hu 
 
Pénzadományaikat is köszönjük!
A Béres Alapítvány számlaszáma:
OTP 11703006-20056326

2011. május 14., szombat 19:00
a Pesti Magyar Színházban (1077 Budapest, Hevesi S. tér 4.)
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H I R D E T É S

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá já nak Dia kó ni ai Osz -
tá lyá ra vár juk in téz mé nyi re fe rens mun ka kör be le en dő mun ka tár sunk
je lent ke zé sét, ha ren del ke zik szo ci á lis alap vég zett ség gel és szo ci á lis vagy
gyer mek jó lé ti in téz mé nyek me nedzs ment jé ben szer zett ta pasz ta lat tal.
Az ön élet raj zo kat a te re zia.gom bos@lu the ran.hu cím re kér jük kül de -
ni 2011. má jus 15-ig.

H I R D E T É S

Meg hí vó
Szak mai fó ru mot ren dez a csa lád ról a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku -
me ni kus Ta ná csa (ME ÖT) „De én és az én há zam né pe az Urat szol gál -
juk!” (Józs 24,15) cím mel má jus 5-én 10 és 16 óra kö zött a ME ÖT ká pol -
ná já ban (1117 Bu da pest, Ma gyar tu dó sok krt. 3.).

Prog ram ter ve zet:
• 10.00: Nyi tó áhí tat – Ka lo ta Jó zsef or to dox ér se ki vi ká ri us
• 10.30: Be ve ze tő elő adás a csa lád sze re pé ről – Szász fal vi Lász ló ál lam -

tit kár
• 11.00: 1. fő elő adás: A ha gyo má nyos csa lád mo dell vál ság je lei – Ba log

Pi ros ka egye te mi ad junk tus
• 11.30: Kor re fe rá tu mok: Há zas sá gi fel ké szí tés – Il lés Dá vid re for má -

tus lel kész; Prea bor tív gon do zás – Mág o ri Ka ta lin vé dő nő
• 11.45: Fó rum be szél ge tés
• 12.00: Szü net, bü fé ebéd
• 12.30: 2. fő elő adás: A csa lá di élet mint fel adat és ígé ret – Kom ló si Pi -

ros ka egye te mi do cens
• 13.00: Kor re fe rá tu mok: Vá lóhá ló – Paksy Sán dor lel ki pász tor; „Ve gyes

há zas ság”, há zas ság gon do zás – Ben c ze And rás evan gé li kus püspökhelyettes
• 13.15: Fó rum be szél ge tés
• 13.30: 3. fő elő adás: Ge ne rá ci ók együtt – Ste in bach Jó zsef re for má tus

püs pök
• 14.00: Kor re fe rá tu mok: Ge ne rá ci ók kö zött – Ko vács Il di kó, a ME ÖT

Női Bi zott sá gá nak bap tis ta tag ja; Sta fé ta át adás – Cser nák Ist ván me -
to dis ta szu per in ten dens

• 14.15: Fó rum be szél ge tés
• 14.30: Zá ró imád ság, ál dás – Bó na Zol tán ME ÖT-fő tit kár

H I R D E T É S

Koncertmeghívó
A ke len föl di evan gé li kus temp -
lom ban (1114 Bu da pest, Bocs kai
út 10.) má jus 7-én, szom ba ton a
16.30-kor kez dő dő sze re tet ven -
dég sé gen Völ gyessy Szo mor Fan -
ni éne kes nő Vár rád az élet cím -
mel film ve tí tés sel egy be kö tött
kon cer tet ad. Min den ked ves
ér dek lő dőt sze re tet tel hí vunk és
vá runk!

H I R D E T É S

Meghívó
A Ke resz tény Öku me ni kus Ba -
rá ti Tár sa ság (KÖT) kö vet ke ző
össze jö ve te le má jus 2-án 18 óra -
kor lesz a Há ló he lyi sé gé ben
(1053 Bu da pest, Fe ren ci ek te re
7–8., Kár pá tia ud var III. lép -
cső ház II. em.). Té má ja Hi dász
Fe renc fe ren ces ren di szer ze tes
elő adá sa Je li za ve ta Fjo do rov na
vér ta nú és Ár pád -há zi Szent Er -
zsé bet cím mel. Min den kit sze re -
tet tel vár a tár sa ság ve ze tő sé ge.

H I R D E T É S

Haris
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VASÁRNAP

8.04 / MR6 – A ré gió rá di ó ja
Ka pocs (va sár na pi öku me ni -
kus mű sor)
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)
9.00 / Vi a sat His to ry
A kö zép ko ri gon dol ko dás
15.50 / Du na Tv
II. Já nos Pál pá pa ma gyar
föl dön
16.05 / m1
A nagy ma ma
(ma gyar té vé já ték, 1985) (77’)
21.30 / Du na Tv
En nio Mor ri co ne: Dal az el -
rej te zett Is ten ről (kon cert film)
0.20 / TV2
Nap fi vér, Hold nő vér
(olasz film, 1972) 

HÉTFŐ

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
10.00 / To rony Rá dió (Bé kés)
Lé lek han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa
14.45 / Du na Tv
Nyelv őr ző
Nyelv – szö veg – já ték
15.25 / Du na Tv
Kas té lyok és kú ri ák
A tu rai és a gö döl lői kas tély
18.30 / PAX
A bé kes ség hír nö ke
(bap tis ta ma ga zin mű sor)
21.00 / Film mú ze um
A je lölt
(ame ri kai film drá ma, 1972)
(110’)
21.00 / Du na Tv
Mrs. Rat c lif fe for ra dal ma
(an gol–ma gyar já ték film,
2007) (99’)

KEDD

10.00 / Du na Tv
Múlt idő ’90 (ma gyar do ku -
men tum film-so ro zat)
A cser no bi li ka taszt ró fa
10.15 / PAX
Fény előt tem, fény utá nam
Túr me zei Er zsé bet port ré ja
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő. Gon do la tok a bűn ről
1. rész
19.00 / Bar tók rá dió
Tár sal gó a kul tú rá ról
21.00 / Du na Tv
Nil tá bor nok (len gyel já ték -
film, 2009) (120’)
23.00 / Pe tő fi rá dió
Akusz tik. Pa lya Bea
23.05 / m1
Zeg zu gos tör té ne tek. Ta bán
23.35 / Du na Tv
…a ke nyér ben a lel künk is
ben ne van
(ma gyar do kum etum film)

SZERDA

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
15.15 / Du na Tv
Ma gyar el sők
Az el ső ma gyar ár va ház
20.04 / Kos suth rá dió
Rá dió szín ház
Lá zár Er vin négy szög le tű
kerek köny ves pol ca
21.00 / Du na Tv
Etű dök gép zon go rá ra
(orosz já ték film, 1976) (98’)
21.45 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ben ne:
Mo zart: Kis éji ze ne K. 525.
23.35 / m1
Múlt-kor
(tör té nel mi ma ga zin)

CSÜTÖRTÖK

11.05 / Kos suth rá dió
A Hely
(ri port mű sor)
13.20 / Bar tók rá dió
Hang ver seny dél idő ben
Sza ba di Vil mos (he ge dű) és
Bár sony Pé ter (mély he ge dű)
hang ver se nye
13.55 / m2
Sírjaik hol domborulnak?
14.20 / Du na Tv
Tal pa lat nyi zöld
18.10 / Du na II. Au to nó mia
Lyu kas óra (iro dal mi mű sor)
21.00 / Du na Tv
Ez a te éle ted
(né met já ték film, 2007)
21.40 / m1
El lo pott élet
(olasz té vé film, 2007) (109’)
22.55 / HBO
Pus kás Hun gary
(ma gyar élet raj zi film, 2009)
(117’)

PÉNTEK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
13.45 / m2
A kalandozó. Svájc csúcsaitól
az erdélyi hegyekig
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je:
Ar can ge lo Co rel li
16.35 / Du na Tv
Egy kis mű vé szet. Mi che lan -
ge lo: Az utol só íté let
20.04 / Kossuth rádió
Rádiószínház. Lázár Ervin
sokszögletű kerek
könyvespolca
22.10 / m2
Am bí ció
(ame ri kai kis já ték film, 1991)
22.30 / Kos suth rá dió
Es ti be szél ge tés – tu do mány ról
22.30 / Du na Tv
A Bu da pes ti Fil har mó ni ai
Tár sa ság Ze ne ka ra
Liszt: Les Prél u des

SZOMBAT

6.20 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
16.35 / Du na Tv
Na pok, évek, szá za dok
Tő kécz ki Lász ló mű so ra
17.00 / Bar tók rá dió
Klasszi kus és dzsessz
Götz Nán dor szop rán- és alt -
sza xo fon kon cert je
20.30 / m2
A calab ri ai fiú
(olasz film drá ma, 1987) (105’)
21.00 / Du na Tv
El Gre co (gö rög–spa nyol
játék film, 2007) (113’)
23.00 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
(on-line adás:
www.ra dio17.hu)

VASÁRNAP

6.00 / Ten kes Rá dió (Sik lós)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
(on-line adás: www.ten kes ra -
dio.hu)
7.10 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let köz -
ve tí té se Kör mend ről
Igét hir det Sza ba di Iván lel ki -
pász tor
10.20 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
10.55 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo
Év szá za dok egy há zi mu zsi ká ja
21.04 / Kos suth rá dió
Má jus
Szép Er nő je le ne tét rá di ó ra
al kal maz ta Sá ri Lász ló

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból május 1-jétől május 8-áig

Va sár nap
Sen ki nek se tar toz za tok sem mi vel, csak az zal, hogy egy mást sze res sé tek; mert
aki a má si kat sze re ti, be töl töt te a tör vényt. Róm 13,8 (3Móz 19,18; Jn 20,19–
29; 1Pt 1,3–9; Zsolt 116) Ri asz tó je len ség lett má ra a gaz da ság ban a kör be -
tar to zás. Az anya gi ak hi á nyá ban az egy más ter mé ke i re, mun ká já ra épí tő vál -
lal ko zá sok gyak ran meg bé nul nak. Le he tet len né vá lik a to vább lé pés, a fej -
lő dés. Az apos tol a tör lesz tés re biz tat, de nem pénz ügyi ér te lem ben. Ah hoz,
hogy éle tünk alap ja i ban ren de ződ jék, az ál ta la em lí tett egyet len tar to zást kel -
le ne csak meg ad nunk egy más nak!

Hét fő
Én ta ní tot tam jár ni Ef ra i mot, ké zen fog tam őket, de ők nem tud ták, hogy én
vi sel tem gond ju kat. Hós 11,3 (2Pt 3,15; Ézs 42,10–16; Róm 14,1–12) Is ten két -
ség be ej tően tá vo li nak tűnt. Mint ha el rej tő zött vol na Ef ra im elől… Pe dig nem
ő volt a hűt len! Tud nia kel lett vol na a nép nek, hogy ha ők nem áll nak el Is -
ten től, Is ten sem for dul el tő lük. A ké sőb bi ének köl tő nek nem csak gyer mek -
ko ri ta pasz ta la ta le he tett: „Gon dot vi sel re ám, / És es te úgy, mint reg gel /
Ő áld meg se gít ség gel, / Ke gyel mes, jó Atyám.” (EÉ 337)

Kedd
Min den re van erőm a Krisz tus ban, aki meg erő sít en gem. Fil 4,13 (Zsolt 118,14;
Jób 42,7–13/14–17/; Róm 14,13–23) Éle te so rán sok nél kü lö zés zú dult Pál apos -
tol ra. Még sem lá zadt a sor sa el len. Meg ta nul ta, hogy a kö rül mé nyei kö zött
elé ge dett le gyen. Most is, bör tö ne mé lyén az íté let re vár va, há lát ad a gyü -
le ke zet gon dos ko dá sá ért. A sza ba du lást azon ban nem em be rek től, ha nem
Is ten től vár ja. Ezért tud erős ma rad ni a leg ki szol gál ta tot tabb hely zet ben is.

Szer da
Is te nem, ne hagyj el ké ső vén sé gem ben sem, míg csak hir det he tem ha tal ma dat,
nagy tet te i det a jö vő nem ze dék nek. Zsolt 71,18 (Ap Csel 20,24; 1Pt 1,22–25; Róm
15,1–6) A zsol tá ros félt az öreg ség től. Tár sai las san el men tek mel lő le, az ott -
ma ra dot tak há bor gat ták. Tes tét be teg ség gyön gí tet te. Hely ze tét azon ban nem
lát ja cél ta lan nak. Kül de té sét is mer ve Is ten hez ki ált. Hang ja ugyan a ha lál kö -
nyör te len sé gét idé zi, hi te azon ban az örök élet re mé nyét su gá roz za.

Csü tör tök
Fü vet sar jasz tasz az ál la tok nak, nö vé nye ket a föld mű ve lő em ber nek, hogy ke -
nye ret ter mel jen a föld ből. Zsolt 104,14 (Mt 6,11; Jn 17,9–19; Róm 15,7–13) A
bel víz áz tat ta ma gyar föl dek ről föl eme li te kin te tün ket a zsol tár. A vi lá got ura -
ló Te rem tőt lát juk, aki föl kel ti és le fek te ti a nap palt, ha tárt szab az ára dás -
nak, és min den élőt fej lő dés re ser kent. A föl dön a jó ság és a szép ség ün ne -
pel ta va szi an, a rossz és a go nosz pe dig ki szo rul a te rem tés ből.

Pén tek
Krisz tus mond ja: „Ha egy em ber nek száz ju ha van, és el té ved kö zü lük egy, nem
hagy ja-e ott a ki lenc ven ki len cet a he gyek ben, és nem megy-e el meg ke res ni
az el té ved tet?” Mt 18,12b (Jer 2,27b; Lk 23,50–56; Róm 15,14–21) A ju hát ke -
re ső em ber ké pé ben Is ten sze re te te raj zo ló dik elénk. Ő nem né zi kö zö nyö -
sen az el té vedt em ber vész ter hes ön ál ló so dá sát. Utá nunk jön, hogy el ne
vesszünk sem az ő, sem egy más szá má ra. Tü rel me sen és fá rad ha tat la nul ke -
res ben nün ket egyen ként, amíg meg nem ta lál.

Szom bat
Ügyel jünk ar ra, hogy egy mást köl csö nö sen sze re tet re és jó cse le ke det re buz -
dít suk. Sa ját gyü le ke ze tün ket ne hagy juk el, aho gyan egye sek szok ták! Zsid
10,24–25 (Zsolt 84,5; Jn 12,44–50; Róm 15,22–33) A ke resz tény gyü le ke zet
meg tar tó kö zös ség. Aki oda tar to zik, tár sak ra lel. A gyen ge meg erő sö dik, a
szo mo rú vi dá mabb lesz, a gyász ban élő meg vi gasz ta ló dik. Ha ránk ijesz te -
nek a min den na pok, a gyü le ke zet ben köl csö nö sen bá to rít hat juk egy mást.
Is ten nem akar ja, hogy egye dül ma gunk ra kell jen ha gyat koz nunk!

g Dr. Bács kai Ká roly

Új nap – új kegyelem
HA LÁ LO ZÁS

„Én újat cse lek szem, most kezd
ki bon ta koz ni, majd meg lát já -
tok.” (Ézs 43,19) Fáj da lom mal
tu da tom, hogy édes anyám, dr.
Kő há ti At ti lá né szü le tett Már föl -
di Éva éle té nek 78. évé ben, áp ri -
lis 11-én csend ben, bé ké ben ha -
za tért Te rem tő jé hez. Bú csúz ta -
tá sa má jus 7-én 14 óra kor lesz az
Óbu dai te me tő ben.

Kő há ti Do rottya evan gé li kus
lel kész, mé dia re fe rens

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

HÍREK, HIRDETÉSEK

evangélikus élet. éled. éled?

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

Ra dos né Len gyel An na
or szá gos fel ügye lő-he lyet tes, 

a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

H I R D E T É S

www.evangelikus.hu

GYÁSZHÍR
Mély fáj da lom mal tu dat juk, hogy
dr. Keszt he lyi La jos né sz. Lán do -
ri (Szteh lo) Sá ra gyé mánt dip lo -
más fi zi kus-ma te ma ti kus, az
Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye -
tem volt ta nár se gé de, a Gam ma
Mű vek és a Me di so Kft. ta nács -
adó fi zi ku sa, a Szteh lo Gá bor
Ala pít vány volt tit ká ra áp ri lis
14-én, 84 éves ko rá ban el hunyt.

Te me té se má jus 4-én de. 11
óra kor lesz az evan gé li kus egy -
ház szer tar tá sa sze rint a Far -
kas ré ti te me tő Hó vi rág ut cai ra -
va ta lo zó já ban.

Gyá szol ják:
fér je, ro ko nai és ba rá tai


