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Feltámadásának erejében f 3. oldal
Az ökumenikus Túrmezei f 5. oldal
Luther nyomában Richly Zsolt
rajzfilmrendezővel f 8–9. oldal
Aki korált írt a tojásra f 13. oldal
Szlovák és német nyelvű oldal f 4. és 6. oldal

„A fe le ke zet kö zi hát tér do do nai meg raj zo lá sá val az utó szó nyil ván va ló an in do kol ni
sze ret né, hogy mi ért vet te ma gá ra ez az ala pít vány a Bib lia szö veg gon do zá sá nak 
és ki adá sá nak fel ada tát, mi köz ben ez zel a fel adat tal már hat van há rom év óta 
a Ma gyar Bib lia ta nács, il let ve utó da, a Ma gyar Bib lia tár su lat van meg bíz va, 
ép pen az em lí tett egy há zak és to váb bi ki lenc ma gyar or szá gi fe le ke zet ré szé ről.”

Gondolatok az újonnan revideált Károli-fordításról f 10. oldal

„Szó hoz sem tud nánk jut ni, ha egy szer Jé zus így meg áll na
a temp lo munk kö ze pén. Pe dig ott áll! Csak a mi lá tá sunk -
kal van baj. Néz zed meg job ban – a Szent lé lek se gít sé gé -
vel a temp lo mo dat –, Jé zus ott áll kö zé pen, és szól hoz zád
a szol gá ján ke resz tül igé jé ben.”

Középen Jézus! f 2. oldal

A cím ben idé zett hús vé ti ének sor (EÉ
224,3)  re me kül  sum máz za,  hogy  a
fel tá ma dás haj na la – töb bek kö zött
– a kő és az őr ség ku dar cá ról, csőd -
jé ről is szól. Pe dig úgy tűnt, hogy a
szik la sír be já ra tá hoz gör dí tett ha tal -
mas kő egy szer s min den kor ra le zár -
ja a Jé zus-ügyet. Döb be ne tes az a kép,
ame lyet az egyik pas sió film ben lát -
ha tunk: a ka me ra be lül ről mu tat ja,
amint a kő rá gör dül a bar lang szá já -
ra, és mi, né zők is ott ma ra dunk be -
zár va a ha lott Jé zus sal, a sí ri éj sza ka
sö tét sé gé nek bör tö né ben. 
Saj nos hús vét után sem is me ret len

ez a szó leg szo ro sabb ér te l mé ben vett
ki lá tás ta lan ság,  re mény vesz tés. Az
egy ház  két ezer  éves  tör té ne té ben
gyak ran  kí sért,  hogy  Jé zus  Krisz -
tust ha tal mas kö vek mö gé és kö vek
kö zé zár juk. Temp lo ma ink nagy ré -
sze a hét 168 órá já ból 167-ben gon -
do san le zárt „mau zó le um ként” őr zi
Jé zus em lé két. 
Az or szá got  jár va  gyak ran  lá tok

olyan be zárt temp lom ka pu kat, ame -
lye ken sem mi je le sin csen az élet nek.
Se hol  egy hí vo ga tó  pla kát,  egy  re -
mény sé get hir de tő ige. Sőt van, ahol
csak gyász je len té sek ol vas ha tók, do -
ku men tál va  a  ha lál  győ zel mét  az
élet fe lett… Az egy ház te met ke zé si
szol gál ta tást  nyúj tó  vál la lat tá  tor -
zul? Igaz len ne, amit lel kész kol lé gák
– oly kor ke se rű ci niz mus sal – mon -
da nak: „Mi a ha lot tak ból élünk…”?!
Hús vét haj na la en nek el len ke ző jét

hir de ti, ahogy a már idé zett ko rál ban
zeng het jük: „Szét tö rött a sír nak zá -
ra.  /  Hal le lu ja!  /  A  ha lál  vesz tett
csa tát. / Hal le lu ja!” Egy má sik hús vé ti
éne künk ben  na gyon  sze mé lye sen
így  val lunk  er ről  az  eg zisz ten ci á lis
for du lat ról: „Olyan vol tam, mint a ha -
lott, / De ke gyel med aj tót nyi tott, /
Bűn bör tö nén pat tant a zár, / Sza bad
let tem, / mint a ma dár.” (EÉ 219,2)
Re mény sé günk sze rint hús vét reg -

ge lén a fel tá ma dás friss ta va szi le ve gő -
je ki űzi a fa gyos tél der mesz tő le he le -
tét temp lo ma ink ból, és a ha lott kö vek
kö zött meg szó lal az „élő kö vek” aj kán
a győ zel mi him nusz: „Győ zel met vet -
tél, ó, Fel tá ma dott! / Di cső ség gel fé nyes
a di a da lod! / Ma gas ég ből szállt le an -
gya li kö vet, / Hogy el hen ge rít se a ne -
héz kö vet.” (EÉ 388,1) 
A  kő  meg moz dult,  a  kő  töb bé

nem aka dály, a kő töb bé nem vá laszt -
hat el at tól, aki – Scholz Lász ló köl -
tői hit val lá sa sze rint – „…éle tet kí nál
/ Győ zel mé ből ma né ked” (EÉ 225,1).
De nem csak a sír kő ve re sé gé ről

szól a hús vé ti evan gé li um. Má té le -
ír ja, hogy Jé zus el len sé gei nem bíz -
tak a ha tal mas kő min dent le zá ró ere -
jé ben. Őr sé get kö ve tel tek Pi lá tus tól,
hogy meg előz zék a ta nít vá nyok fel -
té te le zett hul la rab lá si kí sér le tét. A há -
bor gó  lel ki is me re tű  hely tar tó  vi -
szont, aki már tor kig volt a val lá si ve -
ze tők  Jé zus-fó bi á já val,  el uta sí tot ta
őket: „Van őr sé ge tek, men je tek, őriz -

tes sé tek, ahogy tud já tok. Er re ők el -
men tek, le pe csé tel ték a kö vet, és őr -
ség gel őriz ték a sírt.” (Mt 27,65–66)
Döb be ne tes ez a szin te be te ges fé -

le lem még a ha lott Jé zus tól is. Vic tor
Já nos ta lá ló an így jel lem zi őket: „…ne -
kik ép pen a ha lott Jé zus kel lett, és nem
az  élő!”  De  le gyünk  igaz sá go sak:  a
Mes ter ba rá tai is csak a ha lott Jé zus -
sal  szá mol tak  azon  a  reg ge len.  Az
asszo nyok a holt test bal zsa mo zá sá ra,
kon zer vá lá sá ra in dul tak a sír hoz. Elő -
ször a ta nít vá nyo kat is sok kol ja az üres
sír lát vá nya. Já nos őszin tén meg ír ja:

„Még nem ér tet ték ugyan is az Írást,
hogy fel kell tá mad nia a ha lot tak kö -
zül. A ta nít vá nyok ez után ha za men -
tek.” (Jn 20,9–10) Nyo ma sincs a fel tá -
ma dás örö mé nek, hi szen ez az aján dék
nem a fel tá ma dás té nyé ből fa kad, ha -
nem egye dül a fel tá ma dott Úr ral va -
ló sze mé lyes ta lál ko zás gyü möl cse.
Eb ből kö vet ke zik az őrségnek, a

fel tá ma dás „ko ro na ta nú i nak” to tá lis
csőd je. Ők ugyan is nem ta lál koz nak
a Fel tá ma dot tal. Csak a föld ren gést
ész le lik  és  a vil lám ló  te kin te tű an -
gyalt, aki el hen ge rí ti a kö vet. „Az őrök
a tő le va ló fé le lem mi att meg ret ten -
tek, és szin te holt ra vál tak.” (Mt 28,4)
Hi á ba le het tek egye dü li szem ta núi a
vi lág tör té ne lem leg na gyobb ese mé -
nyé nek, a hi tet len fé le lem vak ká és
sü ket té te szi őket. Nem hall ják meg
az an gyal nak az asszo nyok hoz in té -
zett bá to rí tá sát: „Ti ne fél je tek! …men -
je tek el gyor san, mond já tok meg ta -
nít vá nya i nak, hogy fel tá madt a ha -
lot tak kö zül, és előt te tek megy Ga li -
le á ba…” (Mt 28,5.7)
„Kő és őr ség mind hi á ba…” – a fel -

tá ma dott Úr ak kor is előt tük járt, és ma
is előt tünk jár! Hi á ba akar juk őt im már
két ezer éve új ra meg új ra kö vek kel kör -
be fa laz ni. Hi á ba igyek szünk őt – oly -
kor még egy há zi „őr ző-vé dő szol gá lat”
se gít sé gé vel is – meg kö ve se dett tra dí -
ci ók ba zár ni, az élő Úr min dig utat tör
a jö vő fe lé, és új táv la to kat nyit. 
Nem vé let le nül idéz tem már ed dig

is oly  sok ének ből, hi szen en nek a
cso dá nak a ki fe je zé sé re ke vés a pró -
zai szö veg. A Fel tá ma dot tal va ló ta -
lál ko zás túl csor du ló örö mé ről iga zán
csak a köl té szet, az ének hang ján le -
het val la ni. 
Zá ró ko rál ként  csen dül jön  fel  a

Túr me zei-év  hús vét ján  a  köl tő nő
fel tá ma dá si  him nu szá nak  né hány
so ra: „Győ ze lem, élet Krisz tus ban mi -
énk  lett.  /  Ör ven dez zünk,  vi gad -
junk,  / Krisz tus  lett  a vi ga szunk,  /
Hal le lu ja!  Őve le  já runk.  /  Erőt  ad
szol gál nunk…” (EÉ 213,3)

A szer ző a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház el nök-püs pö ke

„Kőésőrségmindhiába”
g Gáncs Pé ter

„Az  ör dög  is  meg  akar ta  mu tat ni
Krisz tu son a ha tal mát. Min den ere -
jét lat ba ve ti, hogy le gyűr je. De túl -
erő re ta lál, amellyel nem bír.”

d� Lu ther Már ton:
Jer, ör vend jünk, ke resz tyé nek!

(Szabó József for dí tá sa)

SE MpEr rEfor M ANdA

Húsvétiüzenet
Bo nyo lult vi lá gunk ban ne he zen tu dunk ün ne pel ni. Pe dig az iga zán nagy
dol gok meg élé sé hez bé ké re és csend re van szük ség. Ki kell emel ked -
nünk fel szí nes szét szórt sá gunk ból. A ke resz tény ség nek van re ményt
hor do zó igaz sá ga. Ép pen a hús vét ün ne pe ad szá munk ra vi gasz ta lást,
re ményt és erőt, mert Jé zus Krisz tus drá má ja nem ért vé get nagy pén -
te ken a ke resz ten.
Mi, ke resz tény em be rek hisszük, hogy Jé zus fel tá madt, és ta pasz tal -

juk, hogy Jé zus él! Örök ér vé nyű, az egész tör té nel met át ha tó ese mény
az, amely hús vét haj na lán tör tént. Krisz tus fel tá ma dá sa va ló di ér tel met
tud ad ni éle tünk nek, amely oly sok szor cél ta lan nak, üres nek tű nik. Az
ő fé nye be ra gyog ja az egész tör té nel met. Nem a szür ke sé gé, nem a ku -
dar cé az utol só szó. Jé zus már le győz te a bűnt és a ha lált, és a hol tak nak
éle tet aján dé ko zott. Ő min den em bert meg vál tott. Ő hív meg a sze re -
tet re, amely nem szű nik meg so ha. 
Hús vét üze ne te ezért ab ban áll, hogy hit tel csat la koz zunk a fel tá madt

Krisz tus hoz, és a tő le ka pott erő vel tart sunk ki, sőt nö ve ked jünk a sze -
re tet ben, és így épít sük or szá gát, a sze re tet ci vi li zá ci ó ját. Ezért tisz te lünk
min den em bert, bár mi lyen vi lág né ze ti meg győ ző dést, hi tet vall jon is. Ezért
te kin tünk szo li dá ris sze re tet tel min den csa lád ra, min den nép cso port -
ra, min den val lá si kö zös ség re. Ezért kí vá nunk min den ki vel együtt dol -
goz ni a meg bé ké lés, a bi za lom és a sze re tet kul tú rá já ért.
2012. hús vét

Dr. Er dő Pé ter Ste in bach Jó zsef Dr. Fischl Vil mos
bí bo ros el nök  fő tit kár

Ma gyar Ka to li kus Ma gyar or szá gi Egy há zak
Egy ház Öku me ni kus Ta ná csa

A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csának tag egy há zai:

Dr. Bölcs kei Gusz táv Gáncs Pé ter
re for má tus püs pök,  a zsi nat lel ké szi el nö ke evan gé li kus el nök-püs pök

Dr. Mé szá ros Kál mán Pa ta ky Al bert Cser nák Ist ván
bap tis ta  pün kös di  me to dis ta

egy ház el nök egy ház el nök szu per in ten dens

Dr. Frank He ge dűs Ar sze ni osz Kar da mák isz met ro po li ta
ang li kán ka no nok  Ma gyar or szá gi Ort ho dox Exar chá tus

Mark Go lov kov ér sek Si lu an Ma nu i la püs pök
Orosz Or to dox Egy ház  Ma gyar or szá gi 
Ma gyar Egy ház me gyé je Ro mán Or to dox Egy ház

Pan te lic Lu ki jan püs pök Kir kov Vla di mir el nök
Bu dai Szerb  Ma gyar or szá gi 

Or to dox Egy ház me gye Bol gár Or to dox Egy ház

„Mit keresitek a holtak között az élőt?
Nincs itt, hanem feltámadt.”

Lukács evangéliuma 24,5–6

„Az egy ház két ezer éves
tör té ne té ben gyak ran 
kí sért, hogy Jé zus 
Krisz tust ha tal mas 
kö vek mö gé és kö vek 
kö zé zár juk.

Virágvasárnap
azEvangélium

Színházban
b 1558-at mu ta tott a nap tár; Bor-
nemiszaPéterez idő tájt Bécs ben
di á kos ko dott, ahol tra dí ci ó ja volt
az is ko lai szín ját szás nak. „Mi kor
az bé csi ne mes ura im kér tek vol -
na, hogy va la mi já té kot ma gya rul
szer ze nék, ki vel az ura kat vi gasz -
tal nák, jól le het elég nek ma ga -
mat nem tar tot tam, mert ef fé le
írá sok ban nem for got tam, mind -
azon ál tal ké ván sá gu kat meg nem
szeg het tem, egyet kel le ne kik vá -
lasz ta nom. Ann na ko ká ért vá lasz -
tám az Bölcs Sop hoc les Tra goe -
di á ját, me lyet El ect rá nak hí nak”
– ír ta a szer ző a da rab meg írá sá -
ra ser ken tő kö rül mé nyek ről.

S hogy mi ért is esett a vá lasz tá sa ép -
pen Szo phok lész Elekt rá já ra, ar ra  is
pon tos ma gya rá za tot ka punk: „…mert
az mos ta ni ke resz té nyek, nem kü lön -
ben mint az po gá nyok, min den go -
nosz ság ban tel he tet le nek…
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„Ezen az éj sza kán / nem aludt se An -
nás, se Pi lá tus, se Ka i fás. / Se Si mon,
a ci re nei, ez egy re föl tört vál lát bo ro -
gat ta. / Nem aludt Bar ra bás se. Ő a ko -
pár ut cá kon kó bo rolt. / A ku tyák nem
mer tek ugat ni. Min den ka put be zár tak.
(…) Ezen az éj sza kán nem aludt Má -
ria, az any ja sem, s a má sik Má ria sem,
Mag da lá ból. / És Lá zár sem aludt Be -
tá ni á ban, ő azon tű nő dött, hogy va jon
mer re jár hat / ba rát ja, a Ha lá lon Di -
a dal mas. / Időnk int az aj tó fe lé te kin -
tett, mint aki vár ja, hogy be lép je nek.
/ Ké sőbb ki ment a ház elé, föl tá madt
sze mét össze húz ta, / de sem mit nem
lá tott a vak sö tét ben. Egy szent já nos -
bo gár nyi fényt se. / Pé ter a ce ná ku lum
kü szö bén ült és har mad nap ja zo ko -
gott. / Já nos Má ria ke zét si mo gat ta. /
A töb bi ek hall gat tak ko mo ran. / Csak
Má ria, a mag da lai ké szít get te gyol csa -
it s a bal zsa mot, és egy kis am fo rát a
gyolcs kö zé du gott, hogy le gyen mi vel
meg lo csol ja lá ba it, ha ne tán még is
szem be jön az úton.” Ró nay György
meg in dí tó an szép, A hét el ső nap ján,
ami kor még sö tét volt cí mű ver se áb -
rá zol ja így ezt a hús vé ti haj nalt.
Lu kács az asszo nyok, kü lö nö sen is

Má ria Mag da lé na szem szö gé ből lát -
tat ja a hús vé ti ese mé nye ket. 2012-ben,
ami kor egy há zunk – a re for má ció te -
ma ti kus évei kö zött – a nő ket he lye -
zi a kö zép pont ba, üze net ér té ke van
an nak,  hogy  –  a  le bé nult  fér fi a kat
meg szé gye ní tő mó don – az asszo nyok
in dul nak el a hús vé ti szik la sír hoz. Új
for dí tá sú Bib li ánk ban Pé ter nek – aki
té to ván ma tat az ott ta lált le pe dők -
kel… – a szó szo ros ér tel mé ben csak
egy zá ró je les meg jegy zés jut. 
Lu kács  a  női  sor son  ke resz tül

tud ja ér zé kel tet ni a hús véti cso dát.
El be szé lé sé ben  ez  a  haj nal  olyan,
mint a va jú dás. Va la mi ké szü lő ben
van. Az élet él ni akar. Ez tö mény fe -
szült ség gel és iz ga lom mal jár. Min -
den ki len dü let ben van, min den csu -
pa  moz gás.  Csak  úgy  pe reg nek  a

film koc kák, az ese mé nyek vá rat lan
for du la to kat vesz nek. 
Mind ez  ép pen  el len té te  an nak,

amit nagy pén te ken élünk át, hi szen ott
egyet len,  ki me re ví tett  ál ló ké pet  lá -
tunk. Ott sem mi nem moz og, csak is
a ko no kul ál ló ke reszt fák ural ják a te -
ret. Nagy pén tek „le zárt ügy” az őrök
ré szé ről, Pi lá tus ré szé ről, Jú dás ré szé -
ről, a csa lád ré szé ről is. 
Hús vét ez zel szem ben csu pa for du -

lat, vá rat lan meg le pe tés, új nyi tás. Bi -
zo nyí té ká ul an nak, hogy a ha lál Is ten
szá má ra so ha nem „le zárt ügy”! Ezért
az tán a sír sem ma rad ha tott le zárt. A
kő el volt hen ge rít ve! Ami kor pe dig az
asszo nyok be men tek a sír ba, „nem ta -
lál ták az Úr Jé zus tes tét” (Lk 24,3). 
Jól jel lem zi a bib li ai üze ne tet gyak -

ran visszá já ra for dí tó mo dern ko run -
kat, hogy né hány éve James Ca me ron
Os car-dí jas film ren de ző bom basz ti kus
al ko tá sa, a Jé zus el ve szett sír ja cí mű fik -
ci ós pro duk ció sze rint vi szont igenis
meg ta lál ták Jé zus tes tét, pon to sab ban
föl di ma rad vá nya it. A bi zarr ál lí tás sze -
rint a film ben be mu ta tott kő do bo zok,
osszá ri u mok egye bek mel lett Jé zus és
Má ria Mag da lé na (!) em be ri ma rad -
vá nya it  rej tik,  vagy is  a  „hol ly woo di
evan gé lis ta” nem ke ve seb bet mond,
mint hogy Jé zus nem tá madt fel, ha -
nem örök re a sír fog lya ma radt. Il let -
ve még sem örök re, hi szen a 21. szá zad
ele jén egy pro du cer és egy ren de ző volt
szí ves nap vi lág ra hoz ni a cson to kat. 

Mi  azon ban  nem  e  két  bur ján zó
fan tá zi á jú üz let em ber re, ha nem két
má sik fér fi ra fi gye lünk, akik Lk 24,4–
5 sze rint „fény lő ru há ban” je len tek meg
a  te me tő kert ben,  és  ezt  mond ták:
„Mit ke re si tek a hol tak kö zött az élőt?
Nincs itt, ha nem fel tá madt.”
A hol tak vagy az élők kö zött ke res -

sük Jé zust?
A sza ka szun kat meg elő ző ige ver -

sek sze rint az asszo nyok „il lat sze re -
ket és drá ga ke ne te ket ké szí tet tek” (Lk
23,56), vagy is azért men tek a sír hoz,
hogy be bal zsa moz zák Jé zust. Mert ők
is el fo gad ták Uruk ha lot tá nyil vá ní -
tá sát. Nem akar tak mást, mint kon -
zer vál ni az ő tes tét. 
Éle te  utol só  pré di ká ci ó já ban  –

1974 hús vét hét fő jén – Ke ken And rás
De ák té ri lel kész idéz te fel Mol nár Fe -
renc Úti társ a szám űze tés ben cí mű
no vel lá ját. A fő hős nem tu dott el sza -
kad ni  meg halt  fe le sé gé től,  an nak
holt tes tét dup la fa lú fém ko por só ba
tet te, és bár ho vá ment, min den ho va
ma gá val vit te. Az ál dott em lé ke ze tű
lel ki pász tor ral  együtt  kell  kér dez -
nünk: mi nem ko por só ban hor do -
zunk ma gunk kal egy ha lott Krisz tust?
A mi Krisz tu sunk va ló ban él, vagy
csak  em lék,  akit  ko por só ban,  ha -
lott ként vi szünk ma gunk kal? 
Jé zust a hol tak kö zött ke res sük, ha

csu pán a tör té ne lem egyik nagy sze -
mé lyi sé gét lát juk ben ne. Vagy ha meg -
ra ga dó me ta fo rái és pél dá za tai mi att
a köl tőt lát juk ben ne. Vagy ép pen a
sza bad ság baj no kát. A mo ra li tás örök
pél dá ját. Aki re hi vat koz hat nak a kon -
zer va tí vok. Vagy a li be rá li sok. A bal-
vagy  a  jobb ol da li ak,  ter mé sze te sen
egy más ra dü höd ten acsa rog va. Ha a
„lo bo gónk,  Jé zus”  je gyé ben  pró bá -

lunk Jé zus ne vé ben to bo roz ni, ak kor
vaj mi ke ve set ér tünk meg be lő le, és
vál to zat la nul a hol tak kö zött ke res sük
őt. Ám ugyan így já runk el ak kor is, ha
– a min den kor vál to zó íz lés sze rint re -
tu sált – ké pét tesszük „a kor fa lá ra”. Rá -
adá sul üveg mö gé, be ke re tez ve. 
Ha  vi szont  Jé zust  Urunk nak  és

Meg vál tónk nak tart juk, ak kor az élők
kö zött  ke res sük  őt.  És  ak kor  máris
moz dul a lá bunk, hogy a fel tá ma dás hí -
rét má sok hoz is el vi gyük. „A ti zen egy -
nek és a töb bi ek nek” (Lk 24,9), vagyis
akik nek  itt  len ne  a  he lyük  a  hús vé ti
kert ben, de fé lel mük vagy ép pen kö zö -
nyös sé gük mi att tá vol ma rad nak. El kell
fut ni hoz zá juk, még ak kor is, ha bi zony -
ság té te lün ket üres fe cse gés nek tart ják. 
Pál  apos tolt  is  ad dig  hall gat ták

szí ve sen  a  büsz ke  gö rö gök,  amíg
köl tő i ket és fi lo zó fu sa i kat em le get te.
Gú nyos ka caj jal foj tot ták vol na be lé
a szót, amint a fel tá ma dott Krisz tus -
ról  kí vánt  bi zony sá got  ten ni.  De
nem le he tett el hall gat tat ni, hi szen er -
re kap ta kül de té sét. Mi is a Fel tá ma -
dott ról ta nús kod ha tunk. 
Em lí tett hús vét hét fői pré di ká ci ó ját

lá zas be te gen tar tot ta Ke ken And rás.
Ige hir de té sét még be tud ta fe jez ni, ám
az imád ság el ső né hány sza va után alél -
tan esett össze a De ák té ri szó szé ken.
A hang fel vé tel sze rint ennyit tu dott
imád sá gá ban el mon da ni: „Is te nünk, jó
Atyánk!  Ma gasz ta lunk  té ged  azért,
hogy  nem  hagy tál  min ket  a  ha lál -
ban…” És eb ben a pil la nat ban el ájult,
majd nem sok kal ké sőbb meg halt. A
szó szo ros ér tel mé ben mind ha lá lig a
fel tá ma dott, élő Krisz tus ról ta nús ko -
dott. Ezt te het jük mi is.

g Fa bi ny Ta más

Imádkozzunk! Is te nünk, jó Atyánk!
Ma gasz ta lunk té ged azért, hogy nem
hagy tál min ket a ha lál ban, hi szen té -
ged sem a ha lot tak, ha nem az élők kö -
zött kell ke res nünk. Ámen. 
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Urunk  Is te nünk,  sze re tő mennyei
Atyánk! Há lát adunk az el ső hús vé -
tért, a két ezer éve tör tént cso dá ért,
Jé zus  Krisz tus  Urunk  ha lál  fö lött
ara tott győ zel mé ért. Az el ső ta núk
szá má ra az üres sír vesz te ség ről és
hi ány ról  be szélt,  nem  győ ze lem -
ről… Pe dig az a hi ány az em be ri tör -
té ne lem  leg na gyobb  aján dé kát,  a
hi he tet lent rej tet te, Urunk ha lál fe -
let ti  győ zel mét.  Se gíts  ész re ven -
nünk a je let. A je let, hogy sok szor
még a hi á nya ink is aján dé kot rejt -
het nek. Szá mod ra sem mi sem le he -
tet len. Ami kor nem lá tunk, és úgy
érez zük, hogy el tűn tél, érints meg,
hogy  kö zel sé ged ről  meg bi zo nyo -
sod has sunk. 
Imád ko zunk  ezért  a  vi lá gért,

amely ben élünk, mely ben ott hont
ad tál ne künk. Te úgy sze ret ted ezt
a vi lá got, hogy tes tünk be öl töz tél,
és  meg men té sün kért  tör té nel -
münk be lép tél. Vi lá gun kat be jár tad,
az em be re ket hív tad és ta ní tot tad,
se gí tet ted  és  bá to rí tot tad.  Meg -
men té sün kért sze re tet ből az éle te -
det ad tad. Sze re te ted és ál do za tod
éb resszen ben nünk is na gyobb fe -
le lős sé get és sze re te tet vi lá gunk és
föl dünk la kói iránt!
Imád ko zunk  ha zán kért  és  né -

pün kért. Urunk, te tu dod, hogy ha -
zánk ban  mi lyen  sok  ki áb rán dult,
hi té ben és re mé nyé ben meg in gott,
pesszi mis ta és de presszi ós em ber él.
Te adj re ményt és ka pasz ko dót min -
den csüg gedt és  re mény te len em -
ber nek! Add, hogy a hús vé ti győ ze -
lem  öröm hí re  el jus son  hoz zá juk.
A jó hír to vább adá sá ban hasz nálj fel
min ket és a té ged kö ve tő töb bi kö -
zös sé get, hogy Jé zus győ zel mé nek
fé nye re mény sé get ad jon mi nél töb -
bek szá má ra. 
Imád ko zunk a ve ze tő kért, akik re

fe le lős szol gá la tot bíz tál csa lád ban,
egy ház ban és tár sa da lom ban. Min -
den ha ta lom tő led van, de nem min -
den ha tal mon lé vő tud ja ezt, és nem
min den ki él ha tal má val a te aka ra tod
sze rint.  Add,  hogy  igéd  for mál ja,
ala kít sa, gyó gyít sa a ve ze tők és ve ze -
tet tek szem lé le tét, hogy hét köz nap -
ja ink ban is na gyobb te ret kap has son
ál dott aka ra tod. Adj a ve ze tők nek és
ve ze tet tek nek is hű sé get, böl cses sé -
get és sze re te tet.
Imád ko zunk egy há zun kért, gyü -

le ke ze tün kért  és  szer te  a  vi lá gon
élő  né pe dért.  Kö szön jük,  hogy  az
egy ház a hús vé ti cso dá ból két ezer
éve erőt és re ményt me rít het. Ezen
az  ün ne pi  órán  is  ké rünk,  lát tasd
meg a szét sza ka do zott egy ház ben -
ned  va ló  egy sé gét.  Mun káld  ben -
nünk is a test vé ri kö zös ség meg élé -
sé nek igé nyét! 
Imád ko zunk ezen a gyö nyö rű ün -

ne pen is a ne héz ter he ket hor do zó -
kért. A ma gá nyo so kért, akik az ün ne -
pen még in kább ér zik a sze re tő tár sak
hi á nyát. Érez tesd ve lük je len lé te det,
és a kö zös ség ben is lát tasd meg ve lük
a test vé re ket. Imád ko zunk be te ge in -
kért. Azo kért, akik ágy hoz kö töt ten is
ide  gon dol nak,  és  lé lek ben  ve lünk
ün ne pel nek, de azo kért is, akik a leg -
ne he zebb  küz del met,  ha lál tu sá ju -
kat  vív ják.  Erő det  kér jük  azok nak,
akik  sze ret te ik  be teg ágya  mel lett
élik meg te he tet len sé gü ket. Ra gyog -
tass rá juk hús véti fényt! Add meg ne -
kik,  hogy  győ zel med  je len tő sé gét
ma guk kal és sze ret te ik kel kap cso lat -
ban is meg ért hes sék!
Ve zess  ben nün ket  ün ne pün kön

és hét köz nap ja in kon is az örök élet
fe lé, ame lyet Jé zus Krisz tus Urunk
győ zel me ál tal el ér he tő vé tet tél szá -
munk ra. Ámen.

Oratio
œcumenica

Zak la tott kis csa pat van együtt. Ret -
te ne tes na po kat él tek át, a teg nap előt -
ti bor za lom tól még nem tér tek ma -
guk hoz. Pá ran szé gyen keznek, hogy
el fu tot tak, de a töb bi ek sze mé ben is
a ret te gés ször nyű, tom pa fé nye. Jé -
zust, a drá ga Mes tert bru tá lis mó don
gyil kol ták meg. Iszo nyat volt a ge cse -
má néi éj sza ka, a Gol go ta domb ján
ma ga so dó ke reszt, a hús ba vá gó sze -
gek, a szí vet cél zó ró mai dár da. 
Ép pen most ér kez tek vissza ket ten

Em maus ból a „ti zen egy hez”, akik el -
mond ták ne kik, hogy „va ló ban fel tá -
madt az Úr”, mert Si mon (!) lát ta őt.
Az egész na pos gya log lás tól fá radt
ván do rok is el be szél ték, „ho gyan is -
mer ték fel őt a ke nyér meg tö ré sé ről”. 
És most itt vol tak. Ezek ről be szél -

get tek,  te le  a  lel kük  fe szült ség gel,
mert ez az újabb el kép zel he tet len, ki -
ta lál ha tat lan, meg ért he tet len for du -
lat még job ban fel zak lat ta őket. 
Nagy sze rű, hogy nem a na pi árak -

ról, os to ba po li ti kai vi ták ról, a dik -
tá tor Pi lá tus ról és a hin ta po li ti kus
fő pa pok ról, ra vasz ko dó szad du ce u -
sok ról, okos ko dó  írás tu dók ról be -
szél get tek, eset leg ama kri ti kai alap -
ál lás sal, hogy ők job ban tud ná nak
ama zok nál min dent. Nem, egyet len
té má juk  volt:  Jé zus. Ő,  aki  ép pen
meg halt a ke resz ten, és ő, aki új ra
meg je lent ne kik: Jé zus az egyet len
té ma. Ró la és az ese mé nyek ről be -
szél get tek. 
Va jon ke resz tyén ba rá ti tár sa sá gok

tag ja i ként mi hány szor be szél ge tünk
Jé zus ról?  Ha  fel mé rést  vé gez nénk,
mi len ne az ered mény, va jon be szél -
ge té se ink, vi tá ink hány szá za lé ka fo -
rog na Jé zus kö rül? Nincs ilyen fel mé -
rés, és ta lán jobb is… De most, az ige
hall ga tá sa kor, akár az ott ho ni vagy a
temp lo mi el csen de se dés kor kon cent -
rál junk Jé zus ra. Mert ők ott és ak kor
Jé zus ról be szél get tek, és tör tént va la -

mi  nagy sze rű  cso da.  Nem  for dul -
hat na-e elő ve lünk is?
Mi köz ben a zak la tott lel kű ta nít vá -

nyok Jé zus ról drá mai ere jű be szél ge -
tést foly tat tak, „Jé zus meg állt köz tük”.
Sőt, ha pon to sab bak va gyunk, ak kor
az ere de ti szent szö veg szerintS Jé zus
„kö zé pen” állt meg. Mert Jé zus a kö zép!
Nem a mi hi tünk vagy el gon do lá sunk,
ha nem Jé zus a kö zép. 
A  fel tá ma dás  evan gé li u mi  örö -

mé nek cso dá la tos fény su ga ra vi lá gít -
son  rá  az  éle tünk  kö zép pont já ra!
Oda en ged tük Jé zust? Gyü le ke ze te -
ink ben kö zé pen áll Jé zus? Mert ő ma
is jön, de ész re vesszük-e őt, a szent
kö zép pon tot? Jé zus ak kor is ho zott
va la mit, és most is hoz ni akar ne künk
va la mit.  Bé két!  Is te ni  bé két,  az az
bé kes sé get  a  zak la tott  szív nek.  A
két sé gek kö zött ver gő dő szív nek. 
Jé zus így kö szönt ne kik: „Bé kes ség

nék tek!” Va jon mi le het ne a leg fon -
to sabb  az  élet-ha lál  mezs gyé jén?
Ami kor sze ret tünk be teg ágyon fek -
szik, vagy ép pen ne künk kell szem be -
néz nünk egy fé lel me tes di ag nó zis sal…
Le het, egy ilyen hely zet ben ar ról kel -
le ne be szél get nünk, hogy mit is tud
ten ni ér tünk Jé zus. S egy szer csak ott
van kö zé pen és ve lünk, és min den fe -
szült sé günk  fel ol dó dik  az Üd vö zí tő
sze re te té ben, amely ma gá ban fog lal -
ja bű ne ink bo csá na tát is. Meg ta pasz -
tal hat juk  az  el rej tett ség  él mé nyét,
mert tu da to sul hat ben nünk, hogy Is -
ten ke zé ben min den rossz jó ra for dul
az őt sze re tők éle té ben (Róm 8,28). 
Igaz, a ta nít vá nyok ott és ak kor (hi -

szen ez volt az el ső eset) na gyon meg -
ret ten tek, és úgy vél ték, hogy „va la mi

szel le met” lát nak. Ta lán káp rá zik a sze -
mük? Zak la tott lel kük láz ál ma a lát -
vány? Két ség be esé sük hagy má za? 
De hát lát ták a ke resz ten! Már akik

egy ál ta lán bá tor kod tak ad dig el men -
ni. És most? Jól lá tunk? Ki ez, aki előt -
tünk áll? Szel lem? Kí sér tet? 
Jé zus is mét meg szó lalt, és az iga zi

lel ki pász to ri ta pin tat vég te len sze re te -
té vel kí sé rel te meg őket fel ráz ni, fel éb -
resz te ni, hogy döb ben je nek rá az iga -
zi és szent va ló ság ra: itt áll ő, aki győ -
zött a bűn és ha lál fe lett! Lás sák már
meg vég re őt, és ne ré mül döz ze nek, és
ne két sé gek le gye nek szí vük ben. Ne a
sa ját lel kük zűr za va rai ha tá roz zák meg
gon dol ko dá su kat,  ér ze lem vi lá gu kat,
ha nem a kö zé pen ál ló, élő Jé zus. Aki
min dent meg tesz meg győ zé sük re.

„…va ló ban én va gyok!” – mond ta,
és elé jük tar tot ta át szö ge zett ke zét és
lá bát, hogy lás sák az élő Jé zus élő se -
be it,  a  mi  gyó gyu lá sunk  árát  (Ézs
53,5). Még min dig „nem mer tek hin -
ni”! Igaz,  most  már  „örö mük ben”
nem mer tek hin ni, csak cso dál koz tak,
ámul tak, és néz tek Jé zus ra. De most
már jó fe lé néz tek, mert Jé zus ra néz -
tek, még ha kép te le nek vol tak is fel -
fog ni a hely ze tet. Em be ri leg ez ért -
he tő, kü lö nö sen, ha a he lyük be kép -
zel jük ma gun kat. Alig ha nem mi  is
tel je sen fel ka va rod va áll nánk vagy ül -
nénk ott, és szó hoz sem tud nánk jut -

ni, ha egy szer Jé zus így meg áll na a
temp lo munk kö ze pén. 
Pe dig ott áll! Csak a mi lá tá sunk -

kal van baj. Néz zed meg job ban – a
Szent lé lek se gít sé gé vel a temp lo mo -
dat –, Jé zus ott áll kö zé pen, és szól
hoz zád a szol gá ján ke resz tül igé jé ben. 
Ezért  kell  ne künk  is  ta pin ta tos

lel ki gon do zás, amely ben Jé zus ré sze -
sí tet te az előbb hi tet len ke dő, két sé -
ges ke dő, majd cso dál ko zó  ta nít vá -
nya it. Nem pusz tán a sze let sült hal
el fo gyasz tá sá ra gon do lunk, amely a
va ló sá gos va ló sá got van hi vat va ér -
zé kel tet ni,  ha nem  ar ra,  amit  Jé zus
tesz ott és ak kor ve lük, és szán dé ká -
ban áll meg ten ni ve lünk is.
Ma gya ráz ta az Írá so kat Mó zes től a

zsol tá ro kon át a pró fé tá kig, de ami a
leg fon to sabb: „meg nyi tot ta ér tel mü ket”!
Er re azért volt szük ség, hogy fel fog ják
az Írá so kat, azt, hogy mind az, ami Jé -
zus sal tör tént, az Is ten ele ve el ren de -
lé se, szent aka ra ta volt, hogy a lé te -
zés ben el té vedt em ber (em be ri ség)
át él hes se a meg té rést (me ta no ia) és a
bű nök el en ge dé sét (afe szisz), klasszi -
ku san ki fe jez ve: a bűn bo csá na tot. 
A  bű nök  el en ge dé se  csak  azért

tör tén het meg, mert Jé zus, az Is ten
Bá rá nya a bű nös em ber min den kár -
hoz ta tó bű nét ma gá ra vál lal ta, en ge -
del me sen ma gá ra vet te, és he lyet tünk
el szen ved te ér te a ret te ne tes bün te tést. 

„Ti vagy tok er re a ta núk!”Mert van
foly ta tás! 
Nem elég csak ün ne pel get ni, la zí ta -

ni, he ve rész ni, ha nem bi zony ság té tel -
re küld min ket a mi Urunk, de még ek -
kor is meg ígé ri a mennyei se gít sé get:
„Én el kül döm nek tek, akit Atyám
ígért…” (Lk 24,49 és Jn 14,26 stb.)
Kér he tünk-e  ke ve seb bet,  mint

hogy nyis sa meg a mi ér tel mün ket is,
hogy meg lás suk, Jé zus itt áll kö zé pen
az éle tünk ben! 

g Ri bár Já nos
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b Ar ról egy szer már ír tunk e ro -
vat ban, hogy min den is ten tisz -
te let hús vé ti ka rak te rű. A fel tá -
ma dott Krisz tus áll meg a kö zé -
pen, és meg szó lal: „Békesség
néktek!” Ki me rít he tet len hát
azon té mák so ra, ame lyek ak tu -
á li sak hús vét tájt a Liturgikus
sarokban. Ma csu pán egyet len
sort eme lünk ki a sok imád ság
egyi ké ből, de e pár szó ban az
egész ti tok ott rej tő zik.

A li tur gia min den mon da ta kincs.
Olyan ér ték, ame lyet kéz be kell ven -
nünk, meg  kell  néz nünk,  sőt még
gyö nyör köd he tünk  is ben ne. Nem
azért, mert bri li án san fo gal maz tak
őse ink, nem is azért, mert ilyen ék -
kő vé csi szol ta az egy ház kö zel két -
ezer év alatt, és nem is azért, mert
meg men tet tük  a  ho mály ba  ve sző
ér té ke ket,  és  most  új ra  rá cso dál -
koz va  érez zük  bel ső  ki su gár zá sát.
Hát ak kor mi ért?
Gyö nyö rű  le het  egy  mon dat,  s

ne künk – nem így szo ci a li zá ló dott
evan gé li ku sok nak – ér de mes meg áll -
nunk  egy-egy  ilyen  sor nál,  hogy
meg ta nul juk meg lát ni a szé pet. Már
az Ószö vet ség em lé kez tet ar ra, hogy
sza bad gyö nyör köd ni az evan gé li um -
ban: „Mily szép, ha fel tű nik a he gye -

ken az öröm hírt ho zó lá ba!” (Ézs
52,7) Más ké pet hasz nál va, de ha son -
ló gon do la tot ír az ősi böl cses sé gek
Szent írás-be li köny ve:  „Mint az
arany al ma ezüst tá nyé ron, olyan a he -
lyén mon dott ige.” (Péld 25,11)
A li tur gia mon da tai azért olyan ér -

té ke sek, mert az evan gé li um sum má -
ját ad ják ne künk, és eb ben az össze -
fog la lás ban ben ne van sok min den,
a leg fon to sabb, a lé nyeg. Rö vi den, tö -
mö ren elénk tár ják Is ten sze re te té nek
a tit kát. Ha ezek a drá ga mon da tok
be lénk ivód nak, ak kor a fe jün ket, lel -
kün ket át jár ják a sza vai. Így min dig
le het a lel ki ta risz nyánk ból elő ven ni
va la mi olyan táp lá lé kot, amely több
mint az ak tu á lis fa lat ke nyér. Ez a lel -
ki ele del az örök élet re táp lál.
Az úr va cso ra nagy imád sá ga i nak

egyi ke az „anam né zis”, az, amely ben
ar ra ké ri az egy ház Is tent, hogy em -
lé kez zék meg Krisz tus mű vé ről, né -
pé ről, ta nít vá nya i ról: „Ké rünk, Is te -
nünk, em lé kez zél meg sze re tett Fi ad
ér tünk vi selt szen ve dé sé ről és ha lá lá -
ról,  áraszd  ki  Szent lel ke det  mind -
nyá junk ra, hogy Meg vál tónk ke reszt -
jé nek tit kát ün ne pel ve fel tá ma dá sá nak
ere jé ben ré sze sül jünk.”

Olyan  imád ság be ve ze tő  mon dat
ez, ame lyen ér de mes el gon dol kod ni,
me di tál ni. Ér de mes szó ról szó ra íz lel -
get ni s en ged ni, hogy ki nyíl jon, meg -
érint sen, has son  ránk,  és  for mál jon
min ket. Ma gá ban fog lal ja ez a ké rés az
egész üdv tör té ne tet, össze fog lal ja, mit
is le het és ér de mes kér ni az Is ten től,
s fel csil lant ja azt a táv la tot, amely nek
mi is ré sze sei le he tünk az is ten tisz te -
let ben és a dia ló gus sá for má ló dó Is ten-
em ber ta lál ko zás ban.
Most azon ban csak ezt a mon dat -

részt kós tol gas suk: „…hogy Meg vál -
tónk ke reszt jé nek tit kát ün ne pel ve
fel tá ma dá sá nak ere jé ben ré sze sül -
jünk.”
Nagy hét ak kor le he tett naggyá szá -

munk ra, ha a ke reszt állt a kö zép pont -
ban. Meg vál tónk ke reszt jét ün ne pel -
tük. Nem olyan üdv ri val gá sos, mu la -
tós ün nep lés ez, mint ami lyen nel az
em be rek a se ké lyes ség ben, a tar ta lom
hi á nyát rej te get ve ün ne pel nek. Mi nél
han go sabb, lát vá nyo sabb, an nál ke vés -
bé de rül ki, hogy nincs mö göt te sem -
mi. A ke reszt csen des (sok szor bel ső)
ün nep lé se azt je len ti, hogy ma gas ra
emel jük, és tud juk, új ra meg új ra tu -
da to sít juk: ez – Krisz tus ke reszt je –

a meg vál tá sunk he lye. A ke reszt bi tó -
fá ján és bot rány fá ján, a  leg na gyobb
em be ri gyen ge ség ben, a ki lá tás ta lan
tra gé di á ban,  a  go nosz ság  tom bo ló
kon cent rá ci ó já ban  szü le tett  meg  a
győ ze lem bű nön és ha lá lon. 
Krisz tus győ zel me mi att a ke reszt

ki rá lyi trón lett, s mi hit tel éne kel het -
jük:  „Ke reszt fán  én  üd vös sé gem”
(EÉ 205). Ezt per sze a föl di szem nem
ész le li. A föl di szem csak hor rort lát
– vagy ha hoz zá szo kott már, ak kor
egy kö zöm bös je let. A hit sze mé vel
azon ban lát hat juk a győ zel met. Aki
egy szer meg lát ta az össze vert, ha lál -
tu sát ví vó, szen ve dő Ná zá re ti ben a
győz tes ki rályt, az töb bé nem akar
más ról tud ni, csak ró la, ró la is mint
meg fe szí tett ről (vö. 1Kor 2,2).
S bár a ke reszt a szem és a pusz ta

gon dol ko dás szá má ra a gyen ge ség és
a  ha lál  je le,  be lő le  va ló já ban  erő

árad. Az új élet ere je. Az új já te rem -
tő Is ten ere je. A ha lál nál is erő sebb
sze re tet  ere je.  Ezért  kö nyö rög  az
egy ház így: „…Meg vál tónk ke reszt -
jé nek tit kát ün ne pel ve fel tá ma dá sá -
nak ere jé ben ré sze sül jünk.”
Hány szor hal lot tuk, hogy az egyik

fe le ke zet nek ez, a má sik fe le ke zet nek
pe dig az a leg fon to sabb ün ne pe. A
pro tes tán sok nak nagy pén tek, a ka -
to li ku sok nak  hús vét.  Ez  is,  mint
min den „ska tu lyá zás”, csak rész igaz -
ság. A li tur gia – ha tény leg fi gye lünk
rá, és adunk időt, hogy sza vai ben -
nünk  ér le lőd je nek  és  has sa nak  –
hely re te szi gon do la ta in kat, kor ri gál -
ja a hang súly el to ló dá so kat. Egy sze -
rű en  és  lé nyeg re  tö rő en  mond ja,
hogy egyik a má sik nél kül el kép zel -
he tet len, hús vét ere jé ben csak a ke -
resz tet ün ne pel ve ré sze sü lünk, a ke -
resz tet csak hús vét re mény sé gé ben
tud juk ün ne pel ni. Ezért fog ta össze
és  tar tot ta  és ün ne pel te  az  egy ház
min den kor egy egy ség nek a há rom
szent na pot, a „tridu um sac rum”-ot.
A  hús vé ti  is ten tisz te let  te hát  az

erő gyűj tés és erő ára dás al kal ma. Itt
nincs ener gia vál ság, itt nincs gyen -
gél ke dés. A ke reszt tit kát ün ne pel ve
a hús vé ti győz tes úr ere jé ből vi he tünk
ma gunk kal.  En nél  több re  nincs  is
szük sé günk. Ez egy sze rű en elég!
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)
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Már áll nak a fa lak is, hisz ja nu ár el ső nap ja i ban meg -
kez dő dött Nyír egy há zán az evan gé li kus óvo da épí té -
se. Az alap kő ün ne pé lyes el he lye zé sé re azon ban „csak”
múlt va sár nap ke rült sor. Aho gyan ar ról la punk már -
ci us 25-i szá má ban már be szá mol tunk, a sza bol csi me -
gye szék he lyen 2009 óta mű köd tet óvo dát az evan gé -
li kus egy ház köz ség, de ed dig csu pán egyet len cso port
el he lye zé sét tud ták meg ol da ni az 1910-ben épült lel -

ké szi hi va tal egy ré szé nek át ala kí tá sá val. (A túl je lent -
ke zés két és fél sze res.) 
Az újon nan épü lő két szin tes, 766 négy zet mé te res

épü let ben hat van kis gyer mek el lá tá sá ra nyí lik majd le -
he tő ség. Há rom cso port szo ba lesz, a hoz zá juk tar to -
zó  öl tö ző vel,  mos dó val,  tor na szo bá val,  egyé ni  fej -
lesz tő-, il let ve egész ség ügyi, or vo si és ne ve lői he lyi sé -
gek kel, rak tá rak kal, szer tá rak kal, me le gí tő kony há val,

a kor kö ve tel mé nye i nek meg fe le lő fel sze -
re lés sel és fej lesz tő esz kö zök kel. 
A mint egy 150 mil lió fo rint ból meg va -

ló su ló be ru há zást az or szá gos egy ház is tá -
mo gat ja, az Eu ró pai Uni ó tól pe dig mint -
egy 100 mil lió fo rin tot nyert el a nyír egy -
há zi ak pá lyá za ta. Az épít ke zés sel nyár ra
sze ret né nek  el ké szül ni.  A  nyír egy há zi
evan gé li kus óvo da tör té ne tét rög zí tő írást,
va la mint az Evan gé li kus Élet 2012. áp ri lis
1-jei szá mát tar tal ma zó fém hen gert Sztan -
kó Gyön gyi es pe res és Ko vács Lász ló At -
ti la igaz ga tó lel kész he lyez te el az óvo da
alap kö vé ben. 

g – vesi –

b Aho gyan a ru tin ta lan tán cos
csak a kály há tól kezd ve tud ja a
ko re og rá fi át, van nak, akik ki zá -
ró lag gö dör ásás sal ké pe sek el -
kép zel ni az épít ke zést. Pe dig
épít kez ni is sok fé le mó don le het!
Bár elő ször a Nyír egy há za-Kert -
vá ro si Ágos tai Hit val lá sú Evan -
gé li kus Egy ház köz ség tag jai is
úgy ter vez ték, hogy közösségük
köz pont ja ként Sa la mon bo kor -
ban – haj da ni is ko lá juk tel kén –
emel nek temp lo mot, egy vá rat lan
le he tő ség új meg ol dást kí nált…
Múlt szom ba ton dr.FabinyTa-
más püs pök szen tel te fel az egy -
ház köz ség új szo ci á lis és gyü le ke -
ze ti köz pont ját Nyír egy há zán, a
Bo lyai té ren.

A Nyír egy há za-Kert vá ro si  Ágos tai
Hit val lá sú Evan gé li kus Egy ház köz ség
húsz éve vált ki a bel vá ro si gyü le ke -
zet ből, hogy a mint egy tíz ezer la ko -
sú vá ros rész nek és a kör nye ző húsz
bo kor ta nyá nak  le hes sen  bá zis kö -
zös sé ge. Az itt élő, hát rá nyos hely ze -
tű, rá szo ru ló em be rek szo ci á lis el lá -
tá sát a gyü le ke zet Joób Oli vér Sze re -
tet in téz mé nye vég zi:  az  ét kez te té -
sen  és  ta nya gond no ki  szol gá la ton
kí vül biz to sít ják a há zi se gít ség nyúj -
tást, vég zik a csa lád se gí tést, az idő -
sek  nap pa li  el lá tá sát,  a  hát rá nyos
hely ze tű  fi a ta lok  fog lal koz ta tá sát.
Mind eze ken  fe lül  az  egy ház  mű -

köd te ti a haj lék ta la nok el lá tá sá ra hi -
va tott Ol ta lom Sze re tet szol gá la tot.
Eb ben  a  hely zet ben  vá sá rol ták

meg az ön kor mány zat tól a két éve
funk ci ó ját vesz tett egy ko ri is ko la épü -
le tet a vá ros rész köz pont já ban, majd
nyer ték el pá lyá za tuk kal az Eu ró pai
Unió öt ven mil lió fo rin tos tá mo ga tá -
sát. A hat va nas-het ve nes évek vi lá -
gát idé ző, le pusz tult épü let ben ta valy
nyá ron lát tak mun ká hoz, és a ter vek -
nek meg fe le lő en ez év már ci us 31-én
vet ték bir to kuk ba a meg újult, meg -
szé pült lé te sít ményt. (Igaz, a két szin -
tes épü let nek egy elő re csak a föld -
szin ti he lyi sé ge it.) 
A  hi va ta lo san  „Szo ci á lis  alap -

szol gál ta tá sok fej lesz té se Nyír egy há -
za-Kert vá ros ban és a ta nyai te rü le -
te ken szo ci á lis szol gál ta tó köz pont
ki ala kí tá sá val és épü let fel újí tá sá val”
címen futó pro jekt az Eu ró pai Re gi -
o ná lis Fej lesz té si Alap tá mo ga tá sá -
val va ló sul meg. 
Az  új  szo ci á lis  szol gál ta tó köz -

pont  és  gyü le ke ze ti  ház  ott ho na
lesz a már ed dig is vég zett mun ká -
nak (ide köl tö zik pél dá ul a csa lád -
se gí tő szol gá lat), de in dí ta nak ben -
ne élet mód- és ba ba-ma ma klu bot,
lét re hoz zák  a  ro ma  nők  klub ját…

Lesz gond juk a fér fi ak ra is, aho gyan
a fi a tal há za sok és a hi tü ket ke re sők
szá má ra ugyan csak szer vez nek majd
al kal ma kat.  Az  épü let  bel ső  te rei
egyéb iránt  bár mi kor  is ten tisz te le ti
hely szín né ala kít ha tók.

Nyu gat-Eu ró pá ban már be vál tak
és el ter jed tek az ef fé le mul ti funk ci -
ós köz pon tok, ám hogy a vá ros ala pí -
tó tir pá kok le szár ma zot tai, vagy is a

gyü le ke zet tag jai is ma gu ké nak ér zik,
az ab ból is ki tűnt, hogy a szen te lé si
ün nep ség al kal má ból már is szű kös -
nek bi zo nyul tak a he lyi sé gek… 

Dr. Fa bi ny Ta más püs pök 1Kor
1,5 alap ján („Mert a ve le va ló kö zös -

ség ben min den ben meg gaz da god -
tatok”) a  kö zös ség  fon tos sá gá ról,
meg tar tó ere jé ről be szélt, szó sze -
rint rá mu tat va arra a feszületre is,

ame lyet a gyülekezet egykori fel ü -
gye lője fa ra gott. Ugyancsak Nagy -
vá ti Pál készítette húsz évvel ezelőtt
azt az asztalt is, amelyre a mos ta ni
ünnepségen a pal ta mói finn test vér -
gyü le ke zet kép vi se lő i től ka  pott fe -
szü let került. 
A gyü le ke zet néhai felügyelőjének

(és  kán to rá nak)  Sa la mon bo kor ból
át ho zott asz ta la mel lé egyéb ként az
az  am bó  ke rült,  ame lyet  pe dig  ifj.
Nagyv á ti Pál fa ra gott. Az ün ne pi is -
ten tisz te le tet  kö ve tő  köz gyű lé sen
– a töb bi vá lasz tott tiszt ség vi se lő vel
együtt – fel es kü dött má sod fel ügye -
lő  kér dé sünk re  el mond ta,  órá kig
jár ta az er dőt, míg rá ta lált a meg fe -
le lő akác ra: 
– Ma gá tól ér te tő dő volt, hogy ezt

ne kem kell el ké szí te nem, ilyen mó -
don is foly tat va, amit édes apám el -
kez dett.  Bár  az  azért  na gyon  lát -
szik, hogy én nyers fá val dol goz tam,
míg ő öreg, ki szá radt és a gyö kér ze -
tet  is  meg mu ta tó  rön köt  for mált
meg. Már fé lig ké szen van a ke resz -
te lő me den ce is. Ha az is a he lyé re ke -
rül, na gyobb lesz az össz hang a ré gi
és az új da ra bok kö zött.
Hogy a ke resz te lő me den cé re mi -

kor lesz szük ség, azt nem tud hat juk,
de bi zo nyá ra nem kell so ká ig vár ni
rá, hi szen – mint a gyü le ke zet lel ké -
sze,  La borczi Gé za be je len tet te  –
má jus el ső szom bat ján meg tart ják az
el ső es kü vőt. 

g Veszp ré mi Er zsé bet

„Mindenbenmeggazdagodtatok”
Gyü le ke ze ti és kö zös sé gi köz pon tot avat tak Nyír egy há zán

Vé let len egy be esés, hogy mi köz ben
idén em lé ke zünk Túr me zei Er zsé bet
szü le té sé nek cen te ná ri u má ra, az Eu -
ró pai Unió a 2012-es évet  az ak tív
öreg ség és a ge ne rá ci ók kö zöt ti szo -
li da ri tás esz ten de jé vé nyil vá ní tot ta.
Min den eset re mind ket tő té má ja volt
az idei pap né csen des nap nak, amely -

re mint egy fél száz nyug dí jas pap né
gyűlt össze már ci us 31-én Bu da pes -
ten (né há nyuk lel kész fér je tár sa sá -
gá ban), a De ák té ri evan gé li kus gyü -
le ke zet nagy ter mé ben. (Az al ka lom -
ról részletesebben la punk kö vet ke ző
szá má ban.)

g B. Pin tér Már ta fel vé te le
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Slovenská príloha
Stranu zostavila: Hilda Guláčiová-Fabuľová

Evan je lic ká cir kev augs bur ské ho vy zna nia na Slo ven -
sku (ECAV) a Evan je lic ká cir kev v Ma ďar sku (MEE)
ve do mé si vzá jom né ho pre po je nia:
– pro stred níc tvom slo va Božie ho, kto ré ako zá klad ný

pra meň vie ry a pra vid lo živo ta obi dve stra ny pri jí ma jú a
vy kla da jú v du chu Sym bo lic kých kníh (Kni hy svor nos ti –
Li ber Con cor diae),
– cez všet ko po zi tív ne, čo pri napĺňa ní mi sij né ho prí -

ka zu Pá na Ježiša Kris ta už spo lu v mi nu los ti od za čiat ku
re for má cie a zria de nia sa mos tat nej, na rím sko ka to líc kej
cir kvi ne zá vis lej Evan je lic kej cir kvi augs bur ské ho vy zna -
nia v Uhor sku v ro ku 1610 v žili ne, ako jej ná sled ní ci až
do te raz vy ko ná va jú, 
– v brat sko-ses ter skom spo lo čen stve os tat ných lu te -

rán skych cir kví, s kto rý mi sú združené vo Sve to vom lu -
te rán skom zvä ze,
– v Spo lo čen stve evan je lic kých cir kví v Euró pe (GE -

KE) ako aj v spo loč nej prá ci s os tat ný mi kresťan ský mi cir -
kva mi  združený mi  v  Kon fe ren cii  európ skych  cir kví
a vo Sve to vej ra de cir kví, 
–  pro stred níc tvom  osob ných  kon tak tov  ve ria cich

oboch cir kví a ich pred sta vi teľov

sa do hod li na prehĺbe ní a rozšíre ní vzá jom nej spo lu -
prá ce s na sle dov ný mi cieľmi:

A) Bu do vať bo ho služob né spo lo čen stvo bez ohľadu
na ná rod nosť, v kto rom čle no via našich cir kví bu dú:
1. sa stre tá vať na spo loč ných službách Božích a spo -

loč ne sa je den za dru hé ho mod liť; 
2. na po zva nie sa prí ležitost ne zú čast ňo vať na sláv nos -

tiach uspo ria da ných dru hou par tner skou stra nou;
3. or ga ni zo vať spo loč né mi sij né po du ja tia pre svo jich

čle nov a sym pa ti zan tov.

B) Pod po ro vať bu do va nie ot vo re ných vzťahov v cir -
kvi a spo loč nos ti, v rám ci kto rých si par tne ri bu dú:
1. vy mie ňať in for má cie o živo te cir kvi a skú se nos ti z pra -

xe, a o tom to vzá jom ne po dá vať sprá vu v cir kev nej tla či;
2. viesť ot vo re ný dia lóg, po sil ňo vať dô ve ru me dzi se -

bou,  a tým  na po má hať  spo lu prá ci  me dzi  Slo vák mi
a Ma ďar mi v rám ci Slo ven skej re pub li ky a v Ma ďar sku;
3. na úrov ni ve de ní cir kví na vzá jom vo pred in for mo -

vať par tner skú cir kev o sta no vis kách, kto rý mi by jed na
stra na chce la re a go vať na ak tu ál ne otáz ky v par tner skej
cir kvi, spo loč nos ti ale bo v štá te;
4. ini ci ovať vo vnút ri cir kvi vy pra co va nie spo loč ných

od bor ných cir kev no–his to ric kých sta no vísk k ot vo re ným
otáz kam Slo vá kov a Ma ďa rov;
5. pod po ro vať vý me nu skú se nos tí me dzi cir kev ný mi

ar chív mi a knižni ca mi, a vy tvá rať vhod né pod mien ky pre
bá da teľský vý skum ve dec kých spo lu pra cov ní kov v ar chí -
voch par tner skej cir kvi.

C) Na po má hať dob rým vzťahom v ob las ti cir kev né -
ho škols tva, v rám ci kto ré ho par tne ri bu dú môcť:
1. vy mie ňať si pe da go gic ké skú se nos ti a in for má cie o no -

vých me tó dach a for mách vý cho vy a vzde lá va nia žia kov; 
2. po má hať si pri vzde lá va ní a vý cho ve de tí, do ras tu,

mlá deže a pra cov ní kov cir kvi;
3. nad via zať par tner stvá stred ných škôl a bu do vať no vé

vzťahy po ro zu me nia me dzi štu dent mi stred ných škôl či už
na bá ze ma te rin ské ho ja zy ka: slo ven ské ho ale bo ma ďar ské -
ho, ale bo nie kto ré ho cu dzie ho sve to vé ho ja zy ka (ne mec -
ké ho, an glic ké ho a iné ho), kto rý sa na ško lách vy uču je; 
4. re a li zo vať vzá jom né štu dij né vý men né po by ty štu -

den tov te oló gie a svo ji mi šti pen dia mi pod po ro vať štu -
den tov z par tner skej cir kvi v ich štú diu na vlast nej bo -
ho slo vec kej fa kul te.

D) Na zá kla de živé ho a funkč né ho par tner ské ho vzťahu
me dzi Evan je lic kou Dia ko ni ou ECAV a Dia ko nic kým
od de le ním MEE rozširo vať po sla nie cir kví v ob las ti dia -
ko nic kej sta rost li vos ti, v rám ci kto rej si par tne ri bu dú:
1. za bez pe čo vať vý me nu skú se nos tí z pra xe na každej

úrov ni prá ce;

2. po sky to vať in for má cie o me tó dach a možnos tiach
dia ko nic kej prá ce tak v pí som nom, ako aj v osob nom sty -
ku pra cov ní kov dia ko nic kých za ria de ní;
3. spo loč ne or ga ni zo vať me dzi ná rod né dia ko nic ké se -

mi ná re, kon fe ren cie a sym pó zia;
4. po má hať vy bu do vať par tner ské vzťahy dia ko nic kých

za ria de ní.

E) Po sil ňo vať brat sko–ses ter ské vzťahy me dzi člen -
mi cir kví:
1. v spo lo čen stvách žien a v par tner ských mlá dežníc -

kych or ga ni zá ciách účasťou na spo loč ných po du ja tiach
or ga ni zo va ných tý mi to or ga ni zá cia mi; 
2. v združeniach du chov ných a v ďalšom vzde lá va ní du -

chov ných;
3. pro stred níc tvom tla če ných i elek tro nic kých mé dií

s dô ra zom na hod no ty, kto ré pri náša ich dvoj ja zyč nosť.

F) Pod po ro vať ná rod nú iden ti tu slo ven ských evan je -
li kov v Ma ďar sku a ma ďar ských evan je li kov na Slo ven -
sku, pod po ro vať možnosť prak ti zo va nia vie ry v ma -
te rin skej re či evan je li kov pri rešpek to va ní plat nej štát -
nej le gis la tí vy a cir kev no práv nych pred pi sov: 
1.  po sky to vať  ná rod nost ne  zmiešaným  cir kev ným

zbo rom par tner skej cir kvi bo ho služob nú li te ra tú ru: Pís -
mo svä té, agen du, spev ní ky, ná božen skú li te ra tú ru a ďalšiu
cir kev nú tlač vy dá va nú v prí slušnom ja zy ku ná rod nost -
nej  menšiny  par tne ra;  pod po ro vať  ja zy ko vé  štú dium
du chov ných par tner skej  cir kvi  v zá uj me za bez pe če nia
služieb Božích na vy ho vu jú cej ja zy ko vej úrov ni; 
2. po sky to vať učeb ni ce ná božen stva, učeb né ma te riá -

ly pre kon fir mač nú príp ra vu a na vý cho vu a vzde lá va nie
mlá deže par tner skej cir kvi v  ich ma te rin skom ja zy ku;
3.  po vzbu dzo vať  ná rod nost ne  zmiešané  cir kev né

zbo ry, aby si v rám ci pod mie nok sta no ve ných tou to par -
tner skou zmlu vou (od vo lá va júc sa na spo loč né zá kla dy
uče nia Bib lie a Sym bo lic kých kníh) bu do va li par tner ské
vzťahy s cir kev ný mi zbor mi dru hej stra ny s cieľom za -
bez pe čiť požia dav ky na bo ho služob né vý ko ny v ma te rin -
skom ja zy ku menšino vej ná rod nos ti; v prí pa de po tre by
po vzá jom nej do ho de vy po má hať službou fa rá ra v da nom
cir kev nom zbo re par tner skej cir kvi;
4. na vzá jom umožniť pri ja tie fi nanč nej pod po ry zo

stra ny MEE pre ma ďar ské a dvoj ja zyč né cir kev né zbo -
ry ECAV, res pek tí ve zo stra ny ECAV pre slo ven ské a dvoj -
ja zyč né cir kev né zbo ry MEE res pek tí ve pre Ce loštát nu
slo ven skú du chov nú službu MEE;
5. sta no ve ním ko or di ná to rov pre riešenie otá zok uve -

de ných v bo de F), kto rých si každá par tner ská cir kev ur -
čí a o ur če ní kto rých in for mu je par tner skú cir kev.

G) Roz ví jať vzá jom né vzťahy v rám ci stre do európ ske -
ho re gi ó nu na úrov ni or gá nov cir kví (pred sed níc tva
cir kvi, zbo ru bis ku pov), v rám ci kto rých bu de me:
1. vy dá vať sta no vis ká k ak tu ál nym otáz kam;
2. zjed no co vať svo je po sto je a po stu py, aby sme spo -

loč ne do ká za li pre sa dzo vať zá uj my obi dvoch cir kví na
me dzi ná rod nej úrov ni a na me dzi ná rod ných fó rach. 

Tá to par tner ská zmlu va vstu pu je do plat nos ti dňom
jej pod pi su, bo la vy ho to ve ná v dvoch exem plá roch
v ma ďar skom a slo ven skom ja zy ku, kto rých text je
rov no cen ný.

Každá z par tner ských strán má prá vo ke dy koľvek
na vrh núť rozšíre nie a zme ny tej to zmlu vy. Na vrho -
va né zme ny vstú pia do plat nos ti len po ich vzá jom -
nom od sú hla se ní.

V Ko már ne dňa 21. mar ca 2012

Gáncs Pé ter Mi loš Klá tik
az MEE el nök-püs pö ke ge ne rálny bisk up ECAV

Prőh le Ger gely Pa vel De lin ga
az MEE or szá gos fel ügye lő je ge ne rálny dozor ca ECAV

21-ého mar ca 2012 ma li sme sláv nosť pod prí sa nia par tner skej zmlú vy v Ko már ne me dzi Slo ven skou- a ma ďar skou
evan je lic kou cir kvou. – Ako ve ria ci ľudia môžeme byť pre svet dob rým prí kla dom, vzo rom v tom, že sa môžeme snažiť
žiť v Kris to vej lás ke a v po ko ji: aj vo všed ných dňoch a spo lu pra co vať v Je ho vi ni ci!

PARTNERSKÁZMLÚVA
me dzi

Evan je lic kou cir kvou augs bur ské ho vy zna nia na Slo ven sku
a Evan je lic kou cir kvou v Maďar sku

Zvláštny  ka meň  je  ten  z  Pá nov ho
hro bu! ľu dia si ho vy bra li, aby bol
sved kom smr ti. Mal dať de fi ni tív nu
bod ku za Pá no vým živo tom, za Je ho
skut ka mi a slo va mi. Mal roz prá vať:
Ježiš je mŕ tvy! Smrť má po sled né slo -
vo. A kedže bol za pe ča te ný – bo lo to
úrad né do sved če né: Ježiša niet! Ježiš
nie je Pán, Boh, Me siáš, Spa si teľ… No
v ne deľné veľko noč né rá no sa všet ko
me ní. Pred Bo hom, kto rý je ži vo tom,
mu sí smrť ustú piť. Tak sa z to ho is té -
ho ka me ňa stal  sve dok o Pá no vom
vzkrie se ní. Ka meň hlá sa, že Ježišov
hrob je prázd ny. Roz prá va, že Ježiš je
Pán nad živo tom i smrťou. Sved čí, že
na priek od po ru – Božie slo vo pla tí.
Ten to ka meň pri po mí na, že raz všet -

ky hro bo vé ka me ne stra tia svo ju úlo -
hu. Le bo na Pá nov hlas vsta nú všet -
ci mŕtvi: tí, kto rí ve ri li vo Vzkrie se né -
ho – k živo tu a tí, kto rí Ním opo vr hli
– k za tra te niu… Cho die val som oko -
lo sta ré ho stro mu. Bol bútľavý. Jed né -
ho dňa sa vy vrá til. Po tom do die ry v
zlo me nom pni ľudia na há dza li od pad -
ky. A kto si ich ne skôr za pá lil. Zda lo sa,
že je de fi ni tív ne po stro me. Najb ližšiu
jar však upro stred zho re nis ka vy rás -
tol ze le ný prú tik… Veľko noč né rá no
roz prá va, že Boh sa ne ne chá vy smie -
vať, že Pán má všet ku moc na ne bi
i nad ze mi, nad živo to m i smrťou. A že
vo Vzkrie se nom aj nám ja da ný život.
Buď Mu za to slá va! (ES 128)

g Bo ris Mišina

1.Slávnosťveľkonočná

“Kris tus umrel pre naše hrie chy podľa Pí sem a
bol po cho va ný a v tre tí deň bol vzkrie se ný

podľa Pí sem!” 1K 15,3-4

Po sla nie Vzkrie se né ho. Ako ne uve -
ri teľne  znie  sprá va  o Ježišovom
vzkrie se ní! Vstal! Nie je mŕ tvý! Sto jí
za to, ve riť Ježišovi! Na pl ni lo sa, čo
ho vo ril. To bo la osob ná skú se nosť Je -
ho  uče ní kov.  Opäť  sa  na chá dza li
v Je ho  blíz kos ti.  Za se  po ču li  Je ho
hlas. Ten to krát s jas ným po sla ním:
„Choď te po ce lom sve te, kážte evan -
je lium všet ké mu stvo re niu.“ Je čas, aby
sa zo žia ka stal uči teľ. Je čas po sta viť

sa  a slúžiť.  To to  slo vo  znie  veľmi
zre teľne. Vzkrie se ný ti dá va úlo hu.
Tam, kde sa dnes bu deš na chá dzať,
pri nášaj  evan je lium!  Slo vom,  prí -
kla dom,  sprá va ním,  zod po ved -
nosťou. Je čas, aby si nie len po čú val,
ale aj slúžil. Ešte je veľa tých, kto rí po -
tre bu jú po čuť slo vo mi los ti. Tak sa
môžeš  stať osob ným sved kom no -
vých Ježišových di vov. (ES 136)
g ľu bo mír a Lý dia Kor došov ci

2.Slávnosťveľkonočná

Zla ti ca Orav co vá

VeľkánocBožejlásky
Veľká noc! Hľa, zna me nie kr vi na ve ra joch, 
stôl pri kryť a v ru ke pa li ca-
Túžby sťa vtá ci krúžia v ne poz na ných ra joch,
ná de je kve ty kvit nú na lícach.

Veľká noc! A ba rá nok bez zlo me nej kos ti,
čer ve né mo re od haľuje hrud-
Kto si na rie ka a vo lá z hl bo kos ti,
v zá ho noch pies ku ukry tá je púť! 

Veľká noc! Svet lo po nú ka sa za Sprie vod cu!
Pa li ca vie ry po do pie ra krok-
A keď sa no hy no cou uko na né mo cú,
Pohľady le tia k Svet lu voz vy sok…

Veľká noc! Už v zasľúbe nej ze mi svä te ná!
Ba rá nok Boží nie sol ťažký kríž-
Kris tus vstal z mŕ tvych, Pán žije!
Ra dosť ne smier na!

A život všade, kam len do vi díš… 
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– An tal, úgy gon do lom, so -
ha nem fo gom el fe lej te ni a ke -
resz te lő je nap ját, na gyon meg -
ha tó volt a szer tar tás. Hadd
kö szön jem meg még egy szer,
hogy ott le het tem!
–  Tud ja,  na gyon  vár tam

már azt a na pot. Úgy vol tam
ve le,  hogy  da ga na tos  be teg
va gyok,  és  „nem  mind egy”,
hogy me gyek  Is ten  elé… Fel
akar tam ké szül ni ar ra az eset -
re, ha ez be kö vet kez ne. Igaz,
már húsz éve va gyok rá kos, és
„még min dig” élek… Biz tos va -
gyok ben ne, hogy en nek az az
oka,  hogy  van  még  va la mi
dol gom ezen a föl dön, és az Is -
ten be ve tett hit meg is ad ja a
kel lő erőt a min den na pok hoz.

– Úgy tu dom, hosszú és ke -
ser ves utat kel lett meg ten nie,
míg ha za ta lál ha tott Is ten hez.
–  Ne héz  éle tem  volt,  ez

tény. Ci gány te le pen lak tunk,
ne héz kö rül mé nyek közt él -
tünk, édes anyám ezért ad ta
ál la mi gon do zás ba a két hú -

go mat és en gem. Sok szor el -
szök tem hol az egyik, hol a
má sik in té zet ből, ahol ép pen
vol tam,  so kat  csa va rog tam,
rossz  tár sa ság ba,  bű nö zők
kö zé ke ve red tem, el kö vet tem
ezt-azt, így több ször meg jár -
tam a bör tönt is.

– Is ten is ott szó lí tot ta meg?
–  Igen.  Elő ször  ze nél ni

men tem az egy há zi al kal mak -
ra, mi vel hogy ta nul tam gi tá -
roz ni.  A  lel kész  ho zott  ne -

kem hang szert, az tán ké sőbb
Bib li át is. El kezd tem ol vas ni,
mint egy bár mi lyen más köny -
vet,  az  ele jé től,  Mó zes el ső
köny vé től, és  el  is  ér tem  az
Ószö vet ség vé gé re. De ké sőbb
meg ren dült a hi tem.

– Mi tör tént?
–  Ki sza ba du lá som  után

meg nő sül tem,  szü le tett  egy
kis lá nyom, Etel ka Di á na. Mi -
előtt vál lal tuk vol na, el men -
tünk  ge ne ti kai  vizs gá lat ra,
hogy  meg tud juk,  vál lal ha -
tunk-e egy ál ta lán gyer me ket,
mert a fe le sé gem tü dő rá kos
volt, az én csa lá dom ban pe -
dig  apai  ágon min den ki nek
da ga na ta volt, az édes apám -
nak,  a  nagy né ném nek  és  a
nagy bá tyám nak is. Mi vel az
or vo sok azt mond ták, an nak
az  esé lye,  hogy  a  gyer me -
künk is be teg lesz, 0,7 szá za -
lék, be le vág tunk.
Ám a kis lány nál más fél éves

ko rá ban  mel lék ve se-da ga na -
tot  di ag nosz ti zál tak.  Nyolc -

éve sen hunyt el. A há zas sá gom
is emi att ment tönk re. A vá lás
anya gi gon dok kal is járt, vé gül
az tán 1996-ban az ut cá ra ke -
rül tem. De per sze a lá nyom el -
vesz té se  fájt a  leg job ban. Én
ak kor csak sír tam, és át koz tam
az Is tent, egy re csak azt kér -
dez ve:  „Mi ért…?! Mi ért halt
meg a kis lá nyom, és én mi ért
élek még min dig?!”

– De mos tan ra meg lel te a
vá laszt, hisz mint em lí tet te,

van még va la mi dol ga ezen a
föl dön.
–  És  a  hát ra lé vő  idő met

igyek szem is hasz no san töl te ni.
– Pél dá ul el jár ked den ként

ide, a lel ké szi hi va tal ba.
– Igen, mert szá mos olyan

do log  van  a  Bib li á ban,  amit
még nem ér tek. Nagy se gít sé -
get  je lent  ne kem,  hogy  ifj.
Cser há ti Sán dor lel kész úr nak
fel te he tem a kér dé se i met. Meg
az tán  fes te ge tek  is.  Tud ja,
édes apám is fes tő volt, au to di -
dak ta  mű vész.  A  be teg ség
mel lett, úgy hi szem, né mi te -
het sé get is örö köl tem tő le… A
vá ro si  könyv tár ból  köl csö -
nöz tem  ki  fes tés ről  szó ló
köny ve ket, hogy el sa já tít has -
sam az ala po kat.

– Szá mom ra meg döb ben tő,
mi lyen csen des de rű vel szól
ne héz csa lá di örök sé gé ről…
– Va ló ban de rűs va gyok, de

csak is a hit mi att. Mert csu pán
Is ten ben és Is ten ál tal tu dom
így fo gad ni és így el fo gad ni a
dol go kat, ahogy van nak… 
Nem fe led kez he tek el ar ról

sem, mi lyen sok jó is tör tént
ve lem mos ta ná ban… A kór -
ház ban pél dá ul, ahol most va -
gyok,  min den ki  imád ko zott
ér tem, eb ből is sok erőt tud -
tam  me rí te ni.  Ko ráb ban  is
vol tak  mel let tem,  so kat  kö -
szön he tek pél dá ul dr. Ro szik
Me lit ta anesz te zio ló gus nak,
aki evan gé li kus és a „ke reszt -
anyám”,  va la mint  dr. Var ga
Ka ta lin on ko ló gus nak  is,  ő

római katolikus. Min dig se gí -
tet tek, bá to rí tot tak en gem.

– És így könnyebb re mény -
ked nie…
– Igen, val lom, hogy na gyon

lé nye ges a po zi tív hoz zá ál lás.
Egy pszi cho ló gus is azt ír ta va -
la hol,  szük ség  van  rá  ah hoz,
hogy be in dul jon a gyó gyí tó  fo -
lya mat a kis agy ban. Én pe dig
hi szek Is ten ben, és ez kel lő képp
de rűs sé és bi za ko dó vá tesz.

g Gaz dag Zsu zsan na

Mégvanittdolgom
Be szél ge tés Ros tás An tal lal

b Há lát és örö möt lá tok a sze mé ben, va la hány szor ta lál ko -
zunk. Ott van min den va sár nap a temp lom nál az is ten -
tisz te let kez de te előtt, és mind ahány szor meg lát, mo so -
lyog va üd vö zöl: „Erős vár a mi Is te nünk!” És ő az, akit min -
den ked den kö szönt he tek a lel ké szi hi va tal ban is, mert
szom jaz za az igét. Mo bil te le fon ján raj ta van ked venc bib -
li ai sza ka sza, a 23. zsol tár is – egy haj lék ta lan tár sa fel -
ol va sá sá ban, aki egy kor pap nak ké szült –, ő pe dig új ra és
új ra meg hall gat ja. Ez év ja nu ár 15. óta meg ke resz telt evan -
gé li kus, a sze ge di gyü le ke zet tag ja. RostásAntallal, „a mi
haj lék ta la nunk kal” be szél get tem. 

Nem egy iro dal mi vagy ze ne mű ről el mond ha -
tó, hogy össze kö tő ka pocs egy há za ink kö zött.
A va la mely egy há zi kö zös ség hez kö tő dő köl -
tők és ze ne szer zők al ko tá sai nem ma rad hat nak
szűk  fe le ke ze ti  ke re tek  kö zött,  ha nem köz -
kincs ként ter jed nek a kul tú rát ér té ke lő ma gyar
egy há zi kö zös sé gek ben. A ka to li kus Ko dály
Zol tán vagy  az  evan gé li kus
Szo ko lay Sán dor, a re for má tus
Gár do nyi Zol tán vagy a bap -
tis ta Be har ka Pál ze nei mun -
kás sá gá ból  épp úgy  me rí te -
nek a ke resz tyén gyü le ke ze -
tek,  aho gyan  Mécs Lász ló,
Sík Sán dor, Re mé nyik Sán dor,
Áp rily La jos és má sok iro dal -
mi al ko tá sai is kö zös kin csei
a ma gyar or szá gi  ke resz tyén
egy há zak nak. 
A közös kincsek kö zé tar to -

zik a száz éve szü le tett evan gé -
li kus di a ko nissza köl tő ha gya té ka is. Így az idén
nem csak az evan gé li ku sok, ha nem a re for má -
tus, a bap tis ta és az evan gé li u mi ke resz tyén
gyü le ke ze tek is meg em lé kez nek Túr me zei Er -
zsé bet ről. Február 26-án az új pes ti bap tis ta gyü -
le ke zet ben hang zot tak fel egy iro dal mi est ke -
re té ben  a  száz  éve  szü le tett  köl tő  im már
klasszi kus sá vált ver sei. Az al ka lom ra hi va ta -
lo sak vol tak az új pesti evan gé li ku sok is. 
Új pes ten  az  evan gé li kus  temp lom  és  a

bap tis ta ima ház egy más szom széd sá gá ban áll.
A két pro tes táns gyü le ke zet egy azon év ben,
1873-ban gyö ke re zett meg az ak kor lé te sült új
te le pü lé sen. A test vé ri kap cso lat az óta is fel -
hőt len közöttük.
Az iro dal mi es ten mint a gyü le ke zet pres bi -

te re,  a  Pro tes táns  Új ság írók  Szö vet sé gé nek
ala pí tó tag ja mond tam em lék be szé det, hi szen
hosszú  ide ig  sze mé lyes  test vé ri  kap cso la tot
ápol hat tam Túr me zei Er zsé bet tel. 
Em lék szem  az  el ső  ta lál ko zás ra,  ami kor

1970-ben  fi a tal em ber ként  be csön get tem  a
Ba las sa gyar ma ti Evan gé li kus Sze re tet ház ka -
pu ján, hogy meg vá sá rol jam az Így le szel ál dás
cím mel  ak ko ri ban  meg je lent  ver ses kö te tét;
mert hogy a bap tis ta gyü le ke ze tek ben, ami óta
csak esz mé lek, rend sze re sen meg szó lal tak a
Túr me zei-ver sek.  Ami kor  Er zsé bet  test vér
meg állt  a  ka pu ban,  kü lö nös  ér zés  fo gott  el,
mint ha a tör té ne lem lap ja i ról jól is mert sze mély
lé pett vol na elém. Vissza fo gott mo sollyal mu -
tat ko zott be, majd a nagy tölgy fa asz tal mel letti
el ső be szél ge tés olyan él ményt je len tett szá -
mom ra, mint ha Lu ther asz ta li be szél ge té se -
i nek ré sze se let tem vol na. At tól kezd ve a ba -
rát ság és a le ve le zés hosszú éve ken át tar tott
ve le – ha lá lá ig. 
Né hány iro dal mi es tet is szer vez tünk kö zö -

sen – leg in kább bap tis ta gyü le ke ze tek ben –,
ame lye ken ő ma ga is mon dott ver se ket, sőt ige -
hir de tés sel is szol gált. Nem egy lel kes sza va -
ló val ta lál koz tam, aki úgy gon dol ta, Túr me zei
bap tis ta le het, mert a ver se i ből ára dó lel ki ség
alap ján kö zénk tar to zó nak érez ték so kan. 
Igen, Túr me zei Er zsé bet evan gé li kus köl tő

test vé rünk volt Jé zus Krisz tus ban, mert ugyan -
ab ból a for rás ból táp lál ko zott, ugyan an nak az
Úr nak meg vál tott gyer me ke volt, ugyan azon a
kes keny úton jár va igye ke zett meg él ni mind -
azt,  amit  Mes te ré től  ta nult.  Sze mé lye sen

mond ta el ne kem egy meg hitt be szél ge tés al -
kal má val:  „Kü lö nö sen  há lás  va gyok  azért,
hogy meg ta lál tuk egy mást Jé zus sal. Ő meg ta -
lált en gem, én meg ta lál tam őt.” Ve le járt éle te
so rán Er zsé bet test vér – aho gyan ő sze ret te, ha
szó lít juk – a „kö dön át, az éjen át, a mé lyen át”,
míg nem nyolc van nyolc éve sen, 2000-ben át

nem lé pett az „atyai haj lék Jé -
zus vé re ál tal ki tárt ka pu ján”.

Cso dák ra em lé kez ni jó –
áll az egyik vers ében, és ez a
cso da  ép pen  száz  év vel  ez -
előtt, 1912. feb ru ár 14-én in dult
Ta má si ban. Túr me zei Er zsé bet
fél re té ve min den aka dályt, lel -
ke sen vit te a lán got, ame lyet fi -
a tal  le ány ként  Is ten  gyúj tott
meg a szí vé ben. Egész éle te so -
rán „ben ne bí zott tel je sen”, és
igye ke zett  má sok nak  „szol -
gál ni, mint a fény”. 

Aki re a feb ru ár 26-i iro dal mi es ten em lé kez -
tünk, „Jé zus Krisz tus igaz po é tá ja” volt. Ezt a
nagy sze rű jel lem zést Re mé nyik Sán dor, az er -
dé lyi evangélikus köl tő ad ta Túr me zei Er zsé -
bet ről, az ak kor fi a tal di a ko nissza nő vér ről, ami -
kor  1941  ta va szán ol vas va ver se it meg érez te
ben nük azt a köz vet len kap cso la tot, amely az
Úr szol gá ló le á nyát Meg vál tónk kal, Jé zus Krisz -
tus sal kö töt te össze. 
Túr me zei Er zsé bet hat éves ko rá tól írt ver -

se ket. Be szél ge té sünk al kal má val pró bál tam ki -
pu ha tol ni, ho gyan is szü let tek ezek a re mek -
be sza bott, az óta klasszi kus sá lett al ko tá sok,
mi ként ala kult át egy-egy lel ki él mény köl te -
ménnyé. „A ver sek min dig bel ső in dít ta tás ból
szü let nek – mond ta –, ad dig for ga tom a szí -
vem ben a gon do la tot, amíg vers sé ér le lő dik
ben nem. Volt már, hogy éj sza ka éb red tem föl,
és azon nal ír ni kel lett. Van per sze úgy is, hogy
idő vel iga zí ta ni kell a le jegy zett so ro kon” – ava -
tott be mű vé sze té nek tit ká ba.
Is ten ál dot tá tet te éle té ben a di a ko nissza -

mun kát, de bát ran ál lít hat juk, hogy ver seivel
gya ko rol ta a leg na gyobb ha tást szű kebb és tá -
gabb kör nye ze té re. Nyolc száz het ven is mert ver -
se, mű for dí tá sa, ének szö ve gei ver ses kö te te i ben
ju tot tak el az ol va sók hoz, „a hall ga tás éve i ben”
pe dig gép írás ban ter jed tek. 
Akár in ter jút adott, akár csak be szél get tünk,

min dig  szó  esett  a  ver sek ről.  Egy szer  azt
mond ta: „Sze re tem, ha a vers ben van rit mus,
ha a vers mu zsi kál. Köl té sze tem hez az Úr ad -
ta meg az alap han got, amely az után min den va -
ri á ci ó ban vé gig kí sér te az éle te met.” 
Hét ver se szó lalt meg az új pes ti iro dal mi es -

ten, köz ben éne kek és or go na szó hang zott fel,
ez utóbbi Tó ka Ágos ton mű vé szi elő adá sá ban.
Míg szólt a ze ne, te kin te tem hol a ke reszt re,
hol az or go na sí pok ra ve tő dött, mert – ami ként
Er zsé bet test vér is ír ta – azok „össze tar toz nak”.
Ezen az iro dal mi es ten ne kem is, mint an nak
ide jén őne ki, „a ke reszt alatt kez dett öröm ről
zen ge ni a szí vem”.
Egy  kri ti ku sa  azt mond ta  ró la:  „egy hú rú

hang sze ren ját szik”, de sok ez ren ta nú sít juk,
hogy ez a húr gyö nyö rű en zen gett, és ver sei
még so ká ig vissz han goz ni fog nak nem ze dé -
kek aj kán. 

g Ma ro si Nagy La jos 
bap tis ta lap szer kesz tő

TúrmezeiErzsébet
költészeteközöskincsünk

Ha zánk ban ta nács ko zott már ci us 30. és áp -
ri lis 3. kö zött az Eu ró pai Ke resz tény Nők Öku -
me ni kus Fó ru má nak (Ecu me ni cal Fo rum of
Euro pe an Ch ris ti an Wo men – EFECW) ve ze -
tő sé ge. 
Az  An ni ka Da mir ji an (Svéd or szág)  és

Mart ina Hein richs (Hol lan dia) el nök asszo -
nyok  ál tal  össze hí vott  tes tü let  tag jai  a  ta -
nács ko zás nap ja i ban ta lál koz hat tak dr. Fischl
Vil mos sal, a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me -
ni kus Ta ná csá nak újon nan vá lasz tott fő tit ká -
rá val, va la mint a ha zai öku me ni kus nő bi zott -
ság tag ja i val, így ve ze tő jé vel, P. Tóth né Sza kács
Zi ta re for má tus lel kész nő vel és evan gé li kus kol -
lé gá já val, B. Pin tér Már tá val, aki nem ze ti ko -

or di ná tor ként  kép vi se li  ha zán kat  a  fó rum
mun ká já ban.  Vi rág va sár nap  dél után ján  az
óbu dai  re for má tus  nő szö vet ség  tag jai  lát ták
ven dé gül a ti zen egy fős de le gá ci ót. 
A Fó rum há rom év ti zed del ez előtt, 1982-ben

ala kult meg a sváj ci Gwatt ban az zal a cél lal,
hogy kö zel hoz za egy más hoz az el té rő kul tu -
rá lis  és  po li ti kai  kö zeg ben  élő  ke resz tény
asszo nyo kat.  A  bu da pes ti  ta nács ko zá son  a
ve ze tő ség  fel ada ta  a  har minc éves  ju bi le um
szep tem ber re ter ve zett mél tó meg ün nep lé sé -
nek elő ké szí té se volt, to váb bá a szer ve zet új kül -
de tés nyi lat ko za tá nak meg szö ve ge zé se – te kin -
tet tel a meg vál to zott, egye sült Eu ró pá ra. 
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„Evan ge lisch in Öster reich“: Nicht nur man -
chem Nicht-Öster rei cher mu tet die se Kom bi -
na ti on exo tisch an, gilt Öster reich doch ge -
mein hin  als  Klö ster reich,  über  des sen  ba -
rock ka tho li schen Gaue Ma ria als Ma gna Ma -
ter Au striae von Ma ria zell aus wacht. Evan ge -
lisch in Öster reich – das sind nicht nur neu-
öster rei chi sche Mi gran ten oder evan ge li sche
Ver trie be ne  und  de ren Nach kom men. Viel -
mehr sind da mit auch evan ge li sche Öster rei -
cher ge meint, de ren Vor fah ren sich zum Teil
lan ge vor dem „To le ranz pa tent“ Jo se phs II. im
Jahr 1781 zur Re for ma ti on be kann ten. Lan ge be -
vor Öster reich zum „Hort des Ka tho li zis mus“
er klärt wur de.
Wer  ver ste hen  will,  was  „evan ge lisch  in

Öster reich“  be deu tet,  kann  sich  um  einen
Ein blick in den öster rei chi schen Pro te stan tis -
mus der Ge gen wart be mü hen. Er muss aber
auch  in  die  Ge schich te  blicken. Wer  selbst
evan ge lisch in Öster reich ist und sich über sich
selbst auf klä ren will, wird dies nicht min der tun.
Er wird da bei kaum an der öster rei chi schen Re -
for ma ti ons ge schich te,  vor  al lem  dem  Ge -
heim pro te stan tis mus und dem To le ranz pa tent
vor über ge hen.
Evan ge li sche in Öster reich se hen sich – wie

vie le an de re Min der hei ten auch – ver stärkt da -
zu her aus ge for dert, ih re Iden ti tät zu be den ken,
um sich ih rer selbst zu ver ge wis sern. Dies ist
auch wich tig, um sich ge gen über der nicht-
evan ge li schen Mehr heit zu pro fi lie ren. Auf fäl -
lig ist, dass die Kir chen ge schich te, das heißt vor
al lem:  die  öster rei chi sche  Re for ma ti ons ge -
schich te und die Ge schich te des Ge heim pro -
te stan tis mus, für die Iden ti tät vie ler Evan ge -
li scher in Öster reich in der Ge gen wart von her -
aus ra gen der Be deu tung ist. Das Be son de re am
Um gang  vie ler  Evan ge li scher  in
Öster reich mit Kir chen ge schich te in
Pre digt,  Re li gi ons un ter richt  und
Theo lo gie ist Fol gen des: An ge sichts
der  kli schee haf ten  Gleich set zun -
gen von „öster rei chisch“ und „ka -
tho lisch“  so wie  von  „evan ge lisch“
und „deutsch“ weist man ei ne spe -
zi fisch öster rei chisch-evan ge li sche
Iden ti tät schon in der Ge schich te
nach und un ter streicht die se be son -
ders. Be stimm te Pas sa gen der Ge -
schich te  des  Pro te stan tis mus  in
Öster reich wer den des halb in ver -
hält nis mäßig großem Um fang im -
mer wie der zur Selbst ver ge wis se -
rung ver ge gen wär tigt. Blickt man
et wa  auf  die  The men stel lun gen
theo lo gi scher Ab schluss ar bei ten an
der Wie ner Fa kul tät, so fällt die Be -
liebt heit  der je ni gen  The men  ins
Au ge, die für eben die se ge schicht -
li che Selbst ver ge wis se rung am be -
sten ge eig net schei nen. Zu al ler erst
ist  hier  der  Ge heim pro te stan tis -
mus zu nen nen. 
Sa lopp ge sagt geht es beim Um -

gang  Evan ge li scher  in  Öster reich
mit Ge schich te al so oft um mehr, als
nur zu ver ste hen, wie sich der öster rei chi sche
Pro te stan tis mus in der Ge schich te zu sei ner
heu ti gen Ge stalt ent wickelt hat. Es geht nicht
nur dar um, die re gio na len Spe zi fi ka und all ge -
mein den ge schicht li chen Zu sam men hang zu
ken nen, in dem man heu te selbst steht. Son -
dern der ste te Rück griff auf be stimm te Pas sa -
gen der öster rei chi schen Pro te stan tis mus ge -
schich te hat die Funk ti on, die Stif tung und Be -
stär kung der Iden ti tät „öster rei chisch-evan ge -
lisch“ nach in nen und außen zu lei sten, wel che
auf grund der Min der heits si tua ti on er for der -
lich ist. Vor al lem die frü he und dar auf fol gen -
de Pha se der Pro te stan tis mus ge schich te hält

die „sto ries“ be reit, die die Zu sam men ge hö rig -
keit von „evan ge lisch“ und „öster rei chisch“ zu
er wei sen ver mö gen. 
Ver steht man den Um gang Evan ge li scher in

Öster reich mit Ge schich te in die ser Wei se, so
er scheint der oft zu ver neh men de aus gie bi ge
Ver weis auf die Blü te des öster rei chi schen Pro -
te stan tis mus in sei nen er sten hun dert Jah ren
als Be weis für die tie fe Mög lich keit der Kom -
bi na ti on von „evan ge lisch“ und „Öster reich“.
Die Be to nung der Kräf tig keit der in sich viel -
ge stal ti gen öster rei chi schen Re for ma ti on kann
als Be weis füh rung ge gen ka tho li sche Ex klu si -
van sprü che auf Öster reich und ge gen re for ma -
to ri sche  Ge schichts bil der  ge le sen  wer den.
Letzt end lich  kann  sich  so  die  Kom bi na ti on
„evan ge lisch“  und  „öster rei chisch“  als  ur -
sprüng li cher er wei sen als der durch die Ge gen -
re for ma ti on ge präg te öster rei chi sche Ka tho -
li zis mus. 
Ein wei te rer iden ti täts stif ten der Fak tor ist der

viel be han del te Ge heim pro te stan tis mus. Mit
„Ge heim pro te stan tis mus“ be zeich net man die
ge ne rell ver bo te ne, bis wei len mit Aus wei sung
be straf te Pfle ge evan ge li scher Ge sin nung  in
ver schie de nen Ge bie ten des heu ti gen Öster -
reich, vor al lem in den 150 Jah ren vor dem To -
le ranz pa tent von 1781. Nach außen wa ren die
Ge bie te ka tho lisch-mo no kon fes sio nell, so dass
der Pro te stan tis mus ge heim, zum Teil von be -
trächt lich vie len evan ge lisch Ge sinn ten prak -
ti ziert wur de, die aber „offi zi ell“ ka tho lisch blie -
ben. Der Ge heim pro te stan tis mus bie tet ei ner -
seits An lass  für zahl rei che mi kro hi sto ri sche
Stu di en. An de rer seits stellt er wich ti ge Ele men -
te wie Er zäh lun gen oder auch Bild ma te ri al für
die evan ge lisch-öster rei chi sche Iden ti täts bil -
dung in Re li gi ons un ter richt und Pre digt be reit.

Wich tig  ist,  dass  er  den  Evan ge li schen  in
Öster reich grund sätz lich ei ne ge schicht li che
Kon ti nui täts li nie von den An fän gen der Re for -
ma ti on in Öster reich bis hin zum To le ranz pa -
tent  von  1781  er mög licht. Da durch  er bringt
man den Be leg da für, dass sich Evan ge li sches
im mer schon in Öster reich be fand. Ge gen über
der  Gleich set zung  von  „evan ge lisch“  und
„deutsch“ wird so be wie sen, dass es sich beim
öster rei chi schen  Pro te stan tis mus  nicht  um
ei ne Wie der ein füh rung durch (deut sche) Mi -
gra ti on han delt, son dern um et was „ge nu in“
Öster rei chi sches.

g Pa trick Leist ner
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Als Deutsch land und ganz Eu ro pa in West und
Ost ge teilt wur de, setz te der An fang vom En -
de für Bill mut hau sen ein. Die DDR-Re gie rung
woll te we gen der Flucht ge fahr kei ne Or te ha -
ben, die zu na he an der Gren ze lie gen. Als in
den 1970er Jah ren die Grenz an la gen zwi schen
Thü rin gen und Fran ken wei ter ver schärft und
aus ge baut  wur den,  lag  Bill mut hau sen  nicht
mehr nur im Grenz be reich, son dern im 500-
Me ter-Schutz strei fen. Der Be schluss war klar:
Bill mut hau sen liegt zu nah
an  der  Gren ze  und muss
weg – offi zi ell mit der zy ni -
schen Be grün dung, durch
die se  Maß nah me  einen
Hektar  land wirt schaft lich
nutz ba re Flä che zu ge win -
nen.
Ei ne klei ne Rück blen de:

Im 14. Jahr hun dert wur de
Bill mut hau sen erst mals ur -
kund lich er wähnt. Es blieb
über die Jahr hun der te hin -
weg ein klei nes Dorf mit et -
wa 50 Ein woh nern und ei -
ge nem Cha rak ter. Im Lauf
der Jahr hun der te ent stand
dort  ein präch ti ges Guts -
haus, ei ne klei ne Müh le am Bach, ei ne – üb -
ri gens evan ge lisch-lu the ri sche – Kir che mit
Fried hof.  Und  na tür lich  ein  paar  nor ma le
Wohn häu ser, rings um Wie sen, Wald und ein
See. Ein klei nes Dorf, wie so vie le an de re.
Doch  zu  DDR-Zei ten  kämpf ten  die  Be -

woh ner von Bill mut hau sen einen Kampf um
ihr Dorf, den sie nur ver lie ren konn ten. Je den
Abend um 19 Uhr kam ein Wach mann zu je -
dem Haus und kon trol lier te, wie vie le Per so -
nen im Haus an we send sind und sperr te dann
die Tür von außen ab. Da mit soll te er reicht wer -
den, dass die Bill mut hau se ner we der selbst flie -
hen noch zur letz ten Sta ti on für Flücht lin ge aus
dem Lan des in ne ren wer den.
1978 ver ließ die letz te Fa mi lie den Ort. Bill -

mut hau sen wur de dem Erd bo den gleich ge -
macht. Einen klei nen „Sieg“ konn ten die Ein -
woh ner noch da von tra gen: Sie wehr ten sich
er folg reich ge gen die Ex hu mie rung ih rer Ver -
stor be nen. Da mit ist der Fried hof ge blie ben.
Und er ist bis auf den heu ti gen Tag das letz te
Zeug nis von Bill mut hau sen.
Un längst stand ich da – in Bill mut hau sen.

Grä ber als letz te Zeu gen ei ner Ge schich te. Die
Na men auf den Grä bern ste hen da für, dass
hin ter  der  Ge schich te  im mer  auch  Men -
schen ste hen. Sie ha ben das En de ih res Hei -
mat dor fes si cher lich kom men se hen und ha -
ben  es  doch  nicht  mehr  er lebt.  Rings um
Wie sen, wo einst Häu ser stan den und Men -
schen zu Hau se wa ren.
Fo tos in ei ner klei nen Ge denk kap pel le, die

in zwi schen  auf  die sem  Fried hof  er rich tet
wur de, bie ten den Ver gleich. Bill mut hau sen
da mals – mit Häu sern und Le ben. Und aus
der sel ben Per spek ti ve auf ge nom men, Bill mut -
hau sen heu te – kei ne Häu ser, nur noch ein
Fried hof.
Und bei Jo sua heißt es: Ihr sollt wis sen von

gan zem Her zen und von gan zer See le, dass
nichts da hin ge fal len ist von all den gu ten Wor -
ten, die der HERR, eu er Gott, euch ver kün digt
hat. Es ist al les ge kom men und nichts da hin -
ge fal len.
Ich ste he in Bill mut hau sen und will Jo sua

kor ri gie ren: Es ist nicht so ge kom men. Und es
ist  al les  da hin ge fal len.  Ich  fah re  über  die
Gren ze von Thü rin gen nach Un ter fran ken. Ein
paar Ge denk schil der ste hen da. Zwei Me ter
Sta chel draht  hat  man  be las sen.  Und  noch
sieht man auch an der Ve ge ta ti on, wo einst der
To des strei fen ver lief, denn die in den letz ten

zwan zig  Jah ren  ge pflanz ten  Bäu me  ha ben
noch nicht die Hö he der be nach bar ten thü rin -
gi schen und baye ri schen Bäu me er reicht.
Die Gren ze ist hier noch ir gend wie fassbar,

aber an ganz vie len an de ren Stel len  ist das
schon lan ge nicht mehr so. Wun den ver hei -
len mit der Zeit. Das Mit ein an der von Un ter -
fran ken  und  dem  süd li chen  Thü rin gen  ist
nach  lan gen  Jah ren  wie der  ei ne  Selbst ver -
ständ lich keit.

Doch die Tür zum Ver ges sen öff net sich.
War da je ei ne Gren ze? Was ist da pas siert?
Wie wur de das Land ge teilt und wie der ver -
eint? Ich weiß nicht, wie vie le Schü ler die ser
Re gi on noch aus kunfts fä hig sind, ob wohl sie
ja nicht weit weg woh nen. Aus ei ge ner Er in -
ne rung je den falls wis sen sie aus die sen Zei -
ten nichts.
Und bei Jo sua heißt es: Ihr sollt wis sen von

gan zem Her zen und von gan zer See le, dass
nichts da hin ge fal len ist von all den gu ten Wor -
ten, die der HERR, eu er Gott, euch ver kün digt
hat. Es ist al les ge kom men und nichts da hin -
ge fal len.
Bill mut hau sen  ist  den noch  da hin ge fal len

und zum Mahn mal ge wor den: Für ei ne Zeit,
die die Ge ne ra ti on nach uns nicht mehr er lebt
hat. Für Men schen schick sa le. Für Wun den, die
man cher orts  hei len – Gott  sei Dank! Doch
auch  für  die  Ge schich te,  die  zu  ver ges sen
sich als Feh ler er wei sen kann. Und auch für un -
ser  mat tes  Ge wis sen  kann  die  Ge schich te
die ser Ge gend, in der kein Le ben mehr sein
dürf te, ein Mahn mal sein.
Bill mut hau sen ist aber noch mehr. Es be ein -

druckt mich, dass die ser Ort ge ra de durch den
Fried hof, durch sei ne To ten noch lebt. Und es
ist trotz der Ge schich te ir gend wie gut, in Bill -
mut hau sen zu sein. Es ist kein le bens feind li cher
Ort ge wor den. Men schen kom men zu den Grä -
bern und ge den ken ih rer Vor fah ren. Ge den ken
ist Le ben. Und In ter es sier te wie ich kom men
vor bei und las sen sich von dem, was sie dort
se hen be rüh ren, an spre chen – und sie ge hen
an ders nach Hau se, als sie ge kom men sind. Ver -
än de rung be wirkt wei te re Ver än de rung. Wie
ist Zu kunft zu ge stal ten? Das ist ei ne Fra ge, die
zu tiefst mit Le ben zu tun hat.
Bill mut hau sen mahnt auch, sich in die ser

Welt nicht all zu gut ein zu rich ten, weil sie nich -
tig sein kann, wie Paul Ger hardtmahnt: So will
ich zwar nun trei ben / mein Le ben durch die
Welt, / doch denk ich nicht zu blei ben / in die -
sem frem den Zelt. / Ich wand re mei ne Straße
/ die zu der Hei mat führt, / da mich ohn al le
Maße / mein Va ter trö sten wird.
Und so bleibt wahr, was bei Jo sua ge schrie -

ben ist: Ihr sollt wis sen von gan zem Her zen und
von gan zer See le, dass nichts da hin ge fal len ist
von all den gu ten Wor ten, die der HERR, eu er
Gott, euch ver kün digt hat. Es ist al les ge kom -
men und nichts da hin ge fal len.

g Hol ger Man ke

Lebenaminnerdeutschen
Todesstreifen

Ge schich te und Iden ti tät: Die Aus wan de rung evan ge -
li scher Kärnt ner um 1650, ge deu tet nach dem Vor bild
des Aus zugs Abra hams in das ver heiße ne Land. Er in -
ne rungs bild in der Kir che von Wain bei Ulm. Aus: Ge -
schich te  des  Chri sten tums  in  Öster reich.  Von  der
Spätan ti ke  bis  zur  Ge gen wart.  Öster rei chi sche  Ge -
schich te 13, hg. v. Leeb u.a. 2003. S. 266.
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Mert mi kor az em ber ily já té -
kot né zi, szí vé ben fel buz dul és
Is ten  ha rag já túl  meg röt ten.
Ezért ez  já té kot ki gyel me tek
oly  mu lat ság nak  vél je,  ki be
em be ri élet nek mód ja  jó er -
kölcs re iga zit ta tik.” 
Amíg te hát a for rás mű, az

an tik  gö rög Elekt ra a  szent
bosszú drá má ja, Bor nem isza
Elekt rá ja er köl csi in tés, a jó -
ra va ló ne ve lés,  a  szebb ke -
resz té nyi élet meg élé sé re buz -
dí tó mű, an nak el le né re, hogy
itt is be vé gez te tett a drá ma:
Ores tes meg to rol ja Aga mem -
nón ha lá lát.
Drá ma tör té né szek  szin te

har sány  szó val  cá fol ják  Bor -
nem isza sze rény köz lé sét, mely
sze rint  a  gö rög  drá ma  „na -
gyobb  rész re  for dít ta tott”  –
ma gyar mű ként, a ma gyar drá -
ma írás erek lyé je ként jel lem zik
a  mű vet.  Te szik  ezt  an nak
okán is, mert a szín da rab cse -
lek mé nye a ko ra beli Ma gyar -
or szág  tár sa dal mi-po li ti kai
hely ze té be ágya zó dik, a fi gu rák
– gö rög ne vük el le né re – ma -
gyar er köl csi sé get, szo kás ren -
det  kép vi sel nek.  Még  az  is
em lí tést ér de mel, hogy Pa ra -
si tus (no men est omen), Ae g -
is tus  ki rály  „ud va ron ca”  az
ere de ti  drá má hoz  ké pest  új
sze rep lő ként lép szín re a friss
hang vé te lű da rab ban.
Ar ra is ér de mes em lé kez tet -

ni, hogy a mű – szín pa di sor -
sát te kint ve – év szá za do kon át
kal ló dott, míg nem Mó ricz Zsig -
mond ke ze i hez  is  el ju tott  a
fenn ma radt ár va pél dány. A da -
ra bot az tán az író iga zí tot ta il -
lő  ta pin tat tal  szín pad ra,  a
Nem ze ti Szín ház pe dig 1931-
ben be mu tat ta. 

Schöpflin Ala dárma gasz ta -
ló kri ti kát írt a szen zá ci ós pre -
mi er ről: „A Nem zeti Szín ház -
ban elő ad ták a ma gyar iro da -
lom  el ső  drá mai  em lé két,
amely nem csak iro da lom tör té -
ne ti erek lye…, ha nem drá ma -
i lag és szín pa di lag ma is élet ké -
pes mű, s amel lett a ré gi ma -
gyar  nyelv nek  és  gon dol ko -
dás mód nak  meg döb ben tő en
ér de kes em lé ke.”
Az al ko tást az tán a 20. szá -

zad ban iro da lom tör té né szek
„vet ték párt fo gá suk ba”, min de -
nek előtt Ne m es kürty Ist ván,
aki nem csak mo nog rá fi át írt
Bor nem iszá ról, ha nem szín re
is vit te a kin cses drá mát egy is -
ko la fa lai kö zött.

Ka to na Im re dra ma turg és
ren de ző szin tén ér tő tisz te lő je
a ma gyar drá ma egyik meg ala -
po zó já nak.  Ő  volt  az,  aki  az
„egész já ték nak de rék sum má -
ján” az élő nyelv hez kö ze lít ve
sze ren csés  kéz zel  iga zí tott,  a
szín mű vet  több  ját szó he lyen
is be mu tat ta, míg nem – a For -
rás  Szín ház zal  kar ölt ve  –  az
Evan gé li um  Szín ház  szín pa -
dá ra  is  el jut tat ta  a  kor sza kos
mű vet, im már újabb, sa já tos fel -
fo gás ban.

* * *

A vi rág va sár na pi pre mi er nem
kis meg le pe tés sel szol gált. A
drá ma szö ve te iro dal mi szín -

pa di al ko tás sá ne me sült, a ka -
tar zist  nem  a  jel le mek  ádáz
küz del me,  ha nem  a  szép ség
esz té ti ká ja  fa kasz tot ta  fel  a
né ző ben. Ka to na Im re most a
drá mai vo nal ve ze tés he lyett –
aho gyan be kö szön tő írá sá ban
elénk  tár ta  –  „az  ős ha gyo -
mány üze ne tét” he lye zi a kö -
zép pont ba.
Re gö lés sel  in dít ja  az  elő -

adást, de ez nem az ősi, po gány
 gyö ke rű, jó kí ván sá go kért ki ál -

tó dal, ha nem tra gé di át sej te -
tő, bo tok dü bör gé sé vel kí sért
hang me net. A ren de ző e szi -
kár dal la mok ba szö vi be le az
alá zat tal átfé sült, meg fi a ta lí tott
Bor nem isza-szö ve ge ket. E bal -
la disz ti kus vo nal ve ze tés mind -
vé gig  je len van a szín pa don. 
A dísz let is iro dal mi szín pa -

di: há rom ég be szö kő, ma gas
lét ra,  já té kos sá got  ser ken tő
ló cák, kes keny pal lók a lét rák
kö zött.  „Di ák kel lé kek”  ezek,
vissza len dí tik a né zőt az egy kor
volt  di ák szín ját szás  vi lá gá ba,
ugyan ak kor „mai” fan tá zi á ját is
moz gó sít ják. 
A  dráma  sze re pe it  szí né -

szei kö zött cse rél ge ti Ka to na
Im re,  ez zel  azt  szug ge rál va,
hogy a ben nünk la ko zó jó és
rossz,  a  go nosz  és  ne mes,
mint  a  te rem tés  ado má nya
(„ke ver cse”)  mind annyi unk -
ban – bár nem egyen lő adott -
ság ként – je len van. A sze re pek
fel cse ré lé sét – azo nos sá gát –
szí nek (szí nes ken dők, sá lak,
mel lé nyek) jel zik.
Ae g is tus ki rály vö rös, stó la -

sze rű  sál ját  az  a  szí nész  öl ti
ma gá ra, aki az adott pil la nat -
ban a zsar nok ki rályt meg je le -
ní ti. Cli tem nest ra vö rös ken -
dő jét két szí nész nő cse rél ge -
ti. A kék ken dő az óva tos és
en ge del mes  Ch ri sot he mist
ját szó szí né sze ké, a gyász szí -
nű,  fe ke te ken dő az Elekt rát
meg sze mé lye sí tő szí nész nők
azo no sí tó ja. Pa ra si tus, a két -
szí nű  szol ga  sál ja  (mint  az
ud va ri mu lat ta tó ké) sár ga koc -
kás – ez is há rom szí nész vál -
lát dí szí ti, ha ép pen a szol ga
szö ve gét mond ják. A sor to -
vább  foly tat ha tó;  a  Mes tert
és  Ores test  föl vált va  je le ní ti
meg két szí nész. 
A ren de zői öt let per sze né -

mi bo nyo dal mat idéz elő, kü -
lö nö sen azok nál a né zők nél,
akik  sem  Szo phok lész,  sem
Bor nem isza Pé ter Elekt rá ját
nem  is me rik.  (A  né zők nek
szánt „aján lás” sem kí nál iga -
zi fo gó dzót, amely ből cse kély -
ke  is me re tet  –  „sum mát”–
kap hat ná nak a da rab tör té ne -

tét ke vés bé is me rő szín ház lá -
to ga tók ar ról, hogy Aga mem -
nón  ki rályt  meg öli  fe le sé ge,
hogy sze re tő jé vel él hes se vi lá -
gát,  s  ezért Aga mem nón  lá -
nya,  Elekt ra  bosszút  for ral,
amely nek be tel je sí tő je Ores -
tes, Elekt ra öccse lesz.)
Az  ön tör vé nyű  ren de zői

fel fo gást le het sze ret ni, eset leg
el vet ni, de mű fa jon be lül (szi -
go rú an mint iro dal mi szín pa -
di al ko tást) tisz ta szív vel meg -

sü ve gel he tő az át él ten meg je -
le ní tett fi gu rá kért, a szép szö -
veg mon dá sért, a meg ren dí tő
kó ru sért, a csen de kért, a re -
mek,  nép tánc gyö ke rű  moz -
gá sért,  de  min den kép pen  a
nagy  ha tá sú,  „Szent  Ist ván
né pét”  áhí tat tal  ma gasz ta ló
kó rus da lért.
Ha a re cen zens – mint Bor -

nem isza Pé ter Ma gyar Elekt -
rá já ért ra jon gó és a szí né szi
tel je sít mény füg gő sé get nagy -
ra be csü lő né ző – a sa ját óhaj -
tá sát ír hat ná fel Ka to na Im re
pró ba táb lá já ra, ak kor a szí né -
szi  ar cok  sért he tet len sé gé re
hív ná fel a fi gyel mét. 
Már csak azért is, mert Bor -

nem isza  hő se i nek  sor sa  sze -
mély re  sza bott;  a  go nosz ság
meg bün te té sét  nem  Is ten től
vár ják, ha nem azt sa ját ma guk
– ki-ki jel le me sze rint! – sze ret -
nék meg cse le ked ni. Ez a cse -
lek vés egy iga zi konflik tu sok -
kal  ter helt  elő adás ban  „nem
fut hat át több ké zen”, mert el -
vész az össze üt kö zés ere je és az
azo no su lás esé lye.
Iro dal mi szín pa di elő adás -

ban más a hely zet. A di csé rő
sza vak a kö zös tel je sít ményt il -
le tik.  Te hát  kö vet kez zék  a
szín lap sze rin ti fel so ro lás. Az
„érem osz tás ban”  a  do bo gó
leg fel ső  fo kán  áll  a  dra ma -
turg, dísz let-és jel mez ter ve ző,
ren de ző, Ka to na Im re. Szo ro -
san  mel let te  Dem csák Ot tó
ko re og rá fus, aki az „ősi üze ne -
tet” né pi mo tí vu mok ban bő -
vel ke dő moz du la tar ze nál ja i val
„csúcs ra já rat ta”. S a nagy sze -
rű szí nész csa pat, amely „kó -
rus ként” is re me kelt, to váb bá
a ren de ző sze rep me ta mor fó -
zi sát meg va ló sí tot ta: Pel ső czy
Lász ló, Szőcs Eri ka, Hor váth
Lász ló, Mol nár Ani kó, Ács Ta -
más, Szlú ka Bri git ta, Papp
At ti la, Mül ler Zsó fia és Czár
Lász ló.
Szép es ténk volt. Olyan új

Ma gyar Elekt ra szü le tett,
amely ben  a  ren de zői  ön fel -
mu ta tás nem gyűr te le Bor ne -
misza Pé tert.

g Pár kány Lász ló

BornemiszaPéter
magyarElektrája

Vi rág va sár na pi be mu ta tó az Evan gé li um Szín ház ban Mi a kö zös a Mil le ná ris Te át -
rum ban,  a  Por sche Hun gá ria
köz pon ti iro da há zá ban, a volt
Ma lév uszo dá já ban és a zom bai
evan gé li kus temp lom ban? Aki
tud ja a kér dés re a vá laszt, an nak
bi zo nyá ra az sem okoz meg le -
pe tést,  hogy  ami kor  be lép  a
Lágy má nyo si  Öku me ni kus
Köz pont ban meg ren de zett leg -
újabb ki ál lí tás ra, az el ső ké pen
a Me gye ri híd le nyű gö ző, fer de -
ká be les  szer ke ze tét  pil lant ja
meg, vagy egy csa lá di Bib li át a
Kró ni kák má so dik köny vé nél
ki nyit va  a  kö vet ke ző  he lyen:
„Ki va gyok én, hogy né ki há zat
csi nál has sak?”. (2 Krón 2,6) 
Ho gyan  is  kap cso lód nak

ezek az egy más tól funk ci ó juk -
ban na gyon kü lön bö ző lé te sít -
mé nyek  egy más hoz  és  hoz -
zánk? Az összes fent em lí tett
épít mény  ter ve ző je  az Észa ki
Evan gé li kus Egy ház ke rü let fel -
ügye lő je, Ben czúr Lász ló Ybl-
dí jas épí tész, aki nek mun ká i ból
már ci us 29-én nyílt ki ál lí tás –
a nem mel les leg szin tén ál ta la
ter ve zett épü let ben.

A Ben czúr Épí tész iro da és a
Ben czú rok cí mű  tár la tot  az
Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá -
lis  Ala pít vány  és  az  Észa ki
Evan gé li kus  Egy ház ke rü let
szer vez te, és azon (mi ként cí -
me  is  sej te ti)  az  épí tész  fel -
ügye lő gyer me kei – Ben czúr
Eme seMun ká csy-dí jas kép ző -
mű vész és ifj. Ben czúr Lász ló
Pro  Ar chi tec tu ra  dí jas  épí -
tész  –  mun ká i ból  is  íze lí tőt
kap hat a lá to ga tó.

Meg nyi tó be szé det az evan -
gé li kus egy ház ré szé ről dr. Fa -
bi ny Ta más püs pök mon dott,
aki az idő-tér-szép ség szak rá lis
épí té szet ben  meg nyil vá nu ló
vég te len sé gé ről be szélt. An nak
el le né re,  hogy  a mai  egy há zi
épü le tek egy sze rűbb és „funk -
ci o ná li sabb” for ma vi lá got tük -
röz nek, még is ezek azok a he -
lyek,  ahol  az  em ber nek  úgy

kel le ne érez nie, hogy nem az
idő az úr, ha nem az örök ké va -
ló ság, a tér nem zárt, ha nem tá -
gas, mely ben a leg tö ké le te sebb
szép ség gel  ta lál koz ha tunk.
Mind ez  a  te het sé ges  al ko tók
mun ká já nak  ered mé nye ként
bon ta ko zik ki, mi ként a Ben -
czúr Lász ló és mun ka tár sai ál -
tal ter ve zett temp lo mok ban is.
Míg az épü le tek sza vak nél -

kül fe je zik ki a fen ti e ket, Ben -
czúr Eme se al ko tá sa i nak már

a cí mei is be szé de sek. A Min -
den örök, il let ve a Nem min den
örök, a Ne zár kózz el vagy a
Ta láld meg a he lyed cí mek
szin tén az idő, a tér és az em -
ber  kü lön le ges  kap cso la tát
hang sú lyoz zák. 
Ben czúr Lász ló mun kás sá -

gá nak im po ná ló sok szí nű sé gét
és  gyer me ke i nek  fi gye lem re
mél tó  te het sé gét  emel te  ki

Nagy Ta más Ybl-dí jas épí tész
is, aki a szak ma kép vi se le té ben
mél tat ta a ki ál lí tást.
Ez a „Ben czúr-fé le” sok szí -

nű ség, te het ség és szak ra li tás
– „tér ben és idő ben” – áp ri lis
30-ig te kint he tő meg a Ma gyar
tu dó sok kör út ja 3. szám alatt
ta lál ha tó  öku me ni kus  köz -
pont ban hét fő től csü tör tö kig
14–18,  va sár nap pe dig  15–17
óra kö zött. 

g Gomb kö tő Be á ta

„Ki va gyok én, 
hogy né ki házat csinálhas sak?”

f Folytatás az 1. oldalról

Trajt ler Gá bor lel kész, or go na -
mű vész sa ját éle tén ke resz tül
em lé ke zett vissza a pász to ro -
ló Im re bá csi ra, aki se gí tet te őt
pá lya kez dő ként,  kon cert-  és
mun ka le he tő sé ge ket ad va ne -
ki. Ké sőb bi éne kes könyv-szer -
kesz tői  te vé keny sé gük ről  is
be szélt  –  időn ként  mo solyt
csal va a hall ga tók ar cá ra.

Me ző Im re ze ne szer ző, Liszt-
ku ta tó  a  Ze ne mű ki adó ban  a
Liszt-össz ki adás kap csán vég -
zett kö zös mun ká juk ról szólt,
ki emel ve  Su lyok  Im re  rá ter -
mett sé gét, pre cíz sé gét, biz tos
nyelv tu dá sát és nagy sze rű em -
be ri tu laj don sá ga it.

Ben ce Gá bor egy ház ze nész,
kar nagy,  ke len föl di  kán tor  a
tő le meg szo kott len dü le tes ség -
gel  Im re  bá csi  ze ne szer zői
kva li tá sa it  mél tat ta.  Mint
mon dot ta, nin cse nek fe les le -
ges han gok a  ze né jé ben,  s ő
ma ga is so kat me rí tett or go -
nis ta előd je ze ne mű ve i ből.
A temp lom fa lán mos tan tól

már vány táb la hir de ti: „»Bol do -
gok, kik há zad ban él nek…« Itt

szol gált Is ten di cső sé gé re Su -
lyok Im re (1912–2008) ze ne -
szer ző  és  or go na mű vész  öt -
ven há rom éven át.” 
A 84. zsol tár ból vett idé zet

kü lö nö sen  is  il lik  a  Liszt-  és

Sza bol csi-dí jas mu zsi kus ra, aki
min dig hű ség gel val lott Urá ról
– a szov jet ha di fog ság ban épp -
úgy, mint a Ma gyar Rá dió szer -
kesz tő je ként, a Ze ne mű ki adó

mun ka tár sa ként, a teo ló gia ze -
ne ta ná ra ként, óbu dai kán tor -
sá ga ide jén vagy hosszú ke len -
föl di mun kás sá ga alatt.
A meg em lé ke zést a gyü le -

ke zet  ének-  és  ze ne ka rá nak
hang ver se nye zár ta, ame lyet
Trajt ler Gá bor és Pál Dia na
or go na já té ka  szí ne sí tett.  A
Ben ce Gá bor ve zet te ének- és
ze ne kar mű so ra a Szö veg pár -
hu za mok Su lyok Im re és ré gi
szer zők mű he lyé ben cí met vi -
sel te:  egy-egy  Su lyok-da rab
mel lé  más  szer zők  azo nos
szö veg re  kom po nált  mű vei
ke rül tek. Meg szó lal tat ták G.
Ph. Te le mann, A. Ham mer -
schmidt, H. Schütz és A. von
Bruck egy-egy kom po zí ci ó ját. 
A mű sor le zá rá sa ként fel -

csen dült  a  nagy sza bá sú  Te
De um or go na fan tá zia, amely
a ze ne esz kö ze i vel fe jez te ki a
ke resz tény em ber há lá ját a te -
rem tő, kin cse ket aján dé ko zó
Is te ne fe lé. Su lyok Im re Is ten
föl di kin cse i nek egyi ke volt,
aki nek hát ra ha gyott, gaz dag
élet mű ve há la adás ra kö te le zi
az utó kort: „Té ged, Is ten, di -
csé rünk…”
A cen te ná ri u mi meg em lé -

ke zés itt nem zá rult le. Jú ni us
2-ára és ok tó ber 13-ára újabb
hang ver se nye ket ter vez nek J.
S. Bach, Liszt Fe renc és Ko dály
Zol tán, a ta ní tó mes te rek, va -
la mint Su lyok Im re és egy ház -
ze nész kor tár sai cím mel.

g Ecse di Klá ra

Kőbevésve
Há la adás a száz éve szü le tett Su lyok Im ré ért

b Kin csek ben gaz dag gyü le ke zet a Bu da pest-Ke len föl di
Evan gé li kus Egy ház köz ség, ahol rö vid időn be lül má sod -
szor tar tot tak cen te ná ri u mi ün nep sé get. KendehGyörgy
lel kész ja nu á ri év for du ló ja után már ci us 31-e dél után ján
SulyokImrére em lé kez tek. A sok ol da lú mu zsi kus nak, ze -
ne szer ző nek, az egy há zi ze ne alá za tos mű ve lő jé nek tisz -
te le té re ren de zett al kal mon PálDiana gyü le ke ze ti kán tor
asz ta li be szél ge tés ke re té ben pá lya tár sa kat szó lal ta tott meg.

Pál Dia na és Ben ce Gá bor – a
ke len föl di gyü le ke zet kán to rai –
meg ko szo rúz zák a Blázy Ár pád
igaz ga tó lel kész ál tal fel ava -
tott em lék táb lát
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Vasárnap                    Hétfő                Kedd                            Szerda     Csütörtök                                 Péntek                                                                                                                                                        Szombat    Vasárnap

Mt 26,20–35
Mk 14,17–31
Lk 22,14–38

Jn 13–17
1Kor 11,23–25

Mt 26,14–16; Mk 14,10–11; Lk 22,3–6

Mt 21,1–6; Mk 11,1–6
Lk 19,29–34

Jn 12,20–50

Mt 21,12–13
Mk 11,15–17
Lk 19,45–46

Mt 21,23–23,39
Mk 11,27–12,44

Lk 20,1–21,4

Mt 26,36–46; Mk 14,32–42; Lk 22,40–46 Mt 26,47–56; Mk 14,43–49
Lk 22,47–53; Jn 18,1–12
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Ábránk Jézus földi életének utolsó hetét szem lél te ti, a nagyhetet virág -
vasár naptól hús vét va sár na pig. A vízszintes tengely az időt mutatja, a füg -
gő le ges ten gely pedig a térbeli távolságokat. Az egyes személyeket és cso -
por to kat különböző szí nekkel jelöltük (például Jézust pirossal, Já nost zöld -
del – lásd a jel ma gya rá zatot). A fontosabb hely szí ne ket kiemel tük szürke
hát tér rel, ter mé sze tesen feltüntetve a hely nevét. A vonalak tá vol sá ga
az egyes sze mé lyek, cso por tok közötti köl  csön  ha tást jelzi. Az ábra a négy

evan gé lium alap ján ké szült; né hány nagy he ti esemény ideje vitatható.
Az Evangélikus Élet előző szá má ban az ábrának csupán rész le tét kö zöltük,
most azon ban a hús véti ese mé nyek kel kiegészített teljes gra fikát lát hat -
ják olvasóink.

g Károly György Tamás
(A BibleGateway.com Holy Week Timeline című

grafikájának felhasználásával)

 e 2012. április 8. Evangélikus Életpanoráma

b Amint már la punk ban is be szá -
mol tunk ró la, ma gyar al ko tók
mű he lyé ben ké szül rajz film so -
ro zat Lutherről. LackfiJánosköl -
tő, író tör té ne te it Richly Zsolt
kel ti élet re. A Balázs Béla-díjas
rajz film ren de ző a kö zel múlt ban
Né met or szág ban járt ta nul mány -
úton – a re for má tor nyo má ban…

Va jon mi ért ég Lu ther-láz ban a fél vi -
lág? Va jon mi ért sze ret ne egy ma gyar
rajz film ren de ző  Lu ther  Már ton ról

so ro za tot ké szí te ni? Ré gi kor ár nya fe -
lé vissza me reng ni mit ér? Ta lán egy -
há zunk ma ga  is mú ze um má  vá lik? 

Az em lé ke zet po li ti ka a kul túr po li -
ti ká nak na gyon fon tos ré sze. Ami je -
len ér ték ren dünk ben fon tos, ar ra em -
lé ke zünk. Em lé ke zünk ün ne pen, el kü -
lö ní tett he lye ken őriz zük kin cse in ket,
meg ta nít juk kö zös múl tun kat a jö vő
nem ze dékek nek. Az, hogy az ese mé -
nyek er de jé ből mit eme lünk ki, el mond
va la mit ar ról, hogy kik va gyunk va ló -
já ban, hogy mit tar tunk fon tos nak. 

Út jel ző epi zó dok
Lu ther  szü lő há za  már  az  1600-as
évek től  az  em lé ke zés  he lyé vé  lett.

Wart burg ban a köl tő fe je de lem, Goe -
the ren dez te be az el ső mú ze u mot a 19.
szá zad ban. Az ér tel mi ség fe le lős sé ge

min den kor ban, hogy mi lyen mó don
ké pes  lát tat ni  a  kö zös  múl tat.  Mit
ítél fe lej tés re, és mi az, amit meg be csül.
Ez a meg be csü lés, az ér té kek meg őr -
zé se iga zi kon zer va tív gon do lat. 
A tör té ne lem egy-egy nagy alak já -

ról ké szü lő film min dig óva tos ság ra
in ti  az  evan gé li ku so kat:  ta lán  csak
nem sze mé lyi kul tusz ra ga dott min -
ket  ma gá val?  Mi  szük ség  Lu ther-
rajz film re,  ha  a  kö zel múlt ban  már
úgy is fel dol goz ta a té mát egy nagy si -
ke rű já ték film? – te he tik fel eset leg a
kér dést.  Nos,  nem  el ha nya gol ha tó

kü lönb ség  az  élő  sze rep lők kel  ké -
szült, il let ve az ani má ci ós film kö zött,
hogy az utób bi a gra fi ka se gít sé gé vel

egye dül ál ló mó don ké pes tö mö rí te ni,
a sti li zá ci ó val szim bó lu mo kat meg je -
le ní te ni, a moz gás sal mint egy a gon -
do la to kat is lát ha tó vá ten ni. 
A so ro zat ban fő hő sünk vi lá ga ti -

zen két  rö vid  epi zó don  ke resz tül
bon ta ko zik ki: lát hat juk Lu thert mint

a szi go rú bá nyász-ko hász vál lal ko zó
gyer me két, a kis is ko lást, az egye te -
mis tát,  a  pré di ká tort,  a  lel ki  em -

bert, a fér jet és csa lád apát, a bá tor
fér fit, az ér tel mi sé git, a köz ügye kért
fe le lős sé get ér ző em bert. 
A film há rom sí kon ját szó dik. Az el -

ső sí kon a tör té net bo nyo dal ma it kö -
vet het jük; né hol ko ra be li do ku men -
tu mok vil lan nak fel, majd a har ma dik
sí kon a lel ki tör té né sek egy más ba ol -
va dó szim bó lu mok kal kel nek élet re.
A ti zen há rom per ces ré szek le he tő vé
te szik a gyü le ke ze ti vagy is ko lai fel dol -
go zást.  A  ter vek  sze rint  az  epi zó -
dok hoz mun ka fü zet is ké szül.

Mun ka fá zi sok
Mi kell ah hoz, hogy szí nes, mo dern,
még is kor hű le hes sen a film? A rajz -
film ké szí tés csa pat mun ka. A for ga tó -
könyv író meg ír ja a tör té ne tet. A ter -
ve zők meg raj zol ják a fi gu rá kat, a hát -
te ret, a moz du la to kat. Van, aki ze nét
sze rez. A ren de ző meg ter ve zi, hogy
mi lyen le gyen a kép sor; a ké pek nem
pusz tán il luszt rá ci ói az el hang zó szö -
veg nek, a for ga tó könyv mint egy „vi lá -
got te remt” a sze rep lők kö ré. 
A  ren de ző  az tán  a  for ga tó könyv

alap ján meg lá to gat ja a hely szí ne ket.
Min den  rész le tet meg fi gyel. Mi lyen
kör nye zet ben ne vel ke dett a kis is ko lás
Lu ther? Mi lyen volt a kö zép ko ri em -
ber láb be li je; ho gyan is fest kö zel ről egy
ko ra be li ház, mi lyen az ab lak? Mi lyen
volt on nan a ki lá tás? Mi lyen bú to ro -
kat hasz nál tak? Mit et tek? Mi ből it ták
Ka ta lin asszony hí re sen jó sö rét?  
A Lu ther-rajz film so ro za tot elő ké -

szí tő  ta nul mány úton  Richly  Zsolt
ren de ző – Ro mán Pé ter fo tog rá fus nak,
il let ve e so rok író já nak kí sé re té ben –
ezek re a kér dé sek re (és szá mos ha son -
ló ra)  igye ke zett  vá laszt  ta lál ni.  Az
egyes hely szí nek ről Ro mán Pé ter fo -
tó do ku men tá ci ót ké szí tett, a hét köz -
na pi tu ris ta szá má ra el kép zel he tet len
ala pos ság gal vé gig fény ké pez ve a mú -
ze u mi tár ló kat, több ezer kép pel do -
ku men tál va a kor hű kör nye ze ti ele me -
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ket, hasz ná la ti tár gya kat, nyom tat vá -
nyo kat, az ut cák, az épü le tek ké pét, la -
kás bel ső ket egy aránt – mind ezt an nak
ér de ké ben, hogy a le en dő fil men mi -
nél hi te le seb ben je len jen majd meg a
Lu ther ko ra be li tár gyi vi lág.

A ta nul mány utat a je len leg Wit ten -
berg ben ösz tön dí jas ként ta nu ló Ma -
ko vicz ky Gyu la sze ge di lel kész szer vez -

te, és dr. Fried helm Borg ge fenyu gal ma -
zott egy ház fő ta ná csos, az Evan gé li kus
Hitt tu do má nyi Egye tem tisz te let be li
dok to ra „szpon zo rál ta”.
Az út nemcsak is me ret bő ví tés re

szol gált, ha nem a sze mé lyes kap cso -

lat fel vé telt is se gí tet te tá mo ga tó ink -
kal.  Ta lál koz tunk  a  Né met or szá gi
Pro tes táns  Egy ház  (EKD)  wit ten -

ber gi kép vi se lő jé vel, Mic ha el Weg ner -
rel, aki a  ju bi le u mi évek he lyi ese -
mény so rá nak elő ké szí té sé re ka pott
meg bí zást. Lel ke sen fo gad ta utunk
cél ját,  és  tá mo ga tá sá ról  biz to sí tott
ben nün ket.

Hely szín be já rás
Ta nul mány utunk ki lenc nap ja alatt
hat tör té nel mi hely színt érin tet tünk:
Ei se nach-Wart burg, Er furt, Wit ten -
berg, Eis le ben, Mans feld. Mind eköz -
ben meg  kel lett  ér te nünk,  hogyan
mű kö dik egy nyom da gép, ho gyan élt
egy csa lád az 1500-as évek ben, meg
kel lett  néz nünk,  mely  szó szék ről
pré di kált Lu ther. Hogyan él tek a ko -
ra be li ipa ro sok, céh mes te rek, bá nyá -
szok, ko há szok, nyom dá szok. Min den
ap ró rész let hi he tet le nül ér té kes lesz
a rajz film ren de ző ke zé ben.
Több ér de kesség re, kis szí nes tör -

té net re is fény de rült út köz ben. Már -
ton  ba rát  szer ze te si  fo ga dal mát  az
er fur ti ko los tor temp lo má ban az ol tár
előtt fek ve tet te le. Az élet kü lö nös já -
té ka, hogy ép pen an nak a hí res rend -
társ nak a sír kö vén tör tént mind ez, aki
Husz Já nost ha lál ra ítél te.
Lu ther ere de ti ne ve Lu der, ám ezt

– hu ma nis ta szo kás sze rint – meg vál -
toz tat ta, a vi lág már vá lasz tott ne vén
is mer het te meg. Ele ut he ri us – rö vi deb -
ben Lu ther – azt je len ti: „sza bad”. Lu -
ther Krisz tus ban meg sza ba dí tott em -
ber ként tekint önma gára, eb ből me ríti
a bá tor sá got, hogy éle te vé gé ig hű ség -
gel vé gez ze egy ház újí tó mun ká ját.
A ket tős kor mány zat ról szó ló tan

gyö ke re it is job ban meg ért het jük ta -
lán, ha vissza té rünk a Lu der csa lád vá -
ros ká já ba. Mans feld két, me re de ken
ma ga so dó domb völ gyé ben fek szik.
Az egyik domb te tőn a Szent György-
temp lom áll, a má sik domb te te jén a
mans fel di gró fi kas tély. Tes ti ve sze de -
lem ide jén a la kos ság a vár ba hú zó -
dott, a lel ki ép sé gü ket vi szont a má -
sik domb te te jén ke res ték, mel let te jár -
tak is ko lá ba, ott kap tak szel le mi táp -
lá lé kot a szer ze tes ta ní tók tól.
Alig hit tem a sze mem nek, ami kor

a ta nul mány út el ső reg ge lén a ren de -
ző be mu tat ta az el ső epi zód ké pes
for ga tó köny vét.  Ka cag tunk  a  pi a ci

mu lat sá gon,  ámul tunk  a  kol du ló
szer ze tes nek  a  ke gyet len  szi gor ral
szem be sze gü lő, meg in dí tó sza va in.
Richly Zsolt ból sü tött a lel ke se dés,
aho gyan ar ról be szélt, hogy a kis Lu -
ther  ho gyan  járt  is ko lá ba,  mi lyen
volt  a  sze re tett  ei se na chi  is ko la  a
mans fel di lec kéz te tő-fe nyí tő szi gor -
ral szem ben. Ho gyan be csül ték meg
a ser dü lő di á ko kat, mond ván, ők a jö -
vő ge ne rá ció, ki tud ja, mi lyen nagy
em be rek lesz nek egy szer. Ezek a sza -
vak fel idéz ték ben nem evan gé li kus
gim ná zi u mom  em lé két,  ahol má ig
be csü lik és  tisz te lik a di á kot, hogy
evan gé li kus sza bad ság ban ne vel ked -
jék a jö vő.

Az  ide á lis  em lé ke zet po li ti ka  ki -
eme li a je len szá má ra azt, ami iga zán
be csü len dő,  majd  –  a  ke resz tény
em ber sza bad sá gá val he lye sen él ve –
bát ran ki áll az élet ol da lán a je len kor
tes ti-lel ki fe nye ge té se i vel szem ben.
Egy  pusz tán  élet raj zi  film  va ló ban
nem len ne több, mint a tény anyag él -
mény sze rű  át adá sa,  de  ez  eset ben
több ről van szó. Lack fi Já nos tör té -
ne te i ben, Richly Zsolt ké pe in sa ját
éle tün ket, evan gé li kus iden ti tás kér -
dé se in ket fe dez het jük majd föl. Hogy
hon nan jöt tünk és ho vá tar tunk mi,
evan gé li ku sok.

g Ro mán né Bol ba Már ta 
(Fotók: Román Péter)
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Egy könyv mind fe lett
Bib lia ol va só  és  -sze re tő  em ber ként
örü lök min den olyan ered mény nek,
amely se gít sé get je lent a gyü le ke ze ti ta -
gok szá má ra Is ten igé jé nek mé lyebb és
pon to sabb meg ér té sé ben. A nagy vi -
lág nyel ve ken tu cat nyi kü lön bö ző bib -
lia for dí tás ve he tő kéz be. Ezek so ha sem
sze gé nyí tet ték, sok kal in kább gaz da -
gí tot ták az adott nyelv bib li ai szó kin -
csét és azt a meg ér té si kul tú rát, amely
nél kül nincs egész sé ges egy há zi élet és
ki fe lé irá nyu ló ha té kony misszió.
A ma gyar nyelv „bib li kus kul tú rá -

ját” te kin tet ve nincs le ma rad va ezen vi -
lág nyel vek mö gött, no ha ezt a bib li kus
kul tú rát (amely alap ja i ban pro tes táns
hát te rű) év szá za do kon ke resz tül szin -
te ki zá ró lag az 1590-es vi zso lyi Bib lia,
majd an nak szám ta lan re ví zi ó ja ha tá -
roz ta meg. 
Nyu god tan  ki je lent het jük,  hogy

nem volt túl zás Bottyán Já nosmeg ál -
lí pí tá sa, mely sze rint a 19. szá zad ele -
jé től a 20. szá zad kö ze pé ig tar tó idő -
szak a Ká ro li-re ví zi ók ko ra volt. Ma -
gyar or szá gon szin te szent ség tö rés nek
szá mí tott  bib lia for dí tást  vé gez ni
anél kül, hogy va la ki Ká roli Gás pár
ne vé re és tel je sít mé nyé re hi vat ko zott
vol na.  Így  volt  ez  egé szen  1975-ig,
ami kor is egy so ka dik Ká ro li-re ví zi -
ós fo lya mat vé gén meg szü let he tett az
új for dí tá sú pro tes táns Bib lia. 
Az  a  be nyo má som,  hogy  az  új

Ká ro li-re ví zió mun ka tár sai  az zal  a
szán dék kal  vé gez ték  bib lia re ví zi ós
mun ká ju kat, hogy a hat va nas évek
má so dik fe lé től 2011-ig tar tó idő sza -
kot zá ró jel be te gyék, és va la mi kép -
pen vissza for gas sák az idő ke re két.

Bi zony ta lan hát tér
Az új ér ték meg je le né se mi at ti öröm
és az új bib lia ki adás mö gött ál ló ha -
tal mas mun ka irán ti kö te le ző tisz te -
let sza va mel lett a ma gyar nyel vű bib -
lia for dí tás és -ki adás fe le lős mun ka -
tár sa ként,  bib li kus  szak em ber ként
saj nos fel kell hív nom a fi gyel met egy
sor olyan el lent mon dás ra, amely vé -
gig kí sér te az új Ká ro li-re ví zió lét re -
ho zá sát (de te gyük hoz zá, több más
úgy ne ve zett Ká ro li-re ví zi ót is a ki -
lenc ve nes évek től kezd ve), és saj nos
szük ség kép pen jel lem zi a meg szü le -
tett ered ményt is. 
Hogy leg alább a fon to sab ba kat ki

ne hagy jam a szám ta lan el lent mon -
dás kö zül, e bib lia ki adás utó sza vát hí -
vom se gít sé gül, hi szen a ki adó ne vé -
ben Ba ra nyi Jó zsef, a Pro tes táns Mé -
dia Ala pít vány el nö ke eb ben fog lal -
ta össze azo kat az ér ve ket, ame lyek
az újabb Ká ro li-re ví zió lét re ho zá sa
mel lett szól tak. 
A ki adó Pro tes táns Mé dia Ala pít -

vány hát te ré ről meg tud hat juk, hogy
1996-ban hoz ták lét re a Ma gyar or szá -
gi Re for má tus, Evan gé li kus és Bap tis -
ta Egy ház „be vo ná sá val” (sic!). Hogy
a „be vo nás” eb ben az eset ben vajon az
adott egy há zak és fe le lős kép vi se lő ik
ak tív rész vé te lét, tu do má sulvé telt, a
til ta ko zás hi á nyát vagy egy sze rű en az
ala pí tó  ma gán sze mé lyek  fe le ke zeti
hát te rét je len ti-e, nem tud hat juk meg. 
A  fe le ke zet kö zi  hát tér  do do nai

meg raj zo lá sá val az utó szó nyil ván va -
ló an in do kol ni sze ret né, hogy mi ért

vet te ma gá ra ez az ala pít vány a Bib -
lia szö veg gon do zá sá nak és ki adá sá nak
fel ada tát, mi köz ben ez zel a fel adat tal
már hat van há rom év óta a Ma gyar
Bib lia ta nács, il let ve utó da, a Ma gyar
Bib lia tár su lat van meg bíz va, ép pen az
em lí tett egy há zak és  to váb bi ki lenc
ma gyar or szá gi fe le ke zet ré szé ről. 

Két for dí tás ha tá rán
Az utó szó em lí tést tesz a ki adás cím -
lap já ról: en nek alap ján ez a Ká ro li-Bib -
lia újon nan re vi de ált ki adá sá nak te -
kint he tő, amely nek alap ja az 1908-ban
re vi de ált, ma is hasz ná lat ban lé vő és
köz ked velt Ká ro li-Bib lia. A kö vet ke -
ző el lent mon dás azon ban ak kor ra -
gad ja meg az ol va sót, ami kor tény leg
meg is vizs gál ja az em lí tett cím la pot.
A bib lia ki adás meg ne ve zé se ugyan is
szó sze rint kö ve ti az új for dí tá sú Bib -
li á ét (le szá mít va ter mé sze te sen a for -
dí tó meg ne ve zé sét), s ezt a meg té vesz -
tő ha son ló sá got csak fo koz za a szin -
te  egy  az  egy ben  át vett  ti pog rá fia,
amely bi zony éle sen el üt az 1908-as
Ká ro li-ki adás jól is mert cím lap já tól.
Az  1908-as  Ká ro li-ki adás  és  az  új
for dí tá sú Bib lia (1975, 1990) szö ve ge
kö zöt ti la ví ro zás saj nos mind vé gig sa -
já tos sá ga az új re ví zi ó nak, a cím lap en -
nek pusz tán sa já tos szim bó lu ma. 

A múlt nak kút ja
A meg hök ken tő in for má ci ók, pon to -
sab ban azok hi á nya csak ez után kö -
vet ke zik: az utó szó szer ző je – fel so -
rol va  azo kat  a  Ká ro li-ki adá so kat,
ame lye ket e re ví zió mun ka tár sai ver -
sen ként fel hasz nál tak mun ká juk so -
rán – is mét csak „el fe lej ti” meg em lí -
te ni azt az új for dí tá sú Bib li át, amely
egy részt ma ga is Ká ro li-re ví zi ó ként in -
dult, te hát igenis ré sze a Ká ro li-Bib -
lia szö veg ha gyo má nyá nak, más részt
szám ta lan  al ka lom mal  for rás ként
szol gált a re ví zi ót vég zők szá má ra. 
Az „alap ve tő cé lunk a mo der ni zá -

lás volt” és az „igye kez tünk meg őriz -
ni és hely re ál lí ta ni azt a jel leg ze tes ízt,
amely ve re tes sé tet te Ká ro li Gás pár…
for dí tá sát” ki je len té sek egy mon da ton
be lü li sze re pel te té se to vább fo koz za
za va ro dott sá go mat.  Mit  kell  ér te -
nünk  ezen?  Ott  azon ban  vég képp
fenn akad tam,  ahol  ezt  ol vas tam:
„Alap ve tő en egyet ér tet tünk a Ká ro li-
Bib lia re ví zi ó já val fog lal ko zó utol só
szak bi zott ság cél ki tű zé sé vel…, hogy
ki kü szö böl je az 1908-as ki adás hi bá -
it, meg szün tes se a ré gi es nyelv hasz -
ná la tot, hely re ál lít sa az ere de ti Ká ro -
li-for dí tást…, és te kin tet be ve gye az
újabb tu do má nyos ered mé nye ket.” 
Az utó szó szer ző je itt ar ról az ap -

ró  tény ről  fe lejt  el  meg em lé kez ni,
hogy Ko csis Ele mér 1975-ben egé szen
más ként fog lal ta össze az utol só Ká -
ro li-re ví zi ós szak bi zott ság ta pasz ta la -
ta it: „Ép pen a re ví zió mun ká la tai és a
for dí tók  ta pasz ta la tai  nyo mán  lett

nyil ván va ló, hogy a Ká ro li-Bib lia re ví -
zi ó ja nem foly tat ha tó to vább a Ká ro -
li-szö veg jel leg ze tes sé ge i nek el vesz té -
se nél kül. Az ószö vet sé gi szak bi zott -
ság már a Ge ne zis re vi de á lá sa so rán
rá jött ar ra, hogy he lye sebb vol na egy,
a ré gi meg kö té sek től men tes új for dí -
tást  ké szí te ni.  A  bi zott ság,  mi u tán
meg kap ta  er re  az  en ge délyt,  et től
kezd ve új for dí tás ké szí té sén mun kál -
ko dott, ame lyet 1966-ra be fe je zett. A
mun ka ered mé nye a ki adott pró ba -
fü ze tek ben áll előt tünk. 1964-ben a
Ma gyar  Bib lia ta nács  újabb  új szö -
vet sé gi szak bi zott sá got ho zott lét re
a há rom pro tes táns teo ló gi ai aka dé -
mia  új szö vet sé gi  pro fesszo ra i ból,
amely nek most már nem re ví zi ó ra,
ha nem egy tel je sen új for dí tás el ké -
szí té sé re adott meg bí za tást.” (A Ma -
gyar Bib lia tár su lat hat van éve. Kál -
vin Ki adó, 2009, 74–75. o.)
Ami pe dig az ere de ti Ká ro li-for dí -

tás  hely re ál lí tá sá nak  igé nyét  il le ti,
min den ki nek sze ret ném aján la ni a vi -

zso lyi Bib lia sok he lyütt el ér he -
tő  re print  ki adá sa i nak  egyi -
két:  ha son lít sa  össze  Ká roli
for dí tá sát az új Ká ro li-re ví zi ó -
val, és dönt sön ma ga a vál lal -
ko zás si ke ré ről. 

A bi zony ság té vők fel le ge
Az újon nan re vi de ált Ká ro li-Bib lia
lét re ho zói  te hát  lát szó lag  egy  ré gi
igény re kí ván nak meg ol dást nyúj ta -
ni, a múlt ne mes ered mé nye it sze ret -
nék a má ba át men te ni, de ezt köz ben
úgy  te szik,  hogy  fi gyel men  kí vül
hagy ják kö zel múl tunk egy ház tör té -
nel mé nek öt év ti ze dét s ben ne olyan
tu dó sok szak ér tel mét és szak mai ju -
dí ci u mát,  mint  Karasszon De zső,
Mun tag An dor, Pál fy Mik lós, Tóth
Kál mán vagy – új szö vet sé ges ol dal -
ról – Czeg lédy Ist ván, Prőh le Ká roly,
Var ga Zsig mond és Cser há ti Sán dor.
Ter mé sze te sen  nem  le he tet len,

hogy  ezek  a  szak em be rek  té ved tek,
ami kor úgy ítél ték meg, hogy a Ká ro -
li-szö veg  re ví zi ó ja  nem  foly tat ha tó,
pon to sab ban az ered mény már nem
ne vez he tő Ká ro li-Bib li á nak; és ve lük
együtt té ve dett a vé le mé nyü ket tisz -
te let ben tar tó Ma gyar Bib lia tár su lat je -
len le gi szö veg gon do zó bi zott sá ga is,
ami kor  úgy  ha tá ro zott,  hogy  nem
csat la ko zik a Pro tes táns Mé dia Ala pít -
vány Ká ro li-re ví zi ós vál lal ko zá sá hoz
(er re va la mi kor a pro jekt meg va ló su -
lá sá nak fél út ján fel ké rést is kap tunk). 
At tól  tar tot tunk,  hogy  ha  rá lé -

pünk egy olyan út ra, amely ről már
ná lunk na gyobb tu dás sal ren del ke ző
atyá ink  szá má ra  be bi zo nyo so dott,
hogy nem jár ha tó, csak bo lond nak bi -
zo nyu lunk (Péld 12,15; 15,5).

A tesz te lés
Ezért  is  vet tem kéz be  szo rong va  a
meg je lent új Ká ro li-re ví zi ót, és vizs -
gál tam meg a szö ve gét, kü lö nös fi -
gye lem mel  ar ra,  hogy  mennyi ben
hor doz za  ma gán  a  re vi de á lan dó
1908-as  Bib lia  sa já tos sá ga it,  és
mennyi re  kény sze rült  kö vet ni  azt
az utat, ame lyet az új for dí tá sú Bib -
lia is kény te len volt be jár ni. 

Ab di ás köny vé nek és Jú dás le ve lé nek
a szö ve gét ve tet tem egy be, és a sej té -
sem be iga zo ló dott: Ab di ás köny vé nek
újon nan  re vi de ált  szö ve gé ben  264
szó egye zik az 1908-as Bib li á val, és 223
szó az új for dí tá sú Bib li á val. Ugyan ez
az arány Jú dás le ve le ese té ben 298 szó -
egye zés az 1908-as és 304 szó egye zés
az 1990-es új for dí tás szö ve gé vel. Az
újon nan re vi de ált Ká ro li te hát va la hol
fél úton meg re kedt az 1908-as Ká ro li-
Bib lia és az új for dí tá sú Bib lia (1975,
1990) kö zött. 
Rá adá sul még  a  bib li ai  szö ve get

gyak ran ol va só em ber szá má ra sem
vi lá gos, hogy mi kor és mi lyen szem -

pon tok sze rint dön töt tek úgy a re ví -
zió mun ka tár sai, hogy az 1908-as szó -
hasz ná la tot kö ve tik („meg őr zik”), és
mi kor, mi lyen  szem pon tok  sze rint
vet ték át az 1990-es új for dí tá sú Bib -
lia szö ve gét (a vizs gált ese tek je len -
tős ré szé ben így tet tek). 

Az el tűnt ódon ság nyo má ban
A szó sta tisz ti ka ijesz tő és za var ba ej -
tő ta pasz ta la tai mel lett már nem is jut
hely an nak a ki fej té sé re, hogy mi ként
ért sük az utó szó ban a „ré gi hez va ló ra -
gasz ko dás és még is az új for ma vi lág ér -
vé nye sí té se” igé nyét vagy a le mon dást
ar ról, „hogy a mo dern ség irán ti vá gyat
ma ra dék ta la nul ki elé gít sük.” 
De újabb szak mai di lem ma elé ál lít

a kö vet ke ző ki je len tés: „…ne fe lejt sük
el: óko ri iro dal mi al ko tást tart ke zé ben
az, aki a Bib li át ol vas sa. Nem vé let len,
hogy sen ki nek sem jut eszé be, hogy egy
óko ri írást ad dig mo der ni zál jon, amíg
el nem vesz ti ere deti jel le gét.” 
Va jon  Ká ro li  1590-es  szö ve ge  a

ma ga 16. szá za di ma gyar sá gá val, re -
to ri kai  ki egyen lí tett ség re  és  szép -
hang zás ra va ló tö rek vé sé vel még hű -
en tük röz te az óko ri szö veg „ere deti
jel le gét”? Eset leg az 1908-as re ví zió,
ame lyet a kor társ saj tó kri ti kák Ká roli
ere de ti sé gé nek  el áru lá sá val  vá dol -
tak,  még  min dig  hű en  tük röz te  a
há rom ezer éves szö veg jel leg ze tes sé -
ge it?  Va jon  jó  ér zék kel  ele gyít ve  a
„mo dern ség irán ti vá gyat” és az „új
for ma vi lág ér vé nye sí té sét” meg őriz -
he tő az új Ká ro li-re ví zi ó ban az óko -
ri szö veg „ódon sá ga”? Mennyi ódon -
ság fér még el ezen a pa ti ka mér le gen? 
És ho gyan vi szo nyul mind eh hez a

jó bib lia for dí tá sok min den ko ri kö ve -
tel mé nye, hogy a bib li ai szö veg igen -
is ért he tő le gyen ott, ahol a szent író
ma ga is ért he tő ség re tö re ke dett? (Az
utó szó tud ni vé li a vá laszt: „A ne he -
zen ér tel mez he tő he lye ken óva kod -
tunk az ér tel me zés től, in kább vál lal -
tuk a meg ol dat lan ság tük rö ző dé sét.”) 
A szám ta lan kér dő jel kö ze pet te az

az anak ro niz mus már szin te el sik kad,
hogy a 16. szá za di tex tus re cep tu son
(Eras mus gö rög szö veg ki adá sán) ala -
pu ló Ká ro lit mi lyen szem pon tok sze -
rint le he tett ma a „Nest le-fé le gö rög
szö veg leg újabb ki adá sa” sze rint re -
vi de ál ni, mi köz ben a ke zünk ben tar -
tott  új  Ká ro li-re ví zi ó ban  egyet len
konk rét ese ti jegy zet sincs. De at tól tar -
tok, ki fogy nék az időből – avagy ki fut -
nék a rendelkezésemre álló ter je de lem -
ből –, ha to vább so rol nám azo kat az
el lent mon dá so kat, ame lye ket az új Ká -
ro li-re ví zió ed dig  fel ve tett ben nem.

Ha gyo mány őr zés vagy meg ér tés?
Fél re ér tés ne es sék, nem sze ret nék ér -
zé ket len nek mu tat koz ni azok igé nyé -
vel  szem ben, akik az  1908-as Ká ro li
szö ve gén nőt tek fel (mint én ma gam
is). Nincs sem mi baj az zal, ha va la ki ra -
gasz ko dik meg szo kott bib lia for dí tá sá -
hoz, amely a szí vé hez nőtt. Ha azon -
ban az em ber nö ve ked ni sze ret ne a
Szent írás üze ne té nek meg is me ré sé -
ben, óha tat la nul ki kell ten nie ma gát
an nak  a  „ve szély nek”,  hogy  meg is -
mer ked jen újabb bib lia for dí tá sok kal,
ame lyek új uta kat ke res nek az ere deti
hé ber és gö rög meg fo gal ma zás mi nél
pon to sabb mai ma gyar meg fe le lői fe -
lé, aho gyan ezt az új for dí tás tet te. 
Er re az út ra, amely Is ten igé jé nek

mé lyebb  meg ér té sé hez  ve zet,  nem
in dul ha tunk el úgy, hogy a ré gi, sze re -
tett for dí tást ad dig ala kít gat juk, amíg
mi még (má sok ta lán már nem) fel is -
mer jük  ben ne  nyo mok ban  a  ré gi,
meg szo kott  szö ve get.  Pon to sab ban
el in dul ha tunk, de ak kor vál lal nunk kell
azo kat az el lent mon dá so kat, ame lyek
egy ilyen vál lal ko zás nak – saj nos – ter -
mé sze tes ve le já rói.

g Pe csuk Ot tó 

GondolatokazújonnanrevideáltKároli-fordításról
b 2011 de cem be ré ben je lent meg – hosszú elő ké szí tő mun ka után – a

Pro tes táns Mé dia Ala pít vány gon do zá sá ban az újon nan re vi de ált Ká -
ro li-Bib lia. Er ről a bib lia ol va só gyü le ke ze ti ta gok, lel ké szek és az egy -
há zi könyv ki adás iránt ér dek lő dők már jó ide je tud hat nak; so kan már
be is sze rez het tek egy-egy pél dányt, hogy el ső kéz ből vizs gál has sák
meg a vég ered ményt. Az EvangélikusÉlet ha sáb ja in is ol vas hat tunk
már is mer te tő ket a kiadványról, pél dá ul VargaGyöngyi kol lé ga nőm
tol lá ból. A Ma gyar Bib lia tár su lat fő tit ká ra ként ter mé sze te sen én is
meg is mer ked tem ez zel az új bib lia ki adás sal, sőt az új for dí tá sú Bib -
lia je len leg is fo lya mat ban lé vő re ví zi ó ja so rán al kal man ként meg vizs -
gál juk egy-egy bib li ai hely for dí tá si meg ol dá sát eb ben a ki adás ban is. 

Könyv si ker le het
az „új” Bib lia?

Hús vét ra ke rül het a nagy könyv ter -
jesz tő há ló za tok pol ca i ra az újon nan
re vi de ált  Ká ro li-Bib lia,  ame lyet  a
2007-es  új szö vet sé gi  pró ba ki adás,
va la mint a tavaly év vé gi ke resz tyén
ka rá cso nyi könyv vá sár ta pasz ta la tai
után ko moly vá ra ko zás előz meg. 
A  Pro tes táns Mé dia Ala pít vány

meg bí zá sá ból a Ver i tas Ki adó gon do -
zá sá ban  meg je lent  szö veg vál to zat
el ké szí té se  több  mint  tíz  éven  át
tar tott, és a mun ká ban ne ves teo ló -
gu sok, nyel vé szek és iro dal mi szak -
te kin té lyek is részt vet tek. A tu do má -
nyos  ala pos sá gú  mun ka  alap ve tő
cél ja a ma gyar nyelv fenn ma ra dá sá -
ban és ala ku lá sá ban egye dül ál ló sze -
re pet  be töl tő,  el ső  tel jes  ma gyar
nyel vű  Szent írás  ért he tőb bé  té te le
volt – az ere de ti, ve re tes „Ká ro li-stí -
lus” meg tar tá sa mel lett. 
A ki adó el kö te le zett sze re pet vál lalt

az „új” Bib lia ok ta tás ban va ló fel hasz -
ná lá sa, illetve a fi a ta lok el éré se te rén.
„Szá mos kí sér let szü le tett már a

Szent írás  nyel vé nek  mo der ni zá lá -
sá ra, de azt a lel kü le tet, egy ér tel mű -
sé get és egy ön te tű sé get, amely Ká roli
Gás pár szö ve gét jel lem zi, sen ki nem
tud ta  meg je le ní te ni.  Ezért  fon tos,
hogy ra gasz kod junk e for dí tás ma ra -
dan dó sá gá hoz,  örök  ér té ké hez,  és
köz ben  erő fe szí té se ket  te gyünk  a
kor be li, idő be li tá vol ság le küz dé sé -
re” – nyi lat koz ta a kö tet meg je le né -
se kap csán Ba log Zol tán tár sa dal mi
fel zár kó zá sért fe le lős ál lam tit kár.
A  mos ta ni  re ví zió  va ló ban  ko -

moly  mér föld kő nek  te kin ten dő  a
Ká ro li-Bib lia  ki adá sa i nak  tör té ne -
té ben, hi szen több mint száz év óta
most vál lal ko zott új ra egy szak ér tők -
ből ál ló cso port ar ra, hogy a szö ve -
get az adott kor igé nye i nek meg fe le -
lő en fe lül vizs gál ja. 
Az  újí tás  for rá sa  a  leg na gyobb

pél dány szám ban  el ter jedt  1908-as
ki adás volt, de a szak bi zott ság fi gye -
lem be vet te a ko ráb bi ki adá so kat, az
írás ku ta tá sok ered mé nye it, va la mint
kö zel  fél száz  egyéb  ma gyar,  va la -
mint nem zet kö zi leg el fo ga dott ide -
gen nyel vű bib lia for dí tást is. 
A  Ver i tas  Ki adó  kép vi se le té ben

Győ ri Ta más Jó zsef evan gé li kus lel -
kész, teo ló gus el mond ta: a szö veg re -
ví zi ó val és a ha zai bib lia kí ná lat ban új -
don ság nak  szá mí tó  szí nes, mo dern
meg je le nés sel  a  fi a ta lok  kö ré ben  is
sze ret tek vol na új ra ked vet csi nál ni a
Ká ro li-Bib lia ol va sá sá hoz. Amennyi -
re  le het sé ges,  tö re ked tek az ere deti
ver zió  szép sé gé nek  és  ér té ke i nek
meg őr zé sé re, hogy a ma gyar nyelv te -
rü le ten má ig leg nép sze rűbb bib lia for -
dí tás ért he tőbb ol va sat ban még kö ze -
lebb ke rül hes sen a mai ge ne rá ci ó hoz
– úgy, hogy a lel ki sé ge meg ma rad jon,
és meg tart has sa  nem ze ti  kul tu rá lis
örök ség jel le gét.
Mi vel a nem zet kö zi tren dek hez

ha son ló an ha zánk ban is egy re nö -
vek szik az igény ar ra, hogy a val lá -
sos tar tal mak a mai kom mu ni ká ci -
ós esz kö zö kön  is meg je le nít he tők
le gye nek, a ki adó még e hó nap ban
el ér he tő vé kí ván ja ten ni a „mo der -
ni zált” Ká ro li and ro i dos és iP ho ne-
os vál to za tát is.
A Ver i tas az „új” Bib lia könnyebb

ér tel mez he tő sé gé től, a mai igé nyek -
hez  iga zo dó  meg je le nésé től,  va la -
mint a mo dern esz kö zök ben rej lő új
fel hasz ná lá si le he tő sé gek től a rend -
sze res bib lia ol va só kon túl a fi a ta lok
szé le sebb kö rének el éré sét is vár ja.
Mint is me re tes, Nor vé gi á ban ta valy

a könyv pi ac si ker köny ve az új nor vég
bib lia for dí tás lett, s ezt a szak ér tők el -
ső sor ban  a  gör dü lé keny  iro dal mi
nyel ve zet nek  és  az  ol vas ha tó ság ra
tö rek vő for dí tás nak tu laj do ní tják.

d Kiadói  köz le mény
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Krisz tus mond ja: „Ha lott vol tam, de
íme, élek örök kön-örök ké, és ná lam
van nak a ha lál és a po kol kul csai.”
(Jel 1,18)

Hús vét he té ben az Út mu ta tó reg ge li és
he ti igéi ezt az öröm hírt zen gik, mi is
ad juk to vább: az Úr fel tá madt! Az Úr Jé zus Krisz tus va ló ban fel tá madt! Di csér -
jük az Urat! Hal le lu ja! „Ez az a nap, me lyet az Úr szer zett ne künk, vi ga doz zunk
és örül jünk ezen!” (GyLK 751,13) „Ál dott az Is ten…, aki nagy ir gal mas sá ga sze -
rint új já szült min ket élő re mény ség re Jé zus Krisz tus nak a ha lál ból va ló fel -
tá ma dá sa ál tal.” (1Pt 1,3; LK) Ez nem em be rek sze me lát tá ra tör tént, mi ként
a ha lá la; Is ten ad ja ezt tud tunk ra hír nö kei ál tal: „Mit ke re si tek a hol tak kö zött
az élőt? Nincs itt, ha nem fel tá madt.” (Lk 24,5–6) Fel tá ma dá sá nak ta núi is „csak”
az ő meg je le né se i ről szól nak, mert a hit „a nem lát ha tó dol gok lé té ről va ló meg -
győ ző dés” (Zsid 11,1). Pál eszünk be jut tat ja az evan gé li u mot: „[Jé zus] fel tá madt
a har ma dik na pon, és meg je lent Ké fás nak, majd a ti zen ket tő nek. Az után meg -
je lent több mint öt száz test vér nek egy szer re… Ja kab nak, majd va la mennyi
apos tol nak. Leg utol já ra… ne kem is.” (1Kor 15,4–8) Köz ben meg je lent az Em -
maus ba tar tó két ta nít vány nak is, s ezt kér dez te tő lük: „Hát nem ezt kel lett-e
el szen ved nie a Krisz tus nak, és így meg di cső ül nie?” (Lk 24,26) És ezek fel is -
mer ték őt a ke nyér meg tö ré sé ről. A ha lál le győ ző je, az élet fe je del me, a hús -
vé ti hit Te rem tő je fel tá madt meg iga zu lá sunk ra! Lu ther így ta nít: „Há rom el -
len ség tá mad rá egy szer re: ha lál, bűn s ör dög. S íme, mind há rom el len sé ge
lá bá nál he ver. E di cső győ zel met ün ne pel jük ma. Jé zus ket tős mun ká ja: ki -
en gesz te lés, meg vál tás. Meg bé kél tet min ket Is ten nel, ez a bűn bo csá nat. Az -
után meg vált a bűn kö vet kez mé nye i től, a ha lál és ör dög ha tal má tól, és új,
örök éle tet ad.” „Jé zus Krisz tus le győz te a ha lált, és vi lá gos ság ra hoz ta az el
nem mú ló éle tet az evan gé li um ál tal.” (2Tim 1,10; LK) „Ám de Krisz tus fel -
tá madt a ha lot tak kö zül, mint az el huny tak zsen gé je” (1Kor 15,20); ezért mi
is fel tá ma dunk! „Min den ki a ma ga rend je sze rint… az ő el jö ve te le kor kö vet -
kez nek azok, akik a Krisz tu séi.” (1Kor 15,23) A tes tünk fel tá ma dá sa így lesz:
el vet te tik rom lan dó ság ban, gya lá zat ban, erőt len ség ben mint ér zé ki test, és
fel tá masz ta tik ro mol ha tat lan ság ban, di cső ség ben, erő ben mint lel ki test. „És
amint vi sel tük a föl di nek a ké pét, úgy fog juk vi sel ni a mennye i nek a ké pét is.”
(1Kor 15,49) Pál tit kot mond: „…mind nyá jan el fo gunk vál toz ni… Ami kor pe -
dig ez a ha lan dó hal ha tat lan ság ba öl tö zik”, ak kor lesz „tel jes a di a dal a ha -
lál fö lött”. Ezt Is ten „ad ja ne künk a mi Urunk Jé zus Krisz tus ál tal”. (1Kor
15,51.54.57) S fi gyel mez tet: „…a mi hús vé ti bá rá nyunk, a Krisz tus, már meg -
ál doz ta tott.” Azért ne a bűn ko vá szá val ün ne pel jünk, „ha nem a tisz ta ság és
igaz ság ko vász ta lan sá gá val”! (1Kor 5,7–8) Evan gé li u ma igaz be széd. „Ha ve -
le együtt hal tunk meg, ve le együtt fo gunk él ni is.” (2Tim 2,11) Meg vall ha tod
má sok nak is e hús vé ti hi ted: „Jé zus él, én is ve le! / Ott le szek, hol Uram van:
/ Ez az én bi zo dal mam.” (EÉ 223,1) Mert hi szem az örök éle tet! 

g Ga rai And rás

HETIÚTRAVALÓ

Alig múl tam ti zen hét éves, ami kor
1944.  de cem ber  26-án  ha tal mas,
meg fé lem lí tő pla ká tok, fal ra ga szok
je len tek  meg  Ko má rom ban:  min -
den ti zen ha to dik élet évét be töl tött fi -
ú nak ka to nai szol gá lat ra kell be vo nul -
nia há rom na pi éle lem mel. A vá rat -
lan és meg döb ben tő pa rancs nak ele -
get  kel lett  ten ni,  mert  meg sze gőit
azon nali fel kon co lás sal fe nye get ték.
Én ak kor már Is ten gyer me ke vol -

tam,  na pon ta  ol vas tam  a  Bib li át,
amely be el ső ként há rom igét je gyez -
tem be: „A te igéd igaz ság” (Jn 17,17);
„Mint hogy az Is ten volt az, aki Krisz -
tus ban meg bé kél tet te ma gá val a vi lá -
got, nem tu laj do nít ván né kik az ő bű -
ne i ket…” (2Kor 5,19); „Tud juk pe dig,
hogy azok nak, akik Is tent sze re tik,
min den ja vuk ra van…” (Róm 8,28).
Fé le lem és szo mo rú ság vett erőt

raj tam. Sír va vet tem ke zem be Bib li -
á mat, ab ból igye kez tem erőt me rí te -
ni ki lá tás ta lan jö vőnk höz. A biz ta tó
igei üze ne tek ha ma ro san meg ér kez -
tek: „Én pe dig, szól az Úr, tűz-fal le -
szek kö rü löt te, és meg di cső í tem ma -
ga mat ő ben ne!” (Zak 2,5); „Vi gyázz és
légy nyu godt; ne félj! (Ézs
7,4); „Ha nem hisz tek, bi -
zony meg nem ma rad -
tok!” (Ézs 7,9).
Ezek  az  is te ni  üze -

ne tek  meg nyug tat tak,
tel jes bi za lom mal  vol -
tam  az  én  mennyei
Atyám  iránt.  Haj na lig
tér del ve  imád koz tam,
ve le  be szél get tem.  Így
lett  könny hul la tá som -
ból  lel ki  meg bé ké lés,
meg erő sö dött hit és bi -
za lom ői rán ta, aki az én
ja va mat fog ja szol gál ni.
A  be vo nu lás  után

Né met or szág ba hur col -
tak ben nün ket ka to nai
szol gá lat ra. Csak eb ben a hely zet ben
ér tet tem  meg,  hogy  két száz  két -
ség be esett fi a tal kö zött kell hir det -
nem  az  ő  gon dos ko dó  sze re te tét,
bűn bo csá tó,  üd vö zí tő  ke gyel mét.
A  fél éves  ka to nai  szol gá lat  alatt
nap lót ve zet tem a na pi ese mé nyek -
ről. E nap lót és Bib li á mat si ke rült ha -
za hoz nom.
Most, hús vét ün ne pé re ké szül ve,

e nap ló alap ján em lé ke zem, ho gyan
ün ne pel tük  a  vi rág va sár na pot  és
hús vé tot  két száz,  Is tent  ká rom ló,
két ség be esett fi a tal kö zött.

1945. már ci us 25., vi rág va sár nap.
Né hány ka to na tár sam mal együtt a

Bib li á ból el ol vas tuk a vi rág va sár na -
pi tör té ne tet. Kü lö nö sen ez az ige ra -
ga dott  meg  ben nün ket:  „…hogy ha
ezek el hall gat nak, a kö vek fog nak
ki ál ta ni.” (Lk  19,40)  Meg ér tet tem,
hogy a gú nyo ló dá sok el le né re is hir -
det nem kell Is ten üze ne tét: „El kö ze -
lí tett hoz zá tok az Is ten nek or szá ga.”
(Lk 10,9) Men te nem kell az Is ten el -
len lá za dó gú nyo ló dó kat. 
Eh hez azon ban csak Is ten től kap -

ha tok erőt, bá tor sá got. Jé zus vált ság -
ha lá lá ról, Is ten bűn bo csá tó ke gyel -
mé ről és sze re te té ről be szél get tünk.
A ve lem együtt „ün nep lő” ti zen öt fi -
a tal ka to na ba rá tom be fo ga dó szív -
vel hall gat ta Is ten üze ne tét. Bol dog
vol tam,  hogy  leg alább  en nek  a  kis
csa pat nak ün nep le he tett a vi rág va -
sár nap szü lő föl dünk től ezer ki lo mé -
ter nyi re. Az is ten tisz te let, a temp lo -
mi kö zös ség ugyan hi ány zott, még -
is érez tük: Is ten je len volt be szél ge -
té se in ken. 

Röp pisch, 1945. áp ri lis 1., hús vét. E
na pon meg csen dült lel ki fü le im ben
a  ko má ro mi  ha ran gok  hí vo ga tó
hang ja. Egy év vel ez előtt még temp -

lom ba me het tem, most ezt az al kal -
mat  meg von ta  tő lem  Is ten.  Itt,  a
messze ide gen ben, a sö tét ség ha tal -
má ban nem szól nak a hús véti ha ran -
gok, nem hang zik ma gyar is ten tisz -
te let,  nem csen dül  fel  aj ka ink ról  a
hús vé ti örö mé nek: „Krisz tus fel tá ma -
dott, / Kit ha lál el ra ga dott; / Ör ven -
dez zünk, vi gad junk, / Krisz tus lett a
vi ga szunk, / Al le lu ja!” Min den el né -
mult. 
Gon do la ta im a múlt ba  száll nak.

Úgy ér zem, Is ten bün te tő ke ze utol -
ért ben nün ket. „Ma nem az Is tent di -
cső í tő  zsol tár  hal lat szik,  ha nem  a
nyo mo rú ság és bün te tés mi at ti ke ser -

ves  sí rá s  hang ja.  Temp lom he lyett
dol goz nunk kell!” – ezek jár nak a fe -
jem ben. 
En nek el le né re a hű sé ges kis csa -

pat fá rad tan, de őszin te vá gya ko zás -
sal  is mét együtt van, és ol vas suk a
hús vé ti tör té ne tet. Az a re mény ség
erő sö dik meg ben nünk, hogy a fel tá -
ma dott  Krisz tus nak  lesz  ha tal ma
ben nün ket is meg men te ni a pusz tu -
lás tól,  az  ő  vált ság ha lá lá ért  a  mi
mennyei Atyánk kö nyö rül raj tunk, és
meg bo csá tó sze re te te ha za se gít ben -
nün ket.  Ha zán kért  és  sza ba du lá -
sun kért imád ko zunk őszin te, bűn bá -
nó szív vel.
Ma gam ról  is  el gon dol ko dom.

Mennyit vál toz tam az el múlt hó na -
pok alatt? A ben nem le vő vi lá gos ság
ho má lyo sod ni  kezd.  Nem  tu dom
min dig  Is ten  aka ra tát  tel je sí te ni.
Hol le het a meg ol dás? És ak kor rá -
döb be nek el té ve lye dé sem re és ar ra,
hogy vissza kell ta lál nom Is ten út -
já ra. Alá za tos bűn bá nat ra van szük -
sé gem. Tu dom, hogy Is ten meg bo -
csát in gyen ke gyel mé ből, a fel tá ma -
dott  Krisz tus  ér de mé ért.  Ép pen

ezért  ar ra  ké rem őt  e
hús vé ti ün ne pen, hogy
az ő szent Fia ál tal tá -
masszon fel en gem egy
hit tel tel je sebb, Szent -
lé lek kel  meg erő sí tett
élet re!
A hús vé ti ha rang szó

most  nem  hal lat szik,
de Is ten igé je meg ad ja a
fel hí vást a fel tá ma dott
Krisz tus sal va ló új élet -
re. Fi gyel mez tet: „Akik
sze re ti tek az Urat, gyű -
löl jé tek a go noszt!”
(Zsolt 97,10) Erőt és re -
ményt is su gá roz igé je:
„…én ti ve le tek va gyok
min den na pon a vi lág

vé ge ze té ig.” (Mt 28,20)
Vé gül a nap cso dá la tos meg le pe -

tés sel zá rul. Is ten aján dé ka ként le ve -
let ka pok ott ho ni lel ki test vé re im től.
A le ve let több ször is el ol va som, ér -
zem be lő le a lel ki kö zös ség sze re te -
té nek ere jét. A bo rí ték ba he lye zett kis
szí nes üd vöz lőla pocs kán ez ol vas ha -
tó: „…né ki gond ja van re á tok.” (1Pt 5,7)
Ki csor dul a könnyem, úgy adok há -
lát Is ten nek a leg jobb kor ér ke zett lel -
ki erő sí té sé rt. 
Így lett ál dás sá szá mom ra az ide -

gen ben tar tott hús vé ti ün nep lés. Az
Úré le gyen a há la és a di cső ség!

g Szen czi Lász ló

Virágvasárnapéshúsvét
–idegenkatonatáborban

Az Or szág út Tár su lat és a Ká pol na Szín pad Ala pít vány sze re tet tel hív
min den kit Csáth Gé za Hor vá ték cí mű drá má já nak elő adá sá ra. 
Idő pont: áp ri lis 21. (szom bat), 19 óra. Hely szín: Ká pol na Szín pad, 1102

Bu da pest, Ká pol na u. 14. 
Az elő adás ter mé sze te sen in gye nes. Hely fog la lás a hon la pon ke resz -

tül (http://or sza gut.com ze.com) le het sé ges (a Leg kö ze leb bi elő adá sa ink
me nü pont alatt) vagy e-mail ben a hon la pon kí vánt ada tok meg adá sá -
val. A hely fog la lás ak kor te kint he tő ér vé nyes nek, ha a vissza iga zo lás
meg ér ke zett. Egy személy leg fel jebb négy he lyet fog lal hat.

H i r d e T é s

Nyá ri kán tor kép ző tan fo lya mok

A fó ti Evan gé li kus Kán tor kép ző In té zet sze re tet tel vár ja a kán to ri szol -
gá lat ra ké szü lő ket az idei nyá ri bent la ká sos tan fo lya mok ra. A tan fo lya -
mok idő pont jai és ve ze tői:
Jú ni us 21. – jú li us 7. – Ben ce Gá bor.
Jú li us 12–28. – Né meth Sán dor.
Jú li us 31. – au gusz tus 16. – Ker tész Bo tond.
Je lent kez ni le vél ben (2151 Fót, Ber da Jó zsef u. 3.) vagy e-mail ben (kan -

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

Je lent ke zé si ha tár idő: má jus 25.

H i r d e T é s

Meg hí vó

Ér te sít jük, hogy áp ri lis 27–29-én to vább kép ző kon zul tá ci ót ren de zünk gyü -
le ke ze ti mun ka tár sak szá má ra Pi lis csa bán, a Bé thel Evangélikus Misszi ói
Ott hon ban (2081 Pi lis csa ba, Szé che nyi u. 8–12.), amely re min den ed dig vég -
zett gyü le ke ze ti mun ka társ test vé rün ket sze re tet tel és öröm mel vár juk. Je -
lent kez ni áp ri lis 15-ig az aláb bi cí me ken le het: ka ta.po lyak@lu the ran.hu;
1085 Bu da pest, Ül lői út 24. A rész vé tel díj men tes.

D. Sze bik Im re ny. püs pök, tan fo lyam ve ze tő

H i r d e T é s

A rá kos szent mi hály–sas hal mi evan gé li kus gyü le ke zet ben (1161 Bu da pest,
Hő sök te re 10–11.) min den hó nap má so dik kedd jén, leg kö ze lebb április
10-én 19 órá tól Ta izé-ima és ének együtt lét. Min den al ka lom mal van ige -
hir de tés is. In for má ció: http://gyer tya feny.lu the ran.hu.

Édes apám ti zen egy éve halt meg egy
in ten zív osz tá lyon. Sze re tet tel ápol -
ták éj jel-nap pal, vi gyáz tak rá, de
tu dom, hogy a lel ke di der gett. Nem le -
het tünk mel let te, nem fog hat tuk a ke -
zét, nem imád koz hat tunk ve le az
utol só órá i ban. A ha lá lá nál is job ban
fájt a ma gá nya. 

Pár év vel ké sőbb, ka rá csony kor
tü dő gyul la dást ka pott az el ső szü -
löt tem; négy éves volt. Nem tu dott láb -
ra áll ni, órá ról órá ra gyen gébb volt.
A dok tor nő, aki ki jött az ügye let ről,
azon nal men tőt akart hív ni, de ak ko -
ri ban a kór há zak ban még egy szé ket
sem ad tak az anyák nak a kis be teg
ágya mel lé. Fél tem… És olyat tet tem,
ami re ké sőbb sem mi fé le éssze rű ma -
gya rá za tot nem tud tam ad ni, és nem
tu dom, hon nan vet tem a bá tor sá got
hoz zá. Nem en ge dem el a kór ház ba
a fi am! – így dön töt tem. Sa ját fe le lős -
sé gem re ott hon ma radt. 

Nem azt hit tem, hogy én meg tu dom
majd men te ni; nem gon dol tam, hogy
az imá im nem ér né nek el a kór há zig;
el fo gad tam, hogy Is ten fél tő-óvó sze re -
te té ben va gyunk. Egy dol got sze ret tem
vol na csak: hadd le hes sek mel let te, ha
az Úr el hív ja. Egész éj jel vir rasz tot tam
és imád koz tam. 

Haj nal kö rül fel ült az ágy ban a fi -
ó kám, és azt mond ta: „Mes ter!…
Anya, lá tok egy ka put!” Nem tu dom,
hogy per cek vagy má sod per cek tel tek-
e el, de még egy mon dat hang zott el
azon az éj je len: „Anya, még is itt ma -
ra dok ve le tek!” 

A ré gi ek nem fél tek úgy a ha lál tól,
mint mi a túl ci vi li zált vi lá gunk ban,
ahol a hal dok lót leg több ször hi deg
kór há zi fa lak kö zött éri el az utol só óra.
Ré gen te a gye re kek is ott áll tak a ra va -
tal mel lett, és együtt sír tak a csa lád -
dal. Nagy pén tek misz té ri u ma a gye re -
kek szá má ra is meg él he tő va ló ság; a

ha lál, az el mú lás tu da ta: lét ta pasz ta -
lat. Eze ket a gyö ke re ket kezd jük el ve -
szí te ni az zal, hogy min den pó tol ha tó;
ami el ve szett vagy el rom lott, meg ve he -
tő új ra; nagy pa pa és nagy ma ma hir -
te len el tű nik az éle tünk ből… 

A ha lot tak nap ja, a nagy pén tek üze -
ne te csak úgy ér tel mez he tő a gye re kek
szá má ra, ha ezek nek az ese mé nye i be
is be kap csol juk őket, ha részt vesz nek
a szer tar tá so kon, ha is me rik a hús véti
tör té ne tet. Szá mom ra fon tos és ér ték,
hogy a gyü le ke ze tünk ben épp olyan ter -
mé sze tes ség gel van nak je len a gye re -
kek a ke reszt ár nyé ká ban, mint a
ka rá csony fa fé nyé ben. A fel dol go zás -
ban nem ma gya rá za tok és el hall ga -
tá sok se gít he tik őket, ha nem az év kör
tel jes sé ge. A szü le tés és a fel tá ma dás
örö me fel old ja a gyászt, se gít el hor -
doz ni azt, amit egy fel nőtt nek sem
könnyű.

g Papp And rea

Élet és ha lál kör for gá sá ban
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Ép pen húsz év vel  ez előtt,  1992 hús vét ján az
oros há zi evan gé li kus temp lom ban ti zen - és hu -
szon éves ke resz tyén fi a ta lok egy cso port ja – a
New Life öku me ni kus ének- és ze ne kar – be -
mu tat ta Sillye Je nő Ér ted is meg halt a ke resz -
ten cí mű ora tó ri u mát.
Fi a ta los szer ve zet len ség gel és igen csak meg -

il le tő döt ten áll tunk a né pes gyü le ke zet elé a né -
hány hó na pos fel ké szü lés után. Mi vel a fő pró -
bán sem mi sem jött össze, na gyon fél tem az elő -
adás előtt; már a temp lom kert ben is „bu kás -
sza got” érez tem. Töb ben meg fo gal maz tuk: ha
le mond juk az elő adást, ta lán ki sebb lesz a bla -
mázs. De az tán még is csak be le vág tunk…
Jó  han gú  gi tá ro sunk, Bé ni Csa bi –  aki től

meg ta nul tuk, hogy so ha nem adunk fel sem -
mit – ke re kes szé ké ben ül ve meg szó lal tat ta a
gi tár ját, és el ki ál tot ta ma gát: „Je ru zsá lem, vi -
rág va sár nap. Ün nep lő tö meg és apos to lok!” A
gyü le ke zet pad jai kö zött pe dig meg je len tek a
fe ke te pó lós és far mer ru hás fi a ta lok, és fel hang -
zott a „Ho zsan na, Ho zsan na!”. Így kez dő dött el
a nagy cso da.
Akik ott vol tunk, érez tük, hogy na gyon ko -

moly se gít sé get kap tunk fe lül ről, hogy az Is ten
na gyon sze ret né, ha  jól szól na a han gunk, és
min den rend ben a he lyén len ne. És így is lett! Hi -
szen úgy éne kel tünk, mint még so ha, úgy ki ál -
tot tunk, mint még so ha. Úgy él tük át Krisz tus
szen ve dé sét és fel tá ma dá sát, mint még so ha az -
előtt. Meg ele ve ne dett a Bib lia tör té ne te, min den -
ki át él te: „Ér tem is meg halt a ke resz ten.”
Ami kor az elő adás vé ge fe lé vég re a gyü le -

ke zet re mer tünk néz ni, könnyes sze me ket lát -
tunk és bol dog ar co kat. Per sze sok szü lő volt
ott, és mint tud juk, az ő kri ti kai ér zé kük né ha

nem olyan fej lett, ha a sa ját gyer me kük elő -
adá sát né zik – de ez sok kal több volt en nél.
Cso da az oros há zi temp lom ban! Fan tasz ti kus
ér zés volt. Át él tük mi is a mély sé ge ket és a ma -
gas sá go kat. A ke reszt szen ve dé sét és a fel tá -
ma dás örö mét.
Mind ez húsz éve tör tént. Az év for du ló ra új -

ra  össze állt  a  csa pat.  Egy más sal  ta lál koz va
min den ki a má sik sze mé ben lát ta a sa ját éle -
tét: az el telt éve ket, az örö mö ket, a ku dar co -
kat, a jó és rossz dön té se ket. Ami kor együtt
vol tunk, és is mét együtt éne kel tünk, egy ben
biz to sak vol tunk: éle tünk leg jobb és leg fon to -
sabb dön té se az volt, hogy Is ten re bíz tuk az
éle tün ket!
Nek tek is azt kí vá nom, hogy ami kor majd

évek múl tán va la mi lyen ap ro pó ból vissza te kin -
te tek az éle te tek re, azt tud já tok mon da ni: a leg -
meg ha tá ro zóbb pil la na ta az volt, ami kor – akár
mond juk  egy  hús vét  haj na li  is ten tisz te le ten
vagy egy Szél ró zsa-prog ra mon – Is ten nel ta -
lál koz ta tok.

g Lá zár Zsolt

pA L Ac K p oS TA

A Pa lack pos ta ro vat 2010. de cem be ri el in du lá sa óta előbb evan gé li kus is ko la lel ké szek, egye te mi
lel ké szek, majd pe dig 2011 őszé től ha tod éves teo ló gus hall ga tók írá sa i val ta lál koz hat ta tok eze ken
a ha sá bo kon. Az el kö vet ke ző idő szak ban – ily mó don is a nyá ri Szél ró zsá ra han gol va – két he -
ten ként olyan lel ké szek ad nak majd nek tek „lel ki út ra va lót”, akik va la mi lyen mó don kö tőd nek
az or szá gos evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko zó hoz. A sort Lá zár Zsolt, a leg utób bi – a szar va si – ta -
lál ko zó há zi gaz da gyü le ke ze té nek igaz ga tó lel ké sze nyit ja.

Csodaazorosházitemplomban
b Át la go san na pi száz, fél év alatt össze sen

több mint ti zen hat ezer kat tin tás – ezek a
myLuther „internetes testvérlapjának”, az
Evangélikusfiatalokoldalának a lá to ga -
tott sá gi ada tai. Hogy mi van a szá mok mö -
gött, ar ról az ol dal szer kesz tő it – há rom lel -
kes és el kö te le zett fi a talt –, AntalBálintot,
GyőrffyLajost és KoczorMártitkér dez tük.

Az ol dalt a két, hu szon há rom éves fi a tal em ber
in dí tot ta, akik ko ráb ban hat évig vol tak osz tály -
tár sak a Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus
Gim ná zi um és Kol lé gi um ban. Bá lint a Bu da -
pesti Cor vi nus Egye te men ta nul gaz dál ko dás
és me nedzs ment sza kon, La jos pe dig ma te ma -
ti kus nak ké szül Sze ge den, il let ve az Eras mus-
ösz tön díj nak kö szön he tő en je len leg Linz ben
töl ti ezt a fél évet. Har ma dik szer kesz tő ként a
ti zen ki lenc éves Már ti csat la ko zott hoz zá juk,
ő szep tem ber ben kezd te meg or vo si ta nul má -
nya it a sze ge di egye te men.
Mind hár muk nak erős evan gé li kus gyö ke re ik

van nak. Már ti szü lei lel ké szek, édes any ja a ve csé -
si, édes ap ja a fe renc vá ro si gyü le ke zet ben. La jos
édes ap ja kán tor Tol na-Ba ra -
nyá ban, de fő ként Egy há za -
skoz áron, így ő is oda jár; a
he lyi lel kész nőt szin te má -
so dik anyu ká já nak te kin ti,
hi szen  hat éves  ko ra  óta
majd nem min den va sár nap
dél előtt jét ná la töl ti. Bá lint és
szü lei pe dig szin tén osz lo pos
tag jai a gy ön ki és a bony há -
di evan gé li kus élet nek.
–  A  bony há di  if jú sá gi

kör be Bá lint és én már na -
gyon rég óta já runk, ren ge -
te get kap tunk tő le – me sé li
La jos. – Az utób bi évek ben
ze ne kart is ala pí tot tunk – ez
a Gáb ri el –, és rend sze re sen
kon cer te zünk. Éven te já runk test vér gyü le ke ze -
tünk höz, a né met or szá gi Er ding be. Ta valy kör -
be bi cik liz tük  a  Ba la tont,  rend sze re sen  részt
ve szünk a Szél ró zsá kon, ese ten ként csen des hét -
vé gé ket, ki rán du lá so kat tar tunk, ha von ta egy ifin
spor to lunk, né ha fil met né zünk.

La jos  emel lett  Sze ge den  is  ak tí van  részt
vesz a rend kí vül szí nes evan gé li kus if jú sá gi élet -
ben, csak úgy, mint Már ti.
– Az egye te men a cso port tár sa im elő ször

fur csán néz tek rám, hogy a „ka ri bu li” he lyett
in kább gyü le ke zet be já rok csü tör tö kön ként
– ele ve ní ti fel em lé ke it Már ti, aki a De ák Té -
ri Evan gé li kus Gim ná zi um ban érett sé gi zett. –
Ami kor az tán lát ták, mi lyen jól ér zem ma gam
eb ben a kö zös ség ben, és több ször is me sél tem
ar ról, mi lyen ér de kes té má kat ve tünk fel egy-
egy ilyen al kal mon, el tűnt be lő lük az a szte reo -
tí pia,  hogy  a  val lá sos  em be rek  rá  akar ják
kény sze rí te ni  a hi tü ket má sok ra, hogy nem
gon dol kod nak,  hogy  bi got tak,  és  amúgy  is
unal mas nép ség…
A  fi a ta lok  úgy  tart ják:  egy  jó  if jú sá gi  kör

olyan, mint egy csa lád. Az em be rek el fo gad ják
egy mást olyan nak, ami lye nek, meg hall gat ják
a má sik vé le mé nyét, és bár mi kor szá mít hat nak
a töb bi ek re. Sze rin tük a leg fon to sabb az, hogy
a  fi a ta lok  szí ve sen  jár ja nak  az  al kal mak ra,
ma guk is kap cso lód ja nak be a prog ra mok ki -
ta lá lá sá ba, meg szer ve zé sé be, vagy is a ma guk ké -
pé re for mál has sák az if jú sá gi al kal ma kat. Mint
mond ják, a lel ki töl te ke zé sen, a Bib lia ta nul má -
nyo zá sán, a be szél ge té se ken kí vül nél kü löz he -
tet le nek a kö zös spor to lá sok, ki rán du lá sok, bi -

cik li tú rák, sza lon na sü té sek, a kü lön bö ző kéz -
mű ves-fog lal ko zá sok, egy szó val azok az idő töl -
té sek, ame lyek to váb bi le he tő sé get kí nál nak ar -
ra, hogy iga zi kö zös ség for má lód jon.
„Bá na tuk”, ami vé gül az ol dal lét re ho zá sá ra is

in dí tot ta őket, ugyan csak a kö zös ség él mény hez,
pon to sab ban an nak hi á nyá hoz kap cso ló dik.
– A fi a ta lok nak szánt kü lön bö ző ren dez vé -

nye ken, pél dá ul egy-egy Szél ró zsán min dig az -
zal kel lett szem be sül nünk, hogy az azo nos ifi -
ből ér ke zők na gyon jól meg van nak egy más sal,
de a kü lön bö ző kö zös sé gek kö zött iga zá ból nem
ala kul ki kap cso lat, nem ke re sik a töb bi cso port
tár sa sá gát – me sé li az öt let gaz da, Bá lint. – Ezért
sze ret tünk vol na mi is egy olyan fe lü le tet kí nál -
ni, ahol le he tő ség van egy más meg is me ré sé re,
mond juk úgy: hi dak épí té sé re a kü lön bö ző vá ro -
sok ban, fal vak ban mű kö dő evan gé li kus if jú sá gi
kö rök,  az  evan gé li kus  gim ná zi u mok  ta nu lói
vagy az evan gé li kus gyö ke rű egye te mis ták kö zött.
Az if jú sá gi kö rök be mu tat ko zó cik kei és él -

mény be szá mo lói  mel lett  azon ban  sok  más
ol vas ni va lót is kí nál nak: pél dá ul film aján ló kat
és  „gon do lat mor zsá kat”  egy-egy  ün nep ről,
egy há zi ren dez vény ről (öku me ni kus ima hét,
há zas ság he te) vagy olyan kér dé sek ről, mint pél -

dá ul  hogy mi ért  jó,  ha  imád ko zunk  ét ke zés
előtt; de van ze ne sa rok, cikk- és prog ram aján -
ló, il let ve üze nő fal is mű kö dik az ol da lon.
– A cik kek nagy ré szét ma gunk ír juk, de na -

gyon örül nénk, ha mi nél több fi a tal tól kap nánk
írá so kat. Bá to rí tunk is min den kit, hogy is me -
ret le nül is nyu god tan ír jon ne künk – eme li ki
La jos. – Hét köz ben ál ta lá ban két cik ket je len -
te tünk meg. Emel lett min den va sár nap út ra va -
ló nak szánt me sét, tör té ne tet, ver set vagy sa ját
írást köz lünk. Az ol da lon az ol dal só sá vok ban
azon nal hall gat ha tó ze né ket kí ná lunk, nép sze -
rű evan gé li kus ze ne ka rok és éne kek You Tu be-on
fel lel he tő vi de ó i val, va la mint dia ve tí tés ben evan -
gé li kus temp lo mok ké pei je len nek meg – aki nem
ta lál ja köz tük a sa ját ját, bát ran küld je el ne künk,
és azt is fel tesszük.
– Sze ret nénk egy ki sebb faj ta meg úju lást, egy -

há zon be lü li éb re dést is be in dí ta ni a fi a ta lok kö -
ré ben – te szi még hoz zá Bá lint. – Fon tos nak
tart juk az alul ról va ló épít ke zést, ami hez, úgy
gon dol juk, ez a kö zös sé gi fó rum jó ala pot ad -
hat. Cé lunk még sem a vir tu á lis kö zös ség meg -

erő sí té se! A  leg fon to sabb a  sze mé lyes hi dak
meg lé te. Va ló di kap cso la tok és sok épí tő mun -
kás kell ah hoz, hogy mi nél töb ben ma gu ké nak
érez zék a kö zös al ko tás él mé nyén ala pu ló lel -
ki és egy há zi épít ke zést.

g V. J.

Az Evan gé li kus fiatalok ol dalának cí me:
http://evan ge li kus-ifi.blog spot.com. Ész re vé te -
le ket, öt le te ket, cik ke ket az ev if jus ag@gmail.com
e-mail cím re vár nak.
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Egy kor a  je ru zsá le mi  tö meg
így ki ál tott: „Fe szítsd meg!” A
21.  szá zad em be ré nek en nél
sok kal  ki fi no mul tab bak  az
esz kö zei. Nem ke reszt re fe szít,
ha nem lő. A gyű lö let azon -
ban mit sem vál to zott két ezer
év alatt. A kö zel múlt ro ma -
gyil kos sá ga it  vit te  vá szon ra
Flie gauf Ben ce film ren de ző. 

A kö zel más fél órás, né met–
fran cia–ma gyar  ko pro duk ci -
ó ban ké szült al ko tás ban ama -
tő rök  játsszák  azt,  ami  nem
já ték. Fli eg auf a Csak a szél cí -
mű film éjé ért Ber lin ben Ezüst
Med ve dí jat ka pott a nem zet -
kö zi film fesz ti vál zsű ri jé től. A
drá ma ezért meg le he tő sen nagy
saj tó nyil vá nos sá got  ví vott  ki
ma gá nak  az  áp ri lis  5-ei  ma -
gyar or szá gi be mu ta tó előtt. A
ren de ző a díj át adó utá ni nyi lat -
ko za tá ban hang sú lyoz ta: „Nem

az  a  jel lem ző  Ma gyar or szá -
gon, hogy em be re ket csak úgy
le lő nek.  Nem  sze ret nék  be -
kap cso lód ni  a  po li ti kai  játsz -
mák ba. Ez a film mű vé szi refle -
xió a tör tén tek ről, nem pe dig
po li ti kai ál lás fog la lás.”
Áp ri lis 11-e, Jó zsef At ti la szü -

le tés nap ja a ma gyar köl té szet
ün ne pe. A bu da pes ti Víg szín -

ház ban már ha gyo mány, hogy
eh hez  kap cso lód va  vers dél -
előt töt tar ta nak. Áp ri lis 14-én,
szom ba ton dél előtt mind össze
két száz  fo rint el le né ben vált -
hatsz  je gyet  a  fő vá ro si  te át -
rum ba, ahol a nap prog ram ját
He ge dűs D. Gé za ál lít ja össze. 
Szin tén szín ház ad ott hont

a  pé csi ek  ver s ün ne pé nek,  a
Pé csi Nem ze ti Szín ház ugyan -
is  köl té szet  na pi  for ga tag gal
vár ja az iro da lom sze rel me se -
it. Szar va son, a ví zi szín pa don

és a bé kés csa bai Ib sen Ház ud -
va rán pe dig 10-én dél től más -
nap 12 órá ig hu szon négy órás
vers ma ra to non  hall gat hatsz
be le a ma gyar köl té szet  leg -
jobb ja i nak al ko tá sa i ba, Ja nus
Pan no ni us tól Var ró Dá ni e lig.
És még min dig a ma gyar köl -
té szet ün ne pé nek ap ro pó ján
11-én es te a sop ro ni Liszt-köz -

pont ban Cseh Ta más-em -
lék est re vált hatsz je gyet.
Biz to san hal lot tál már a

Re mény ség fesz ti vál ról,
ame lyet jú ni us el ső hét vé -
gé jén  ren dez nek  a  Papp
Lász ló  Bu da pest  Sport -
aré ná ban.  A  töb bek  kö -
zött az evan gé li kus egy ház
véd nök sé gé vel  meg va ló -
su ló,  öröm te li  hét vé gé re
if jú sá gi ön kén te se ket, úgy -
ne ve zett fel ké szí tő ket ke -
res nek, akik a fesz ti vá lon
részt ve vő, út ke re ső fi a ta -

lo kat „fog ják ké zen” a hely szí -
nen. Ha te hát ren del ke zel kel -
lő  el hi va tott ság gal,  eset leg
már tar tot tál is ifi órát, tá bo ri
vagy is ko lai áhí ta tot, ve zet tél
ima kö zös sé get,  itt  az  ide je,
hogy „nagy ban” is ki pró báld
ma gad! A bu da pes ti kép zés re
áp ri lis  16-áig  je lent kez hetsz
a http://www.re meny seg fesz ti -
val.hu/ifi kep zes in ter ne tes ol -
da lon ta lál ha tó el ér he tő sé gek
va la me lyi kén.

g Je nő
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Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

Név jegy: Lázár zsolt
A  szar va si  ótemp lo mi
evan gé li kus  gyü le ke zet
lel ké sze va gyok; 1998 óta
szol gá lok  itt.  A  Ben ka
Gyu la  Evan gé li kus  Ál -
ta lá nos Is ko la és Óvo da

ala pí tá sá ban és mun ká já ban is részt vettem,
illetve  részt  ve szek.  2010-ben  vá ro sunk
adott helyet a Szél ró zsa ta lál ko zó nak.
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Ma már szin te el ma rad ha tat lan a –
fő leg gyer me ket ne ve lő – csa lá dok -
nál  a  hús vé ti  to já sok  meg fes té se
vagy más mó don tör té nő dí szí té se, de
ez nem min dig volt így, lé tez tek ín -
sé ge sebb idők, ami kor ezt a jog sza -
bá lyok kö vet ke ze te sen meg til tot ták. 
Az el ső ilyen al ka lom ra az 1914-

ben ki tört vi lág há bo rú éve i ben ke rült
sor, mi vel Ti sza Ist ván mi nisz ter el -
nök nek az 1916. áp ri lis 4-én ki adott
– 1.123/1916. ME – ren de le te sze rint
a „tyúk to jás nak a hús vé ti ün ne pek al -
kal má ból szo ká sos fes té se vagy ha -
son ló ki ké szí té se, to váb bá az ily fes -

tett vagy ki ké szí tett tyúk to jás nak a
for ga lom ba ho za ta la az or szág egész
te rü le tén ti los” volt. A ren de let meg -
sze gő je ki há gást kö ve tett el, ezért két
hó na pig ter je dő el zá rás sal és hat száz
ko ro ná ig  ter je dő  pénz bün te tés sel
sújt hat ták.
Há rom esz ten dő vel ké sőbb, a Ta -

nács köz tár sa ság  Kö zel lá tá si  Nép -
biz tos sá ga az 1919. áp ri lis 18-án meg -
je lent 18. ren de le té ben – azért, hogy
a  to jás kész le te ket  a  köz fo gyasz tás
szá má ra meg őriz zék – szin tén meg -
til tot ta a „ba rom fi to já sok nak a hús -
vé ti ün ne pek al kal má val szo ká sos fes -

té sét, to váb bá az ily fes tett vagy ki -
ké szí tett  ba rom fi to já sok nak  for ga -
lom ba ho za ta lát”. Aki a ren de let ben
fog lal ta kat fi gyel men kí vül hagy ta, azt
for ra dal mi tör vény szék elé ál lí tás sal
fe nye get ték.
Há lát adunk Is te nek, hogy ezek a

szűk esz ten dők el múl tak, és az idei
ün nep al kal má val is min den ki sza ba -
don, a sa ját igé nye i nek meg fe le lő en
fest he ti és dí szít he ti – le he tő leg ter -
mé sze tes és így a ké sőb bi fo gyasz tás -
ra is al kal mas mó don – a fel tá ma dást
jel ké pe ző hús vé ti to já so kat. 

g Bó ka Zsolt

Húsvéttojásfestésnélkül

b A hús vét el kép zel he tet len hí mes
to jás nél kül. Igé nyes, ér té kes
nép mű vé sze ti al ko tást a bol tok
pol ca in nem ta lá lunk, de ki ál lí -
tá so kon, vá sá ro kon ta lál koz ha -
tunk ezek kel a gaz dag örök sé get
hor do zó tár gyak kal. Ta ká csi ban
él Bakó Ildikó to jás fes tő né pi
ipar mű vész, aki év ti ze dek óta
mű ve li és ta nít ja ezt a szép mes -
ter sé get. Büsz ke sé günk re pe dig
evan gé li kus presbiter, szo ros csa -
lá di kö te lé kek fű zik az egy ház hoz.
Az ün nep előt ti hé ten, egy hét -
köz nap dél előtt be szél get tünk.

– Mi ben za var tam meg ép pen? Bi -
zo nyá ra ilyen kor van a leg több mun -
ka, hús vét ra ké szül nek a szebb nél
szebb fes tett, hí mes, kar colt to já sok.
– Elég ke vés kar colt to já som van

most ké szen, úgy hogy ép pen ren dez -
ge tem a to já so kat, és kar co lás hoz ké -
szü lök elő. Ké szü lő döm a Nép raj zi
Mú ze um  hús vé ti  to jás vá sá rá ra.
Nagy szom ba ton  pe dig  Veszp rém -
ben, a Be te kints-völgy ben ál ló je zsu -
i ta  temp lom ban nyí lik  ki ál lí tá som,
amely egy hé tig lesz lát ha tó.

– Mi kor fes tett elő ször to jást? Kis -
lány ként a lo cso lók nak biz to san…
De ho gyan lett eb ből élet re szó ló sze -
re lem, Ön ből pe dig to jás fes tő né pi
ipar mű vész?
– A to jás fes tés sel va ló ban év ről év -

re ta lál ko zik min den kis gye rek. A mi
fa lunk ban  egy szí nű  to já so kat  fes -
tet tek  a  lá nyok,  és  elő for dul tak  az
úgy ne ve zett  le vél rá té tes  to já sok  is. 
Hogy az ipar mű vé szet hez mi vitt el?

Leg elő ször nép tánc cso port ban tán col -
tam, nem sok kal ké sőbb jött az al ko -
tó nép mű vé szet irán ti el kö te le ző dés.
Szin te már fel nőtt fej jel ta lál koz tam egy
új ság cik kel a Nők Lap já ban, az ab ban
ol va sot tak alap ján pró bál tam ki a kar -
co lás tech ni ká ját, csak úgy kedv te lés -
ből. Az el ső kar colt to já so kat a nép tán -
cos fi úk nak ké szí tet tem hús vét ra.

– Már ak kor érez te, hogy ez nem egy
al ka lom ra szó ló te vé keny ség, hogy ké -
sőbb mes te re lesz en nek a hi va tás nak?
– Er re so sem gon dol tam, sőt nem

is ne vez ném hi va tás nak. In kább hob -
bi nak, ami ki tel je se dett a ké sőb bi ek fo -
lya mán. Kü lön bö ző dol gok érin tet tek
meg idő köz ben, egy pá lyá zati fel hí vás
ha tá sá ra pél dá ul ku tat ni kezd tem a to -
jás min tá kat. Mú ze u mok ba men tem,
köny ve ket gyűj töt tem e té má ban. A
pá lyá zat ra  be kül dött  to já sok  ré vén
pe dig  egy re  több  em bert  ismertem
meg. A  töb bi  to jás fes tő vel  ki ala kult
kap cso lat ré vén olyan „szak mai tit ko -
kat” is meg tud tam, ame lyek re ma gam -
tól nem jöt tem vol na rá. 
Több sa ját min tá val ké szí tett kar -

colt  to jást  zsű riz tet tem,  2001-ben
kap tam meg a to jás fes tő né pi ipar mű -
vész cí met. Évek óta részt ve szek a már
em lí tett, a Nép raj zi Mú ze um ban ren -
de zett to jás ki ál lí tá son és -vá sá ron és
má sutt is, ön ál ló ki ál lí tá som volt pél -
dá ul a Mű vé sze tek Völ gyé ben, Pá pán,
Pak son,  De ve cser ben,  Vár pa lo tán,
Li té ren, Ta ká csi ban, Veszp rém ben. Ha

jól em lék szem, a De ák té ri evan gé li -
kus mú ze um ban volt egy idő sza ki ki -
ál lí tás, er re az „Is ten bá rá nya” to já -
so mat kér ték el,  ame lyen a bá rány
mel lett ott a ke reszt és a zász ló is.

– „A ha gyo má nyos to jás hím zés
mű ve lé sé ért, ér té ke i nek meg őr zé sé ért,
al ko tói al kal ma zá sá ért és köz ve tí té -
sé ért” – ol va som a to jás fes tő né pi
ipar mű vész cím hez fű ző dő mél ta tást.
Amit el sa já tí tott, azt nem ti tok ként
ke ze li, ha nem to vább is ad ja…
– Most már nyug dí jas va gyok, de

ko ráb ban Pá pán hu szon két évig ta -
ní tot tam nép tán cot, itt Ta ká csi ban
pe dig leg alább har minc öt esz ten de -
ig. Mos tan ság azok kal az asszo nyok -
kal fog lal ko zom, akik a kez det kez -
de tén kis lány ként tán col tak ná lam.
Fi a ta lok  is  van nak  ter mé sze te sen.
Sok  he lyen  meg for du lok,  sok fe lé
hív nak, ta ní tom a kéz mű ves sé get. A
fel nőt tek, gye re kek egy aránt ér dek -
lőd nek. Most ép pen Mar cal tő re já -
rok  az  evan gé li kus  is ko lá ba.  Egy
TÁM OP-os pá lyá zat ke re té ben ta ní -
tok egy cso por tot to jás írás ra. Na gyon
él ve zik, szí ve sen dol goz nak ve le. 

– Ilyet bolt ban meg ven ni nem
le het…
– Saj nos még nép mű vé sze ti bolt -

ban sem…
– Olyan sok fé le tech ni ka és min ta,

olyan vál to za tos mo tí vum- és szín vi -
lág jel lem zi a to já so kat! Biz to san hi he -
tet len tü re lem és pre ci zi tás kell hoz zá,

hogy az ered mény ilyen sze met gyö -
nyör köd te tő, tö ké le tes, mond hat juk:
mű al ko tás le gyen! Va jon hány órát vesz
igény be, amíg egy-egy da rab el ké szül?
– Tü re lem és ki tar tás kell hoz zá va -

ló ban. A to já sok hé ja sem egy for ma,
ez is, és a min ta is be fo lyá sol ja, hogy
egy to jást mennyit idő alatt le het el -
ké szí te ni. Le het fél óra, de akár hat
órát is dol goz ha tok egy da ra bon. 
A kar colt to já sok ról hadd mond -

jak el egy ér de kes sé get: a ku ta tá sok

sze rint a kar co lá sos tech ni ka a leg -
ré geb bi me tó dus. Már az avar ko ra -
be li sí rok ban is ta lál tak fes tett, kar -
colt  dí szí té sű  to já so kat,  a  sze ge di
Mó ra Fe renc Mú ze um őr zi eze ket.
Ket tős,  ívelt  vo nal  lát ha tó  raj tuk,
lét ra sze rű dí szí tés.

– Ma nyil ván nem az avar ko ri
tech ni ká val, min ták kal dol goz nak.
– A mai kar co lá sos tech ni ka már

egé szen más. Az osz tott min ták őr zik
a leg ősibb for má kat. A 19. szá zad vé -
gé től vi rág sze rű or na men se ket hasz -
nál tak.  Vi rá go kat,  ma gyar  cí mert,
val lá si szim bó lu mo kat, pász tor élet ből
vett je le ne te ket hasz nál tak a dí szí tés -
hez.  A  leg tö ké le te sebb  for má ban  a
nem ze ti, val lá si és sze rel mi vo nat ko -
zá sú ékít mé nyek for dul tak elő. 
A min ta és a to jás for má ja ha tá roz -

za meg, hogy hol kez dem a mun kát.
Le het,  hogy  el osz tom  két fe lé,  és
mind a két ol da lá ra egy-egy – azo nos
vagy el té rő – min tát kar co lok, de le -
het az al ján is kez de ni a mo tí vu mot. 

– Il di kó, in kább ter mé sze tes anya -
gok kal fes ti a to já so kat, mint a bol ti
to jás fes ték kel?
– Nö vé nyi fes ték kel és bol ti to jás -

fes ték kel ve gye sen. So kat kí sér le tez tem
a nö vé nyi fes té kek kel, és ar ra kel lett rá -
jön nöm, hogy egy idő után saj nos el -
ve szí tik a szép szí nü ket, el szür kül nek,
el hal vá nyod nak. Így a min ta sem ér -
vé nye sül annyi ra…. De na gyon sze re -
tem  pél dá ul  a  bo dza bo gyó  le vé vel

fes te ni a to já so kat, na gyon szép kék
színt ad. Hagy ma hé já val is gyak ran
fes tek,  ez a  leg tar tó sabb, nem  fa kul
meg az idők fo lya mán. Van nak még
kü lön le ges nö vé nyek, ilyen a gi lisz ta -
űző  va rá dics,  a  vé re hul ló  fecs ke fű,
ezek szép sár gát ad nak. A kö kény vi -
rá ga pe dig na gyon szép ok ker sár gát
fest – csak tü re lem kell hoz zá, mert há -
rom na pig kell hogy áz zon a lé ben. 
Ezért az tán a bol ti fes té ket is hasz -

ná lom, de nem úgy, ahogy a zacs kó -

ban ta lál ha tó a szín, ha nem ke ve rem
a szí ne ket, ár nya la to kat. A pi ros hoz
pél dá ul te szek egy kis ké ket, hogy ne
le gyen annyi ra élénk, ha nem bor dó -
ba ha jol jon – ne kem az job ban tet szik.
A li lás szí nek pe dig ru ha fes té kek.

– A hon lap ján lát ha tó fo tók alap -
ján azt mon da nám, a to já sok kö zött
ta lán nincs is két egy for ma. Csak ab -
ban ha son lí ta nak, hogy na gyon szé -
pek. Mi az a szín, for ma, mo tí vum,
amely csak Ön re jel lem ző? Ne ta lán
min den mű vész nek van egy sa já tos
stí lu sa, amely alap ján fel is mer he tő a
mun ká ja?
– Egy bi zo nyos idő után min den

egyes to jás fes tő nek ki ala kul a stí lu -
sa. Egy más mun ká it szin te rá né zés -
re „be tud juk azo no sí ta ni”. Iga zá ból
nem ta lál koz tam az én min tá im hoz
ha son ló kat  ké szí tők kel.  Per sze  ez
nem  je len ti  azt,  hogy  nincs  még
olyan to jás fes tő az or szág ban, aki így
dol goz na. Az én for má im, min tá im
ap ró lé ko sak, és kö ve tem a né pi mo -
tí vu mo kat – akár a fa fa ra gás mo tí -
vum kin csé ből is me rí tek. Úgy ala kí -
tom, hogy az a to já son va ló meg je le -
nés kor ne le gyen túl „dur va”, vagy is
so sem egy az egy ben lesz min ta ab -
ból, amit én lá tok más nép mű vé sze ti
ág ban, ha nem „rá ve tí tem” a to jás ra.

– Ami iga zi ku ri ó zum: evan gé li kus
ko rál sort is írt már to jás ra…
– Igen, volt egy pá lyá zat, amelynek

a té má ja az élet fa, ke reszt fa volt. Az er -
re ké szült egyik to jás ra, an nak is az
egyik ol da lá ra ke rült rá ez a 206-os szá -
mú evan gé li kus éne künk ből: „Hit tel
né zek ke reszt fád ra, Üd vö zí tő Jé zu som.
Ér tem men tél Gol go tá ra, Hogy lel kem
menny be jus son.” Hasz ná lok né pi rig -
mu so kat is a to jás dí szí tés ben: „Fo gadd
ezt a cse kély sé get, szív ből ere dő em -
lé ket”; „Er dő mé lyén el vo nul va nyí lik
egy szép ibo lya, légy oly sze rény, mint
a vi rág, sze ret ni fog egész vi lág.” 

– Hm… szö ve get ta lán még ne he -
zebb fel vin ni egy ilyen fe lü let re, ugye?
– Nem, nem olyan ne héz ez… A

kar co lást úgy ír ják le a szak köny vek,
hogy tű vel, kés sel kell csi nál ni. A kés
igen, a tű az ke vés bé si ke res, ne kem
elő ször egy tö rött csa var hú zóm volt,
azzal vit tem rá a min tá kat a to jás ra.
Ké sőbb ta pé ta vá gó kés sel ké szí tet tem
a  min tá kat,  de  sok szor  mon dom,
hogy az el ső, csa var hú zó val ké szí tett
to jás  volt  a  leg szebb  –  igaz,  hogy
azon vagy há rom órát dol goz tam…

– Most mi lyen esz köz zel dol go zik?
– A ta pé ta vá gót fel vál tot ta egy fog -

or vo si fú ró fej… Ka pott egy fa nye let,
hogy ké nyel mes le gyen kéz be fog ni.
A na pok ban a pá pai NA TO-ka to nák
fe le sé ge i nek tar tot tam to jás fes tő, to -
jás kar co ló be mu ta tót, lel ke sen ki is
pró bál ták, de bi zony a kar co lás nál
már rö vid idő múl va fáj lal ták a csuk -
ló ju kat – na gyon el fá radt a ke zük.

– Mun ká ját ma gas ki tün te tés sel is
el is mer ték: 2008-ban meg kap ta a

Ma gyar Kul tú ra Lo vag ja cí met. Mit
ér zett ek kor – hi szen sza va i ból fo lya -
ma to san a sze rény sé get és a mű vé szet
irán ti alá za tot ér zem.
– Na gyon fel eme lő ér zés volt! Rá -

adá sul, hogy még na gyobb le gyen az
örö möm, ka rá csony szent es te az evan -
gé li kus temp lom ban ad ta át Welt ler
Sán dor lel kész úr. A mai na pig el ér zé -
ke nyü lök, ha er re gon do lok…. 

– Pres bi ter ként és jegy ző ként szol -
gál a gyü le ke ze té ben. Evan gé li kus kö -
tő dé sé ről, gyö ke re i ről mit tud ha tunk?
– Evan gé li kus csa lád ból szár ma -

zom,  kis ko rom tól  van nak  egy há zi
em lé ke im. Ná lunk ha gyo má nya van
an nak, hogy az egy ház ban te vé keny -
ke dünk. A most ki lenc ven egy éves
édes apám negy ven évig volt fel ügye -
lő, de még pár éve  is na gyon ak tív
volt, a gyü le ke ze ti ház épí té sé ben is
részt vett. Én ezt lát tam a csa lád ban,
és ter mé sze tes volt szá mom ra is a fel -
adat vál la lás. 

– Tud-e még evan gé li kus to jás fes tő
né pi ipar mű vész ről? Mi egy ről igen…
– Igen, Mo so nyi Évapé csi to jás hím -

ző ről, népi ipar mű vész ről tu dok, de le -
het sé ges, hogy van nak még az or szág -
ban – so kan va ló ban nem le he tünk. 

– Még messze a ka rá csony, de
azért az év má so dik fe lé ben már ar -
ra ké szü lő dik? Hi szen bet le he me ket,
ka rá csony fa dí sze ket is ké szít ter mé -
sze tes anya gok ból. Mi lyen az éves
mun ka be osz tá sa?
– A hús vét ra va ló ké szü lés már ka -

rá csony után el kez dő dik, a ka rá cso nyi
pe dig  az  őszi  idő szak ban,  ami kor
rosszabb ra for dul az idő, és be hú zó -
dik az em ber a ház ba. Mo nos tor apá -
ti ban, a Mű vé sze tek Völ gyé ben egy al -
ka lom mal ki ál lí tot tam a to já so kat és
a bet le he met, ka rá csony fa dí sze ket is.
Jött egy há ti zsá kos fi a tal em ber, meg -
állt, le tér delt az asz tal elé, és ámu lat -
tal mond ta: „Hát itt van az egész év!” 

– Ap ro pó, ér dek lő dés és kéz ügyes -
ség bir to ká ban fi úk, fér fi ak is be le vág -
hat nak?
– Igen, mert a to jás kar co lás ere de -

ti leg fér fi fog la la tos ság volt. A pász -
tor em be rek ked ve sük nek és az ura -
ság nak aján dék ba ké szí tet tek kar colt
to jást. Az asszo nyok pe dig méh vi -
asszal ír ták a to jást. Ké sőbb az asszo -
nyok meg ta nul ták  to jás kar co lást…
Vas me gyé ben, Gyön gyö sa pá ti ban a
Szé che nyi és Ap po nyi gró fok, ész re -
vé ve, hogy mi lyen ügyes ke zű ek az
asszo nyok, ez ré vel kar col tat ták a to -
jásokat, és kül föl dön ér té ke sí tet ték.
Ta lán ez volt a kez de te a hí mes to jás-
ke res ke de lem nek. 

– A hús vé tot mun ká val vagy pi he -
nés sel töl ti a to jás hím ző né pi ipar mű -
vész? Aján dé koz pél dá ul hí mes to jást
a sze ret te i nek?
– Min dig ér kez nek vá rat lan fel ké -

ré sek, de va ló szí nű, hogy itt hon le szek,
pi hen ni fo gok, a csa lád dal ün ne pel jük
a fel tá ma dást, temp lom ba me gyünk.
Ter mé sze te sen  meg aján dé ko zom  a
ke reszt gye re ke i met is, akik már ki pró -
bál ták a to jás kar co lást. Tet szik ne kik,
re mé lem, kö ve tő im lesz nek.

g Kő há ti Do rottya

Akikoráltírtatojásra
Be szél ge tés Ba kó Il di kó né pi ipar mű vésszel
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Húsvét ünnepe. Liturgikus szín: fehér. Lekció: 1Kor 5,6–8; Ézs 26,14.19. Alapige: Lk 24,1–12. Énekek: 215., 216.

Budavár, I., Bécsi kapu tér hajnal 5. (úrv., feltámadási liturgia) Bence Imre; de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német,
úrv.) Johannes Elrbruch; de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Bence Imre; Fébé, II., Hűvösvölgyi út 193.de. 9. (úrv.) dr. Fabiny
Tamás; Sarepta, II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördög árok u. 9. de. fél 10. (úrv.)
Fodor Viktor; Csillag hegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. (úrv.) Koczor Zoltán; Óbuda, III., Dévai Bíró M.
térde. 10. (úrv.) Bálintné Varsányi Vilma; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38.de. 10. (úrv.) Solymár Péter Tamás; Káposztás -
megyer, IV. Tóth Aladár út 2–4. de. 9. (úrv.) Solymár Péter Tamás; Deák tér, V., Deák tér 4. hajnal 5. (úrv.) Smidéliusz
Gábor; de. 9. (úrv., családi) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv., kantátazenés) Gáncs Pé ter; de. 11. (gyermek isten -
tisz telet) Smidéliusz Gábor; du. 6. Cselovszky Ferenc; Fasor, VII., Városligeti fasor 17. hajnal 5. (úrv.) Pelikán And -
rás; de. fél 10. (angol, úrv.) Scott Ryll; de. 11. (úrv.) Aradi György; Józsefváros, VIII., Üllői út 24. de. fél 11. (úrv.) Szabó
Ber ta lan; VIII., Rá kóczi út 57/a de. 10. (szlovák, úrv.) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9.
(úrv.) Szabó Bertalan; Ferenc város, IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de. 10. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás;
du. 6. (vespera) Bolba Márta, liturgus: Mun tag Lő rinc; Kő bá nya, X., Kápolna u. 14. hajnal 5. (úrv.) Benkóczy Péter;
de. 10. (úrv.) Benkóczy Péter; Kerepesi út 69. de. 8. (úrv.) Ta másy Ta más; Kelen föld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.)
dr. Blázy Árpád; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. fél 11. (gyermek istentisztelet) dr. Blázy Árpádné; du. 6. (vespera)
Kovács Viktor; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) Kovács Viktor; Egyetemi és főiskolai gyü le ke zet, XI., Magyar
tudósok krt. 3. hajnal 5.; Budagyöngye, XII., Szi lá gyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Balicza Iván; Buda hegyvidék, XII.,
Kék Go lyó u. 17. hajnal 5. (úrv.) Keczkó Szilvia; de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; Angyalföld, XIII., Kassák Lajos u. 22. de.
10. (úrv.) Gren dorf Péter; Frange pán u. 41. (református templom) de. 8. (úrv.) Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei
út 32.de. 11. (úrv.) Tamásy Ta más; Gyarmat u. 14.de. fél 10. (úrv.) Tamásy Tamás; Pestújhely, XV., Temp lom térhajnal
5. (úrv.) Szabó B. András; de. 10. (úrv.) Ken deh K. Péter; Rákos pa lota, XV., Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10.
(úrv.) Ponicsán Erzsébet; Rákos szent mihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (gyermekek húsvétja) Börönte Már ta;
Cinkota, XVI., Batthyány I. u. hajnal fél 5. (úrv.) Vető István; de. fél 11. (úrv.) dr. Agod Anett; Mátyásföld, XVI., Pro -
dám u. 24. de. 9. (úrv.) dr. Agod Anett; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér hajnal 5. Kovács Áron; de. 9. (úrv.) Nagyné
Szeker Éva; Rákos keresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út
146. de. 9. (úrv.) Kovács Áron; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Kovács Áron; Pest szent lőrinc, XVIII.,
Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) dr. Korányi András; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8.
(úrv.) dr. Korányi András; Kis pest, 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.) Zólyo mi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út
75. de. 10. (úrv.) Endreffy Géza; Buda keszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. dr. Lacknerné Puskás Sára.
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H i r d e T é s

A Női Misszi ói Szol gá lat női hét vé gét tart má jus 17–20. kö zött Rév fü -
lö pön, az Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ban Élet re re mény
cím mel.  A  prog ram  csü tör tö kön  va cso rá val  kez dő dik,  és  va sár nap
ebéd del ér vé get. A szom ba ti prog ram rész vé tel a Dé li Egy ház ke rü let
misszi ói nap ján Bony há don.
Sze re tet tel hív juk az ér dek lő dő ket. Je lent kez ni má jus 1-jé ig le het. Pos -

ta cím: MEE Női Misszió, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.; e-mail: mar ta.pin -
ter@lu the ran.hu; mo bil: 20/824-2791.

H i r d e T é s

Hús vét cso dá ja
Hív juk azo kat, akik csat la koz ni kí ván nak azokhoz, akik „Jé zus, a ná -
zá re ti pró fé ta” (Mt 21,11) nyo mán fog nak jár ni. Ő be vo nult vi rág va -
sár nap Je ru zsá lem be, utá na át ment „a fáj dal mak út ján”, a gol go tai ke -
reszt ha lál ál tal meg aláz tat ván (Fil 2,8) el ju tott a hús vé ti fel tá ma dá sig
(Lk 24,7). A hús vét cso dá já nak örö mét él he tik új ra át a ta va szi Ga li -
le á ban és az örök Je ru zsá lem ben azok az utaz ni vá gyó test vé rek, akik
je lent kez nek az áp ri lis 29-étől má jus 4-éig tar tó szent föl di lá to ga tás -
ra. Még van né hány sza bad hely. 
Ér dek lőd jön, kér jen rész le tes prog ra mot az Öku me ni kus Ta nul má -

nyi Köz pont tól te le fo non: 1/466-4790, 70/508-7624 vagy e-mail ben: ta -
nul ma nyi koz pont@gmail.com, il let ve ssngms@cit ro mail.hu.

H i r d e T é s

Meg hí vó

Az Evan gé li kus Kór há zi Lel ki gon do zói Szol gá lat sze re tet tel hív ja és vár -
ja az érdeklődőket áp ri lis 13–14. kö zött ren de zen dő ta va szi kon fe ren ci -
á já ra, mely nek té má ja a füg gő ség.

prog ram
Áp ri lis 13., 15.30: Nyi tó áhí tat.
16.30: A drog kér dés ről őszin tén – Vic tor né Er dős Esz ter drog szak -

em ber, re for má tus lel kész.
20.00: Or go na kon cert – Sza bó Bar ba ra or go na mű vész.
Es ti me di tá ció – dr. Var ga Gyön gyi teo ló gi ai ta nár.
Áp ri lis 14. 9.00: Szá mí tó gép-füg gő ség – Ba logh Éva kór ház lel kész. 
10.00: Társ füg gő ség – Hei ne mann Il di kó kór ház lel kész. 
11.00: Ér tel mes le mon dás: a sza bad ság szár nya in – Hon ti Irén kór ház -

lel kész.
Hely szín: Csil le bér ci Sza ba didő és If jú sá gi Köz pont (1121 Bu da pest, Kon -

koly The ge Mik lós út 21.). 
Je lent ke zés: Hon ti Irén: 20/824-5629, iren.hon ti@lu the ran.hu; Ba -

jusz né Oro dán Krisz ti na: 20/770-3838, bo krisz ti@fre e mail.hu.

H i r d e T é s

A Csil lag he gyi Evan gé li kus Egy ház köz ség sze re tet tel hív ja hí veit és ba -
rá ta it áp ri lis 6-án, nagy pén te ken 18 órá ra a bé kás me gye ri evan gé li kus
temp lom ba (1038 Bu da pest, Me ző u. 12.). El hang zik: Já nos-pas sió – G.
F. Hän del? G. Böhm? Ch. Rit ter? Köz re mű kö dik: Bod ro gi Éva, Sche er Lí -
via, Ga vo di Zol tán, Pa tay Pé ter, Kér in ger Lász ló, Ku tik Re zső, Há mo ri
Sza bolcs, Mi zsei Zol tán és az El len Pont együt tes, ve zé nyel: Bali Já nos.
Pré di kál: Do náth Lász ló.Az egy ház köz ség min den al kal ma in gye nes, ön -
kén tes ado má nya i kat jó szív vel fo gad juk.

H i r d e T é s

Húsvét 2. napja. Liturgikus szín: fehér. Lekció: ApCsel 10,34–43; 1Sám 2,1–6. Alapige: Lk 24,36–45. Énekek: 221., 259.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; de. 10. (német, úrv.) Albrecht Friedrich; de. 11. (úrv.)
dr.  Fabiny Tamás;  du.  6.  Bencéné  Szabó Márta; Fébé, II., Hűvösvölgyi út 193. de.  9.  (úrv.) Madocsai Miklós;
Pesthidegkút, II., Ördög árok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Missura Tibor; Solymár, református templom de. 10. (ökumenikus)
Fodor Viktor; 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; Deák tér,
V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv.) Smidéliusz Gábor; du. 6. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky
Éva; Fasor, VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; Józsefváros, VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Szabó
Bertalan; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; Ferencváros, IX., Gát u. 2. (katolikus temp lom) du.
6. (úrv.) Koczor Tamás; Kő bá nya, X., Kápolna u. 14. de. 10. (úrv.) Benkóczy Péter; Kelen föld, XI., Bocs kai út 10.
de. 8. (úrv.) Kovács Viktor; de. fél 11. (úrv.) Kovács Viktor; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) dr. Blázy Ár pád; Buda -
gyöngye, XII., Szi lá gyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; Buda hegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10.
(úrv.) Keczkó Szilvia; Angyalföld, XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. (úrv.) Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lő csei út
32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné; Gyarmat u. 14. de. fél 10. (úrv.) Tamásy Tamásné; Pest újhely, XV., Temp lom tér
de. 10. (úrv.) Szabó Lajos; Rákospalota, XV., Régi Fóti út 73. (nagy templom) de. 10. (úrv.) Ponicsán Erzsé bet; Rákos -
szent mihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv.) Fekete Gy. Viktor; 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.)
Kovács Áron; Rákos keresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) Kovács Áron; Rákoscsaba, XVII., Pé celi út 146.
de. 9. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Pest szent lőrinc,
XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) Deák László; Pest szentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református temp lom)
de. 8. (úrv.) Deák László; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. 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; Buda keszi, Fő út 155.
(gyülekezeti terem) de. fél 10. (családi) dr. Lacknerné Puskás Sára.

istentiszteleti rend • 2012. április 9.

Összeállította: Boda Zsuzsa

Visszaszámlálásindul!
Túr me zei Er zsé bet éle té nek

tanú it ke res sük!

2012. feb ru ár 14-én ün ne pel tük Túr me zei Er zsé bet di -
a ko nissza test vér – a Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza -
egye sü let 1990. évi új ra in du lá sa utá ni el ső fő nök asszo -
nya – szü le té sé nek 100. év for du ló ját. A Fé bé-egye -
sü let és a Lu ther Ki adó az al ka lom hoz kap cso lód va
kö zö sen ter ve zi egy ki ad vány meg je len te té sét. Eh hez
a ké szü lő em lék kö tet hez már igen so kan hoz zá já rul -
tak ér té kes szó be li és tár gyi em lé ke ik meg osz tá sá val.
Köz re mű kö dé sü ket há lá san kö szön jük!
A szer kesz tés, anyag gyűj tés idő sza ka las san le zá -

rul. Áp ri lis 30-ig sze re tet tel vár juk még azok nak a hi -
te les ta núk nak a je lent ke zé sét, akik kö zel ről is mer ték
Er zsé bet test vért, és éle té ről, szol gá la tá ról hasz nos
ada lé ko kat osz ta ná nak meg, eset leg le ve le zé sü ket,
más do ku men tu ma i kat a szer kesz tők ren del ke zé sé -
re bo csá ta nák. Kér jük, ír ja nak az MEE Or szá gos Iro -
da, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. szám alat ti pos ta cí m -
re, vagy ke res sék a mun ka tár sa kat: Kő há ti Do rottya:
do ra.ko ha ti@gmail.com, 20/824-3015; Her zog Csa ba:
her zog.csa ba@lu the ran.hu, 20/824-5536.

F e l H í vá s

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem szak kép zett sza kács és kony hai dol -
go zói mun ka kör be mun ka tár sat ke res. A rö vid élet raj zot, a szak kép zett -
sé get iga zo ló do ku men tu mot, va la mint az ed di gi te vé keny ség be mu ta tá -
sát tar tal ma zó írá sos pá lyá za to kat áp ri lis 20-ig vár ják a kö vet ke ző cím re:
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem, Rek to ri Hi va tal, 1141 Bu da pest, Ró -
zsa völ gyi köz 3.

H i r d e T é s



Teo ló gi ánk ve ze tő sé ge már elő ző nap vá ros né -
zés re in vi tál ta a ven dé ge ket, majd a szer da reg -
ge li is ten tisz te le ten dr. L’ubom ír Bat ka – a Co -
me ni us Egye tem teo -
ló gi ai ka rá nak dé kán -
ja – szol gált ige hir de -
tés sel.  A  dé kánt  dr.
Da vid Ben ka kül ügyi
és  tu do má nyos  dé -
kán he lyet tes, va la mint
dr. Bándy György
(Ju raj Bándy) ószö -
vet sé gi pro fesszor kí -
sér te el. 
Bándy  pro fesszor

a  dél előtt  fo lya mán
elő adást  tar tott  az
ószö vet sé gi  teo ló gia
sok ol da lú fel hasz ná -
lá sá nak  le he tő sé ge i -
ről  (képünkön). Rá -
mu ta tott,  hogy  az
Ószö vet sé get nem te -
kint het jük  az Új szö -
vet ség el len té té nek,
sem pe dig el avult, ér -
tel mét vesz tett könyv -
nek. Szlo vá ki á ban az
evan gé li kus lel ké szek
ma guk  vá laszt hat ják
ki egy lis tá ból, hogy me lyik igé ről sze ret né nek
pré di kál ni,  ezért  le he tő sé gük  van  több ször
ószö vet sé gi tex tus mel lett dön te ni. 

A Co me ni us Egye tem éle tét L’ubom ír Bat ka
mu tat ta be. Mint mond ta, a szlo vá ki ai evan gé -
li ku sok is szem be sül nek a gaz da sá gi prob lé mák -

kal, il let ve az zal a saj -
ná la tos ténnyel, hogy
csök ken az egy ház ta -
gok  lé lek szá ma.  En -
nek el le né re a Co me -
ni us  Egye tem  Evan -
gé li kus Teo ló gi ai Ka ra
szá mos ered ményt tud
fel mu tat ni:  már  har -
mad szor tün tet ték ki a
leg jobb  teo ló gi ai  fa -
kul tás cím mel, emel -
lett a cse re di ák-prog -
ra mok ke re té ben szá -
mos  kül föl di  di á kot
fo gad tak,  köz tük  az
Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi  Egye tem  né -
hány  hall ga tó ját  is.
Hogy a kül föl di di á kok
még  ha té ko nyab ban
ta nul has sa nak  ná luk,
nyá ri aka dé mi át is mű -
köd tet nek, ahol an gol
az  elő adá sok  nyel ve. 
A  dél után   tar tott

ok ta tói  ta lál ko zón  az
EHE rek to ra, dr. Sza bó La jos és a szlo vák ven -
dé gek az együtt mű kö dés jövőjéről tár gyal tak. 

g Ko vács Bar ba ra
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Át ol vas va a kri ti ká kat min den fó ru -
mon po zi tív vé le ménnyel, a ren de -
ző és a stáb mél ta tá sá val ta lál koz -
ha tunk, ha zai vi szony lat ban (is) ki -
emel ke dő, egye di al ko tás nak tart ják
a fil met. S hogy mi ért is ér de kes ez?
Azt hi szem, mai „mul ti mé di ás vi lá -
gunk ban” nem egy sze rű fel kel te ni
az em be rek fi gyel mét, ér dek lő dé sét.
A  több tu cat nyi  té vé csa tor na  közt
kap csol gat va szám ta lan mű sort ta -
lál ha tunk, amely lélg zet el ál lí tó tá ja -
kat, eg zo ti kus nö vény- és ál lat fa jo -
kat vagy ép pen ext rém hely ze te ket
mu tat be. Bra vú ros tech ni kai meg -
ol dá sok se gít sé gé vel szin te min dent
nyo mon kö vet he tünk a sej tek szint -
jé től egé szen az uni ver zu mig.
A Vad Ma gyar or szág egyik nagy -

sze rű sé ge pe dig ép pen ab ban rej lik,
hogy a ha zai tá ja kat, az itt élő fa jo -
kat mu tat ja be egé szen kü lön le ges
mó don,  s  ez ál tal  rá döb bent  ar ra,
hogy a cso dák tő lünk kar nyúj tás nyi -
ra van nak. Négy év sza kon ke resz tül
fi gyel het jük meg ha zánk jel leg ze tes
vi zes élő he lye i nek (a Hor to bágy mo -
csa ra i nak, a Ba la ton nak, a Za la fo lyó -
nak, a Ge men ci-er dő nek) min den -
nap ja it, az élő vi lá got és a táj egé szé -
nek vál to zá sát.

Ter mé sze te sen a tech ni ká ra és az
al ko tók el szánt sá gá ra ez eset ben is
szük ség volt, hogy olyan pers pek tí -
vák ból szem lé lőd hes sünk (a víz és jég
alat ti vi lág tól a ma dár táv la tig), ami -
lye nek ből  át lag  ter mé szet já ró ként
nincs le he tő sé günk.
A fil met egy (oly kor hu mor ral is

át szőtt) tör té net fogja ke retbe: egy ré -
ti sas csa lád és egy vid ra ese mény dús
éle té be pil lan ha tunk be, de szám ta -
lan más, is mert és ke vés bé is mert ál -
lat (mo csá ri tek nős, dol má nyos var -
jú, sa kál) is fel buk kan. A sok-sok ér -
de kes ség kö zül – me lyeket Kul ka Já -
nos nagy sze rű tol má cso lá sá ban hall -
ha tunk – ér de mes meg em lí te ni pél -
dá ul a Za la fo lyón fel fe lé, az ívó he -
lyük re úszó ba li no kat, de em lé ke ze -
te sek  a  „tán cot”  lej tő  szar va so kat
be mu ta tó kép so rok is. Az ál la tok vi -
sel ke dé sén kí vül pe dig meg fi gyel het -
jük  az  idő já rás  szél ső sé ge i nek,  az
ára dá sok nak vagy ép pen a hosszabb
aszá lyok nak a tá jat ala kí tó és az elő -
vi lá got be fo lyá so ló ha tá sát is. 
A film ben  több ször  fel buk kan az

em ber,  de  ér de kes  mó don  in kább
úgy, mint a ter mé szet ré sze, ab ba be -
le si mul va, av val együtt mű köd ve. Ilyen
egy szür ke mar hát le gel te tő gu lyás és

egy ha lász, akik is mer ve a ter mé szet
„mű kö dé sét”, azt fel hasz nál va vég zik
jel leg ze tes, ősi fog lal ko zá sukat. Egy-
egy kép ere jé ig pe dig né pi szo ká sok -
kal, ha gyo má nyok kal ta lál koz ha tunk. 
Nem ze ti kul tú ránk kin cse i re utal

a ze nei alá fes tés is; a né met ze ne -
szer ző ma gyar nép da lo kat dol go zott
föl. (Több ször vissza té rő mo tí vum
a min den ki ál tal jól is mert, Ma dár -
ka, ma dár ka cí mű nép dal .)
Hogy ki nek aján la nám a fil met?

Ha va la ki nek olyan sze ren csé je van,
hogy so kat jár ja a ter mé sze tet, ak -
kor bi zo nyá ra ez a  lát vány  is gyö -
nyör köd te ti majd; aki rit káb ban lép
ki a hét köz na pok for ga ta gá ból, ta -
lán ked vet kap egy kis ter mé szet já -
rás ra. S ha min den ki meg néz né ezt
a  fil met,  ta lán  ke ve sebb  len ne  az
utak, er dők szé lén az il le gá lis hul la -
dék le ra kó…
Csa lá di prog ram is le het a film né -

zés: a ta pasz ta lat sze rint a na gyob -
bacs ka gye re kek is ér dek lőd ve né zik
a kép so ro kat.
Vé gig gon dol va a le ír ta kat egy kri -

ti ka még is csak eszem be jut, ame lyet
meg fo gal maz ha tunk a film mel kap -
cso lat ban, mi u tán lát tuk: túl rö vid…

g JCsCs

VadMagyarország–filmen
üz ENET Az Ar Ar áTróL

Rovatgazda: Sánta Anikó

b 2011 áp ri li sá ban ke rült a mo zik ba, ta valy év vé gén pe dig DVD-n is
meg je lent a ha zai vi zes élő he lye ket be mu ta tó VadMagyarország–
Avizekbirodalma cí mű né met–ma gyar ter mé szet film. A TörökZol-
tán ren dez te al ko tás több ha zai és nem zet kö zi dí jat is nyert. (Az óta
a te le ví zi ó ban is ját szot ták már.) Ér de kes mó don a fil met a né met köz -
te le ví zió ren del te meg, majd ha zai for rá sok be vo ná sá val vé gül egy
hosszabb, 52 per ces ma gyar vál to zat is ké szült. Húsz hely szí nen 2009
ta va szá tól 2010 te lé ig tar tott a for ga tás. 

Makula degeneráció
A makula-elfajulás (más néven makula degeneráció) az 50-65 éves népesség 2%-át, míg 75-85 évesek 
15-25%-át érinti. Ez a probléma a 60 év felettiek nagyfokú látás-romlásának a leggyakoribb előidézője.

Vaksághoz, a látás
romlásához vezet
A kór az éleslátás helyén alakul ki, azon az apró terüle-
ten, amelyet olvasáskor, figyelmes nézéskor és járműve-
zetésnél használunk. Foltos, vagy eltorzult látás tapasz-
talható, a szavak egymásra csúsznak vagy az egyenes 
vonalak görbén látszanak. A kór előrehaladtával a lá-

tótér legértékesebb részén, a középpontban olyan mértékig megromolhat a látás, hogy teljes foltszerű 
kiesés keletkezik. Ugyanakkor a látótér széli területein a látás nem romlik, azaz a perifériális látás meg-
marad. Nem okoz hirtelen teljes vakságot, de a mindennapi életvitel nagyon nehéz lesz. 

Segíthetnek a vitaminok
A látásban résztvevő szövetek károsodott sejtjeinek vita-
minigénye megnövekedett, ezért anyagcsere-fo lya ma-
tait segítő ásványi anyagok és vitaminok, elő vi ta minok 
szervezetbe juttatásával az alkotósejtek ellen ál ló-
képessége fokozható (ilyenek a kisdózisú cink, a lutein 
és zeaxantin, béta-karotin). Bár gyógyulást nem várha-

tunk tőlük, az 
előbbiek alap-
ján lassíthatják 
a kór továbbfej-
lődését. 

A korai diagnózis hozzásegíthet a látás megmentéséhez. Ehhez 
otthoni önvizsgálat az Amsler-ráccsal végezhető Az egyik szem 
letakarásával nézzen a rács közepén lévő pontra. Ha a vonalak 
a pont környékén hullámosak, torzak vagy hiányosak, makula 
elfajulása lehet. Aki néhány napon keresztül a felsoroltaknak 
megfelelő rendellenességet tapasztal, feltétlenül keresse fel egy 
szemorvost.
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Éljen Ön is

az Ocuvite

Bónusz-

programmal!*

6 db Ocuvite Lutein forte étrend-kiegészítőn találha-
tó bó nusz matrica összegyűjtése után egy teljes do-
boz Ocuvite ajándék – részletek a termék dobozán.

a Chauvin ankerpharm
Bausch + Lomb magyarországi képviselete

2040 Budaörs, Szabadság út 117/A
Tel.: +36-23 500-330
Fax: +36-23 500-332

E-mail: info.hu@bausch.com
web: www.bauschandlomb.hu

ÓVJA ÉLESLÁTÁSÁT!
Próbálja ki az 
Ocuvite® LUTEIN forte
étrend-kiegészítőt

fel hí vás

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Egy ház ze nei Bi zott sá ga idén is meg -
hir de ti az egy ház ze nei te vé keny ség és az or go na ja ví tás anya gi tá mo ga -
tá sát se gí tő pá lyá za ta it. A pá lyá zat rész le tes ki írá sa és a pá lyá za ti adat -
la pok  az  egy haz ze ne.lu the ran.hu hon la pon  ta lál ha tók.  Elekt ro ni kus
hoz zá fé rés hi á nyá ban írás ban vagy te le fo non le het fel vi lá go sí tást és adat -
la pot kér ni az aláb bi cí men: Ken deh Gusz táv, 8360 Keszt hely, Hé ví zi út
46., il let ve 20/7703-741.
A pá lyá za tok be adá si ha tár ide je: áp ri lis 30.,  il let ve má jus 15. Kés ve

és/vagy hi á nyo san be adott pá lyá za to kat nem tu dunk fi gye lem be ven ni.
MEE Egy ház ze nei Bi zott sá ga

A re for má ci ói em lék bi zott ság pá lyá za ta

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Re for má ci ói Em lék bi zott sá ga a Re -
for má ció és nők te ma ti kus év al kal má ból pá lyá za tot hir det női misszi -
ói-egy ház tör té ne ti ta nul mány meg írá sá ra.
A pá lyá zat té má ja: Evan gé li kus nő egy le tek és női szol gá lat ré gen és ma.

A pá lyá zat cél ja: a ma gyar or szá gi egy ház köz sé gek ben (egy ház ke rü le tek -
ben) haj dan lé te ző nő egy le tek, női (pl. di a ko nissza-) szol gá lat vagy a nő -
ne ve lés tör té ne té nek fel dol go zá sa és a női misszió mai le he tő sé ge i vel (ki -
hí vá sa i val) va ló össze ha son lí tá sa.
A ta nul mány tör té ne ti ré szét (egy ház köz sé gi vagy or szá gos) le vél tá -

ri, nyom ta tott for rá sok (köny vek és fo lyó ira tok) fel dol go zá sa alap ján vagy
egy ko ri részt ve vők el be szé lé se i nek fel hasz ná lá sá val kell el ké szí te ni. A fel -
hasz nált for rá so kat, kér jük, pon to san je löl jék meg!
A ta nul mány ter je del me: 20-50 ol dal. (Egy ol dal = 1800 le ütés.)
Pá lya dí jak: 1. he lye zett: 80 000 Ft; 2. he lye zett: 50 000 Ft; 3. he lye zett:

30 000 Ft.
Kér jük, a jel igés pá lyá za tot ki zá ró lag pos tai úton nyújt sák be a kö vet -

ke ző cím re: Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Női Misszi ói Osz tá lya,
1085 Bu da pest, Ül lői út 24. A pá lyá zó ne vét és cí mét egy bel ső, zárt bo -
rí ték ban he lyez zék el!
A pá lyá zat pos tá ra adá sá nak ha tár ide je: 2012. szep tem ber 30-a.
Tá jé koz ta tás kér he tő a 20/824-2791-es te le fon szá mon. A be nyúj tott pá -

lyá za tok el bí rá lá sá ról a nyer tes pá lyá zó kat 2012. ok tó ber 15-éig ér te sít jük.

H i r d e T é s

Szo ká sunk tól el té rő en most (nagy pén tek he lyett) a hónap má so dik pén -
te kén, áp ri lis 13-án, fél tíz kor tart juk a nyug dí jas lel ké szek össze jö ve te lét
a De ák té ren. Elő adónk Gáncs Ta más, aki az ame ri kai lel kész kép zés ről
be szél ne künk. Sze re tet tel vár juk az ér dek lő dő ket.

H i r d e T é s

H i r d e T é s

F i z e s s e n  e l ő  l a p u n k r a !

Megtalálniaközösnyelvet…
Szlo vá ki ai teo ló gu sok lá to gat tak 

az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem re

b Gya kor la ti je len tő sé get nyert a nem ré gi ben meg kö tött szlo vák–ma gyar part ner szer ző -
dés. A po zso nyi Co me ni us Egye tem Evan gé li kus Teo ló gi ai Ka rá nak kép vi se lői azért lá -
to gat tak el Ma gyar or szág ra már ci us 28-án, hogy az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem mel (EHE) ki épí tett kap cso la tu kat szo ro sabb ra fűz zék. 
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58 éves, egye dül ál ló, 170/65, val lá sos,
dip lo más nő kor ban hoz zá il lő fér fit ke -
res há zas ság re mé nyé ben. Fény kép nek
örül nék. Jel ige: „Sze ret ném, ha sze ret -
né nek.” A szer kesz tő ség cí mé re (1085
Bp., Ül lői út 24.) vá rom a vá la szo kat.

* * *

Negy ven éves, egye dül ál ló fi to te ra pe -
u ta ke re si annak a 40–50 év kö zöt ti, ke -
resz tény, pol gá ri ér ték ren dű, csa lá dot
sze re tő, ter mé sze tet, vi dám sá got ked -
ve lő, füg get len fér finak az is me ret sé -
gét, aki hű sé ges tár sa le het ne éle té nek.
„Ro han az idő” jel igé re, le he tő leg fény -
ké pes vá la szo kat a szer kesz tő ség cí mé -
re (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.) vár.
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VASÁRNAP

9.06 / Kos suth rá dió
Stá ci ók
Ke reszt út a pi lis vö rös vá ri
temp lom ban
9.15 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
10.04 / Kos suth rá dió
Evan gé li kus is ten tisz te let 
köz ve tí té se Sop ron ból
Igét hir det: He ge dűs At ti la
igaz ga tó lel kész
11.00 / Du na Tv
Hús vé ti re for má tus 
is ten tisz te let köz ve tí té se 
Kö rös fő ről
18.45 / m1
„Imád sá gos ha ran go zás sal…”
Pet rás Má ria éne kes-
ke ra mi kus mű vész port ré ja
20.00 / Du na Tv
Quo va dis?
(ame ri kai já ték film, 1951)
(165’)

HÉTFŐ

8.00 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
8.05 / MR6 – A ré gió rá di ó ja
Hús vét a re for má tus is ko lá ban
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház 
fél órá ja
15.04 / Bar tók rá dió
Dél utá ni mu zsi ka
Ben ne: Zim mer mann: 
Fú ga a hús vé ti Al le lu ja-té má ra
15.30 / Kos suth rá dió
Ha tár ta lan hús vét
21.00 / Du na Tv
Ka rol 
– Az em ber, aki pá pa lett
(len gyel–olasz té vé film)
(94’ + 95’)
21.10 / RTL Klub
A ba kancs lis ta
(ame ri kai film, 2007) (97’)

KEDD

9.00 / m2
Múlt-kor
(tör té nel mi ma ga zin)
14.15 / m1
A Szö vet ség
Bib lia-ve tél ke dő
19.35 / Bartók rá dió
Rossini: Hamupipőke
19.50 / Kos suth rá dió
Az igaz ság te vő nyúl
Lá zár Er vin me sé je
21.05 / Du na Tv
A nap vé ge
(svéd já ték film, 1957) (87’)
21.15 / Du na World
Lyu kas óra
(iro dal mi mű sor)
23.05 / m2
Vár tam rád
(fran cia film, 2004) (103’)
24.00 / m1
An gi je len ti
An gi a bá nyá ban

SZERDA

12.00 / Kos suth rá dió
Dé li ha rang szó a nagy ve le gi
evan gé li kus temp lom ból
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk 
ele i től fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
21.05 / Du na Tv
Ka land
(ma gyar já ték film, 2011) (84’)
22.35 / Du na Tv
Má rai-nap
Má rai nap lói 
– Elő ad ja: Bá lint And rás
23.30 / m1
Mell be vá gó
(ma gyar do ku men tum film,
2007)
0.30 / Du na Tv
A köl té szet nap ja 
Ma gyar or szá gon
Jó zsef At ti la 
– Gryl lus Vil mos: Áp ri lis 11.

CSÜTÖRTÖK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
13.25 / m1
Ma gyar elsők 
17.25 / Du na World
Ma gyar tör té nel mi 
arc kép csar nok
Beth len Gá bor
17.30 / Pax Tv
Fé bé 2011
(do ku men tum film)
19.00 / Pax Tv
Az em ber tra gé di á ja
Az Evan gé li um Szín ház 
elő adá sa
21.05 / Du na Tv
A kő szí vű em ber fi ai
(ma gyar film, 1965) (79’)
21.20 / Bar tók rá dió
Sztár pa rá dé
Mar tin Hasel böck or go nál
22.30 / Du na Tv
Mü pArt Clas sic
Haydn-est

PÉNTEK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
6.00 / Spectrum
Mindentudás Egyeteme
10.20 / Pax Tv
Döb ren tey Il di kó me se író
(port ré film)
10.50 / Duna
1 könyv
11.06 / Kos suth rá dió
A Hely
(ri port mű sor)
12.55 / Tv2
A kez de tek kez de te
(ame ri kai  drá ma, 1981) (64’)
14.15 / Du na World
Is ten ke zé ben
(val lá si ma ga zin mű sor)
21.00 / HBO
Far kas
(svéd ka land film, 2008) (91’)
21.20 / Bar tók rá dió
Az Al pok tól Zo bor vi dé kig
Je ri kó, Je ru zsá lem

SZOMBAT

7.30 / Du na Tv
Ma gyar el sők
Az el ső ma gyar vas út
9.25 / m1
Del ta
(tu do má nyos ma ga zin mű sor)
10.00 / Kos suth rá dió
Szom bat dél előtt
(ma ga zin mű sor)
10.35 / m2
Ábel az or szág ban
(té vé film)
12.05 / m1
A Bu da pest Bár 
és a Liszt Fe renc 
ka ma ra ze ne kar kon cert je
19.30 / Du na Tv
An co nai sze rel me sek
Köz ve tí tés 
a Rad nó ti Szín ház ból 
fel vé tel ről
1.03 / Kos suth rá dió
Éjszakai rádiószínház
Nyugat-keleti díván

VASÁRNAP

6.40 / m1
A Bib lia a ma gyar 
kép ző mű vé szet ben
7.00 / m1
Re for má tus ma ga zin
9.05 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne: 
Bach: Mag ni fi cat – BWV 243.
9.30 / Mez zo Tv
Bach: Má té-pas sió
10.04 / Kos suth rá dió
Bap tis ta is ten tisz te let 
köz ve tí té se 
a sze ge di bap tis ta ima ház ból
Igét hir det: 
Ba log Bar na bás lel ki pász tor
21.30 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Jac ques Lo us si er: Fé nyek 
– Ba rokk mi se a 21. szá zad ból
23.00 / Bar tók rá dió
Dzsessz le gen dák
Scott Jop lin

VASÁRNAPTÓLVASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból április 8-ától április 15-éig

Hús vét va sár nap (áp ri lis 8.)
Ám de Krisz tus fel tá madt a ha lot tak kö zül, mint az el huny tak zsen gé je. 1Kor
15,20 (Ézs 53,7; Lk 24,1–12; 1Kor 15,1–11; Mk 16,1–8) Min dig cso dál tam a ta -
vasz el ső zsen gé jét, a hó vi rá got. Ak ko ra erő vel tör fel szín re ben ne az élet,
hogy fa gyos rö gö ket re peszt. Ám de Krisz tus fel tá madt! Rést ütött az Is ten
a tő le va ló el zárt sá gunk fa lán. A le győz he tet len Gó li át ként fö lénk ma ga so -
dó ha lált Dá vid ként zúz ta szét a min den esen dő sé gün ket ma gá ra öl tő Jé zus
fel tá masz tá sá val. Így rej tet te el mennyei Atyánk a ve re sé gek vi lá gá ban az új
élet ere jét.

Hús vét hét fő (áp ri lis 9.)
Ha va la ki pré di kál, úgy mond ja sza va it, mint Is ten igé it, ha va la ki szol gál,
úgy szol gál jon, mint aki azt az Is ten től ka pott erő vel vég zi, hogy min den kor
az Is ten di cső ít tes sék Jé zus Krisz tus ál tal. 1Pt 4,11 (4Móz 23,12; Lk 24,13–35;
1Kor 15,12–20; Mk 16,9–20) Fel szó lí tás ként hall juk, pe dig aján dék ként, ke -
gye lem ként vol na jó él nünk a cso dát, aho gyan bir tok ba vesz és túl árad raj -
tunk Is ten sze re te té nek, evan gé li u má nak ere je. Urunk nem tel je sít he tet len
el vá rás ként ter he li ránk a ta nús ko dás „kö te le zett sé gét”. A hoz zá  tar to zás örö -
mé ből for rás fa kad, az iga zi is ten kap cso lat élet je lei lesz nek lát ha tó vá, hall -
ha tó vá a ta nús ko dás ban. Így foly ta tó dik ben nünk a Fel tá ma dott di a da la.

Kedd (áp ri lis 10.)
Igaz-e Is ten előtt a ha lan dó? Al ko tó ja előtt tisz ta-e az em ber? Jób 4,17 (Tit
2,14; 1Kor 15,20–28; 1Pt 1,1–12) Ami iga zán is me rős szá munk ra, az a be mocs -
ko ló dás va ló sá ga és a hal dok lás tes ti-lel ki kín jai. Még jó, hogy Is ten em lék -
szik a bu kás előt ti tel jes élet re, har mó ni á ra, és nem akar ki szol gál tat ni az el -
ve szés nek. Nem va gyok igaz, és nem va gyok tisz ta Is ten előtt. De ez nem be -
fo lyá sol ja mennyei Atyám irán tam va ló sze re te tét. Ép pen meg in gat ha tat lan
hű sé ge tisz tít meg, for mál át, te szi vá gyot tá kö zel sé gét és az új éle tet.

Szer da (áp ri lis 11.)
Pál ír ja: Le gye tek szi lár dak, ren dít he tet le nek, buz gól kod ja tok min den kor az
Úr mun ká já ban, hi szen tud já tok, hogy fá ra do zá so tok nem hi á ba va ló az Úr -
ban. 1Kor 15,58 (1Móz 31,42; 1Kor 15,35–49; 1Pt 1,13–16) Na gyon el bi zony -
ta la nít ben nün ket az ered mény te len ség. A vi lág ban an nak alap ján ér té kel -
nek min ket, hogy „mit tu dunk fel mu tat ni”, mit ér tünk el. A Krisz tus ról va -
ló  ta nús ko dá sunk,  a  ta nít vány sá gunk  „ered mé nyes sé ge”  nem  is  olyan
könnyen mér he tő. Egy ál ta lán mennyi az én ré szem az Úr mun ká já ban? Le -
het, hogy a mag ve tés leg dön tőbb pil la na ta ép pen az, ami kor át adom a he -
lyem a nö ve ke dést adó Is ten nek. Így lesz a vá ra ko zás, a re mény ség ide je nem
el vesz te ge tett, nem hi á ba va ló idő az Úr ban. 

csü tör tök (áp ri lis 12.)
Krisz tus mond ja: „Én vi lá gos sá gul jöt tem a vi lág ba, hogy aki hisz én ben nem,
ne ma rad jon a sö tét ség ben.” Jn 12,46 (2Sám 22,29; 1Kor 15,50–57; 1Pt 1,17–
21) Egyet len gyer tya fé nye is mek ko ra se gít ség a sö tét ben buk dá cso ló szá -
má ra! Tá jé ko zó dá si pont. Szo ron gást eny hít. Fé lel met űz. Ám a leg mé lyebb
sö tét sé get nem a fény hi á nya okoz za az éle tünk ben. Az Is ten nel va ló sze re -
tet kap cso lat hi á nyá ban, az irán ta va ló bi za lom hí ján iga zi sö tét ség la kik ben -
nünk. Hi á ba kelt fel a nap hús vét haj na lán. A ta nít vá nyok mind ad dig sö tét -
ben, fé le lem ben vol tak, míg a Fel tá ma dot tal nem ta lál koz tak. 

pén tek (áp ri lis 13.)
Ma rad jon ve lünk, Uram, sze re te ted, mert mi is ben ned re mény ke dünk! Zsolt
33,22 (Ef 2,8; 1Kor 5,6b–8; 1Pt 1,22–25) Atyánk sze re te te a gyer mek lét biz -
ton sá gá val aján dé koz meg. Az ad iga zi „lét bá tor sá got” ne künk, hogy „sze -
ret ve va gyunk”. El tá vo lo dá sa ink, vissza élé se ink el le né re Urunk sze re te te az
egyet len iga zi erő, amely ha za vár, és ha za is vonz. Úgy ölel, hogy még a szé -
gyen ből, az ön utá lat ból is ki tud gyó gyí ta ni.

Szom bat (áp ri lis 14.)
Jé zus ezt mond ta: „Az em be rek nek le he tet len, de az Is ten nek nem, mert az
Is ten nek min den le het sé ges.” Mk 10,27 (Zsolt 147,5; 2Tim 2,8–13; 1Pt 2,1–10)
A mi cső dünk nem je len ti az Is ten csőd jét, te he tet len sé gét is. Sőt ép pen ott
van az ő ir gal má nak iga zi te re pe, ahol az em ber esély te len. Fog va tart ez a
vi lág ma te ri á lis és szel le mi ere jé vel egy aránt. Jé zus pe dig kö ve té sé re, Is ten
or szá gá nak ke re sé sé re hív. Hogy lesz a két fé le von zás kö zül Jé zu sé győz tes
erő vé? Ki hen ge rí ti el sú lyos kö ve in ket az út ból, ki emel át az aka dá lya in kon?
Egye dül Is ten kö nyö rü le te nyit ja fel a sze mün ket ar ra, hogy Jé zus ban az iga -
zi kin cset, kö ve té sé ben gaz da go dá sun kat, sza ba dí tá sun kat lás suk.

g Cser há ti né Sza bó Iza bel la

Újnap– újkegyelemEgy ház ke rü le ti köz gyű lé sek

Az egy ház ke rü le tek az aláb bi idő pon tok ban és hely szí ne ken tart ják köz -
gyű lé sü ket:

Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let: áp ri lis 27., 10 óra – Nagy szé ná si Evan -
gé li kus Egy ház köz ség Fecs ke Pál gyü le ke ze ti há za.

Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let: áp ri lis 20., 14 óra – Nyír egy há za-
Kert vá ro si Evan gé li kus Egy ház köz ség Szo ci á lis és Gyü le ke ze ti Köz pont -
ja (Nyír egy há za, Bo lyai tér 1.).

Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let: áp ri lis 21., 16 óra – Sop -
ro ni Evan gé li kus Egy ház köz ség gyü le ke ze ti ter me (Sop ron, Bün ker köz 2.).
A köz gyű lé sek ülé se i re sze re tet tel vár nak min den sza va za ti és ta nács -

ko zá si jog gal ren del ke ző ta got, va la mint min den ér dek lő dőt. Minden
kedves

olvasónknak
áldott húsvéti

ünnepeket
kívánunk!

Szent föld–pet ra a mis kol ci evan gé li ku sok kal 

Egy nem gyak ran szer ve zett út vo na lú prog ram ra in dul nak a mis kolc-
bel vá ro si evan gé li kus gyü le ke zet za rán do kai Sán dor Fri gyes es pe res lel -
ki ve ze té sé vel (ok tó ber 18–25.). Aki nem sze ret ne le ma rad ni, kér jük,
itt je lent kez zen: Sán dor Fri gyes: 20/824-3222 vagy Bak sa Lász ló szer -
ve ző: 20/824-9093. Kér je rész le tes prog ra mun kat, tá jé koz ta tón kat!

50 éve ha ranG ön tés
Őr bottyán ban
GOMBOSMIKLÓS
aranykoszorús
harangöntőmester

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

Referencia:www.harangontes.hu.

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


