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„Az éven ként egy- vagy két sze ri, 
„két fél idős” (is ten tisz te let és fe hér 
asz tal) ta lál ko zá sok be szű kült ha tá ro kat
je len te nek és ered mé nyez nek, me lyek 
a misszió szem pont já ból ér ték te le nek.”

Átlépetthatárok f 5.oldal

„Az volt a szán dé kuk, hogy ki lép je nek 
a temp lom fa lai kö zül, hogy töb be ket ér hes sen
el az öröm üze net, s most el ső íz ben le he tő ség
nyílt rá, hogy a vá ros nyil vá nos sá ga 
előtt tör tén je nek a ve tí té sek.”

ProChristNyíregyházán f 4.oldal

Jézusamiserpánk… f 3.oldal
Bővülőevangélikusadatbázisok f 4.oldal
MaléterPálésegymásikÜllőiútiház f 6.oldal
AzevangélikusKossuthLajos f 8–9.oldal
Szavakbóltettek f 13.oldal
Márciusikrónika f 15.oldal

„Az ihá szi üt kö zet több száz ha lott ja kö zül csu -
pán SzalókySámuelVilmos hu szár sír ja is mert.
A fenn ma radt újonc ál lí tá si jegy ző könyv sze rint:
»Sza ló ky Sa mu Ne messza lók köz ség ál lí tot ta
újonc, húsz éves, evan gé li kus, nőt len…«”

1848élőemlékezete f 8.oldal

g Ker tész Bo tond

A sza bad ság gal min dig baj van. So -
ha sin csen ép pen ele gen dő be lő le.
Vagy túl ke vés, vagy túl sok. Tör té -
nel münk szá mos for du ló pont ján – az
arany bul la ki bo csá tá sá tól a leg utób -
bi rend szer vál tá sig – a sza bad ság kér -
dé se igen hang sú lyo san ve tő dött fel.
Az 1848–49-es for ra da lom ra és sza -
bad ság harc ra em lé kez ve ma is ak tu -
á lis kér dé sek kel szem be sül he tünk, ha
új ra fel tesszük egy ko ri hit sor so sunk,
PetőfiSándor száz hat van öt éve el -
hang zott kér dé sét: Ra bok le gyünk,
vagy sza ba dok?

Pe tő fi kér dé sé re egy ér tel mű volt az
evan gé li kus egy ház vá la sza, hi szen a
sza bad ság hi á nyát nap mint nap
meg ta pasz tal hat ták egy há zi éle tük -
ben is. A pro tes tán sok hely ze tét az
1791: 26. tör vény cikk ren dez te, amely
a le gá lis mű kö dést ugyan meg en ged -
te a gyü le ke ze tek szá má ra, és meg -
nyi tot ta az ad dig el zárt pá lyá kat (cé -
hek, ál lam igaz ga tás, egye te mi ka ted -
ra) a pro tes tán sok előtt, de az „ural -
ko dó val lás sal” szem be ni egyen jo gú -
ság sem elv ben, sem gya kor lat ban
nem va ló sul ha tott meg. A ve gyes há -
zas sá gok ból szü le tett gyer me kek na -
gyobb ré sze a ka to li kus hi tet kel lett,
hogy kö ves se. 

A tör vény nem ma radt írott ma -
laszt: ha a „ka to li kus val lás ban ne vel -
tet ni ren delt” gyer me kek evan gé li kus
vagy re for má tus is ko lá ba, il let ve
temp lom ba jár tak, nem egy eset -
ben el vet ték őket szü le ik től. A pro -
tes táns hit re va ló át té rés gya kor la ti -
lag le he tet len volt. A ka to li kus fő pap -
ság be fo lyá sát ha tal mas va gyo na
mel lett ki vé te le zett po li ti kai hely ze -
te is nö vel te.

Fél év szá zad alatt azon ban na gyot
vál toz tak az idők. A re form ko ri or -
szág gyű lé sek nek, a vár me gyék po li -
ti kai szer vez ke dé sé nek egyik leg -
fon to sabb té má já vá lett a val lás sza -
bad ság ügye. Az át té ré sek és a ve gyes
há zas sá gok kér dé sét elő ször egy ka -
to li kus kö vet, BeöthyÖdön ve tet te
fel az or szág gyű lé sen. 1840-ben már
a fő ren di ház ka to li kus tag jai is el fo -
gad ták a kér dést sza bá lyo zó tör -
vény ja vas la tot. Az 1844-es 3. tör vény -
cikk vé gül meg szün tet te a leg ki rí -
vóbb egyen lőt len sé ge ket, bár a tel jes
val lás sza bad ság még ek kor sem va -
ló sult meg.

A sza bad ság ügye azon ban nem -
csak „kül ső”, ha nem „bel ső” kér dés is
volt elő de ink szá má ra. Evan gé li kus
hi tü ket a lel ki is me re ti sza bad ság val -
lá sá nak te kin tet ték. 1842-ben így írt
er ről gr.ZayKároly egye te mes fel -
ügye lő: „A pro tes táns egy ház nem
zárt tár sa ság lát ha tó fő nök alatt, ha -
nem a hí vek nek sza bad kö zös sé ge,
mely csak Krisz tust is me ri el lát ha -
tat lan fő nö ké nek (…). A pro tes tan -
tiz mus jel sza va: a Szent írás ma gya -
rá za tá nak és vizs gá la tá nak sza bad sá -
ga; s en nél fog va pro tes táns egy ház
nem bír szi lár don meg ala pí tott, vég -
kép ki ala kult, vál toz ha tat lan tan fo ga -

lom mal, s nem is bír hat.” A Bib lia sza -
bad vizs gá la ta, meg ér té se és lel ki is -
me re tük sze rint va ló kö ve té se volt a
19. szá zad sok lel ké sze és egy há zi ve -
ze tő je szá má ra az evan gé li kus hit lé -
nye ge.

1848. már ci us 15. után a ren di tár -
sa da lom le bon tá sá val az egy ház ve ze -
tő ket is za var ba ho zó gyor sa ság gal
tel je se dett ki a sza bad ság. Leg fon to -
sabb fel adat tá a nyu ga lom és a rend
meg őr zé se vált. A már em lí tett gr.
Zay Ká roly 1848 áp ri li sá ban ma gyar,
né met és szlo vák nyel ven írt kör le vél -
ben for dult egy há za tag ja i hoz: „Kö -
te les sé günk har ma di ka a di cső en
ki ví vot tak nak szi lár dabb gyö ke rez te -
té se, mert nem mú lé kony hiú áb rán -
dért, ha nem az em be ri ség leg szen -
tebb jo gá ért küz döt tünk s győ zel mes -
ked tünk; a bé ke, rend és csend eré -
lyes fenn tar tá sa, mert rend és csend
nél kül nin csen sza bad ság.” 

Az 1848: 20. tör vény cikk a pro tes -
tán sok szá má ra is biz to sí tot ta a ka -
to li ku sok kal va ló „tel jes egyen lő sé get
és vi szo nos sá got”. Az ál lam azon ban
az egyen lő ség nél is töb bet ígért:
anya gi tá mo ga tást. A fo lya ma tos
sze gény ség gel és jog fosz tott ság gal
küz dő evan gé li ku sok (és re for má tu -
sok) azon ban fel is mer ték, hogy
egyet len tu laj do nu kat, au to nó mi á ju -
kat, az az sza bad sá gu kat fe nye ge ti az
ál la mi szub ven ció le he tő sé ge. Ezért
az egy ház hely ze tét tár gya ló ér te kez -
let re EötvösJózsef kul tusz mi nisz ter
szá má ra el ké szí tett ja vas la tuk el ső
pont ja az au to nó mia tel jes meg őr zé -
se mel lett állt ki: „Az evan gé li u mi
egy ház au to nó mi á ja (…) fő kin cse a
pro tes táns sza bad ság nak, me lyet
ezen túl is meg tar ta ni kí ván.”

A mo dern kor ban meg is mer tük az
em ber te len zsar nok ság és a lel ki is me -
ret len sza bad ság olyan kö vet kez mé -
nye it, me lye ket a 19. szá zad em be re
el kép zel ni sem tu dott. 2013 ta va -
szán a kor lát lan nak tű nő sza bad ság
vi lá gá ban nor má kat, ér té ke ket, te kin -
télyt és kor lá to kat ke res ve min den bi -
zonnyal kri ti ku sab ban vi szo nyu lunk
a sza bad ság hoz, mint a for ra da lom és
sza bad ság harc nem ze dé ke. 

Pe dig na gyon ránk fér ne elő de ink
lel ke se dé se, sza bad ság ba ve tett hi te.
Is ten ké pű sé günk ből, meg vál tott vol -
tunk ból fa ka dó em be ri mél tó sá gun -
kat csak sza bad em be rek ként tud juk
meg él ni. A sza bad sá gért ma ke ve sebb
ál do za tot kell hoz nunk, mint 1848–
49-ben, de a fe le lős ség vál la lás nél kül
sza bad já ra en ge dett ön zés min dent
el pusz tít hat kö rü löt tünk. A sza bad -
ság ak kor lesz ép pen ele gen dő, ha
meg él jük Luther ta ní tá sát: „A ke resz -
tyén em ber min de nek nek sza ba dos
Ura, és nin csen sen ki nek alá ja vet ve.
A ke resz tyén em ber min de nek nek
kész sé ges szol gá ja, és min den ki nek
alá va gyon vet ve.”

Aszerzőtörténész,azEvangélikusOr-
szágosMúzeumésazEvangélikusOr-
szágosLevéltártudományosmunka-
társa

…vagy sza ba dok?

Az em lí tett, kü lön le ges Pe tő fi-jel -
vényt PátzayPál ter vez te, az az el is -
mert és ki vá ló ma gyar szob rász mű -
vész, aki a há bo rút kö ve tő en az
evan gé li kus Raoul Wallenberg kí -
gyó val küz dő fér fi ala kot áb rá zo ló, ka -
lan dos sor sú em lék mű vét is meg min -
táz ta. 

Pát zay az ál ta la 1942. már ci us 15-
re ké szí tett Pe tő fi-jel vényt előbb egy
VII. ke rü le ti kis ipa ros mű he lyé ben,
majd az ál la mi pénz ve rő ben kezd te
el sok szo ro sít tat ni. Né hány nap alatt
har minc ezer pél dány ké szült be lő le;
ha mar nép sze rű vé vált. Kéz ről kéz -
re járt, de kap ha tó volt PüskiSándor
köny ves bolt já ban és még az evan gé -
li kus egy ház Ül lői úti könyv ke res ke -
dé sé ben is. Nem vé let le nül, hi szen az
evan gé li kus egy ház ban ko rán hal lat -
szott azok nak a hang ja, akik az em -
be ri es ség és a be csü let er köl csi alap -
ján szem be for dul tak a pusz tu lás sal.
A re á li san lá tó és gon dol ko dó evan -
gé li kus lel ké szek az EvangélikusÉlet

ha sáb ja in til ta koz tak a há bo rús em -
ber te len ség el len. 

A em lék bi zott ság – amely egyéb -
ként ma ga mö gött tud hat ta vitéz
Keresztes-FischerFerenc bel ügy mi -
nisz ter hall ga tó la gos jó in du la tát is –
1942. már ci us 15-ére két-há rom ezer
em ber rész vé te lé vel „né ma” meg -
em lé ke zést, ko szo rú zást szer ve zett a
pes ti Pe tő fi-szo bor hoz. Ez alka lom -
mal há bo rú el le nes jel sza vak is el han -
goz tak, ezért a meg moz du lást a
rend vé de lem fel osz lat ta. 

A Pe tő fi-szo bor nál a már ci us 15-i
né ma tün te té sen szin te min den
részt ve vőn ott dí szel gett a Pát zay-fé -
le Pe tő fi-jel vény. Már ci us 15-e után
az tán már csak a bát rab bak mer ték
ki tűz ni.

Ek ko ri ban ve tet te pa pír ra a ’48-as
ha gyo má nyo kat is hű en őr ző, evan -
gé li kus Bajcsy-Zsi linsz ky End re a
kö vet ke ző ket, pél da ként ál lít va az
1848–49-et a ma gyar nép em lé ke ze -
té ben – Pe tő fi mel lett – leg in kább

meg tes te sí tő, szin tén evan gé li kus
Kos suth La jost: „…A ma gyar sors fe -
le lős in té ző i nek a fő hely re kell ül tet -
ni ök ezt a ha tal mas és fen sé ges szel -
lem ala kot, aki épp oly hal ha tat lan
és örök ké iz gal mas, rej té lyes és va -
rázs la tot árasz tó mes te re a ma gyar
sors nak és a min den ko ri ma gyar
jö ven dő for má lás nak, mint Szent
Ist ván volt a kö zép kor Ma gyar or szá -
ga szá má ra. 

Ez a mi sze gény – igen sze gény –
nem ze dé künk nem fe lejt he ti el, hogy
Kos suth La jos, az ő szép, bölcs, ha -
gyo mányt és kor szel le met zse ni á li san
össze ol vasz tó al kot mány re form ja,
az ő nagy szo ci á lis re form ja a job -
bágy ság el tör lé sé ről és a ma gyar pa -
raszt ság föld tu laj don ba he lye zé sé ről,
az ő messze te kin tő nem ze ti sé gi és a
Du na-völ gyi né pe ket össze bé kí te ni
kí vá nó eu ró pai po li ti ká ja és min de -
nek fö lött az ő élet men tő nagy me -
rész sé ge, hogy a nem zet örök éle té -
ért, az or szág füg get len sé gé ért és in -
teg ri tá sá ért fegy ver be szó lí tot ta a
Szent Ist ván-i bi ro da lom fi a it, a láng -
eszű ih let, mely meg érez te, hogy
bár mennyi re is bi zony ta lan a harc ki -
me ne te le, de nem hoz hat vég le ges
bu kást egy nagy lel kű és bá tor nem -
zet szá má ra, ha min den ere jé vel ki -
áll ná la sok szor ta ha tal ma sabb erők -
kel szem ben is, egy év ez re des nagy
nem ze ti kül de té sért és az em be ri sza -
bad sá gért, ez a Bocs kay ból, Beth len
Gá bor ból, II. Rá kó czi Fe renc ből, e
sza bad ság hő sök és a ma gyar Cor pus
Ju ris hal ha tat lan sá gá ból új élet re
kelt is te ni meg nyi lat ko zá sa a ma gyar
szel lem nek és ma gyar aka rat nak, ez
a Kos suth La jos las san-las san új ból
be töl ti a ma gyar lel ke ket ih let tel, el -
szánt ság gal, helyt ál lás sal…” 

g – ke re csé nyi –

Forradalom- és jel vé nyévforduló
b Hetven-hetvenegyesztendővelezelőttamásodikvilágháborúször-
nyűségeisokakatfelráztak.Aháborúelleninemzetiösszefogásjegyé-
bentöbbnevesmagyarközéletiszemélyiség–közöttükBajcsy-Zsi-
linszkyEndre,BarankovicsIstván,DarvasJózsef,IllyésGyula,Kovács
Imre,SzőnyiIstván,TildyZoltán,VeresPéter ésmégsokanmások–
részvételévellétrejöttaMagyarTörténelmiEmlékbizottság.Elsősor-
banazzaladeklaráltcéllal,hogyelőkészítseaz1848–49-esforrada-
lomésszabadságharcszázadikévfordulójánakméltómegünneplését,
valamintamagyarságtörténelmitudatánakelmélyítéseérdekében
összegyűjtseazországbangondozatlanulkallódóemléktárgyakat.
„Minthogyalegtöbbilyenemléktárgyaz1848–49-esszabadságharc
idejéből maradt fenn, úgy gondoltuk, hogy munkánkat méltóbb
módonnemiskezdhetjükel,mintaPetőfi-jelvénykibocsátásával.
Elépésünketaközelgőmárcius15.nemzetiszellembenvalómegün-
nepléseisindokolja.Petőfialakjaelevenenélamagyarnéplelkében,
méltóbbjelvénytnemisválaszthattunkvolna,mintazőarcképét”–
állaz1942.márciusidusánkiadottközleményben.
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Ahe lyett, hogy Áb ra hám So do ma
és Go mo ra né pé ért va ló köz ben já rá -
sát pár hu zam ba ál lí ta nánk Jé zus -
nak, az új szö vet ség Fő pap já nak bű -
nö sö kért va ló köz ben já rá sá val, irá -
nyít suk fi gyel mün ket a tör té net be -
ve ze tő mon da tá ra: „Azérteztmond-
taazÚr:Mivelmárigensokajajki-
áltásSodomaésGomoramiatt,és
vétkükigensúlyossávált,lemegyek,
hogymegnézzem:vajoncsakugyana
hozzám fölhatolt jajkiáltás szerint
cselekedtek-e…”Ar ról árul ko dik ez a
mon dat, hogy Is ten nem a raj ta esett
sé re lem meg tor lá sá ra ké szül, ha nem
abűnemberiáldozatainakjajkiáltá-
sárafogítélettelválaszolni.

Is ten sze re te tét – em be ri mó don
gon dol kod va – azért szok tuk össze -
egyez tet he tet len nek tar ta ni íté let -
tel fe nye ge tő ha rag já val, mert azt
gon dol juk, hogy Is tent a bűn mi att őt
érő sé re lem in dít ja ha rag ra, és a
meg tor lás szán dé ká val ítél. Ez azért
van, mert em be ri ér tel münk meg üt -
kö zik Is ten alá za tán. Nem ért jük,
nem tud juk el kép zel ni sem, hogy a
min den ha tó szent Is ten csak ak kor –
és ak kor sem szí ve sen – ítél, ami kor
a bűn ál do za ta i nak jaj ki ál tá sát már
nem tud ja to vább hall gat ni. Ilyen kor
az ő meg se gí té sük re avat ko zik be.
Mert bár Is ten min den gyer me két –
a má sok sé rel mé re vét ke ző ket is –
sze re ti, min den kor mé lyen együtt
érez a bűn ál do za ta i val. 

Azt a di lem mát, amellyel Is ten nek
eb ből adó dó an kell szem be néz nie,
csak ak kor ért het jük, ha ko mo lyan
vesszük, hogy Is tent nem csak Atyá -
nak ne ve zik, ha nem ő va ló ban Atya -
ként te kint min den te remt mé nyé re.
Ami kor egy édes apa lát ja, hogy gyer -

me kei nem csak ve sze ked nek, de az
erő sza ko sab bak tett leg is bán tal -
maz zák, sőt meg is ölik a sze lí debb
ter mé sze tű e ket, ak kor ez mér he tet -
le nül fáj ne ki. Még sem azért avat ko -
zik be, hogy a ma ga fáj dal má ért ve -
gyen elég té telt, ha nem hogy a sze lí -
deb be ket, a gyen géb be ket meg véd -
je, és meg sza ba dít sa test vé re ik szo -
ron ga tá sá ból. En nek ér de ké ben ke -
mé nyen kell fel lép nie az erő sza ko sak -
kal szem ben, ami ne ki leg alább
annyi ra fáj, hi szen őket is gyer me ke -
i ként sze re ti. 

Ha ezt fi gye lem be vesszük, ak kor
ért jük csak meg, hogy Is ten mi ért
haj lan dó Áb ra hám mal al ku do zás ba
bo csát koz ni. Is ten nem le li örö mét
So do ma és Go mo ra né pé nek el -
pusz tí tá sá ban. De nem tud mást
ten ni, hi szen nem néz he ti tét le nül,
hogy a vá ros né pe – akik kö zött, mint
ki de rül, öt igaz sem ta lál ha tó – rend -
sze re sen zak lat ja és ha lál ra gyöt ri a
kö zé jük té ve dő ide ge ne ket, aki ket Is -
ten ugyan úgy sze ret, mint őket, és
akik nek a jaj ki ál tá sa el vi sel he tet len
fáj dal mat okoz atyai szí vé nek.

Böjt ötö dik va sár nap ja, Judica va -
sár nap ja Jé zust mint az új szö vet ség
né pé ért köz ben já ró fő pa pot ál lít ja
elénk. „Judicame,Deus,etdiscerne
causammeamdegentenonsancta:
ab homine iniquo et doloso eripe
me…”–„Ítéljmegengem,Istenem,és
válaszd el ügyemet a szentségtelen
néptől:mentsmegengemarosszin-
dulatú és csalárd emberektől” –
hang zik a ré gi la tin mi se könyv tol má -
cso lá sá ban a va sár nap int ro i tus zsol -
tá ra, a 43. zsol tár 1. ver se. A ki csit ne -
héz kes for dí tás a zsol tá ros nak azt a
ké ré sét fe je zi ki, hogy Is ten ve gye el

pe res ügyét a szent ség te len né pet
kép vi se lő föl di bí rák tól, és ő ma ga
mond jon íté le tet ügyé ben. A va sár -
nap ősi int ro i tu sa ezt a zsol tár ver set
a bí rái előtt ál ló Jé zus szá já ba ad ja.
Jog gal, hi szen Jé zus az utol só le he le -
té ig Is ten ke zé ben tud ta sor sát. 

Is ten atyai szí ve nagy pén te ken
ez zel a leg fáj dal ma sabb di lem má val
szem be sült: en ged je és tét le nül néz -
ze, hogy sze re tett Fia az em be rek íté -
le te nyo mán ár tat la nul hal jon gya lá -
za tos kín ha lált, vagy lép jen köz be
nyíl tan, és ra gad ja ki az ítél ke zést a
nagy ta nács és Pi lá tus ke zé ből, és
Jé zus ügyé ben ő mond jon igaz íté le -
tet, ak kor is, ha en nek az lesz az
ered mé nye, hogy nem csak az igaz -
ta lan bí rák nak, ha nem az egész bű -
nös em be ri nem nek pusz tul nia kell.
Ha Fi át, az egyet len iga zat nem sza -
ba dít ja ki a bű nö sök ke zé ből, meg -
sza kad atyai szí ve. Ha pe dig ki sza ba -
dít ja, és a bű nö sö ket – mi ként ér -
dem lik – ha lál lal és örök kár ho zat -
tal sújt ja, ak kor is meg sza kad atyai
szí ve, hi szen a bű nö sö ket is gyer me -
ke i ként sze re ti. 

Mit te het Is ten eb ben a hely zet -
ben? Ki mel lé áll jon, ami kor ítél? Áll -
jon a bű nös em be rek mel lé, és en -
ged je Fi át ár tat la nul el vesz ni? Áll jon
Fia mel lé, és – mi ként So do ma és
Go mo ra ese té ben tet te – menny ből
le szál ló tűz zel pusz tít sa el a bű nö sö -
ket? 

Is ten nagy pén te ken ítél, de úgy,
hogy a vi lág elől egy idő re el rej ti
íté le tét. Mert nem fo gad ja el, hogy
csak két le he tő ség áll előt te, ame lyek
kö zül bár me lyi ket vá laszt ja, a sá -
tán nak sze rez ne örö möt. Is ten –
mi vel va ló ban Is ten és min den ha tó

– is mer egy har ma dik le he tő sé get is,
amely ha tel je sül, az em be rek ál tal ár -
tat la nul el ítélt Fi át is meg di cső í ti, és
a fö löt te ítél ke ző min den ko ri bű nö -
sö ket is meg men ti. Ezért bár nagy -
pén te ken Jé zus javára ítél, a vi lág elől
el rej ti ezt az íté le tét, kü lön ben az rög -
tön Jé zus vád lói és min den bű nös el -
le ni íté let té vál na. 

Ha Is ten nagy pén te ken nyil ván va -
ló vá tet te vol na íté le tét, nagy pén tek
lett vol na az em be ri ség fö löt ti vég ső
íté let nap ja. Is ten azon ban ezt a na -
pot el akar ta ha lasz ta ni, hogy Jé zus
ha lá la a ben ne hí vő, meg té rő bű nö -
sök ben el vé gez hes se bűnt meg öl -
dök lő, új já te rem tő mun ká ját, hogy
vé gül csak azok vessze nek el, akik
vég ső kig el len áll nak a Szent lé lek -
nek, aki Jé zus ha lá lát új éle tet te rem -
tő erő ként hasz nál ja. Akik nem en -
ge dik, hogy a Szent lé lek az ige ál tal
el vé gez ze ben nük a ma ga sa já tos
mű vét, amely nek ered mé nye ként az
el bu kott Ádám ké pé ről a bűn és kí -
sér tés fö lött győz tes Krisz tus ké pé -
re for mál ja őket. 

Egy na pon azon ban az egész vi lág
szá má ra nyil ván va ló lesz Is ten nek a
Jé zus pe ré ben ki mon dott igaz íté le -
te. Hogy ez a nap dá tum sze rű en
mi kor jön el, azt kár ta lál gat ni, mert
Is te nen kí vül sen ki nem tud ja. Egy bi -
zo nyos: amíg Is ten re ményt lát, hogy
nem öt ven, de nem is csak öt, ha nem
egyet len el ve szett gyer me két meg -
ment he ti az íté let nap já nak el ha -
lasz tá sá val, ad dig ha lo gat ni fog ja az
íté le tet. Ak kor is, ha köz ben szí ve sza -
kad meg a má sok bű né nek ál do za tul
esők jaj ki ál tá sá tól. 

g Vég he lyi An tal

B Öj t 5.  va Sár nap ja ( jU di C a) – 1m ÓZ 18,20–33 

Sze re tet és igaz sá gos ság
a va Sárnap ig éje

b Mostaniírásunkbanaszékesfe-
hérváriközösségetismerhetjük
meg.Örömlátni,hogymilyen
gazdag,változatosésegyénika-
rakterűgyülekezeteinkélete!

Hat na pon át dol goz zál – mond ja a
Tízparancsolat, mi előtt az ün nep
meg szen te lé sé re in te ne. Mi előtt te -
hát a va sár nap hoz ér nénk, s az ün nep
örö mé ről be szél nénk, ve gyük sor ra
a hét köz na po kat! Min den hé ten hat
kü lön fé le al kal mat tar tunk gyü le -
ke ze tünk ben, s még öt kö zös sé günk
ta lál ko zik ha vi rend sze res ség gel. Az
ének lés leg több nek meg ha tá ro zó
tar tal ma.

Az anya gyü le ke zet ben öt kor osz -
tály ban ta ní tunk hittant, egy idő -
pont ban pár hu za mo san. Kö zös ének -
lés sel kez dünk. Gyer mek éne ket, ká -
nont, if jú sá gi éne ket és ko rált egy -
aránt ének lünk. A ko rá lok ra kü lön fi -
gyel met for dí tunk. Most, a böj ti idő -
ben a Királyizászlót ta nul juk – már
majd nem kí vül ről fúj ják a gye re kek.

A két ifjúságikör met szés pont ján
csen des, imád sá gos li tur gi át tar tunk.
MentsOrsolya lel ké szünk ta ní tot ta hét
év vel ez előtt – az óta őr zi ezt az if jú -
ság. S ta nul ja köz ben, hogy a li tur gi -
á nak min den ki ak tív sze rep lő je.

Az énekkaripróba ele jén a kó rus
egy-egy tag ja fel ol vas sa a na pi igét,
ko rált vá laszt hoz zá, majd né hány
szó ban be szél vagy az igé ről, vagy ar -
ról, mi ért vá lasz tot ta azt az éne ket.
Munkatársi megbeszéléseink is

ige ol va sás sal kez dőd nek. A na pi igé -
hez ének kar ve ze tőnk, CsekénéBá-

nyaiErzsébet vá laszt éne ket. Szin te
min den al ka lom mal rá cso dál ko zunk
ar ra, hogy egy-egy ének vá lasz tás va -
ló sá gos ige hir de tés.

A gyülekezetibibliaóránmin dig a
kö vet ke ző va sár nap ige hir de té si alap -
igé jét be szél jük meg. Meg él jük, amit
Pál írt a Rómailevélben: egy más hi -
te ál tal épü lünk. A gyü le ke zet és a lel -
kész együtt ké szül az is ten tisz te let re.

De szól hat nánk a fel nőt tek vagy a
nyug dí ja sok al kal ma i ról is, ar ról,
hogy az ének ta nu lás nem kor hoz
kö tött, s ha már a „pi ros éne kes -
könyv ből” min dent is me rünk, ak kor
a „zöld”, a Gyülekezeti liturgikus
könyv éne ke it is meg ta nul hat juk.
Kü lön le ges al kal ma in kon – pél dá ul
pres bi te ri csen des na pun kon – szí ve -
sen hasz nál juk an nak imád sá gos for -
má it: a Krisztus-dicséretet vagy a
Könyörgést.

Gyü le ke ze tünk ér té kes csa pa ta az
oltárdíszítőkközössége. Min den va -
sár nap két-két asszony vagy há zas pár
vál lal ja a temp lom elő ké szí té sét: az
ol tár te rí tők, az úr va cso rai edé nyek,
ének szá mok el he lye zé sét, a vi rá gok
ren de zé sét, a gyer tyák gyúj tá sát-ol -
tá sát. Töb ben kö zü lük részt vet tek az
egy ház fik nak tar tott rév fü lö pi kon -
fe ren ci án.

Ez a hat na pi mun ka, amely nél kül
nincs ün nep lés.

Va sár na pon ta ál ta lá ban egy is -
ten tisz te le tet tar tunk az anya gyü le -
ke zet ben, hár mat a szór vá nyok ban és
a fe hér vár csur gói le ány gyü le ke zet -
ben. Min den is ten tisz te le tün ket a Li-
turgikus könyv ének ver ses rend je
sze rint ün ne pel jük ak kor is, ha –
szór vány gyü le ke ze te ink ben – hár -

man-né gyen va gyunk együtt. A gyü -
le ke zet tag jai vál lal ják a lek ció ol va -
sást, részt vesz nek az egye te mes kö -
nyör gés ben, és aki szí ve sen te szi,
fe lel a lel kész kö szön tő, bá to rí tó sza -
va i ra. Az anya gyü le ke zet ben min den
al ka lom mal, szór vá nya ink ban ha -
von ta egy szer élünk az úr va cso rá val.

A va sár na pi is ten tisz te let nek ilyen
ün nep lé se azt fel té te le zi, hogy a gyü -
le ke zet is mer je és ma gá é nak vall ja a
li tur gi át. Mi előtt – még pró ba gyü le -
ke zet ként – be ve zet tük vol na a Litur-
gikuskönyv rend jét, a kö zös sé gi al -
kal ma kon más fél hó na pon át is mer -
ked tünk ve le, s a be ve ze tést kö ve tő -
en több hé ten ke resz tül ma gya ráz tuk
– el ső sor ban FehérKároly nyu gal ma -
zott lel kész bölcs sza va i val –, hogy mi
mi ért hang zik el.

A va sár na pi éne ke ket ál ta lá ban
ve ze tő kán to runk, SzebikAttila vá -
laszt ja. Erős tám pon tot je lent az Út-
mutatóban is kö zölt he ti é nek- és
gra du ál ének-ja vas lat, de a tex tus is -
me re té ben gyak ran fe dez fel még in -
kább oda il lő éne ket. Az ének vá lasz -
tás se gí ti a lel ké sze ket az ige hir de tés -
re va ló ké szü let ben.

Ün ne pe in ken az ének kar te szi
gaz da gab bá az is ten tisz te le tet. A
pas sió ol va sást év ről év re szin tén ez
a kö zös ség erő sí ti meg oda il lő mű -
vek kel. Ad ven ti idő ben pe dig a ze nét
ta nu ló fi a ta lok és gyer me kek szó lal -
tat nak meg egy-egy da ra bot.

Né hány éve rend sze re sen tar tunk
if jú sá gi is ten tisz te le tet; leg utóbb
szent es té re ké szült az if jú ság. Más -
fél hó na pon ke resz tül be szél get tünk
ar ról, mit is je lent ne künk a ka rá -
csony, mi a ka rá cso nyi ige üze ne te,

s azt ho gyan le het ne meg szó lal tat ni.
A hit ta nos gyer me kek ta nul tak egy
je le ne tet, a fi a ta lok ír ták meg az
egyes imád sá go kat. Az if jú sá gi is ten -
tisz te let ha tá sa az is, hogy oly kor úr -
va cso ra osz tás köz ben a gyü le ke zet if -
jú sá gi éne kek kel kí sé ri az ol tár hoz in -
du ló kat.

Az el múlt év fo lya mán több csa lá -
di is ten tisz te le tet is tar tot tunk. Lá-
zárnéTóthSzilvia lel ké szünk ve ze -
té sé vel há rom-négy fős kö zös ség ál -
lít ja össze a kis gyer me kes csa lá dok -
ra fi gye lem mel lé vő is ten tisz te let
rend jét, éne ke it, és ké szí ti elő a gyü -
le ke ze ti ter met az ün nep re.

Már a va sár nap ról be szél tem, az
egyes is ten tisz te le tek elő ké szü le té ről.
Ez még min dig a mun ka. Hat na pon
át dol goz zál – mond ja az Úr a Tíz-
parancsolatban.Mert mun ka nél kül
nem ér ke zünk el az ün nep nap ra. Ez
a hat na pi mun ka azon ban fel ké szít
az ün nep re. Fel ké szít – mert az ün -
ne pet nem ez a mun ka ad ja. Az ün -
ne pet a Szent há rom ság Is ten ad ja,
ami kor ré sze sít min ket ön ma gá ból a
hall ha tó és lát ha tó igé vel. Ami kor va -
la ki vál lal ja, hogy oda fi gyel ve, alá za -
to san, a gyü le ke zet kö zös sé gé ben
ké szül az is ten tisz te let re, meg ta -
pasz tal ja, hogy már a ké szü le tet a Lé -
lek ve ze ti és töl ti be, ahogy imád koz -
zuk is az ősi imád ság gal: „Jöjj, te rem -
tő Szent lé lek, pász to rold a pász tort,
ve zesd a ve ze tőt, adj az ad ni ké szü -
lő nek, szólj a meg szó la ló hoz, áraszd
ki Lel ke det, és élet tá mad, és meg újí -
tod a föld szí nét!”

g Ben c ze And rás

A gyü le ke zet ün ne pe
Istentisztelet-előkészítésSzékesfehérváron

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

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

Imád ko zunk mind azért, ami eb -
ben a föl di élet ben fon tos ne künk.
Hadd iga zod jék hét köz na pi éle tünk,
ha zánk rend je és a köz élet min den je -
len sé ge hoz zád. Ben nünk és ál ta lunk
a te or szá god nak a rend je erő söd jék.
Add a sze re tet le le mé nyes sé gét azok -
nak, akik vál sá gos hely ze tek ben se -
gít sé get, vi gasz ta lást, meg ol dást ke -
res nek. Imád ko zunk a sze ret te i ket,
ott ho nu kat, re mény sé gü ket vesz tet -
te kért szer te a vi lá gon és köz vet len
kör nye ze tünk ben.

Mentsd meg gyü le ke ze tün ket is a
fö lös le ges te vé keny sé gek től. Szent lel -
ked gyűjt sön össze ben nün ket iga zi
test vé ri kö zös ség be, ahol a bűn bá nat
és meg bo csá tás ré vén tisz tá vá le het
lel ki is me re tünk. Ilyen tisz ta szív vel
hadd szol gál junk az ar ra rá szo ru lók
kö zött. Se gíts, hogy ott hon ra ta lál ja -
nak kö zöt tünk a lel ki leg éhe sek, a
ma gá nyo sak, a csa ló dot tak. Le gyen
gyü le ke ze tünk a ve led va ló ta lál ko -
zás he lye.

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

Oratio
œcumenica

C antate

„Az Írás és Is ten igé je Krisz tus szen -
ve dé sé re utal, aho gyan ön ma ga ta nú -
sít ja. Így van meg ír va: Krisztusnak
szenvednie kell, de harmadnapon
felkelltámadnia (Lk 24,46). Így hát
a Szent írás nem tar tal maz egye bet,
mint a Krisz tus szen ve dé se ál tal
nyert ke gye lem és bűn bo csá nat ígé -
re tét. Csak az üd vö zül het, aki ben ne
bí zik, és sen ki más. En nek az igaz ság -
nak: Krisz tus szen ve dé sé nek és a
ben ne va ló hit nek el le ne mon da nak
mind azok, akik nem akar nak bű nö -
sök len ni, s kü lö nös kép pen azok,
akik ben az új élet már kez de tét vet -
te. Nem akar ják ér vé nyes nek el is mer -
ni, hogy bű nö sök; nem só vá rog nak
fé le lem mel tel jes kí ván ság gal Krisz -
tus után. Mi köz ben Is ten min den igé -
jé ben meg ígér te Krisz tus ról, hogy a
bű nö sö kért hal meg. Aki azért töb -
bé nem tart ja ma gát bű nös nek, és
nem akar ja, hogy an nak tart sák, az Is -
tent ha zug gá te szi, ön ma gát pe dig
igaz ság gá; ez azon ban a leg sú lyo sabb
bűn, és min den bál vány imá dás fe letti
bál vány imá dás. Ezért ír ta Já nos apos -
tol: »Haaztmondjuk,hogynincsen
bűnünk,önmagunkatcsaljukmeg,és
nincsmegbennünkazigazság.« (1Jn
1,8) To váb bá: »Haaztmondjuk,hogy
nem vagyunk bűnösök, hazuggá
tesszükőt,ésnincsmegbennünkaz
őigéje.« (1Jn 1,10)” 

d LutherMárton: A ne gye dik
bűn bá na ti zsol tár (Zsolt 51)

(WeltlerÖdönfordítása)

Se mper refor m anda
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Az idén má jus 29-én lesz a hat va na -
dik év for du ló ja an nak, hogy az új-zé -
lan di EdmundHillary el ső ként lé pett
boly gónk leg ma ga sabb pont já ra, a
Mount Eve rest csú csá ra. 1924-től
rend sze re sen in dul tak hegy má szó
ex pe dí ci ók a csúcs meg hó dí tá sá ra, de
új ra és új ra meg hi ú sult a nagy terv.
Bal ese tek, tra gé di ák és ku dar cok kö -
vet ték egy mást egé szen 1953-ig. Ma
már szin te el kép zel he tet len, de ak kor
egy ilyen vi lág szen zá ció is két na pig
uta zott Ázsi á ból Eu ró pá ig… 

Ed mund Hil laryt vi lág ra szó ló tel -
je sít mé nye el is me ré se ként az ak kor
if jú brit ki rály nő, II. Erzsébet még
azon a nyá ron lo vag gá is ütöt te. Az
új sá gok ter je del mes cik ke ket kö zöl -
tek a szen zá ci ós tör té net ről és a rej -
té lyes ser pa úti társ ról, akit a brit
hegy má szó cso port mel lé ott hely ben
vá lasz tot tak ki te her hor dó nak. Ez a
bi zo nyos ser pa, TendzingNorgaj Ed -
mund Hil lary tár sa ként szin tén fel -
ért a csúcs ra.

Az új ság írók az in ter júk so rán
rend sze re sen fir tat ták, hogy tény le -
ge sen ki is ért fel el ső nek. A Wikipé-
dián el ér he tő in for má ci ók sze rint a
ne pá li ser pa se gí tő egy ilyen pro vo -
ka tív in ter jú ban a kö zös erő fe szí té -
se ket hang sú lyoz ta, ame lyek ré vén si -
ker ko ro náz ta a vál lal ko zást. Vissza -
uta sí tot ta a fel té te le zést, hogy va la -
ha is bár ki nek húz nia kel lett vol na őt,
de el is mer te, hogy Hil lary lé pett elő -
ször a Mount Eve rest csú csá ra. Hoz -

zá tet te: „Ha szé gyen, hogy én vol tam
a má so dik em ber a Mount Eve rest te -
te jén, ak kor együtt fo gok él ni ez zel a
szé gyen nel.” Ugyan ak kor Hil lary ál -
lí tó lag csak a tár sa ha lá la után erő sí -
tet te meg, hogy ő volt az el ső…

Nem gon do lom, hogy az a pár
cen ti mé ter vagy má sod perc, amely a
két ki vá ló hegy má szó csúcs ra éré se
kö zött volt, annyi ra fon tos len ne. Ta -
lán még a sor rend sem.

Sok kal fon to sabb és ér de ke sebb a
tör té net foly ta tá sa. Az élet raj zi be szá -
mo lók Ed mund Hil lary ról azt ír ják,
hogy sze rény és ne mes lel kű em ber
volt. Gya kor la ti lag min den jö ve del mét
a ne pá li ser pa kö zös ség élet fel té te le -
i nek ja ví tá sá ra for dí tot ta. Az ál ta la lét -
re hí vott ala pít vány is ko lá kat, kór há -
za kat lé te sí tett. Még fe le sé gét is úgy
ve szí tet te el, hogy bal ese tet szen ve dett
az a re pü lő gép, ame lyen az asszony
Ne pál ba tar tott. Hil lary ha lá la után,
2008-ban a ser pák a ma guk hit be li el -
kép ze lé sei sze rint azért imád koz tak,
hogy szü les sen új já új test ben, mert
ben ne egyik leg fon to sabb párt fo gó ju -
kat, se gí tő jü ket tisz tel ték…

Ez az ér de kes hegy má szás-tör té -
ne ti ese mény gyö nyö rű en be szé li el
egy más ter hé nek hor do zá sát. Egy
is me ret len, sze gény ser pa fiú gyöt rel -
me sen ke mény mun ká val vi lág ra
szó ló ered mény hez se gí tett egy hegy -
má szót, aki vi szont há lá ból se gí tő je
tá gabb kö zös sé gé nek is ko moly se gít -
sé get nyúj tott. 

Egy más ter hét hor doz zá tok…
Ezt az is mert bib li ai fél mon da tot

ol va só ink több sé ge biz to san be tud -
ná fe jez ni. Lel kész kol lé gá im nak sem
okoz gon dot ez a fel ad vány, mint
ahogy azt is fel té te le zem, hogy gyü -
le ke ze te ink ci vil ve ze tő i nek (a fel -
ügye lők nek) több sé ge is tud ja a he -
lyes vá laszt: „…így töltsétek be a
Krisztustörvényét.” (Gal 6,2)

Egy más ter hé nek hor do zá sa a
Krisz tus tör vé nye!

Az em lí tett hegy má szók (akik kö -
zül az egyik fel té te lez he tő en még
nem is hal lott Krisz tus ról) a tel jes
egy más ra utalt ság ban rá érez tek ar ra,
hogy csak egy mást tá mo gat va van
esé lyük a cél ba érés re. 

Krisz tus né pe ér ti-e és éli-e ezt a
tör vényt? Sze mé lyes éle tünk, kö zös -
sé ge ink, gyü le ke ze te ink éle te mi ről
be szél? Mit mond a sza vak nél küli
be szé dünk? Sok szor úgy tű nik, mint -
ha vi tá ba száll na ve le. A min den na -
pi gya kor la tunk több nyi re így foly tat -
ja a fél mon da tot: „…de a mi énk kel
sem bí runk…”, „…de mi is olyan
gyen gék, el eset tek, se gít ség re szo ru -
lók va gyunk…”

Krisz tus tör vé nyé nek meg ér té sé -
vel és meg élé sé nek le he tő sé gé vel
bir kóz tunk a múlt hét vé gén egy ház -
ke rü le tünk gyü le ke ze ti el nök sé gei
szá má ra szer ve zett kon fe ren ci án,
Ba la ton szár szón.

Sok szor ránk ne he zed nek ku dar -
ca ink. A ma gunk vagy akár egy há -

zunk el esett sé ge mi att sok szor még
a két ség be esé sig is el ju tunk. Tu -
dunk-e mi egy ál ta lán va la mit ad ni,
tu dunk-e mi má so kat se gí te ni, má -
so kat erő sí te ni? Pál apos tol a sze mé -
lyes ter he i vel küsz köd ve idéz te az Úr
sza vát: „…azénerőmerőtlenségál-
talércélhoz.” (2Kor 12,9)

Együtt lé tün kön va la mennyi en
meg érez tük, hogy Krisz tus tör vé nye
mű kö dik. A kü lön bö ző szol gá lati
te rü le tek mind egyi ke jó esz köz és ál -
dás hor do zó ja le het, a szór vány -
mun ká tól az ok ta tá son és dia kó ni án
ke resz tül a gyer mek- és if jú sá gi, a ze -
nei mun ká ig és a kö zös ség épí tő
prog ra mo kig.

Mi azért és ab ból ad ha tunk, amit
ma gunk is kap tunk.

Az em lí tett hegy má szók gyö nyö -
rű tör té ne te egy ki csit to vább sző ve
akár hi tünk tit kát is meg vi lá gít hat ja
előt tünk. Az em ber és az Is ten kö zött
meg sza kadt kap cso lat az el ér he tet -
len hegy csúcs hoz ha son lít ha tó. Sen -
ki nem tud ja meg mász ni a sa ját ere -
jé ből. Bár ősi idők óta sze re tett vol -
na az em ber a sa ját út ján fel ér ni
hoz zá. Az Ószövetségben a Bá bel
tor nyá ról szó ló el be szé lés ké pi e sen
ezt tár ja elénk. 

Az em ber az óta a ma ga út ján pró -
bál ko zik. Nem vá lyog tég lá ból épít.
Ki-ki a ma ga al ka ta, lá tás mód ja ke -
gyes sé ge és teo ló gi á ja sze rint jó cse -
le ke de tek ből vagy val lá sos ság ból,
tu dás ból vagy mo ra li tás ból. 

Mi, a re for má ció né pe új anya gok -
kal is kí sér le te zünk. Mi már a meg -
té rést és a hit ál ta li meg iga zu lást, a
tisz ta ta ní tást és a hű sé ges helyt ál lást
is fel hasz nál juk… Rá kell döb ben -
nünk ne künk is, hogy sa ját erő ből mi
sem tu dunk fel jut ni Is ten hez!

A sze gény te her hor dó ser pa nél kül
Hil lary nem ér te vol na el a csú csot.
A mi ser pánk a sze génnyé lett, ter he -
in ket és min ket is hor do zó Jé zus. A
mi te her hor dó ser pánk vé gül ben -
nün ket is a há tán visz fel a csú csig.

Mi azért hor doz hat juk egy más
ter hét, mert a mi én ket és ben nün ket
is hor doz Va la ki. Já nos apos tol ír ja:
„Miazértszeretünk,mertőelőbbsze-
retettminket.” (1Jn 4,19)

Jé zus a mi ser pánk… é gtájolÓ

SzemereiJánospüspök
Nyugati(Dunántúli)Egyházkerület

b Tervek, feladatok, lehetőségek
megbeszélésére,tapasztalatcse-
réreéslelkitöltekezésrehívtaa
Nyugati(Dunántúli)Egyházke-
rület püspöke és felügyelője a
kerületgyülekezeteinekésegy-
házmegyéinek elnökségeit az
elmúlthétvégén.Akétnaposta-
nácskozáshelyszíneabalaton-
szárszóiEvangélikusKonferen-
cia- és Missziói Otthon volt,
amelyet teljesen megtöltöttek
azeseményrenagyszámbanér-
kezett lelkészek és felügyelők.

A meg je lent tiszt ség vi se lő ket Szeme-
reiJános püs pök és MészárosTamás
ke rü le ti fel ügye lő kö szön töt te. A be -
mu tat ko zó kör után Bokor Béla, a
csák vá ri gyü le ke zet gond no ka ve tí tett
ké pes elő adá sá ban is mer tet te azt a
gyűj tést, amely gyü le ke ze té nek kez de -
mé nye zé sé re in dult rá szo ru ló bá tony -
te re nyei csa lá dok tá mo ga tá sá ra.

A be szá mo lót dr. Garádi Péter
elő ter jesz té se kö vet te. Egymásterhét
hordozzátok cím mel meg tar tott elő -
adá sá ban a bu da ör si gyü le ke zet ko -
ráb bi fel ügye lő je ar ról be szélt: fá jó és
nagy de fi cit je az egy ház nak, hogy

rend kí vül ala csony a Jé zus Krisz -
tus ról bi zony sá got te vők és a ter he -
ket vi se lők, át vál la lók szá ma. Szólt a
gyü le ke ze ten be lü li szol gá la tok és te -
her hor do zás meg osz tá sá ról, a gyü le -
ke ze ten kí vül a lel kész és gyü le ke ze ti
ta gok kö zös fel ada ta i ról, az egy ház -
me gyei és egy ház ke rü le ti szin ten
meg élt kö zös te her hor do zás ról és ar -
ról, hogy mit te het ne az or szá gos egy -
ház és hit tu do má nyi egye te münk
azért, hogy a jö vő ge ne rá ci ói be tölt -
hes sék az egy ház ban az „egymáster-
héthordozzátok” krisz tu si tör vényt.
Az el ső na pi prog ram BenczeAndrás
szé kes fe hér vá ri lel kész, püs pök he -
lyet tes áhí ta tá val, ve spe r á sá val fe je -
ző dött be.

A szom ba ti nap – KovácsnéTóth
Márta lelkész reg ge li áhíta ta után –
a hat egy ház me gye be mu tat ko zá sá -
val kez dő dött. (A me gyei ve ze tők
szól tak me gyé jük sa já tos sá gá ról.)

A Va si Egy ház me gyé ben ha té ko -
nyan mű kö dik az egy há zi sze re tet -
szol gá lat több ága is, ezért az es pe -
res és a fel ügye lő a gyü le ke ze tek és a
sze re tet szol gá lat egy más ra ha tá sá ról
be szélt. A So mogy-Za lai Egy ház -
me gye es pe re se az ott jel lem ző szór -
vány hely zet okán a szór vány gon do -
zás örö me it és gond ja it te kin tet te át.

A Sop ro ni Egy ház me gyé vel kap cso -
la to san, ahol több ok ta tá si in téz -
mény is mű kö dik, a gyü le ke ze tek és
az egy há zi ok ta tás egy más ra ha tá sát
fej tet te ki az egy ház me gye el nök sé -
ge. A Veszp ré mi Egy ház me gye il le -
té ke sei az egy ház me gyén be lü li kap -
cso la tok épí té sét is mer tet ték. 

A Győr-Mo so ni Egy ház me gyé hez
tar to zó Ráb ca ka pi ban ta lál ha tó evan -
gé li kus if jú sá gi tá bor több tíz mil lió fo -
rint nyi pá lyá za ti pénz el nye ré sé vel ko -
moly fel újí tás előtt áll, hogy utá na még
ha té ko nyab ban tud ja se gí te ni az egy -
ház me gyé ben fo lyó if jú sá gi mun kát.
Így az es pe res és a fel ügye lő a gyer -
mek mun ka és a hit ok ta tás gyü le ke zet -
re gya ko rolt ha tá sá ról be szélt. 

A sor ban utol só ként a Fej ér-Ko má -
ro mi Egy ház me gye be mu tat ko zá sa
kö vet ke zett. Mi u tán az egy ház me gyé -
re a ma gas szín vo na lú egy ház ze nei
élet jel lem ző, az el nök ség tag jai az egy -
ház ze né ben rej lő gyü le ke zet épí té si
le he tő sé gek ről szól tak.

A gyü le ke ze ti és egy ház me gyei el -
nök sé gi kon fe ren cia egy ház ke rü leti
fó rum mal, il let ve úr va cso rai is ten -
tisz te let tel fe je ző dött be. Az is ten -
tisz te let szol gá la tát Sze me rei Já nos
vé gez te.

g Kiss Mik lós

Egy ház me gyék 
és gyü le ke ze tek ve ze tői ta lál koz tak

ÁcsPálné,Tünde, a Re mény ség Mag -
jai Ala pít vány ta ná ra négy kulcs szó kö -
ré épí tet te a tré nin get: horog-sorok-né-
zek-lépek. Ezek a rí me lő sza vak ad ják
a vá zát en nek az ok ta tá si mód szer nek,
mely nem a pusz ta in for má ci ók át adá -
sá ban lát ja a cél ját, ha nem ér zel mi leg
is meg akar ja érin te ni a gyer me ke ket. 

A mód szer meg vá lasz tá sa mö gött
az a ku ta tá sok kal is alá tá masz tott ta -
pasz ta lat áll, hogy ha egy tan anya got
csak hall a gyer mek, ak kor har minc
nap el tel té vel már csak a hal lott anyag
tíz szá za lé ká ra em lék szik. Ha hall ja az
anya got, és eh hez va la mi vi zu á lis ta -
pasz ta lat is kap cso ló dik, ak kor a ta nult
anyag ti zen öt szá za lé kát tud ja har -
minc nap el tel té vel fel idéz ni – ám ha
a ta nu lás so rán ér zel mi leg is érin tet -
té vá lik, ak kor a ta nul tak nyolc van szá -
za lé ká ról tud szá mot ad ni. 

A fen tebb idé zett kulcs sza vak en nek
az ér zel mek re is ha tó mód szer re épü -
lő ok ta tás nak a lé pé se it szim bo li zál ják.
A horog az óra, fog lal ko zás ele ji rá han -

go ló dást jel ké pe zi, amely nek se gít sé -
gé vel a ta nu ló ér zel mi leg nyi tot tá vá -
lik a ta nu lan dó anyag be fo ga dá sá ra,
be le éli ma gát, pél dá ul, a nem so ká ra
kö vet ke ző tör té net sze rep lő i nek ér zel -
me i be. A sorok a tan óra in for má ci ós
anya gát, az az a bib li ai tör té ne tet, üze -
ne tet ta kar ják, a nézek a ki te kin tés, a
ta nul tak al kal ma zá sát fog lal ja össze,
mely nek so rán a ta nul ta kat a di ák a sa -
ját éle té re al kal maz za. Ezt kö ve ti a lé-
pek, vagy is a Bib lia meg szó lí tó üze ne -
té nek kö vet kez mé nyei – az imád ság és
an nak fel vil lan tá sa, ho gyan tud ja a ta -
nul ta kat to vább vin ni, al kal maz ni az
élet ben is. 

A to vább kép zés részt ve vői nem -
csak szá raz el mé let ként hall gat hat ták
meg a mód szer ta ni elő adást, ha nem
gya kor la tok, kö zös ter ve zés so rán
meg is va ló sí tot ták az egyes ele me -
ket egy-egy kép zelt hit tan cso port ra
al kal maz va, és konk rét, meg va ló sít -
ha tó öt le tek kel gaz da god tak. 

g Dar vas Ani kóa
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Ho rog -sorok-nézek-lépe k
Továbbképzéshitoktatóknak

b Szürke,ködlőhajnalon,ráadásulszombatoncsakakkorkelfelazem-
ber,hamuszáj,vagyhaérdemes.Mintegyharmincanúgygondolták,
megéri,ésegymunkahétután,amárcius9-iszürkeszombatregge-
lentanárlétükrebeülteka„katedramásikoldalára”aDéliEgyház-
kerülethitoktatóiszámáraszervezetttovábbképzésen.
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Idén vár ha tó an két kö tet tel gya ra po -
dik az össze sen ti zen két kö te tes re ter -
ve zett Lu ther-vá lo ga tás-so ro zat. Az
egyik az Asztali beszélgetések lesz
MártonLászló for dí tá sá ban, a má sik
pe dig re for má to runk le ve le zé sét köz li
majd – adott tá jé koz ta tást KendehK.
Péter, a Lu ther Ki adó igaz ga tó ja. (A
so ro zat ból mind ez idá ig egy kö tet je -
lent meg Bibliafordítás,vigasztalás,
imádság cím mel.) 

A múlt esz ten dő no vem be ré ben (a
tu do mány nap já hoz is kap cso ló dó an)
az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
te men kon fe ren ci á val ün ne pel ték
meg HuszárGál szü le té sé nek öt szá -
za dik év for du ló ját. A szim pó zi um
elő adá sa i nak anya gát a Lelkipásztor
cí mű evan gé li kus lel ké szi szak fo -
lyó irat kü lön szá má ban ve he ti majd
ke zé be az ol va só Tóth Károly és
CsepregiZoltán szer kesz té sé ben. 

A MagyarEvangélikusBibliográ-
fia(MEB) adat bá zis mű kö dé sét Hu-
bertGabriella mu tat ta be. Az adat -
bá zis az em lék bi zott ság tá mo ga tá sá -
val mű kö dik, és az Evan gé li kus Or -
szá gos Könyv tár, il let ve az Evan gé li -
kus Hit tu do má nyi Egye tem Könyv -
tá ra kö zös mun ká já nak a gyü möl cse. 

A szak bib li og rá fia a ma gyar – il -
let ve nem ze ti sé gük től füg get le nül a
tör té nel mi Ma gyar or szág te rü le tén
élt – evan gé li kus szer zők mű ve it, va -
la mint a ma gyar or szá gi evan gé li ku -
sok kal fog lal ko zó írá so kat dol goz za
fel. A köny vek, fo lyó irat cik kek és
ta nul má nyok sok ré tű en ke res he tők
a fo lya ma to san bő vü lő adat tár ban,
amely össze kap cso ló dik a Magyar
EvangélikusDigitálisTárral(MEDiT)
is. Ez utób bi a gyűj te mé nyek, a Lu -
ther Ki adó és a re for má ci ói em lék bi -
zott ság tá mo ga tá sá val ké szült di gi ta -
li zált anya go kat gyűj ti egy be.

Az in ter ne tes adat bá zis hi va ta lo -
san áp ri lis ban in dul, ami kor nem csak
az adat bá zis ban – http://huma-
nus.bibl.u-szeged.hu/human/meb –
ke res he tünk már, ha nem a 2012. év
össze sí tett bib li og rá fi á ja fájl ban is el -
ér he tő vá lik.

A re for má ció szü le té sé nek öt szá -
za dik év for du ló já ra ké szül ve egé -
szen 2017-ig min den esz ten dő kö zép -
pont já ban egy ve zér gon do lat áll; ez
az év a reformáció és tolerancia,
2014 pe dig areformációéskultúra je -
gyé ben zaj lik. A re for má ci ói em lék -

bi zott ság pá lyá za tot ír ki a jö vő év te -
ma ti kus pla kát já ra, rö vid, frap páns
szö ve ges üze ne tet és kép anya got
kér ve a pá lyá zók tól. 

A múlt he ti bi zott sá gi ülé sen kü -
lön le ges au dio vi zu á lis él mény ben
le he tett ré szük a meg je len tek nek,
be te kin tést nyer ve a rajz film ké szí tés
ku lissza tit ka i ba. Mint is me re tes, a ju -
bi le u mi év tisz te le té re Lu ther Már -
ton éle té ről ké szít rajz fil met a Jó zsef
At ti la-dí jas LackfiJános köl tő, író szö -
veg köny ve alap ján RichlyZsoltBa lázs
Bé la-dí jas rajz film ren de ző. A tes tü -
let tag jai meg néz ték az egy há zunk
meg bí zá sá ból ké szü lő film so ro zat
egyik ti zen há rom per ces epi zód já nak
mun ka anya gát. (Ez zel az epi zód dal
pró bál nak majd meg pro duk ci ós
part ne re ket ta lál ni az anya gi ak te kin -
te té ben is je len tős vál lal ko zás hoz.)

Az ülést ve ze tő Fabiny Tamás
püs pök – úgy is, mint a Lu the rá nus
Vi lág szö vet ség al el nö ke – szá molt be
rö vi den az evan gé li kus egy há za kat
tö mö rí tő szer ve zet re for má ci ói em -
lék bi zott sá gá nak gen fi ülé sé ről. Je lez -
te, hogy az em lék ün nep re ha zánk ban
sem csak a pro tes táns egy há zak ké -
szül nek: már most mu tat ko zik ér dek -
lő dés a kor mány zat ré szé ről is. Ez zel
kap cso lat ban meg kez dőd tek az
egyez te té sek – kö zöl te Fa bi ny Ta más.

A leuenbergikonkordia alá írá sá nak
negy ve ne dik év for du ló ja al kal má -
ból már ci us 18-án kon fe ren cia lesz
hit tu do má nyi egye te mün kön – ava -
tott be az elő ké szü le tek be Cselovsz-
kynéTarrKlára, egy há zunk or szá gos
iro dá ja öku me ni kus és kül ügyi osz -
tá lyá nak ve ze tő je. A há rom egy ház –
a mi énk mel lett a re for má tus és a me -
to dis ta – szer ve zé sé ben zaj ló ta -
nács ko zás elő adá sai meg em lé kez -
nek a Le u en ber gi Egy ház kö zös ség
meg ala ku lá sá ról, de szó lesz a kon -
kor dia ha tá sá ról és a pro tes táns öku -
me né mai hely ze té ről is. 

A bi zott ság tá mo gat ta Czenthe
Miklósnak, az Evan gé li kus Or szá gos
Le vél tár igaz ga tó já nak fel ve té sét, hogy
di gi ta li zál ják az 1948 és 1972 kö zötti
idő szak or szá gos köz gyű lé se i nek jegy -
ző köny ve it. Így egy há zunk di gi tá lis tá -
ra kö zel ezer ol da las do ku men tum mal
fog gya ra pod ni. A tes tü let em lék -
érem és em lék bé lyeg ki adá sá val is ké -
szül a 2017-es ju bi le um ra.

g Bal la Má ria

Bő vü lő evan gé li kus
adat bá zi sok

Ülésezettegyházunkreformációiemlékbizottsága

b Aszokotthelyen,azÉszakiEgyházkerületPüspökiHivatalábantartot-
taideielsőmunkaülésétegyházunkreformációiemlékbizottsága.Ates-
tület2010-eséletrehívásaótakészülareformációkezdeteötszázadik
évfordulójának2017-benesedékesmegünneplésére.Amárcius5-eimeg-
beszélésenabizottságtagjaiáttekintették,milyenfázisbanvannakje-
lenlegakorábbanmegkezdettmunkák.Szóesett–többekközött–a
Luther-rajzfilmről,aLutherválogatottműveitközreadókönyvsorozat-
rólésaMagyarevangélikusbibliográfiáról.Atestülettovábbi–azem-
lékezéstsegítő–projektekelindításárólisszavazott.

Az evan gé li kus szár ma zá sú, Kos -
suth-dí jas köl tő – aki nek ne vét vi se li
a hely szí nül szol gá ló kul tu rá lis köz -
pont, s aki szü lő vá ro sa egy kis ta nya -
si is ko lá já ban, a II. Man da bo kor -
ban kez dett ta ní ta ni – „sző ke vá ro -
sát” hit ből és ho mok ból épí tet ték az
ősök, akik ép pen két száz hat van éve
te le pül tek ide. GrófKárolyiFerenc
1753. má jus 16-án Nagy ká roly ban
kelt te le pí té si pá ten se in dí tot ta el az
el nép te le ne dett te le pü lés új ra éle dé -
sét. A Nyír egy há zi Evan gé li kus Egy -
ház köz ség pe csét jé ben is az 1753-as
ala pí tá si dá tum sze re pel. Te hát két -
száz hat van éve hang zik az evan gé li -
um a ma már száz húsz ezer la ko sú
me gyei jo gú vá ros ban. 

A ProCh rist egy re kö ze lebb ke rült
a la kos ság hoz; előbb az evan gé li kus
Nagy temp lom ban, 2006-ban az evan -
gé li kus ál ta lá nos is ko la dísz ter mé ben,
leg utóbb a bap tis ta ima ház ban, most
pe dig a vá ros köz pont já ban lé vő
„sem le ges, vi lá gi” hely szí nen ren -
dez ték meg. Dr.KovácsFerenc pol gár -
mes ter dön té se ér tel mé ben díj men -
te sen kap ta meg er re a le he tő sé get a
ren de ző Nyír egy há zi Bap tis ta Gyü le -
ke zet, és CservenákLászló, az in téz -
mény igaz ga tó ja is min den fel té telt
biz to sí tott a hét za var ta lan le bo nyo -
lí tá sá hoz. Nemcsak a vá ros hi va ta los
he ti lap ja (a fen ti idé zet sze rint), ha -
nem pla ká tok, szó ró la pok is hí rül ad -
ták ezt a nagy sze rű le he tő sé get. De
ho gyan él tek ve le a hely be li ek?

Min den bi zonnyal töb ben ol vas sák
ezt a tu dó sí tást, mint ahány nyír egy -
há zi pol gár meg for dult a hé ten a két -
ség és ámu lat le he tő sé gé nek e szín -
he lyén, ahol a bap tis ta ének kar szív -
hez szó ló evan gé li u mi éne kei előz ték
meg a köz ve tí tést. Krisz tus
fény ke reszt je alatt több nyi re
az öku me ni kus és az Ali ansz-
ima he tek ről jól is mert ar cok
gyü le kez tek össze hű sé ge sen
es té ről es té re a jól fű tött, ké -
nyel mes szín ház te rem ben. 

Há rom pro tes táns fe le ke zet
lel ké sze is „ké szen lét ben” volt,
hogy be szél get hes sen a két sé -
gek kel küsz kö dők kel vagy ép -
pen az Is ten min den ér tel met
meg ha la dó sze re te tén ámu ló,
ezért ne ki há lát adó mai vá -
ros la kók kal – az ő vá ros ala pí -
tó őse ik bi zony még tűr tek és
szen ved tek evan gé li kus hi tü -
kért (a tirpák szláv gúny név
„tű rőt”, „szen ve dőt” je lent).
Íme, min den ké szen állt! 

A szom bat es ti prog ram
előtt és után né hány je len lé vő
vé le mé nyét, gon do la tát tu da -
kol ta a tu dó sí tó. Íme a he ve -
nyé szett köz vé le mény-ku ta tás
ered mé nye, szin te cím sza vak ban. 

Egy hu szon hét évig az Egye sült
Ál la mok ban élő idős bap tis ta fér fi,
mi u tán ha za te le pült, min den es te
öröm mel vett részt az al kal ma kon.
Az Álla mok ban sze mé lye sen hall hat -
ta BillyGraham evan gé li zá tort, még
ak kor is, ami kor már to ló ko csi val
köz le ke dett. Há lás azért, hogy Eu ró -

pá ban is el ér he tők ilyen le he tő sé gek,
s hogy hu szon egy nyel ven tol má csol -
ják az ige hir de tést, és nyolc száz
hely szí nen lát hat ják, hall hat ják Is ten
sze mé lyes üze ne tét.

Szív ből jö vő, le nyű gö ző és meg nye -
rő ige hir de tést hal lott – mond ta egy
me to dis ta fér fi. „Par zany egy sze rű
sza vak kal tár ta elénk a kes keny és a

szé les út le he tő sé gét; Jé zus sza vát hi -
te le sen ad ta to vább”, ezért a kér de zett
saj nál ja, hogy a né met evan gé li kus lel -
kész vissza vo nul a szol gá lat tól. 

Hu szon éves fia szá má ra az tet -
szett, hogy az ige hir de tő min dig dön -
tés re hí vott, ilyen gya kor lat a gyü le -
ke ze té ben nem igen szo kott len ni.

Egy ugyancsak hu szon éves evan -
gé li kus fi a tal em ber nek a fel ve ze tő
szö ve gek, a ri por tok és a fi a ta los ze -
nei be té tek is igen tet szet tek. Ilyen stí -
lu sú, mo dern szol gá lat tal le het el ér -

ni a mai em be re ket – ál la pí tot ta
meg. A jól fel épí tett ige hir de té sek a
min den na pi élet ből vet ték a pél dá kat;
a hi tet le nek is meg ért het ték a vi lá gos
igei üze ne tet. Az ige hir de tő min dig
fel hív ta a fi gyel met a Bib lia rend sze -
res ol va sá sá nak fon tos sá gára, er re
fi a tal nak, idős nek egy aránt szük sé ge
van. A kér de zett kü lön ki emel te a ma -

gyar tol mács ki vá ló mun ká ját. Már
2003-tól ez a hang köz ve tí ti szá -
munk ra a né met evan gé li kus lel kész
gon do la ta it, él ve ze tes stí lus ban. 

Egy öt ve nes evan gé li kus asszony
szá má ra fon tos üze net volt, hogy ma
bá tor ság kell ah hoz, hogy va la ki ke -
resz tyén le gyen Eu ró pá ban. Az el vi -
lá gi a so dás és az anya gi as ság nem ke -
rü li el az egy há zat sem, pe dig egye -
dül Jé zus ban van a meg ol dás min -
den ki szá má ra. Csak előt te kell meg -
ha jol nunk. Meg nye rő egyé ni sé gé -
vel, szug gesz tív elő adá sá val, szív hez
szó ló an tud ta az élő igét meg szó lal -
tat ni, és az imád ság fon tos sá gát is jól
hang sú lyoz ta a lel kész – mond ta az
asszony. A mo dern ze nei ré szek kel ő
már meg ba rát ko zott, s az elő ző évek -
ben is vá sá rolt már DVD-ket.

* * *

Vé gül a tu dó sí tó is el mond ja, hogy
szá má ra a mes si ás hí vő zsi dó test vér
pél dá ja volt em lé ke ze tes: ha Is ten a
„la kat”, ak kor a Mes si ás Krisz tus
egye dül a kulcs, aki a la kat zár ját
meg nyit ja. Eb ben a hit ben egyek le -
he tünk a Szent írás Is te nét el fo ga dó
va la mennyi ke resz tyén nel a vi lá gon. 

Min den es ti együtt lé tet a je len lé -
vő lel ké szek imá ja zárt le az egyé ni
csen des imád ság után, majd Cserés
Attila bap tis ta, HeckerMártonme -
to dis ta és BozorádyAndrás evan gé -

li kus lel ki pász tor vár ta a sze -
mé lyes be szél ge tést ké rő ket. 

A ren de ző gyü le ke zet lel -
ké sze, Cse rés At ti la a ta pasz -
ta la ta it össze gez ve zár szó -
ként el mond ta: Az volt a
szán dé kuk, hogy ki lép je nek a
temp lom fa lai kö zül, hogy
töb be ket ér hes sen el az
öröm üze net, s most el ső íz -
ben le he tő ség nyílt rá, hogy a
vá ros nyil vá nos sá ga előtt tör -
tén je nek a ve tí té sek. A vá ro -
si té vé ben is volt er ről egy
elő ze tes in ter jú, és – ta lán en -
nek is kö szön he tő en – több
új, ér dek lő dő ar cot fe de zett
fel a so rok ban. Nem volt hi -
á ba va ló ez az át tö rés nek is te -
kint he tő szol gá lat. A jö vő ben
is sze ret nék foly tat ni, hogy
so kak hoz el jut has son ily mó -
don is Is ten jó hí re. 
(Segyajánlatabármilyen

okbólhiányzóknak:anyolcis-
tentisztelet DVD-n megrendelhető
azinfo@prochrist.hue-mailcímen;
azestéktémáitlásdaProchrist.hu
honlapon.Amindenesteelhangzott
imádságésénekmagyarszövegeel-
érhető a tudósító honlapjának –
http://garainyh.hu/–frissinformá-
cióiközöttis.)

g Ga rai And rás 

A tir pák utó dok nak is fel ra gyo gott 
a fény ke reszt Krisz tu sa

ProChristNyíregyházán

b Sajtóhír:„Kétségésámulat címmelhazánkazidéniscsatlakozika
ProChristevangélizációhoz,amelyneknyíregyházihelyszíneaVáci
MihályKulturálisKözpont hangversenyterme.Március4–9.között
18órátólműholdasközvetítéskeretébenhallgathatjákmegazérdek-
lődőkUlrichParzany evangélikuslelkészigehirdetését.Astuttgar-
tiPorscheArenábanlezajlóistentiszteletetEurópábantöbbmintezer,
Magyarországon,Erdélyben,DélvidékenésaFelvidékentöbbmint
hatvanhelyszínenkövethetiknyomonahívekamoderntechnikajó-
voltából.”(NyíregyháziNapló, 2013.március1.)
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g Ga rá di Pé ter

b Ezekbenahetekbenleszkétés
félesztendeje,hogyészakiszom-
szédunk,Szlovákiamagyarajkú
evangélikusai között önálló
misszióindult.Néhány,Krisztus
ügyéértésamisszióiparancsbe-
töltéséértelkötelezettevangéli-
kustestvéralapította.Természe-
tesennemelőzménynélkül,hi-
szenúgyismondhatnánk,hogy
a Sajógömöri és a Budaörsi
EvangélikusEgyházközségtest-
vér-gyülekezeti kapcsolatából,
annakgyümölcsekéntszületett.
Mintmindenmisszió,ezisha-
tárokatlépát,éscéljaaBibliá-
banolvashatóevangélium,örök
életésisteniszeretethatártalan-
ságánakamegismertetéseminden
magyaremberrel,mégpediglehe-
tőségszerintazanyanyelven.

Bár nin cse nek pon tos ki mu ta tá sok, de
a kö zel múlt ban le zaj lott nép szám lá lás
ada ta i ból ki kö vet kez tet he tő, hogy a
ma gyar ha tár túl ol da lán hoz zá ve tő -
le ge sen még egy ma gyar or szá gi egy -
ház me gyé nyi ma gyar nem ze ti sé gű
evan gé li kus él. Ez kö rül be lül ti zen két-
ti zen öt ezer hit- és nem zet test vé rün ket
je len ti az uk rán tól az oszt rák ha tá rig.

Hol a ha tár a le épü lés ben?
Nincs ha tár, csak vég ál lo más le het,
ami kor egy nyel vé ben és fe le ke ze té ben
kö zös kö zös ség, je le sül a szlo vá ki ai ma -
gyar evan gé li kus ság el tű nik. Még nem

tar tunk itt, de a le épü lés fo lya ma ta jól
ér zé kel he tő és elő re ha la dott. A mi ért -
re a sok okot fel so rol ni nem le het, csak
sze mez get he tünk kö zü lük.

A ma gya rul szol gá ló lel ké szek hi -
á nya rend kí vül fá jó. A két ma gyar
nem ze ti sé gű lel kész kö zül az egyik a
nyug díj kor ha tá ron van, bár mi kor

elő for dul hat, hogy nem bír ja már a
szol gá la tot. Raj tuk kí vül négy-öt
szlo vák vagy ket tős iden ti tá sú lel kész
szol gál ve gyes gyü le ke zet ben és ese -
ten ként azok fi li á i ban, szór vá nya i ban
ma gyar nyel ven is. Min den tisz te let
meg il le ti őket ezért!

A ma gyar or szá gi fa lu si gyü le ke ze -
tek hez ha son ló an el enyé sző az evan -
gé li kus nem lel ké szi mun ka tár sak
szá ma. Pe dig ami kor nincs lel kész – de
ha van, ak kor is – mi lyen fon tos szol -
gá la ta le het mind azok nak, akik Krisz -
tus ban és Krisz tu sért el kö te le zet tek, és
va la mi fé le kép zés ben is ré sze sül tek!

Nem le het nem ész re ven ni Szlo vá -
ki á ban is az okok kö zött az eu ró pai
pro tes táns tör té nel mi fe le ke ze tek ben
ta pasz tal ha tó kö zö nyös sé get, fá sult sá -

got, el vi lá gi a so dást. A név le ges ma gyar
evan gé li ku sok szám ará nya oda át is
meg hök ken tő és el szo mo rí tó, a ke vés
rend sze res al ka lom lá to ga tói a tel jes
ma gyar nem ze ti sé gű evan gé li kus ság
négy-öt szá za lé kát te szik ki.

Amíg Ma gyar or szá gon az evan gé -
li kus egy ház – ha csök ke nő mér ték ben
is, de – még min dig ked vez mé nye zett -
je a 20. szá zad el ső fe lé ben át élt éb re -
dé si idő szak nak, ad dig sem Szlo vá ki -
á ban, sem ko ráb ban a ma gyar, il let ve
a cseh szlo vák fenn ha tó ság ide jén szin -
te nem volt lel ki meg úju lá si moz ga lom
a ma gyar evan gé li ku sok kö zött.

misszió ha tá rok nél kül
Te le va gyunk ha tá rok kal, egy ház -
ban és gyü le ke ze tek ben is. Mind ez
szí vünk for ró sá gá nak hi á nyá ból fa -
kad. A langy me leg szív pe dig csak ve -
ge tá lás ra ké pes. A misszió tü zet visz
oda, ahol már szin te ki hűlt min den. 

A Szlo vá kia ma gyar evan gé li ku sai

kö zött két és fél éve szol gá ló misszi -
ós köz pont nem is me ri a ha tá ro kat,
azok ról nem akar tud ni, át lé pi őket.
Sa jó gö mör ből in dult, de át lép te a
gyü le ke zet ha tá ra it, és szol gá la tá val
elő ször csak Gö mör ben, majd Dél-
Szlo vá kia más te rü le te i nek gyü le ke -
ze te i ben is meg je lent.

Kez de ti irat misszi ós te vé keny sé gé -
nek ha tá rát át lép ve gyer mek- és ifi -
tá bo ro kat, misszi ói na po kat, evan gé -
li zá ci ós al kal ma kat szer vez. De ma
már – a lel kész hi ány mi att – bib lia -
órá kat, hit tant, kon fir má ci ós elő ké -
szí tőt és oly kor is ten tisz te le te ket is
tart ke vés ön kén te sé vel. 

A nem ze ti sé gi ha tá ro kon is túl lé -
pett már a misszió, ami kor ve gyes
gyü le ke ze tek szlo vák evan gé li ku sai
szá má ra szlo vák nyel vű ke resz tyén
iro dal mat visz. Még na gyobb ha -
tár át tö rés nek va gyunk a ta núi, ami -
kor a ci gá nyok fe lé kezd tek szol gál -
ni a misszi ói köz pont ön kén te sei.

He lyi szin te ken ka to li ku sok kal és
re for má tu sok kal is ki épül tek a
misszió kap cso la tai, át lép ve ez zel a fe -
le ke ze ti ha tá ro kat is.

Test vér -gyü le ke ze ti kö tő dé se ken
ke resz tül egyes ma gyar gyü le ke ze tek -
kel is kap cso lat ban van, és szol gá la -
ta is mert a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház ve ze tői előtt. 

a ha tár ta lan szol gá lat ha tá rai
„Azaratnivalósok,deamunkáske-
vés” (Mt 9,37) – hall juk Jé zus sza va -
it. Így is mond hat juk: a vet ni- és arat -
ni va ló ha tár ta la nul sok, de mun kás
szin te alig. Te hát a ha tár ta lan szol gá -
lat egyik ha tá rát a mun ka tár sak hi -
á nya je len ti. 

Sen ki ne gon dol jon fő ál lá sú misszi -
o ná ri u sok ra, ha nem olyan hí vő em -
be rek re, akik mun ká juk, csa lád juk,
hét köz na pi éle tük mel lett he ten te
vagy ha von ta né hány órát az evan gé -
li um to vább adá sá ra szán nak. A leg rit -
kább eset ben szó szé kek ről, sok kal
in kább a min den na pok ban, gye re kek,
fi a ta lok, fi a tal há za sok, el vál tak, kö -
zép ko rú ak, idő sek, fér fi ak, nők, ci gá -
nyok kö zött, de szer ve zet ten, hű ség -
gel és rend sze res en szol gál nak.

A ha tá ro kat nem is me rő szol gá lat
má sik be ha tá rolt sá ga a mun ka társ -
kép zés hi á nya, eset le ges sé ge. Szlo vá -
ki á ban nem tu dunk olyan nem lel -
készi  mun ka társ-kép zés ről, mely a
ma gyar anya nyel vű ek szá má ra el ér he -
tő len ne. Ne fe lejt sük el, hogy a Bib -
lia és az egy ház nyel ve, az úgy ne ve zett
„ká na á ni nyelv” olyan spe ci á lis, hogy
a más nyel ven jól be szé lők sem tud -
ják hasz nál ni a spe ci a li tá sa it. Ehhez bi -
zony az anya nyelv kell. Ezért az ot ta -
ni szol gá lók kép zé sét Ma gyar or szá gon
kell meg ol da ni, vagy ki he lye zett kép -
zé se ket kell meg va ló sí ta ni.

A ha tá ro kat át lé pő misszió ér zi, ta -
pasz tal ja, hogy ma még ke ve sen hor -
doz zák imád ság ban ezt a szol gá la tot.
Mi lyen jó len ne, ha tág ha tá rok kö -
zött, akár az egész Kár pát-me den cé -
ben és azon túl is a ma gyar evan gé -
li ku sok tö me gei imád koz ná nak ezért
a szol gá la tért!

A sa ját ha tá ra it már-már fe lül -
mú ló misszi ó nak szá mol ni kell az
anya gi ha tá rok kal is. Két ke zün kön
meg le het szá mol ni azo kat, akik tá -
mo gat ják a Szlo vá ki á ban szol gá ló
ma gyar misszi ói köz pon tot. Ezek
kö zül a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház tá mo ga tá sa meg ha tá ro zó,
de a szük sé ges hez mér ten ke vés.

Meg ta pasz ta lá sunk, hogy ha egy
test vér-gyü le ke ze ti kap cso lat nem -
csak for má lis és pro to kol lá ris, ha nem
élő, ak kor a misszi ós lel kü let fel éb -
red a ma gyar or szá gi test vér gyü le ke -
zet tag ja i ban, és a lel ki ha tá rai ki tá -

gul nak. Az éven ként egy- vagy két -
sze ri, „két fél idős” (is ten tisz te let és
fe hér asz tal) ta lál ko zá sok be szű kült
ha tá ro kat je len te nek és ered mé -
nyez nek, me lyek a misszió szem -
pont já ból ér ték te le nek.

az ol va sók és gyü le ke ze te ik
lelki ha tá rai nyi tot tak-e?
Kér dé sek: A na pon kén ti ima té mák
ha tá rai a ked ves ol va só nál, csa lád já -
nál, gyü le ke ze té ben bő vít he tők-e az
észa ki szom szé dunk ban élő ma gyar
evan gé li ku sok kö zött fo lyó misszi ó -
ért és an nak szer ve ző é ért, az ot ta ni
misszi ói köz pon tért tör té nő rend sze -
res és hű sé ges imád ság gal?

Is ten Szent lel ke ál tal lesz nek-e meg -
szó lí tott gyü le ke ze tek Ma gyar or szá -
gon, ame lyek túl lép ve a for ma li tá sok
ha tá ra in va ló sá gos és élő test vér-gyü -
le ke ze ti kap cso la to kat kez de mé nyez -
nek az ot ta ni kö zös sé gek kel, oly kor
már csak gyü le ke zet ro mok kal?

Azok fe lé a ma gyar or szá gi test vé -
rek fe lé, akik mun ka társ kép zé sen,
pres bi ter kép zé sen vagy bib lia is ko lai
ok ta tá son vet tek részt, il let ve a gyü -
le ke ze tek fe lé ha tár ta la nul nagy ké -
rés-e a szol gá la tok ba va ló be kap -
cso ló dás ra tör té nő hí vás?

Aki vall ja, hogy Is ten nél min den
le het sé ges, és az el tű nés ha tá rá hoz
ér ke zett szlo vá ki ai ma gyar evan gé -
li kus ság szá má ra az éb resz tés szol -
gá la ta na gyon fon tos, kér jük, mér je

fel lel ki, szel le mi, fi zi kai, idő beli
anya gi ha tá ra it, és se gít sen! Le gye -
nek akár az el ső vi lág há bo rú előtti
Fel vi dék ről el szár ma zot tak utó dai
vagy a má so dik vi lág há bo rú után so -
kak szá má ra tra gi kus la kos ság cse re

ré vén Ma gyar or szág ra ke rül tek csa lád -
jai, eset leg a mai Szlo vá kia te rü le té ről
szár ma zók, de raj tuk kí vül is min den
test vé rünk. A se gít ség re és szol gá lat -
ra min den kit hí vunk és vá runk!

misszió – bi zony ság té tel 
a ha tá ro kat nem is me rő jé zus ról
Jé zus, nem tö rőd ve a bot rán ko zók -
kal, ha tá ro kat lé pett át, azo kat nem
vet te fi gye lem be. Így állt szó ba a
há zas ság tö rő asszonnyal, ült le be -
szél get ni a sa má ri ai asszonnyal, ment
be a vám sze dők há za i ba. Együtt
evett a bű nö sök kel, meg állt a lep rá -
sok ké ré sé re, elment a ka per na u mi
szá za dos hoz, szol gá lat ba ál lí tott ar -
ra tel je sen kép zet len és al kal mat lan
ta nít vá nyo kat – és foly tat hat nánk.
Ugyan ak kor em ber- és lé lek men tő
szol gá la ta és ál do za ta so ha nem irá -
nyult sen ki el len.

Ugyan így a Szlo vá kia te rü le tén
szol gá ló Ma gyar Evan gé li kus Misszi -
ói Köz pont min dig va la ki kért, so ha -

sem va la kik el len mun kál ko dik az Úr
Jé zus ne vé ben.

Aszerzőabudaörsigyülekezetvolt
felügyelője

Át lé pett ha tá rok
Határtalanmisszióahatárontúl
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A se gít ség konk rét for má i ról to -
váb bi in for má ci ók kap ha tók Ló czy
Ti bor tól, a misszi ói köz pont ve ze -
tő jé től (e-mail: lo czy ti bi@cent -
rum.sk), a bu da ör si evan gé li kus
gyü le ke zet től (e-mail: bu da ors@lu -
the ran.hu) és e so rok szer ző jé től 
(e-mail: zi zsogy ope@t-on line.hu).

A sa jó gö mö ri szék he lyű ma gyar
misszi ói köz pont tá mo ga tá sá ra
ado má nyo kat a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház 11707024-
20347257 szá mú szám lá já ra le -
het utal ni úgy, hogy az uta lás
meg jegy zés ro va tá ban fel kell tün -
tet ni: „Fel vi dé ki misszi ó ra”.
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g Sán dor P. Ti bor

Vissza a kép ol dal ra! Tény leg, a leg ma -
ga sab bik le gény mint ha ha son lí ta na
a for ra dal mi pan te o nok ból is mert áb -
rá zo lá sok ra. Csak ar cán a ké sőb bi
asz két ikus vo ná sok he lyett még szé -
les de rű ra gyog. Ne ker tel jünk: ka ján
vi gyor. Mert hogy uj ja i val épp sza -
már fü let mu tat az előt te ál ló, mit sem
sej tő fi ú nak. 

Né mi után aol va sás és hely szí ni te -
rep szem le után meg bi zo nyo sod hat -
tam: va ló ban a maj da ni 56-os hon vé -
del mi mi nisz ter ről buk kant fel egy tel -
jes ség gel is me ret len, ké pes lap mé re -
tű fo tó. Az evan gé li kus egy ház Ül lői
út 24. szám alat ti Lu ther Ott ho ná ban
mu tat ja kol lé gis ta tár sai kö zött, 1939.
jú ni us 4-én, hu szon két éve sen.

Ma gá ról a Lu ther Ott hon tör té ne -
té ről és Ma lé ter Pál evan gé li kus kö -
tő dé se i ről is csak újab ban ke rül tek
nyil vá nos ság ra bő vebb ada tok, fő -
képp ZomborynéBazsóRozália és
CzentheMiklós ku ta tá sai nyo mán. Az
evan gé li kus or szá gos – ak ko ri ne vén
„egye te mes” – egy ház 1906. no vem -
ber 1-jén köl tö zött az Ül lői út és a
Szent ki rá lyi ut ca ta lál ko zá sá nál lé te -
sí tett új szék há zá ba. Ide ke rül tek
iro dái és a le vél tá ra, a na gyobb ese -
mé nyek nek gyű lés- és ima te rem
nyúj tott hely színt. A fenn tar tá si költ -
sé ge ket az épü let tömb ben ki ala kí tott
la ká sok és bol tok be vé te lei biz to sí tot -
ták, a sar ki he lyi sé ge ket, ahol most az
evan gé li kus köny ves bolt mű kö dik,
egy ven dég lő bé rel te. 

1909. ok tó ber 1-jén Lu ther Ott hon
el ne ve zés sel in ter ná tus nyílt a ház ban
a fő vá ro si fő is ko lák ra, egye te mek re
já ró, vi dé ki, „jó er köl csű, szor gal mas”

evan gé li kus, több sé gük ben lel kész-
és ta nár csa lá dok ból szár ma zó if jak
szá má ra. A kol lé gi um a szál lá son túl
ben ső sé ges lel ki kö zös sé get, hit bé li
irány mu ta tást és tár sa dal mi kap cso -
la to kat is nyúj tott szá muk ra.

Ké nyel mü ket hu szon hét – egy-,
két- és négy ágyas – la kó szo ba, sa ját
ét kez de, épü lé sü ket pe dig könyv tár,
tár sal gó, zon go rá val és har mó ni um -
mal fel sze relt ze ne szo ba szol gál ta. A
két vi lág há bo rú kö zött a kö zös áhí -
ta tok mel lett rend sze re sek vol tak a
tu do má nyos vagy iro dal mi es tek. És
a tán cos tea dél utá nok is, ame lyek –
ahogy egy igaz ga tói je len tés ből ki tű -
nik – „sok le á nyos evan gé li kus úri
csa lá dot von zot tak az in té zet fa lai kö -

zé, ame lyek vi szont ma guk is szí ve -
sen lát ták ven dé gül a Lu ther Ott hon
if jú sá gát”. 

A kol lé gi um az or szá gos egy há zi ve -
ze tés szo ros irá nyí tá sa alatt mű kö dött,
de de mok ra ti kus di ák ön kor mány za -
ta is volt, élén vá lasz tott sze ni or ral. 

A há zat és la kó it több ször is ve szé -
lyez tet ték a tör té ne lem vi ha rai. 1919-
ben ma guk a di á kok „sa já tí tot ták
ki” az in téz ményt, ne hogy a ta nács -
ha ta lom te gye azt az in gat lan nal.
1944-ben a kol lé gis ták nagy ré sze ka -
to nai be hí vót ka pott, má so kat egy

idő re Né met or szág ba te le pí tet tek
át. Az épü let ben óvó hely lé te sült
ká pol ná val, aho vá me ne kül te ket is
be fo gad tak. A hom lok za ton svéd
zász ló lo bo gott – gyen ge ol ta lom nak
bi zo nyult. Egy ide ig itt hú zó dott a
front: e fa lak kö zött az oro szok,
szem ben, az Ül lői út 21.-ben a né me -
tek fog lal tak tü ze lő ál lást. 

Ma lé ter Pál 1938 no vem be ré ben
jött szü lő vá ro sá ból, Eper jes ről Bu da -
pest re, hogy Prá gá ban fél be hagy ni

kény sze rült or vo si ta nul má nya it itt
foly tas sa. Je lent ke zett a Lu ther Ott -
hon ba, ahol – bi zo nyá ra édes ap ja ér -
de mei mi att is – ked ve ző el bí rá lás ban
ré sze sült. Maléter István ugyan is
1910-től a nagy múl tú eper je si evan -
gé li kus kol lé gi um ban ok ta tott, majd
an nak 1918-as be til tá sa után a ma gyar
ki sebb ség po li ti kai és kul tu rá lis éle -
té ben vál lalt ki emel ke dő sze re pet
1933 vé gén be kö vet ke zett ha lá lá ig. 

Ami kor a fény kép ké szült, Ma lé -
ter épp öt hó nap ja la kott a Lu ther
Ott hon ban, és újab ban elő ke rült ira -

tok sze rint a kö vet ke ző sze mesz ter -
re is kér vé nyez te fel vé te lét. Még -
sem ma radt; ka to nai szol gá lat ra je -
lent ke zett, az tán Lu dovi ká ra, majd a
front ra ke rült, s ez zel meg kez dő dött
élet út já nak im már is mer tebb, a tra -
gi kus vég ki fej let hez ve ze tő sza ka sza. 

Az evan gé li kus egy ház zal azon ban
ké sőbb sem vesz tet te el tel je sen a
kap cso la tát. 1954 má ju sá ban Gyenes
Judithtal kö tött há zas sá gá ra egy ko -
ri kol lé gi u mi ve ze tő je, az idő köz ben

nyu gal ma zott du nán in ne ni püs pök,
KuthyDezső ad ta a lel ké szi ál dást. A
szer tar tás a Ku thy csa lád pest lő rin -
ci há zá ban, tel jes ti tok ban, a társ bér -
lők előtt is kons pi rál va zaj lott.

A Lu ther Ott hont 1949-ben fel szá -
mol ta a po li ti kai for du lat. 1995-ben
szü le tett új ra An gyal föl dön, egy volt
mun kás őr lak ta nyá ban. 2000 óta szak -
kol lé gi u mi rend szer ben ok ta tás fo lyik
ben ne. Az Ül lői úti ház hom lok za tán
pe dig 2008. no vem ber 4. óta em lék -
táb la, KrasznaiJános szob rász mű vész
al ko tá sa em lé kez tet az 1958-ban ki vég -

zett Ma lé ter Pál if jú sá gá nak e sza ka -
szá ra. És mos tan tól ez a kis be cses fo -
tó ar cheo ló gi ai le let, ame lyet a Fő vá -
ro si Sza bó Er vin Könyv tár Bu da pest
Gyűj te mé nye őriz. 

A szerző a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár Budapest Gyűjteményé-
nekvezetője.AzíráseredetijeaBu-
dapestfolyóirat2009/10.számában
jelentmeg.

Ma lé ter Pál és egy má sik Ül lői úti ház
b Azalábbifotó,avidámifjakcsoportképeeredetilegahonipiacvezető
interneteszsibvásárajánlataiközöttszerénykedett.Aweblaponmellet-
te olvasható képmagyarázat nem tűnt hihetőnek, ezért böngészni
kezdtemafotóhátlapjárafinom,régiesbetűkkelróttnévsort.Hirtelen
egytörténelminévütöttemegaszememet:MaléterPálé.Nocsak!

VendégekBécsből.Meg szám lál ha -
tat lan egye sü let, szer ve zet, szö vet ség,
klub, egy ház köz ség fá ra do zik a ma -
gyar nyelv és ha gyo má nya ink meg -
őr zé sé ben, se gít vén a vi lág ba szét szó -
ró dott ma gya ro kat. Akik er re ad ták
a fe jü ket, ál do za tos éle tet vál lal tak, és
vál lal nak ma is, pe dig az emig ráns -
lét, mint olyan, át ala kult vagy akár
meg is szűnt. 

Az auszt ri ai ma gya rok lap já ba, a
BécsiNaplóba nyerhetett be te kin tést
az, aki el lá to ga tott a bu dai Li tea
köny ves bolt ba. Az 1980 már ci u sa
óta két ha von ta meg je le nő fo lyó irat
ma is szín vo na las és sok szí nű, párt -
po li ti ká tól füg get len. A közelmúltban
Deák Ernő fő szer kesz tő, Ferenczy
Klára szer kesz tő, GömöriGyörgy, a
Lon don ban élő köl tő és mun ka társ
em lé ke zett az el telt év ti ze dek re. A
min dig sza po ro dó gon dok ra, ar ra,
hogy az ál lam so ha egyet len fil lér rel
nem tá mo gat ta őket, még is, a lap ide -
jé ben meg je lent, és el ju tott a leg tá -
vo labb élő ma gya rok hoz is.

* * *

PaldenGyatso. Meg ren dül ve néz -
tem meg, im már má sod szor, a budd -
his ta szer ze tes ről szó ló fil met. A ti -
be ti fér fit 1959-ben a kí nai kom mu -
nis ta had se reg be bör tö nöz te, mert
bé ké sen tün te tett a meg szál lók el len.
Hét év után sza ba dult, és ott foly tat -

ta, ahol ab ba hagy ta. Ami ért ki tűz te
a ti be ti zász lót, új ból le tar tóz tat ták,
de most hosszabb lett a tá vol lét:
har minc há rom évig kel lett tűr nie a
kín zá so kat, az éhe zést, a ne héz kény -
szer mun kát! 

A kí na i ak cél ja, hogy át ne vel jék a
szer ze te se ket. Ha nem ta gad ták meg
a hi tü ket, ak kor jöt tek a bün te té sek:
ti zen ki lenc ezer em ber halt éhen a
fog ság ban. 

„Ha csak meg moz dult az aj kam,
már azt hit ték, hogy imád ko zom –
mond ja csen de sen a szer ze tes –, és
össze tör ték a csont ja i mat.” 

Né zem az idős em ber szi kár, fá radt
ar cát. Hon nan ez az el szánt hit és
harc? És mi ért? Egy ré gi nem zet
hal dok lik, egy ősi, cso dá la tos kul tú -
ra pusz tul. Min den nap já ért ten ni kell
va la mit…

1992-ben, sza ba du lá sa után az in -
di ai Da ram sza lá ba me ne kült. Itt egy -
re sza po ro dik a szám űzöt tek kö zös -
sé ge. Ott ho nuk, ahol ha rag és gyű -
lö let nél kül él nek az em be rek a sza -
bad ság nem mú ló re mé nyé ben.

* * *

TessedikSámuel. Szép és min den -
re ki ter je dő kis film a tu dós lel kész -
ről, pe da gó gus ról. A po zso nyi lí ce -
um ban, Deb re cen ben, Er langen ben
ta nult teo ló gi át és ter mé szet tu do -
mányt. 1767-tól evan gé li kus lel kész

Szar va son, ahol az is ko lá ja kert jé ben
is ta ní tot ta az if ja kat. Ma is lát ha tó
né hány ha tal mas fa, csa va ros ágak -
kal, mély se bek kel. A sok tá ma dás
mi att az tán 1806-ban vég leg be zár -
ni kény sze rült nem zet kö zi hí rű in -
té ze tét. 

Azt is meg tud hat tuk a re mek élet -
raj zi film ből, hogy Tes se dik nem
sze ret te a za jos ün ne pe ket, mu lat sá -
go kat. Ta nult egész éle té ben, aki
meg lá to gat ta, min dig ré gi, ko pott
köny vek előtt ta lál ta. Sze re tett gyö -
nyör köd ni a meg úju ló ter mé szet -
ben, a bú za éré sé ben, a gyü mölcs fák
ros ka dó ága i ban. 

Hosszú éle te so rán sok szor né zett
szem be irigy ség gel, volt ré sze meg -
aláz ta tás ban. De tet te a dol gát, új és
új fel ada tok ba fo gott. Gaz da sá gi ta -
nul má nyo kat írt, se gí tet te a keszt he -
lyi Ge or gi kont, a nagy szent mik ló si is -
ko la szer ve zé sét. Tö ret len hi té vel
min den bajt és gon dot le győ zött. A
be fe je ző ké pe ken az ud va ron ál ló
szob rát lát juk: ma gas, tisz ta ar cú
em ber néz ránk, mint aki tud ja, a haj -
dan el kez dett mun ká ja egy szer be -
érik, s nem hi á ba fá ra do zott.

* * *

Találkozások.156-os busz a Dá ni el
út vé gén. Fi a tal nő száll fel há rom le -
á nyá val, a leg ki sebb a ba ba ko csi -
ban. Be szél get nek, BenedekElekme -

se gyűj te mé nye is elő ke rül a tö mött
há ti zsák ból. A Pe tő In té zet nél egy
fér fi ér ke zik, nagy be teg kis fia ki ál to -
zik, fe jét gör csö sen hát ra-hát ra ve ti.
Egy pil la nat ra össze néz nek. Szin te
hal la ni a ki nem mon dott sza va kat:
„Mi lyen gyö nyö rű ek! Az enyém mi -
ért be teg?” 

A lá nyok édes any ja tö ri meg a
csen det. És cso da tör té nik: a gye re -
kek már ba rát koz nak, ked ve sen fe lel -
get nek egy más nak. Né hány perc, és
Péter pál ci ka ke zét nyújt ja Emese fe -
lé. A fiú or mót lan, vas tag szem üve -
gét is meg iga zít ják. A Széll Kál mán
tér hez kö ze led ve – nem aka rok hin -
ni a fü lem nek – han go san ne vet nek!
Meg lep ve lá tom, a mel let tük ülő né -
ni ke is be kap cso ló dik a kü lö nös jel -
be széd be, együtt örül ve lük, ko pott

tás ká já ból cso ko lá dét vesz elő, ap ró
koc kák ra tö ri, úgy oszt ja a mo gyo rós
sze le te ket.

* * *

Választás.Aki hisz Is ten ben és Jé zus
Krisz tus ban, az nem ki vá laszt ja a Te -
rem tőt, el len ke ző leg: Is ten vá laszt ja
ki. Pilinszky meg fo gal ma zá sá ban:
„Hogy a hit ke gye lem, annyit biz to -
san je lent: Is ten a kez de mé nye ző. Jn
15,16: Nem ti vá lasz tot ta tok en gem,
én vá lasz tot ta lak ti te ket! Is me rem, és
még is mi lyen sok szor el fe le dem.
Mennyi min den tör té nik ve lem a
hit ben. A vé get nem érő fo lya mat ban,
és el in du lok a csak-ne kem ki je lölt
úton, és el ju tok vé gül az en gem-vá -
ró tár sak hoz.”

g Feny ve si Fé lix La jos

Jegy zet la pok 
(Napló,2013)

AszlovákiaiPeredközségszlováknevétTessedikSámuelnevébőlalkották
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– Mitszóltoka„diáklázadásokhoz”?
– Ben nünk fel sem me rült, hogy

bár mi lyen for má ban részt ve gyünk a
do log ban. Még azt se mond ha tom,
hogy egy sé ges né zet ural ko dik er ről
a csa pat ban. Nem vé gez tünk köz vé -
le mény-ku ta tást, nem is na gyon be -
szél tünk ró la… 

Idő köz ben a nő na pi vi rág osz tás -
ban út tö rő prog ram fe le lős (la zább ke -
re tek kö zött DJ), Kasza Gábor is
fel tű nik, aki át ve szi a szót mé lyen
tisz telt sze ni o ri tá já tól. 

– SokatlehetetthallaniazELTE-s
listabotrányról.ARózsavölgybenmit
listáztok?Kikalistave-
zetők?

– Pél dá ul nő na pon a
teo ló gus lá nyo kat. De ró -
luk per sze csak jót le het
mon da ni, na meg nem is
olyan szán dék kal lis tá -
zunk, csu pán ad mi niszt -
ra tív cél lal. (Nevet.) Ha -
son ló képp a ka rá cso nyi
hú zás kor is eh hez az esz -
köz höz kell fo lya mod -
nunk, de ott meg aján dé -
ko zási szán dék kal tör té -
nik az össze írás. Az tán
per sze van nak még az
áhí ta tok és szup li ká ci ók
lis tái, na de ezek már
tény leg más lap ra tar -
toz nak…

– KikmégateológusHÖK-gárda
tagjai?

– Ez egy vi szony lag kis csa pat. Van
egy ve ze tő vagy sze ni or, aki össze fog -
ja az egé szet, egy ta nul má nyi fe le lős,
aki a hall ga tók ügyes-ba jos dol ga i val,
egy bel ső ko or di ná tor, aki a kol lé gi u -
mi fel ada tok kal fog lal ko zik, a sport- és
a prog ram fe le lős, akik a köz ér de ké ben
szer veznek-ter veznek. A kül sőbb kör -
ben mű kö dik a könyv tá ros, a kül ső ko -
or di ná tor és a pénz tá ros. 

– Hogyanzajlanakaválasztások?
– Április–májusban van nak, sze ni -

ort, ta nul má nyi és prog ram fe le lőst, va -
la mint bel ső és kül ső ko or di ná tort a
hall ga tók vá lasz ta nak, a töb bi poszt ra
vi szont pá lyáz ni kell. 

– Miótamunkálkodszacsapatban?

– Ne kem ez a má so dik cik lu som,
és büsz kén mond ha tom, idén száz -
szá za lé kos tel je sít ménnyel ke rül tem
be. Per sze mind eh hez – a sza va zók
bi zal ma mel lett – az el ső cik lus
ered mé nyei is hoz zá já rul tak. Az ál -
ta lam kez de mé nye zett sport nap és a
már ha gyo má nyos cur ling meccsek
nagy nép sze rű ség nek ör ven de nek.

– CurlingaRózsavölgyiben?
– Ja, ez a hí gí tott ver zió! Szó sze -

rint, hisz nem jé gen játsszuk, ha nem
a ko li má so dik eme le tén szap pan nal.
(Nevet.)Min dig jó kat szó ra ko zunk…
(Megint.)

– Mikor lesz legközelebb sport-
nap,ésmirelehetkészülni?

– Amint be kö szönt a jó idő, áp ri -
lis ra, leg ké sőbb má jus ra ter vez zük. A
teo ló gu sok ra sok szor jel lem ző a „jó
gye re kes ké nyel mes ség”. Egy cso mó
min den ren del ke zé sünk re áll a pin cé -
ben: in gyen le het cso csóz ni, ping pon -
goz ni, van há ló és lab da te nisz hez,
röp lab dá hoz, és bi cik lit is le het köl csö -
nöz ni. Más egye te me ken tud tom mal
fi zet ni kell az ilyen szol gál ta tá so kért.
Még is ott po ro sod nak ezek a pro fi sze -
re lé sek a suf ni ban – eb ből a fel is me -
rés ből szü le tett az öt let, hogy ta -
vasszal elő le het ne bá nyász ni őket… 

– Apropó:Sufni.Aminaptelevolt
ahelyteológushallgatókkal,minthogy
azegyetemiszerveződésűAgapézene-
karindultaVol.1.folkversenyen.

– Én is el akar tam néz ni, de saj nos
ha za kel lett utaz nom Oros há zá ra.
Ked ve lem az együt test, jó faj ta ze nei
stí lust kép vi sel nek. A ve ze tő jük az
egyik egye te mi lel ké szünk – idén Ko-
rányiAndrás és VargaGyöngyimel -
lett –, KovácsViktor. A ká pol ná ban
szok tak pró bál ni.

– Deböjtben,gondolom,leginkább
csendkirályt játszanakateológusok.

– Igen, ez nem a dá ri dó ide je. A far -
san got is min dig ham va zó szer da előtt
tart juk, ha bár ez nem a pro tes táns szó -
hasz ná lat. Fa kul ta tív prog ra mok per -
sze ilyen kor is van nak, pél dá ul épp
most úton van egy csa pat Oros há zá ra
egy teo ló gus-hét vé gé re. Az ot ta ni gyü -
le ke zet meg ven dé ge li őket, cse ré be
ige hir de tés sel, ze né lés sel szol gál nak.
Per sze hét köz nap is van le he tő ség in -
ten zív kö zös sé gi éle tet él ni: a reg ge li és
es ti áhí ta tok mel lett a kedd-szer da-csü -
tör tök dél előtt mű kö dő HÖK-ká vé há -
zat is igény be ve he tik a hall ga tók. „Ko -
mo lyabb” fó ru mon, az éven te meg ren -
de zett Di es aca de mi cus tu do má nyos

kon fe ren ci án is – idén áp -
ri lis 11-én – mi ká véz tat juk
a tisz telt pub li ku mot. 

– Mi a HÖK sikeres
működésénektitka?

– Nem árt jó ban len ni
a gaz da sá gi sok kal. Per -
sze most vic ce lek. De
azért azt tud ni kell, hogy
ná lunk – mert hogy kis
egye tem ről van szó –
azért nem röp köd nek ak -
ko ra össze gek. Meg az tán
fi gyel nünk kell egy más ra
is a ke ret be osz tá sa kor.
Van a HÖK-ben fel adat
bő ven, de sze ren csé re
nem jár el bír ha tat lan
nagy te her rel, fe le lős ség -

gel, pél dá ul a szo ci á lis tá mo ga tá sok -
ról se mi dön tünk. Én azt csi ná lom,
ami hez ér tek: prog ra mo kat szer ve zek,
in téz ke dek, öt let elek…

– Milyenazéletakollégiumban?
– Én na gyon sze re tem. Egé szen

csa lá di as. A 2004-ben épí tett új szárny
na gyon mo dern, ha bár ott a für dő szo -
bás szo bák ér te lem sze rű en ki seb bek,
mint a ré gi – össz né pi tu so lós –
szárny ban. Prob lé ma pél dá ul a mo só -
gé pek kel adó dik sű rűb ben, de én min -
dig mon dom a töb bi ek nek, ha mo rog -
nak, hogy Né met or szág ban öt ven-
hat van cent jük vagy akár egy eu ró juk
is bán ná a mo sást. Eze ket a Haj dú gé -
pe ket na gyon so kan hasz nál juk, ese -
ten ként el rom la nak. No de ez le gyen
a leg na gyobb gon dunk, nem igaz? 

g – ka nyi ka –

Meg HÖK ken tő gond ta lan ság az EHE-n

Vannakpillanatokegytanáréletében,
amikor majd szétveti a büszkeség,
hogytanárlehet!Nos,eztéltemátúj
kezdeményezésünk estéjén, amikor
órákonáthallgathattamtehetséges
diákjainkprodukcióitamárciusijó-
tékonysági esten. Otthon feldobott
hangulatban igyekeztemelmesélni,
miistetszettannyira,mitőlisvoltez
olyanjó.Valahogyígy:
–Voltvalamikülönlegesszám–kér-

dezték–,attólvagyennyirejókedvű?
–Ó,többis!Voltpéldáulegyartis-

ta.Háténilyenhajlékonyságoteddig
csakcirkuszbanláttam!Megvoltegy
harsonaszólóis,ésharsonátisritkán
látazemberilyenközelről,főlegegyki-
lencedikes kezében. De odavoltam
mindkétklarinéttőlis,megolvadoz-
tam,amikordiákokkísértekdiákokat,
meg az összes zongoraszámtól is, a
négykezestőlafilmzenékenkeresztüla
fergetegesGriegig.Nomegapörgős
trombitaésazandalító,tisztánszó-
lóhegedűk!Mindegyikmeghatott!
–Tehátezegyszabályoskoncert

volt!Ezérttetszettannyira!
–Dehogyis!Vagyisigen,nagyontet-

szett,devoltottmásis!A12/e-sFasor
Bandmegállná a helyét akármelyik
profirendezvényenpazarhangúszop-
ránszólistájával,megérdemeltékaha-
talmas tapsot. És voltak pillanatok,
amikoraztgondoltam,mindjárttánc-
raperdülökénmagamis,úgysodortak
anéptáncosok,aspanyolospárvagya
fiatalmoderntáncosoklendülete.
–Ettőlvagyhátannyirajókedvű?
–Nem,nemcsakettől.Mégkere-

sem,hogymitőlisvoltmindezannyi-
rakülönleges.
– Valaki biztos nagyon szépen

szavalt!
– Persze, szebbnél szebb verseket

hallottam,némelyiknélahidegfutko-
sottahátamon,olyanmélyátéléssel
hangzottak.VillonHaláltánc-balladá-
ja után azt hittem, én is mindjárt
meghalok,aSíkSándor-ésBódásJá-
nos-versekközbenvibráltalevegő.Egy
bátorwalesibárdakarzatrólzengtehit-
vallását,éstanulhattunklatinközmon-
dásokatis.
–Nodecsaknemvégigművelőd-

tetek?Semmividámság?Vagyvala-
miszépének?
– Ó, nevettünk is bőven! Kínai

cuccbaöltözöttÁdámonéscsábos,ha-
rapósÉván,vagyahogyhullámoztak
a dzsungel majmócái. A dzsungel
könyvénekkígyója,Káiselképesztett
mindenkit!Ésvalóban,azénekkarvi-
dámzáródarabjánakisnagyonjól-
esettéljenezniéstapsolni!Nomega
büfé… a szülők gondoskodtak róla,
hogysenkisemaradjonéhen!
–Akkorhátegyszerűensokjómű-

sorszámothallottál,ennyi!Nem?
–Nem,vagyisigen.Devoltottva-

lamimásis.Voltazegésznekvalami
szívet melengető hangulata. Akkor
kezdődött,amikorazelejénazigazga-
tóúrbemutattaadiákokterveitazis-
kolaudvarfelújítására–ugyaniserre
gyűjtünk–,azagyag-éspapírmodel-
leket,pontostervrajzokat,szárnyalóöt-
leteket,azújpingpongasztaltólaszö-
kőkutakonátadrótkötélpályákigmin-
dent.Ezahangulatvoltmegaműsor-
számokközöttmosolygósaneligazító
konferansziépármondataiban,éseb-
benahangulatbanzáródottazegész
estiskolalelkészünkzsoltártidézősza-
vaivalésazevangélikus„himnusz”kö-
zöséneklésével.Ezazegymásnakörül-
nitudó,büszkeéskedveshangulat–
eznagykincsegyiskolában!

g Itt zés Szil via

Jó té kony sá gi est 
a fa so ri gim ná zi um banb Megfáradvalépkedgörögórautánarecepcióirányábaazemberlánya,

seholsenki.Aztánamindigkérdésekkelostromoltasztallalszembenlé-
vőteremretévedtekintete,ahonnanvidámzajokszűrődnekki.Jóújság-
írómódjárabekukkant.Pezsgő,pogácsaéspirospozsgásarcok.Mintki-
derül,azinformációhalmozórecepciós,Ildikó születésnapjátünnepliaz
EvangélikusHittudományiEgyetem(EHE)hallgatóinaksokadalma.In-
nenkerülelőaHÖK,azazahallgatóiönkormányzatelnöke,Kárnyácz-
kiEszter is.Remekalkalom,hogyrögvestkényeskérdésekreválaszoljon.

b Bizony megsiratta a népes
hölgyseregletHötöletörténetét
ahittudományiegyetemkápol-
nájábantartottLázárErvin-es-
ten.Merthogyezamesésélet-
mű nem csak játék és mese.
Perszekacagottisbőséggelakö-
zönségDömdödömék,namega
„dinnyenyúl”történetén,ame-
lyek Nagy Anna ésHuszárik
Kata színművészek előadásá-
ban hangzottak el. Amárcius
10-iirodalmiestbevételeazug-
lóigyermekmunkáttámogatja.

Anya és lá nya fel vált va me sél tek.
Le het sé ges, hogy egy kor az anya
ezek kel a me sék kel al tat ta lá nyát,
most pe dig a lány ezek kel a me sék -
kel csi tít gat ja Zug ló ban evan gé li kus
hit tan ra já ró kis fi át. Lá zár Er vin
mű ve i ből vá lo ga tó elő adá su kat már
évek óta játsszák Fény-Játékok cím -
mel. És Lá zár Er vin me ta fi zi kus
de rű je, me sés re a liz mu sa meg un ha -
tat lan… 

Rác pác eg res a vi lág kö ze pe. Ott,
az az a Tol na me gyei Al só rác eg res -
pusz tán szü le tett az író, és me rí tett
mu ní ci ót ki me rít he tet len gaz dag -
sá gú mű ve i hez. De szü let tek ott
más csu dák is: ro busz tus ka to ná kat
le kö rö ző véz na gye rek baj no -
kok, no meg he ted hét or szág -
ra szó lón előny te len kül se jű
kölykök. Ki ne em lé kez ne A
HétfejűTündérmeg mo so lyog -
ta tón ön iro ni kus fel üté sé re:
„Nem volt ná lam csú nyább
gye rek Rác pác eg re sen. Az az -
hogy mit be szé lek, he ted hét
or szá gon nem akadt ná lam
csú nyább gye rek.”

Lá zár Er vin me séi a véz nák,
a ban dzsák, a har csa szá jú ak
és per sze a lát szó lag cse kély
értelmi fo gya ték kal élők sze ret -
he tő sé gé ről ta nít. (Pél dá ul
Döm dö döm sze ret he tő sé gé -
ről, aki min dig csak annyit

mond nagy böl csen: Döm dö döm!)
Meg ar ról, hogy le het ne vet ni ma -
gun kon.

Ki le het ne vet ni a nagy, ma gas mű -
vé sze tet is, amint ezt Nagy An na
szen zá ci ó san ér zé kel tet te Duzma

Dözmő, a föld ter he bur bók tör té ne -
té vel, fá zós ra for máz va aj ka in a resz -
ke teg igé ket: didereg, vacog, vacorá-
szik, citerázgat. (Duz ma Döz mő fa -
na ti kus fá zó mű vész-ra jon gó, az utol -
só fil lér jét is ar ra köl ti, hogy meg néz -

hes se a ká ni ku lá ban is fa gyos kod ni
ké pes KaltzimnóiJegesDiderik fá zó -
mű vészt, aki ről utóbb ki de rül, csak
egy szél há mos.)

A Négy szög le tű Ke rek Er dő la kói
suspitolnak, majd úgy dön te nek,
vissza ve szik Mikkamakkától a szü -
le tés nap já ra adott, egy kor zöl del lő-
ké kel lő-li lál ló-sár gál ló, most meg

erő sen kor nya do zó vi rá got. A
szü le tés na pos mél tat lan ko dá -
sá ra vé gül ma gá hoz a szó be széd
tár gyá hoz for dul nak, aki ha tá -
ro zot tan ki je len ti, a fe le dé keny
ker tész nél kí ván ma rad ni, egy -
sze rű en azért, mert sze re ti.

A 47-es vil la most is le het sze -
ret ni. Sőt meg is le het ve le be -
szél get ni a dol go kat a Mó ricz tól
a De á kig, ahogy azt az író al te -
re gó ja, a sze gény – lo pás sal
meg vá dolt – Kos suth-dí jas öreg
ér szű kü le tes te szi. Lá zár Er vin
me séi er ről a min dent, min -
den sé get sze re tő tő ről fa kad nak.
Nem le het őket nem sze ret ni. 

g Ki nyik Ani ta

Mesék a szerethetőségről
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Kos suth egy ko ri ka to nái szer te az or -
szág ban, sok-sok te me tő kert ben
alusszák örök ál mu kat. Leg több jük
sír he lyét mél tó mó don ápol ja az
utó kor, de saj nos van nak olya nok is,
me lyek az enyé sze té let tek. 

Veszp rém me gye egyet len, a sza -
bad ság harc hoz köt he tő je len tős üt -
kö ze té ben, az 1849. jú ni us 27-i ihá -
szi csa tá ban mind két fél több száz ka -
to nát ve szí tett. A csa ta té ren hát ra ha -
gyott ha lot ta kat na pok múl va a kör -
nyék la kos sá gá val te met tet ték el az
egyik ma jor nál. Ma e tö meg sí rok
he lye nem is me re tes, az 1900-as
évek leg ele jén még ál ló fa ke resz tek el -
kor had tak. Nagy szük ség len ne rá,
hogy a még meg lé vő ’48-as sí rok kal
a he lyi kö zös sé gek min de nütt tö rőd -
je nek, gon doz zák őket, ala kít sák em -
lék he lyek ké, vé dett em lé kek ké. 

Szü lő vá ro som tól pár ki lo mé ter re ta -
lál ha tó Ihász te le pü lés, haj dan pusz -
ta. Déd nagy apám ott volt ipa ros, a vi -
lág há bo rú után nem sok kal ott halt
meg, sír ja ma is ott ta lál ha tó. Nagy -
anyám is Ihá szon nőtt fel, a ré gi la kó -
ház is áll még. Sok meg sár gult fo tó ma -
radt fenn a har min cas-negy ve nes
évek ből, ezek idé zik föl kis em lék tö re -
dé kek ként az ak ko ri pusz tai vi lá got. De
ta lán az ihá szi csa tá ról száj ról száj ra
szál ló tör té ne tek a leg ele ve neb bek. 

Őr zök egy kis fény ké pet: ihá szi is -
ko lá sok lát ha tók raj ta pi ros-fe hér-
zöld zász lócs kák kal ke zük ben a fa lu
ha tá rá ban, a csa ta egy ko ri he lyén, a
kis em lék osz lop mel lett. Kö zel nyolc -
van esz ten dő telt el az óta. Igaz, Ihá -
szon rég nincs már is ko la, de nagy
öröm, hogy a kö ze li Mar cal tő evan -
gé li kus is ko lá sai évek óta te vé keny
ápo lói a ’48-as ha gyo má nyok nak,
az ihá szi csa ta em lé ké nek.

Egy ko ri job bá gyok iva dé kai, a kör -
nyék föld bir to ko sa i nak fi ai, szá mos
lel kész, pap, ta nár, ügy véd, ke res ke dő,
mes ter le gény kö tő dik el sza kít ha tat lan
szá lak kal e táj hoz, akik részt kér tek és
vál lal tak Ma gyar or szág 19. szá za di sza -
bad ság küz del mé ből. Ez a vi dék szin te
az el sők kö zött állt Kos suth zász lai alá.

Az 1848–49-es sza bad ság harc meg -
ví vá sá hoz a füg get len sé gért küz dő ha -
zá nak nem csak ka to nák ra volt szük sé -
ge, ha nem anya gi ja vak ra is. Az ada ko -
zás ból az egész or szág ki vet te a ré szét.
A köz nép, a fel sza ba dí tott job bá gyok
is – lis ta bi zo nyít ja pél dá ul, hogy az

Ihász mel let ti, több sé gé ben evan gé li -
kus Ma lom sok la ko sai te kin té lyes lét -
szám ban si et tek „hő ha za fi ui ér zés sel
a ha za ol tá rá ra ál do za tul” ada koz ni. 

A kör nyék fal va i nak te me tő kert jei
– Ihász, Ma lom sok, Mar cal tő, Ne mes -
gör zsöny, Ne messza lók stb. – sok
egy ko ri ’48-as sír em lé két őr zik. A
for ra da lom és sza bad ság harc esz mé -
jét a nagy apák, déd apák to vább ad ták
utó da ik nak, a szá zad for du lón élt if jú
nem ze dé kek nek is, kü lö nö sen Ihász
kör nyé kén, ahol az ihá szi csa ta előtt az
el szál lá solt hon vé de ket etet ték, itat ták,
töb ben csat la koz tak is hoz zá juk, részt
vet tek az üt kö ze tek ben. Ezért nem le -
het vé let len, hogy a ma lom so ki szü -
le té sű, az el ső vi lág há bo rú ide jén az
orosz fron ton hő si ha lált halt Káldi
Gyula a sop ro ni evan gé li kus lí ce um
ta nu ló ja ként szép vers ben örö kí tet te

meg a le gen dás FöldváryKároly ’48-
as hon véd ez re des hő si tet te it.

A vissza em lé ke zé sek sze rint ahol az
ez re des meg je lent, győ ze lem re for dí -
tot ta az üt kö zet ki me ne te lét. Több ször
ki lőt ték aló la a lo vát, de ő min dig sér -
tet len ma radt. A ró la szó ló, em lí tett
ver set ma nap ság is töb ben is me rik. 

Ha már a ver sek nél tar tunk, el en -
ged he tet len meg em lé kez nünk Pap
Gáborról is. A ké sőb bi re for má tus püs -
pök, a ma gyar pro tes táns–zsi dó pár -
be széd elő fu tá ra, a re for má ció kez de ti
idő sza ká ból szár ma zó ős nyom tat vá -
nyok rit ka gyűj te mé nyét ma gá é nak tu -
dó szen ve dé lyes gyűj tő, tu dós mint
hon véd szá za dos har colt. Ver sei vé gig -
ve zet nek ben nün ket a csa ták szín he -
lye in, a ta nú hi te les sé gé vel meg örö kít -
ve őket. Az előbb Guyon Richárd,
majd vé gül KmetyGyörgyhad tes té ben
szol gá ló egy ko ri je les ha za fi em lé két
ma nap ság is őr zik e tá jon. Ő ma ga is
küz dött az ihá szi csa tá ban; az üt kö zet
he lyén pár éve – töb bek kö zött az
evan gé li kus egy ház ada ko zá sá ból –
em lék kö vet ál lí tot tak tisz te le té re. 

Az ihá szi üt kö zet több száz ha lott -
ja kö zül csu pán SzalókySámuelVilmos
hu szár sír ja is mert. A fenn ma radt
újonc ál lí tá si jegy ző könyv sze rint: „Sza -
ló ky Sa mu Ne messza lók köz ség ál lí tot -
ta újonc, húsz éves, evan gé li kus, nőt -
len. Ma gas sá ga 5’ 3” 3”’ (168 cm). Had -
ba vo nu lá sa előtt nem zet őr őr mes ter.”

Pá lya fu tá sá ról annyit tu dunk, hogy
a be so ro zást kö ve tő na pon be vo -
nult, és a Vil mos-hu szá rok hoz ke rült.
Köz vi téz ként szol gált Kmety György
had osz tá lyá ban. Részt vett a győz tes

csor nai csa tá ban, majd az ihá szi üt -
kö zet ben. A má so dik ro ham al kal má -
val sú lyo san meg se be sült. Ka to na tár -
sai ha za szál lí tot ták Ne messza lók ra,
itt hunyt el. A csa ta után har mad na -
pon te met ték el, te me té sét Perlaki
István lel ki pász tor vé gez te az evan -
gé li kus egy ház szer tar tá sa sze rint.

Nyug he lye a ne messza ló ki köz te -
me tő ben van mind a mai na pig.
Gon do zott sír em lé ké nél kö zel húsz
esz ten de je éven te meg em lé ke zé sek
zaj la nak egy – fő leg fi a ta lok ból ál ló
– ha gyo mány őr ző klub és a he lyi
evan gé li kus gyü le ke zet né hány lel kes
tag já nak bá bás ko dá sá val. 

A kö ve ken alig fog az idő, s ha a be -
lé jük vé sett so ro kat vi gyáz zák a nem -
ze dé kek, ko runk is szép üze ne tet
hagy hat utó da ink ra. Tör té ne ti em lé -
ke ink mél tó ápo lá sá val is erő sít het jük
a nem ze ti iden ti tást, pél dát mu tat ha -
tunk az utá nunk kö vet ke zők nek.

g Ke re csé nyi Zoltán

1848 élő em lé ke ze te

Ihásziemlék:1930-asévek,márciusidusánahelyiiskolásokacsatahelyén
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b HajdanKossuthportréjaamagyarfalvakszerényházaibanatisztaszo-
bafalánfüggött,sokhelyüttLutherMárton arcképemellett.Aszabad-
ságharczászlóbontásánakötvenedikévfordulójára1898-bankiadottsok
ezerszínes’48-asnyomat–rajtukPetőfivel, atábornokokkal,ahősök-
kel–némelyikemégmaisfellelhetőafalusiközgyűjteményekben.A„ma-
gyarokMózeseként”isemlegetettKossuthLajosnak, amagyarszabad-
ságésfüggetlenségszimbolikusalakjánakésazászlajaaláfelsorakozott
’48-ashonvédeknekazemlékezetenapjainkbanisélő.
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b AMonokon születettKossuth
Lajost 1802-benatállyaievangé-
likustemplombankeresztelték.
A19.századvégéreaz1786–88-
banépülttemplomállagaerősen
leromlott,azépületteljesfelújí-
tásraszorult.Ahegyaljaiágos-
taihitvallásúevangélikusegy-
házmegyeelöljáróságalevélben
arrakérteazemigrációbanélő
Kossuthot,hogyatemplomfel-
újítása utáni felavatásán leg-
alábbegyikfiaáltalképviseltes-
semagát.Erreőkicsitmegkés-
vehosszabblevélbenválaszolt.
AdokumentumlétezésérőlSár-
kányTibor nyugalmazottevan-
gélikuslelkésztőlszereztünktu-
domást,alevélalábbolvasható
részleteitazőátirataalapján,a
helyesírást kismértékben mo-
dernizálvaközöljük.Reménye-
inkszerintapublikálássalfelhív-
hatjukafigyelmetekevesekál-
tal ismert Kossuth-relikviára.

Tisz telt Ura im!
Bo csá na tot ké rek, hogy egy ház me -

gyé jük Jú li us 28-iki köz gyű lé sé ből
kel te zett le ve lük re csak most fe le lek.
Na gyon öreg em ber va gyok: sze me -
im ki fá rad tak, ke zem meg ne he ze dett,
mun ka erőm meg fo gyat ko zott, pe dig
nem csak szer ző dé si kö te le zett ség,
ha nem sze rény ne vem be csü le te is
mun ká ra kö te lez, mely nek még anya -
gi ré szét is ma gam nak kell vé gez nem,
mi vel fi a i mat, akik se gít het né nek, ál -
lá suk tő lem messze tart ja, ami na -
gyon bánt. Le ve le zé sek re időt ne he -
zen sza kít ha tok, mert az író toll öreg
ke zem nek sú lyos szer szám, az írás
las san me gyen, sok időm be ke rül.

Saj ná lat tal ér tet tem le ve lük ből,
tisz telt Ura im, hogy a tá lyai ág. h. ev.
egy ház vég in ség re ju tott, s temp lo -
ma, mely ben 90 év előtt a szent ke -
reszt ség ben ré sze sül tem, rom má
lett, mint én ma gam is. Amit em ber
épí tett, azt ha rom má lesz, em ber
meg újít hat ja; de az em ber ma ga „por
és ha mu”, a mint az ó ma gyar ha lotti
be széd szól. Ez a kü lönb ség köz -
tünk, a két rom kö zött. 

Ér dek lő dés sel ol vas tam tu dó sí tá -
su kat a moz ga lom fe lől, mely ama
temp lomrom meg úju lá sa vé gett már

há rom év előtt meg in dít ta tott, hogy
az ered mény a vá ra ko zás nak nem fe -
lel meg, hogy „az or szá gos köz ada ko -
zá sok nem foly nak be oly bő sé ge sen,
mint a moz ga lmat meg in dít va re mél -
het ni vél ték, s hogy a kuny hó és a pol -
gá ri mű hely töb bet adott”, az en gem
nem le pett meg, mert ter mé sze tes kö -
vet ke zé se an nak, hogy a köz ada ko zá -
si moz ga lom meg in dí tá sá ba az én ke -
reszt sé gem em lé ke ze te be le ve gyít te -
tett; ha ez nem tör té nik, igen va ló szí -
nű, hogy a rom má lett tá lyai temp lom
meg újí tá sa is ré sze sült vol na ma gas
hely ről a szo ká sos száz fo rint se gít ség -
ben, de ez – szint úgy szo kás
sze rint – vissza ha tott vol na
a pa lo ták ra; az én ke -
reszt sé gem fel em lí té -
se bé vág ta Önök
előtt e se gít ség re -
mé nyé nek aj ta ját, s
csak a kuny hó és ipar
mű hely ke gye le té nek
csepp for rá sai ma rad tak
fel; mert a pa lo ták szá mít gat -
nak, a kuny hó és pol gá ri ipar mű -
hely la kói keb lük nek ösz tö nét kö ve -
tik. Kö ves sék is; a nép ösz tö nei ad nak
táp lá ló ned vet a tör té ne lem ta la já nak,
mely re a röp pe nő percz op por tu niz -
mu sá val szá mít ga tás nak szá rí tó sze -
le szik kasz tó lag hat. 

De én sem pró fé ta, sem pró fé tá -
nak fia nem va gyok, hát hagy juk
ezt; ha nem az tény, hogy ne vem
em lé ke ze té nek az üggyel kap cso lat -
ba ho zá sa aka dály nak bi zo nyult a
moz ga lom nak, me lyet a tá lyai rom -
temp lom nak az enyé szet től meg -
men té sé re a hegy al jai ev. egy ház me -
gye val lá sunk hi té vel, re mé nyé vel,
sze re te té vel meg in di tott. 

Nem sze mé lyem mi att bi zo nyult
aka dály nak, mert én, a 90 éves ki ta ga -
dott hon ta lan pá ria, sem mi sem va -
gyok, ha nem az elv és vi szony mi att,
mely hez igény te len ne ve met hoz zá fűz -
te a meg má sít ha tat lan tör té ne lem.
Óhaj ta nám, hogy az ín ség re ju tott
tá lyai egy há zat kár pó tol has sam a
vesz te sé gért, me lyet ne ki ne vem oko -
zott; nin csen mó dom ban. De ese de -
zem Önök nek tisz telt Ura im! en ged -
je nek meg ne kem annyit, hogy a

kuny hó és ipar mű hely be csü le tes
mun ká val ke re sett fil lé re i hez én is
csat la koz has sam ha son ló mó don ke -
re sett fil lé rem mel, mely nek Rad vá nyi
Ist ván egy ház me gyei fel ügye lő úr ra
szó ló pos ta utal vánnyal el kül dé se fe lől
a ve vényt ide re kesz tem. Meg va gyon
ír va, hogy „az Úr a szí ve ket ros tál ja” er -
re hi vat koz va ké rem el né zé sü ket.

A meg újí tott tá lyai temp lom fel ava -
tá sa, mint le ve lük ből tu dom, az én szü -
le té sem nap já nak ki lenc ve ne dik év for -
du ló já ra lett ha tá roz va. Ki lenc ven év!
egy em ber éle té ben mi nő ret te ne te sen

hosszú idő! Ti zen egy ily élet kor a ma -
gyar em bert Ár pád ko rá ba ve zeti
vissza!! Ir tó zat csak meg is gon dol ni,
hogy én, czél ja fosz tott öröm te len éle -
tem min den más csa pá sai mel lett,
még azon csa pás el vi se lé sé re is kár hoz -
tat va le gyek, hogy szü le té sem nap já -
nak ki lencz ve ne dik év for du ló ját meg -
ér jem, ha csak ugyan meg érem; mert
bi zony mon dom, én re ám, a ki ta ga -
dott, hon ta lan pá ri á ra reá il le nek a Pré -
di ká tor azon sza vai, hogy jobb az
em ber fi á ra az ő ha lá lá nak nap ja az ő
szü le té sé nek nap já nál. De le gyen meg
eb ben is az Úr aka ra ta.

(…) egyes em be rek (…) csak mint
óra mu ta tók sze re pel het nek az idők
óra lap ján, s az óra mu ta tók jel zik az
időt, de nem csi nál ják, azt a köz vé le -
mény a né pek köz ér zü le te csi nál ja,
amely vi szont a tör té nel mi leg ki fej lett
szük ség nek szü le mé nye. Azon ban ha
az Önök ál tal em lí tett ke gye le ti fény
cso mó já ból, mely ama nagy idők em -
lé ké re vi lá gít, egy ha lo vány su gár ka az
én sze rény ne vem re is reá száll, én azt
mint be cses kegy ado mányt, ke ser ves

éle tem hát ra le he tő ke vés nap ja im nak
kí sé rő jé ül alá za tos szív vel fo gad va, el
me rem fo gad ni, mert ha sok min dent
el vett tő lem a sors – „még ha zá mat is”
–, an nak ön tu da tá tól nem foszt ha tott
meg, hogy tisz ta lé lek kel ipar kod tam
ha za fi úi kö te les sé ge met te je sí te ni.

Töb bet er ről nem il le nék szó la nom
az ar czo mat pi rí tó ma gasz ta ló so rok
mi att, me lyek kel Önök tu dó sí tá su kat
kí sé rik, de vá lasszal tar toz va azon kí -
vá na tuk ra, hogy a meg újí tott tá lyai
temp lom nak szü le tés na pom 90-ik
év for du ló já val kap cso la tos fel ava tá -
sá nál ma ga mat egyik fi am ál tal kép -
vi sel tes sem.

Ne ér jen en gem, tisz telt Ura -
im! ne hez te lés a mi att, hogy

tar tóz ko dás nél kül be val -
lom mi ként én e kí ván ság
fe lett csak azért nem cso -
dál ko zom, mert azt jó in -
du lat ból szár ma zott nak

te kin tem. De ko mo lyan ér -
tett nek nem ve he tem. 

(…) tud va van Ma gyar or szá -
gon, hogy mi nő te kin te tek (= szem -
pon tok) in dí tot tak en gem azon el ha -
tá ro zás ra, hogy ha hon ta la nul kell is
meg hal nom, én nem te szem lá bo mat
Ma gyar or szág föld jé re, amíg az oly fe -
je del met is mer el ki rá lyá nak, aki egy -
szer s mind Aust ria csá szá ra is, és kö -
zön sé ge sen (= ál ta lá ban) tud va van az
is, hogy én e ket tős mi nő ség nek Ma -
gyar or szág ál la mi füg get len sé gé vel
összefér he tet len sé gét po li ti kai re li gi om
sar ka la tos hit ága za tá nak val lom. Én e
hit val lá som mal, me lyet a ma gyar nem -
zet egy ko ron az én in dít vá nyom ra
ma gá é nak val lott, több mint egy ne -
gyed szá zad óta el len tét ben ál lok nem -
ze tem mel, a jö ven dő fog ítél ni ez el len -
tét fe lett. De én szá mot vet ve nem ze -
tem tör té nel mé nek ta nul sá ga i val, lel -
ki ös me re tem mel s a tény leg fen for gó
vi szo nyok kény sze rű lo gi ká já val, ál lás-
pon tom hoz agyam min den ere jé vel,
szí vem min den me le gé vel mg tör het le -
nül ra gasz ko dom mind ha lá lo mig. 

S mint hogy én mul tam nál fog va oly
ki vé te les hely zet ben va gyok, mely -
hez sen ki má sé nem ha son lít ha tó, le -
he tet len volt azon meg győ ző dés re
nem jut nom, hogy én ne kem e ki vé te -

les hely zet azon ki vé te les kö te les sé get
is há rít ja, hogy ne kem te he tet le nül bár,
de meg tör he tet len ál ha ta tos ág gal, egy
élő til ta ko zást kell ön kén tes szám ki -
ve té sem mel ké pez nem az el len, hogy
a ma gyar nem zet meg ta gad ta ál lás -
pon to mat, e mi att ta gad tam én meg
ma gam tól szü lő föl dem vi szont lá tá sá -
nak örö mét, bol dog sá gát, ez tett en -
gem azon hely zet be, mi nél fog va úgy
én, mint fi a im, Ma gyar or szág pol gá -
rai kö zül ki do bat tunk!

Hát mit je len te ne az, ha én most fel -
kér ném ve lem együtt ki do bott fi a im
egyi két, hogy men jen azon or szág ba
amely ből tör vény ál tal ki do bat tunk,
en gem egy oly ün ne pen kép vi sel ni, a
me lyet szü le tés na pom év for du ló já nak
meg ün nep lé sé vel szán dé koz nak jó -
aka ró im össze köt ni? A ne vet sé ges ség
ha tá rát súr ló hi ú ság mel lett je len te né
azt, hogy én meg ta ga dom, meg ha zud -
to lom ma gam ma ga mat. 

Bi zo nyos va gyok ben ne tisz telt
Ura im, hogy en gem ilyes mi re fel hív -
ni Önök nek nem volt szán do ká ban,
ezért mon dám, hogy kí ván sá gu kat ko -
mo lyan ér tett nek nem te kin tem.
Önök e kí ván ság ki je len té se ál tal is
csak azon jó aka rat nak akar ták je lét ad -
ni, mely el cse kély sze mé lye met meg -
tisz tel ni ke gyes ked nek; jó in du la tu kat
nagy ra be csü löm, há lás ér ze lem mel
mon dok éret te kö szö ne tet, s ké rem
Önö ket, le gye nek kö szö ne tem nek s
tisz te le tem nek egy ház me gyé jük köz -
gyű lé se előtt tol má csai; de azon okok -
ra hi vat koz va, me lye ket érin tet tem, re -
mény lem, ter mé sze tes nek ta lá land ják,
hogy kí ván sá guk tel je sí té sé re még
csak nem is gon dol ha tok.

Tu rin Sep temb. 4. 1892

Is ten ál dá sát kér ve egy házme gyé -
jük re ma ra dok 

tisz te lő hit ro ko nuk
KossuthLajos

U. i.: Az arany ban le fi ze tett 220 fran -
kot, mely ről a mel lé kelt ve vény szól,
az it te ni pos ta hi va tal száz fo rint ér -
té kű nek szá mí tot ta.

d (Közli:SárkányTibor)

Egy meg ké sett Kos suth-le vél

Kossuth ma is élő „kor tár sunk”, aki a vi lág for -
gó sze lé ben élt, be szélt, buz dí tott. Gyúj tó sza -
va i tól egy or szág lob bant láng ra, száz ez rek
kö vet ték, és hal tak meg a for ra da lo mért. Ne vé -
vel össze forrt a sza bad ság esz mé je és a nem zeti
füg get len ség ki ví vá sá nak gon do la ta.

Kos suth La jos küz del mes éle te át ívelt a 19.
szá za don: 1802. szep tem ber 19-én szü le tett, és
1894. már ci us 20-án hunyt el Tu rin ban. Mi cso -
da for ró évek, lán go ló hó na pok, hogy vé gül
kény te len volt el hagy ni az őr he lyét! A negy ven -
öt esz ten dős szám űze tés sem tör te meg, so ha
nem ad ta föl har cát a füg get len és pol gá ri Ma -
gyar or szá gért.

Ta valy, szü le té sé nek két száz ti ze dik év for du -
ló ján egy mást ér ték a meg em lé ke zé sek, tu do -
má nyos össze jö ve te lek. Szü lő fa lu já ban, Mo no -
kon fi a ta lok és idő sek idéz ték a nagy ma gyar
fér fit, rá irá nyít va a fi gyel met, hogy annyi év
után még min dig van ró la új adat, meg ren dí -
tő tör té net. Rop pant élet mű vé nek fel dol go zá -
sa nincs be fe jez ve, ér de mes könyv tá rak ban, kül -
föl dön ku ta kod ni. 

És ér de mes a ré gi vi tát foly tat ni: Széchenyi
vagy Kos suth? Mi lett vol na a jó? Ki nek lett iga -
za? „Szé che nyi – ahogy VargaDomokos ír ta –
ér zé keny ide ge i vel meg sej tet te a jö ven dő ve sze -
del met. Ha Kos suth ra hall gat az or szág, ab ból
előbb-utóbb sza kí tás vagy akár vé res össze tű -
zés tá mad hat az ural ko dó ház és a nem zet kö -

zött.” Szé che nyi Ist ván, „a leg nagyobb ma gyar”
1848 ko ra őszén alá szállt a ma ga tü zes pok la -
i ba: za va ro dott ésszel a döb lin gi el me gyógy in -
té zet rá csos ab la kos há zá ba. Kos suth La jos
1849-ben el me ne kült, s et te hosszú év ti ze de -
ken át az emig rán sok sa nya rú ke nye rét.

A sok meg em lé ke zés kö zül a Ma gyar Nem -

ze ti Mú ze um sze re tet tel össze vá lo ga tott ki ál -
lí tá sá ról szól nék. Tavaly ok tó ber vé gé ig Kos -
suth-re lik vi á kat lát hat tunk, ki csit oda re pít ve
ma gun kat a hét köz na pok ba. 

Pi ros-fe hér sakk-kész le te fo gad ta a lá to ga -
tót, szét nyit ha tó, bőr rel bevont fa do boz ban; a
lon do ni tisz te lők től ka pott aján dék. Ol dalt

ko pott dá tum: 1898. szep tem ber 23. Ked vel te
ezt a ne mes já té kot – mond ják –, a fő vá ros ban
sen ki nem tud ta le győz ni. A má sik vit rin ben há -
zi sap ká ja volt lát ha tó, a bár sony fej fe dőt ott hon
hasz nál ta. Mel let te az Ame ri ká ban tett lá to ga -
tás kor ké szült érem, an gol fel irat tal (1851).
Egy kraj cá ros ról ké szí tett csa va ros ér mek,
Kos suth-ban kók, észa ki in di á nok gyönggyel
hím zett tár cá ja… A balti mo re-i fér fi ak üd vöz -
lő ira tá nak ezüst tok ja; a phi la del phi ai höl gyek -
től ka pott pénz tar tó. 

A má sik két tár ló ban a ha lá lá val és ma gyar -
or szá gi te me té sé vel kap cso la tos em lé ke ket
gyűj töt ték össze. 1894. már ci us 30-án te te mét
a pá lya ud var ról a Nem ze ti Mú ze um ba vit te a
ha lot tas ko csi. Áp ri lis 1-jén in dult a te me té si
me net a Ke re pe si te me tő be. A más fél ki lo mé -
ter hosszan höm pöly gő, csak nem fél mil li ós tö -
meg a du a liz mus ko rá nak leg na gyobb de -
monst rá ci ó ja volt. Lát hat tuk a ha lotti cí mert,
az öreg hon vé de ket a do hány bar na ké pe ken. A
fa kó se lyem sza lag a ham va it szál lí tó üveg hin -
tó dí sze volt.

A sa rok ba ál lí tott te le ví zi ón mind eze ket
rész le te sen meg néz het tük. A leg vé gén fel tű nt
a re me te Kos suth La jos alak ja. Mint ha a tűz ki -
lob bant vol na a sze mé ben. A fá radt fér fi gon -
do lat ban ha za ké szül már, az ál dott, ré gen lá -
tott anya föld be – meg nyu god ni és pi hen ni.

g Feny ve si Fé lix La jos

Sakk játsz ma az idő vel
KossuthLajos-relikviákat

állítottkiaNemzetiMúzeum
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Ki egé szí tés a zsi na ti tu dó sí tás hoz
Né hány év vel ez előtt fris sen vá lasz tott zsi na ti tag ként egy ház -
me gyei köz gyű lé sen sze ret tem vol na be szá mo lót ad ni a kül dő
szer ve zet nek a zsi na ti ülés szak ese mé nye i ről. A köz gyű lés – az -
óta el hunyt – te kin té lyes tag ja kez de mé nye zé se met az idő elő -
re ha la dott vol tá ra te kin tet tel az zal há rí tot ta el, hogy er re
sem mi szük ség nincs, majd el ol vas suk a tá jé koz ta tót az Evan-
gélikusÉletben.A köz gyű lés élénk he lyes lé se hal la tán szán dé -
ko mat át ér té kel tem, az óta a zsi na ti hír adók fi gyel mes ol va sá -
sa alap ján fi gye lem az egy há zi köz vé le mény zsi na ti tör té né sek -
ről tör té nő tá jé ko zó dá si le he tő sé gét.

A leg utób bi zsi na ti ülés ről írt, tel jes har mó ni át tük rö ző tá -
jé koz ta tó vé le mé nyem sze rint nem tük röz te pon to san az egy -
há zunk 2013. évi költ ség ve té sé ről foly ta tott vi ta – ta lán szé le -
sebb ér dek lő dés re szá mot tar tó – rész le te it. 

Az or szá gos szám ve vő szék el nö ke ként a költ ség ve té si ter ve -
zet hez fű zött vé le mény ben kez de mé nyez tem né hány evan gé -
li kus hát te rű szer ve zet (köz tük a Me visz és a di a ko nissza egye -
sü let) ko ráb bi évek ben meg szo kott költ ség ve té si tá mo ga tá sá -
nak fenn tar tá sát. Az or szá gos egy ház ter ve ze te ezek nél a szer -
ve ze tek nél 1,6 mil lió fo rint tá mo ga tás meg vo ná sá val szá molt.
Eb ben a költ ség ve té si fe je zet ben át cso por to sí tás sal csak egyéb
szer ve ze tek tá mo ga tá sá nak csök ken té sé vel lett vol na meg old -
ha tó a prob lé ma. Így azt ja va sol tam, hogy a hi ány zó össze get
te kint sük az 1%-os kam pány ré szé nek, s en nek ke re té ben old -
juk meg fi nan szí ro zá su kat, hi szen ezek nek az egye sü le tek nek
a tag sá gán ke resz tül egy há zunk üze ne te na gyobb ha té kony ság -
gal ké pes el jut ni tá mo ga tó ink hoz, mint az óri ás pla ká to kon. 

Komp ro misszum ké pes nek szánt ja vas la tom élénk re ak ci ó -
kat vál tott ki az ülés fo lya mán. Az 1%-os kam pány je len le vő ve -
ze tő jét öt le tem „tett le ges ség re” ra gad tat ta, ami kor el hang zá sát
kö ve tő en he lyé ről fel pat tan va az 1%-os szó ró la pok ki osz tá sá -
ba kez dett. Egy há zunk két, ez után fel szó la ló ve ze tő je sem vél -
te el fo gad ha tó nak az öt le tet. Mi vel a le ve ze tő el nök nem tar -
tot ta szük sé ges nek az in dít vány sza va zás ra bo csá tá sát, ezért a
zsi na ti ta gok vé le mé nyé nek pon tos meg is me ré sé re a ja vas lat kap -
csán nem volt le he tő ség, így a zá ró sza va zá son a 2013. évi költ -
ség ve tés ere de ti for má já ban ke rült el fo ga dás ra. 

A meg szo rí tá so kat is tar tal ma zó költ ség ve tés szem pont já ból
az egye sü le tek, ala pít vá nyok tá mo ga tá sá ra szánt összeg el enyé -
sző nek te kint he tő, a csök ken tés üze ne te azon ban a – ne héz kö -
rül mé nyek kö zött is helyt ál ló – ci vil szer ve ze tek jö vő je szem -
pont já ból nem hí zel gő. Az egy há zi költ ség ve tés hely ze té nek ja -
vu lá sa a ké sőb bi ek so rán akár le he tő vé is te he ti a most el vont
össze gek vissza pót lá sát, amennyi ben az er re vo nat ko zó mó do -
sí tó in dít ványt va la me lyik zsi na ti tag be nyújt ja, s ez zel az egy -
há zunk jó hí rét ter jesz te ni kész szer ve ze tek moz gás te ré nek bő -
ví té sét le he tő vé te szi. Bár zsi na ti sza va za ti jog gal nem ren del -
ke zem, tá mo ga tá som ra biz ton szá mít hat.

Dr. Zsu gyel Já nos, 
azMEEOrszágosSzámvevőszékénekelnöke

* * *

a pat mo szi re me té hez
Le gyen sza bad hoz zá szól nom FrittmannLászlóné ér té kes, bib -
li kus és lí rai cik ké hez (Patmoszi remete, Evangélikus Élet,
2013. feb ru ár 17., 11. o.) Já nos apos tol ról és evan gé lis tá ról, a pat -
mo szi re me té ről.

Jé zus if jabb uno ka test vé re a rá bí zott Má ri á val Efe zus ba
hú zó dott (Ap Csel 12,2). 70 után azon ban a Jé zust meg ta ga dó
zsi dó ság – át ko zott eret nek ként – ki ta szí tot ta a Jé zus-hí vő ket.
Ez zel meg szűnt az ad dig zsi dó szek tá nak te kin tett ke resz tyé -
nek men tes sé ge a csá szár imá dá sá tól.

Jól le het Efe zus gö rög kul túr te rü let volt, a csá szár imá dá sát meg -
ta ga dó apos tol lal mé reg po ha rat itat tak, úgy, mint an nak ide jén
Athén ben az is ten te len ség gel és a tár sa da lom jö vő jé nek ve szé lyez -
te té sé vel vá dolt Szókratésszel. Já nos ál dást mon dott a po hár ra, és
tel je sült az, amit Márk 16,18-ban ol va sunk: „Halálosatisznak,és
nemártmegnekik.” (Ezért mond ják id do gá lás vé gén az utol só po -
ha rat Já nos-ál dás nak.) A ha lá los íté let vég re haj tá sát meg is mé tel -
ni jo gi kép te len ség. Ezért szám űz ték Já nost Pat mo sz szi ge té re.

Saj ná la tos mó don a cikk vé gé be be csú szott egy hi ba: a „140
ezer” meg vál tott – a Jel 7,4 sze rint – va ló já ban 144 ezer (a már
jel ké pes sé vált ti zen két törzs mind egyi ké ből ti zen két ezer „el -
pe csé telt”).

Zsig mondy Ár pád lelkész,nyugdíjas(Budapest)

A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke, SzemereiJá-
nos jó né hány hig gadt vá lasz írá sá ban igye ke zett meg nyug tat -
ni a he ves ke dő ket, a „tu dás bir to ko sa it”, rá mu tat va evan gé li kus -
sá gunk egy sé gé nek fel tét len meg őr zé sé re, egy ben ál lást fog lal -
va li tur gi ai gya kor la tunk meg szo kott rend je mel lett. Mél tat lan
be osz tot ti vá lasz volt a re ak ció…
Reuss pro fesszor sze rint: „A túl mé re te zett re form tö rek vé sek

be ve ze té se fe szült sé get szít. A ré gi ek ra gasz kod nak a meg szo kott
is ten tisz te le ti rend hez. Így él ben nük gyer mek ko ruk ból Is ten hez,
egy ház hoz, gyü le ke ze tük höz va ló tar to zá suk.” Az új li tur gi á ban
ta lán a leg ide ge neb bül és egy ben ért he tet le nül hat a gyó nás és
fel ol do zás idő be li el vá lasz tá sa Krisz tus tes té nek és vé ré nek vé -
te lé től, az úr va cso rá tól. E szent egy ség nek a lel ki ha tá sa tö rik meg
e – bát ran ki mon dom – hely te len új gya kor lat tal.

Mi ért tart sam én lel kész gye rek lé vén azt a Lu ther-ka bá tot ta -
ná ri ta lár nak – ifj.HafenscherKárolynak, zsi na tunk új lel ké szi
el nö ké nek né ze te sze rint –, mely re gyer me ki tisz te let tel néz -
tem fel, és édes apám se gít sé ge ként vit tem a ba ret tal és a Bib -
li á val együtt szám ta lan szol gá la ti al ka lom mal?

Az is ten tisz te let li tur gi kus rend jét nem a lel kész hi va tott egy
sze mély ben el dön te ni – ami re saj nos a je len ben jó né hány pél -
da van –, ha nem a gyü le ke zet. Mu tas sa be az új ren det, és kér -
je ki a hí vek vé le mé nyét: az új vagy a ré gi mel lett fog lal nak-e ál -
lást! Ál ta lá ban ab ban a vi szony lag ke vés gyü le ke zet ben, ahol a
kar dos ko dó lel ké szek be ve zet ték az új gya kor la tot, nem tar tot -
tak igényt a hí vek több sé gé nek vé le mé nyé re. Ne fe led jük, Luther
sze rint a lel kész, a pap az egy ház tag gal egyen ran gú! Az Is ten szol -
gá la ta nem eme li a hí vek fö lé. A mi egy há zunk ban a lel kész nem
kle ri kus, ha nem a gyü le ke zet – is mét lem – egyen ran gú és ér té -
kes tag ja. Ezt tisz te let ben kell tar ta nia újí tó lel ké sze ink nek!

Fi gye lem be kell ven ni azt a tényt is, hogy tel je sen ha mis a li -
tur gia ügyé ben kül föl di egy há zak gya kor la tá ra hi vat koz ni.
Más tár sa dal mi kö zeg ben, más tár sa dal mi múlt tal és más je -
len ko ri fej lő dé si sa já tos sá gok kö ze pet te ki ala kult kö zös sé gek
mód sze re it nem cél sze rű min ta ként ke zel ni, má sol ni. Azt hi -
szem, jog gal te he tem fel a kér dést: OrdassLajosmár tír püs pö -
künk és még szán ta lan ösz tön dí jas lel ké szünk, akik már a hú -
szas-har min cas évek től jó né há nyan jár ták a skan di náv or szá -
go kat, sőt jó né há nyan ott is te le ped tek le, a ké sőb bi ek fo lya -
mán mi ért ma rad tak meg az ere de ti ma gyar li tur gi ai gya kor -
lat és a ha gyo má nyos lu the ri, „ta ná ri” or ná tus mel lett?

Sze ku la ri zált vi lá gunk ban ne szít sunk né zet kü lönb sé ge ket!
Azon kö zös sé gek pe dig, me lyek több sé gi aka rat tal az „új” mel -
lett dön töt tek, kí vá nom, szol gál ják ve le igaz hit tel mennyei
Atyánk hoz va ló ra gasz ko dá su kat.

Erős vár a mi Is te nünk!
Dr. So koray Bé la (Veszprém)

Őszin tén… 
gon do la tok Sze me rei já nos püs pök úr 
Ami meg oszt, és aki össze köt és Áll junk meg!
cí mű írá sai nyo mán
Őszin tén egyet ér tek Szemerei püs pök úr mind két ide vo nat ko -
zó cik ké vel, hogy evan gé li kus egy há zunk ban az evan gé li um hir -
de té se és a szent sé gek ki szol gál ta tá sa van a fő he lyen. „Hit val -
lá sa ink sze rint a li tur gia adi a fo ron, vagy is a hit szem pont já ból
kö zöm bös, és nem üd vös ség be vá gó kér dés!” Az új li tur gia al -
ter na tív is ten tisz te le ti rend. Püs pök úr ugyan ak kor ar ra kér te
a lel ké sze ket, „hogy a li tur gi át so ha ne he lyez zék a pász to ro lá -
suk ra bí zott em be rek nél fon to sabb hely re!”

Őszin tén át ér zem azt is, hogy a püs pök úr hoz „az egy sze rűbb
for mák áll nak kö ze lebb”. Hoz zám is. És nem csak a li tur gi á ban.
Szá mom ra az egy sze rű sé gé ben is ne mes, fe ke te Lu ther-ka bát
a vi lág leg szebb lel ké szi öl tö zé ke.

Őszin tén tu dom, ab ban is iga za van, hogy az „ide gen ke dés mö -
gött… tör té nel mi, fe le ke ze ti ta pasz ta la tok és az evan gé li kus iden -
ti tást érin tő kö tő dé sek hú zód nak meg”. Az én csa lá dom ban is.

Őszin tén gon do lom: bár éne kes köny vünk tar tal maz al ter na tív
ének ren de ket, a gyü le ke ze tek nem hasz nál ták eze ket. Sze rin tem nem
áll tak kö zel a szí vük höz. És ez ma is így van. Az öt ve nen fe lü li ek
ge ne rá ci ó ja, amely kor osz tály a gyü le ke zet nagy ré szét al kot ja, a
Prőh le-fé le Agendánnőtt fel, ezt is me ri, eb ben ér zi ma gát ott hon.

Őszin tén kér de zem, meg gon dol ták-e az új li tur gia ked ve lői,
hogy az uno kák mást éne kel nek, mint a nagy ma mák – akik a
hi tet meg tar tot ták és to vább ad ják. Adód hat-e eb ből fe szült ség?

Őszin tén ké rem új ra, le gyen ha gyo má nyos ének rend a hús -
vé ti ün nep kör ben.

Őszin tén hi szem, hogy a „sze re tet és jó zan ság Lel ke” ere jé vel
min den or vo sol ha tó. Kér jük a ke gye lem nek ezt az aján dé kát!

Só lyom Éva örököstiszteletbelipresbiter(Budapest)

ott hon ta lan let tem egy há zam ban
Ha va sár nap sze ret nék úr va cso rát ven ni, öt ven ki lo mé te -
res kör zet ben min de nütt az új li tur gia sze rint a Tízparan-
csolattal kez dő dik a va sár nap. Ezt nem tu dom el fo gad ni,
mert ol vas tam, mit írt Pál apos tol a gala ták nak: „…atörvény
nevelőnkvoltKrisztusig(…).Demiutáneljöttahit,többé
nemvagyunkanevelőnekalávetve.” (Gal 3,24a.25); vagy az
efe zu si ak nak: „[Krisz tus] atételesparancsolatokbólállótör-
vénytérvénytelennétette…” (Ef 2,15; lásd még Róm 4,4–5)

Ami kor az úr va cso rá ra ké szül ve Is ten előtt meg vizs gá lom
ma ga mat, a mér ce nem le het a tör vény, csak a hit. Luther
a Kiskátéban azt ír ja, „jól ké szült, aki hisz eb ben az igé ben:
»Éret te tek ada tott«, és »Ki on ta tott bű nök bo csá na tá ra«”. Ha
itt sa ját cse le ke de te in ket kezd jük vizs gál gat ni, ak kor le tér -
tünk a hit út já ról.

Sze ren csé re ta lál tam olyan gyü le ke ze tet, ahol a va sár nap
alap hang ját nem a tör vény ad ja. Igaz, ezért egy órát kell vo -
na ton ül nöm, de in gyen uta zom, és nem is rossz egy-egy
órát csend ben ül ni is ten tisz te let előtt és után.

Szi las At ti la nyugalmazottlelkész(Várpalota)

Hogy he lye sen ért sük a meg iga zu lást
A hí vő em ber a hi te ál tal nem lesz bűn te len né. Meg iga zult
bű nös ma rad. Az evan gé li kus teo ló gi ai kör nye zet ben so kat
idé zett mon dás sze rint: simuliustusetpeccator.Iustus (meg -
iga zult) Krisz tu sért, Krisz tus ál tal, egy ben azon ban peccator
is (bű nös), em ber vol ta mi att. Em ber vol tá ból az em bert a
hi te ki vet kőz tet ni tud ja, de azt le vet kőz tet ni nem. A meg -
iga zu lás egy szer re je len és jö vő ide jű, amennyi ben az a tel -
jes táv la tát a vég ső idő ben, az esz ka ton ban nye ri el. 

Is ten tisz te let re em be rek jár nak, akik re hit él mé nyük től
füg get le nül teo ló gi ai ér te lem ben igaz a fen ti meg ál la pí tás.
Ezért kez dő dik ál ta lá ban az is ten tisz te let bűn bá nat ra in dí -
tó fel hí vás sal, bűn val ló imád ság gal. Előb bi nek li tur gi ai
ele me le het a Tízparancsolat. A bűn bá na tot és a bűn val -
lást kö ve ti a fel ol do zás, az is te ni ke gye lem fe let ti öröm.

A ne ve lő nek, az az a tör vény nek va ló ban nem va gyunk alá -
vet ve. A ne ve lő, ál ta lunk akár erős nek vélt hi tünk el le né re,
tük röt tart elénk, hogy lás suk (bű nös) ön ma gun kat, más szó -
val ve gyük ész re, hogy hí vő ként is em be rek ma rad tunk. Ez
a tü kör szük sé ges ah hoz, hogy fel is mer jük és meg lás suk (ben -
ne) ön ma gun kat, és így he lye sen lás suk és ért sük, ér tel mez -
zük a meg iga zí tó Krisz tust vagy ma gát a meg iga zu lást is. Töb -
bek kö zött egy-egy is ten tisz te let is ezt a (ha tet szik, teo ló -
gi ai vagy teo ló gi ai-ant ro po ló gi ai) célt szol gál ja. A Tízparan-
csolat az is ten tisz te le ten eb ben az ér te lem ben tölt(het) be
teo ló gi ai sze re pet a li tur gi kai mel lett. A sze rep te hát nem
szű ken meg iga zu lás teo ló gi ai vagy szó tér io ló gi ai, ha nem li -
tur gi ai – né mi túl zás sal mint az ol tár te rí tő szí néé, a nyi tott
Bib li áé, a gyer tyá ké vagy a vi rá gé.

En nek a cél nak, bib li ai alap ként, a sor ren det (bűn bá nat-bűn -
val lás-fel ol do zás-eu cha risz tia) szi go rú an meg tart va, sőt a fi -
gyel met ma xi má li san ar ra irá nyít va, az is ten tisz te let ele jén a
Tízparancsolat ki vá ló – de nem kö te le ző – mó don meg fe lel.

Bács kai Ká roly egyetemiadjunktus,
azEvangélikusHittudományiEgyetem
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Bakonyitavaszkezdet

gaz da go dik-e is ten tisz te le ti ren dünk 
az újí tó tö rek vé sek kel?
Fi gye lem mel kö ve tem az EvangélikusÉlet li tur gi á val fog lal ko -
zó, az utób bi idő ben bő ség gel meg je le nő írá sa it, me lyek né me -
lyi ke már sze mé lyes ke dés től sem men tes, sőt in du la tos. Egy -
sze rű hí vő egy ház tag ként, lel kész csa lád sar ja ként, kö zel a
nyolc van hoz ér tet le nül ál lok az új li tur gi kus rend és öl tö zék mel -
lett kar dos ko dó lel ké sze ink meg nyi lat ko zá sai előtt.

Lel kész Urak! Ha újí ta ni akar nak, s ezt az egy ház múlt be li, il -
let ve több sé gé ben je len le gi li tur gi kus rend jé nek tel je sen el hi bá -
zott gya kor la tá val in do kol ják, le gye nek te kin tet tel evan gé li kus -
sá gunk meg ta pasz talt vé le mé nyé re, mely nem oszt ja ál ta lá ban
az Önök vál to zást igény lő, sür ge tő, sőt kö ve te lő szán dé kát. Az
pe dig egye ne sen vissza ta szí tó, hogy e té má hoz nem kap cso ló -
dó an ko ráb bi lel kész elöl já rót ma rasz tal el egy ko ri te vé keny sé -
gét meg bí rál va TubánJózsef lel kész úr Csor ná ról. Ne ke ver jünk
po li ti kai né zet kü lönb sé ge ket az egy há zi szer tar tá si rend je len -
ben fo lyó vi tá já hoz!

Az el múlt he tek ben-hó na pok ban – anyag tor ló dás mi att – el -
vét ve tud tunk csak meg je len tet ni né há nyat a szer kesz tő sé günk -
be ér ke ző (és köz lés re szánt) le ve lek kö zül. A la pot, il let ve a
szer kesz tő sé get köz vet le nül nem érin tő té mák ban ál ta lá ban
nem szok tuk kom men tál ni az ol va sói le ve le ket, és vi szont vá -
lasz ra is csak ki vé te les eset ben ké rünk fel mi ma gunk egy vagy
több szak em bert. A li tur gia re form ról azon ban már több íz -
ben bon ta ko zott ki vi ta az EvangélikusÉlet ha sáb ja in, így er -
ről nem iga zán lát nánk ér tel mét te ret ad ni újabb dis pu tá nak.
Te kin tet tel azon ban ar ra, hogy az úr va cso ra kér dé sé ben meg -
nyi lat ko zott le vél írónk ma ga is lel kész, az ő fel ve té sé re hit tu -
do má nyi egye te münk il le té ke sé től kér tünk „azon na li” vá laszt.

Aszerk.

E v é l & l E  v é l
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„AzEmberfianemazértjött,hogyne-
kiszolgáljanak,hanemhogyőszolgál-
jon,éséletétadjaváltságulsokakért.”
(Mt 20,28)

Böjt 5. he té ben az Útmutató reg ge li és
he ti igéi az ir gal mas, hű, iga zi fő pap
sze mé lyét ál lít ják elénk: ő ön kén tes he lyet tes ál do za tá val örök vált sá got szer -
zett. „Jé zus Krisz tus az en gesz te lés a mi bű ne in kért, de nem csak a mi e in kért,
ha nem az egész vi lág bű ne i ért is.” (1Jn 2,2; LK) Ma, fe ke te- vagy pas sió va sár -
na pon kérd: Judica! „Ítélj meg en gem, Is te nem! / Te vagy ol tal ma zó Is te nem!
/ Mi ért kell gyász ban jár nom? / Bíz zál Is ten ben, ő az én Sza ba dí tóm!” (GyLK
705) Is ten úgy szol gál tat ne künk igaz sá got, hogy meg iga zít Fia vált ság dí ja ál -
tal. A mi íté le tün ket ő vi sel te el: „MertazEmberfia…azértjött…,hogyőszol-
gáljon,éséletétadjaváltságulsokakért.” Így „akielsőakarlenniközöttetek,
azlegyenmindenkirabszolgája”. (Mk 10,45.44) Krisz tus mint Mel ki sé dek rend -
je sze rint va ló fő pap „öröküdvösségszerzőjévélettmindazokszámára,akik
engedelmeskednekneki” (Zsid 5,9). Már Dá vid ál tal ki je len tet te Is ten: a Mes -
si ás pap és ki rály. „MegesküdöttazÚr,nembánjameg:Papvagyteörökké,
Melkisédekmódján.” (Zsolt 110,4) E ká na á ni pap ki rály szár ma zá sa is me ret -
len, és ő hal ha tat lan: „…miutánhasonlóválettazIstenFiához,papmaradmind-
örökké.” Jé zus is, „mivelmegmaradörökké,átruházhatatlanulviseliapap-
ságot.Ezértüdvözítenitudjaörökreazokat,akikáltalajárulnakIstenhez…”
(Zsid 7,3.24–25) Böj ti úti tár sunk hit val lá sa a mi énk le het re for má to runk tol -
má cso lá sá ban: „Tu dom, hogy az én Meg vál tóm él, és ez után fel tá maszt a por -
ból. Ak kor majd bő röm mel vesz kö rül, és tes tem ben meg lá tom az Is tent.” (Lásd
Jób 19,25–26; Biblia–Magyarázójegyzetekkel, 588. o.) Örök éle tünk alap ja
Krisz tus ál do za ta: ő „atulajdonvérévelmentbeegyszersmindenkorraaszen-
télybe,ésörökváltságotszerzett.(…)Ígytehátújszövetségközbenjárójalett…,
hogyazelhívottakelnyerjékazörökkévalóörökségígéretét.” (Zsid 9,12.15) Ezért
Pál (is) egye dül a meg fe szí tett Krisz tust hir de ti – s nem csak a ko rinthu si ak -
nak – a Lé lek bi zo nyí tó ere jé vel: „…hogyhitetekneemberekbölcsességén,ha-
nemIstenerejénnyugodjék.” (1Kor 2,5) Az örök, hű fő pap ál do za ta egy szer s
min den kor ra ér vé nyes, s ő „örökreazIstenjobbjáraült…Mertegyetlenál-
dozattalörökretökéletessétetteamegszentelteket.(…)Aholpedigabűnbo-
csánatrólvanszó,ottnincstöbbébűnértbemutatottáldozat.” (Zsid 10,12.14.18)
„Jé zus csak egy szer ál doz ta fel ma gát: ő a pap is, meg az ál do zat is. Ol tá ra pe -
dig a ke reszt. Drá gább ál do za tot nem ad ha tott Is ten, mint ami kor ma gát oda -
ad ta, és el emész ti ma gát a sze re tet tü zé ben.” (Luther) Já nos már elő re lát ta a
győ zel mes Bá rányt és kí sé re tét a Si on he gyén ál la ni: „Ésújéneketénekelnek
atrónuselőtt,anégyélőlényésavénekelőtt…ezekvétettekmegáronazem-
berekközül…ezekfeddhetetlenek.” (Jel 14,3–5) Fő pa punk, „A hí vek bol dog nyá -
ja / Öröm mel megy eléd, / Kik itt ne ved di csé rik, / Ré szük nem lesz ha lál, /
Örök élet re né kik / Haj lé kod nyit va áll.” (EÉ 514,4)

g Ga rai And rás

HE ti Út RA vA lÓ

Sza bó ék ren des em be rek nek tűn tek.
A Pity pang ut ca la kói sze re tet tel fo -
gad ták őket. Fél éve köl töz tek be a 15-
ös szá mú ház ba, ame lyet Jo lán ka né -
ni ha lá la után az örö kö sök Sza bó
Kar csi ék nak ad tak el.

– El ad ták?! El kó tya ve tyél ték! – le -
gyin tett le mon dó an Mar git né ni, ha
szó ba ke rült Jo lán ka né ni há za. Hi á -
ba, no. A mai fi a ta lok már sem mit
sem be csül nek meg!

Sza bó ék er ről a vé le mény ről azon -
ban mit sem tud tak, így örül tek Mar -
git né ni nek, aki be köl tö zé sük al kal má -
ból egy tál ca zser bó val ko pog ta tott be
hoz zá juk. Jó zsi, a szom széd bor kós -
to ló ra hív ta meg Sza bó Kar csit.

– Sa ját ter més! Fel tét le nül át kell
jön nie – in vi tál ta ked ve sen a fér fit.

Ju lis ka messze föl dön hí res he -
csed li lek vár já ból vitt át pár üveg gel,
„Jó lesz a té li meg fá zá sok ide jén!” fel -
ki ál tás sal.

Ilon fel aján lot ta, hogy meg varr ja a
füg gö nyö ket, Ka ti ka pe dig el vál lal ta,
hogy ha úgy adó dik, el hoz za a gye re -
ke ket az óvo dá ból, hi szen az övéi is
ugyan oda jár nak.

A Pity pang ut ca la kói te hát be fo -
gad ták Sza bó é kat. Össze tar tó kö zös -
ség volt, min den ben tá mo gat ták egy -
mást.

Rossz nyel vek sze rint ugyan kis sé ta -
lán túl kí ván csi ak és – uram bo csá! –
plety ká sak vol tak, de ezt ők ha tá ro zot -
tan ki kér ték ma guk nak. Ugyan mi
rossz van ab ban, ha né ha-né ha oda ül -
nek az eme le ti ab lak hoz, ahon nan
pont a szem ben lé vő ház nap pa li já ba
lát ni? Te het nek ők ar ról, hogy az épí -
tész urak így ter vez ték a há za kat?

* * *

Sza bó ék ról az a hír jár ta, hogy rend -
kí vül ak ku rá tus em be rek. Ilon me sél -
te, aki szem ben la kik ve lük, hogy Li -
li, az asszony még a kony ha ru há kat is
élé re va sal va te szi a szek rény be, és ad -
dig le nem fek szik, amíg egyet len
mo sat lan edény is ár vál ko dik az asz -
ta lon. Kar csi, a férj pe dig olyan ren -
det tart az ud va ron, hogy en ni le het
a pusz ta föld ről. Gon do san met szi a
fá kat, bok ro kat, rend ben tart ja a sö -
vényt. Jó zsi, a szom széd ugyan meg -
hök kent, ami kor az ő sö vé nyét is rö -
vid re vág ta, de nem szólt sem mit,
mert a Pity pang ut cá ban nem volt ha -
gyo má nya a ve sze ke dés nek. A la kók
büsz kék vol tak ar ra, hogy itt min dig
bé ke ho nol.

– Örülj, hogy le nyír ta a sö vényt,
leg alább nincs ve le gon dod – csi tí tot -
ta es te há bor gó urát An na.

Amál ka, a má sik szom széd azt ne -
hez mé nyez te, hogy Sza bó né egyik
nap fel aján lot ta, hogy szí ve sen meg -

tisz tít ja a be já ra ti aj tót, lát ja, hogy
Amál ka, aki köny ve lő, ki sem lát szik
a mun ká ból.

„Még hogy meg tisz tí ta ni az aj tó mat
– há bor gott Amál ka lel ke. – Mint ha
nem len ne ra gyo gó tisz ta amúgy is!”
– do ho gott, majd fog ta a ron gyot, és
le su vic kol ta az aj tót.

A pos tás majd nem sír va fa kadt,
ami kor Sza bó Kar csi szólt ne ki, hogy
az új sá got egé szen tol ja be a pos ta lá -
dá ba, mert ha esik az eső, bi zony
könnyen meg áz hat.

„Mi az, hogy egé szen? Meg meg -
ázik? Az én mun kám ra még so ha nem
volt pa nasz!” – mor go ló dott.

A la kók azon ban csak mo so lyog tak.
– No vég re, a pos tás nak is meg -

mond ta vég re va la ki, hogy job ban ten -
né, ha a kül de mé nyek re fi gyel ne – je -
gyez te meg egyi kük –, nem a csi nos
lá nyok kal ci cáz na mun ka he lyett.

* * *

A Pity pang ut ca la kói te hát be fo gad -
ták Sza bó é kat. Min den ment is vol na
a ma ga út ján, ha Sza bó Kar csi nak nem
lett vol na egy ide ge sí tő szo ká sa. Min -
den va sár nap pon to san reg gel (reg gel?
haj na li!) hat óra kor ne ki állt fü vet
nyír ni. A Pity pang ut ca la kói szor gal -
mas em be rek vol tak. Egész hé ten
be csü le te sen dol goz tak reg gel től es -
tig. Né ha éj sza ka is. Va sár nap azon -
ban sze ret tek so ká ig alud ni. Kö vet te
is min den ki ezt a ren det egé szen
Sza bó ék be köl tö zé sé ig.

Ami kor elő ször ber re gett fel haj na li
hat óra kor Sza bó Kar csi fű nyí ró ja, egy
em ber ként há bo ro dott fel a Pity pang
ut ca. Szól ni azon ban sen ki sem szólt.
„Biz to san egy sze ri al ka lom – gon dol -
ták –, örül az új ház nak, hadd nyír ja
azt a fü vet!”

Má sod szor ra már úgy él ték meg a
fül sü ke tí tő mo tor zú gást, mint va la mi
ter mé sze ti ka taszt ró fát, amely elől
nincs me nek vés. Har mad szor ra pe dig
két ség be es tek.

– Ten nünk kell va la mit – szö gez -
te le Jó zsi. – Vissza kell sze rez nünk a
nyu gal mun kat.

Ve sze ke dés ről szó sem le het, eb ben
mind nyá jan egyet ér tet tek. A Pity -
pang ut cá ban nincs he lye a han gos
szó nak. Ke res ték a meg ol dást.

Mar git né ni fris sen sü tött pi té vel ál -
lí tott be Sza bó ék hoz. El me sél te Li li -
nek, hogy a Pity pang ut cá nak az a leg -
na gyobb va rá zsa, hogy va sár nap dé -
lig né ma csend ho nol.

Fe ri bá csi fi no man cé loz ga tott ar -
ra, hogy a Pity pang ut cá ban szom ba -
ton ként fű nyí rás után mi lyen fer ge te -
ges kár tya par ti kat szok tak ren dez ni a
fér fi ak. Tréz si né ni hossza san ecse tel -
te, hogy szom ba ton ként ná la al sza nak

az uno kái, és va sár nap bi zony akár dé -
lig se búj nak ki a pap la nos ágy ból.

Még a lel készt is be avat ták az
össze es kü vés be: a va sár na pi is ten -
tisz te le ten rész le te sen be szélt ar ról,
hogy az Úr a hat na pos te rem tés után
a he te dik na pon (va sár nap!) meg pi -
hent, és csend ben szem lél te mű vét.
„Né ma csend ben” – tet te hoz zá nyo -
ma té ko san.

Azon ban sem mi nem hasz nált.
Sza bó Kar csi to vább ra is bol dog mo -
sollyal nyír ta a fü vet va sár nap reg gel
hat óra kor.

* * *

A bé kés Pity pang ut cá ban bi zony
gyü le kez tek a vi har fel hők Sza bó ék fe -
je fe lett. Jó zsi, a szom széd el ha tá roz -
ta, nem tűr to vább. A va sár na pi al vá -
sát sen ki sem ve he ti el tő le. Nem bi -
zony.

Ami kor kö vet ke ző va sár nap reg gel
fel hang zott a han gos ber re gés, Jó zsi ki -
ug rott az ágyá ból. Fel vet te há ló kön -
tö sét, há ló sap kát hú zott a fe jé re.

– Ho vá mész? – ri adt meg a fe le -
sé ge.

Jó zsi nem vá la szolt. Le ment a ga -
rázs ba. Kö rül né zett a ho mály ban,
majd éle sen fel vi sí tott a kö szö rű kő.

Meg élez te a ké se ket.
A há zak ab la ka in lib bent a füg göny,

ál mos, de kí ván csi te kin te tek kém lel -
ték Jó zsi ék há zát.

Jó zsi nyu godt, ha tá ro zott lép tek kel
át bal la gott a szom széd ba. Sza bó Kar -
csi meg hök kent, szólt vol na, de Jó zsi
le in tet te, és erő tel jes moz du lat tal be -
in dí tot ta ké zi fű ka szá ját.

Rá mo soly gott Kar csi ra.
– Gon dol tam, át jö vök se gí te ni.

Min den va sár nap egy ma gad kín lódsz
a fű nyí rás sal. Ket ten ha ma rabb vég -
zünk, meg lá tod. Még alig pity mal lik.
Ha vé gez tünk, mind ket ten alud ha -
tunk még akár ebé dig is.

– No, de… – pró bált szó hoz jut ni
Sza bó.

– Ugyan, ugyan – ne ve tett fel Jó zsi
szom széd. Ne há lál kodj. Azért van nak
a ba rá tok, hogy se gít se nek. Jö vő va -
sár nap Fe ri bá csi jön át, az tán min dig
va la ki más. Ne ked is meg jár a va sár -
na pi pi he nés, Kar csi kám – ve re get te
meg szom széd ja vál lát ke dé lye sen
Jó zsi, és vi dá man fü työ rész ve nyír ta a
fü vet Sza bó ék ud va rán. Mi u tán vé gez -
tek, ha za ment, s nagy nyu ga lom mal
haj tot ta álom ra a fe jét.

Et től a nap tól kezd ve új ra csend és
bé ke ho nolt va sár na pon ként a Pity -
pang ut cá ban. Szom bat es tén ként
pe dig Sza bó Kar csi az ut ca i be li fér fi -
ak kal ját szott ba rát sá gos kár tya par tit.
Ter mé sze te sen csak a fű nyí rás után. 

g Bo zó Zsu zsan na

Csend
„Ember,nefélj,nőmáranap!”–biz-
tatHalászJuditkedveshangjánegy
régi lemezen. Ilyenkor tél végénha
nemfélünkisattól,hogytöbbénem
látjukmeganapvilágot,delegalább-
isnagyonunjukmáraszürkeséget,a
ködöt,azamorfjellegtelenséget.Pe-
dig a szürkeséget is tekinthetnénk
karakterisztikumnak.Afényesség,a
tarkaságellenében.Olyanez,mintaz
Isten-hiány. Nemlétében kiált, és
mutataLétezőre.
Könnyű valamit „nemkésznek”,

nemlétneknyilvánítani.Hiszaföld-
bőlelőtörőzsengealiglátszikmég,pe-
digakkorramáregészennagyutat
jártbeaföldalatt.Atermészetalszik,

deazébredésmárelkezdődött.Min-
den készülődik. Minden mozog a
mostani,statikusnaktetszőtélvégen
is.Televantöltettel,televanlehető-
séggelezacsupaszság.Készenállavi-
rág(h)ozásra.Csakehheztotálisanle
kellettmeztelenednie.
Negondoljuk,hogyebbenazálla-

potban nem szép. Talán ilyenkor,
teljeskiszolgáltatottságábanalegmél-
tóságteljesebbatermészet.Pompás
pompanélküliség.
Nagyszerűegyszerűség.
Avárakozásállapotaáldottálla-

pot. Reménnyel beoltott. Magába
ölelimagátavártatis.

g Ki nyik Anita

Ta va szt ölelő télutó
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Ez a szé pen krú ga tó nagy ma dár
ha zánk ban utol já ra a fo nyó di Nagy-
be rek ben köl tött az 1910-es évek ben.
A ter mé szet erő sza kos át ala kí tá sa, a
lá pok és mo csa rak le csa po lá sa űz te
el az or szág ból. Ma csak át vo nu ló, de
mi u tán ál lo má nya nö vek szik, el kép -
zel he tő, hogy előbb vagy utóbb új ra
fész kel ni fog ha zánk ban.

Kis szám ban ma is egész év ben lát -
ha tó a Hor to bá gyon és az Al föld
dé li fe lén. Van nak át te le lő és át nya -
ra ló pél dá nyok.

Az őszi da ru vo nu lás min den év ben
kü lön le ges él mény. Az el ső csa pa tok
szep tem ber ben ér kez nek a Hor to -
bágy ra. Szá muk gyor san nő, és ok tó -
ber vé gén már tö me ge sen lát ha tók.
No vem ber ben a meg fo gyott táp lá lék
és az egy re hi de gebb éj sza kák kény -
sze rí tik őket to vább, dél fe lé.

A csúcs idő ben akár száz ezer da ru
is ta nyá zik a Hor to bá gyon. Nap köz -
ben a le ge lő ket és a ku ko ri ca tar ló kat
jár ják. Utób bin az el szórt sze me ket
sze de ge tik össze. A le ge lő kön pa jo rok

után ku tat nak, cső rük kel he lyen ként
szin te fel ka pál ják a gye pet.

Éven te el lá to ga tok a Hor to bágy ra,
hogy a dar vak ban, a da ru hú zás ban gyö -
nyör köd jem. A pusz ta han gos a krú ga -
tó ki ál tá sok tól, csa pa tok jön nek-men -
nek, min de nütt lát ni és hal la ni őket.
Fel ke re sik a még lá bon ál ló ku ko ri cá -
so kat is, de mert óva tos ma da rak, csak
a táb la szé lén sé tál va vag dos sák meg
a csö ve ket, bel jebb nem men nek. Kü -
lön le ges él ményt je lent az es ti be hú -
zás, ami kor a víz fe lé re pül nek.

A nem ze ti park mun ka tár sai min -
den ősszel se kély vi zet biz to sí ta nak
a Kon dás ne vű leg na gyobb ha las tón,
ahol a csa pa tok az éj sza kát töl tik.
Több pi he nő he lyük is van, de a Kon -
dás ra húz nak be a leg töb ben.

A Bal maz új vá ros fe lé ve ze tő út
men tén kü lö nö sen hét vé ge ken na -
gyon so kan fi gye lik a fe let tük át re pü -
lő, a víz fe lé tar tó csa pa to kat. A dar -
vak né ha le száll nak a lege lő re, szár -
nya i kat emel get ve tán col nak egy ki -
csit, az tán to vább re pül nek.

A pá rok össze tar ta nak, együtt ne -
ve lik egy vagy két fi ó ká ju kat. A fi ó -
kák sip pan tó hang jai jel lem ző ek. 

A fe let tem át re pü lő nagy ma da ra -
kat néz ve min dig ar ra gon do lok,
előbb vagy utóbb ta lán új ra köl te nek
Ma gyar or szá gon.

g Sch midt Egon

Kér dé sek
1. Mit gon dolsz, mi lyen sú lyú egy
da ru? 
2. Va jon hány nap alatt kel nek ki a fi -
ó kák?
3. A fent em lí tet te ken kí vül hol van -
nak még nagy gyü le ke ző he lye ik ha -
zánk ban?

Da ru

Válaszok:1.ahím5500,atojó4850
gramm;2.28–30napalatt;3.példá-
ulBiharugra,SzegedésPusztaszer
környékén.

Szerkesztette: Boda Zsuzsa
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Je ru zsá lem től csak fél órá nyi tá vol -
ság ra van Be tá nia. Itt la kott há rom
test vér, Jé zus ba rá tai: Má ria, Már ta
és Lá zár.

Lá zár na gyon be teg lett, a test vé -
rei pe dig igen ag gód tak ér te. Még Jé -
zus nak is üzen tek, ő azon ban csak két
nap múl va in dult út nak.

Idő köz ben Lá zár meg halt. A nő vé -
rei sír va el te met ték egy szik la sír ba, a
bar lang elé pe dig kö vet hen ge rí tet tek.

A gyász nap ja i ban so kan vol tak a
két test vér rel, mert so kan is mer ték és
sze ret ték őket. Ami kor Jé zus a ta nít -
vá nya i val Be tá ni á ba ért, Lá zár már
négy nap ja a sír ban volt. Már ta meg -
hal lot ta, hogy kö ze le dik a Mes ter,
ezért elé be si e tett. Így szólt hoz zá:

– Uram, ha itt let tél vol na, nem
halt vol na meg a test vé rem. De tu -
dom, hogy amit csak kérsz az Is ten -
től, meg ad ja ne ked.

– Fel tá mad a test vé red!
Már ta ha za si e tett, és el mond ta Má -

ri á nak, hogy meg ér ke zett, aki re úgy
vár tak. Má ria ott hagy ta a gyá szo ló kat,
és Jé zus hoz ment. Sír va bo rult a lá ba elé,
és ő is azt mond ta ne ki, amit Már ta:

– Uram, ha itt let tél vol na, nem
halt vol na meg a test vé rem.

Ami kor Jé zus lát ta a két test vér bá -
na tát és az őket kö rül ve vő sí ró em -
be re ket, ő is könnyek re fa kadt.

– Ho va te met té tek Lá zárt? 
El ve zet ték a bar lang sír hoz. Ott na -

gyon fur csa ké ré se volt Jézusnak:
– Ve gyé tek el a kö vet! 
Már ta til ta koz ni kez dett:
– Uram, Lá zár nak már sza ga van,

hi szen négy nap ja te met tük el!
Jé zus ak kor meg kér dez te Már tá tól:
– Nem mond tam ne ked, hogy ha

hi szel, meg lá tod az Is ten di cső sé gét?
Ve gyé tek el a kö vet!

Ahogy a fér fi ak ki nyi tot ták a sírt,
a Mes ter az ég re né zett, és han go san
imád ko zott:

– Atyám, há lát adok, hogy meg -
hall gat tál. Én tud tam, hogy min dig
meg hall gatsz. Azt aka rom, hogy az
itt le vő em be rek is el higgyék: te
küld tél en gem. Lá zár, jöjj ki!

A tö meg ámu la tá ra ak kor cso da
tör tént: a fel tá madt Lá zár ki jött a bar -
lang ból. Ke zei és lá bai még pó lyák kal
vol tak kö rül te ker ve, az ar cán pe dig az
a ken dő volt, amellyel el te met ték.

Jé zus azt mond ta:
– Ve gyé tek eze ket le ró la, és hagy -

já tok el men ni!
Ez a cso da nem sok kal hús vét előtt

tör tént, és ha mar hí re ment szer te az
or szág ban.

MelyikútonjutJézusLázársírjához?

Jé zus cso da té te lei
b Mostanisorozatunkban–amelynekbefejezőrészéhezértünk–Jézus
csodatételeiközülelevenítünkfelötöt.Ehhezarészhezistartozikegy
feladat.Miutánmegoldottátok,azötrészhelyesmegfejtésétegyüttküld-
jétekelszerkesztőségünkcímére(EvangélikusÉletszerkesztősége,1085
Budapest,Üllőiút24.)!Aborítékraírjátokrá:Gyermekvár.
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Kam pá nyol ni a mai vi lág ban szin te
el en ged he tet len do log mind azok
szá má ra, akik ész re ve he tő vé akar nak
vál ni. Va la mi lyen úton-mó don min -
den ki él is ez zel a le he tő ség gel. Szám -
ta lan pla kát, kis film, új ság hir de tés,
rek lám ke rül a sze münk elé, bár mer -
re já runk, a lé nyeg, hogy mi nél fi gye -
lem fel kel tőb bek le gye nek. 

Szí nes pa pí rok, raj tuk mo soly gós
vagy épp szo mo rú em be rek, de mi
van mind ezek mö gött? Mi től vá lik
szá munk ra fon tos sá az a bi zo nyos
kam pány, amely azt sze ret né el ér ni,
hogy minél többen tá mo gas sák adó -
juk 1 szá za lé ká val a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy há zat? Ele gen dő ek a
sza vak, a frap páns szlo ge nek, vagy
több kell en nél? 

De rűt csal az em be rek ar cá ra, ha
szem be ta lál ják ma gu kat egy- egy ér -
de kes, vi dám hir de tés sel, de ez nem je -
len ti azt, hogy el is kö te le zik ma gu kat
az ügy mel lett. Akik pe dig már elő re
el dön töt ték, ho va szán ják a tá mo ga -
tá su kat, azok nak nem is iga zán fon tos,
hogy mi lyen fi gye lem fel hí vó ké pek je -

len nek meg előt tük. Nem a hir de tés
alap ján vá lasz ta nak. Ki nek is szól va -
ló já ban a kam pány? Azok nak, akik bi -
zony ta la nok, akik ke res nek va la mit.

Az ál la mi is ko lák ban, óvo dák ban
tör té nő hit ok ta tás kap csán szá mos ér -
de kes eset tel ke rül he tünk szem be.
(Oly kor ne ga tí vak, de azok ra ki akar
em lé kez ni?!) Em lé ke ze tes és meg ha -
tó pél dá ul, ami kor egy édes anya a hit -
ok ta tás vé gén mo so lyog va, há lásan lép
oda a hit ok ta tást vég ző sze mély hez.
Olyan csa lád ról van szó, ahol ko ráb -
ban nem igen fi gyel tek a hit éle tük
ápo lá sá ra, de a kis lá nyu kat be írat ták
az óvo dai hit tan fog lal ko zás ra, „ár ta -
ni nem árt hat” ala pon. Az ap ró gyer -
mek min den hé ten be szá mol ott hon,
hogy az nap mi hang zott el a já té kos al -
kal mon, és meg ta ní tot ta szü le i nek
azt az imád sá got, amely a fog lal ko zás
ke re tét biz to sít ja. Az édes anya büsz -
kén me sé li, hogy a min den nap ja ik
ré szé vé vált a kö zös imád ko zás, és úgy
ér zik, sze ret né nek be kap cso lód ni ab -
ba a kö zös ség be, amely ilyen ha tás sal
volt kis lá nyuk ra és ez ál tal rá juk is.

Sze rin tem ez a kam pány lé nye ge;
nem a dí szes szó ró la pok, a vic ces
kis fil mek azok, ame lyek ered mé nye -
ket ér het nek el. Nem elég be szél ni va -
la mi ről, ha nem azt is meg kell mu tat -
ni, hogy a hát te ré ben mi rej tő zik. El -
en ged he tet len a fi gye lem fel kel tés, de
nem ele gen dő. 

„Gyermekeim,neszóvalszeressünk,
neisnyelvvel,hanemcselekedettelés
valóságosan.” (1Jn 3,18) Mo so lyog ni az
tud iga zán, aki már meg ta pasz tal ta a
mi Urunk sze re te tét, és ez az a cse le -
ke det, amely őszin te és hí vo ga tó le het
má sok szá má ra. Meg mu tat ni azt a vi -
dám sá got, amely őszin tén árad a kö -
zös ség ből, amely nek ré sze sei va gyunk. 

Ez ál tal cse le ked jük azt, ami a fel ada -
tunk a vi lág ban: a sze re tet hang ján
szól ni má sok hoz, hogy ők is meg
akar ják is mer ni mind azt, ami nek mi
is ré sze sei va gyunk. Ez ál tal vá lik az em -
be rek szá má ra fon tos sá va la mi, amit
tá mo gat nak, hi szen ott hon ér zik ma -
gu kat, és öröm mel épít kez nek to -
vább kö zö sen.

g Ha lász Ale xand ra

Sza vak ból tet tek

b Anevelésiésoktatásiosztály,a
püspökök, számos lelkész és
hittanár, a teológia és egyhá-
zunk médiamunkásai rendkí-
vüli összefogással készülnek a
hitoktatást érintő változások-
ra. A részletekről egyházunk
hittanreferensét,Rozs-NagySzil-
viát kérdeztük.

– Hogyankészülegyházunkneve-
lésiésoktatásiosztályaahittanokta-
tástérintőváltozásokra?

– A ne ve lé si és ok ta tá si osz tály
nyo mon kö ve ti a hit ok ta tást érin tő
tör vé nyi vál to zá so kat, eze ket szak ma -
i lag vé le mé nye zi és elem zi, biz to sít -
ja a lel ké szek és hit ok ta tók tá jé koz -
ta tá sát, il let ve se géd anya gok kal se gí ti
őket a hit tan cso por tok szer ve zé si
mun ká já ban. 2013 őszé től pe dig fo -
lya ma tos to vább kép zé sek kel tá mo -
gat ja az új hit tan ke ret tan terv és a
hoz zá kap cso ló dó hit tan köny vek
meg is me ré sét és be ve ze té sét.
–Úgylátja,hogyegyházunkfelké-

szültaváltozásokra?
– Egyik egy ház sincs je len leg

könnyű hely zet ben, mert a mi nisz té -
ri u mi ren de let al ko tás ké se del me mi -
att min den elő ké szü le ti mun kát olyan
elő fel té te le zé sek re kel lett ala poz ni,
ame lyek még a for má ló dás sza ka szá -
ban van nak, s így akár vál toz hat nak
is. Az evan gé li kus egy ház ve ze tő sé -
ge vi szont egyet ér tett ab ban, hogy a
hit ok ta tás ügye, azon be lül is a fel ké -
szü lés az ál ta lá nos is ko lai hit- és er -
kölcs tan ok ta tás ra stra té gi a i lag ki -
emelt fon tos sá gú. 

En nek kö szön he tő, hogy hi va ta los
meg erő sí tést nyert a ka te che ti kai
mun ka cso port, amely nek ke re té ben
hu szon két lel kész és pe da gó gus dol -
go zik a hit tan ke ret tan ter vek és az új
hit tan köny vek el ké szí té sén. Il let ve az
is, hogy a ne ve lé si és ok ta tá si osz tály
szo ro sab ban együtt mű kö dik a püs -
pö ki ta náccsal, az Evan gé li kus Hit tu -
do má nyi Egye tem mel és az evan gé -
li kus mé dia szak em be re i vel a hit ok -
ta tás fej lesz té sé nek és nép sze rű sí té -
sé nek te rü le tén.
–Hogyantájékoztatjákaszülőket?
– A köz ne ve lé si tör vény új hely ze -

tet te rem tett a szü lők szá má ra is:
dön té si hely zet be ke rül nek az ál tal,

hogy gyer me kük szá má ra az er kölcs -
tan he lyett vá laszt hat ják az egy há zi
hit- és er kölcs tant. Meg újí tot tuk az
evan gé li kus hit ok ta tás hon lap ját
(http://hitoktatas.evangelikus.hu).A
hon lap össze ál lí tá sát in for ma ti kai
ol dal ról KissOlga vé gez te, ar cu la tát
– amely össz hang ban van a nép sze -
rű sí tő pla ká tok kal és szó ró la pok kal
– SzalayMiklós ter vez te, szer kesz té -
sét pe dig én ma gam vég zem. 

A por tá lon a szü lők höz szó ló le vél
mel lett kér dés-fe le let for má já ban
össze fog lal tuk mind azt, amit je len leg
tud ni le het a szep tem ber től in du ló
evan gé li kus hit- és er kölcs tan ok ta tás -
ról vagy az evan gé li kus ne ve lés szem -
pont ja i ról. Ezen kí vül min den gyü le -
ke zet be el jut tat tunk egy szó ró lap cso -
ma got, amely ki fe je zet ten a szü lők nek
szó ló tá jé koz ta tást tar tal maz.

–Hogyantájékoztatjákalelkésze-
ket?

– Az evan gé li kus hit ok ta tás hon -
lap ján ta lál ha tó egy lel ké szek nek szó -
ló le vél is, amely tar tal maz za a szer -
ve zés szem pont já ból fon tos ha tár idő -
ket és ten ni va ló kat. Ezen kí vül a lel ké -
szek és hit ok ta tók re giszt rál hat nak a
hon lap Hitoktatóknak me nü pont já -
ban, ahol hasz nos se géd anya go kat
ta lál nak majd a hit- és er kölcs tan órák
szer ve zé sé hez és meg tar tá sá hoz. A
min den gyü le ke zet hez el jut ta tott,
pla ká tok ból és szó ró la pok ból ál ló
cso ma got a lel ké szek a he lyi igé nyek -
hez tud ják szab ni. Sza ba don hagy tunk
ugyan is raj tuk egy részt, ahol a lel kész
meg ad hat ja sa ját el ér he tő sé ge it, eset -
leg a szü lő ket tá jé koz ta tó al ka lom
he lyét és idő pont ját.
–Hogylátja,mikéntviszonyulnak

alelkészek,hitoktatókaváltozásokhoz?

– Ami kor meg nyí lik egy aj tó, amely
is me ret len te rü let re ve zet ben nün ket,
ak kor egy szer re tölt el ben nün ket a kí -
ván csi ság, a re mény ség és az ag go da -
lom. Az ed di gi gya kor la tot már meg -
szok tuk, is me rős sé ge biz ton sá got
adott. Az új ba még be le kell nő -
nünk. Én hi szem azt, hogy a köz ne -
ve lé si tör vény olyan le he tő sé get ad az
egy há zak ke zé be, amely nek se gít sé -
gé vel a tár sa da lom szá má ra is meg -
mu tat hat ják a ben nük rej lő lel ki, kul -
tu rá lis és er köl csi ér té ke ket.

Az evan gé li kus egy ház az elő ké -
szü le ti mun kák so rán sa ját hit ok ta -
tá sá nak fej lesz té sé vel ezt a célt tűz -
te ki ma ga elé: az evan gé li kus hit ok -
ta tás ban „a gye re kek és a ta nu lók te -
vé keny sé ge i ken, kér dé se i ken, fe le lős -
ség vál la lá sa i kon ke resz tül meg ta -
pasz tal hat ják lé nyük job bik ol da lát,
el fo ga dott sá gu kat, a sze re tet igaz sá -
gá nak mű kö dé sét és an nak az egyé -
ni és tár sa dal mi éle tet ne me seb bé
for má ló ere jét”.
–Miazevangélikushit-éserkölcs-

tanegyediségeatöbbifelekezetéhez
képest?

– Az evan gé li kus hit- és er kölcs -
tan órán fog lal ko zunk mind azok kal a
té mák kal és kér dés fel ve té sek kel,
ame lye ket az er kölcs tan óra tár gyal.
Pél dá ul: Ki va gyok én? Hol a he lyem
a csa lád ban, az is ko lá ban, a kö zös sé -
gek ben? Mit je lent a ha za sze re tet?
Mind eze ket a kér dé se ket a Bib lia
ta ní tá sa és egy há zunk év szá za dos ha -
gyo má nyai alap ján vesszük sor ra.
De az éle tünk egé szé re vo nat ko zó
kér dé sek ről is ta nu lunk: Ho gyan ta -
pasz tal ha tó meg Is ten sze re te té nek
ere je? Mi től tel jes az éle tünk? Mi lyen
ér té ke ket köz ve tít a Bib lia? 

Az órá kon a di á ko kat az éle tük kér -
dé se in ke resz tül jut tat juk el a Bib lia,
va la mint a ke resz tény ség, azon be lül
is az evan gé li kus egy ház ta ní tá sá nak
és tör té ne té nek is me re té hez. A tan -
anyag fel dol go zá sa so rán hang súlyt
kap a sze mé lyes lel ki és ér zel mi fej -
lő dés elő se gí té se, to váb bá az er köl csi
ér zék mé lyí té se is. Az evan gé li kus hit-
és er kölcs tan órák fő té ma kö rei: Jé zus
éle té nek és ta ní tá sá nak meg is me ré -
se; ön is me ret; em be ri kap cso la tok; a
kö zös ség és a kör nye zet je len tő sé ge
éle tünk ben.

g Ko czor Kin ga
Evangélikus.hu

Min den ki egyért
Rozs-NagySzilviávalbeszélgettünk

ahit-éserkölcstanoktatásánakkérdéseiről

Magyarországi
Evangélikus

Egyház 
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in téz mény ve ze tői pá lyá za tok
A pá lyá za tot meg hir de tő szerv: Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház. 
1. Meg hir de tett mun ka hely: Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim -
ná zi um (OM azo no sí tó: 036378), 7150 Bony hád, Kos suth u. 4. – in téz -
mény ve ze tő.
2. Meg hir de tett mun ka hely: Pod ma nicz ky Já nos Evan gé li kus Óvo da és
Ál ta lá nos Is ko la (OM azo no sí tó: 201745), 1173 Bu da pest, Fe ri he gyi út 115.
– in téz mény ve ze tő.
3. Meg hir de tett mun ka hely: Kis kő rö si Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Óvo -
da, Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um és Ker té sze ti Szak kö zép is ko la (OM azo -
no sí tó: 201575), 6200 Kis kő rös, Ár pád u. 4. – in téz mény ve ze tő.
4. Meg hir de tett mun ka hely: Me ző be ré nyi Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim -
ná zi um és Kol lé gi um (OM azo no sí tó: 028375), 5650 Me ző be rény, Pe tő fi
Sán dor út 13–15. – in téz mény ve ze tő.
5. Meg hir de tett mun ka hely: Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Bu da -
pes ti Kol lé gi u ma (OM azo no sí tó: 039165), 1077 Bu da pest, Ró zsák te re
1. – in téz mény ve ze tő.
6. Meg hir de tett mun ka hely: Kos suth La jos Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la (OM
azo no sí tó: 201674), 6230 Solt vad kert, Bocs kai u. 2. – in téz mény ve ze tő.
7. Meg hir de tett mun ka hely: Vaj da Pé ter Evan gé li kus Gim ná zi um (OM
azo no sí tó: 201676), 5540 Szar vas, Vaj da P. u. 20. – in téz mény ve ze tő.
8. Meg hir de tett mun ka hely: „Ka ti ca bo gár” Evan gé li kus Né met Nem ze -
ti sé gi Óvo da (OM azo no sí tó: 201479), 5650 Me ző be rény, Lu ther u. 9. –
óvo da ve ze tő.
9. Meg hir de tett mun ka hely: Ke rek er dő Evan gé li kus Óvo da (OM azo no -
sí tó: 029999), 8136 La jos ko má rom, Gesz te nye fa sor u. 2. – óvo da ve ze tő.
10. Meg hir de tett mun ka hely: Szent end rei Evan gé li kus Ze nei Óvo da (OM
azo no sí tó: 201591), 2000 Szent end re, Pan nó nia u. 40. – óvo da ve ze tő.

az in téz mény ve ze tői mun ka kör, meg bí zás be töl té sé hez 
szük sé ges is ko lai vég zett sé gek, ké pe sí té sek, egyéb fel té te lek:

– az adott ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény ben pe da gó gus-mun ka kör be -
töl té sé hez szük sé ges fel ső fo kú is ko lai vég zett ség és szak kép zett ség, kö -
zép is ko lá ban mes ter fo ko zat;

– 8. sz. mun ka hely re: né met nem ze ti sé gi óvo da pe da gó gu si ok le vél (Knt.
67. § [3]);

– pe da gó gus-szak vizs ga ke re té ben szer zett in téz mény ve ze tői szak kép -
zett ség;

– leg alább öt év pe da gó gus-mun ka kör ben szer zett szak mai gya kor lat;
– leg alább öt év evan gé li kus egy ház köz sé gi tag ság; 
– evan gé li kus kon fir má ció, lel ké szi aján lás.

jut ta tá sok, il let mény, pót lék, egyéb: 
A meg bí zás kez de te: 2013.augusztus1. (ki vé ve a 9. szá mú mun ka hely,
ahol a meg bí zás kez de te: 2013.szeptember1.)

A meg bí zás öt évi idő tar tam ra szól.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2013.április4.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2013.június30.
Jut ta tá sok a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló tör vény sze rint.

a pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá za ti fel té te lek ben elő ír tak tel je sü lé sé ről szó ló iga zo lá so kat;
– a pá lyá zó ön élet raj zát és rész le tes szak mai élet raj zát;
– az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó szak mai prog ra mot és a szak -

mai hely zet elem zés re épü lő fej lesz té si el kép ze lé se ket;
– lel ké szi aján lást a pá lyá zó gyü le ke ze ti lel ké szé től.

a pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– a pá lyá zó je len le gi mun ka he lyét, be osz tá sát iga zo ló do ku men tu mo kat;
– ér vé nyes er köl csi bi zo nyít ványt (há rom hó nap nál nem ré geb bit);
– a kon fir má ci ói em lék lap hi te les má so la tát vagy a kon fir má ció iga -

zo lá sát.
Fel vi lá go sí tás a rész le tes pá lyá za ti fel té te lek ről: Ma gyar or szá gi Evan -

gé li kus Egy ház Ne ve lé si és Ok ta tá si Osz tály, 1085 Bu da pest Ül lői út. 24.,
VargaMárta osz tály ve ze tő. Tel: 1/429-2035. A pá lyá zat cím zé se: Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro da Ne ve lé si és Ok ta tá si Osz tály,
Var ga Már ta, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. A bo rí ték ra ír ják rá: „Intézmény-
vezetőipályázat”,és tün tes sék fel a meg pá lyá zott in téz mény ne vét is.

vi rág va sár na pi kon cert
Vi rág va sár na pi hang ver seny lesz az orosz lá nyi evan gé li kus temp lom ban
már ci us 24-én 17 óra kor. Mű sor: J.S.Bach: 4. kan tá ta, A-dúr mi se. Köz -
re mű köd nek: Oroszlányievangélikuskórusészenekar,Edelényi-SzabóZsu-
zsanna (szop rán), Sándor-KissBorbála (alt), CzikoraIstván (te nor), Pin-
térDömötör (basszus), TókaÁgoston (or go na). Ve zé nyel: MilánZoltán-
né. Igét hir det: KálmánSzabolcs.Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk!

Hibaigazítás.La punk múlt he ti szá má ban té ve sen je lent meg a 13. ol dalt il -
luszt rá ló fel vé tel ké szí tő jé nek ne ve. A PresbiterekazIgekörül cí mű írás hoz
ugyan is nem Göllner, ha nem KorenPáltól kap tuk a fény ké pet. A vezetéknév-
el írá sért az érin tet tek és ol va só ink szí ves el né zé sét kér jük.
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Böjtötödikvasárnapja.Liturgikusszín:lila.
Lekció:Jn8,46–59;Zsid9,11–15.Textus:1Móz18,20–33.Énekek:199.,379.

Budavár,I.,Bécsikaputérde. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; de. 10. (német) Johannes
Erlbruch; de. 11. (úrv.) Bence Imre; du. 6. Bencéné Szabó Márta; Fébé,II.,Hűvösvölgyi
út193. de. 9. (úrv.); Sarepta,II.,Modoriu.6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthi-
degkút,II.,Ördögároku.9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásme-
gyer,III.,Mezőu.12. de. 10. (úrv., összegyülekezés napja) dr. Karasszon István; du. 2.
meg hí vott ven dég: Ró na-Tas András; Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér de. 10. Horváth
Fe renc; Újpest,IV.,LebstückM.u.36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; Káposztás-
megyer,KözösségiHáz,Lóversenytér6.du. 4. (missziói alkalom) Solymár Péter Tamás;
Deáktér,V.,Deáktér4. de. 9. (úrv.) Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv.) Smidéliusz Gábor;
du. 6. Ge rő fi né dr. Brebovszky Éva; Fasor,VII.,Városligetifasor17. de. fél 10. (angol
nyel vű, úrv.) Scott Ryll; de. 11. (úrv.) Aradi György; Józsefváros,VIII.,Üllőiút24. de.
fél 11. (úrv.) Románné Bol ba Márta; VIII.,Rákócziút57/a de. 10. (szlovák nyelvű, úrv.)
Gu lá csi né Fabulya Hilda; VIII.,KarácsonyS.u.31–33. de. 9. Románné Bolba Márta;
Ferencváros,IX.,Gátu.2.(katolikustemplom) de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbá-
nya,X.,Kápolnau.14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld,XI.,Bocskaiút10. de. 8.
(úrv.) Gáncs Tamás; de. fél 11. (úrv., zenés) Gáncs Tamás; du. 6. (vespera) Schulek Má -
tyás; XI.,Németvölgyiút138. de. 9. Missura Tibor; XI.,Egyetemiésfőiskolaigyü-
lekezet,Magyartudósokkrt.3.du. 5. (labirintus); Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor
24.de. 9. (úrv.) Bence Imre; Budahegyvidék,XII.,KékGolyóu.17.de. 10. (úrv.) Keczkó
Szil via; Angyalföld,XIII.,KassákLajosu.22.de. 10. Grendorf Péter; Zugló,XIV.,Lő-
cseiút32.de. 11. (úrv.) Tamásy Ta más né; du. 6. (zenés áhítat) Tamásy Ta más; XIV.Gyar-
matu.14.de. fél 10. Tamásy Ta más né; Pestújhely,XV.,Templomtérde. 10. (úrv.) Sza -
bó B. András; Rákospalota,XV.,Juhosu.28.(kistemplom) de. 10. Ponicsán Er zsé -
bet; Rákosszentmihály,XVI.,Hősöktere10–11.de. 10. Börönte Már ta; Cinkota,XVI.,
Rózsalevélu.46. de. fél 11. Halász Alexandra; Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24. de.
9. Halász Alexandra; Rákoshegy,XVII.,Tessediktér de. 9. Kovács Áron; Rákoske-
resztúr,XVII.,Pestiút111. de. fél 11. Kovács Áron; Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146.
de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákosliget,XVII.,GózonGy.u. de. 11. Nagyné Szeker Éva;
Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3. de. 10. (úrv.) dr. Korányi András; Pestszent-
imre,XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom) de. 8. dr. Korányi András; Kis-
pest,XIX.,Templomtér1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX.,Hungáriaút37. de. 8. Széll Bul -
csú; Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de. 10. Győri Já nos Sámuel; Csepel,XXI.,De-
áktérde. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok,XXII.,Játéku.16.de. 10. (úrv.) Hokker Zsolt;
Budaörs,Szabadságút75. de. 10. Endreffy Gé za; Soroksár,OtthonKözösségiHáz,
Szitásu.112. du. 4. Győri János Sámuelné; Budakeszi,Főút155.(gyülekezetiterem)
de. fél 10. (úrv.) dr. Lacknerné Puskás Sára.

istentiszteleti rend • 2013. március 17.

Összeállította: Balla Mária
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2013 vi rág va sár nap ján a pi li si evan -
gé li kus gyü le ke zet nagy öröm mel
ün ne pel együtt mind azok kal, akik a
té vé kép er nyők előtt és a pi li si evan -
gé li kus temp lom ban em lé kez nek Jé -
zus je ru zsá le mi be vo nu lá sá ra, és ké -
szül nek a nagy hét re. 

A pi li si evan gé li kus gyü le ke ze tet
1721-ben ala pí tot ták a tö rök ura lom
után ide te le pí tett fel vi dé ki szlo vá kok,
akik szá má ra a gyü le ke zet meg ala pí -
tá sa és temp lo muk fel épí té se volt a
leg fon to sabb. Az épü let fel szen te lé -
sé re 1784-ben ke rült sor, és több szö -
ri fel újí tás után ma is szin te ere deti
szép sé gé ben áll.

A má so dik vi lág há bo rú alatt fel -
rob ban tott temp lom to rony és az
össze dőlt te tő sem aka dá lyoz ta meg
a hí ve ket ab ban, hogy a temp lom ban
ak kor is szól jon Is ten igé je, ami kor az
evan gé li kus hí vek a fe jük fe lett csu -
pán az eget lát hat ták.

Ez a gyü le ke zet- és temp lom sze re -
tet mind a mai na pig jel lem ző az itt
élők re. A gyü le ke zet evan gé li kus
egy há zunk ban az egyik leg na gyobb
lé lek szá mú, kö zel öt ezer-öt száz fő
tar to zik hoz zá. 

Lel ké sze ink kö zött tart hat juk
szá mon SárkánySámuelt, aki pi li -
si szol gá la ta alatt püs pök is volt ti -
zen öt évig a 18. szá zad má so dik fe -
lé ben. Ő es ket te a pi li si evan gé li kus
temp lom ban PetrovicsIstvánt,Pe-
tőfi Sándor test vé rét Gaylhoffer
Antóniával.

Har minc hét éven át volt lel ké sze
gyü le ke ze tünk nek D.KeveháziLász-
ló nyu gal ma zott lel kész-es pe res és
fe le sé ge, KeveházinéCzégényiKlá-
ra. Szol gá la tuk alatt a gyü le ke zet a
leg ne he zebb idők ben is hű sé ges

tu dott ma rad ni hi té hez és az egy -
ház hoz.

Gyü le ke ze tünk fő is ten tisz te leti
al kal ma a va sár nap dél előtt tíz óra -
kor kez dő dő is ten tisz te let. A gyü le -
ke zet ben mű kö dik bib lia kör, te vé -
keny ked nek if jú sá gi cso por tok, fel -
nőtt és if jú sá gi ének kar, ba ba-ma ma
klub, gyer mek bib lia kör, és sza bad idős
prog ra mok nak is szí ve sen he lyet
adunk (ké zi mun ka kör, tánc cso por -
tok, rend sze res ki ál lí tá sok, kon cer -
tek). Hit tan órá kat több is ko lá ban

tar tunk, kon fir man du sa ink min den
év ben fel ké szül het nek hi tük meg val -
lá sá ra és a gyü le ke zet ben va ló fel nőtt
tag ság ra. 

Vi rág va sár na pi is ten tisz te le tün -
kön PángyánszkyÁgnes lel kész, az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
dok to ran du sza szol gál ige hir de tés sel.
Az is ten tisz te le ten tör té nő ke resz te -
lést KrámerGyörgy püs pök he lyet tes,
es pe res vég zi, a li tur gi á ban Török
Anett lel kész és a gyü le ke zet tag jai
szol gál nak. Is ten tisz te le tünk ze nei
szol gá la tát KeveháziMárta kán tor
vég zi, il let ve a Pi li si Ze nész Egye sü -
let szol gál Solymosi Sebestyén és
HachelevaLudmilla ve ze té sé vel.

i S ten ti SZ te let-KÖZ ve tí té S 
a m a g yar te le ví Z i Ó Ban

Be mu tat ko zik 
a Pi li si Evan gé li kus

Egyház köz ség

evangélikus
istentisztelet
a magyar
televízióban
Március 24-én,
virágva sár na p

12.05-től istentiszteletet közvetít 
az M1 Pilisről. Igét hirdet Pán-
gyánszkyÁgnes lelkész.

Az or szág egyet len Tri a non Mú ze u -
má val és az an nak ott hont adó Zi chy-
kas téllyal la punk 2010/23. szá má -
ban rész le te sen fog lal koz tunk. A
Veszp rém me gyei Vár pa lo tán jár va
ér de mes azon ban fel ke res ni a vá ros
név adó erő dít mé nyét is. 

Épí té sé nek el ső sza ka sza az 1300-as
évek re te he tő. A Kont fa mí lia a te le pü -
lés köz pont já ban la kó tor nyot emel te -
tett. Ké sőbb a bir tok és a te le pü lés az
Újlakiak tu laj do ná ba ke rült. Újlaki
Miklóser dé lyi vaj da, ma csói bán, ké sőb -
bi bos nyák ki rály 1439 és 1445 kö zött to -
vább bő ví tet te. Így ala kult ki a gó ti kus
stí lu sú, sza bá lyos négy szög alap raj zú,

bel ső tor nyos vár, me lyet ké sőbb ol dal -
só tám fa lak kal erő sí tet tek. Ere de ti leg
mind a négy sar ká ban to rony állt, de
1845-ben ket tőt le bon tot tak. Ezek a ké -
sőb bi fel újí tá sok és re konst ruk ci ók so -
rán sem ke rül tek vissza he lyük re. 

A kör nyék er de i ben va dá szó Hunya-
diMátyás is gyak ran meg for dult a vár
fa lai közt. Az erő dít mény vé del mi ere -
jét a 16. szá zad ele jén nö vel ték: kül ső
fal szo ros és tor nyok, vi zes árok, masszív
ron del lák ké szül tek. Az Új la ki fa mí lia
1524-es mag va sza kad tá ig ural ta az
erősséget. 

A tö rök kor ban új sze rep várt rá:
kény sze rű ség ből vég vár rá lett. 1566-

ban ThuryGyörgy vár ka pi tány hő si -
e sen vé del mez te az Arszlán pa sa ál -
tal ve zé nyelt, túl erő ben le vő osz mán
se reg től. In nen ered a ma hasz ná la tos
Thury-vár meg ne ve zés. A tö rö kök –
ha son ló an Eger vá rá hoz – csak év ti -
ze dek kel ké sőbb, 1593-ban tud ták el -
fog lal ni. De tar tós ural mat nem tud -
tak ki épí te ni, a ha di sze ren cse gya ko -
ri vál toz tá val ma gya rok és csá szá ri se -
re gek is meg száll ták. A tö rö kö ket
vég le ge sen 1687-ben űz ték ki.

Mi u tán a vár a Zichyek tu laj do ná -
ba ke rült, 1699 és 1702 kö zött ba rokk
ele mek kel tar kí tott la kó kas téllyá ala -
kí tot ták át. Ka to nai ér te lem ben a Rá -
kó czi-sza bad ság harc ban volt az erő -
dít mény utol só sze rep vál la lá sa. A
töb bi ma gyar vár tól el té rő en – a Zi -
chy gró fok ki rály hű sé ge mi att – a sza -
bad ság harc után a Habsburgok nem
rom bol ták föl dig, csak kül ső véd mű -
ve it pusz tí tot ták el. Így vált a leg to vább
la kott ma gyar vá runk egyi ké vé. 

Nap ja ink ban a vár tu risz ti kai lát vá -
nyos ság. Fa lai kö zött hő se it meg idé -
ző vár tör té ne ti, a te le pü lés sel fog lal ko -
zó hely tör té ne ti, va la mint a kör nyék -
re oly annyi ra jel lem ző bá nyá sza tot
és ve gyé sze tet be mu ta tó mú ze um
üze mel. A Thury-vár ud va ra és kör -
nyé ke kul tu rá lis ese mé nyek szín he lye.

g Re zsa bek Nán dor
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Öku me ni kus kon fe ren cia 
Öku me ni kus kon fe ren ci át ren de zünk a leuenbergi
konkordia alá írá sá nak negy ve ne dik év for du ló ján, már -
ci us 18-án, hét főn az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
te men (1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3.).

prog ram
9.00: Áhí tat – SztupkayMihályme to dis ta lel kész • 9.20:
Kö szön tők. Há zi gaz da: dr.SzabóLajos,Cselovszkynédr.
TarrKláraGEKE al el nök • 9.30: Elő adás: A Le u en ber -
gi Egy ház kö zös ség lét re jöt te, a kon kor dia alá írá sá nak kö -
rül mé nyei – dr.HarmatiBéla nyu gal ma zott evan gé li -
kus püs pök • 10.00: Elő adás: A Le u en ber gi Egy ház kö -
zös ség táv la tai, a kon kor dia mai ha tá sa – dr.Bölcskei
Gusztáv re for má tus püs pök, a GEKE he lyet tes ta nács -

tag ja • 10.30: Az elő adá sok meg be szé lé se, plé num • 11.00:
Ká vé szü net • 11.30: Elő adás: Le u en berg től a re for má ci -
ó ig. Mi a pro tes táns? He lyek, han gok, iden ti tá sok. Eu -
ró pai uta zás. (Von Le u en berg bis zur Re for mati on: Was
ist evan gelisch? Or te, Stim men, Iden titä ten. Ei ne eu ro -
päis che Re i se) – dr.ThomasGreif, for dí tás sal • 12.00:
Ebéd a meg hí vott ven dé gek szá má ra • 13.00: Kér dé sek,
plé num be szél ge tés • 13.30: A kon fe ren cia zá rá sa

Dr. Tho mas Gre if tör té nész, új ság író, a ba jor evan -
gé li kus Sonntagsblatt cí mű he ti lap szer kesz tő je. A
GEKE EuropaReformata pro jekt je je gyé ben Eu ró pa-
szer te ke re si a pro tes tan tiz mus gyö ke re it olyan vá ro -
sok ban, ame lyek nem ki mon dot tan pro tes táns em lék -
he lyek, ez zel is hoz zá já rul va a re for má ció je len tő sé gé -
nek sok ré tű fel tá rá sá hoz.
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Köny vek je len tek meg már ar ról,
hogy mi ként le het ha tá sos be szé de -
ket tar ta ni – vagy is hogy mi kép pen
te szik ezt ve ze tő in for má ció tech no -
ló gi ai cé gek el ső em be rei. Az Apple,
a Google vagy a Facebook egy-egy ko -
mo lyabb be je len té se ha tal mas ese -
mény nek szá mít a ra jon gók sze mé -
ben, leg alább ak ko rá nak, mint ami kor
a té vé ben köz ve tí tik egy ál lam el nö -
ké nek a meg szó la lá sát. 

A mil li ár dos cé gek ve ze tő i nek
meg szó la lá sai mil li ár do kat hoz hat -
nak a rész vé nye sek nek, így nem le -
het cso dál koz ni azon, hogy egy-
egy új ter mék be je len té sét jó ko ra
szak mai saj tó vissz hang kö ve ti – elő -
for dul, hogy ma gát a be je len tett
ter mé ket még sen ki nem lát ta, még -
is min den ki ar ról be szél. Ér de kes ség -
kép pen je gyez zük meg: SteveJobs, az
Apple né hai ala pí tó ja és ve zér igaz -
ga tó ja a leg fon to sabb újí tá so kat
rend sze rint elő adá sai vé gén, a „One
mo re th ing…”, az az „Még egy do log”
mon dat tal ve zet te be, mint ha az
in for ma ti ka fej lő dé sét évek re meg -
ha tá ro zó ter mé kük csu pán egy ap -
ró ság len ne.

Múlt hé ten a vi lág leg na gyobb
kö zös sé gi ol da lá nak, a Facebooknak
az ala pí tó ja, MarkZuckerbergmu tat -
ta be új ra ter ve zett köz pon ti fe lü le tét.
Egy elő re ez még csak ke ve sek nek ér -
he tő el. A tü rel met le nek szá má ra egy
kü lön gom bot rak tak az új don sá go -
kat be mu ta tó ol dal te te jé re, amellyel
a je lent ke ző egy vá ró lis tá ra ke rül het,
és esé lye le het rá, hogy ná la ha ma -
rabb éle sí tik az új funk ci ó kat. Az in -
for ma ti kai hír ol da lak csak nem mind -

egyi ke be lin kel te a vál to zá sok ról
szó ló egy per ces rek lám anya got, ame -
lyen per sze azt le het lát ni, hogy a fe -
lü let egy re in kább fel hasz ná ló ba rát -
tá ala kul.

Az el ső re nem egy könnyen szem -
be öt lő újí tá sok kö zül a szak saj tó
öröm mel emelt ki pár dol got. El ső -
ként pél dá ul azt, hogy az ol dal te te -
jén, aho vá ha gyo má nyo san a web ol -
dal ne ve ke rül, most csak egy kék hát -
té ren lé vő kis, fe hér f be tű sze re pel,
és eb ből azt a kö vet kez te tést le het le -
von ni, hogy a Facebook im már ak ko -
ra, hogy meg te he ti, hogy nem sze re -
pel te ti a sa ját ne vét, úgy is min den ki
tud ni fog ja, hogy hol jár, és mit is tud
kez de ni ott. Má so dik ként meg azt
emel te ki a saj tó, hogy a rend szer új
me nü je mennyi re ha son lít a ri vá lis
Google+ bal ol da li me nü jé re.

A kép, amely eb ből a két mo -
men tum ból ki ol vas ha tó, igen iz gal -
mas: a Facebook sze ret ne ma ga len -
ni az in ter net. Be ol vaszt ják a ri vá li -
sok leg fon to sabb és leg jobb új don sá -
ga it, mi köz ben egy re in kább azt az
ér ze tet kel tik, hogy ez va ló já ban
nem is egy kü lön szol gál ta tás, il let -
ve nem olyan, mint a töb bi.

A Facebook a ma ga egy mil li árd nyi
fel hasz ná ló já val már ko ránt sem tud
annyi ra in no va tív len ni, mint a kis
star tup vál lal ko zá sok, ame lyek mind -
össze egy-egy do log ra fó kusz ál va
pró bál nak meg si ke re ket el ér ni. Meg -
pró bál ja ugyan ak kor mi nél job ban
ma gá ba ol vasz ta ni má sok ered mé -
nye it. Ki csit fur csán hang zik, de
egy re in kább úgy tű nik, mint ha va -
la mennyi al ter na tív we bes szol gál ta -

tás a Facebook kí sér le ti te re pe len ne:
ami más hol jól mű kö dik, azt le het
adap tál ni.

Az új fe lü let egyik könnyen fel is -
mer he tő jel leg ze tes sé ge, hogy a ké -
pek je len tő sen meg nőt tek, il let ve
bi zo nyos he lye ken, ahol ed dig csak
egy kép je lent meg, több ap ró né ző -
ké pet is mu tat nak majd. Az egyik leg -
nép sze rűbb mo bi los fo tó ké szí tő és -
meg osz tó al kal ma zás, az Instagram
egy mill li árd dol lá ros meg vá sár lá sa
után nem volt két sé ges ez a lé pés, és
a Facebook tö ret le nül ha lad ab ba az
irány ba, hogy ne is kell jen so ha más
kép né ze ge tő al kal ma zás sal vagy ol -
dal lal fog lal koz nunk, ha nem min dent
meg tud junk mu tat ni ott az is me rő -
sök nek. Il let ve ők ne künk.

Egy kép töb bet mond ezer szó nál
– tart ja a ré gi mé di ás köz mon dás.
Nem vé let le nül em lí tem meg ezt itt:
a nagy ké pek kel, az egy sze rű en for -
rá sok ra bont ha tó ke ze lő fe lü let tel a
Facebook olyan ná vá lik, mint egy sze -
mély re sza bott szí nes ma ga zin, ame -
lyet az is me rő se ink és az ál ta lunk
ked velt cé gek, szer ve ze tek ál lí ta nak
össze szá munk ra. Idő vel el ér ke zünk
majd oda is, hogy csak olyan in for -
má ci ók kal ta lál ko zunk majd, ame lyek
ér de kel nek is min ket.

g N. B.

A kis ha lak és a nagy hal
e g yH áZ é S vil ág H álÓ

Rovatgazda:NagyBence
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EzennelmegrendelemazEvangélikusÉletet
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Megrendelő neve és címe:

Kézbesítési név és cím:
(ajándék előfizetés esetén)

Afentielőfizetésidíjakbelföldre(illetveRomániaésSzlovákiaterületén)érvényesek!

Kér jük, a szel vényt NYOM TA TOTT NAGY BE TŰK KEL tölt se ki, és küld je vissza az aláb bi cím re:
EvangélikusÉletszerkesztősége,1085Budapest,Üllőiút24.
(A bo rí ték ra szí ves ked jék rá ír ni: „Elő fi ze tés”.)
A szel vényt az 1/486-1195-ös fax szám ra is el küld he ti.

Kér jük, hogy eset le ges kér dé se i vel, az elő fi ze tés sel kap cso la tos prob lé má i val ke res se
szerkesztőségünket az 1/317-1108-as vagy a 20/824-5519-es te le fon szá mon.
Elő fi ze tés sel kap cso la tos e-ma il jét az elofizetes@evelet.hu cím re küld he ti el.

AJÁNDÉ KOZ Z ON EVAN GÉ LIKUS É LETET!

A Ger gely-nap tár har ma dik hó nap -
ja a ne vét Mars ról, az óko ri ró mai mi -
to ló gia had is te né ről kap ta. Ő Ro mu -
lus nak és Remus nak, a le gen da sze -
rint Ró mát meg ala pí tó iker pár nak is
az ap ja. A né pi ka len dá ri um sze rint
már ci us ne ve böjtmáshava.

Az idő já rás iga zán eb ben a hó nap -
ban for dul ta vasz ba. Bár Ger gely nap -
ján (12.) még ha vaz hat, de min den ki jól
is me ri a mon dást: „Sán dor, Jó zsef,
Be ne dek zsák ban hoz nak me le get.”
2004-ben pél dá ul 24,9 fok volt Sze ge -
den 19-én, Jó zsef-na pon. Az elő ző
év ben vi szont 23-án Pak son –11,3 fok -
nál állt meg a hő mé rő hi gany szá la. 

Az Or szá gos Me te o ro ló gi ai In té -
zet egy ko ri igaz ga tó já nak, RéthlyAn-
talnak az Időjárásieseményekésele-
micsapásokMagyarországon cí mű
négy kö te tes gyűj te mé nye más szél ső -
sé gek ről is be szá mol. Míg pél dá ul
1421-ben vi rá goz tak a fák már ci us ban,
ad dig 1655-ben hó fú vá sok kés lel tet -
ték a me zei mun kát. Hu szon egy év -
vel ké sőbb a szá raz ság mi att por fel -
hő lep te el az uta kat, 1782-ben pe dig
ár vi zek pusz tí tot tak.

Már ci us 15-én nem csak az 1848-
as ese mé nyek re em lé kez he tünk.
1655-ben e na pon vá lasz tot ták ná dor -
rá WesselényiFerencet a po zso nyi or -
szág gyű lé sen. 1847. már ci us 15-én ala -
kult meg az El len zé ki Párt, amely a
ma gyar or szá gi re form el len zék kü lön -
bö ző irány za ta it egye sí tő po li ti kai
cso por to su lás volt. El ső el nö ké vé
gróf BatthyányLajost vá lasz tot ták.
1939-ben e na pon né met csa pa tok
vo nul tak be Prá gá ba. 1948. már ci us
15-én az 1848-as for ra da lom szá za dik

év for du ló ja al kal má ból elő ször ad tak
át Kos suth-dí ja kat. 1985-ben pe dig
ek kor je gyez ték be a vi lág el ső in ter -
ne tes do ma inne vét (symbolics.com).

Idén már ci us 31-ére esik hús vét va -
sár nap. E nap tá ri nap hoz is szá mos
ha zai és egye te mes tör té nel mi ese -
mény köt he tő. Kö zü lük áll jon itt né -
hány.

1387 – Luxemburgi Zsigmondot
Szé kes fe hér vá ron ma gyar ki rállyá
ko ro náz ták.

1889 – Pá rizs ban át ad ták az Eif fel-
tor nyot.

1901 – Niz zá ban a Daim ler Mo tor
be mu tat ta új au tó mo dell jét, ame lyet
a meg ren de lő lá nyá ról Mer ce des -
nek ne vez tek el.

1909 – El kezd ték épí te ni a Ti ta nic
ne vű gőz ha jót az ír or szá gi Bel fast ban.

1987 – A Szov jet uni ó ban fel lőt ték
a Mir űr ál lo más csil la gá sza ti mo dul -
ját, a Kvant–1-et.

Né hány szü le té si év for du ló:
1596 – RenéDescartes fran cia ma -

te ma ti kus, fi lo zó fus, ter mé szet tu -
dós, író.

1732 – JosephHaydn oszt rák ze ne -
szer ző.

1900 – SzabóLőrincma gyar köl tő.
g Összeállította: Bo da Zsu zsa

Már ci u si kró ni ka

Az idei tél vé ge, a ta vasz ele je igen csak
bő vel ke dett és bő vel ked ni fog kü -
lön le ges csil la gá sza ti lát ni va lók ban.
Feb ru ár 15-én a Föl det mind össze 28
ezer ki lo mé ter re – koz mi kus ér te lem -
ben egy ha jí tó fá nyi ra – kö ze lí tet te
meg a 2012 DA14 kis boly gó. Az nap
haj nal ban pe dig egy Apol lo-kis boly -
gó csa lád hoz tar to zó óri ás me te o rit
rob bant fel Orosz or szág fe lett, ri a dal -
mat és anya gi kárt okoz va, em be ri
egész ség ben kárt té ve, ugyan ak kor a
tá vo li Urál-vi dék re is be szi vár gó mo -
dern tech ni ká nak kö szön he tő en min -
den idők leg job ban do ku men tált me -
te o rit je len sé gét pro du kál va. 

De a lát ni va lók so ra ez zel ko ránt -
sem ért vé get! Már ci us kö ze pén egy
vi szony lag fé nyes, sza bad szem mel is
lát ha tó üs tö kös, a PanSTARRS tű nik
fel az ég bol ton.

De mi fé le szer zet az üs tö kös? Ta lá -
ló meg fo gal ma zás sal – „lát ha tó sem mi”.
Csó vá já ban ugyan is az anyag a Föl dön
mes ter sé ge sen elő ál lí tott lég üres tér -
nél, a vá ku um nál is rit kább. Ha lad junk
azon ban be lül ről ki fe lé. Az üs tö kös
mag ját jég be ágya zott por és kő zet tör -
me lék al kot ja. „Pisz kos hó go lyó”, hogy
min den ol va só szá má ra szem lé le tes le -
gyen. A Nap kö ze lé be ér ve ol vad ni
kezd, és ki ala kul kó má ja, az üs tö kös „fe -
je”, ré gi e sen „üs tö ke”. Az égi test in nen
kap ta ne vét – ko mé ta vagy üs tö kös. A
ki áram ló anyag hoz za lét re a csó vát, a
lo bo gó „ha jat”, mely két rész ből áll: a fé -
nye sebb por ból és hal vá nyabb töl tött
ré szecs ke áram ból. Az előb bit por-, az
utób bit ion csó vá nak ne ve zik. 

Üs tö kö sök min den éj jel lát ha tók az
égen, de több sé gük csak na gyobb át -
mé rő jű táv cső vel vizs gál ha tó. Iga zán
lát vá nyos üs tö kö sök át la go san tíz-ti -
zen öt éven te tűn nek fel.

Ilyen a mos ta ni csó vás égi ván dor.
A C/2011 L4 (Pan STARRS) – az in -
ter ne ten szép szám ban el ér he tő ke -
re ső tér ké pek se gít sé gé vel – az esti
órák ban nyu ga ton ke res he tő. Lát vá -
nyát fo koz hat ja egy bi no ku lár, az az
va dász táv cső hasz ná la ta. Az or szág
be mu ta tó csil lag vizs gá ló i ban ko mo -
lyabb mű sze rek kel és szak sze rű tá jé -
koz ta tás sal vár ják a lát vány iránt ér -
dek lő dő la i ku so kat. 

A csó vás égi ván dor meg fi gye lé sé -
re áp ri lis kö ze pé ig-vé gé ig van le he -
tő ség, majd a Nap tól egy re tá vo lod -
va ró ja to vább égi út ját.

g Re zsa bek Nán dor

Üs tö kös az égen

aZ e van g é li KUS .HU Hon l ap rÓl ajánl jUK

evan gé li kus báb fesz ti vál
A bu da pes ti Ko lib ri Szín ház ban ren dez ték meg már ci us 2-án a 12. or szá gos evan gé li kus báb fesz -
ti vált. A fesz ti vál szer ve zői a 150. zsol tár egyik ver sét vá lasz tot ták mot tó ul: „Mindenlélekdicsér-
jeazUrat!”, így a ZeneaBibliában té mát jár ták kö rül a részt ve vők. Az egyes cso por tok elő adá -
sa it meg te kint he tik az Evangélikus.hu ol da lon, az aláb bi lin ken (videó:GyőriAndrásTimótheus,
HorváthDánielOlivér,SziszNóra,PeteDániel):http://href.hu/x/jhhs

Sze mé lyes múlt fel tá rás – dr. Har ma ti Bé la élet re gé nye
Há rom éve ké szí ti már egy há zunk nyug dí jas püs pö ke sze mé lyes vissza em lé ke zé sét MinisterDo-
mini(AzÚrszolgája)avasfüggönymindkétoldalán cím mel, amely bi zo nyá ra nagy ér dek lő dés -
re szá mít hat. Az Evangélikus.hu a szer ző en ge dé lyé vel eb ből a könyv ből kö zöl rész le te ket ol da -
lán: http://href.hu/x/jhhu

lu ther-vá ro si le gen dák – be szél ge tés ma ko vicz ky gyu lá val
A Lu ther-év ti zed kez de te óta min den év ben meg hív nak egy kül föl di ösz tön dí jast Wit ten berg be. Ma -
gyar or szág ról MakoviczkyGyula sze ge di lel kész ve he tett részt a prog ram ban. 2012 ja nu ár já ban kezd -
te meg egy éves mun ká ját az EKD (Evan gelis che Kirche in Deutsch land – Né met or szá gi Pro tes táns
Egy ház) wit ten ber gi kép vi se le tén. Ve le be szél ge tett az Evangélikus.hu:http://href.hu/x/jhht

ElőadásaBudakesziProtestánsKörben.Már ci us 21-én, csü tör tö kön 19 óra kor a Kál vin te rem -
ben (Bu da ke szi, Fő u. 159.) BereczkyZoltán lel ki pász tor tart elő adást Kazettásmennyezetekama-
gyarországireformátustemplomokban cím mel. Sze re tet tel vá runk min den ér dek lő dőt. Az elő adás
in gye nes. Ado má nyo kat a Bu da ke szi Pro tes táns Kör te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sá ra el fo ga dunk.

h i r d e T é s
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VASÁRNAP

5.25/M1
Hajnaligondolatok
6.30/DunaTv
Szentföldiszenthelyeküzenete
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
A damaszkuszi úton
8.30/RégióRádió1485–
AM1485kHz
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)
10.55/M1
Evangélikusifjúságiműsor
11.05/M1
Csodáttermőhit
Steinbach József református
püspök portréja

HÉTFŐ

9.30/DunaTv
Élőegyház (vallásihíradó)
10.00/DunaTv
Istenkezében
XVI. Benedek
13.55/M1
Magyarlakta–
Vidékekkrónikája
19.00/Bartókrádió
Verdi&Wagner200
Két egyéniség – két világ
22.00/Bartókrádió
Dzsesszkoncertek
Klasszikus és dzsessz
Az Amadinda ütőegyüttes
22.05/M2
Unokáinkislátnifogják
aVárkertbazárt
23.00/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)

KEDD

19.35/Bartókrádió
KapcsoljukaBartókBéla
NemzetiHangversenytermet
Britten: Tavasz szimfónia
19.55/DunaWorld
Tálentum
Bogányi Gergely
zomgoraművész
20.00/CorvinusRádió
(Sopron)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
20.30/DunaWorld
ArejtélyesXX.század
Kun Miklós történész műsora
21.15/DunaTv
Hallgassaszívedre!
(amerikaijátékfilm,2010) (97’)
2.20/TV2
Táncalak
(magyarzenésfilm,2002) (67’)

SZERDA

5.20/M1
Hajnaligondolatok
13.06/Kossuthrádió
Rádiószínház
Kosztolányi Dezsőné
visszaemlékezése – 5/1. rész
13.30/Kossuthrádió
,,Tebennedbíztunk
eleitőlfogva...’’
A református egyház félórája
15.30/DunaWorld
Reformátusmagazin
15.55/DunaWorld
Evangélikusifjúságiműsor
22.05/M2
Találkozópont
(magyardokumentumfilm)
23.00/DunaTv
Beavatás
Czakó Gábor televíziós esszéje
0.10/DunaTv
Vannakvidékek
Budapest

CSÜTÖRTÖK

10.20/DunaTv
FejezetekMagyarország
közlekedéstörténetéből
(ismeretterjesztősorozat)
Arccal a vasút felé
11.25/M2
Magyarnépmesék
14.30/Bartókrádió
Népzeneújragondolva
16.00/PaxTv
Jézussírt
A Biblia és az emberi érzelmek
19.42/Kossuthrádió
Apámkakasa
Lackfi János megzenésített
versei a Kaláka együttes
feldolgozásában
21.15/DunaTv
Alegényanya
(magyarjátékfilm,1989) (75’)
22.30/M1
NemzetiNagyvizit
Az egyházszervezet
alapítása, kiterjesztése

PÉNTEK

11.25/AgnusRádió
(Kolozsvár)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
14.06/Kossuthrádió
Almaésfája
Szirtes Edina Mókus 
és mestere, Kovács Ferenc
19.55/DunaTv
Képviselőúr
(magyarjátékfilm)
21.32/Kossuthrádió
Nemesércéssalak
Részletek Kászonyi Dániel
emlékiratából 1848-ból
23.10/M1
Tétovatangó
(franciafilmdráma,2005) (90’)
23.25/DunaTv
KoncertekazA38hajón–
Napra:,,Jaj,avilág’’
(koncertfilm)

SZOMBAT

9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu, ismétlés: 23.00)
12.05/DunaWorld
Múlt-kor
Régészet
15.05/Bartókrádió
Egyzenemű–többelőadás
Bach: V. brandeburgi verseny
19.00/DunaTv
Határtalanulmagyar
(művészeti,tudományos
magazin)
19.30/Kossuthrádió
Micimackókuckója
A. A. Milne meseregényének
rádióváltozata folytatásokban
21.15/DunaTv
Selyem
(angol–francia–japán–
kanadai–olaszjátékfilm,
2007) (104’)

VASÁRNAP

7.20/M1
Evangélikusifjúságiműsor
9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)
10.30/Bartókrádió
AConcertoKölnésaBerlini
RádióÉnekkarának
virágvasárnapihangversenye
12.05/M1
Virágvasárnapievangélikus
istentisztelet
Közvetítés Pilisről
13.00/Bartókrádió
KapcsoljukDublint
Haydn: A Megváltó utolsó
hét szava a keresztfán
23.00/Bartókrádió
AzÍrKamarazenekar
hangversenye
James MacMillan: 
Az utolsó hét szó
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va sár nap (már ci us 17.)
Azasszonyelbeszélteazegésznépelőtt,hogymiértérintettemegőt,éshogy
mikéntgyógyultmegazonnal.Jézuspedigeztmondtaneki:„Leányom,hited
megtartotttéged,menjelbékességgel!” Lk 8,47–48 (2Móz 15,26b; Mk 10,35–
45; Zsid 5,7–9; Zsolt 22,1–22) A hit sze re pét nem le het elég gé hang sú lyoz -
ni! Le het va la ki tes ti leg egész sé ges, ha az Is ten nel va ló kap cso la ta, a hi te „be -
teg” – az éle te is sé rült lesz. Nem le het tel jes a bé ke, a har mó nia, a jö vő be
ve tett hit, ha Is ten „érin té se” nem kez di meg gyó gyí tó mun ká ját raj tunk, ben -
nünk. Hí já val va gyunk mind a tel jes ség nek, egész-ség nek, ha nem ren dez -
zük Is ten nel a dol ga in kat. Bű ne ink kel kell elé men nünk, a tes tün ket-lel kün -
ket el csú f í tó se be ink kel, és fel tár ni előt te. Nem fog el ta szí ta ni, mert nem em -
ber, nem un do ro dik bű ne ink től, ha nem meg vál tás ra szo ru ló lé nyün ket szán -
ja meg. Jé zus sze re tet tel gyó gyít, de ezt csak a hit tud ja be fo gad ni.

Hét fő (már ci us 18.)
Addtudtomra,Uram,életemvégét,meddigtartnapjaimsora,haddtudjammeg,
milyenmulandóvagyok!Zsolt 39,5 (Fil 3,20; Zsid /6,20/7,1–3/16–17/24–27; Lk
22,7–23) Éle tünk Is ten ke zé ben van. El hor doz ha tat lan te her len ne, ha tud nánk,
mi kor ér vé get az éle tünk vagy – fő leg – a sze ret te ink éle te. A zsol tár író ugyan -
ak kor alap ve tő em be ri vá gyun kat fo gal maz za meg: hogy lás sunk el az út vé -
gé ig. Há la le gyen Is ten böl cses sé gé nek, aki meg kí mél min ket et től a ter hes
tu dás tól. Él jünk úgy, hogy min den na pun kon tisz ta szív vel, lé lek kel, tisz ta lel ki -
is me ret tel, igé jé hez hű sé ge sen tet tük meg a ránk bí zott dol go kat, hogy akár azon -
nal meg áll has sunk előt te, ha szó lít. De ne fé le lem mel, ha nem tel jes bi za lom mal
és öröm mel te gyük, hi szen tud juk: örök éle tünk van a mennyei ha zá ban. 

Kedd (már ci us 19.)
Apusztábanisláttad,hogyúgyvitttégedIstened,azÚr,ahogyanfiátvisziazem-
ber. 5Móz 1,31a (1Jn 4,16a; Jób 19,21–27, Lk 22,24–30) A gyer me ket át öle lő, ölé -
ben vi vő apa ké pe rend kí vül ki fe je ző. De még egy ilyen apá nál is töb bet ad ne -
künk mennyei Atyánk. Az is te ni gond vi se lés nem csak ak kor van je len éle tünk -
ben, ami kor azt mi „lát juk”, érez zük, ta pasz tal juk! Ő min dig ve lünk van! Iz ra el
fi ai (is) azt hi het ték, hogy Is ten el for dí tot ta or cá ját tő lük, pe dig ép pen hogy sza -
ba du lá su kat ké szí tet te elő, és a meg pró bál ta tá so kon ke resz tül ve zet te őket a szá -
muk ra leg jobb vég ki fej let fe lé. A sö tét ben, az ár nyék ban, a szen ve dés ben, gyász -
ban is ott ra gyog Is ten nap ja az éle tün kön, ám ezt csak hi tünk ál tal lát hat juk meg. 

Szer da (már ci us 20.)
Hamajdaztmondjáknektek,hogyforduljatokahalottidézőkhözésjöven-
dőmondókhoz,akiksuttognakésmormolnak,eztfeleljétek:NemIstenéhezkell
fordulniaanépnek? Ézs 8,19a (Kol 2,15; Zsid 9,11–15; Lk 22,31–38) Mi az iga -
zi ta ní tás? Mer re for du lunk, hon nan vár juk vi gasz ta lá sun kat, erőn ket, jö -
vő ké pün ket? Ki nek a ke zé be he lyez zük bi zal mun kat? Ézsa i ás óta nem lett
egy sze rűbb a hely zet, sőt… Spi ri tu á lis „ta ní tá sok” döm ping je áraszt el min -
den fe lől. Szá mos kö zü lük ve szé lyes vi zek re visz, fél re ve zet, meg té veszt. Is -
ten hez kell for dul ni, mert egye dül ná la van az élet, az igaz ság és az út, amely
a meg sza ba du lás hoz ve zet.

Csü tör tök (már ci us 21.)
Jézuspedigvetteazötkenyeretésakéthalat,feltekintettazégre,megáldot-
ta,megtörte,ésatanítványoknakadta,hogytegyékasokaságelé.Ettekésjól-
laktakmindnyájan. Lk 9,16–17a (3Móz 26,5b; 1Kor 2,1–5; Lk 22,39–46) Jé -
zus min den szük ség le tünk ről tud, és meg ad ja, ami az élet hez kell. Ta lán nem
lett vol na vi lág gaz da sá gi vál ság, ha az em be ri ség be éri az zal, ami elég sé ges,
meg be csü li és há lá val ve szi azt, amit kap – mert min dent kapunk az Is ten -
től! Nem jár.Nincs más út, mint rá te kin te ni ar ra, aki az öt ke nye ret és a két
ha lat ad ja. Lu ther a Kiskátéban a Miatyánknál ta nít ja, hogy „há la adás sal ve -
gyük min den na pi ke nye rün ket”.

pén tek (már ci us 22.)
Istenaztakarja,hogymindenemberüdvözüljön,éseljussonazigazságmeg-
ismerésére. 1Tim 2,4 (2Sám 7,28a; Zsid 10,1.11–18; Lk 22,47–53) Is ten azért
küld te el Krisz tust a vi lág ba, hogy min den ki üd vö zül jön. Mind annyi an rá -
szo ru lunk ke gyel mé re, sze re te té re, gyó gyí tá sá ra. Meg vál tó mű vét azért vit -
te vég hez, hogy vé gül mindenkihez el jus son a Szent lé lek meg szen te lő és meg -
iga zí tó mun ká ja. Az igaz ság Krisz tus evan gé li u má ban tá rult fel az em ber szá -
má ra. „Mi az igaz ság?” – tet te fel a kér dést Pi lá tus. Ne künk meg van a le he -
tő sé günk, az időnk is adott, hogy meg is mer jük, be fo gad juk, él jük, hir des -
sük, di cső ít sük az igaz sá got: Jé zus Krisz tust.

Szom bat (már ci us 23.)
MikorpedigJézusmárközeledettazOlajfákhegyéneklejtőjéhez,atanítvá-
nyokegészsokaságaörvendezvefennhangondicsérnikezdteIstentmindazo-
kértacsodákért,amelyeketláttak. Lk 19,37 (2Móz 15,2a; Jel 14,1–3/4–5/; Lk
22,54–62) „Ami kor Jé zus di cső sé ge sen be vo nul Je ru zsá lem be, er re a fu tó ün -
nep lés re fu tot ta a vi lág ere jé ből. Az után még az em lé két is el so dor ja a pil la -
nat, és be le pi az út po ra.” (PilinszkyJános a vi rág va sár nap ról.) Há la Is ten nek,
hogy nem so dor ja el és nem le pi be. Igaz, be fe di na po kon be lül a ré mü let, a
döb be net, a bot rány: amit Is ten el ké szí tett az em ber sza ba dí tá sá ra, azt az em -
be ri el me fel nem fog hat ja, meg nem ért he ti, csak a hit ké pes rá. Ad ja Is ten
ne künk ezt az ör ven de ző, di cső í tő, le bo ru ló, Krisz tust imá dó hi tet!

g Kő há ti Do rottya

Új nap – új kegyelem
meg hí vó to vább kép ző kon zul tá ci ó ra

A gyü le ke ze ti mun ka társ-kép ző vég zett hall ga tói ré szé re to vább kép ző kon -
zul tá ci ót tar tunk áp ri lis 12–14. kö zött Pi lis csa bán, a Bé thel Evan gé li kus
Misszi ói Ott hon ban (Szé che nyi u. 8–12.). Je lent kez ni le het a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá ja cí mén PolyákKata test vé -
rünk nél (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.), te le fo non a 20/824-2013-as szá -
mon vagy a ka ta.po lyak@lu the ran.hu e-mail cí men áp ri lis 3-ig.

A rész vé tel és az el lá tás té rí tés men tes. A rész le tes prog ra mot ké sőbb
pos táz zuk a részt ve vők nek. Öröm mel vár juk min den ér dek lő dő és vég -
zett hall ga tón kat.

D. Sze bik Im re nyugalmazottpüspök,tanfolyamvezető

HÍREK, HIRDETÉSEK

nyug dí jas pap nék és pap nők csen des nap ja
Türelem–demeddig? cím mel nyug dí jas pap nék és pap nők csen des nap -
já ra ke rül sor már ci us 23-án 9.30–15 óra kö zött a Bu da pest-De ák té ri evan -
gé li kus gyü le ke zet nagy ter mé ben. Az al kal mon GerőfiGyulánédr.Bre-
bovszkyÉva és SefcsikZoltán lel ké szek, va la mint BenczúrLászló épí tész
szol gál. Min den kit sze re tet tel hív nak és vár nak a szer ve zők.

eK me-est: 
misszió fe lül né zet ből

és alul né zet ből
Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye -
sü let (EK ME) kö vet ke ző össze jö -
ve te lét már ci us 18-án, hét főn 18–
20 óra kö zött tart ja. Elő adó a
Kon gó ból szár ma zó FranceMu-
tombo Tshimuanga lel kész, az
Af ri ká ért Ala pít vány ve ze tő je, aki
ti zen hat éve él Ma gyar or szá gon.
Az est té má ja: Missziófelülnézet-
ből és alulnézetből. Hely szín: a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház Or szá gos Iro dá já nak elő adó -
ter me (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.
– be já rat az ut ca fe lől).

Min den ér dek lő dőt hí vunk és
sze re tet tel vá runk.

AzEKMEvezetősége


