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– A stutt gar ti Szent Gel lért Ka -
to li kus Egy ház köz ség egy ház ta -
ná csa – pro tes táns szó hasz ná lat -
ban pres bi té ri u ma –, amely nek
ma gam is tag ja va gyok, szor gal -
maz ta, hogy fog ja nak össze az egy
he lyen, ese tünk ben Stutt gart ban
és kör nyé kén élő ma gya rok. En -
nek az össze fo gás nak az elő moz -
dí tá sa ér de ké ben ala pí tot ta meg
az em lí tett tes tü let 2011. no vem -
ber 5-i ülé sén a Stutt gar ti Ma gya -
rok Szö vet sé gét.

A szö vet ség nek a szó ha gyo má -
nyos ér tel mé ben vett szer ve ze ti
fel épí té se nincs, de alap sza bály -
za ta van. Úgy mű kö dik, hogy ál ta -
lá ban éven te több ször össze ülünk
a he lyi ma gyar szer ve ze tek kép vi -
se lő i vel, hogy egyez tes sük a kö -
zös vagy az ön ál ló prog ra mo kat.
Köz ben ter mé sze te sen igyek -
szünk ügyel ni ar ra, hogy ne le gye -
nek át fe dé sek. A ren dez vé nyek -
kel kap cso la tos tud ni va ló kat vé -
gül a web mes ter te szi fel a vi lág -
há ló ra.

Ez az úgy ne ve zett – tud tom mal
pél da nél kü li – „stutt gar ti mo -
dell”, amely nek te hát az a lé nye -
ge, hogy ál ta la er nyő szer ve zet be
let tek tö mö rít ve az egy más ról ko -
ráb ban ugyan már tu dó, de
hosszabb-rö vi debb ide je egy más -
tól füg get le nül mű kö dő ma gyar
szer ve ze tek.

A Stutt gar ti Ma gya rok Szö vet -
sé gé nek hon ol da la – szán dé ko san
hasz ná lom ezt a szót, mert ez nem

hon lap – a stutt gar ti-ma gya rok-szo -
vet se ge.de/ cí men ér he tő el. Ki-ki
itt is mer ked het az ön ál ló sá gu kat
ter mé sze te sen meg tar tó ma gyar
cso por tok kal, és ez ál tal a szö vet -
ség el ér he ti ki tű zött cél ját: hogy a
Stutt gart ban és kör nyé kén élő
hon fi tár sak nak hírt ad jon a he lyi
ma gyar szel le mi és kul tu rá lis élet
min den ese mé nyé ről.

Ha va la ki fel ke re si ezt az ol dalt,
lát hat ja a ti zen egy szer ve zet ne -
vét, és kö zü lük ki vá laszt hat ja azt,
ame lyik ről töb bet sze ret ne tud ni.
Nem kell te hát sen ki nek „össze -
vissza” ke res gél nie, min dent –
prog ra mo kat, ne ve ket, cí me ket –
meg ta lál egy he lyen.

Vé le mé nyem sze rint ez a fel -
hasz ná lók szá má ra is épp olyan
hasz nos, mint szá munk ra, hi szen
így min den át lát ha tóbb, emel lett a
ma gyar mun ka ko or di ná lá sát is
nagy ban se gí ti ez a kö zös in ter ne -
tes fe lü let.

A Stutt gar ti Ma gya rok Szö vet -
sé gé be tö mö rült szer ve ze tek –
fel so ro lás sze rű en – a kö vet ke zők:
81. Sz. Do bó Ist ván Cser kész csa -
pat, Eras mus Aka dé mia, Hun nia
Ba rá ti Kör, Ma gyar Is ko la, Ma -
gyar Kul túr in té zet, Ma gyar Óvo -
da, Nap vi rág Kul túr egye sü let,
Szent Gel lért Ka to li kus Egy ház -
köz ség, Würt tem ber gi Ma gyar
Pro tes táns Gyü le ke zet, Csö bör -
csök Tánc cso port, Tu rul Ba ran ta
Egye sü let.

For rás: www.nem ze ti re gisz ter.hu

Mo dell ér té kű 
kez de mé nye zés
Stutt gart ban
Sze gi Osz kár 
a Stutt gar ti Ma gya rok Szö vet sé gé ről
Ami kor az em ber fia, avagy lá nya Né met or szág Ba den-Würt tem -
berg szö vet sé gi tar to má nyá nak fő vá ro sá ba ér ke zik, és az it te ni ma -
gya rok kö zött for go ló dik, ha ma ro san hol itt, hol ott hall hat ja a kö -
vet ke ző ki fe je zést: „stutt gar ti mo dell”. Hogy mi is ez vol ta kép pen,
en nek igye ke zett utá na jár ni Gaz dag Zsu zsan na. Fel vi lá go sí tá sért a
Stutt gar ti Ma gya rok Szö vet sé gé nek egyik „mo tor já hoz”, Sze gi Osz -
kár hoz for dult.

Ha a ked ves ol va só azt gon dol ná,
hogy a cím va la mi is me ret len tör -
zsi nyel ven író dott, ol vas sa hát el
még egy szer. Egy kis se gít ség a
meg fej tés hez: ér de mes be vet ni
an gol nyel vi is me re te in ket…

Azon sze ren csé sek kö zé tar to -
zom, akik már ti zen éves ként
meg pil lant hat ták a „szép új vi lá -
got”, ugyan is a ki lenc ve nes évek
el ső fe lé ben is ko lám mal há rom -
hetes kon cert kör úton ve het tem
részt az Egye sült Ál la mok ban.
So sem fe lej tem el, ami kor bo ga -
rász tuk azt a fény má solt la pot,
me lyen a „Jól van dol ga a mos ta ni
hu szár nak…” kez de tű ének dal la -
ma és szö ve ge volt ol vas ha tó.
Csak épp an gol he lyes írás sal. Az
egyik szál lás adó kó rus sze re tett
vol na ked ves ked ni ne künk az zal,
hogy el ének li ezt a dalt ékes anya -
nyel vün kön. Mi vel sok ra nem
men tek vol na ve le, ha az ere de ti,
ma gyar he lyes írá sú ver zi ót kap -
ták vol na meg, kel lett ne kik egy
kis se gít ség…

Hogy mind ez mi ért ju tott most
eszem be? Nem azért, mert az ün -
nep ről el ső ként a hu szá rok ra gon -
dol nék. (Bár nyil ván sok gye rek –
ahogy ta lán egy kor én is – ve lük
hoz za össze füg gés be a nem ze ti ün -
ne pe ket.) Ha nem azért, mert
ugyan ezen a kon cert kör úton lát -
hat tam meg elő ször, mit je lent a
nem ze ti ün nep an nak, aki más hol
éli az éle tét, mint aho vá az anya -
nyel ve, eset leg a múlt já nak egy ko -
ráb bi, meg ha tá ro zó sza ka sza kö ti. 

A wa shing to ni hi va ta los au gusz -
tus 20-i ün nep sé gen vet tünk részt,
itt éne kel tük el töb bek kö zött Ko -
dály Zol tán Ének Szent Ist ván ki rály -
hoz cí mű kó rus mű vé nek női ka ri
vál to za tát. Biz to san nem em lé kez -
nék már er re ilyen pon to san, húsz

év táv la tá ból, ha nem él ne ben nem
élén ken, hogy mi lyen ha tást vál tott
ki a mű a hall ga tó ság kö ré ben. A
könnyes sze mek re a mai na pig em -
lék szem. Ak kor csak meg sej tet tem
va la mit ab ból, amit mos tan ra va la -
me lyest már ta lán meg is tu dok fo -
gal maz ni: más a je len tő sé ge az
ilyen ün nep nek az anya or szág ban,
és más a ha tá ron túl.

Mit is je lent az anya or szág ban
élők nagy több sé gé nek? 

A „leg fon to sabb”: egy mun ka -
szü ne ti na pot. Sze ren csés eset ben
egy négy na pos hét vé gét, amely -
hez még sze ren csé sebb eset ben jó
idő is tár sul, így a csa lád még el -
tölt het né hány kel le mes na pot –
utol já ra az is ko la kez dés előtt – a
Ba la ton nál. (Más kér dés, hogy ha -
za jut ni egy ilyen hét vé ge után fel -
ér egy túl élő tú rá val…) 

És per sze ne fe led kez zünk meg a
tű zi já ték ról sem! Azt min den kor -
mány tud ja, hogy cir kusz pe dig
kell a nép nek, így a tű zi já ték el ma -
ra dá sa szó ba sem jö het. Ilyen kor
per sze az ak tu á lis el len zék min dig
elő ve szi, hogy mind ez mennyi be
ke rült, hogy eb ből hány új ra élesz -
tő ké szü lé ket le he tett vol na vá sá -
rol ni, az épp ak tu á lis kor mány pe -
dig min dig vissza vág az zal, hogy
ami kor az el len zék kor má nyon
volt, ak kor bez zeg ők sem, sőt… 

Eszünk be jut nak még az ilyen -
kor szo ká sos – tű zi já té kon tú li –
prog ra mok is: mes ter sé gek ün ne pe a
bu dai Vár ban, az új ke nyér ün ne -
pe, Szent Jobb-kör me net, lég ipa -
rá dé stb.

De be le gon do lunk va jon mi itt -
hon, hogy mit is ün nep lünk au -
gusz tus 20-án? Van tar tal ma az ün -
nep nek? Ne ért sen fél re az ol va só,
nem kí vá nom os to roz ni azt, aki
ilyen kor nem gon dol val lá sos áhí -

tat tal az ál lam ala pí tó Szent Ist ván -
ra, hi szen ne künk mi sem ter mé -
sze te sebb an nál, mint hogy az ő or -
szá gá ban élünk. Köz he lyes pár hu -
zam mal: rit kán jut eszünk be a le -
ve gő re gon dol ni ad dig, amíg lég -
üres tér be nem ke rü lünk.

Jó ma gam – két ösz tön dí jas évet
le szá mít va – nem él tem, nem élek
kül föl dön. Azon ban ren ge teg
olyan em ber rel ta lál ko zom, akik
szü lő föld jük től tá vol élik min den -
nap ja i kat, akik nem az anya nyel -
vük kel kel nek-fek sze nek. So kan
kö zü lük bol dog, ki egyen sú lyo -
zott em be rek. De eggyel sem ta -
lál koz tam, aki nek ne hi á nyoz na
az ott hon. 

És ak kor még nem be szél tünk
azok ról, akik nem ön szán tuk ból,
ha nem po li ti kai dön té sek kö vet -
kez té ben ke rül tek anya or szá guk -
tól tá vol ra. Akik nek min den na -
pos küz de lem az anya nyelv meg -
őr zé se. Ők is vél he tő en azok kö zé
tar toz nak, akik nek a már em lí tett
kó rus mű, az Ének Szent Ist ván ki -
rály hoz egyik stró fá ja so kat mon dó
le het, és könnyet csal hat a sze -
mük be: „Vi rá gos kert va la hí res
Pan nó nia, / Mely ker tet ön tö zé
hí ven Szűz Má ria. / Is ten igé je
élt, bő volt szép vi rá ga, / Meg ho -
má lyo so dott ör ven de tes nap ja.” 

Ad ja Is ten, hogy mi, akik nek ter -
mé sze tes, hogy itt élünk, fel is mer -
jük, hogy iden ti tá sunk fon tos ré -
sze a szü lő föld, az anya nyelv!
Hogy mind ezt ér té kel ni tud juk, ne
be csül jük alá. Azok tól, aki ket tá -
vo labb ra so dort a sors, de iden ti tá -
suk fon tos ré szét ké pe zi ma gyar sá -
guk, min den képp ta nul ha tunk e té -
ren. Ők ezt ne héz lec ké vel ta nul -
ták meg. De va jon e ne héz lec ke
nél kül ne künk men ni fog ez…?

Szűcs Pet ra

„Yohl one dhol-ga 
a mosh-to ni whos-are-knock…”
Gon do la tok nem ze ti ün ne pünk ap ro pó ján

Szent István és Boldog Gizella szobra a budapesti Gellért-hegyen – Vadász György alkotása (1982)
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Anya or szá gi ösz tön dí ja sok a di asz pó rá ban
A di asz pó ra ma gyar sá gá nak hét köz na pi éle tét se gí ten dő negy ven -
hét ösz tön dí jas fi a talt kül dött a kor mány ez év már ci u sá tól a Kő rö si
Cso ma Sán dor prog ram ke re té ben öt-hat hó na pos idő tar tam ra a kül -
ho ni ma gyar lak ta te rü le tek re. A fi a ta lok több sé ge az Egye sült Ál la -
mok ba, Ka na dá ba uta zott, de ment ösz tön dí jas Auszt rá li á ba, Dél-
Ame ri ká ba, a nyu gat-eu ró pai or szá gok ba, va la mit Dél-Af ri ká ba és
Iz ra el be is. (Az ösz tön dí ja sok egyi ke – a né met or szá gi Stutt gart ban –
Gaz dag Zsu zsan na evan gé li kus lel kész, az Evan gé li kus Élet ko ráb bi új -
ság író ja. – A szerk.)

A prog ram cél ja, hogy az ösz tön dí ja sok mi nél job ban meg is mer jék
a di asz pó rá ban élők hét köz nap ja it, és se gít sék az éle tü ket. A fi a ta lo -
kat a di asz pó ra szer ve ze tek igé nye i nek meg fe le lő en vá lasz tot ták ki,
így van olyan or szág, aho vá ma gyar ta nár, van, aho vá nép tánc ok ta tó
vagy könyv tá ros ér ke zett. 

Az ösz tön dí ja sok már ci us ban ma gyar or szá gi kép zé sen vet tek
részt, vizs gát tet tek, ez után utaz tak az adott or szág ba. Há rom hó -
na pos kint tar tóz ko dás után jöt tek ha za be szá mo ló ra, majd to váb bi
két hó nap ra – au gusz tus–szep tem ber re – vissza tér nek ál lo más he -
lyük re.

For rás: MTI
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Szám ta lan név vel ta lál ko zunk a
Bib li á ban, van nak kö zöt tük hely -
ség-, hegy-, fo lyó-, de fő leg sze -
mély ne vek. Ez főként az Ószö vet -
ség re áll, amely ben he lyen ként
szin te vég nél kü li nem zet ség-
vagy szár ma zás lis ták so ra koz nak. 

Az an tik vi lág igen sze ret te a
hosszú ge nea ló gi ai fel so ro lá so kat.
Vá ro sok tar tot ták így szá mon la -
kó i kat, adó be haj tás nál pe dig el en -
ged he tet le nek vol tak. Nem cso da,
ha ma szin te a tu do má nyos ku ta -
tás le ges leg el ső je le i nek te kin tik
eze ket, mert „rend be”, rend szer -
be szed tek va la mit, ami re to váb bi
ku ta tá so kat épít het tek. Nyil ván a
bib li ai szer zők is ma gu ké vá tet ték
az ilyen szem lé le tet. 

Ilyen pél dá ul a Szent írás ele jén

kö zölt fel so ro lás – „Ádám nem zet -
sé gé nek köny ve” (1Móz 5) –, amely
ti zen két nem zet sé get kép vi se lő
fér fi ne vet so ra koz tat fel: Sét,
Énos, Ké nán, Ma hal alél, Jered,
Énók, Metú s elah, Lá mek, Nóé,
Sém, Hám és Jáf et. 

Az el ső do log, amely min den ava -
tat lan nak fel tű nik, hogy az ilyen
név lis ták ban csak el vét ve ta lál ko -
zunk női ne vek kel. Ál ta lá nos fel fo -
gás sze rint a fér fi ak ad ták át egy -
más nak a nem ze dé kek sta fé ta bot -
ját. Ők gon dos kod tak a nép fenn -
ma ra dá sá ról, a foly to nos ság ról.

Ugyan csak fel tű nik, hogy őket
tet ték fe le lős sé azért is, hogy ez a
nép min den ide gen be fo lyás tól
men tes le gyen – még ge ne ti ka i -
lag is. Ezs drás mond ja el köny vé -

ben, hogy mi lyen ko moly, csak -
nem et ni kaitisz to ga tás- szám ba
me nő vizs gá lat nak ve tet te alá a
ba bi lo ni fog ság ból ha za tért fér fi -
a kat. Nem bánt ve lük kesz tyűs
kéz zel: nem ke ve sebb mint száz -
ti zen nyolc olyan „hűt lent” ta lált,
aki a hosszú, csak nem hat van
évig tar tó de por tá lás ban ide gen
asszonyt vett ma gá nak. Ezs drás
ar ra kény sze rí tet te e fér fi a kat,
hogy küld jék el az asszo nya i kat,
és sa ját be val lá sa sze rint „ezek ke -
zet ad tak ar ra, hogy el bo csát ják fe le -
sé gü ket” (Ezsd 10,19). 

Az ószö vet sé gi hez ha son ló
név sort ta lá lunk két evan gé li um -
ban is. Má té és Lu kács egy más tól
he lyen ként el té rő en so rol ja föl a
ná zá re ti Jé zus őse it. Má té ezt a
„csa lád fát” Áb ra hám tól ere dez te -
ti az zal, hogy az ő evan gé li u ma
„Jé zus Krisz tus nak, a Dá vid fi á -
nak, az Áb ra hám fi á nak nem zet ség -
köny vé vel” (Mt 1,1) in dul. 

Lu kács visszá já ra for dít ja a sor -
ren det: Jé zus tól ha lad vissza fe lé
egé szen Ádá mig, il let ve Is te nig
(3,23–38). Ő nem ne ve zi ugyan
nem zet ség könyv nek ezt a név -
sort, ha nem egy sze rű en úgy köz li,
ahogy tu laj don kép pen „köz tu do -
má sú”: Jé zus et től és et től szár ma -

zik. Új don ság Má té nál az is, hogy
fel so ro lá sá ban öt nő is em lít te tik:
Tá már, Rá háb, Ruth, „Úri ás fe le sé -
ge” – az az Bet sa bé – és Má ria, aki
Jó zsef fe le sé ge. 

Akár hogy ér tel mez zük is eze -
ket a csa lád fá kat, annyi két ség te -
len, hogy mind ket tő Jé zus nak és
mű vé nek az Is ten ter vé ben már
ben ne rej lő „el ren de lé sét” kí ván ja
alá húz ni.

A leg el ső név, amellyel a Szent -
írás ban – az Is ten ne ve után – ta lál -
ko zunk, az el ső em be ré: Ádám.
Va ló szí nű leg úgy kel le ne for dí ta -
ni, hogy em ber vagy em be ri ség –
mint gyűj tő fo ga lom. Rö vid ne vé -
ben már két to váb bi hé ber szó is
ben ne fog lal ta tik. Az egyik a dám,
ez vért je lent. A má sik az adá máh,
amely a föld, a föld po rá nak sza va.
En nek meg ala po zá sa is meg ta lál -
ha tó: 1Móz 2,7 sze rint Is ten Ádá -
mot „a föld po rá ból for mál ta”, s lel -
ket le helt be le. Nó é nak pe dig meg -
pa ran csol ta, hogy „húst az él te tő
vér rel együtt ne egye tek” (1Móz 9,4). 

Ádám te hát azt az em bert/em be -
ri sé get je len ti, aki nek szo ros kap -
cso la ta van a vér rel mint az élet
hor do zó já val (3Móz 17,4), s így je -
lent he ti az em ber pusz ta lé tét, va la -
mint kö ze van a föld höz, amely ből
for mál ta tott, s amely be egy kor
vissza tér: „Bi zony por vagy, és vissza
fogsz tér ni a por ba!” – ezt kap ja ké -
sőbb út ra va ló ul az éden kert ből ki -

űzött Ádám (1Móz 3,19). En nek a
vér ből, por ból és is te ni le he let ből
for mált kis em be ri ség nek ad ta
nagy, te rem tett vi lá gát Is ten. Már
ez is cso dá nak te kint he tő!

Mi u tán Ádám tár sat ka pott, ne ki
ő adott ne vet: Évá nak ne vez te el.
Mi így vet tük át ezt a ne vet a gö rög
Eua szó ból. Az ere de ti hé ber ne ve
azon ban Hav vá. „Ő lett az any ja
min den élő nek” – így ma gya ráz za a
név ér tel mét 1Móz 3,20. A név ben
ott rej lik a hé ber ha ja szó, amely
élőt je lent. Vi lá gos te hát, hogy az
élő ki hor do zá sa és vi lág ra ho za ta la
szo ro san ál ta la tör té nik.

Így lett két ne mű vé az em be ri ség
(1Móz 1,27), ame lyet a ket te jük ne -
ve is ki fe jez. Ádám, az em be ri ség
te hát fér fi ból (is) és nő ből (is sá) áll
(1Móz 2,23). Ket te jük eggyé vá lá -
sá ból (1Móz 2,24) szü let nek gyer -
me ke ik, Ká in, Ábel és Sét (1Móz
4,1.2.25). Ká int édes any ja már mint
Is ten aján dé kát fo gad ja, nem tud -
ván, hogy az majd az öccse, Ábel
éle té re tör. Ne ve va ló szí nű leg ko -
vá csot, al ko tót je lent. A mi Ábel
for mánk a hé ber he bel szó ból va ló,
amely nek „le he let” a je len té se, te -
hát vi se lő je éle té nek mu lan dó sá gá -
ra és rö vid sé gé re utal. Mi u tán báty -
ja meg öl te őt, mint egy pót lá sul
kap ták a szü lők har ma dik fi u kat,
Sé tet. Ne ve „meg ren del tet” vagy
„pót lást” je lent (1Móz 4,25).

Gé mes Ist ván

Mi a ne ve?

Rejt vény – ki ről van szó?
Ra vasz ha di cselt eszelt ki. Har minc ezer vi tézt kül dött el, hogy a vá -
ros mö gött áll ja nak fel, míg ő ma ga a töb bi ek kel szín leg szem ben
meg tá mad ta a vá rost. Ami kor a vá ros la kók el len áll tak, ő né pé vel
meg fu ta mo dott. Az őt ker ge tők így véd te le nül hagy ták vá ro su kat,
amely be be vo nul ha tott a les ben ál ló har minc ezer. Így ke rült két tűz
kö zé a vá ro si se reg, és meg döb ben ve lát ta, hogy ég a vá ro sa.

Mi a ne ve an nak, aki ezt a ha di cselt ki eszel te? Ne ve azt je len ti:
„Is ten a sza ba dí tás”. (A meg fej tés a ró la el ne ve zett ószö vet sé gi
könyv ben ta lál ha tó.)

Kez det ben te rem tet te Is ten az
eget és a föl det. 

Sok mil lió év múl va azon ban az
em ber vég re elég okos lett. Azt
mond ta: „Ugyan, ki be szél még itt
az Is ten ről? Én ma gam ve szem
ke zem be a jö vő met!”

Meg tet te, és el kez dő dött a föld
utol só hét nap ja. 

Az el ső nap reg ge lén el ha tá roz ta
az em ber, hogy sza bad lesz és jó,
szép és bol dog. Már nem Is ten
kép má sa, ha nem em ber. És mert
va la mi ben hin nie kel lett, hitt a
sza bad ság ban és a sze ren csé ben,
a bör zé ben és a ha la dás ban, a
terv sze rű ség ben és sa ját biz ton -
sá gá ban. Az tán – biz ton sá ga ér -

de ké ben – meg töl töt te lá ba alatt a
föl det ra ké ták kal és atom bom -
bák kal. 

A vég ső idők má so dik nap ján el -
pusz tul tak a ha lak az ipa ri szenny -
vi zek től és a ma da rak a vegy ipar
mér ge ző po rá tól, ame lyet a her -
nyók nak szán tak. A me zei nyu lak
is az uta kon ha gyott ólom fel hők -
ben, az öl ebek a kol bász szép pi -
ros szí né től. A he rin gek a ten ger
szí nén úszó olaj tól és az óce á nok
mé lyén lé vő sze mét ra ká sok tól,
mert a sze mét ra dio ak tív volt. 

A har ma dik na pon ki szá rad tak a
fü vek a me ző kön, el szá rad tak a
lom bok a fá kon, a mo hák a szik lá -
kon és a vi rá gok a ker tek ben.

Mert az em ber ma ga irá nyí tot ta
az idő já rást, és pon tos ter vek sze -
rint osz tot ta el az eső ket. Csu pán
egy kis hi bát kö ve tett el az, aki ki -
szá mí tot ta az eső el osz tá sát. Ami -
kor vég re meg ta lál ták a hi bát, már
a szép Raj na ki szá radt med ré ben
fe küd tek a ha jók. 

A ne gye dik na pon a négy mil li árd
em ber ből há rom mil li árd el pusz -
tult. Egye sek olyan be teg sé gek ben,
ame lye ket az em ber ma ga te nyész -
tett ki. Mert nyit va fe lej tet ték a tar -
tá lyo kat, ame lyek ké szen ál lot tak a
kö vet ke ző há bo rú ra. És az or vos -
sá gok sem se gí tet tek. Mert eze ket
túl so kat hasz nál ták már az arc kré -
mek ben és a disz nó vé szek ben. Má -

sok az éh ség től hal tak meg, mert a
ga bo na rak tá rak kul csa it el dug ták
elő lük. És ká ro mol ták az Is tent,
mert nem tet te bol dog gá őket. Per -
sze, mind er ről Is ten te het!

Az ötö dik na pon az utol só em be -
rek meg nyom ták a pi ros gom bot,
mert tá ma dás tól tar tot tak. Tűz
bo rí tot ta el a föld go lyót. Ég tek a
he gyek, el gő zö lög tek a ten ge rek,
és a vá ro sok be ton csont vá zai füs -
tö lög ve, fe ke tén me red tek az ég -
re. És az ég ből lát ták az an gya lok,
ho gyan vá lik a kék boly gó vö rös -
sé, majd pisz kos bar ná vá, vé gül
ha mu szür ké vé. És éne kük el hall -
ga tott tíz perc re… 

A ha to dik na pon ki aludt a fény.
Por és ha mu bo rí tot ta a na pot, a
hol dat és a csil la go kat. És az utol -
só sváb bo gár, amely egy atom -

bun ker ben mind ezt túl él te, el -
pusz tult a ki bír ha tat lan me leg től. 

A he te dik na pon nyu ga lom lett.
Vég re! A föld pusz ta és üres volt,
és ki égett ré se i ből és ha sa dé ka i ból
sö tét ség áradt. És az em ber lel ke
holt kí sér tet ként kó bo rolt a Ká -
osz fe lett. 

Mé lyen lent a kár ho zat ban el me -
sél te az em ber az iz gal mas tör té ne -
tet: az em ber ről, aki sa ját ke zé be
vet te a sor sát. És a gúny ka caj fel ha -
tolt egé szen az an gya lok ka rá ig. 

Höl gye im és Ura im! 
Mind ezt nem azért mond tam el,

hogy az em ber ne ak náz za ki le he -
tő sé ge it. Csak azért, mert hin nünk
kell ab ban, hogy a vi lág és ve le
együtt az em be ri ség sor sa és jö vő je
egy Más va la ki ke zé ben van! 

Jörg Zink

A te rem tés tör té net visszá ja

A mi nap a vil la mos ra vár va a kö -
vet ke ző je le net szem- és fül ta nú ja
vol tam. Egy rá érő sen sé ta fi ká ló
ka masz meg szó lí tott egy ki ra ka -
tot szem lé lő nőt: „Meg mon da ná,
hány óra?” A hölgy las san meg for -
dult, hosszan a ma sza tos gye rek -
arc ba né zett, és így szólt: 

– Fi acs kám, ha egy hölgy től kér -
dez ni akarsz va la mit, ak kor elő ször
ki ve szed a ke ze det a zse bed ből, az -
tán a rá gó gu mit a szád ból, majd
meg tör löd az or ro dat, meg állsz,
kö szönsz szé pen, és ud va ri a san azt
mon dod: „Bo csá na tot ké rek, ha
nem za va rom, meg tud ná mon da ni
ne kem a pon tos időt?” És most kér -
dezz szé pen, még egy szer… 

A ka masz tág ra nyílt szem mel
bá mult a hölgy re, majd las san fel -
esz mél ve csak ennyit mon dott:

– Ne kem ez túl bo nyo lult. Ak -
kor in kább el ké sek.

És to vább po rosz kált zseb re du -
gott kéz zel.

Nem aka rok sem a nerc bun dás
hölgy, sem a ma ri hu á na sza gú fiú vé -
del mé re kel ni, de el ítél ni sem aka -
rom őket. Mi u tán hal lot tam a pár -
be szé det, egész úton az járt a fe jem -

ben, hogy va jon az ilyen okos ko dó
nerc bun dás höl gyek ből vagy a vál -
lu kat rán ga tó, ön nön la za sá guk tól
majd nem szét csú szó em be rek ből
le het-e több. Ta lán az utób bi akból. 

Az tán – mert a vil la mos csak las -
san ha ladt – to vább töp reng tem
azon, hogy ha bib li ai pár hu za mot
kel le ne ke res nem en nek a meg le he -
tő sen ka rak te res két fi gu rá nak, ak -
kor kik len né nek ezek. Ám a Bib lia
sem nerc bun dás höl gyek ről, sem a
fi ú hoz ha son ló ka rak ter ről nem ír.
Vi szont te le van olyan em be rek kel,
akik a bun dás hölgy höz ha son ló an
ön nön és má sok éle tét bo nyo lult tá,
komp li kált tá te szik. Olya nok kal,
akik ez ret kér dez nek, ki fo gá so kat
ta lál nak, el fut nak, el búj nak a leg -
egy sze rűbb fel ada tok elől.

Mó zes nem akar vál lal koz ni a fel -
ada tá ra, Jó nás annyi ra bo nyo lít ja a
hely ze tét, hogy egé szen más irány -
ba in dul el, mint amer re kel le ne. Az -
tán az evan gé li um ban is ott van nak
a so kat kér de ző és min dent agyon -
komp li ká ló ta nít vá nyok. Mi ért?
Mer re? Ho vá? Szin te Jé zus sal va ló
min den pár be szé dük így kez dő dik. 

Te le van a Bib lia kér dez ge tő, ma -

gya ráz ga tó, hi tet len ke dő, okos ko -
dó em be rek kel, akik a nerc bun dás
hölgy höz ha son ló vá la szo kat ad tak
mind egy más nak, mind Is ten nek.
Ne kik mond ta Jé zus a mai ige hir de -
tés alap igé je ként vá lasz tott mon da -
tot: „In gyen kap tá tok, in gyen ad já tok!”

Mit is ka pott a bun dás nő in gyen?
Ta lán az órá ját nem, de az ide jét
min den kép pen, az tán az ar ra va ló
ké pes sé gét, hogy be szél ni, áll ni, vá -
ra koz ni, gon dol kod ni, re a gál ni és
él ni tud jon. Jé zus ta nít vá nya i nak
nem hin ném, hogy volt órá juk, a
nap ál lá sá ból sejt het ték, hogy
mennyi ide jük le het sö té te dé sig, de
azért ők is kap tak jó pár dol got in -
gyen az élet ben. Jé zus mel lett meg -
ta nul hat ták, hogy mi a fon tos, mi is
az iga zán ér té kes az élet ben, cso dá -
kat és cso dá la tos gyó gyí tá so kat lát -
hat tak, és Jé zus kö ze lé ben le het tek. 

Na gyon há lát la nok len nénk, ha
azt mon da nánk, hogy mi sem mit
nem kap tunk in gyen az élet ben,
min de nért ke mé nyen meg kel lett
dol goz nunk. In gyen kap tuk az éle -
tün ket, ren ge teg le he tő sé get, ba rá -
to kat, csa lá dun kat, te het sé gün ket,
né há nyan ta lán még az órán kat is. 

„In gyen kap tá tok, in gyen ad já tok!”
Nem hi szem, hogy itt Jé zus ar ra gon -
dol ha tott, hogy min den ki nek el kell
ad nia a há zát vagy a va gyo nát, és utá -
na mind ezt jó szív vel szét kell osz ta -
nia a rá szo ru lók nak. De ha jól be le -
gon dol az em ber ab ba, hogy mi is az
iga zi öröm vagy ér ték az élet ben, ak -
kor va la hol má sod la go sak lesz nek a
pén zen meg vá sá rol ha tó ja vak. 

Ha a gye rek ko rom ra vissza gon -
do lok, vagy akár a ké sőb bi évek re,
bár mennyi re meg is vol tam ak ko ri -
ban őrül ve bi zo nyos ru há kért, já té -
ko kért, bi cik li ért vagy par fü mért,
ma nem ezek a dol gok jut nak
eszem be. Sok kal in kább azok, ame -
lye ket – úgy mond – in gyen kap -
tam. Má sok rám szánt ide je, a be -
szél ge té sek, a kap cso la tok, a ba rát -
sá gok. Ezek az in gyen ka pott dol -
gok a leg ér té ke seb bek az élet ben. 

Nem bo nyo lult dol gok ezek, még -
is sok szor ne he zünk re es nek: pél dá -
ul a nyílt ság, az őszin te ség, a má sok -
ra szánt idő. Az ezek re va ló ké pes -
sé get in gyen kap tuk, és ha a meg fe -
le lő sze mé lyek nek in gyen ad nánk
to vább, ak kor az zal nagy örö met
tud nánk sze rez ni.

„In gyen kap tá tok, in gyen ad já tok!”
Ne kem min dig is az tet szett leg job -
ban Jé zus ban, hogy nem bo nyo lí -
tot ta agyon a dol go kat. Akik komp -
li kál tan gon dol kod tak, azok min -
dig a ta nít vá nyai vagy a kör nye ze -
té ben lé vő em be rek vol tak. Az
evan gé li u mok Jé zu sa egy sze rű en
be szélt, egy sze rű en vi sel ke dett.
Ha ma szem be ta lál koz nánk ve le
egy vil la mos meg ál ló ban, min den
bi zonnyal in kább a „Hány óra
van?”, nem pe dig a „Bo csá na tot ké -
rek, ha nem za va rom, meg tud ná
mon da ni ne kem a pon tos időt?”
kér dés sel for dul na hoz zánk. 

Mert tud ta, hogy a bo nyo lult
kér dé sek és ké ré sek annyi ra meg ri -
asz ta ná nak ben nün ket, hogy a vil -
la mos meg ál ló ban áll do gá ló ka -
masz hoz ha son ló an meg ijed nénk
tő le, és a „Ne kem ez túl bo nyo lult”
mon dat tal ott hagy nánk, to vább -
men nénk, és egy szer csak le kés -
nénk va la mi na gyon fon to sat. 

Nem Jé zus az, aki össze vissza
bo nyo lít ja a dol ga in kat, ha nem mi
ma gunk. Jé zus nem kí ván le he tet -
len és komp li kált dol go kat sen ki -
től. Ma is csak ennyit: amit in gyen
kap ta tok, in gyen ad já tok to vább!
A sza bad idő tök egy da rab ját, a
mo so lyo to kat, a te het sé ge te ket, a
sze re te te te ket! Ámen.

Hein richs Esz ter
For rás: 

ber lin.lu the ran.hu/ige hir de te sek

AZ ÉLET KE NYE RE

„In gyen kap tá tok, in gyen ad já tok!” 
(Mt 10,8b)
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1951-ben már sú lyos te her ként ne -
he ze dett az in téz mény re az a
tény, hogy a Sop ron ban egy re in -
kább el le he tet le nü lő hely zet szük -
sé ges sé tet te a köl tö zést. Az egye -
te mes pres bi té ri um egy ira ta töb -
bek kö zött a kö vet ke ző ket mond -
ja ki: „El ve szít egy há zunk egy olyan
épü le tet, amely nem csak ká pol ná val,
ha nem min den egyes tan te rem mel,
sze mi ná ri u mi he lyi ség gel és a he lyi sé -
gek min den egyes be ren de zé si tár gyá -
val sa ját sá go san a lel kész kép zés cél já -
nak a szol gá la tá ba volt ál lít va. Az
épü let és be ren de zé sé nek el vesz té se
ezért azok nak a kül ső elő fel té te lek nek
az el vesz té sét je len ti, ame lyek min -
den kép pen szük sé ge sek ah hoz, hogy
egy há zunk a lel kész kép zés fel ada ta it
si ke re sen old ja meg.”

A ta ná ri kar az utol só pil la na tig
re mény ke dett, hogy va la mi lyen
mó don el ke rül he tő vé vá lik a köl -
töz kö dés, de 1951 nya rán meg ér -
ke zett a „ki köl töz te tő” ál la mi
vég zés, amely vég leg meg pe csé -
tel te az aka dé mia sor sát. Meg kell
je gyez ni, hogy a hall ga tó ság nagy
ré szé nek a nyá ri szü net ben nem
volt mód ja kö vet ni a dol gok ala -
ku lá sát, így őket ta lán még vá rat -
la nab bul érin tet te az azon na li köl -
tö zés té nye.

A bu da pes ti el he lye zés sel kap -
cso lat ban két fé le né zet ala kult ki:
az egyik sze rint az aka dé mi á nak
és a teo ló gus ott hon nak egy fe dél
alatt, a má sik sze rint pe dig egy -
más tól kel lő tá vol ság ban kell mű -
köd nie azért, hogy az ott hon meg -
tart has sa füg get len sé gét, és ki -
véd je az aka dé mi á ra ha tó po li ti kai
ha tá so kat. Vé gül – bár a vég le ges

dön tés nél ez nyil ván nem le he tett
iga zán be fo lyá so ló té nye ző – ez
utób bi va ló sult meg: az aka dé mia
az ak kor még mű kö dő fa so ri gim -
ná zi um fa lai kö zött lelt – ide ig le -
nes – ott hon ra, a lel kész kép ző in -
té ze tet pe dig az Or szá gos Pro tes -
táns Ár va ház épü le té ben, Pest hi -
deg kú ton he lyez ték el.

* * *

A té nyek is me re té ben fi gye lem re
mél tó az Evan gé li kus Élet 1951
szep tem be ré ben meg je lent egyik
cik ke, amely egy ak ko ri teo ló gus -
hall ga tó tol lá ból szár ma zik: 

„(…) Mit je lent ne künk, ké szü lő
lel kész je löl tek nek az, hogy a Teo ló gi -
ai Aka dé mia épü lő or szá gunk fő vá -
ro sá ba ke rült?

Már évek óta fog lal koz tat ta a teo -
ló gu sok kis kö rét az a gon do lat, hogy a
jö vő lel ké sze i nek szűk kö rű az el szi -
ge telt sop ro ni tár sa da lom éle te. (…)
Mi, akik 1949-ben ke rül tünk fő vá ro -
si és vi dé ki kö zép is ko lák ból [a teo ló -
gi á ra], már min den elő ze tes fi gyel -
mez te tés nél kül is meg lát tuk, hogy a
dol go zó ma gyar nép pap jai úgy ne ve -
zett »ele fánt csont to rony ban« ké szül -
nek a pa pi szol gá lat ra. (…)

El ső sor ban a pol gár ság állt előt -
tünk Sop ron ban, me lyet az iga zi va -
ló já ban meg is mer het tünk. Sem az
ipa ri dol go zók, sem a me ző gaz da sá gi
dol go zók prob lé má i val nem tud tunk
kö ze leb bi kap cso lat ba ke rül ni. (…) A
szo ci a liz mus út ján ha la dó pa raszt sá -
gunk szá má ra is »üres« lett az ige hir -
de té sünk. Pe dig Is ten az Ő szent Igé -
jét min den nép nek és min den nép
min den egyes tag já nak a hir de té sé re
ren del te. (Má té 16:15) (…)

Ezt fog ja be lát tat ni min den teo ló -
gus sal a bu da pes ti Aka dé mia. Mi is
részt ve szünk a dol go zók mil li ó i nak
na pi éle té ben, meg is mer ke dünk har -
ca ik kal, örö mük kel és prob lé má juk -
kal. Szem től szem ben lát hat juk azo -
kat az ered mé nye ket, me lye ket dol go -
zó né pünk al ko tott a há rom éves terv
ke re té ben, s me lyet al kot ni fog az öt -
éves terv hát ra lé vő éve i ben….”
(Evan gé li kus Élet, 1951. szep tem -
ber 23.)

Meg kell je gyez ni, hogy az idé -
zett cikk nyil ván va ló an meg ren -
de lés re író dott, és szin te ma gá tól
ér tő dő, hogy az or szág ek kor ra
már egyet len hi va ta los evan gé li -
kus lap já ban nem is je len he tett
meg más. A fen ti idé zet azon ban
jól mu tat ja, hogy mi ként pró bál -
ták az aka dé mia hall ga tói, ta ná rai
és dol go zói a jót meg lát ni ab ban a
sors ban, ame lyet az ál lam rá juk
eről te tett. 

* * *

A tan év fo lya mán a hall ga tó ság -
nak és a ta ná ri kar nak a kö vet ke -
zők je len tet ték a leg sú lyo sabb
gon do kat. 

1. A tan év a köl töz kö dés mi att
csak no vem ber ele jén kez dőd he tett
el. 2. Az aka dé mia és a lel kész kép ző
in té zet kö zött a hall ga tók nak na -
pon ta mint egy há rom órát kel lett
utaz ni uk. 3. Az aka dé mi á nak a fa so -
ri gim ná zi um mal kel lett osz toz nia
az épü le ten. 4. A ta ná rok egy ré sze
csak ja nu ár ban tu dott fel köl töz ni
Sop ron ból Bu da pest re. 5. Az aka -
dé mia egé szét te kint ve a könyv tár
volt a leg ne he zebb hely zet ben:
előbb a köny vek szál lí tá sá val, majd
az el he lye zé sük kel kap cso lat ban je -
lent kez tek sú lyos gon dok. 

So kat sej tet nek Só lyom Je nő
1951–52-es tan évi, rész le tes dé ká -
ni je len té sé nek zá ró mon da tai:
„Ké rem mind azo kat, akik e je len tést
ol vas sák, tár gyal ják, és el fo ga dá sá ról
ha tá roz nak, hogy lás sák meg az aka -
dé mia el múlt tan évi mun ká já ban leg -
alább is a szán dé kot, hogy az az egy -

ház ja vá ra irá nyult: a Ma gyar Nép -
köz tár sa ság ban élő evan gé li kus egy -
ház ja vá ra.”

* * *

A má so dik bu da pes ti (1952–53-as)
tan évet már an nak a fa so ri gim ná -
zi um nak az épü le té ben kezd te
meg az aka dé mia, amely ad dig ra
már nem mint köz ok ta tá si in téz -
mény, ha nem mint Pe da gó gus-to -
vább kép ző In té zet mű kö dött. Ek -
kor kez dő dött Pál fy Mik lós több
éven tar tó dé kán sá gá nak ide je.
(Ko ráb ban min dig egy év re vá -
lasz tot tak dé kánt, ez a rend szer
azon ban ek kor meg szűnt.)

A to váb bi ak ban szá raz té nyek
he lyett lás sunk in kább né hány
olyan kor do ku men tu mot, ame -
lyek ön ma gu kért be szél nek.

„Kö röz vény
Ér te sí tem a Pro fesszor Ura kat,

hogy de cem ber 4-én d. e. 1/2 10 óra kor a
Re for má tus Teo ló gi ai Aka dé mia
dísz ter mé ben bé ke gyű lés lesz, ame lyen
dr. Ve tő La jos és Be recz ky Al bert püs -
pö kök tar ta nak elő adást a bu da pes ti és
Bu da pest kör nyé ki evan gé li kus és re -
for má tus lel ké szek szá má ra. Az elő -
adás után 1/2 12 óra kor film be mu ta tó
lesz a ma gyar bé ke kong resszus ról a
Vö rös Csil lag mo zi ban. A Rá day ut -
cá ból kü lön au tó bu szok vi szik a részt -
ve vő ket a film be mu ta tó ra. Egy há -
zunk püs pö kei kü lön is fel hív tak ar ra,
hogy ezen a gyű lé sen és film be mu ta tón
az Aka dé mia ta ná rai és elő adói a hall -
ga tók kal együtt tel jes lét szám ban ve -
gye nek részt, és egy út tal je len tést kér -
nek ar ról, hogy a gyű lés és film be mu ta -
tó a ta ná rok ra és elő adók ra mi lyen be -
nyo mást gya ko rolt. Ezért f. hó 10-én a
ka ri ülés után a hal lot tak és lá tot tak
meg be szé lé sé re ér te kez le tet tar tunk az
Aka dé mia elő adó i nak be vo ná sá val.

Bu da pest, 1952. de cem ber 2-án
Dé kán” 
A je len tést 1953. ja nu ár 26-án ír -

ta meg a dé kán a kö vet ke ző szö -
veg gel:

„Püs pök Úr!
Az Aka dé mia ta ná ri ka ra de cem -

ber 10-én kü lön ér te kez le ten be szél te
meg a bé ke ér te kez let és film be mu ta tó
ta nul sá ga it. (…) A ta ná rok ki vé tel
nél kül po zi tí van szól tak hoz zá az ér -
te kez let anya gá hoz, s meg ál la pí tot -
ták, hogy mind két elő adás ér té ke és je -
len tő sé ge ab ban volt, hogy teo ló gu sok
nyel vén ugyan, de a ma gyar pro tes -
táns lel ké szek bé ke szol gá la tá nak
konk re ti zált fel ada ta it húz ták alá, és
ez zel nagy mér ték ben tisz táz ták a mi
bé ke har cunk cél ki tű zé se it és nagy je -
len tő sé gét a lel ké szi szol gá lat ban, ál -
ta lá ban az egy ház mun ká já ban.

A film be mu ta tó sze ren csé sen egé -
szí tet te ki az ér te kez le tet, de meg ál la -
pí tot tuk, hogy a film szink ro ni zá lá sa
nem min de nütt volt sze ren csés. (…)

Im po záns volt a film be mu ta tó a te -
kin tet ben, hogy a ha tal mas Szov jet
bi ro da lom leg tá vo lab bi ré sze i nek
kép vi se lői meg je len tek a bé ke kong -
resszu son, és hogy mind egyik meg győ -
ző en, lel ke sen és pél da mu ta tó an kép -
vi sel te az orosz or szá gi egy há zak és
val lás fe le ke ze tek ve ze tő i nek a bé ke -
vá gyát és az azért foly ta tott lan ka -
dat lan mun ká ját.

Erős vár a mi Is te nünk!
Dé kán”

* * *

1953. már ci us 9-én, Sztá lin ha lá lá -
nak ap ro pó ján – nyil ván va ló an
fel sőbb uta sí tás ra – meg em lé ke -
zést tar tot tak az aka dé mi án is.
Eh hez kap cso ló dik az a szo mo rú
tény, hogy a teo ló gia egyik hall ga -
tó já nak egy, a meg em lé ke zést kö -
ve tő „ár tal mat lan meg jegy zés”
mi att kel lett el hagy nia az in téz -
ményt. Az al ka lom után ugyan is
ez a hall ga tó jól hall ha tó an ne ga -
tív, gú nyos fel han gú meg ál la pí tást
tett az el hunyt sze mé lyé re vo nat -
ko zó an. A ki je len tés nek ab ban a
pil la nat ban nem volt kö vet kez mé -
nye, de a meg jegy zés va la mi lyen
mó don el ju tott az Ál la mi Egy ház -
ügyi Hi va tal ba, ahol el ren del ték
az il le tő el tá vo lí tá sát.

Szűcs Pet ra
(Foly tat juk)

Múlt idé ző
Az evan gé li kus lel kész kép zés tör té ne te két rend kí vü li ál la pot kö zött (1945–1956) – III. rész
So ro za tunk har ma dik ré szé ben a ma Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem ként mű  kö dő in téz mény tör té ne té nek 1951–53 kö zöt ti sza ka -
szát vizs gál juk. El ső két írá sunk ban gór cső alá vet tük a há bo rú utá ni
nél kü lö zés 1945-től 1947-ig tar tó idő sza kát, amely ideo ló gi ai szem -
pont ból még bé kés nek volt mond ha tó. Az ezt kö ve tő évek azon ban a
ki ala ku ló dik ta tú ra nö vek vő nyo má sa kö vet kez té ben mind el vi, mind
gya kor la ti szem pont ból meg pró bál ta tást je len tet tek az evan gé li kus
lel kész kép zés szá má ra. A rend szer meg szi lár du lá sa kor pe dig még ne -
he zebb hely zet be ke rült az in téz mény. 

(Balról jobbra soronként) Fried rich
La jos igaz ga tó, Prőh le Ká roly ta nár,
dr. Nagy Gyu la ta nár, dr. Só lyom
Je nő pro dé kán, dr. Pál fy Mik lós dé -
kán, dr. Kar ner Ká roly ta nár, dr.
Wiczi án De zső ta nár, dr. Fer di -
nánd Ist ván ta nár, dr. Ottlyk Er nő
ta nár, ✦ Zon gor End re elő adó, Za -
lán fy Ala dár elő adó, Vi rág Je nő
könyv tá ros, elő adó, dr. Szi lády Je nő
elő adó, Ha fen scher Ká roly elő adó,
✦Sze pes váry Ta más V., Czégé nyi
Klá ra V., Völ gyes Pál V., La kos
Mag dol na V., Pát kay J. Ró bert V.,
Dreny ovsz ky Já nos V., Bol la Ár pád
V., Kar ner Ágos ton V., Sch rei ner
Vil mos V., Nagy Er zsé bet V., Vér tes -
sy Re zső V., Hor váth Er zsé bet V.,
Gla tz Jó zsef V., ✦ Szép fa lusy Ist -
ván IV., Ma gassy Sán dor IV., Bö -
decs Bar na bás IV., Muntág An dor né
IV., Sza bó Zol tán IV., As bóth Lász -
ló IV., Ke ve há zi Lász ló IV., Si mon -
fay Fe renc IV., Cse lovsz ky Fe renc
IV., Nagy Ilo na IV., De dinsz ky
Gyu la IV., Itt zés Gá bor IV., Dulcz
Pál IV., ✦Ha va si Kál mán III., Pus -
kás Já nos III., Ká ro lyi Er zsé bet III.,
Ma gyar Lász ló III., Sze lé nyi Zol tán
III., Ba logh Jó zsef hi va tal se géd,
Miss u ra Ti bor II., Blázy La jos II.,
Nagy Fe renc II., Né meth Gyu la II.,
So koray Ká roly II., ✦ Csá ki Ist ván
I., Ala pi Gás pár I., Lack ner Ala dár
I., Sik ter End re I., Nagy Ist ván I.,
Szi ge thy Sán dor I., Szlo vák Kál mán
I., Kar dos Jó zsef I.



Da masz kusz, Szí ria. A szír ke -
resz té nyek 2011 előt tig biz ton ság -
ban érez ték ma gu kat. A tár sa da -
lom tag ja i ként sok ban hoz zá já rul -
tak az or szág fel len dü lé sé hez.
Most vi szont az úgy ne ve zett „fel -
sza ba dí tó há bo rú” pusz tí tá sa it a
sa ját bő rü kön ér zik, és sza bad
pré dá vá let tek. „Mi nél to vább tart
ez, an nál in kább rom lik a hely ze -
tünk. A na gyobb részt ide gen, ra -
di ká lis musz li mok ból rek ru tá ló dó
fel ke lők a kor mány ügy nö ke i nek
te kin te nek ben nün ket, mert mi
nem kel tünk fel az Asz ad-ura lom
el len” – nyi lat koz ta az egyik da -
masz ku szi ke resz tény lel kész.

Alep po, Szí ria. Az egész or -
szág ra ki ter jesz tett „ima lán cot”
szer vez tek he lyi ke resz té nyek:
hét na pon át hu szon négy órás
ima szol gá lat tal kí ván ják el ér ni a
na gyon óhaj tott bé két. Fel szó lí -
tot ták a vi lág ke resz té nye it, hogy
imád koz za nak az isz lam is ták cél -
ke reszt jé be ke rült szí ri ai ke resz -
té nye kért.

Moszk va, Orosz or szág. Ki rill
pá tri ár ka sze rint a fe mi niz mus ha -
mis sza bad sá got ígér a nők nek.
Ki rill jel lem ző nek tart ja, hogy a
fe mi nis ta moz ga lom leg ra di ká li -
sabb ve ze tői egye dül ál ló nők,
akik nem ta lál ták meg a he lyü ket,
amely meg il let né őket – az az a
csa lá dot, ame lyet ki fi gu ráz nak és
meg vet nek.

Niz za, Fran cia or szág. A leg fel -
ső bí ró ság, hosszú évek vi tá ja után,
a moszk vai pat ri ar chá tus nak ítél te
a he lyi Szent Mik lós or to dox temp -
lo mot. Az épü le tet II. Mik lós cár
tel kén épí tet ték fel a 19. szá zad ban,
és nyolc van év óta egy egye sü let
gon doz ta a Nyu gat-eu ró pai Or to -
dox Ér sek ség égi sze alatt.

Ber lin, Né met or szág. A vá ros -
ban négy orosz or to dox temp lom
van, most ké szül nek fel épí te ni egy
ötö di ket Mar zahn vá ros rész ben.
A tel ket az orosz Gaz prom vál la lat
vá sá rol ta meg csak nem fél mil lió
eu ró ért. A temp lom négy száz öt -
ven sze mé lyes lesz, s gyü le ke ze ti
köz pont is tar to zik majd hoz zá va -
sár na pi is ko lá val, könyv tár ral,
hang ver seny te rem mel. A né met
fő vá ros ban negy ven ezer orosz or -
to dox hí vőt tar ta nak szá mon.

Ki jev, Uk raj na. Az Uk rán Gö -
rög ka to li kus Egy ház ér se ke, Szvja -
t osz lav Sev csuk lá to ga tást tett Bar -
tho lo ma i osz kons tan ti ná po lyi pát ri -
ár ká nál. Hang sú lyoz ta, hogy a két
egy ház kö zött húsz éve fo lyó teo ló -
gi ai ta nács ko zá so kat erő tel je sen
foly tat ni kell. Je lez te, hogy a ki je vi
mun ka alap el vé nek te kin tik azt,
hogy a kons tan ti ná po lyi pat ri ar -
chá tus min den gö rög ka to li kus egy -
ház anya egy há za.

An ka ra, Tö rök or szág. A csak -
nem száz év vel ez előt ti (1915) ör -
mény ir tás túl élő i nek le szár ma zot -
tai vissza kö ve te lik a tö rök kor -
mány tól a meg öl tek el kob zott va -
gyo nát. An nak ide jén a tö rö kök az -
zal a meg oko lás sal ál la mo sí tot ták a
más fél mil lió ál do zat tel jes va gyo -
nát, hogy az „el ha gyott tu laj don”.
Az ör mény apos to li egy ház és a ki -
li ki ai egy ház ve ze tői nek most nyil -
vá nos sá tett nyi lat ko za tai kö ve te -
lé se ik kel egye ne sen a kor mány hoz
for dul nak jó vá té te lért.

Wa shing ton, Egye sült Ál la -
mok. „Evan ge li kál ka te kiz mus”
je lent meg, amely ben a ka riz ma ti -
kus-éb re dé si ró mai ka to li ku sok
kap nak út mu ta tást a Jé zus sal va ló
sze mé lyes kap cso lat hoz. Chi ca -
gó ban már 1997 óta él ele ven gyü -
le ke ze tük, amely tag ja a Ró má tól
el sza kadt egy ház nak. En nek az
Egye sült Ál la mok ban négy, Ír or -
szág ban egy egy ház ke rü le te van.
Becs lé sek sze rint a vi lág egy mil li -
árd-két száz mil lió ró mai ka to li ku -
sá ból hat száz mil lió te kint he tő
„evan ge li kál nak”.

Per ga mon, Gö rög or szág. Ion -
nisz Zi zi o u lasz met ro po li ta sze -
rint nagy bűn, ha az egy ház a tár -
sa da lom min den eti kai nor má ját
ma gá é vá te szi, és ah hoz al kal maz -
za a sa ját dön té se it. Fel ada ta vi -
szont az, hogy a tár sa da lom ban a
meg bo csá tás és a sze re tet szel le -
mét ter jessze.

Athén, Gö rög or szág. A gö rög
or to dox ér sek ség az or vos ka ma rá -
val egyet ér tés ben „ön kén tes pra -
xist” mű köd tet, amely ben 238 or -
vos vé gez gyó gyí tó mun kát, in gyen
ke zel ve az el sze gé nye det te ket.

Pe king, Kí na. Van olyan kí nai
tar to mány, amely ben ve szé lye sen
fel bo rult az új szü löt tek kö zött a
fi úk és a lá nyok ará nya: Hen an ban
pél dá ul száz har minc fi ú ra jut száz
lány. Egy mil li ó ra rúg azon fér fi ak
szá ma, akik nek – leg alább is a tar -
to má nyon be lül – so ha nem jut fe -
le ség. In di ai elő ké pek azt mu tat -
ják, hogy ilyen hely zet ben kül -
föld ről kell majd nő ket im por tál -
ni. Ezt a lu xust fő leg a gaz da gok
en ged he tik meg ma guk nak, akik
vi szont a pén zért meg vá sá rolt
„im port nő ket” csu pán rab szol gá -
nak te kin tik.

Lon don, Nagy-Bri tan nia. Alain
de Bot ton sváj ci–an gol ate is ta fi lo -
zó fus Val lás ate is ták szá má ra cím -
mel írt köny vet. Sze rin te a fut ball
nem vá lik be val lás pót lék nak. Nem
mond sem mit a ha lál kér dé sé ről, és
nem ad he lyet a gyön gék nek.
Szem lé le te a pri mi tív ri va li zá ló
tör zsek kul tú rá já nak fe lel meg, el -
len ség- és ve tély társ kép pel.

Ber lin, Né met or szág. Az EKD,
a Né met or szá gi Pro tes táns Egy ház
„in ter ak tív hit ok ta tást” ajánl az in -
ter ne ten („On line-Glau bens kurs”).
A kur zus ke re té ben nyolc fel fe de -
ző úton le het el jut ni a hit bi ro dal má -
ba. A kez de mé nye zők sze rint az
on-line kur zus elő nye a tra di ci o ná -
lis hit ok ta tás sal szem ben, hogy
nincs idő höz és hely hez köt ve, és az
ér dek lő dő annyit vé gez el be lő le,
amennyit akar. A fel me rü lő kér dé -
sek re kép zett ok ta tók vá la szol nak
drót pos tán. A to váb bi kap cso la tot
ke re sők nek a hoz zá juk leg kö ze leb -
bi gyü le ke zet cí mét ajánl ják. 

Nürn berg, Né met or szág. Egy
nürn ber gi pi ac ku ta tó in té zet ada -
tai sze rint az or szág la kos sá gá nak
1,78%-a ért va la mit an go lul, 9,2%-a
fo lyé ko nyan be szél, 24,5%-a ke ve -
set, 22,7%-a pe dig egy ál ta lán nem
be szé li ezt a nyel vet. En nek el le né -
re kü lö nö sen az éb re dé si cso por -
tok ban egy re több an gol ki fe je zést
hasz nál nak, és an gol nyel vű éne ke -
ket éne kel nek.

Stras bourg, Francia or szág. Fel -
vo nu lást tar tot tak Me ne te lés Jé zu -
sért el ne ve zés sel. A ke re ken hat -
száz részt ve vő a He gyi be széd ből
vett idé ze te ket tar tal ma zó transz -
pa ren se ket vitt. A bel vá ros ban
több köz pon ti hely szín – kö zöt tük
az Eu ró pa Ta nács szék há za – előtt
meg áll tak, és imád koz tak az eu ró -
pai in téz mé nye kért és po li ti ku sa i -
kért. A fel vo nu ló kat öt te her au tón
ze né szek és éne ke sek kí sér ték, val -
lá sos éne ke ket éne kel ve.

Ka li for nia, Egye sült Ál la mok.
Eb ben az ame ri kai ál lam ban a fo -
gam zás kép te len pá rok ide gen
emb ri ót vá sá rol hat nak, hogy gye -
rek hez jus sa nak. Ed dig két száz
pár élt a le he tő ség gel, ame lyért át -
szá mít va hét ezer-öt száz eu rót
kell fi zet ni. Ha a mű ve let nem si -
ke rül, vissza kap ják a pénzt. A kli -
ni ka sze rint 65–85%-os a si ker. A
bio e ti ku sok és az em be ri jo gok
vé del me zői ál tal meg fo gal ma zott
kri ti kák sze rint ez zel az emb ri ó -
kat kö zön sé ges áru vá deg ra dál ják.

Lon don, Nagy-Bri tan nia. Az
Üdv had se reg ko ráb bi ge ne rá li sa, a
ka na dai Lin da Bond le mon dott
tiszt sé gé ről, és nyu ga lom ba vo nult.
2011-től volt „Krisz tus ka to ná i nak”,
vagy is a há rom mil li ós Üdv had se -
reg nek a ve ze tő je. Utód ja át me ne -
tileg And ré Cox ve zér ka ri tiszt lett. 

Tel Aviv, Iz ra el. A he lyi egye te -
men há rom nem zsi dó ün ne pen ok -
ta tá si szü net lesz. Az egye tem el nö -
ke „to le ráns és nyílt at mosz fé rá ban”
kí ván dol goz ni. Eh hez hoz zá tar to -
zik az is, hogy a ke resz tény ka rá -
csony nap ján, a musz lim ra ma dán
utol só nap ján és a musz lim ál do za ti
ün nepen a mun ka szü ne tel jen.

Ber lin, Né met or szág. Az EKD,
a Né met or szá gi Pro tes táns Egy -
ház meg döb ben tő sta tisz ti kát tett
köz zé. E sze rint az 1950–2011 kö -
zöt ti idő szak ban a ró mai ka to li ku -
sok ará nya mind vé gig 24% volt a
la kos sá gon be lül, míg az evan gé li -
ku so ké 42%-ról 24%-ra esett
vissza. De en nél még ag gasz tóbb,
hogy a két egy ház egyi ké hez sem
tar to zó fe le ke zet nél kü li ek ará nya
1%-ról 33%-ra ug rott. 

Je ru zsá lem, Iz ra el. A mo dern Iz -
ra el meg ala pí tá sa óta száz öt ven hét
rab bi nak volt mű kö dé si en ge dé lye,
ők az ál la mi költ ség ve tés ből kap ták
a fi ze té sü ket. A leg fel sőbb bí ró ság
most, hat van év után úgy dön tött,
hogy az úgy ne ve zett neo lóg vagy
re form zsi dók rab bi jai is ugyan ilyen
el bá nás ban ré sze sül je nek.

So lin gen, Né met or szág. Az it -
te ni Lu ther-temp lom költ sé gei
ak ko rák vol tak, hogy a pres bi té ri -
um el ha tá roz ta a temp lom be zá rá -
sát. Ám ha vi öt száz eu rós ado má -
nyá val ezt négy száz ön kén tes
ado má nyo zó meg aka dá lyoz ta. Az
ér de kes ség: kö zöt tük olya nok is
van nak, akik nek sem mi fé le egy -
há zi kö tő dé sük nincs. 

Bécs, Auszt ria. Ate is ta pro pa -
gan dis ták kí sér le tet tet tek ar ra,
hogy meg szer vez zék az oszt rák
„Ate is ta Val lás kö zös sé get”. Ezen -
kí vül kü szö bön áll az „egy há zi ki -
vált sá gok ról” meg ren de zen dő nép -
sza va zás. Evan gé li kus teo ló gus óv
az ate iz mus ve szé lyé től, mert az el -
len sé ge a sza bad ság nak.

Lon don, Nagy-Bri tan nia. Az
546 ezer ta got szám lá ló brit cser -
kész lány moz ga lom meg vál toz tat -
ta an nak a fo ga da lom nak a szö ve -
gét, ame lyet az újon cok be lé pé -
sük kor tesz nek le. E sze rint a brit
cser kész lány meg fo gad ja, hogy

ma gá hoz és meg győ ző dé se i hez
hű sé ges és ki tar tó lesz, a ki rály nőt
és a tár sa dal mat szol gál ja, má sok -
nak se gít, és a cser kész tör vé nye -
ket meg tart ja. Ki ma radt vi szont a
szö veg ből, hogy „Is tent sze re ti”.
Elég messze ke rült így a moz ga -
lom a cser ké szet meg ala pí tó já nak
ere de ti el gon do lá sá tól, aki sze rint
cser kész csak val lá sos fi a tal le het.

Var só, Len gyel or szág. Hi á ba
til ta ko zott a ró mai ka to li kus püs -
pö ki kon fe ren cia, a kor mány még -
sem is me ri el a hit tan tan tárgy ból
le tett érett sé gi vizs gát. In dok lá sá -
ban a kor mány az ál lam és az egy -
ház szi go rú el vá lasz tá sá ra hi vat ko -
zik. Len gyel or szág ban a po li ti kai
vál to zás, az az 1990 óta lett kö te le -
ző a val lás ta ní tás az is ko lák ban. 

Genf, Svájc. Két né met teo ló gia -
pro fesszor til ta ko zott az Egy há zak
Vi lág ta ná csá nak (EVT) a li ba no ni
Bej rút ban meg hir de tett öku me né -
nyi lat ko za ta el len. A do ku men tum -
ban Je ru zsá le met „meg szállt” vá -
ros nak ne ve zik, és pa na szol ják,
hogy Iz ra el ál lam hat van év óta fo -
lya ma to san és tör vény te le nül pa -
lesz ti nai musz li mok és ke resz té -
nyek va gyo nát ko boz za el. A Ste -
gemann test vér pár eb ben „min den
ed di git fe lül mú ló” tá ma dást lát Iz -
ra el el len. Az EVT fő tit ká ra, Olav
Fyk se Tve it a leg ha tá ro zot tab ban
vissza uta sí tot ta eze ket a sze rin te
alap ta lan vá da kat. Ugyan ak kor biz -
to sí tot ta a pro fesszo ro kat afe lől,
hogy az EVT-ben so ha nem volt és
nem lesz he lye sem mi fé le an ti sze -
mi tiz mus nak. A vi lág ta nács vi szont
ko mo lyan ve szi a kö zel-ke le ti ke -
resz té nyek se gély ki ál tá sát, hi szen
ott szin te min den or szág – Iz ra el és
az arab ál la mok – va ló ság gal me ne -
kü lés re kény sze rí ti az ős ho nos ke -
resz té nye ket.

Össze ál lí tot ta: G. I.

Hí rek, ki te kin tés

4 • 2013. augusztus 18.

Ma gyar evan gé li u mi lap
Meg je le nik hat szor egy év ben

Ki ad ja a Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia (Maek)
1088 Bu da pest, Pus kin ut ca 12. 
(telefon: +36-1/338-2302)

Fe le lõs ki adó: Prõh le Ger gely el nök
Fe le lõs szer kesz tõ, meg ren de lés, in for má ció:
Szűcs Petra
(telefon: +36-20/824-8854, e-mail: petra.szucs78@gmail.com)

A lap in gye nes, a nyom da- és pos ta költ ség re ado má nyo kat ké rünk
és el fo ga dunk.
Bank szám la: Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia, Bu da pest, Ra if fe i sen Bank
Bank szám la szám (bel föld rõl): 12010886-00146767-00100002
(kül föld rõl) IBAN: HU 43 1201 0886 0014 6767 0010 0002
SWIFT: UBRT HUHB

Kirill pátriárka
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Olav Fyk se Tve it

Menetelés Jézusért

Luther-templom Solingenben
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