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Mond ják: ha ta lom. Mon dom: öröm. 
A tu dás bir tok lás. A szel lem va -

gyo na. A sok-sok is me ret el ve he -
tet le nül a ti ed. Az is me re tek ben a
vi lá got íz lel get he ted. Ér tel med a
vi lá got a fo gal mak kal ta pint ja meg. 

Ha töb bet tudsz, töb bet bir to -
kolsz. Ami a ti éd, öröm. És öröm,
hogy is me re te id ál tal mé lyül, szé le -
sül az is me ret len, ami kö rül vesz. Az
is me ret len, amit csak sej tesz, nem
látsz, nem érin tesz, nem ér tesz. A
tu dás fé nye az is me ret len ho má lyá -
ba vész. Men nél töb bet tudsz, an nál
na gyobb az is me ret len min den ség,
amely ben élsz. S ki tud ja, mi tesz
bol do gab bá, az, amit bir tok lok,
vagy az, ami után vá gyom?! 

Iz gal mas öröm bir to kol ni azt,
amit ér tesz, tudsz. Iz gal ma sabb
na pon ta in dul ni to vább az is me -
ret len be. 

Mit akarsz tud ni? Örö möd ak kor
„jó ízű”, ha ön is me re ted ben meg le -
led azt, ami ne ked va ló. Van, akit a
csil la gok ér de kel nek, van, aki a ro -
va ro kat ku tat ja. Mer re irá nyí tod
szel le med fény szó ró it? 

A szív él mé nyei köz is mer tek.
Tö rek szik rá juk min den em ber.
Az ér te lem él mé nye i ben is ré sze -
sül het bár ki, ha eszét fog lal koz -
tat ja, a szel le me nyi tott, és igé -
nyét nem fojt ja el, de ke re si, táp -
lál ja, en ni ad ne ki. Ma. Most. 

A tu dás ha ta lom és öröm.

A tu dás 

Hu szon há rom bras sói és hu szon -
két halm ágyi gyer mek tá bo ro zott
együtt au gusz tus 5–12. kö zött
Halm ágyon, az evan gé li kus egy -
ház köz ség ál tal szer ve zett gyer -
mek tá bor ban. Tar tal mas prog ram
vár ta a részt ve vő ket. A reg ge li és
es ti áhí ta to kon kí vül min den nap
volt val lás- és ma gyar óra, ké zi mun -
ka óra, nép tánc- és nép dal ta nu lás,
szín ját szás, íjá szat, sza bad té ri já té -
kok, ki rán du lás az Olt part ján. 

A gye re kek lel ke sen ta nul tak,
és vet tek részt min den te vé keny -
ség ben, is mer ked tek, ba rát koz -
tak. A tá bor ban jó han gu lat ural -
ko dott, ezt még csak fokozta a
hal má gyi fes tői kör nye zet. A vi -
dé ki jó le ve gő, a halm ágyi ak ked -
ves sé ge, a pe da gó gu sok oda adá sa,
a gye re kek lel ke se dé se mind hoz -
zá já rult ah hoz, hogy vé gül szer ve -
zők és részt ve vők el mond has sák:
si ke res tá bor volt. 

A lel kes pe da gó gu sok nem csak
fog lal koz tat ták, ha nem ne vel ték
és szó ra koz tat ták is a gye re ke ket,

sze re tet tel vet ték kö rül őket. Dé -
nes Csil la, Ra duch Ré ka, Rá duly
Zsu zsa, Soós An na má ria, Ma gó
An na, Kosz ta Eni kő és Soós Le hel
ve zet te nagy oda adás sal és hoz zá -
ér tés sel a prog ra mo kat. Szom ba -
ton a halm ágyi na pok ke re té ben a
gye re kek fel lép tek a Ja kó Dé nes
Mú ze um ud va rán fel ál lí tott szín -
pa don, a tá bor ban ta nult nép tán -
co kat és nép da lo kat ad ták elő, va -
la mint né hány vi dám je le ne tet,
va sár nap pe dig a temp lom ban az
is ten tisz te le ten éne kel ték el az itt
ta nult éne ke ket. 

A zá ró est re ter ve zett tá bor tűz a
ked ve zőt len idő já rás mi att saj nos
el ma radt, de a jó han gu la tot ez nem
za var ta meg, és re mél jük, hogy a jö -
vő ben lesz foly ta tá sa a tá bor nak.

A ren dez vényt tá mo gat ta a
Com mu nit as Ala pít vány.

For rás: Evan ge li kus.net

Evan gé li kus gyer mek tá bor 
az er dé lyi Halm ágyon

A ten ger par ton sze gé nye sen öl tö -
zött em ber fek szik egy ha lász bár ká -
ban, és szu nyó kál. Mel let te áll egy
ele gán san öl tö zött tu ris ta, és ép pen
szí nes fil met fűz a fény ké pe ző gé pé -
be, hogy meg örö kít se az idil li ké pet,
a kék eget, a bé ké sen ta ra jo zó, fe hér
hul lá mok kal ba ráz dált zöld ten gert, a
fe ke te bár kát, a ha lász pi ros sap ká ját.
Katt! Még egy kat ta nás, és – mi vel az
Is ten a hár mas sá got sze re ti – biz ton -
ság ked vé ért har mad szor is: katt! 

Az ide gen, csat ta nó zaj ra a ha -
lász fel ri ad, fel tá pász ko dik, ál mo -
san ci ga ret tát ke res, az ud va ri as jó -
in du lat tal el telt tu ris ta azon ban
meg elő zi, és ma ga nyújt fe lé je egy
cso mag ci ga ret tát. Szem lá to mást
be szél ge tés be akar ele gyed ni ve le. 

– Ma gaz dag fo gás vár ja, ugye? 
A ha lász a fe jét ráz za. 
– De azt hal lot tam, hogy ilyen

idő ben jó a ka pás! 
A ha lász bó lint. 
– No, és nem fut ki a ten ger re? 
A ha lász a fe jét csó vál ja. A tu -

ris ta le vert nek lát szik. 

– Ta lán rosszul ér zi ma gát? 
A ha lász a tag lej té sek nyel vé ről

vé gül át tér a nor má lis be széd re. 
– Nagy sze rű en ér zem ma gam –

mond ja. – So ha éle tem ben nem
érez tem ma gam ilyen jól. 

Fel áll és ki nyúj tó zik, mint ha at -
lé ta sze rű test al ka tá ról sze ret ne
bi zony sá got ten ni. 

– Egy sze rű en fan tasz ti ku san jól
ér zem ma gam! 

A tu ris ta ar ca egy re szo mo rúbb
lesz, és már nem tud ja el foj ta ni
kér dé sét, amely úgy szól ván a szí -
vé ből fa kad: 

– De ak kor mi ért nem megy ki a
ten ger re? 

– Mert ma reg gel már kint jár tam. 
– És jó fo gás volt? 
– Olyan jó, hogy most már nincs

mi ért még egy szer ki men nem.
Négy ho márt, két tu cat mak ré lát
fog tam… 

A ha lász vég re tel je sen fel éb -
red, be szé de sebb lesz, és meg -
nyug ta tó lag ve re ge ti a tu ris ta vál -
lát, aki nek gond ter helt arc ki fe je -

zé sét az alap ta lan, de meg ha tó bá -
nat je lé nek tart ja. 

– Még hol nap ra és hol nap után -
ra is fut ja – je len ti ki, hogy vég -
képp le ve gye a ter het az ide gen
vál lá ról. – Nem akar rá gyúj ta ni az
én ci ga ret tám ra? 

– Kö szö nöm. 
A ci ga ret ta a száj ban, megint

katt! A tu ris ta fe jét csó vál va le te -
lep szik a csó nak szé lé re, fény ké pe -
ző gé pét ma ga mel lé te szi – most
szük sé ge van ar ra, hogy mind két
ke ze sza bad le gyen, mert kel lő
nyo ma té kot akar ad ni be szé dé nek. 

– Nem sze ret nék be avat koz ni
sze mé lyes ügye i be – kez di –, csak
hát kép zel je el, hogy ma má sod -
szor, har mad szor, sőt ta lán ne gyed -
szer is ki fut a ten ger re, és ak kor há -
rom, négy, öt, sőt ta lán tíz tu cat
mak ré lát fog na… Kép zel je csak el! 

A ha lász bó lint. 
– És nem csak ma, ha nem hol -

nap, hol nap után is – foly tat ja a tu -
ris ta –, egy szó val min den nap, ha
sze ren csés nap nak bi zo nyul, két -

szer, há rom szor, sőt ta lán négy -
szer is ki fut na a ten ger re… el tud -
ja kép zel ni, hogy ak kor mi lesz? 

A ha lász a fe jét ráz za. 
– Leg fel jebb egy év múl va mo -

tort vá sá rol hat, két év múl va
újabb bár ká ja lesz, há rom-négy év
múl va pe dig bi zo nyá ra vá sá rol hat
két csó na kot, és az zal az tán még
töb bet fog na – egy szép na pon pe -
dig két mo tor ha jó ja len ne, és… – a
lel ke se dés től egy pil la nat ra el akad
a tu ris ta hang ja – kis hű tő há zat
épít, eset leg füs tö lőt is, az tán meg
kon zerv gyá rat, sa ját he li kop ter re
tesz szert, hogy a le ve gő ből fi -
gyel hes se a hal vo nu lást, és rá di ón
uta sít has sa a mo tor ha jó it. Az tán
en ge délyt sze rez, hal ven dég lőt
nyit, és sa ját ma ga köz ve tí tő nél -
kül ex por tál ná a ho már ja it egye -
ne sen Pá rizs ba… és ak kor… 

A lel ke se dés től megint el szo rul a
tu ris ta lé leg ze te: a fe jét ráz za, szin -
te meg fe led ke zik sza bad sá gá nak
örö me i ről, lel ke mé lyén szo mor -
ko dik, és úgy né zi a bé ké sen gör -

dü lő hul lá mo kat, me lyek kö zött a
ki nem fo gott hal buk fen ce zik. 

– Ak kor… – mond ja, de az iz ga -
lom még min dig meg bé nít ja. 

A ha lász meg ve re ge ti a vál lát,
mint ahogy a gyer me két szo kás,
aki nek a tor kán akadt va la mi. 

– Ak kor mi lesz? – kér de zi hal kan. 
– Ak kor – mond ja halk el ra gad -

ta tás sal az ide gen –, ak kor le ül het
ide a part ra, szu nyó kál ni a ve rő -
fény ben, és néz he ti ezt a gyö nyö -
rű ten gert. 

– De én most is ezt te szem! – vá -
la szol a ha lász. – Nyu god tan ül dö -
gé lek a par ton, és bó bis ko lok. Csak
a ma ga kat to gá sa za vart meg… 

A tu ris ta töp reng ve tá vo zik a
part tól. A mun ká ra gon dol, ame lyet
min dig esz köz nek tar tott ah hoz,
hogy egy szép na pon meg szer zi ma -
gá nak azt a le he tő sé get, hogy töb bé
ne kell jen dol goz nia. Ar cán most
nyo ma sincs az együtt ér zés nek a
sze gé nye sen öl tö zött ha lász iránt –
csak egy kis irigy ség lát szik raj ta. 

For dí tot ta: S. Gy.

Hein rich Böll

Be szél ge tés a ten ger par ton

Kér lek, cso dál koz zál, mint a gyer -
mek. 

A gyer mek bol dog, mert lát ja a
vi lág sok-sok cso dá ját. S min den
„cso da” öröm. Cso da, hogy rö pül
a ma dár, hogy úszik a hal, ki zöl -
dül a ve tés, fo gócs káz nak a hó -
pely hek. Cso dál ko zik a me sén,
az ál mo kon, és leg job ban a va ló -
sá gon. 

Kér lek, cso dál koz zál, mint a
mű vé szek. 

A mű vé szek cso dál ko zó em be -
rek. Cso dá la tuk, ámu la tuk je le nik
meg a vers ben, a fest mé nyen, a
ze ne mű ben. Ha szí nész, sza va i -
ban, ar cán, tes té ben. 

Cso dál koz ni min den ki ké pes. A
gyer mek cso da ér zé keny. A fel -
nőtt évek kop tat ják meg ér zé -
keny sé gün ket. A mű vé szek ha lá -
lu kig őr zik. Fo koz zák. És te?
Ben ned szunnyad a gyer mek, és él
egy mű vész. Hi szen a ver set, amit
él ve zel, új ra köl töd a szí ved ben;
Bach ze né jét új ra kom po ná lod, mi -
kor hall ga tod, és bár fest mény

előtt ke zed nem moz dul, a ké pet
új ra ál mo dod a mű vésszel. 

A hét köz nap ban is mennyi cso -
da! Csak cso da lá tó szem kell. Ne
le gyen „ter mé sze tes” min den, s
nem igaz, hogy min den „ma gá tól
ér te tő dő”. Ésszel agyon szű kí tett
sze mün ket szí vünk nyis sa ki! 

Ak kor a nap le men te még so ha
nem lá tott cso da lesz; a lep ke szár -
nyán el ámulsz; a szél üze ne tét
hall ga tod; az il la tok nyel vét ér te ni
aka rod. Az ar cok igaz és ha zug
me sé jét öröm mel ol va sod. 

Majd cso dál ko zol, hogy élsz,
hogy let tél és vagy. Cso dál ko zol,
hogy sze med lát, a be tűk sza vak, a
sza vak ban fo ga lom, a fo ga lom gon -
do lat tól ter hes, a gon do lat ban a
szel lem szik rá ja s ab ban va la ki – és
mind ezt te fel fo god, aka rod, sze re -
ted. Öröm ben ned. Ma. Most. 

Rész le tek Mácz Ist ván Örülj ve lem! –
Lí rai so rok az öröm ről cí mű köny vé ből
(Szent Gel lért Ki adó és Nyom da, 1998)

Cso dál kozz! 
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– Mi kor és ho gyan érett meg a gon -
do lat Ön ben, hogy a Ká ro li-fé le for -
dí tást új ra ér tel mez ve mo der nebb
Bib li át ad jon a Szent írást ma gya rul
ol va sók ke zé be?

– Én is azok kö zé tar toz tam,
akik a Ká ro li-Bib lia ol va sá sa köz -
ben au to ma ti ku san ki hagy ták, il -
let ve mó do sít va ol vas -
ták a „va lá kat” és az
egyéb ré gi es ige ala ko -
kat. De fi a tal ko rom ban
még nem gon dol tam ar -
ra, hogy ezt a vál toz ta -
tást nyom ta tás ban is
rög zí te ni kel le ne. Szá -
mom ra ak kor en nél sok -
kal fon to sabb nak tűnt
egy kon kor dan cia el ké -
szí té se a Ká ro li-Bib li á -
hoz. Na gyon fáj dal mas -
nak ta lál tam, hogy a
Bib lia ko mo lyabb ta nul -
má nyo zá sa so rán a ma -
gyar bib lia ol va só nak
min dig ide gen nyel vű
kon kor dan ci ák hoz kel -
lett nyúl nia. Vé gül több -
éves fá ra do zás után el -
ké szül tem a nagy mun -
ká val, amely 1995-ben
je lent meg. Ek kor vi szont már ke -
zem ben volt a tel jes bib lia szö veg
szá mí tó gé pes fel dol go zá sa, ami,
hogy úgy mond jam, ké zen fek vő -

vé tet te az írott szö ve gen va ló mó -
do sí tás le he tő sé gét is.

Mi köz ben a kon kor dan cia el ké -
szí té sé re egye dül is al kal mas nak
és elég nek bi zo nyul tam, az zal is
tisz tá ban vol tam, hogy egy re ví zi -
ós mun ká hoz a leg kép zet tebb
szak em be rek re van szük ség, akik

hoz zám ha son ló an fon tos nak tart -
ják az ar cha i kus szö veg mo der ni -
zá lá sát. Mi előtt azon ban a bib lia -
szö veg hez hoz zá nyúl tunk vol na,

még egy fon tos bib li ai se -
géd könyv ki adá sát tűz -
tem ki cé lul: az an gol nyel -
ven leg na gyobb pél dány -
szám ban meg je lent ma -
gya rá za tos Bib lia, az úgy -
ne ve zett NIV Study Bib le
ma gyar ki adá sát, amely -
hez ter mé sze te sen a Ká -
ro li-Bib lia szö ve gét hasz -
nál tuk fel. Úgy vél tem,
hogy a szá za dok so rán
nép könyv vé lett Ká ro li-
Bib lia meg ér dem li, hogy
öt vöz zük a vi lá gon leg -
nép sze rűbb ma gya rá za tos
bib lia ki adás sal. Ez a mun -
ka hu szon hat ne ves teo ló -
gus, nyel vész és iro da lom -
tu dós rész vé te lé vel 2001-
ben je lent meg, és meg nyi -
tot ta az utat előt tünk a

vég ső cél, a re ví -
zi ós mun ka fe lé.

– Ho gyan zaj lott a fo -
lya mat? Kik vol tak a se -
gí tői?

– A re ví zió mun ká ja
több mint tíz éven át,
több lé pés ben, hu szon -
hét szak em ber rész vé te -
lé vel zaj lott. Teo ló gu -
sok, egye te mi ta ná rok,
tu dó sok, lel ké szek, a bib -
li ai nyel vek és a ma gyar
nyelv tu do rai so ra koz tak
fel szá mos más szak em -
ber mel lett, hogy el ké -
szül jön a hi ány pót ló mű,
egy könnyen ol vas ha tó
Ká ro li-Bib lia, amely re
év ti ze dek óta várt a bib -
lia ol va sók tá bo ra. Volt
ugyan már mo dern ma -
gyar bib lia for dí tás, de a

Ká ro li ve re tes és im már meg szo -
kott nyel ve ze te még min dig kö ze -
lebb állt so kak hoz. Író ink és köl tő -
ink is, ha idéz ni akar tak a Bib li á ból,
a Ká ro li hoz nyúl tak. 

Mun kánk el ső fá zi sá ban el ké -
szült az alap szö veg, ame lyet a má -
so dik fá zis ban vers ről vers re
össze ve tet tünk a ko ráb bi vál to za -
tok kal. Ez az össze ha son lí tó ana -
lí zis nyolc em ber na pi nyolc órá -
ban vég zett nyolc hó na pi mun ká -
já nak ered mé nye. Az így elő ké -
szí tett szö veg az iro dal mi, nyel vi
és teo ló gi ai szak lek to rok ke zé be
ke rült, akik több éven ke resz tül
dol goz tak raj ta. Ez volt a leg -
hosszabb mun ka fá zis. A szak lek -
to rok mun ká já nak egyez te té se
volt a be fe je ző és szin tén éve kig
el hú zó dó fo lya mat. A mun ká ban
részt ve vők név so rát nyil vá nos -
ság ra hoz tuk. Az új szö vet sé gi
rész pró ba ki adá sá ra 2007-ben ke -
rült sor, a tel jes Bib li át 2011-ben
tud tuk út já ra bo csá ta ni. Ma már
hu szon há rom ezer tel jes Bib lia és
kö zel hét ezer Új szö vet ség van for -
ga lom ban. 

– Tud na em lí te ni né hány olyan
mo men tu mot, ame lyek kü lö nö sen is
em lé ke ze te sek ma rad tak az el ké szí tés
fo lya ma tá ra vissza te kint ve?

– Hosszú ra nyúl na az em lé ke -
ze tes mo men tu mok fel so ro lá sa,
hi szen az évek so rán ben nem fel -
gyü lem lett szel le mi töl tet ből egy
köny vet is ki ad tam Jobb hí ján
cím mel. A Ká ro li Gás pár Re for -
má tus Egye tem Böl csészet tudo -
má nyi Ka rá nak el ső dé kán já val,
Szi lá gyi Fe renc pro fesszor ral va ló
el ső te le fon be szél ge té sem ese te
azon ban ta lán ide kí ván ko zik. Er -
ről a pro fesszor úr a Re for má tu sok
Lap já ban az Akit sza ván fo gott az
Is ten cí mű cik ké ben így em lé ke -
zett meg: 

„Új ra saj nál ni kezd tem, hogy
ak kor, 1995-ben rész ben a fel adat
nagy sá gá tól, rész ben ne héz sé ge i -
től meg ri ad tam, hi szen hé ber- és
gö rög tu dás is szük sé ges a he lyes
és a leg jobb fo gal ma zás meg ta lá -
lá sá hoz, de még most is meg kí -
sér tett a gon do lat, hogy ezt a [re -
ví zi ós] mun kát elő ve gyem és be -
fe jez zem.

Ek kor szó lalt meg a te le fon a
szom széd szo bá ban, a Hár mas-
Kö rös gát já ra ki fu tó, csön des kis
Szél ma lom ut cá ban, szü lő he lye -
men. »Ba ra nyi Jó zsef« – hang zott
a vo nal túl só vé gén, és a hí vó
kezd te vol na a be mu tat ko zást a
Ká ro li-Bib lia kon kor dan ci á já ra
hi vat koz va. Én azon ban bol dog
meg le pő dés sel a sza vá ba vág tam,
és szin te ára dó bol dog ság gal új sá -
gol tam, hogy épp az el múlt nap ír -
tam le a ne vét, itt van ve lem a kon -
kor dan ci á ja, és a Re for má tu sok
Lap já ba szánt cik kem ben ép pen
ar ról írok, hogy he lyes volt, hogy
a szö veg mu ta tó szó tár nem az
ere de tit, ha nem ezt a leg nép sze -
rűbb át dol go zást vet te ala pul. 

Ép pen ez ügy ben ke res en gem,
mi vel ké szül az 1905–1908-as át -
dol go zás új ra sti li zá lá sa, nyel vi
kor sze rű sí té se, s sze ret ne be von -
ni en gem is a mun ká ba…

– Sza va mon fo gott az Is ten –
szó lalt meg ben nem a Hang, s ki is
mond tam mind járt vég le ge sen ha -
za tért ba rá tunk nak, aki ben Is ten
Igé jé nek és a ma gyar ság nak a
szol gá la ta úgy egy be fo nó dott,
mint a re for má ció ko rá nak em be -
re i ben, akik ben a »nagy el len ál lás
el len sze gett nagy hit« mun kált,
má ig érez he tő erő vel, s úgy vé -
lem, hogy en nek a hit nek kell ér -
ződ nie az át dol go zás ban is, ha
nem aka runk mél tat la nok len ni a
nagy elő dök mun ká já hoz, az ere -
de ti hez.” (Re for má tu sok Lap ja,
2005. ja nu ár 2.)

– Elő for dult-e, hogy el len ál lás ba
üt köz tek? Ha igen, mi lyen tí pu sú kri -
ti kák ér ték a mun kát?

– Ta lán nincs olyan tu do má -
nyos mun ka, amely ne ta lál koz na
el len ál lás sal, kri ti ká val. Ez a mi
ese tünk ben sem ma rad ha tott el.
Amíg egye sek le zárt ügy nek te -
kin tik az 1908-as Ká ro li-Bib lia
szö ve gét, ad dig má sok – az elő -
dök nyom do kán ha lad va és nem -
zet kö zi pél dá kat tart va szem előtt
– to vább akar ták vin ni a Ká ro li ne -
vé vel fém jel zett szö ve get, de mo -
der ni zált for má ban. Ha le he tett a
né met Lu ther-Bib li át 1964-ben re -
vi de ál ni, és ha le he tett az an gol
Aut ho ri zed King James Vers iont
1975-ben mo der ni zál ni, ak kor ne -
künk, ma gya rok nak is ki kell elé -

gí te nünk azt a jo gos igényt, hogy
le gyen egy ol vas ha tó, mo dern vál -
to za ta a Ká ro li-Bib li á nak is. Pon -
to san ezért ja ví tott a vi zso lyi Bib -
lia szö ve gén Szen ci Mol nár Al bert,
és ezért foly tat ták a nagy vá ra di
lel ké szek vagy har minc év vel ké -
sőbb a mun kát. Ezért nyúlt a Ká -
ro li-szö veg hez Ko má ro mi Csip kés
György (ősöm) is, majd M. Tót fa -
lu si Kis Mik lós, va la mint az 1908-
as ki adás ké szí tői.

Mint a re ví zi ót gon do zó Pro -
tes táns Mé dia Ala pít vány el nö ke
több ször ki je len tet tem: nem azért
kell a Ká ro li-Bib li át re vi de ál ni,
hogy Ká ro li Gás pár ne ve fe le dés -
be ne me rül jön, ha nem azért,
hogy az a ha tás, ame lyet a Ká ro li-
for dí tás a nem zet re gya ko rolt, to -
vább él jen.

Szak ma i lag – te hát teo ló gi ai,
nyel vé sze ti és iro dal mi szem -
pont ból – tu do má som sze rint
nem hang zott el ér dem be li kri ti -
ka bib lia ki adá sunk kal kap cso lat -
ban, és ez év áp ri li sá ban volt egy
két na pos bib lia kon fe ren cia a Ká -
ro li Gás pár Re for má tus Egye tem
ren de zé sé ben, ame lyen ter mé -
sze te sen mi is kép vi sel tet tük ma -
gun kat. 

– Mi lyen vissza jel zé sek ér kez tek
Önök höz az el ké szült for dí tás kap -
csán?

– Ter mé sze te sen na gyon sok
po zi tív vissza jel zést ka punk,
ame lyek ben vissza tér, hogy si ke -
rült meg őriz ni a Ká ro li-jel le get,
még is könnyen ol vas ha tó a szö -
veg. A most meg je lent is ko lai tan -
köny vek szö veg gyűj te mé nyé be is
már az újon nan re vi de ált Ká ro li-
idé ze tek ke rül tek, és egy re gyak -
rab ban ka punk olyan jel zést, hogy
más könyv ki adá sok ban is tő lünk
vett idé ze te ket hasz nál nak. Kü -
lön fé le okos te le fon-al kal ma zá -
sok ban is meg je len tünk, és a mo -
dern elekt ro ni kus esz kö zök vi lá -
gá ban úgy néz ki, hogy nye rő po -
zí ci ónk van a töb bi bib lia for dí tás -
sal szem ben.

– Mit gon dol, mennyi ben kö szön he -
tő a „kül csín nek” és mennyi ben a „bel -
becs nek” az új ki adás nép sze rű sé ge?

– A ma gam ré szé ről na gyon
örü lök an nak, hogy nem Don
Qui jo te ként kell egye dül har col -
nom, ha nem fi a tal, te het sé ges
mun ka tár sak áll nak mel let tem,
akik fel ka rol ták és to vább vit ték
ügye met, hoz zá ad va azt, ami hi -
ány zott ná lam. Győ ri Ta más evan -
gé li kus lel kész ba rá tom nak kö -
szön he tem, hogy a „bel becs” mel -
lett im már a „kül csín” is von zó vá
te szi az újon nan re vi de ált Ká ro li-
Bib li át.

Szűcs Pet ra

A leg rö vi debb mun ka fá zis: tíz ezer mun ka óra
Be szél ge tés Ba ra nyi Jó zsef bib lia for dí tó val
A le gen da sze rint a hé ber bib lia gö rög for dí tá sát, a Sep tu ag in tát a Kr.
e. 3. szá zad ban 72 em ber 72 na pon ke resz tül ké szí tet te. Ez mai di va tos
egy ség gel szá mol va – nyolc órás mun ka na pot ala pul vé ve – 41 472
mun ka órát je lent. Ar ról ugyan nin cse nek pon tos ada tok, hogy a ta -
valy előtt nap vi lá got lá tott, kül ső sé ge i ben is mo dern, a mai kor igé nye -
i nek min den te kin tet ben meg fe le lő, re vi de ált Ká ro li-Bib lia új ra for dí -
tá sá val pon to san hány mun ka órát töl töt tek el for dí tók, teo ló gu sok és
fi lo ló gus szak em be rek, egy azon ban biz tos: csak az össze ha son lí tó
ana lí zist – amely az egyik leg rö vi debb mun ka fá zis nak mond ha tó –
nyolc em ber nyolc hó na pon át na pi nyolc órá ban (te hát – a hét vé gé ket
és ün nep na po kat le szá mít va – mint egy tíz ezer órá ban) vé gez te. És ez -
zel még ko ránt sem volt vé ge a fo lya mat nak. Ba ra nyi Jó zse fet, a for dí -
tás ve ze tő jét er ről a nem min den na pi mun ká ról kér dez tük.

„Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csap dá -
ból. Fordulj felém, és könyörülj rajtam…” (Zsolt 25,15–16a)
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Az 1953/54-es tan év is mét a köl -
tö zés je gyé ben telt, az aka dé mi á -
nak ugyan is megint men nie kel -
lett: ez út tal a gim ná zi um épü le té -
től né hány száz mé ter nyi re, a Hő -
sök te re köz vet len szom széd sá gá -
ban fek vő Lend vay ut ca 28.-ba.
(Az épü let ma Fi desz-szék ház -
ként mű kö dik.) 

A ház ere de ti leg igen szép ki vi -
te le zé sű le he tett, de a há bo rú után
meg le he tő sen rossz ál la pot ba ke -
rült, és fel újí tá sá ra nem
for dí tot tak gon dot, így
ok ta tá si cé lok nak alig ha
fe lelt meg. (Az 1953. ok tó -
ber 9-i hely szí ni szem le
jegy ze tei a kö vet ke ző ket
em lí tik: 1. Lát ha tó a csö vek
bur ko la tá nak fo gya té kos sá -
ga. 2. Több he lyen hi ány zik
az ab lak ke ret. 3. Több he lyen
be ázá sok nyo ma lát szik. 4. A
te tő meg vizs gá lá sa fel tét le -
nül szük sé ges. 5. A pad ló sok
helyt hi bás. 6. A re dő nyök fe -
lül vizs gá lan dók. 7. A ké -
mény nyí lá so kon ál ta lá ban
hi ány zik a fe dő lap. 8. A
man zárd ba leg alább 6 db
kály ha kell. 9. A ra di á to ro kon a bo rí -
tás hi bás.)

Az aka dé mia a be köl tö zés után
ál lan dó hely hi ánnyal küsz kö dött.
A leg na gyobb gon dot a könyv tár
el he lye zé se je len tet te. A könyv tár
egyéb ként a há rom év alat ti há -
rom szo ri köl tö zést igen csak meg -
síny let te. Ezen kí vül ál lan dó bosz-
szan ko dás for rá sá vá vált, hogy a
ház mes te ri la kás ból nem volt haj -
lan dó ki köl töz ni egy ko ráb bi la kó;
ez a vi szony egy re in kább el mér -
ge se dett. 

* * *

1953 de cem be ré ben Po zsony ban
dísz dok tor rá avat ták De zsé ry Lász -
ló és Ve tő La jos püs pö kö ket, és ezt
kö ve tő en a Lend vay ut cá ban fo -
ga dást tar tot tak. A fo ga dás ra ren -
delt éte lek és ita lok jegy zé ké ből
ki tű nik, hogy lu xus ren dez vény -
ről volt szó. 

Vá mos Jó zsef ké sőb bi teo ló gi ai
ta nár vissza em lé ke zé se i ben így ír
az ese mény ről: „Tör tént mind ez
egy olyan idő szak ban, ami kor a ma -
gyar nép élet szín vo na la mély pon ton
volt, és a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház anya gi gon dok kal küsz -
kö dött. Kü lön ben a fo ga dás hoz kap -
cso ló dik az Evan gé li kus Teo ló gi ai
Aka dé mia tör té ne té nek egyik leg na -
gyobb bot rá nya. (…) Az tör tént
ugyan is, hogy az éte lek és ita lok fel -
szol gá lá sát ki vá lasz tott hall ga tók vé -
gez ték – ki vá lasz tott ta ná rok fel ügye -
le te mel lett. A ki szol gá lás pe dig – a
Lend vay ut cai épü let sa já tos sá gai
mi att – meg le he tő sen kö rül mé nyes
volt: az alag sor ból a fal ba rej tett lép -
csőn kel lett fel hoz ni a kí ná lan dó kat.
S az ilyen kö rül mé nyes »moz gás«
köz ben egy hi deg tál va la hol el tűnt,
amit nem csak a dé kán, ha nem a püs -
pö kök egyi ke is ész re vett. S el tűnt
úgy, hogy a »tar tal ma« so ha nem ke -

rült elő. Az ese tet nagy sza bá sú »nyo -
mo zás« kö vet te. Egy olyan nyo mo -
zás, amely ben gya nú ba ke ve red tek
ta ná rok csak úgy, mint a je len le vő
hall ga tók. Vi szont a na po kig tar tó
vizs gá lat sem mit sem de rí tett fel, és
ezért ma radt a gya nú és a plety ka, a
köl csö nös gya nak vás és vá das ko dás.”

* * *

A teo ló gia min den nap ja i hoz visz-
sza tér ve es sék most né hány szó a

har mó ni um- és ének ta ní tás, va la -
mint a mo dern nyel vi lek to rá tus
ügyé ről. Ezek vol tak azok a te rü -
le tek, ame lyek min dig is az aka dé -
mia – úgy mond – „mos to ha gye re -
kei” vol tak. 

A har mó ni um ta nu lás eb ben az
idő ben min den hall ga tó szá má ra
kö te le ző volt. A hall ga tók nagy
ré sze azon ban ko ránt sem vet te
ko mo lyan ezt a tár gyat, sok
bosszú sá got okoz va ez zel az aka -
dé mia ta ná ra i nak. Só lyom Je nő
egyik je len té sé ben rész le te sen is -
mer te ti a har mó ni um vizs ga ered -
mé nye it. 

Az egész je len tés – né hány ör -
ven de tes ki vé tel től el te kint ve –
gya kor la ti lag csak pa nasz ára dat:
„A II. éve sek X. ki vé te lé vel a vizs gán
mind meg je len tek. De azt egyi kük
sem ál lot ta meg. Y. ki je len tet te, hogy
a leg utol só szám ba vé tel óta sem mit
sem gya ko rolt. (…) Z. be je len tet te,
hogy nem óhajt vizs gáz ni. (…) An -
nak a kö te le zett ség nek, hogy a Fa -
sang-is ko lá nak mind a 32 lec ké jét
tud ják, egyi kük sem fe lelt meg.”

Ha son ló hely zet ala kult ki a mo -
dern nyelv ok ta tás te rén is. A né -
met nyel vet Fer di nánd Ist ván és
Vi rág Je nő, az aka dé mia könyv tá -
ro sa ta ní tot ta. A jegy ző köny vek -
ben ta lán még a har mó ni um ok ta -
tás hely ze té nél is ke se rűbb ké pet
vá zol nak fel az em lí tett ta ná rok.
A hely zet odá ig fa jult, hogy az
1955-ös tan év ele jén mind Fer di -
nánd Ist ván, mind pe dig Vi rág Je -
nő le mon dott a né met nyelv ok ta -
tá sá ról.

Az aka dé mia tör té ne té ben egy
al ka lom mal az orosz nyelv ta ní tá -
sá val is meg pró bál koz tak. Az
orosz ta nu lást úgy pró bál ták von -
zó vá ten ni a hall ga tók szá má ra,
hogy 600 fo rin tos (1953!) ju tal mat
aján lot tak fel a leg szor gal ma sabb,

leg jobb ered ményt el érő di ák nak.
(A ju tal mat vé gül meg oszt va kap -
ta meg há rom hall ga tó.) Mind -
azon ál tal nem le he tett túl nagy si -
ke re az orosz nyelv-ok ta tás nak,
mert a kö vet ke ző fél év ben már
nem in dult orosz nyelv-óra. 

Ta ní tot tak vi szont az aka dé mi -
án szlo vák nyel vet. En nek a gya -
kor la ti hasz na volt ta lán a leg na -
gyobb, mert töb ben itt ta nul tak
meg szlo vá kul azok kö zül, akik a
mai na pig erő sí tik a Ma gyar or -
szá gon élő szlo vák ki sebb ség egy -
há zi éle tét. Saj ná la tos mó don
1954-ben át me ne ti leg meg szűnt
ez a le he tő ség.

* * *

Kü lön tár gya lást ér de mel Fer di -
nánd Ist ván pro fesszor sor sa a
teo ló gi ai aka dé mi án. Őt ugyan is
1955 no vem be ré ben igen csak ké -
tes kö rül mé nyek kö zött tá vo lí tot -
ták el egye te mi ta ná ri ál lá sá ból.

Az ügy is mer te té se előtt
azon ban te gyünk egy kis
ki té rőt, hogy lás suk, mi -
lyen sze re pe volt ko ráb -
ban Fer di nánd Ist ván nak
az in téz mény éle té ben. 

Elő ször a gyö ke rek ről:
Fer di nánd Ist ván ta nul -
má nyai egy ré szét Stras -
bourg ban vé gez te, ahol a
teo ló gi á ra a ha za i nál jó val
li be rá li sabb irány volt jel -
lem ző, amely Fer di nánd -
ra igen nagy ha tás sal volt.
Disszer tá ci ó ja meg írá sa
után ezt az irányt kép vi -
sel te itt hon is, elő ször
könyv tá ros ként, ké sőbb

ta nár ként. (So sem lett azon ban
ren des ta nár, el tá vo lí tá sá ig csak
rend kí vü li ta nár ként mű kö dött.) 

Fer di nánd Ist ván az őt meg ke re -
ső hall ga tó kat min dig ar ra buz dí -
tot ta, hogy mer je nek bát ran kér -
dez ni, és kész vá la szok el fo ga dá sa
he lyett pró bál ja nak meg ezek re a
kér dé sek re a té má ban va ló ala pos
el mé lyü lés után ma guk vá la szol ni.
En nek kö vet kez mé nye ként fo ko -
za to san ki ala kult egy af fé le „Fer di -
nánd-kör”, amely nek tag jai bi zo -
nyos idő kö zön ként össze jöt tek a
könyv tár ban, hogy min den ki be -
szá mol jon, mi re ju tott az épp ak tu -
á lis té má ban. A kör tag ja i nak „föld -
alat ti” lap ja volt az úgy ne ve zett
Csitt vá ri Kró ni ka, mely 1952-ben je -
lent meg hat al ka lom mal, szá mon -
ként mind össze négy pél dány ban.
(A kor do ku men tum ként is ér de -
kes, ké rész éle tű fo lyó irat gyűj te -
mé nyes ki adá sát 2001-ben ad ta köz -
re az Evan gé li kus Saj tó osz tály.) 

1955 no vem be ré ben Fer di nánd
Ist ván nak tá voz nia kel lett az aka -
dé mi á ról. A jegy ző könyv ben in -
dok ként az sze re pel, hogy mi vel
ek kor ra lett ese dé kes az ál lam se -
gély-csök ke nés, ezért a ta ná ri ál -
lá sok szá mát is csök ken te ni kel -
lett. Fer di nán dot le mon dás ra szó -
lí tot ták fel, és ő ezt meg is tet te.
Ve tő La jos püs pök ez után ki küld -
te őt Ho mok bö dö gé re he lyet tes
lel ké szi ál lás ba; Fer di nánd pro -
fesszor en nek is ele get tett. 

A té nyek ma gu kért be szél nek,
és ta lán nem is igé nyel nek hosszú
kom men tárt: Fer di nánd Ist vánt
min den iga zol ha tó ok nél kül tá vo -
lí tot ták el a teo ló gi á ról. (Élet út já -
ról 2005-ben Es ti szür kü let ben –
Dr. Fer di nánd Ist ván cím mel ké -
szí tett do ku men tum fil met Má tis
Lil la film ren de ző.)
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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) – IV. rész

So ro za tunk ne gye dik ré szé ben a ma Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem ként mű kö dő in téz mény 1953–55 kö zöt ti idő sza kát vizs gál -
juk. El ső há rom írá sunk ban szó esett a há bo rút kö ve tő évek ről, me -
lyek ben sok volt a nél kü lö zés, ám so kak ban élt még egy jobb élet re -
mé nye. Tár gyal tuk az 1947 utá ni idő sza kot, mely 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 tett az evan gé li kus lel kész kép zés tör té -
ne té ben. 1951-től fo lya ma tos köl tö zé sek kel és „fel sőbb” uta sí tá sok
tel je sí té sé vel telt a teo ló gi ai aka dé mia ta ná ra i nak és hall ga tó i nak éle -
te. 1953-ra egy ér tel mű vé vált, hogy nincs vissza út. El ke se re dett évek
kö vet kez tek, és ez az el ke se re dés az in téz mény min den nap ja i ra is erő -
sen rá nyom ta a bé lye gét.

Nem cso dál koz ha tunk azon, hogy
a Szent írás ban leg gyak rab ban elő -
for du ló név az Is ten ne ve. Az
Ószö vet ség ben pél dá ul csak nem tíz -
ezer szer for dul elő. Hasz ná la ta
igen ré gi le het: már a Szent írás el ső
lap ja in ol vas suk, hogy Ádám és
Éva har ma dik fi á nak, Sét nek Enós
ne vű fia ide jé ben „kezd ték se gít sé gül
hív ni az Úr ne vét” (1Móz 4,26). 

Va ló szí nűbb nek tű nik azon ban
az égő csip ke bo kor tör té ne te. Ek -
kor ka pott Mó zes meg bí zást né pe
fog ság ból va ló ki sza ba dí tá sá ra. De
hát ki től is jött ez a meg bí za tás?
Ijed ten kér dez te Mó zes, hogy
meg bí za tá sát ki nek a ne vé ben tel -
je sít se. Ezt a vá laszt kap ta: „Va -
gyok, aki va gyok (eh jeh aser eh jeh).
(…) Ez az én ne vem mind örök re, és
így szó lít sa tok meg en gem nem ze dék -
ről nem ze dék re!” (2Móz 3,14–15)

Meg le he tő sen ti tok za tos már
ma ga ez a név meg fo gal ma zás is.
Annyit azon ban si ke rült ed dig meg -
fej te ni, hogy a „va gyok” ma gyar
szó hé ber meg fe le lő je azt je len ti:
„lé tez ni, (je len) len ni”. De az sincs
ki zár va, hogy „az, aki élet re hív”
vagy „szen ve dé lyes” (= fél tőn sze -
re tő, 2Móz 20,5) a he lyes je len té se.
Így han goz ha tott te hát a név ki ejt -
ve: Jah ve. Amit Ká ro li Gás pár Je ho -
vá ra „ma gya ro sí tott” bib lia for dí tá -
sá ban. Újabb for dí tá sa ink ezt a ti -
tok za tos ne vet „Úr”-ként for dít ják. 

Min den kép pen szent azon ban
ez a név. El annyi ra, hogy a Tíz pa -
ran cso lat egyi ke a hi á ba va ló hasz -
ná la tát is meg tilt ja: „Ne mondd ki
hi á ba Is te ned nek, az Úr nak a ne -
vét…” (2Móz 20,7) Lu ther sze rint
ez a til tás nem a hasz ná lat gya ko -
ri sá ga el len szól. Sok kal in kább
biz tat ar ra, hogy az Is ten ne vét he -
lye sen, az az ké rés re, imá dás ra, há -
la adás ra és di csé ret re sza bad csak
hasz nál ni, és nem es kü vés re, ká -
rom ko dás ra, át ko zó dás ra. Utób bi
vissza élés len ne a név vel. 

Eb ből a fél re ér tés ből szü le tett
meg ké sőbb az is, hogy Is ten ne vé -
nek négy hé ber be tű jét annyi ra
szent nek tar tot ták, hogy ki ej te ni
sem mer ték. A tisz tá ta lan, bű nös
em ber aj ká ra ne ve gye, mert en nek
ha lál bün te tés le het a vé ge: „…meg
kell hal nia, ha ká ro mol ja az Úr ne vét.”
(3Móz 24,16) Ezt ki ke rü len dő,
Jah vét ol vas tak, de he lyet te Adon -
ajt mond tak ki, ami Urat je lent. 

Ugyan ak kor vi szont gyer me ke -
ik ne vé be szí ve sen épí tet ték be az
is ten név nek egy szó tag ját. A Dá ni -
el, Mic ha él, Iz rá el ne vek utol só szó -
tag ja, az -él ezt vi lá go san mu tat ja,
mert ős idők től kezd ve volt az is -
ten név le rö vi dí tett for má ja az „él”. 

Az Is ten-név hasz ná la tá nak
szám ta lan mód já val ta lál ko zunk.

Mó zes és a pró fé ták eb ben a név -
ben szól tak (Mik 4,5), ró la ne vez -
ték el a né pet szent nek (2Móz
19,6), az ő ne vé ben száll tak harc ba
(1Sám 17,45), Sa la mon ne ki épí tett
temp lo mot (1Kir 5,19), őt hív ták
se gít sé gül (1Kir 18,24), ál dott, aki
jön eb ben a név ben (Zsolt 118,26). 

Jé zus be so rol ta ma gát eb be a
név tisz te let be, ami kor így imád -
ko zott: „És meg is mer tet tem ve lük a
te ne ve det, és ez után is meg is mer te -
tem…” (Jn 17,26) Ami kor pe dig ta -
nít vá nya it imád koz ni ta ní tot ta,
Is ten új ne vé vel is mer tet te meg
őket: „Ti te hát így imád koz za tok:
Mi Atyánk…” (Mt 6,9) 

Nem ne héz fel is mer ni, hogy a
„név” sok ol da lú hasz ná la ta vég ső
so ron Is ten nek ma gá nak szól. Ha
imád juk, se gít sé gül hív juk, di cső -
ít jük a ne vet, mind ez Is ten nek
ma gá nak szól. Az Ószö vet ség em -
be rei tud ták ezt, ezért is volt a név
szó nak olyan nagy a tisz te le te. 

De Pál apos tol se ad ja alább, ha
a hí vők nem a név szent sé gé nek
meg fe le lő en jár nak el. Hogy is le -
het ne tisz te le te és be csü le te Is -
ten nek a vi lág ban, ha azok, akik
ró la ne vez tet nek és szent nek te -
kin tet nek, mél tat la nok er re a név -
re (Róm 2,24)? Is ten ne vét tisz te -
let tel és meg il le tő dött ség gel kell
kép vi sel ni ök eb ben a vi lág ban.

A ko rai ke resz tény ség nem lá tott
vissza élést ab ban, ami kor ugyan ezt
a tisz te le tet vit te át az Is ten kül -
dött jé re, Jé zus Krisz tus ra is. Ta nít -
vá nyai így val lot tak er ről, ami kor
pör be akar ták őket fog ni egy bé na
meg gyó gyí tá sa mi att: „…a ná zá re ti
Jé zus Krisz tus ne ve ál tal, akit ti meg -
fe szí tet te tek…: őál ta la áll ez előt te tek
egész sé ge sen.” (Ap Csel 4,10) S ez zel
nem tet tek mást, mint amit Mes te -
rük még éle té ben ígért ne kik: „…ha
va la mit kér tek tő lem az én ne vem -
ben, meg te szem.” (Jn 14,14)

Ér de kes össze kap cso lá sát lát -
juk a két tisz te let nek egyik is mert
éne künk egyet len ver sén be lül.
(Saj nos köz ben meg vál toz tat ták a
szö ve get a mo dern for dí tók.) Az
ének ere de ti né met szö ve ge, ame -
lyet az új éne kes köny ben is meg -
vál toz tat tak, így szól: „Dir, dir,
Je ho va will ich sin gen…”, az az:
„Je ho va, csak né ked ének lek, ki
vol na más te hoz zád fog ha tó” –
ének li a 17. szá za di köl tő (Bart ho -

lomäus Cras se li us), és min den át -
me net nél kül, szin te egy szusz ra
így is foly tat ja: „…jö vel, jö vel, én
édes Jé zu som / Hogy szó za tom
mennyek be el jus son.” Az Iz rá el
szent jé nek ne ve – Je ho va – ugyan -
úgy imá dás ra mél tó, mint a meg fe -
szí tett és fel tá masz tott Jé zu sé. 

Gé mes Ist ván

Mi a ne ve?

Rejt vény – ki ről van szó?
Ki rá lya őt akar ta ma gá val vin ni a fő vá ros ba. De ő ma ga he lyett in -
kább a fi át küld te. Töb bek kö zött az zal ér velt: „Nem tu dok már kü -
lönb sé get ten ni jó és rossz kö zött.” Mi volt a fiú ne ve? (A vá lasz meg -
ta lál ha tó Sa la mon má so dik köny vé ben)
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Isten neve (JHVH – tetragrammaton) a bécsi Károly-templom ablakdíszében

A teológia egykori épülete a Lendvay utcában – ma
Fidesz-székház
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Vi et nam. Egy új tör vény meg en -
ge di a ha lál bün te tés ki sza bá sát az
or szág ban. Száz ti zen hét sze mélyt
azon nal ki vé gez het nek, to váb bi
öt száz har minc pe dig már a ki vég -
zen dők cel lá i ban vár ja a ha lá los
íté let vég re haj tá sát. (Ni gé ri á ban
jú ni us ban négy em bert akasz tot -
tak föl, s ez zel meg tör ték a 2006
óta fenn ál ló mo ra tó ri u mot.) A vi -
et na mi ró mai ka to li kus püs pö ki
kon fe ren cia el ítél te a ki vég zé se -
ket, és in tet te a kor mányt, hogy
tér jen vissza a ko ráb bi, ha lál bün -
te tés-el le nes gya kor lat hoz.

Zam bia. Egy há zi se gély szer -
vek ve tő ma got küld tek az or szág -
ba, hogy az el sze gé nye dett pa -
rasz tok ter mel ni tud ja nak. Az af -
ri kai or szá gok nagy ré szé ben le -
állt a me ző gaz da sá gi ter me lés,
mert nem zet kö zi trösz tök élel mi -
szert szál lí ta nak a föld rész or szá -
ga i ba, óri á si üz le tet le bo nyo lít va
ez zel. Nem ér de kük te hát, hogy a
hely be li ek ter mel jék meg ma guk -
nak a szük sé ges élel mi sze re ket.

Nan king, Kí na. 1911 óta mű kö -
dik itt az or szág egyet len ke resz -
tény fő is ko lá ja, a Nanj ing Union
Theo log i cal Se mi nary, ame lyen
fel sőbb teo ló gi ai kép zés fo lyik.
Je len leg két száz nyolc van hall ga tó
ké szül négy éves kép zés ben a lel -
ké szi szol gá lat ra. Leg több jük már
el vé gez te a bib lia is ko lát ha zai
egy há zá ban, majd fel vé te li vizs -
gát tett a sze mi ná ri um ban. 

Pe king, Kí na. Az or -
szág 1,35 mil li árd la ko -
sá nak 47%-a val lás ta lan -
nak mond ja ma gát.
Becs lé sek sze rint a ke -
resz té nyek szá ma 75
mil li ó ra te he tő, de sok -
kal töb ben is le het nek,
mert igen so kan az ál lam
ál tal el nem is mert (és
ül dö zött) gyü le ke ze tek -
ben él nek. Az el is mert
egy ház nak 55 ezer gyü -
le ke ze te van az or szág -
ban. A Gal lup In té zet
sze rint 150 mill li ó ra te -
he tő a sze gény sé gi kü -
szöb alatt élők szá ma,
akik nek na pi egy ame ri kai dol lár -
nyi összeg ből kell meg él ni ük. 

Moszk va, Orosz or szág. A par -
la ment (du ma) óri á si több ség gel
sza vaz ta meg azt a tör vényt,
amely szi go rú an bün te ti „a val lá -
sos ér zés meg sér té sét”. Mind -
össze két kép vi se lő nem sza va -
zott igen nel a tör vény ja vas lat ra,
308-an azon ban tá mo gat ták. Az
„is ten ká rom lást” til tó tör vény
akár 8570 sváj ci frank nak meg fe -
le lő bün te tést is ki szab hat az el le -
ne vé tők re. 

Han no ver, Né met or szág. A
Né met or szá gi Pro tes táns Egy -
ház nak (EKD) a csa lád vé del mé -
ről szó ló, nem rég meg je lent do ku -

men tu ma or szág szer te óri á si
vissz hang ra ta lált. A do ku men -
tum vé di ugyan az egy fér fi, egy
nő és gyer mek(ek) ál tal al ko tott
csa lá dot, de azt csak egy nek te -
kin ti a le het sé ges sok más együtt -
élé si for ma – pél dá ul a ho mo sze -
xu á li sok „há zas sá ga” vagy gyer -
mek örök be fo ga dá sa – kö zött. A
Szász Evan gé li kus Egy ház hi va ta -
lo san is el uta sí tot ta a do ku men tu -
mot mint bib lia el le nest. A bra -
unsch wei gi evan gé li kus püs pök
úgy lát ja, hogy ha ezt el fo gad ják a
tag egy há zak, ak kor egy re le he tet -
le nebb lesz öku me ni kus tár gya lá -
sok ra bír ni a ró mai ka to li ku so kat.
Ka to li kus ol dal ról már is el hang -
zott a ki je len tés, hogy ez zel a do -
ku men tum mal a pro tes tan tiz mus
be mu tat ta: nem elég, hogy nem
tart ja szent ség nek a há zas sá got,
de még egy sé ge sen ta ní ta ni sem
tud ró la. 

Tbi li szi, Grú zia. Húsz ezer or -
to dox ke resz tény vo nult fel a fő -
vá ros ut cá in egy püs pök és egy

pap ve ze té sé vel, hogy eré lye sen
til ta koz zék a ho mo sze xu á li sok -
nak a vá ros ve ze tés ál tal en ge dé -
lye zett, de vé gül csak né hány
„pár” rész vé te lé vel zaj lott fel vo -
nu lá sa el len. Egy „Le a pa pi ura -
lom mal!” ne vű moz ga lom vi szont
több tíz ezer alá írást gyűj tött,
amely ke gyet len ke dés sel és rom -
bo lás sal vá dol ja meg az egy há zi
tün te tő ket. 

Stutt gart, Né met or szág. A vi -
lág har ma dik leg na gyobb bib lia -
gyűj te mé nye a Würt tem ber gi
Evan gé li kus Egy ház könyv tá rá -
ban ta lál ha tó. Itt őr zik töb bek kö -
zött az 1526-ban nyom ta tott, an -
gol nyel vű Új szö vet sé get, Wil li am
Tyn dale for dí tá sát. De még en nél
is ér té ke sebb az 1461-ben Bam -
berg ben meg je lent, úgy ne ve zett
har minc hat so ros Bib lia, amely nek
csu pán a biz to sí tá si ér té ke ti zen -
öt mil lió eu ró. A könyv tár hat -
száz negy ven kü lön bö ző nyel vű
bib lia for dí tást őriz.

Bu da pest, Ma gyar or szág. Az
ang li kán egy ház egyik ke rü le ti
püs pö két, Ch ri stop her Hillt vá lasz -

tot ta el nö ké vé az Eu ró pai Egy há -
zak Kon fe ren ci á ja a jú li us 3. és 8.
kö zött a ma gyar fő vá ros ban tar -
tott al kot má nyo zó gyű lé sén. A
kon fe ren ci á hoz száz hu szon hat
eu ró pai egy ház tar to zik. Az új el -
nök hat van hét éves. 

Su ri name, Dél-Ame ri ka. A
Herrn hu ti Test vé rek Egy há za
nyil vá no san bo csá na tot kért azért,
mert eb ben a dél-ame ri kai ál lam -
ban an nak ide jén ma ga is tar tott
benn szü löt te ket rab szol ga sor ban.
A herrn hu ti misszió 1735 óta dol -
go zott az 1975-ig hol land meg szál -
lás alatt ál ló or szág ban. Ma negy -
ven ezer tag ja van a misszi ó nak a
he lyi egy ház ban és 18 700 Eu ró pá -
ban. A herrn hu ti ak ad ják ki az öt -
ven nyel ven meg je le nő, ere de ti leg
Lo sun gen cí met vi se lő bib lia ol va só
ka la uzt. Ma gyar for dí tá sa Út mu ta -
tó cím mel ol vas ha tó. 

Lon don, Ang lia. Az ang li kán
egy ház a vál ság ba ke rült Skót Ki -
rá lyi Bank ba ké szül be tár sul ni
rész vé nyes ként. 315 fi lia át vé te lé -
ről len ne szó; a cél az „eti kus
bank ká” va ló át ala kí tás. 

Le er, Né met or szág. Az Észak -
nyu ga ti Re for má tus Egy ház az öt -
ven hét éves Mar tin Heim ba chert
vá lasz tot ta új el nö ké vé. A 185
ezer lel kes egy ház köz pont ja
Fríz föl dön van, de él nek szór -
vány gyü le ke ze tei Nürn berg és
Ans bach kör nyé kén is. 

Wa shing ton, Egye sült Ál la -
mok. A re for má ció kez de té nek öt -
szá za dik év for du ló ja előtt egy év -
vel ván dor ki ál lí tás in dul az or szág
nagy vá ro sa i ba, majd Dél-Ko re á ba
is, hogy fel hív ja a fi gyel met er re a
vi lág tör té nel mi je len tő sé gű ese -
mény re. Né met mú ze u mok igen
sok ér té kes tár gyat bo csá ta nak a ki -
ál lí tás szer ve ző i nek ren del ke zé sé -
re, sőt a né met ál lam hat mil lió eu ró -
val is tá mo gat ja a ter vet.

Ve len ce, Olasz or szág. Ju bi lál
az it te ni evan gé li kus egy ház. Két -
száz év vel ez előtt Lu ther ta ní tá sát
kö ve tő ke res ke dők vá sá rol tak
meg egy el ha gyott is ko la épü le tet,
ez lett ké sőbb is ten tisz te le ti
hellyé. Lu ther le ve le zé sé ből is -
mert, hogy már na gyon ko rán vol -
tak evan gé li ku sok a vá ros ban, de
is ten tisz te le te i ket egé szen 1813-ig

csak ti tok ban tart hat -
ták meg a né met Han -
d els ha us ban. 

To kió, Ja pán. Ma -
gas ki tün te tést vett át
má jus ban dr. Gun nar
Stålsett os lói nyu gal -
ma zott evan gé li kus
püs pök. A Ni wa no-bé -
ke dí jat olyan sze mé -
lyek nek vagy szer ve -
ze tek nek ad ják, akik
vagy ame lyek mun ká -
juk kal hoz zá já rul nak a
ko moly val lás kö zi
együtt mű kö dés hez. A
bé ke dí jat egy budd his -
ta szer ve zet ala pí tot ta

el ső el nö ke, Nik kyo Ni wa no em lé -
ké re. A ki tün te tett tá mo gat ta a na -
mí bi ai sza bad ság moz gal mat, és a
bé ke tár gya lá sok kez de mé nye ző je
volt Gua te ma lá ban. 

Tal linn, Észt or szág. Az Észt
Evan gé li kus Egy ház ban is föl lán -
golt a vi ta, hogy mennyi re be fo -
lyá sol ják a tár sa dal mi éle tet a sza -
bad kő mű ve sek. A he lyi pré post,
Ja an Tamm sa lu egyi ke a két evan -
gé li kus lel kész nek, akik szin tén
sza bad kő mű ve sek. A pré post tag -
sá gá val meg ká ro sít ja az egy há zat
– ez a vád fo gal ma zó dott meg el le -
ne. Vá la szá ban Ja an Tamm sa lu
nem ta gad ta, hogy a sza bad kő mű -
ves ség tit kos szer ve zet, de a

Szent írá son ala pul – mond ta –,
amely a fe le ba rát tá mo ga tá sát ta -
nít ja. Tag sá ga ál tal sok olyan em -
bert tud nak el ér ni és lel ki gon do -
zás ban ré sze sí te ni, akik hez kü -
lön ben az egy ház nem jut na el. 

Gi es sen, Né met or szág. A Freie
Hoch schu le pro rek to ra a teo ló gi ai
kép zé si he lyek re pá lyá zók szá má -
nak ijesz tő vissza esé sé ről adott
hírt. Míg a múlt szá zad nyolc va nas
éve i ben ti zen egy ezer fi a tal ké -
szült lel ké szi pá lyá ra a né met
egye te me ken, ad dig ma csu pán
két ezer-há rom száz. Alig jobb a
hely zet a ró mai ka to li kus teo ló gi ai
ka ro kon, ahol je len leg kö rül be lül
két ezer-két száz hall ga tó ta nul. 

Kan ka anpää, Finn or szág. Päi vi
Räsä nen, a ke resz tény de mok ra ta
párt el nök nő je sze rint konf lik tu -
sok ese tén in kább a Bib li á nak kell
en ge del mes ked ni, mint az ál la mi
tör vé nyek nek. Az ál lam pél dá ul
meg kö ve te li, hogy az ál la tok fáj da -
lom men te sen mé szá rol tas sa nak le,
de sen ki sem mer még csak em lí -
tést sem ten ni a mag zat el haj tás nál
a mag zat nak oko zott fáj dal mak ról. 

Han no ver, Né met or szág. Ni ko -
laus Sch ne i der, az EKD el nö ke a
nagy musz lim ün ne pen, a ra ma -

dán hó nap kez de tén kö szön töt te
a né met or szá gi musz lim egye sü le -
te ket. Sze rin te mind nyá juk kö zös
fel ada ta, hogy az ál lam ál tal ga ran -
tált val lás sza bad ság a min den nap -
ja ink ban megva ló sul jon. 

Bécs, Auszt ria. He ves kri ti kát
vál tott ki az or szág ban élő li be rá -
lis musz li mok so ra i ban a sza úd-
ará bi ai igaz ság ügy-mi nisz ter stras -
bour gi nyi lat ko za ta. A mi nisz ter
sze rint or szá ga „az isz lám szent
he lye i nek böl cső je”, ezért nem
en ged he ti meg, hogy te rü le tén
más val lá sok is él je nek és mű köd -
je nek. Az or szág ban dol go zó ke -
resz tény ven dég mun ká sok sem
gya ko rol hat ják val lá su kat. 

Szent pé ter vár, Orosz or szág.
Ki rill pát ri ár ka ki je len tet te, hogy
egy há za min dig is kész a ró mai
egy ház zal va ló be szél ge tés re.
Mél tat ta a le mon dott pá pa, XVI.
Be ne dek fá ra do zá sa it eb ben a te -
kin tet ben, bár egy pá pai lá to ga -
tást Moszk vá ban „ext ra va gáns
terv ként” el uta sí tott. 

Lud wigs burg, Né met or szág.
Egy tu do má nyos fel mé rés sze rint
a né met or szá gi pro tes tán sok kö -
ré ben egy re nép sze rűbb a gyer -
mek ke reszt ség. A meg szü le tett
gyer me kek 80%-át vi szik a szü lők
ke resz te lés re, és a meg kér de zet -
tek nek csak a 14%-a el len zi a cse -
cse mő ke resz te lést. 

Han no ver, Né met or szág. Az
EKD leg újabb sta tisz ti ká ja sze -
rint az or szág la kos sá ga val lá si lag
így osz lik meg: 29,9% ró mai ka to -
li kus, 28,9% evan gé li kus, 4,9%
musz lim, 1,6% or to dox ke resz -
tény, 0,4% sza bad egy há zi és 0,1%
zsi dó. Ri asz tó vi szont a fe le ke ze -
ten kí vü li ek ará nya: 37%. 

Össze ál lí tot ta: G. I.

Hí rek, ki te kin tés

4 • 2013. szeptember 22.

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
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A harminchat soros Biblia egy oldalpárja

Jaan Tammsalu
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Ni ko laus Sch ne i der
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