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A cím olvas tán gon dol hat nánk egy
szép, tar ka le ve lek ből, szá raz vi rá -
gok ból, ter mé sek ből kö tött, gusz -
tu sos kis kör cso kor ra,
me lyet a nyár el múl tá val
ott ho nunk ba de ko rá ci ó -
ként vi szünk be. A ter mé -
szet utol só aján dé ka az
év ben, gon dol juk, és rá -
pil lant va még gyö nyör -
kö dünk ben ne egy ki csit.

Vi rág ked ve lő, vi rág -
kö tés ben örö mü ket le lő
ol va sók nak ta lán csa ló -
dást oko zok az zal, hogy
je len írás nem iga zi, ha -
nem a mos ta ni idő szak -
hoz köt he tő „ün nep cso -
kor ral” fog lal ko zik.

Hogy még egy ap ró
pár hu zam ere jé ig az elő -
ző kép hez vissza tér jek:
az őszi ün nep kör is igen
szí nes. Ok tó ber 23-án
nem ze ti, ok tó ber 31-én
pro tes táns iden ti tá sunk -
ra gon do lunk, ha lot tak
nap ján pe dig em lé ke zünk
el hunyt sze ret te ink re.
(És ak kor az angol szász
kul túr kör ből át szár ma -
zott, ná lunk is egy re nép -
sze rűbb hal lo weent még
nem is em lí tet tük.) 

Az im ma nens és a
transz cen dens vi lá gok ta lál ko zá sa -
ként is te kint he tünk az ün nep kör -
re: meg je le nik ben ne a ha za, mely
na gyon is e vi lá gi, és az „örök ha za”,
amely a túl vi lág ba ve tett hi tünk re
irá nyul. E ket tő kö zött fog lal he lyet

a re for má ció ün ne pe, amely mind -
ket tő vel kap cso lat ban áll. Iden ti tá -
sunk nak fon tos ré sze fe le ke ze ti sé -

günk, ugyan ak kor hi tünk tár gya
min den képp több an nál, mint ami
eb ben a vi lág ban fon tos. 

Ta lán ez az a pont, ahol egy hit -
val lá sos lu the rá nus meg jegy zi: „A
cikk író já nak biz to san nem sok fo -

gal ma le het az evan gé li kus egy há -
zi esz ten dő ről. Ha lot tak nap ja ne -
künk nem is ün ne pünk. Örök élet

va sár nap ja jó há rom hét tel ké -
sőbb, ad vent előtt ná lunk is ki -
emelt nap, de a ha lot tak nap ját mi
nem tart juk.” 

Itt e so rok író ja tö re del mes val lo -
mást ké szül ten ni: bár – teo ló gi ai ta -

nul má nyok kal a há ta mö gött – azt
gon dol ta, jól is me ri az egy há zi esz -
ten dőt, még is egy pil la nat ra fi gyel -

men kí vül hagy ta, hogy a ha lot tak
nap ja evan gé li kus egy há zunk tól tel -
je sen füg get len ün nep. A ka to li kus
egy ház mond hat ja ma gá é nak, de
oly annyi ra el ter jedt szé les kör ben
is, hogy ilyen kor még az is ki lá to gat

a te me tők be, aki nek egyéb ként
sem mi fé le egy há zi kö tő dé se nincs. 

Va jon mi le het az oka en nek? A
vá lasz egy ér tel mű: van rá
igény. Igé nyünk van az
em lé ke zés re, és igé nyünk
van az elő re te kin tés re. Ar -
ra, hogy be le he lyez zük
ma gun kat ab ba a kon ti nu i -
tás ba, amely nek ré szei va -
gyunk. És hogy re mény -
ked jünk: a föl dön el töl tött
né hány év ti zed ál lo más, de
nem vég ál lo más.

Hogy mi az oka an nak,
hogy az evan gé li kus egy -
ház ezt az ün ne pet hi va ta -
los for má ban nem tart ja?
Az előbb em lí tett bot lást
ész re vé ve ter mé sze te sen
utá na né zett a cikk író: az,
hogy ná lunk lel he tő fel leg -
in kább az egy há zi esz ten -
dő ősi for má ja. Ter mé sze -
te sen az evan gé li kus egy -
ház is „sa ját ké pé re” for -
mál ta a li tur gi kus évet, így
nem ma rad ha tott ki a kör -
for gás ból a re for má ció ün -
ne pe, és az óta több spe ci á -
lis, úgy ne ve zett cél va sár -
nap is be épült az egy há zi
esz ten dő be. 

De le gyen az ha lot tak
nap ja no vem ber 2-án vagy

örök élet va sár nap ja az egy há zi esz -
ten dő utol só va sár nap ján, a lé nyeg
ugyan az: a re mény, hogy az út nem
ér vé get föl di ván dor lá sunk kal, és
Is ten vár min ket az ő or szá gá ban.

Szűcs Pet ra

Őszi cso kor

Sze re tett lel ké szünk, Kol tai Re -
zső áp ri lis 18-án, két hó nap pal 89.
szü le tés nap ja előtt tért meg Urá -
hoz. Be teg ágyát sze ret tei vet ték
kör be ott ho ná ban, a Hel sing borg
mel let ti Råå-ban. Te me té se má -
jus 10-én volt a hel sing bor gi St.
Olof-temp lom ban svéd szer tar tás
sze rint, a he lyi lel kész szol gá la tá -
val. Fe le sé ge, Signe asszony ké ré -
sé re a szer tar tás be fe jez té vel el -
éne kel tük a 90. zsol tár – Te ben -
ned bíz tunk ele i től fog va – két vers -
sza kát és be fe je zé sül a Him nuszt,
hi szen ma gyar aj kú ak vol tunk
leg töb ben. 

Nem le het sen ki éle tét egy rö -
vid írás ban össze gez ni, hát még
Kol tai Re zső kö zel ki lenc év ti ze -
dét. Csu pán a sa ját szem szö gem -
ből tu dok szól ni ar ról, mi lyen nek
ta pasz tal hat tam meg őt több mint
öt ven éves is me ret ség, test vé ri ba -
rát ság alatt. Hu szon öt éven ke -
resz tül, 1965-től 1990-ig szol gált a
svéd or szá gi ma gyar pro tes táns
gyü le ke zet ben. Ez idő alatt se gít -
het tem ne ki mint kán tor és pres bi -
ter a mal mői gyü le ke zet ben.

1956-ban hagy ta el Ma gyar or -
szá got. Tex til mér nö ki kép zett -
sége volt, de vágy va más te vé -
keny ség re, Svéd or szág ban el vé -
gez te a teo ló gi át. 1964 de cem be -
ré ben Stock holm ban szen tel ték

fel a svéd evan gé li kus ál lam egy -
ház ban. 

A teo ló gi án is mer te meg jö ven -
dő be li fe le sé gét, Sig nét, aki a ta -
ná ri pá lyát vá lasz tot ta. Csa lád juk
a hat va nas évek ben há rom gyer -
mek kel gya ra po dott. Mar ga ré ta
le á nyuk szin tén teo ló gi át ta nult,
és dia kó ni ai mun kát vég zett és
vé gez a svéd egy ház nál a Tá vol-
Ke le ten. 

1957-től 1965-ig Gla tz Jó zsef
volt a ma gyar gyü le ke ze ti lel kész.
Mi kor ő Né met or szág ba köl tö -
zött, a svéd „Lu therhjäl pen” Kol -
tai Re zsőt bíz ta meg az zal, hogy
pász to rol ja fél ál lás ban a ma gyar
gyü le ke ze tet. Ha mar be kel lett
azon ban lát nia Åke Kastlund nak, a
Lu ther-se gély ve ze tő lel ké szé nek,
hogy a fél ál lás leg fel jebb au tó ve -
ze tés re elég, de több re nem, mi vel
a hat rend sze res ha vi is ten tisz te le -
ti hely 100, 300 és 600 ki lo mé ter re
fek szik a lel kész lak he lyé től. Így
Kol tai Re zső tel jes mun ka ide jű
meg bí zást ka pott a ma gyar gyü le -
ke zet pász to ro lá sá ra.

A lel kész igye ke zett min dig kö -
vet ni és be tar ta ni a ma gyar gyü le -
ke zet pres bi té ri u ma ál tal meg fo -
gal ma zott, na gyon meg fon tolt
alap- és mű kö dé si sza bá lyo kat.
Ugyan ak kor te vé keny sé gé ről hű -
sé ge sen be is szá molt mun ka adó -

já nak, a svéd egy ház nak, amely től
sza bad ke zet, de nagy fe le lős sé get
is ka pott mun ká já hoz. A svéd egy -
ház töb bek kö zött nagy meg ér tés -
sel fo gad ta, hogy a gyü le ke zet me -
ne kül tek ből te vő dik össze, ezért
ma gá tól ér te tő dött a ti tok tar tás.

Hi szen Ma gyar or szá gon a po li ti -
kai hely zet 1989-ig el vi leg vál to -
zat lan volt.

A pász to ro lás az ál ta lá nos lel ké -
szi mun kát fog lal ta ma gá ban: is -
ten tisz te le tek, bib lia órák, csa lá di
ese mé nyek, pres bi te ri gyű lé sek,

or szá gos pres bi te ri kon fe ren cia,
evan gé li zá ci ós őszi ta lál ko zó,
evan gé li u mi if jú sá gi kon fe ren ci ai
uta zás szer ve zé se, csa lád lá to ga -
tás, bör tön lá to ga tás. 

Kol tai Re zső pré di ká ci ó i ból ki -
csen gett, hogy amit az ige alap ján

mond, azt ma gá ban mé lyen meg -
fon tol ta és ma gá é vá tet te. Is me re -
tei nem vi lág tól el von tak vol tak:
lát ta a prob lé má kat, és min dig el -
ju tott a meg ér tés hez, meg bé ké lés -
hez, el fo gad va azt, amin nem tud
vál toz tat ni. Örö mét lel te ab ban,

hogy má sok szá má ra hir des se ezt,
és min dig re ményt éb resszen.
Gyak ran idé zett Re mé nyik Sán -
dor tól és Túr me zei Er zsé bet től.

A hu szon öt éves meg ter he lő
mun ka után, mun ka bí ró ké pes sé -
gé nek csök ke né sé vel nyug díj ba
vo nult. 

Sok ked ves esz ten dő nek ör -
vend het tek együtt Sig né vel. Ere -
jük ből több ször ma gyar or szá gi
uta zás ra is fu tot ta. Gyer me ke ik
meg aján dé koz ták őket öt uno ká -
val, akik nek a ké pe it a lel kész
nagy bol dog ság gal mu to gat ta, és
so kat me sélt ró luk. Bár ott ho nuk,
mely ben oly sok évig lak tak, le -
égett, az utol só pár esz ten dő ben
si ke rült új ból meg te rem te ni ük
egy meg hitt ott hont. 

A lel kész tö ret len teo ló gi ai ér -
dek lő dé sét mu tat ják a hát ra ha -
gyott fo lyó ira tok, me lye ket Ma -
gyar or szág ról já ra tott.

Na gyon tisz tel tem Kol tai Re -
zsőt mint lel ké sze met, és sze ret -
tem mint test vért és ba rá tot. Sig -
né vel együtt csa lá dom sok szo mo -
rú sá gá ban vi gasz talt, és osz to zott
örö me im ben.

Ahogy má so kat bú csúz ta tott,
úgy most mi is Is ten ke gyel mé re
és sze re te té re bíz zuk őt. 

Mal mö, 2013. szep tem ber 30.
Pit lik Pál há zi Ka ta lin

Bú csú Kol tai Re zső lel ki pász tor tól

Koltai Rezső családja körében a 70-es években
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– Szép nagy a bő rönd je, nem mon -
dom… Gon do lom, nem csak egy hét re
uta zott el…

– Va ló ban nem, öt hó na pig vol -
tam tá vol, áp ri lis tól szep tem be rig.

– És egé szen pon to san mer re járt?
– Né met or szág ban, Stutt gart ban.

Ez a vá ros Ba den-Würt tem berg tar -
to mány fő vá ro sa.

– És mi szél fúj ta épp ide?
– A Kő rö si Cso ma Sán dor prog ram

ösz tön dí já val ér kez tem „sváb föld -
re”. Ez egy ál la mi ösz tön díj, a Köz -
igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi -
nisz té ri um Nem zet po li ti kai
Ál lam tit kár sá ga ír ta ki. Út tö -
rő kez de mé nye zés, amely -
nek cél ja a di asz pó rá ban élő
ma gyar kö zös sé gek éle té nek
meg is me ré se, va la mint az,
hogy a negy ven hét nyer tes
ösz tön dí jas kö zül ki-ki a ma -
ga tu dá sa sze rint se gít se az
ott fo lyó mun kát, a ma gyar
iden ti tás és az anya or szág gal
va ló kap cso lat erő sí té sét. Jó -
nak és hasz nos nak tar tom
ezt a gesz tus ér té kű kez de -
mé nye zést, re mé lem, lesz foly ta tá sa.

– Mit je len tett ez a prog ram a min -
den na pok ban? Konk ré tan: mi ként kell
a kint vég zett mun ká ját el kép zel ni?

– Igye kez tem hasz no sí ta ni mind -
azt a tu dást, amely re szert tet tem az
évek so rán: ami kor a he lyi Ma gyar
Kul túr in té zet ren dez vé nye i ről ír tam
rö vid anya go kat a nem ze ti re gisz ter.hu
ol dal ra, új ság író ként mű köd tem.
Ami kor pél dá ul Bad Canns tatt ban,
Di e ten heim ban, Hei den heim ban –
utób bi ak Ulm kör nyé kén ta lál ha tó
te le pü lé sek – vagy fel ké rés re Ma inz -
ban, Frank furt ban, Mün chen ben
pré di kál tam, énem lel kész ré sze bon -
ta koz ha tott ki, és ami kor lá to gat tam,
be szél get tem és lel ki gon do zást vé -
gez tem, a men tál hi gi é nés szak em be -
ri „üzem mód” mű kö dött. 

– Ki hez for dul ha tott, ki hez for dult,
ha se gít ség re volt szük sé ge?

– Az ott élő ma gya rok közt ked -
ves is me rő sök re, ba rá tok ra te het -
tem szert, akik szí ve sen se gí tet tek,
ha szük sé gem volt rá. És mint min -
den ösz tön dí jas nak, ne kem is volt
men to rom Var ga Pál nyu gal ma -
zott re for má tus lel kész – Ulm és
kör nyé ke pro tes tán sa i nak lel ki -
pász to ra – sze mé lyé ben. 

– Ké rem, szól jon még né hány szót
bő veb ben az ot ta ni ma gya rok ról és a
ma gyar élet ről is!

– Na gyon sok ma gyar él Ba den-
Würt tem berg tar to mány ban. Ma -
gá ban Stutt gart ban is, hi szen mul ti -
kul tu rá lis vá ros, több mint száz het -
ven nem zet tag jai szá má ra je lent la -
kó he lyet. A ma gya rok szá mát va la -
ki öt ven ezer re be csül te, de pon tos
ada tot saj nos nem tu dok mon da ni.
Az ál ta lam meg is mert ma gya rok
leg több je in kább az idő sebb ge ne rá -
ci ó hoz tar to zott, és zö mé ben Er -
dély ből ér ke zett ide, vaj da sá gi ak és
anya or szá gi ak ke ve seb ben vol tak,
van nak köz tük. Mind nyá jan ked -
ves, nyi tott, ér dek lő dő em be rek,
akik má ig őr zik ma gyar sá gu kat, szé -
pen be szé lik anya nyel vü ket.

– És az if jabb nem ze dék?
– Ez ne héz kér dés. Van nak, akik

egye te mi ta nul má nya ik, és van nak,
akik mun ka le he tő ség, há zas ság mi -
att ér kez nek most ide. És van nak
olya nok is, akik má so dik vagy ne tán
már har ma dik ge ne rá ci ós ma gya rok.
Ne kik nincs könnyű dol guk, ak kor
sem, ha Stutt gart ban na gyon élénk a
ma gyar élet, hi szen van ma gyar óvo -
da – he ten te egy szer negy ven-öt ven

kis gyer mek is van a Ma gyar Kul túr -
in té zet ben –, min den má so dik hét -
vé gén mű kö dik a ma gyar is ko la és a
cser ké szet. És ak kor még nem is be -
szél tünk a Csö bör csök nép tánc cso -
port ról. Emel lett lé te zik ma gyar
nyel vű könyv tár is mind az in té zet -
ben, mind pe dig a Szent Gel lért Ma -
gyar Ka to li kus Egy ház köz ség ben,
és ott van még a szá mos, ki sebb-na -
gyobb ma gyar egye sü let, szer ve zet,
tár su lás, ame lyek mind egyi ké nek
meg van a ma ga sa já tos pro fil ja.

– Még is, mind ez zel együtt is, gon -
do lom, a fi a tal szü lő ket, a ka ma szo kat
és a ki csi ket ko moly ki hí vá sok elé ál lít -
ja az élet: ide gen föl dön, ide gen nyel -
ven kell bol do gul ni uk, al kal maz kod -
ni uk… Asszi mi lá lód ni uk akár…

– Saj nos ez is elő for dul, de a
több ség – én úgy ér zem – igyek szik
meg őriz ni ma gyar sá gát. Ami kor
köz tük és ve lük vol tam, a vi lág leg -
ter mé sze te sebb dol ga volt, hogy
ma gya rul be szél jünk, be szé lünk.

– Ki-ki „kép ben volt” a ha zai ese mé -
nye ket il le tő en is?

– A több ség igen. Egy fe lől mert
na gyon so kan na pon ta né zik a hí re -
ket a Du na Te le ví zi ó ban, vagy in ter -
ne ten tá jé ko zód nak, más fe lől tart ják
a kap cso la tot az ott hon ma radt ro ko -
nok kal, ba rá tok kal. És nyá ron szin te
min den ki, aki csak te he ti, ha za u ta -
zik hosszabb-rö vi debb idő re.

– Eset leg akár vissza is köl tö zik
oda, ahon nan va la ha út nak in dult?

– Né ha ez is elő for dul, de alap ve -
tő en azért nem ez a jel lem ző. Ha
már itt él nek évek, év ti ze dek óta, és
itt van nak a gyer me ke ik és az uno -
ká ik is, már ez az ott ho nuk. Pon to -
sab ban ez a hely is az ott ho nuk.

– És mi a hely zet a hon vággyal?
– Ami kor er ről be szél get tünk

va la ki vel, azt mond ta, a hon vágy
ér zé se vol ta képp nem is lé te zik, hi -
szen Stutt gart ból csu pán más fél
órás re pü lő út tal már Bu da pes ten
le het len ni.

– És Ön jól érez te ma gát, vagy né -
ha-né ha azért „még is csak” volt egy kis
hon vá gya?

– Sok szép és ál dott pil la nat em lé -
két őr zöm ma gam ban, de az ér zés,
hogy Stutt gart nem a ha zám, és nem
az ott ho nom, vé gig ve lem ma radt…

– Em lí te ne né há nyat feladatai kö zül?
– Se gí tet tem ka ta lo gi zál ni a már

em lí tett Ma gyar Kul túr in té zet
könyv tá rá ban, va la mint igye kez tem
anya got gyűj te ni a Ju li a nus prog ram -
hoz, amely a ma gyar örök sé gek és
em lék he lyek ka tasz te ré nek meg al -
ko tá sát cé loz za. Be akar ják mu tat ni
a di asz pó rá ban fel lel he tő ma gyar ér -
té ke ket, hogy ez ál tal be te kin tést
nyújt sa nak a vi lág ban élő ma gyar kö -
zös sé gek iden ti tás meg őr ző mun ká -
já ba, mellyel ők hoz zá já rul tak az
egye te mes ma gyar kul tú ra gya ra pí -
tá sá hoz. Ol va só ink kö zül az ér dek -
lő dők a vi lág há lón ta lál hat nak több
in for má ci ót er ről a kez de mé nye zés -
ről a goo.gl/pGJnbI ol da lon.

Kér dé sé re vissza tér ve: emel lett
még az au gusz tus ele ji ba jor or szá gi
cser kész ve ze tő-kép ző tá bor ban
tá bo ri lel kész ként egész kö zel ről
ve het tem szem ügy re, mi lyen is a
cser kész élet.

– És mi lyen?
– Ka lan dos… Te le fel ada tok kal,

ne ve tés sel, ének kel. Jó volt lát ni,
ho gyan éli meg az össze tar to zást
egy olyan, a vi lág több or szá gá ból
ér ke zett ma gyar szár ma zá sú fi a ta -
lok ból ál ló kö zös ség, amely nek

tag ja it az azo nos nyelv és a
kö zös ér té kek – Is ten, ha -
za, csa lád és ma gyar ság –
kö tik össze egy más sal.

– A ma da rak azt csi ri pel ték,
Stutt gart ban elő adá so kat is kel -
lett tar ta nia…

– Igen, a lel ki egész ség -
ről, az an gya lok ról, il let ve a
prog ram név adó já ról, Kő -
rö si Cso ma Sán dor ról.

– Egy há zi lap nak nyi lat -
ko zik, „rá adá sul” lel kész is,
hadd kér dez zem meg, mi lyen
a kint élő ma gya rok egy há zi,

lel ki éle te?
– Stutt gart ban két egy ház köz ség

is vár ja a ma gya ro kat. A Szent Gel -
lért Ma gyar Ka to li kus Egy ház köz -
ség, va la mint a Würt tem ber gi Ma -
gyar Pro tes táns Gyü le ke zet. Hét -
vé gi mi sé ket a hó nap el ső va sár nap -
ján dél után há rom kor, va la mint a
hó nap har ma dik va sár nap ján dél -
ben tar ta nak; evan gé li kus – vol ta -
képp pro tes táns – is ten tisz te le tek a
hó nap má so dik va sár nap ján van nak
Stutt gart ban, pon to sab ban Bad
Canns tatt ban, dél után há rom óra -
kor. Az is ten tisz te le tek után rend -
sze re sen sze re tet ven dég sé get tar ta -
nak, amely le he tő sé get te remt a kö -
tet len ta lál ko zás ra és be szél ge tés re.

Na gyon nagy kü lönb sé get je lent
a két gyü le ke zet éle té ben és mű kö -
dé sé ben az a tény, hogy a ma gyar
ka to li ku sok lel ki ve ze tő je, dr.
Tempf li Im re atya a gyü le ke ze tét fő -
mun ka idő ben pász to rol ja. Így a ka -
to li ku sok nál ért he tő en sok kal több
al ka lom és össze jö ve tel van az ál tal,
hogy az atya csak szük ség ese tén
kap cso ló dik be ab ba a né met gyü le -
ke zet ben fo lyó szol gá lat ba, amely
a ma gya rok nak a mi sék meg tar tá sá -
hoz szük sé ges temp lo mot ad ja.

Ez zel szem ben a pro tes tán sok lel -
ké sze, Gé mes Pál fő ál lás ban egy né -
met gyü le ke zet lel ki pász to ra, és a
pro tes táns ma gya rok kal csu pán sza -
bad ide jé ben tud fog lal koz ni. Ám az
is igaz, hogy van se gít sé ge szü lei:
Gé mes Ist ván nyu gal ma zott evan gé -
li kus lel kész, va la mint fe le sé ge, Gé -
mes né Réz Ka ta lin sze mé lyé ben, to -
váb bá szá mol hat nak még Bit tner
Abi gél lel kész nő szol gá la tá val is. 

Jó volt eb ben a kö zeg ben meg él -
ni és át él ni a „pro tes táns öku me -
nét”: tu da to san és bé ké sen van nak
együtt eb ben a kö zös ség ben a Kár -
pát-me den ce kü lön bö ző pro tes -
táns fe le ke ze tei. En nek az egy ség -
nek a je le az is, hogy a Würt tem -
ber gi Evan gé li kus Egy ház tá mo ga -
tá sá val öku me ni kus éne kes köny -
vet ad tak ki, ame lyet más kül ho ni
ma gyar gyü le ke ze tek is hasz nál -
nak, pél dá ul Skan di ná vi á ban.

Összes sé gé ben el mond hat juk,
hogy a Stutt gart ban és kör nyé kén
élő pro tes tán sok és ró mai ka to li -
ku sok közt na gyon jó a kap cso lat,
hi szen a gyü le ke ze ti ta go kat össze -
kö tik egy más sal a kö zös gyö ke rek:
az anya nyelv és a ke resz tény hit is.

Gaz dag Zsu zsan na

Stutt gart ból jöt tem, 
mes ter sé gem cí me re…
Ön in ter jú, avagy egy új ság író „ma gá val be szél get”…

De most így szól az Úr: „Ha ví zen
kelsz át, én ve led va gyok, és ha fo lyó -
kon, azok nem so dor nak el.” (Ézs
43,2a)

Mi, ma gya rok büsz kék va -
gyunk ka ja ko sa ink ra, akik a kü -
lön bö ző vi lág ver se nye ken rend -
sze rint jól sze re pel nek. Én ar ra
kü lön büsz ke va gyok, hogy a fe le -
sé gem is ka ja ko zott egy kor.
Mind ezek fé nyé ben ta lán meg le -
pő, hogy én már el múl tam har -
minc éves, ami kor elő ször ül tem
ka jak ban. 

Há rom év vel ez előtt a Hár mas-
Kö rös egyik holt ágá nál, Szar va -
son ren dez te egy há zunk or szá gos
if jú sá gi ta lál ko zó ját, a Szél ró zsát.
A Kö rös-holt ágak kü lö nö sen al -
kal ma sak a ka ja ko zás ra, mert ott a
sod rás nem nagy, és nem is na -
gyon hul lám zik a víz. 

Fe le sé gem meg győ zött ar ról –
friss há zas ként nem kel lett hoz zá
sok –, hogy köl csö nöz zünk mi is
egy pá ros ka ja kot. Nem tud tam el -
hall gat ni ag go dal ma mat az öt le tet
il le tő en, de biz to sí tott ar ról, hogy
a kez dők nek olyan ka ja kot ad nak,
ame lyet még egy hur ri kán sem tud
fel bo rí ta ni. Az zal nem szá molt,
hogy az összes ilyen tu ris ta ka ja kot
ki köl csön zik az nap. 

A csó nak te lep ve ze tő je azon -
ban, ami kor el be szél ge tett a fe le sé -
gem mel, és lát ta, hogy nem elő ször
fog ka jak ban ül ni – sőt még ered -
mé nyek kel is büsz kél ked het –,
adott ne künk egy két be ülős, pá ros
ver seny ka ja kot. Ami kor víz re tet -
tük, én már érez tem, hogy baj lesz,
mert még nem is ül tünk be le, még -
is majd nem fel bo rult. 

Va la hogy az tán be ül tünk – ne -
kem már ez si ker él mény volt –, és
el in dul tunk. Nem vol tam nyu -
godt, de ahogy ha lad tunk a si ma
ví zen, egy re in kább él vez tem.
Még is csak ka ja kos nem zet va -
gyunk, a vé rünk ben van ez. 

A jó ér zés ad dig tar tott, amíg tá -
vol ról ve lünk szem ben edzé sü ket
vég ző ka ja kos és ke nus fi a ta lok
nem tűn tek fel. Fur csa mó don ez -
zel egy idő ben a fe le sé gem el kez -
dett nyug tat gat ni, hogy ne es sek
pá nik ba. Nem ér tet tem…

Ő már tud ta, hogy ahol edzést
vég ző ka ja ko sok és ke nu sok van -
nak, ott edző is van, aki nem ka -
jak kal vagy ke nu val köz le ke dik,
ha nem… mo tor csó nak kal. A mo tor -
csó nak pe dig hul lá mo kat kelt.
Ami kor ez a tény szá mom ra is vi -
lá gos sá vált, biz tos vol tam a bo ru -
lá sunk ban, ab ba hagy tam hát az
eve zést, vár tam a hul lá mo kat és a
víz be ér ke zést. 

Fe le sé gem hig gad tabb volt, és
mond ta, hogy ilyen eset ben rá kell
for dul ni a hul lám ra – hogy szem -
ből és ne ol dal ról ér jen –, és nem
sza bad ab ba hagy ni az eve zést,
moz gás ban kell tar ta ni a ka ja kot.

Így is tet tünk, és a vé gén si ke rült
el ke rül nünk a bo ru lást.

Ez a tör té net se gít meg ér te ni a
fen ti ige ér tel mét és sze mé lyes
mon da ni va ló ját. 

Ami kor azt mond ja az Úr: „Ha
ví zen kelsz át, én ve led va gyok, és ha
fo lyó kon, azok nem so dor nak el” – az
vol ta kép pen azt je len ti, hogy nem
kell fel bo rul nod éle ted hul lá mai kö -
ze pet te, ha nem rá for dul hatsz a hul -
lá mok ra, moz gás ban ma rad hatsz,
vagy ép pen el in dul hatsz új ra, akár
szá zad szor ra is. Mi ért? Mert „Én
ve led va gyok”. Nem vagy egye dül! 

A ka ja kos él mé nyem nél ma rad -
va: ha a fe le sé gem a part ról ki a bál -
ja be, vagy egy má sik ka jak ból,
hogy for dul jak rá a hul lám ra, és ne
hagy jam ab ba az eve zést, ak kor
biz tos fel bo ru lok. Az se gí tett,
hogy ott volt ve lem a ha jó ban, és
ha bo ru lok, ak kor ő is bo rul – ez a
há zas ság nak is szép ké pe, de ez
most Is ten nek és az ő né pé nek
kap cso la tá ról be szél. 

„Én ve led va gyok” – vagy is nem
kí vül ről be szé lek, mint aki ugyan
jó ta ná cso kat ad, de szá má ra nincs
tét je a hely zet nek.

A zsi dó nép leg na gyobb krí zi sé -
ben köz ve tí ti Is ten sza va it a pró -
fé ta. A ba bi lo ni fog ság a tel jes ki -
lá tás ta lan sá got hoz ta, ad dig el -
kép zel he tet len vesz te sé get, ku -
dar cot. Ez meg za var ta az em be re -
ket. Ha más kor nem is, de ilyen -
kor va ló ban azt érez te a vá lasz tott
nép is, hogy el hagy ta az Úr. 

Nincs olyan em ber, aki ezt ne ta -
pasz tal ta vol na meg éle te so rán:
egye dül va gyok, ma gam ra ma rad tam,
nincs to vább. És ilyen kor mi is ab ba -
hagy juk az eve zést, és vár juk a hul -
lá mo kat. Nincs erő, nincs ener gia,
nincs mo ti vá ció. Nincs jö vő… Ezt
az éle tet ta lán már foly tat ni sem ér -
de mes. És meg ál lunk, meg szű nik a
moz gás, meg szű nik az élet, győz -
nek a hul lá mok. 

Mit te gyünk? Ho gyan tu dunk
rá for dul ni a hul lá mok ra, ho gyan
tud juk moz gás ban tar ta ni éle tün -
ket? A vá lasz: se hogy. Mi ma -
gunk ban er re kép te le nek va -
gyunk. Egyet len re mény sé günk
az Úr ígé re te: „Én ve led va gyok!”

Az Úr nak ezek az ígé re tei Jé zus
Krisz tus ban tel je sül tek be. Őál ta la
vál hat nak a mi éle tünk ben is élet -
for dí tó ta pasz ta lat tá. Is ten nem tá -
vol ról, kí vül ről, a „part ról” osz to -
gat ja a ta ná cso kat. Az Úr be ült éle -
tünk ka jak já ba, össze kö töt te ma -
gát ve lünk. Em ber ré lett, és el ment
ér tünk a vég ső kig, egé szen a gol go -
tai ke resz tig. Hús vét haj na la óta
pe dig szá munk ra is élő va ló ság gá
vál hat éle tünk hul lá mai kö ze pet te:
„Ha ví zen kelsz át, én ve led va gyok, és
ha fo lyó kon, azok nem so dor nak el.”

Is ten tart moz gás ban így, amíg
vé gül hoz zá nem ér ke zünk.

Grend orf Pé ter

AZ ÉLET KE NYE RE

Is ten ál tal 
moz gás ban tart va
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Rejt vény – ki ről van szó?
Gyak ran hi vat koz nak az Új szö vet ség ben ószö vet sé gi ese mé nyek re,
tör té ne tek re, fő leg az egyip to mi rab szol ga sors ra és az ab ból va ló
cso dá la tos ki sza ba du lás ra. Ki től tud juk meg, hogy hány fő ből állt Jó -
zsef Egyip tom ba be hí vott ro kon sá ga?

(A vá lasz Az apos to lok cse le ke de tei cí mű könyv ben ta lál ha tó.)

Az 1956 ok tó be ré ben be kö vet ke -
zett eny hü lés lég köré ben a teo ló -
gi ai hall ga tók is bát rab ban emel -
ték fel sza vu kat, és igye kez tek ér -
vé nye sí te ni aka ra tu kat a ta ná ri
kar ral és az egy ház ve ze tő ség gel
szem ben. Az 1956. ok tó ber 22-i
ülé sen töb bek kö zött eze ket ké -
rel mez ték:

„1. Az if jú ság ki mond ja, hogy az
ed di gi gya kor lat tól el té rő en az el kö -
vet ke zen dő idő ben fo ko zot tabb mér -
ték ben részt kí ván ven ni az In té zet
éle té nek irá nyí tá sá ban. Ön kor mány -
za ti szerv ként egy ki bő ví tett if jú sá gi
ta ná csot je löl meg.

2. Az if jú ság ké ri egy há zunk ve ze -
tő sé gét, hogy te gye le he tő vé, hogy vég -
zett hall ga tók kül föl di ta nul mány út -
ra me hes se nek. (…)” (Evan gé li kus
Élet, 1956. no vem ber 4.)

Ok tó ber 23-án is mét össze ült az
if jú ság, és az elő ző na pi nál ra di ká -
li sabb kö ve te lé sek kel állt elő.
Ezek kö zött sze re pelt töb bek kö -
zött az idő köz ben fel osz la tott If -
jú sá gi Kör új já szer ve zé se is. Az
ülést az ebéd idő sza kí tot ta fél be,
ami kor tól kezd ve már alig kö vet -
he tő nyo mon a teo ló gus if jú ság
„moz gá sa”. Nyil ván so kan vol tak
olya nok, akik részt vet tek a tün te -
té se ken, er ről azon ban szám ada -
tok nem áll nak ren del ke zé sünk re.

* * *

Az Evan gé li kus Élet 1956. no vem -
ber 4-én meg je lent szá má ban a kö -
vet ke ző ün ne pé lyes nyi lat ko zat
je lent meg:

„A bu da pes ti evan gé li kus 
lel ké szek, teo ló gi ai ta ná rok 
és teo ló gi ai hall ga tók 
nyi lat ko za ta
Mi, bu da pes ti evan gé li kus lel ké szek,
teo ló gi ai ta ná rok és teo ló gi ai hall ga -
tók az evan gé li kus egy ház ta ní tá sá -
hoz és ha gyo má nya i hoz hű en tel jes
szív vel azo no sít juk ma gun kat a ma -
gyar nép hő si es sza bad ság har cá val,
ame lyet ha zánk füg get len sé gé ért vív.

Öröm mel vesszük tu do má sul, hogy
né pünk sza bad vá lasz tá so kon dönt -
het élet for má ja fe lől. 

Ké szek va gyunk részt ven ni a rend
hely re ál lí tá sá ban, a meg bé ké lés elő -
moz dí tá sá ban és né pünk jö ven dő jé -
nek épí té sé ben.

Ke gye let tel em lé ke zünk meg a sza -
bad ság harc ál do za ta i ról. A fáj dal -
mas se be ket a sze re tet cse le ke de te i vel
és Is ten vi gasz ta ló igé jé nek hir de té sé -
vel igyek szünk gyó gyí ta ni. Részt ve -
szünk min den faj ta se gí tő te vé keny -
ség ben, amely a gyá szo lók, se be sül tek

és kár val lot tak szen ve dé se it és gond -
ja it eny hí ti.

Meg va gyunk győ ződ ve ar ról, hogy
a ma gyar nem zet ki ví vott füg get len -
sé gé vel együtt a tel jes val lás sza bad sá -
got is el nye ri, és az egy ház nak tel jes
sza bad ság biz to sít ta tik ar ra, hogy Is -
ten től ren delt min den faj ta szol gá la -
tát kor lá to zás nél kül vé gez hes se.

Fel hív juk egy há zunk min den tag -
ját, hogy ve lünk együtt kö nyö rög je nek
a ha zá ért, a né pért, an nak bol dog és
bé kés jö ven dő jé ért Jé zus Krisz tus
ne vé ben, aki út, igaz ság és élet min -
den em ber és min den nép szá má ra.

Bu da pes ten, 1956. ok tó ber 31.”

(Bár az ese mé nyek sod rá sa nyil -
ván va ló an ma gá val ra gad ta az
evan gé li kus lel ké sze ket és a teo ló -
gus if jú sá got, még is meg le pő,
hogy egy ok tó ber 31-én meg fo gal -
ma zott dek la rá ci ó ban egy ál ta lán
nem tör té nik uta lás a re for má ció
ün ne pé re.)

* * *

Az idő köz ben Pest hi deg kút ról az
Ül lői út 24.-be köl tö zött Lel kész -
kép ző In té zet la kó i ra – a há bo rú
utá ni idő szak hoz ha son ló an – a
for ra da lom le ve ré se után ne héz
hó na pok kö szön töt tek: be lőtt fa -
lak és hi ány zó ab lak ke re tek lát vá -
nya fo gad ta az ar ra já ró kat. Eb ből
az idő szak ból kü lön is meg kell
em lí te ni Wiczi án De zső és fe le sé -
ge ál do za tos mun ká ját, akik tel jes
oda adás sal a teo ló gus ott hon la kói
mel lett áll tak. 

Wiczi án De zső az 1956/57-es
tan év ben nem csak a dé ká ni fel -
ada to kat lát ta el, ha nem át me ne ti -
leg a Lel kész kép ző In té zet ve ze -
tői funk ci ó ját is be töl töt te. Or dass
La jos Ön élet raj zi írá sok cí mű köny -
vé ben hi vat ko zik Wiczi án De zső -
né nek Ame ri ká ban élő báty já hoz
írt le ve lé re, mely sze rint volt
olyan hall ga tó, aki nek egyet len
ru há ja sem ma radt ek kor. 

Az aka dé mi án egyéb ként egész
fél év ben szü ne tel tek az elő adá -
sok, a hall ga tók nak – egy ak ko ri
teo ló gus, ma pro fes sor eme ri tus
vissza em lé ke zé sei alap ján – a tan -
év vé gén két fél éves anyag ból kel -
lett vizs gát ten ni ük.

* * *

Ami az or szág ban ez után kö vet -
ke zett, az már is mert tör té net… A
„be ke mé nyí tés” a teo ló gi án is
meg mu tat ko zott. En nek il luszt rá -
ci ó ja ként áll jon itt egy mai ésszel
szin te el kép zel he tet len, ám ak kor

igen ko moly kon zek ven ci á kat is
ma gá ban hor do zó tör té net. Az
aláb bi ak ban szó sze rint idéz zük a
jegy ző köny vet.

„Jegy ző könyv 
az Evan gé li kus Teo ló gi ai 
Aka dé mia és a Lel kész ne ve lő 
In té zet el ső fo kú fe gyel mi 
bi zott sá gá nak (…) ülé sé ről
A dé kán be je len ti, hogy [1957.] de cem -
ber 3-án a kí nai egy há zi kül dött ség két
tag já nak az Aka dé mi án tett lá to ga tá -
sa al kal má val az egyik kí nai ven dé -
günk nek, Shen Tsu-Yung egy há zi
lap szer kesz tő nek elő adá sa alatt az
Aka dé mia hall ga tó i nak egy ré sze tisz -
te let le nül vi sel ke dett, nyug ta lan moz -
gá sá val za var ta az elő adás egy ré szé -
nek me ne tét. (…) A dé kán be je len ti
to váb bá, hogy még a vizs gá lat alatt az
if jú ság há rom ta gú kül dött sé ge ke res te
fel, és el mon dot ták, hogy az if jú ság a
ma ga egé szé ben (…) sa ját in dí tá suk -
ra mé lyen saj nál ják a tör tén te ket, hely -
te le ní tik és el íté lik azt a tisz te let len
ma ga tar tást, és ké szek meg fe le lő mó -
don bo csá na tot kér ni ér te.”

A fe gyel mi bi zott ság ha tá ro za ta ér -
tel mé ben eny hí tő kö rül mény nek
szá mí tott, hogy az if jú ság meg bán -
ta tisz te let len ma ga tar tá sát. 

„Vi szont sú lyos bí tó kö rül mény,
hogy az el ső elő adás egy ré szét meg -
za va ró tisz te let len vi sel ke dést az em -
lí tet tek ép pen a kí nai egy há zi kül dött -
ség tag ja i nak egy há zunk és Aka dé mi -
ánk szá má ra annyi ra je len tős lá to ga -
tá sa al kal má val ta nú sí tot ták. Ezért
X. Y. hall ga tó kat – [itt 21 név kö -
vet ke zik] az 1957/58. tan év II. fél -
évé re min den tan díj ked vez mény től
meg foszt ja, és ja va sol ja a ta ná ri kar -
nak, hogy ré sze sít se őket nyil vá nos
meg ro vás ban a tör tén te kért.”

* * *

Be fe je zé sül en ged tes sék meg egy
sze mé lyes meg jegy zés. A cikk írá -
sa so rán egy al ka lom mal meg kér -
dez ték tő lem: „A té nyek is me re -
té ben va jon mi kor le he tett jobb
teo ló gus nak len ni: ak kor vagy
mos ta ná ban?” Vá la szom egy ér -
tel mű volt: „Mos ta ná ban.” 

Ne künk ugyan is teo ló gus ként
nem csak vir tu á li san ada tott meg a
son ka és a kol bász, nem kel lett je -
ges víz ben mo sa kod nunk a sü völ -
tő szél ben, nem kel lett at tól ret -
teg ni, hogy az Ál la mi Egy ház ügyi
Hi va tal egy ár tal mat lan meg jegy -
zé sünk mi att el le he tet le nít he ti to -
váb bi sor sun kat, és nem kel lett to -
tá li san ki szol gál ni egy olyan rend -
szert, amellyel – sem ideo ló gi á ját,
sem mód sze re it te kint ve – nem
tud tunk azo no sul ni. 

Azt azon ban min den kép pen
hoz zá kell ten nem, hogy ki csit
irigy lem azo kat az em be re ket,
akik a 20. szá za di ma gyar tör té ne -
lem nek eb ben az em ber pró bá ló
ide jé ben vál tak lel késszé: ők ne -
kem egy ér tel mű en a bib li ai „szent
mag” gon do la tát pél dáz zák. Úgy
ér zem, ők már bi zo nyí tot tak…

Szűcs Pet ra

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) – V. rész

So ro za tunk be fe je zés nek szánt ré szé ben a ma Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem ként mű  kö dő in téz mény 1956-os ese mé nye it vesszük
gór cső alá. Négy ko ráb bi írá sunk ban szót ej tet tünk a há bo rú utá ni nél -
kü lö zés idő sza ká ról, majd a lel kész kép ző in téz mény min den nap ja i ról
az 1947–48-ban meg szi lár du ló dik ta tú ra ide jén. Viszon tag sá gos évek
kö vet kez tek ez után. A teo ló gi ai aka dé mia ta ná ra i nak és hall ga tó i nak
éle te fo lya ma tos köl tö zé sek kel és „fel sőbb” uta sí tá sok tel je sí té sé vel
telt. Az ötvenes évek elejére egy ér tel mű  vé vált, hogy nincs vissza út.
Ám 1956 ok tó be ré ben fel csil lant a re mény: eset leg más ként is le het sé -
ges vol na… A tör té net foly ta tá sát azon ban jól is mer jük. No vem ber 4.
után már sen ki nek sem ma radt két sé ge afe lől, hogy az ese mé nyek mi -
lyen irány ban fog nak ala kul ni.

A Szent írás ban sze rep lő sok-sok
név kö zül – már csak a gya ko ri sá ga
mi att is – messze ki ma gas lik a Jé zus
név. S ahogy itt gya ko ri, ugyan -
olyan gyak ran hasz nál ta a ré gi zsi -
dó ság is. A hé ber Je ho sú vagy Je súa
ne vet sok-sok fiú vi sel te; a je len té -
se: „Jah ve se gít, meg ment”. Ha te -
hát egy fiú gyer mek ezt a ne vet kap -
ta, szü lei már ez zel is ko mo lyan val -
lot tak a hi tük ről: Is ten se gít sé gé be
aján lot ták gyer me kü ket. 

En nek meg fe le lő en te hát ta lál -
ko zunk ve le már az Ószö vet ség ben
is leg alább há rom szor: ilyen ne vű
Mó zes egyik had ve zé re (2Móz
17,9), egy fő pap (Zak 3,2) és egy
lé vi ta (2Krón 31,15). Ma gyar for dí -
tá sa ink ban Jó zsué for má ban je len -
nek meg. 

Ugyan úgy em lít az Új szö vet ség is
em be re ket, akik nek ez volt a ne -
vük: Eli é zer fi át (Lk 3,29) és Pál
egyik mun ka tár sát (Kol 4,11).

Mi vel az Új szö vet ség ki fe je zet ten
Jé zus-könyv nek mond ha tó, nem
cso da, ha Jé zus ne ve – el te kint ve
Já nos har ma dik le ve lé től – min den
egyes ira tá ban elő for dul. Nem ke -
ve sebb mint hat száz he lyen csak a
Jé zus név, to váb bi há rom száz he -
lyen ilyen hoz zá té tel lel: ná zá re ti
Jé zus, Jé zus Krisz tus, Krisz tus Jé -
zus, Úr Jé zus stb. Csú csot je lent
Já nos evan gé li u ma: csak nem har -
mad fél száz szor áll Jé zus ne ve a kö -
zép pont ban. 

Má té evan gé lis tá tól tud juk meg,
hogy a bet le he mi új szü lött an gya li
uta sí tás ra kap ja Jó zsef től a Jé zus ne -
vet. Mert „ő sza ba dít ja meg né pét bű -
ne i ből” – s ezt ér de kes mó don egy
ószö vet sé gi idé zet tel in do kol ja
meg. Ézsa i ás azt jö ven döl te, hogy
egy fi a tal lány szü lött jé nek Im má -
nu el lesz a ne ve, ami annyit tesz:
„Ve lünk az Is ten.” (Mt 1,21–23) 

Már eb ben a név adás ban is Is ten
ket tős ter ve lesz lát ha tó: egy részt
Is ten meg men tő szán dé kát kell en -
nek a gyer mek nek meg va ló sí ta nia.
„Mert úgy sze ret te Is ten a vi lá got,
hogy egy szü lött fi át ad ta, hogy aki hisz
őben ne, el ne vesszen, ha nem örök éle -
te le gyen.” (Jn 3,16) Más részt a „si -
ral mak völ gyé ben” za rán do ko ló és
bot la do zó nép nek azt vé si a szí vé -
be, hogy sem kí sér té sek kö zött,

sem gon dok kal ter hel ten nem ma -
rad ma gá ra, mert Is ten ve le van.
Mert Jé zus az, aki tö ké le te sen és
hű sé ge sen „kép”-vi se li az Atyát
eb ben a vi lág ban, és meg bí zá sá ból
ma ga men ti és őr zi te remt mé nye it. 

Itt kell egy fél re ér tést is tisz táz -
ni. A ná zá re ti Jé zust sok fé le név -
vel il le tik, kö zü lük va ló a Krisz tus
szó is. Ma gyar nyel vünk be a gö rög
Kh risz tosz ból ke rült át. A gö rög
nyelv ez zel a szó val for dí tot ta a hé -
ber ham ma si ah, vagy is ma gya ro san
a mes si ás szót. En nek je len té se:
„va la ki, akit fel ken tek”. Ki rá lyo -
kat, pa po kat, pró fé tá kat volt szo -
kás „fel ken ni” Iz rá el ben, ami kor
szol gá la tá ba vet te őket Is ten.

Pál apos tol mun ká já nak „cél kö -
zön sé gét” leg na gyobb részt az ak -
kor po gá nyok nak ne ve zett né pek
je len tet ték. Ezek per sze nem is -
mer ték a zsi dó ha gyo má nyo kat.
Ezért ő mind két szót egy más mel -
lett, együtt hasz nál ta: Jé zus Krisz -
tus vagy Krisz tus Jé zus. In nen ter -
jedt el az után a fél re ér tés, mint ha
en nek a ná zá re ti ne vel te té sű fér fi -
nak Jé zus Krisz tus len ne a ne ve. 

A Krisz tus nem sze mély név, a
szó nem ne vet, ha nem tisz tet, ran -
got je lent. S ami kor Pál ma gát Jé -
zus Krisz tus apos to lá nak, fog lyá -
nak, rab szol gá já nak ne ve zi, ez zel
azt hang sú lyoz za, hogy ő iga zán
fog lya, apos to la stb. a mes si á si, te -
hát Is ten köz vet len szol gá la tá ban
ál ló és cse lek vő Jé zus nak. Igen jel -
lem ző, hogy le ve le i ben so ha nem is
ne ve zi Jé zust ná zá re ti nek! Mert az
Is ten ál tal fel kent Jé zus nak, az az a
Mes si ás nak a rab szol gá ja ő. Így
árul ja el a „mel lék ne ve” azt, akit
„ami kor el jött az idő tel jes sé ge, Is ten
el küld te Fi át…, hogy a tör vény alatt
le vő ket meg vált sa, hogy Is ten fi a i vá
le gyünk” (Gal 4,4). 

Fi gyel jük meg, hogy misszi ói út -
ja in se pré di kál ta a ná zá re ti Jé zust,
ha nem ki fe je zet ten azt, hogy Jé zus
a Krisz tus, az az – hé ber szó val – a
Mes si ás (Ap Csel 18,5). Aki pe dig
en nek ne vét hív ja se gít sé gül, aki az
ő ne vé ben for dul bi za lom mal az
Atyá hoz, az meg tar ta tik (Jn
16,23). Ezért re mény sé günk hor -
do zó ja a Jé zus szent ne ve.

Gé mes Ist ván 

Mi a ne ve?

A szer ző úgy ter vez te, hogy az öt ré szes so ro zat itt vé get ér. Mi vel
azon ban a meg je lent írá sok ra meg le pő en sok re ak ció ér ke zett – fő leg
olya nok tól, akik ma guk is az ese mé nyek ré sze sei vol tak –, az Úti társ
kö vet ke ző szá má ban /szá mai ban ter ve zünk vissza tér ni a té má ra Az
érem má sik ol da la cím mel. E cím alatt sze mé lyes han gú vissza em lé ke -
zé sek lesz nek ol vas ha tók. Biz tat juk ol va só in kat: akik úgy ér zik, van
mit hoz zá ten ni ük az evan gé li kus lel kész kép ző in téz mény tör té ne té -
nek 1945 és 1956 kö zöt ti idő sza ká hoz, ír ják meg a lap imp resszu má ban
ta lál ha tó cí mek va la me lyi ké re.
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Tel-Aviv, Iz ra el. Az Eti ó pi á ból
be ván do rolt, szí nes bő rű zsi dók -
nak sok gond juk van az iz ra e li tár -
sa da lom ba va ló be épü lés sel. Leg -
több jük Szu dá non ke resz tül me -
ne kült, és ép pen hogy csak meg -
men tet te az éle tét. Több mint tíz -
ezer re te he tő azok szá ma, akik út -
köz ben az éhe zés nek, rab lók nak
vagy vad ál la tok nak es tek ál do za -
tul. De akik nek si ke rült el jut ni uk
az áhí tott föld re, ott sem ér zik
ma gu kat el- és be fo ga dott nak.
Sok jó mód szer is me re tes, amely-
lyel eny hí te ni sze ret né nek a sor -
su kon, még is ma rad nak sa ját juk -
nak ér zett ha zá juk ban – ide ge nek. 

Lon don, Ang lia. Újabb ki mu ta -
tá sok sze rint csak nem négy és fél
mil lió ke resz tény misszi o ná ri us
dol go zik Dél-Ame ri ká ban, Af ri -
ká ban, Ázsi á ban és Óce á ni á ban.
Leg több jük az Egye sült Ál la mok -
ból va ló, míg Bra zí lia 38 ezer, Dél-
Ko rea 20 ezer, In dia 10 ezer mun -
kást kül dött ki a misszi ói me zők re.
Mind ez azon ban csu pán 123 ez ret
je lent a négy és fél mil lió kö zül: a
töb bi ek már az egy ko ri misszi o -
nált te rü le tek egy há za i ból va lók.
Ami annyit je lent, hogy a misszi o -
ná ri u sok csa pa tá nak 97%-a már
„ha zai” erők ből te vő dik össze.

Ka i ró, Egyip tom. Az egyip to -
mi kopt ke resz tény egy ház Márk
evan gé lis tát tart ja ala pí tó já nak.
Tag sá ga az or szág ke resz té nye i -
nek 90%-át te szi ki. A ma ra dék
10%-on a pres bi te ri á nu sok (700
ezer) és a ró mai ka to li ku sok (100
ezer) osz toz nak. A kö zel-ke le ti
arab vi lág ban itt él a leg több ke -
resz tény. 

Minszk, Fe hér orosz or szág.
Je an-Lo u is Ta u ran ró mai ka to li -
kus ér sek Fe renc pá pa kép vi se le té -
ben részt vett Budsz lav ban (Buds -
law) a hí res za rán dok hely négy -
száz éves ju bi le u mi ün nep sé ge in.
Ta lál ko zott az ál lam el nök kel is,
aki en ge délyt adott az or szág leg -
el ső ka to li kus pa pi sze mi ná ri u má -
nak fel épí té sé re, és to váb bi tá mo -
ga tá sá ról biz to sí tot ta a va ti ká ni
kül döt tet. 

Sork wity, Len gyel or szág. A
Len gyel Evan gé li kus Egy ház meg -
hí vá sá ra 1994 óta nya ran ként har -
minc cser no bi li gyer mek ve het
részt há rom he tes tá bo ro zá son. Ők

az 1986-os cser no bi li atom ka taszt -
ró fa ké sei ál do za ta i. 

Genf, Svájc. A re for má ció kez -
de te öt szá za dik év for du ló já nak
ju bi le u mi évé ben, 2017-ben a dél-
af ri kai Na mí bi á ban lesz a Lu the -
rá nus Vi lág szö vet ség so ron kö -
vet ke ző, ti zen ket te dik vi lág gyű -
lé se. Na mí bia te rü le te há rom szo -
ro sa Né met or szá gé nak, de csak
két és fél mil lió la ko sa van. Az
egy ko ri né met gyar mat la kos sá gá -
nak ki lenc ven szá za lé ka ke resz -

tény, és a Krisz tus-kö ve tők fe le a
há rom evan gé li kus egy ház va la -
me lyi ké nek a tag ja. Ezek nek az
egy há zak nak nagy ré szük volt ab -
ban, hogy az or szág ön ál ló sult, és
el nyer te a füg get len sé gét. 

Frank furt, Né met or szág. Az
or szág ban ti zen há rom in téz mény -
ben él nek olyan me ne kül tek, akik
nem kap ták meg a szük sé ges en ge -
délyt a le te le pe dés re. Egy há zi in -
téz mé nyek sür ge tik a me ne kül tek
ügyé nek mi előb bi el in té zé sét és az
en ge dé lyek mi ha ma rab bi ki adá -
sát. En nek el le né re a ké rel mek ki -
lenc ven szá za lé ka ese té ben er re
sem mi re mény nin csen. 

Ti ra na, Al bá nia. Eb ben a kis
bal ká ni ál lam ban igye ke zett meg -
va ló sí ta ni az egy ko ri kom mu nis ta
ve zér, En ver Ho dzsa a vi lág leg el -
ső ate is ta ál la mát. A párt bru tá li -
san el nyo mott min den val lá sos
meg moz du lást a Kí ná val szö vet -
ke zett „ate is ta köz tár sa ság ban”.
A val lás sza bad ság 1991-es el éré se
után kü lön bö ző szek ták ro han ták
le az or szá got: min de nek előtt a Je -
ho va Ta núi, a szci en to ló gu sok és
a Mo on-szek ta. Csak jó val ké sőbb
kez dett el dol goz ni itt egy dán

misszi o ná ri us a Herrn hu ti Test -
vér kö zös ség meg bí zá sá ból. Je len -
leg az or szág la kos sá gá nak 70%-a
musz lim nak te kint he tő, 20%-a or -
to dox ke resz tény és 10%-a ró mai
ka to li kus. Az el múlt húsz év alatt
35 ke resz tény gyü le ke zet tö mö -
rült az Al bán Evan gé li u mi Ali ansz
ne vű szer ve zet be. 

Bej rút, Li ba non. A No tre Dame
du Haut ne vű ko los tor ban tar tot -
ták gyű lé sü ket a kö zel-ke le ti ke -
resz tény egy há zak kül döt tei. A
gyű lést az Egy há zak Vi lág ta ná csa
szer vez te. Köz pon ti té ma volt az
a kö ve te lés, hogy az arab vi lág ban
egyen jo gú pol gá rok nak is mer jék
el a ke resz té nye ket is. Szí ri á ban,
Li ba non ban, Irak ban, Jor dá ni á -
ban, Pa lesz ti ná ban és Egyip tom -
ban er ről szó sem le het. A gyű lés a
nyu ga ti kor má nyok lel ki is me re té -
re apel lált, hogy po li ti kai dön té se -
ik kel le gye nek a kö zel-ke le ti ke -
resz té nyek se gít sé gé re. 

Ko lozs vár, Er dély. „A 2012. évi
nép szám lá lás 366 500 re for má tus -
ról tud az er dé lyi ke rü let ben, ez -
zel szem ben 1992-ben 488 087
sze mély val lot ta ma gát re for má -
tus nak. A kü lönb ség 121 587, te hát
min den év ben kb. 6 ezer lé lek kel
ke ve seb ben va gyunk.” Ez áll Ka tó
Bé la püs pök évi je len té sé ben.

Mun dels he im, Né met or szág.
Áp ri lis 14-én hat va na dik szü le tés -
nap ját ün ne pel te a „sá tor temp -
lom” moz ga lom. A würt tem ber gi
evan gé li kus püs pök öt száz je len -
le vő előtt hir det te Is ten igé jét az
egy há zi sá tor ban. A moz ga lom
1953-ban ala kult mint „úton já ró
egy ház”. Az idei meg moz du lás -
nak mint egy hat ezer-hét száz lá to -
ga tó ja volt, köz tük ezer gye rek.

Né met or szág. 2010-től 74%-kal
emel ke dett az or szág ban az ál lat -
te met ke zé sek szá ma; most éven te
160 ezer ilyen zaj lik. A mai tár sa -
da lom ban, ahol a csa lá di és ba rá ti
kö te lé kek folya ma to san gyen gül -
nek és fosz la doz nak, egy re na -
gyobb sze re pet kap a há zi ál lat
mint „szo ci á lis part ner”.

Tal linn, Észt or szág. A 2011-es
nép szám lá lás ada tai sze rint az or -
szág 1,3 mil lió la ko sá nak 29%-a
tart ja ma gát val lá sos nak. Össze -
ha son lít va a ré geb bi ki mu ta tá sok -
kal, a hang súly át te vő dött az
evan gé li ku sok ról (10%) az or to -
do xok ra (16%). Kü lö nö sen igaz ez
a ti zen öt–ti zen ki lenc éves fi a ta -
lok ra, kö zöt tük csak 3% az evan -
gé li kus, míg 8% az or to dox.

Va ti kán. Fe renc pá pa fo gad ta II.
Ab dul lah jor dán ki rályt. Be széd té -
má juk a szí ri ai ese mé nyek és az ál -
lan dó sult, iz ra eli–pa lesz tin konf -
lik tus volt.

Stras bourg, Fran cia or szág. A
kö vet ke ző ta izéi if jú sá gi ta lál ko -
zó de cem ber 28-tól ja nu ár 1-jé ig
lesz Stras bourg ban, aho vá több
mint 20 ezer fi a talt vár nak. Az
öku me ni kus moz gal mat, ame lyet
a pro tes táns Roger Schütz ala pí tott
1944-ben, ma a stutt gar ti ka to li -
kus Frè re Alo is Lö ser ve ze ti. 

Moszk va, Orosz or szág. Több
mint ké tez ren ír ták alá az Orosz
Tu do má nyos Aka dé mia ki lenc -
ven egy tag já nak ki ált vá nyát,

amely ben kö ve te lik a teo ló gi ai tan -
szék be zá rá sát. In dok: az or to dox
teo ló gi ai tan szék je len lé te az egye -
te men a tár sa da lom ag gasz tó an nö -
ve ke dő kle ri ka li zá ló dá sát je len ti.

Bu ka rest, Ro má nia. A Ro mán
Or to dox Egy ház vissza uta sít ja
azo kat a kül föl di tu dó sí tá so kat,
ame lyek sze rint Eu ró pa egyik leg -
sze gé nyebb ál la má ban sor ra épí -
tik az új temp lo mo kat, hol ott a
pénzt in kább a rá szo ru ló sze gé -
nyek se gé lye zé sé re kel le ne for dí -
ta ni. A „temp lom boo mot” rá adá -
sul az ál lam is fi nan szí roz za, ez zel
meg ter hel ve az adó fi ze tő ket is. A
ro mán egy ház sze rint azért kel le -
nek az új temp lo mok, mert a kom -
mu nis ta éra alatt ti los volt temp lo -
mot épí te ni, sőt több tör té nel mi
temp lo mot le is rom bol tak. Az ál -
la mi tá mo ga tás pe dig sze rin tük
csak a költ sé gek 0,8%-át te szi ki.

Var só, Len gyel or szág. A vol -
hí ni ai tra gé dia het ve ne dik év for -
du ló ja al kal má ból a len gyel püs pö -
ki kon fe ren cia el nö ke, Jó zef Mi -
chal ik ér sek és Szv jat osz lav, az Uk -
rán Gö rög ka to li kus Egy ház ér se -
ke jú ni us 28-án kö zös ki ált ványt
írt alá a len gyel–uk rán ki bé kü lés
ügyé ben. Vol hí ni ai tra gé di a ként

az 1943–45 kö zött az uk rán, il let -
ve a len gyel had se reg ál tal a ci vil
la kos ság gal szem ben el kö ve tett,
má ig is rész ben fel de rí tet len ke -
gyet len ke dé se ket em lí tik.

Ve len ce, Olasz or szág. Több
sze rény sé get kí ván pap ja i tól a he lyi
ró mai ka to li kus ér sek. Sze rin te túl
so kan ne vez te tik ma gu kat „mon si -
gno ré nak”, pe dig ez a ti tu lus csak
azok nak jár, aki ket a pá pa ne ve zett
ki tisz te let be li pre lá tus nak.

Tu r Ab din, Tö rök or szág. A
eu ró pai ko los to rok – után pót lás
hí ján – las san el nép te le ned nek és
ki ürül nek. A dél tö rök Tu rab din -
ban vi szont a 2006 óta oda vissza -
tért szír or to do xok sa ját ke zük kel
épí tet ték új já Mor Ya ka ib ne vű
ősi ko los to ru kat. Ben ne hu szon -
egy apá ca és ti zen két szer ze tes él. 

Bo lí via. Az ál lam el nök és a ró -
mai ka to li kus egy ház kö zött új ra
rom lott a vi szony. Evo Mo ra les el -
nök min den egyez te tés nél kül ér -
sek ké ne vez te ki Ja vi er Ti co na pa -
pot az ál ta la in dí tott egy ház ban,
ame lyet „Meg újí tott Ka to li kus-
Apos to li Egy ház nak” ne ve zett el.

Tal linn, Észt or szág. Ki rill moszk -
vai or to dox pát ri ár ka Észt or szág -
ba lá to ga tott an nak em lé ké re,
hogy húsz év vel ez előtt a moszk -
vai pat ri ar chá tus ön ál ló sá got adott
az Észt Or to dox Egy ház nak. A
pát ri ár ka meg ko szo rúz ta az em -
lék mű vet, ame lyet a Sztá lin ál tal
el hur colt több mint 10 ezer em ber
em lé ké re emel tek. Az el hur col tak
kö zött oro szok is vol tak, pél dá ul a
mai tal lin ni met ro po li ta szü lei. Az
észt el nök a ko szo rú zást az ész tek
és az oro szok kö zöt ti bé ke jobb -
ként kö szön töt te, bár Ki rill az úgy -
ne ve zett bronz ka to nát is meg ko -
szo rúz ta, amely az oro szok sze rint
„az or szág nak a Vö rös Had se reg
ál tal 1944-ben tör tént fel sza ba dí tá -
sá ra” em lé kez tet. 

Össze ál lí tot ta: G. I.

Hí rek, ki te kin tés

4 • 2013. november 3.

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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