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„…és eggyé lesz nek a ke zem ben” –
hang zik Is ten biz ta tó sza va Ezé ki el
pró fé tán ke resz tül a meg osz tott ság és
meg ha son lás sok fé le nyo mo rú sá ga
alatt re mény vesz tet ten ros ka do zó
nép hez (Ez 37,19).

Ezé ki el ko rá ban Iz ra el né pe már
hosszú ge ne rá ci ók óta ket té sza kadt,
észa ki és dé li or szág ban, sok szor ádáz
fe szült sé gek kö zött élt. A bál vány -
imá dás újabb és újabb di va tos for mái
öl ték a lel ke ket; en nek Jó si ás ki rály val -
lá si és po li ti kai re form jai ta lán ha tárt
szab tak, de vé get nem ve tet tek. Je ru -
zsá le met a temp lom mal együtt le rom -
bol ták, föl dúl ták a ba bi lo ni hó dí tók. A
nép elöl já ró it, elő ke lő it so kak kal együtt
fog ság ba hur col ták. Az ott hon ma ra -
dot ta kat – ahogy azt Je re mi ás si ral ma -
i ból, jaj ki ál tá sa i ból tud juk – sok szo ro -
san meg aláz ták és sa nyar gat ták.

Iz ra el nek eb ben a ki lá tás ta lan és
ha lá lo san le gyen gült ál la po tá ban,
tra gi kus nem ze ti és val lá si meg osz -
tott sá ga kö ze pet te szó lal meg a pró -
fé ta – aki nek ne ve is azt je len ti,
hogy „Is ten erős sé tesz” –, és az Is -
ten erőt adó, egye sí tő, min dent meg -
ol dó ter vé ről be szél. 

Két ezer-öt száz esz ten dő vel ké -
sőbb, a 21. szá zad saj ná la tos ak tu a li -
tá sai kö ze pet te e pró fé tai ígé ret re ta -
lán so sem lá tott mér ték ben van
szük sé günk. Nem az Is ten ter vé nek
ku dar ca vagy kés le ke dé se mi att ak -
tu á lis az ígé ret, ha nem az em ber
meg átal ko dott en ge det len sé ge miatt
ak tu á lis a nyo mo rú ság. A vi lág ma is
po li ti kai és gaz da sá gi ér de kek fe -
szült sé gé ben él, en nek kö vet kez té ben
im má ron a ter mé szet öko ló gi ai rend -
je is fel bo rult. Az élet és olyan alap -
ve tő fel té te lei is, mint a víz, a le ve gő,
a klí ma és az ener gia for rá sok, vég ve -
szély be ke rül tek.

Az új ko ri bál vány imá dás is sú lyos
kö vet kez mé nyek kel járt glo bá li san is,
és ha zánk sor sát il le tő en is. Or szá gunk
nagy ré szét más ál la mok hoz csa tol ták,
s nem ze tünk sok di men zi ós meg osz -
tott ság ban él a ha tá ro kon be lül, a
Kár pát-me den cé ben és a nagy vi lág ban.
Ne künk is szük sé günk van ar ra a
pró fé tai szó ra, amely egy részt erőt és
re ményt ad, más részt pe dig meg győ -
ző en mu tat ja a gyó gyu lás út ját. 

A ko re ai ke resz té nyek az idei öku -
me ni kus ima hét ve zér igé jé ül a fen ti
ezé ki eli pró fé ci át vá lasz tot ták. Sa ját
év ti ze des él mé nye ik, ta pasz ta la ta ik és
vá gya ik tet ték őket ér zé kennyé er re
az igé re. Ők is egy szer re ér zik a po -
li ti kai, gaz da sá gi és ideo ló gi ai ér -
dek kü lönb sé gek okoz ta meg osz tott -
sá got, amely fáj dal mas min den ko reai
szá má ra, és seb ként ég a ko re ai nem -
zet tes tén. A gyó gyu lás út ját pe dig
ab ban lát ják, hogy a Krisz tust kö ve -
tő kö zös sé gek egy ség ben fi gyel nek Is -
ten ígé re tes sza vá ra, és egy ség ben

hir de tik meg azt a sa ját né pük és a vi -
lág min den ke resz té nye szá má ra. 

A bűn eset óta a bál vány imá dás
kü lön bö ző for mái vi szik tra gé di á ból
tra gé di á ba az em be ri sé get. Krisz tus
egyet len és egye te mes egy há zá nak
az em ber ál ta li meg osz tott sá ga, mint
Krisz tus imád sá gos aka ra ta el le ni bűn,
oka bi zony ság té te lünk erőt len sé gé -
nek, hi te les sé günk és ha té kony sá -
gunk gyön ge sé gé nek. A ke resz té nyek -
nek, Krisz tus va lós és le he tő ség sze rin -
ti ta nít vá nya i nak a meg osz tott sá ga –
túl azon , hogy el len té tes Krisz tus fő -
pa pi imád sá gá nak igé nyé vel – bot rán -
ko zást je lent a mai vi lág ban. 

Ter mé sze te sen a krisz tu si ak egy -
sé ge nem for mai, nem fel szí ni, ha -
nem tar tal mi kell, hogy le gyen, de
úgy, hogy min den ki lás sa, és en nek
alap ján lás sa be, hogy az egyé ni és kö -
zös sé gi ba jok ból van gyó gyu lás. Ha
pe dig ezek ből nem lesz gyó gyu lás,
ak kor a ha lál di a dal mas ko dik. E gyó -
gyu lás azon ban nem a ha mis pró fé -
ták ígér ge té se i ben, szé pít ge té se i ben
és össze ka csin tá sa i ban, ha nem egye -
dül a min den ha tó Is ten irán ti hű ség -
ben ke re sen dő és ta lál ha tó. 

Nem a bál vány imá dó, egy más sal el -
len sé ges ke dő ide gen kul tú rák, né -
pek és ha tal mas sá gok fe lé re mény ség -
gel te kin ge tő nép nek ígé ri az Úr a gyó -
gyu lást, ha nem az ál ta la meg bo csá tott,
meg tisz tí tott és ma gá val meg bé kí tett
nép nek. A meg bo csá tást, a meg tisz -
tí tást és a meg bé kél te tést azon ban el
le het uta sí ta ni és el le het fo gad ni. Ez
utób bi ese té ben tel je sül het be a pró -
fé cia: „Nem te szik ma gu kat töb bé
tisz tá ta lan ná för tel mes bál vány szob -
ra ik kal és sok vét kük kel. Meg sza ba dí -
tom őket min den vét kük től, mert el -
pár tol tak tő lem, és meg tisz tí tom őket.
Az én né pem lesz nek, én pe dig Is te nük
le szek.” (Ez 37,23) 

Ez a nép, az ilyen nép az Is ten egy -
sé ges né pe e ha zá ban, a Kár pát-me -
den cé ben, Ko re á ban és a nagy vi lág -
ban. Ez a nép, az ilyen nép, amely
eggyé lesz az Is ten ke zé ben, a re mény -
ség je lé vé vá lik az egész vi lág szá má -
ra. Ez az egy ség nem mennyi sé gi
nö ve ke dés csu pán, nem a kö zös sé gek
for má lis szö vet sé ge, ha nem az új
élet az Is ten ke zé ben. Új, re mény tel -
jes élet. Új élet szem lé let. Új tör vény
a sze re tet je gyé ben. Új gaz da ság a szo -
li da ri tás je gyé ben. Új tár sa da lom a
test vé ri ség je gyé ben. Új kör nye zet vé -
de lem a fe le lős ség je gyé ben. Mind ez
elő ké pe an nak az új te rem tés nek,
ame lyet Krisz tus szer zett a ke resz ten. 

A pró fé ta „két fa da rab ja” ke reszt -
té for má ló dott. És e meg bé kél te tő ke -
reszt alatt eggyé lett ke resz té nyek ből
az egy ség ben és har mó ni á ban élő em -
be ri ség só ja és ko vá sza le het. 

Az ima hét fel eme lő is ten tisz te le -
te in er re ve zes sen mind nyá jun kat a
ke resz ten ki tárt ke zé vel ben nün ket
eggyé for má ló, meg vál tó Urunk, Jé -
zus Krisz tus. 

„…és eggyé lesz nek
a ke zem ben”

„A Bib lia a ke resz tény ség hit el vi
alap ja és él te tő je, év szá za do kon át az
ok ta tás egész rend sze ré nek »al fá ja és
óme gá ja«, a nem ze ti kul tú rák meg -
ter mé ke nyí tő je volt. Ré sze se »Eu ró -
pa szü le té sé nek«, mert kü lön bö ző
né pek nek adott azo nos val lá si, mű -
ve lő dé si, er köl csi, nyel vi, men ta li tás -
for má ló és egyéb ösz tön zé se ket. A
ma gyar ság már az ál lam ala pí tás előtt
ta lál ko zott a ke resz tény ség szim bó -
lu ma i val és üze ne té vel, de a Bib lia
szö ve gé nek ha tá sa (írott for rá sok kal
iga zol ha tó an) ezer esz ten de je vált ál -
lan dó ré szé vé éle tünk nek. Szak rá lis
ér te lem ben a kö zép pont ba ke rült,
aho gyan a temp lo mok is fal vak és vá -
ro sok szí vé ben épül tek, vagy ők ma -
guk vál tak te le pü lé sek lét re jöt tét se -
gí tő erő vé. Ma gyar or szá gon Szent
Ist ván el ső tör vény köny ve ren del ke -
zett a va sár na pi temp lom já rás ról. A
temp lo mi szer tar tá sok az evan gé li -
u mi ol vas má nyok kal együtt (a re for -
má ció ko rá ig) la tin nyel vű ek vol -
tak, de a Szent írást a pré di ká ció ke -
re té ben ma gya ráz hat ták a hí vek nek.
A ma gyar bib lia for dí tás te hát a szó -
be li ség ben szü le tett” – ír ja Gá bor já -
ni Sza bó Bo tond ki ál lí tás ren de ző a
Bib lia Sac ra Hun ga ri ca – a könyv,
„mely örök éle tet ád” cí mű, március
29-ig nyitva tartó ki ál lí tás ka ta ló gu -
sá ban.

Aki el lá to gat az Or szá gos Szé -
ché nyi Könyv tár ba, nem csak a Szent -

írás nak szebb nél szebb, kéz ira tos és
nyom ta tott, hé ber és gö rög nyel vű –
sőt több nyel vű – ki adá sa it, il let ve kü -
lön bö ző ma gyar for dí tá sa it cso dál -
hat ja meg, ha nem ma gyar kul túr tör -
té ne ti szem pont ból is iga zi kin cse ket
lát hat. Sőt ha zai lu the rá nus ként is sok
ér té ket néz het nek meg az ér dek lő -
dők, ugyan is az Evan gé li kus Or szá -
gos Könyv tár és az Evan gé li kus Or -

szá gos Mú ze um jó vol tá ból nyolc ki -
ál lí tott tárggyal gaz da god ha tott a
há rom te rem ben el he lye zett tár lat.

Könyv tá runk tu laj do ná ban van
pél dá ul egy pél dány a pró fé tai köny -
vek nek Lu ther ál tal for dí tott ki adá -

sá ból, amely 1532-ben je lent meg
Worms ban. A bőr kö té sű könyv ben
há rom fa met szet is ta lál ha tó. A ki ál -
lí tott kö tet Dá ni el pró fé ta köny vé nél
van nyit va, az il luszt rá ci ón a pró fé -
ta négy ál lat ké pé ben – szár nyas
orosz lán, med ve, négy fe jű pár duc és
vas fo gú ál lat – lát ja a négy nagy vi -
lág bi ro da lom sor sát és Is ten or szá gá -
nak el jö ve te lét. A kö tet ér de kes sé ge,

hogy so ká ig úgy hit ték, eb ből a ki -
adás ból már csak a Stutt gart ban őr -
zött pél dány ma radt meg.

Egy ki ál lí tás mar gó já ra

„A gáz zal és a Gá zá val kap cso la tos hí rek ben
még is sok a kö zös vo nás. Mind két eset ben ar -
ról le het szó, hogy a po li ti kai ha ta lom meg akar -
ja mu tat ni, ki az úr a ház nál. Erőt kí ván de -
monst rál ni. El ret ten te ni akar.”

Gáz és Gáza f 3. oldal

A gyönyörű parancsolat f 2. oldal
Jegyzetlapok 2008-ból f 6. oldal
Interjú Békés Márton történésszel f 7. oldal
Valami Amerika f 8–9. oldal
Testvérportrék f 10. oldal
Napos oldal – gyermekmelléklet f 12. oldal

„Mi ért van az, hogy az em ber a csá bí tó, ígér -
ge tő han gok nak olyan gé pi e sen en ge del mes -
ke dik, mint Öv eges pro fesszor Hec ki ku tyá ja
a nor mál A hang nak? S va jon el le het-e han -
gol ni az em bert a ha lá los frek ven ci á ról?”

Vál(t)ság van! f 11. oldal

„A film ren de ző nem tud hat ja, hogy az adott
gye rek szá má ra mi lyen pél dá ul a sár kány, ő csak
a sa ját sár ká nyát kelt he ti élet re. A gyö nyö rű ki -
rály lány min den ki nek más kép pen szép, és iga -
zán mély kö zünk csak a sa ját ké pe ink hez le het.”

A mese: az emberi szó mágiája f 5. oldal

…LE G YE NEK
E G G YÉ K E Z ED BEN
EZ 37,17

Ima hét a Krisz tus-
hívők egy sé gé ért 2009
– a Bib lia évé nek zá ró

isten tisz te le te
Az ez évi öku me ni kus ima hét
meg nyi tó is ten tisz te le té re – amely
egy ben a Bib lia éve 2008 öku me -
ni kus zá ró is ten tisz te le te is –

ja nu ár 18-án, va sár nap
19 óra kor ke rül sor

a bu da pes ti Szent Ist ván-
bazi li ká ban.

Szent be szé det mond dr. Er dő
Pé ter bí bo ros, prí más, esz ter -
gom–bu da pes ti ér sek. Igét hir det
dr. Bölcs kei Gusz táv re for má tus
püs pök. A Bib lia évét D. Sze bik
Im re nyu gal ma zott evan gé li kus
püs pök, a Ma gyar Bib lia tár su lat
el nö ke zár ja be.

Az is ten tisz te let li tur gi á já ban
a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku -
me ni kus Ta ná csa tag egy há za i -
nak püs pö kei, ve ze tő lel ki pász to -
rai vesz nek részt. 
Dr. Bó na Zol tán f tit kár

(Ma gyar or szá gi Egy há zak
Öku me ni kus Ta ná csa)

Dr. Pe csuk Ot tó f tit kár
(Ma gyar Bib lia tár su lat)

f Folytatás a 3. oldalon

g Dr. Bó na Zol tán

A prófétai könyvek Luther által fordított kiadása – Dániel prófétát négy
állat képében ábrázoló fametszet. Fent: Benczédi Székely István
zsoltárfordításának pirossal szedett címlapja.

Középen a nemescsói szószékoltár pontos másolata
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Mi kor Is ten a Sí nai-he gyen ki je len -
tet te pa ran cso la ta it, nem ze dék ről
nem ze dék re szó ló an ad ta őket Mó -
ze sen ke resz tül a nép nek. Is ten nek a
nép pel va ló ta lál ko zá sa ak kor kü lön -
le ges és ma ra dan dó él mény volt –
még is oly ha mar oly messzi re ke rül -
tek a Tíz pa ran cso lat ban fog lal tak
meg tar tá sá tól! Hi szen nem csak a
be tű jét, ha nem a tör vény szel le mét
sem tart ja meg az a nép, amely
arany bor jút imád, amely nem tisz te -
li egy igaz Is ten ként Te rem tő jét,
amely fe le ba rát ja el len go nosz mó -
don, ár tó szán dék kal for dul – üs sük
fel az Ószö vet ség fe je ze te it: bi zony, ezt
tet ték.

A nép meg szeg te, fel rúg ta a szö -
vet sé get – Is ten még is új ra és új ra
meg bo csá tot ta, hogy vá lasz tott né -
pe gyen ge, gyar ló, vét kes, lá za dó:
szó val és tet tel meg ta gad ja őt. Még -
is esélyt kap ez a nép, amely jo gi lag,
jó zan ésszel és igaz ság ér zet tel nem
ér de mel új esélyt. S a tör vény nem
pa rag ra fu sok el ré misz tő hal ma za -
ként, hi deg-ri deg pa rancs ára dat -
ként zú dul a nép fe jé re, ha nem ben -
ső sé ges és sze re tet tel jes kap cso lat -
ban ki nyi lat koz ta tott, élet re vi vő,
ha lál tól óvó tíz ige ként hang zik el.
Amely ben ott van Is ten, de nem
úgy, mint tör vény al ko tó és azt ki hir -
de tő sze mély te len nagy úr (lásd 5Móz
31,6!). Az óta is szól Is ten, ahogy a Sí -
nai-he gyen, sok szor, so kak ál tal.
Ha tá ro zot tan, vi lá go san, ke mé nyen,
óvó an, sze re tet tel, tisz tán és egy ér -
tel mű en szól…

De mint a gyer mek, aki el en ge di
fü le mel lett a fi gyel mez te tést, a szü -
lői pa ran csot, az ér te, az ő vé del mé -

ben adott uta sí tást, a nép el len ke ző -
leg cse le ke dett. El in dult – és az el len -
ke ző irány ba ment. És sú lyos bí tot ta
hely ze tét, hogy öröm mel tet te. Ab -
ban a hit ben, hogy jól te szi. Kis ko rú -
ság ban ra gad tak? Hát nem ér tet tek a
szó ból, a Szó ból (igé ből)? Pe dig élet -
ről és ha lál ról van szó.

Pe dig Is ten min dent meg tett, hogy
kö zel le gyen. Mert ő Hang, aki szól,
aki ugyan ti tok és meg fejt he tet len,
meg pil lant ha tat lan és meg ra gad ha -
tat lan, vég te len, akit a vé ges be nem
fo gad hat, de be szél, szól, di va tos
sza vunk kal: kom mu ni kál. Be szé lő
Is ten, mert mon da ni va ló ja van, és ki -
je len ti ma gát. Be szél, üze ne te ket fo -
gal maz meg, még pe dig úgy, hogy az
a leg cél ra ve ze tőb ben jus son el az
üze net cím zett jé hez.

Üze ne té nek lé nye ge a sze re tet és
az élet. És az, hogy a meg ol dás ké szen
van, már nem úgy, mint Mó zes ide -
jén, a pró fé ták ide jén, az ó szö vet ség
ide jén. Meg szó lít, kö zös ség be von
ön ma gá val és min ket egy más sal.
Halk és sze líd han gon is szól, mint Il -
lés hez (1Kir 19,12b), mint Jé zus a ta -
nít vá nyok hoz.

A víz ke reszt utá ni idő szak köz -
pon ti té má ja: Krisz tus di cső sé ge
meg je le nik a vi lág ban. A szó tes tet
öl tött. A Lo gosz em ber ré lett, és
annyi ra kö zel jött, aho gyan azt so -
ha ál mod ni sem mer te vol na em ber.
S ez a szó for mál, épít, ala kít, csi szol.
Össze tör, de fel emel, se bez, de be is
kö töz. Éle tet te remt, élet ked vet ad
nap ról nap ra. Gyűjt, ma gá hoz vonz,
és akit meg érin tett, az is ké pes sé vá -
lik rá – csak is az ő ere jé ből és ha -
tal má ból nyer ve erőt –, hogy ma ga

is su gá roz zon, ma ga is te gyen, szól -
jon, hív jon, vonz zon, nem ma gá hoz,
ha nem ah hoz, aki őt már egy szer
sze re te té vel és ke gyel mé vel meg ra -
gad ta.

Mi ért a tör vény? Hogy éle tet ad -
jon, jó úton, jó irány ban, ép ség ben
ve zes sen. Amíg igá nak érez zük, nem
ért jük. Amíg fé lel met kelt, fél re ért -
jük az is te ni szán dé kot. Amíg, bár is -
mer jük a tör vényt, de ki ját sza ni akar -
juk, csak ön ma gunk kal bú jócs ká -
zunk, és Is ten szo mo rú ság gal te kint
ránk, hogy a vesz tünk be ro ha nunk.
Ha nagy ko rú an néz zük, ak kor már
kö szö ne tet és há lát tu dunk mon da -
ni ér te. (Vö. Zsolt 119,16: „Gyö nyör -
kö döm ren del ke zé se id ben…” Me lyik
e vi lá gi tör vény ről ír na ma köl tő, író
ilyen cso dá la tos him nuszt? El kép zel -
he tet len. És me lyik e vi lá gi tör vény -
al ko tó, hon atya len ne az, akit dal ban
éne kel ne meg egy szép sza vú lí ri kus?
Hát ez a nagy aján dék: hogy van Is -
ten, és van élet re se gí tő, az úton meg -
tar tó is te ni szó!)

Egy meg tett út vé gén egy kis ma -
gas lat ról vissza te kint ve jól le het lát -
ni, hogy mi is tör tént, és mennyi jót
ka pott a nép Is ten től. A cent rum ban
a tör vény adás és an nak ál dá sai van -
nak. Em ber öl tő nyi idő alatt a nép
meg érett. Is ten meg újít ja ve lük szö -
vet sé gét, mert a lá za dá sok kor sza ka
után (pél dá ul 5Móz 9,23–24) a nép

be lát ta, hogy sem mi je nincs, amit ne
ka pott vol na. Vá lassz, mond ja, eléd
tá rom az éle tet és a ha lált. Van en nél
na gyobb sze re tet, mely a vá lasz tás
sza bad sá gát is meg ad ja?

Ami kor már nem hin nénk, hogy
le het sé ges, Is ten tud még messzebb
– az az épp hogy kö ze lebb – jön ni:
még töb bet ten ni és ad ni, em ber ré
len ni, hogy a jót, az éle tet, a sze re te -
tet, az Is ten nel és egy más sal va ló ép,
ér tel mes, ér té kes éle tet vá laszt has suk.
Hit ből va ló igaz ság (Róm 10,6 kk.),
szív be írt tör vény (Jer 31,31 kk.), az új
szö vet ség lé nye ge az ígé ret be tel je se -
dé se (Zsid 8,6 kk.).

Mek ko ra sze re tet ez, amely Is -
tent ar ra kész te ti, hogy ilyen mély re
ha jol jon? Ahol mi va gyunk, ott van,
oda jött, hogy sze münk kel lát ni, fü -
lünk kel hal la ni tud juk. S írott és hir -
de tett igé jé ben ma és mind ad dig,
amíg időt ad a meg té rés re, Jé zus
szól. Meg mu tat ja, hogy mi lyen Is ten,
és mi a szán dé ka. De en nél is töb bet
tesz: az éle tét is oda ad ja! Élet kö zel -
be, szív kö zel be jön.

Im má nu el: ve lünk az Is ten. Ka rá -
csony, az em ber ré lett Is ten szü le té -
sé nek ün ne pe után, en nek bel ső – te -
hát iga zán me len ge tő – fé nye kí sé re -
té ben kell to vább men nünk.

g K há ti Dó ra

Imád koz zunk! Is te nem, add, hogy
fel is mer jem szí vem be írt tör vé nye det,
add aj kam ra a ta nú ság té tel sza va it,
hogy gyen ge és gyar ló, bű nös éle tem
még is – a te ke gyel med ből – szent sé -
ged ről és di cső sé ged ről szó ló élő ige -
hir de tés le hes sen! Ámen.

VÍZ K E RE SZ T ÜN NE PE U TÁN 2.  VA SÁR NAP  5M ÓZ 30,1115 

A gyö nyö rű pa ran cso lat
A VA SÁRNAP IG ÉJE

b „Jer tek, lás sá tok Is ten tet te it,
cso da dol go kat cse lek szik az em -
be rek kö zött!” – szól ezen a hé -
ten a 66. zsol tár sza va i val az
int ro i tus zsol tár. Az ün nep igéi
után gra du ál éne kün kön vé gig -
ha lad va ért het jük meg iga zán e
sza vak mon da ni va ló ját.

Az epi fá nia (víz ke reszt) ün ne pe utá -
ni má so dik va sár na pon a ká nai me -
nyeg ző ben tett cso dá ról szól az
evan gé li um (Jn 2,1–11). Jé zus ha tal -
má nak meg je le né sét tár ja elénk,
mely az ő is te ni ter mé sze té nek bi zo -
nyí té ka, s az ő kö ve té sé re biz tat
ben nün ket, hogy ke gyel me a hit ben
új já szül jön és jó cse le ke de tek vég zé -
sé re sar kall jon.

Az epis to la (Róm 12,6–16) elő -
ször ka pott aján dé ka ink, te het sé -
günk mél tó ka ma toz ta tá sá ra, fel -
hasz ná lá sá ra int, majd a kö zös ség -
vál la lás ról és a kép mu ta tás nél kü li
sze re tet ről szól.

A va sár nap éne ke a Ki dol gát
mind az Úr ra hagy ja (EÉ 331), mely -
nek szö ve ge és dal la ma is Ge org
Neu mark né met köl tő ne vé hez fű ző -
dik (aki nek ugyan egy há zi éne kei

mel lett vi lá gi szö ve gei is szü let tek, ám
utób bi ak nem em lít he tők egy la pon
az előb bi ek kel). Az ének ke let ke zé -
sé től fog va tö ret len nép sze rű ség nek
ör vend, s nem csu pán az evan gé li kus
egy ház ban, ha nem re for má tus (Ki Is -
te né nek át ad min dent, RÉ 274) s bi -
zo nyos idő sza kok ban ka to li kus test -
vé re ink nél is. Is mert sé ge és köz ked -
velt sé ge nyo mon kö vet he tő ab ban is,
hogy ko ráb ban nem csak dal la má ra
szü let tek más ver sek, ha nem szö ve -
gét is fel dol goz ták más dal la mok kal. 

Szö veg vál to za ta i nak szám ta lan
pél dá ját a Du nán tú li és Szar va si
éne kes könyv ben is meg ta lál hat juk.
Mos ta ni éne kes köny vünk ben az ere -
de ti szö veg mel lett még hét vers ka -
pott he lyet, me lyek kö zött a né me te -
ken kí vül egy szlo vák és egy lapp köl -
tő mun ká ja is sze re pel.

Neu mark mű ve annyi ra alap ve tő
ének volt már a 17–18. szá zad ban,
hogy a szám ta lan négy szó la mú ko -
rál fel dol go zá son kí vül kan tá ták alap -
já ul is szol gált, így Ge org Phi lipp
Te le mann és Jo hann Se bas ti an Bach,
il let ve ké sőbb, a 19. szá zad ban Fe lix
Men dels sohn-Bart holdy Wer nur den
li eben Gott lässt wal ten kez de tű
mun ká já nak.

Az ének ere de ti cí mé ben 1Pt 5,7-et

idé zi: „Min den gon do to kat őreá ves -
sé tek, mert ne ki gond ja van rá tok”, s
az 55. zsol tár 23. ver sé re is rá is mer -
he tünk ben ne: „Vesd az Úr ra ter he det,
és ő gon dot vi sel rád!” Ke resz tény hig -
gadt ság ra szó lít fel, bár mek ko ra fáj -
da lom ér je is az em bert, s a jó sá gos
és min den ha tó Atya is ten re eme li fel
te kin te tün ket, aki ben min den kor vi -
gasz ta lást lel he tünk.

Ez az út mu ta tás nem vé let len, hi -
szen Neu mark nak sa ját él mé nyei ha -
tá sá ra szü le tett meg e mű ve. Ak kor,
ami kor a har minc éves há bo rú idő sza -
ká ban a min de né től meg fosz tott köl -
tő – aki hosszú időn át nél kü lö zött,
de minden nek el le né re es tén ként
imád ság gal az Úr fe lé for dult, tő le kért
se gít sé get – imád sá ga meg hall ga -
tás ra ta lált.

A né met ere de ti ben hét vers szak
ta lál ha tó, mely ből mai éne kes köny -
vünk csu pán ötöt tar tott meg. Az el -
ső stró fa a fen ti idé ze te ken kí vül a He -
gyi be széd szó for du la tá val él ve tár ja

fel az egész ének mon da ni va ló ját:
„Aki az Úr ban bíz va jár, / Ho mok ra
az nem épít már.” A kö vet ke ző vers -
szak ar ra ta nít ben nün ket, hogy sem -
mi  hasz na só haj toz ni, pa nasz kod ni,
csak töb bet s job ban fo gunk tő le
szen ved ni. Eh hez kap cso ló dik a kö -
vet ke ző stró fa, mely ben az ad di gi
„mit ne te gyünk” he lyett im már a he -
lyes utat je lö li ki szá munk ra: vár junk
csönd ben, bé kén, s bíz zuk rá az Is ten -
re, mit tesz, hi szen: „Mi ál dás né künk,
tud ja jól.”

A né met s a ko ráb bi ma gyar vál -
to za tok ban a ne gye dik és ötö dik
vers szak nem a mai be fe je ző két
stró fa volt, ha nem az a köz tes ket tő,
mely ma már nem sze re pel éne kes -
köny vünk ben: a hit kí sér té sé ről és ar -
ról szól nak, hogy itt e föl di lét ben
„min den vál to zan dó, / Mind jó, mind
bal sors for gan dó”. Vé gül a zá ró két
vers szak ban az utol só órá ról esik
szó, ami kor majd öröm vált bá na tot,
s vé get ér a pró ba.

De ad dig is így cse le kedj: „Járj Is -
ten út ján hű mun ká ban, / Mondj
imád sá got, éne ket! / Egye dül ben ne
bíz zál bát ran, / Meg újul ak kor éle ted.
/ Ki ben ne bí zik bol do gan, / Ar ra az
Úr nak gond ja van.”

g Aba ffy Nó ra

Ki dol gát mind az Úr ra hagy ja
É NE K K INCSTÁR

[Lel kész:] Min den ha tó Is ten! Te fel -
ra gyog tat tad a vi lág ban szent Fi ad vi -
lá gos sá gát, hall gass meg min ket,
ami kor köz ben já rá sá ban bíz va hoz -
zád for du lunk!

[Lek tor:] Urunk, Is te nünk, add,
hogy szent Fi ad vi lá gos sá ga sze re tet -
ben és igaz ság ban egye sít se egy há za -
dat! Ké rünk té ged,

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Urunk, Is te nünk, add,
hogy szent Fi ad vi lá gos sá ga be tölt se
a föl det is me re ted del, hogy min den
gyer me ked el jus son az üd vös ség re!
Ké rünk té ged,

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Urunk, Is te nünk, add,
hogy szent Fi ad vi lá gos sá ga el osz las -
son min den elő íté le tet és el len sé ges -
ke dést a nem ze tek kö zött! Ké rünk
té ged,

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Urunk, Is te nünk, add,
hogy szent Fi ad vi lá gos sá ga re mény -
sé get nyújt son min den csüg ge dő nek!
Ké rünk té ged,

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Urunk, Is te nünk, add,
hogy szent Fi ad vi lá gos sá ga je len lé -
ted örö mé vel tölt sön el min den szen -
ve dőt! Ké rünk té ged,

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Urunk, Is te nünk, add,
hogy szent Fi ad vi lá gos sá ga a gyó gyu -
lás ígé re té vel bá to rít sa a be te ge ket!
Ké rünk té ged,

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Urunk, Is te nünk, add,
hogy szent Fi ad vi lá gos sá ga az örök
ha zá ba vi vő utat mu tas sa meg a hal -
dok lók nak! Ké rünk té ged,

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lel kész:] Urunk, Jé zus Krisz tus!
Légy ve lünk ke gyel med del, hogy
szán dé kod sze rint hasz nál juk fel
időn ket a mu lan dó vi lág ban, az örök -
ké va ló ság ban pe dig vá lasz tot ta id dal
és an gya la id dal együtt vég nél kül
di cső ít hes sünk té ged, aki az Atyá val
és a Szent lé lek kel élsz és ural ko dol
mind örök kön-örök ké.

[Gyü le ke zet:] Ámen.

Li tur gi kus könyv 398. o.

Oratio
œcumenica

forrás

SE MPER REFOR M ANDA

„... a sátán [a] leghatalmasabb és a
legravaszabb fejedelem, mint már
mondtuk, ahol ő uralkodik, ott az
emberi akarat nem lehet szabad és
független, hanem csakis a bűn és
az ördög szolgája, aki semmire
sem képes, csak arra, amit ura és
parancsolója akar. Azt pedig nem
tűri, hogy jót akarhasson, bár-
mennyire igyekezzék is, mert még
ha a sátán nem parancsolna is
neki, a bűn, melynek szolgája, any-
nyira terheli majd, hogy képtelen
lesz a jóra.”

d Luther Márton:
A szolgai akarat

(Jakabné Csizmazia Eszter,
Weltler Ödön és Weltler Sándor

fordítása)
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De más uni kum is fel lel he tő az evan -
gé li kus könyv tár ban, il let ve lát ha tó a
tár la ton. Pél dá ul a Ko lozs vá rott 1562-
ben ki adott Új Tes ta men tum, amely
a Hel tai Gás pár ve zet te bib lia for dí -
tói mun ka kö zös ség 1551-ben el kez -
dett mun ká já nak ha to dik kö te te. A
for dí tás a gö rög ere de tin és a Vul ga -
tán kí vül a Lu ther-fé le né met szö veg
alap ján ké szült.

Az 1700-as évek ele jén a frank fur -
ti pi e tis ta, Phi lipp Ja cob Spener szor -
gal maz ta, hogy ne csak az egy há zi -
lag el ren delt ige sza ka szo kat ma gya -
ráz zák az is ten tisz te le ten, ha nem az
egész Bib li át; a nép ne csak hall gas -
sa, ha nem ma ga is ol vas hassa; ren -

dez ze nek kü lön össze jö ve te le ket
(bib lia órát), ahol kö zö sen ér tel me zik
a Bib li á ban ol va sot ta kat. Hal lé ban,
ahol a ma gyar evan gé li kus bib lia for -
dí tók mind meg for dul tak, a teo ló gi -
ai kép zés kö zép pont já ba ke rült a
Bib lia ere de ti nyel ven va ló ol va sá sa
és ma gya rá za ta. A le en dő lel ké szek
ha za hoz ták azt az igényt, hogy mi nél
na gyobb szám ban ad ja nak Bib li át a

nép ke zé be. Így kezd te el győ ri lel -
kész ként 1710-ben Tor kos And rás a
for dí tást. Tor kos a re for má tus Ká ro -
li-Bib lia he lyett evan gé li kus for dí tást
sze re tett vol na a hí vők ke zé be ad ni.
Munkája 1736-ban je lent meg Wit -
ten berg ben, és bár má so dik ki adást
is meg ért, még sem ter jedt el, nyel vi
meg ol dá sa it, hi bá it, ki ha gyott sza va -
it, mon da ta it so kat kri ti zál ták.

A 18. szá zad ban e bib lia for dí tás
ked ve zőt len fo gad ta tá sa után újabb
kí sér let tör tént ar ra, hogy a Ká ro li-fé -

le he lyett sa ját for dí tás ke rül jön az
evan gé li ku sok ke zé be. Bá rány György
és fia, Já nos, va la mint Sar to ris Já nos
tu do má nyos igé nyű Új szö vet ség-for -
dí tá sa (fenti képünkön) 1754-es év -
szám mal je lent meg, a hét éves há bo -
rú mi att azon ban csak 1758-ra ké szült
el a tel jes nyom ta tás. Két réz met sze -
tes tér kép és a cím lap előtt egy réz -
met sze tes kép dí szí ti – ez utób bi nál

van nyit va a ki ál lí tá son lát ha tó könyv.
A for dí tók a kö te tet elő szó val, az
egyes bib li ai köny ve ket tör té ne ti elő -
szó val, min den rész előtt
tar tal mi össze fog la ló val,
il let ve lap al ji jegy ze tek -
kel (bő ven idéz ve az egy -
ház atyá kat és Lu thert)
lát ták el.

A tár lók ban Ká mory
Sá mu el tel jes Bib li á ja is
lát ha tó, ame lyet 1870-
ben sa ját költ sé gén, elő -
fi ze tő ket, tá mo ga tó kat
gyűjt ve adott ki. A ki -
adás hoz nem fű zött elő -
szót, csak a rö vid zár -
szó ban hir de ti büsz kén,
hogy ő az el ső, aki egy -
ma ga, az ere de ti nyel -
vek ből le for dí tot ta a
Szent írást. Ám nyel vi
meg ol dá sa it – a pon tos -
ság ra va ló tö rek vés so rán,
ha kel lett, új ma gyar sza -
va kat, ki fe je zé se ket al -
ko tott, táj szó kat, szó já té -
ko kat hasz nált – sok kri -
ti ka ér te.

A Pod ma nicz ky–De gen feld-
könyv tár ado má nya ként ke rült az
Evan gé li kus Or szá gos Könyv tár tu -
laj do ná ba az az 1548-ból szár ma zó,
Krak kó ban ki adott és Benczédi Szé -
kely Ist ván ál tal for dí tott Zsol tár -
könyv, amely – a gaz da gon dí szí tett
cím lap ta nú sá ga sze rint – a re for má -
tus Po gány György tu laj do ná ban
volt. A könyv ben több he lyen ta lál -
ha tó kot ta rész let, ami ar ra en ged kö -
vet kez tet ni, hogy e Zsol tár köny vet

hasz nál ták a lel kész-kán tor-ének kar
gre go ri án szer tar tá si ének lé sé ben a
pro tes táns is ten tisz te le te ken.

A ki ál lí tás anya gát gaz da gít ja az
Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um tu -
laj do ná ban lé vő, Lu ther és az Augus -
ta na Con fes sio cí mű, 1724-ben ké -
szült olaj fest mény is. A györ kö nyi
gyü le ke zet pa ró ki á já ról elő ke rült,
ol tár kép ként so sem hasz nált olaj -
festményen Lu ther és a szász vá lasz -
tó fe je de lem fog ja köz re a hit kő -
szik lá in ál ló frigy lá dát, ezen a Bib lia
Sac ra áll. A Bib lia te te jén hét ágú
gyer tya tar tó lát ha tó, ta lap za tán a
la tin nyel vű fel irat tal, mely sze rint:

„Az Úr igé je mind örök ké meg ma rad”.
A gyer tya tar tó kar ja in hu szon egy
me da li on ban az Ágos tai hit val lás
té te le i nek ké pe és mel let te a szá muk
lát ha tó.

A ki ál lí tás kö zép pont já ban a 18.
szá za di ne mes csói szó szék ol tár má -
so la ta áll, je lez ve, hogy Is ten sza va
nem csak írott for má ban ter jed, ha -
nem hirdetésében a hang zó szó nak
is ugyan olyan fon tos sze re pe van. A
Vas me gyei te le pü lés je len le gi evan -
gé li kus temp lo mát 1784-ben épí tet -
ték fel, de írá sos em lé kek már 1630-
tól fenn ma rad tak az itt szol gá ló
evan gé li kus lel ké szek ne vé vel.

Vé ge ze tül áll jon itt még evan gé li -
kus szem pont ból két kü lön le ges ség.
Lát ha tó az 1524-ben Strass burg ban
ki adott, Lu ther for dí tot ta Új szö vet ség,
ame lyet vö rös-zöld-sár ga-kék szí nű
ini ci á lék és szí nes szö veg kö zi il luszt -
rá ci ók tesz nek dí szes sé. A ki ál lí tott –
a Ti szán tú li Re for má tus Egy ház ke rü -
le ti és Kol lé gi u mi Nagy könyv tár tu -
laj do ná ban lé vő – Új tes ta men tum a
Je le né sek köny vé nél van nyit va; ezt a
bib li ai köny vet e ki adás ban hu szon -
egy szí nes kép il luszt rál ja.

Meg te kint he tő to váb bá az az 1519-
ben ki adott Bib lia, amely egy kor Lu -
ther Már to né volt (a Ka lo csai Fő szé -
kes egy há zi Könyv tár tu laj do na). A ki -
ál lí tott Szent írás a re for má tor sa ját
ke zű alá írá sá nál van nyit va a má so -
dik ol da lon, ahol az alá írás fe lett
egy né met nyel vű vers is ol vas ha tó.

g – a. a. –

Biblia Sacra Hungarica – A könyv,
„mely örök életet ád” – A kiállítás
katalógusa a Luther Kiadó könyves-
boltjában (1085 Budapest, Üllői út
24.) és a Huszár Gál papír- és köny-
vesboltban (1054 Budapest, Deák tér
4.) is kapható 3900 forintért.

Egy ki ál lí tás mar gó já ra

Az el múlt na pok ban, sőt he tek ben ta -
lán ez a két kulcs szó ural ta a hír adá -
so kat: gáz és Gá za. Az előb bi az zal
füg gött össze, hogy az orosz–uk rán
gáz vi ta so rán Moszk va úgy dön tött,
el zár ja azok nak a ve ze té kek nek a
csap ja it, ame lye ken Uk raj nán ke -
resz tül szá mos eu ró pai or szág ba ér -
ke zett a lét fon tos sá gú ener gia hor do -
zó. Ez a ba rát ság ta lan gáz ve ze ték az -
tán meg annyi drá ma oko zó ja lett.

„Fél négy től nem jön a gáz!” –
meg döb ben tő en hang zott az ener -
giaügyekért is felelős mi nisz ter ja nu -
ár 6-i be je len té se. Lá zas szá mol ga tás
kez dő dött, hogy hány nap ra ele gen -
dő ek a tar ta lé kok, mely fo gyasz tók -
nak kell más üzem mód ra át áll ni uk,
il let ve hány gyár kény te len be szün -
tet ni a ter me lést.

A há bo rús éve ket csak hír ből is me -
rő nem ze dé kem szá má ra kü lö nö sen
is sok ko ló an ha tot tak ezek a hí rek.
(Ame lyek kel együtt a bu da pes ti
szmog ri a dó ról is ér te sül het tünk: pá -
ros na po kon csak a pá ros, pá rat la no -
kon a pá rat lan rend szá mú au tók köz -
le ked het tek.) Hall hat tuk pél dá ul,
hogy a ná lunk is rosszabb hely zet ben
le vő Szer bi á ban – így a Vaj da ság ban
is – tö me ge sen ma rad tak hi de gek a
ra di á to rok. Ná lunk a ha tó sá gok ugyan
igye kez tek min den kit meg nyug tat ni,
hogy la kos sá gi gáz kor lá to zás ra –
„egy elő re” – nem kell szá mí ta ni, az
em be rek azon ban ért he tő mó don a
leg rosszabb ra pró bál tak fel ké szül ni.
Meg ro ha moz ták az üz le te ket az elekt -
ro mos kály há kért és hő su gár zó kért,
va la mint is mét ka pós lett a tű zi fa. Vi -
dé ki ba rá ta im sze rint mind több fej -
szés em ber bak tat az er dők fe lé… A
mí nusz tíz-ti zen öt fo kos hi deg ben kü -
lö nö sen is in do kolt az ag go da lom. 

Ja nu ár el ső fe lé ben a hí rek és tu -
dó sí tá sok má sik kulcs sza va Gá za
volt, utal va ar ra a vá ros ra, il let ve ar -
ra az öve zet re, ame lyet egy ott élő a
vi lág leg na gyobb sza bad té ri bör tö né -

nek ne ve zett. Ezt a mind össze negy -
ven öt ki lo mé ter hosszú és tíz ki lo mé -
ter szé les sá vot 1948-ban a füg get len
Iz ra el meg szü le té sé vel az iz ra e li te -
rü le tek ről me ne kül tek tö me gei árasz -
tot ták el. Iz ra el 1967-ben, az úgy ne -
ve zett hat na pos há bo rú ban el fog lal -
ta és kö zel negy ven évig meg szál lás
alatt tar tot ta ezt a te rü le tet, míg nem
2005-ben – nem zet kö zi nyo más ra –
ki vo nult. Ma más fél mil lió em ber él
itt, több nyi re nyo mo rú sá gos kö rül -
mé nyek kö zött. 

Tény, hogy a nem rég ha ta lom ra
ke rült – és a mér sé kel tebb pa lesz tin
ve ze tést fel vál tó – Ha mász fegy ve res
szer ve zet nem is me ri el a zsi dó ál la -
mot, és a tűz szü ne tet fel mond va ra -
ké ták kal lő iz ra e li te rü le te ket. Vá la -
szul az iz ra e li had se reg több mint egy
hé tig tar tó fo lya ma tos lé gi tá ma dá sok
után szá raz föl di offen zí vát in dí tott a
Gá zai öve zet el len. 

Egyet len ál lam, így Iz ra el vé de ke -
zés hez va ló jo ga sem vi tat ha tó. Ami
az el fo gu lat lan elem ző ket meg le pi, az
a szem mel lát ha tó arány té vesz tés.
Vagy is a tá ma dá sok ere je, il let ve az
a tény, hogy nem tesz nek kü lönb sé -
get fegy ve re sek és ci vi lek kö zött.
ENSZ-il le té ke sek sze rint az ál do za -
tok kö zel fe le pol gá ri la kos. Kü lö nö -
sen meg döb ben tő, hogy Gá zá ban
na gyon sok gye rek hal meg, a ha lá -
los ál do za tok csak nem har ma da kö -
zü lük ke rül ki. Negy ven hár man hal -
tak meg an nak kö vet kez té ben, hogy
az iz ra e li lé gi erő gé pei ra ké tá val el -
ta lál tak egy ENSZ-is ko lát a Gá zai
öve zet ben. A tá ma dók sze rint az is -
ko lá ban – ahogy ál lí tó lag kór há zak -
ban és me cse tek ben is – fegy ver rak -
tárt ren de zett be a Ha mász. 

A ma gyar új sá gok ban is kö zölt,
gyer me kek és asszo nyok holt tes te i ről
készült ké pek jog gal zak lat ják fel az
em be re ket. A hír ügy nök sé gek sze -
rint zsú fol tak a ha lot tas há zak, a holt -
tes tek a fo lyo só kon és az ut cán fek sze -
nek egy más he gyén-há tán. A kór -
ház ban te le van nak a mű tők, fo gyó ban
a gyógy sze rek, és ke vés a se bész. A se -
gély szer ve ze tek mun ka tár sa it sem en -
ge dik be az or szág rész be, a me ne kül -
ni aka ró ci vil la kos ság (köz tük né hány
pa lesz tin–ma gyar csa lád) vi szont nem
tud ja el hagy ni a Gá za-öve ze tet. 

Re na to Mar ti no bí bo ros kon cent -
rá ci ós tá bor hoz ha son lí tot ta a Gá zai
öve ze tet. Majd mi u tán ezért Iz ra el a
rosszal lá sát fe jez te ki, hang sú lyoz ta,
hogy nyi lat ko za ta nem Iz ra el el len irá -
nyult, ha nem ha son la tá val a la kos ság
élet kö rül mé nyei re utalt. „Te kin tet tel
kell len ni a Gá zai öve zet ben élők kö -
rül mé nye i re. Az em be rek ott egy fal
mö gött él nek, olyan fel té te lek kö zött,
ame lyek sér tik az em be ri mél tó sá got.”

Szá mos eu ró pai vá ros ban tün te té -
se ken til ta koz tak az ér tel met len erő -
szak el len. XVI. Be ne dek pá pa hang -
sú lyoz ta, hogy ka to nai mű ve le tek kel
nem le het meg ol dást el ér ni, ezért
tűz szü net re és a bé ke tár gya lá sok
fel újí tá sá ra szó lí tot ta fel a fe le ket.
Ugyan ezt szor gal maz ta a Lu the rá nus
Vi lág szö vet ség nyi lat ko za ta is. 

Gá zá ban a meg szál ló ha ta lom a
víz csa po kat zár ja el, és a vil lanyt
ve szi el, Eu ró pá ban a gaz da sá gi és po -
li ti kai küz de lem so rán a gáz csa po kat
zár ják el. Nem tar to zom azok kö zé,
akik e ket tő kö zött ok-oko za ti össze -
füg gést lát nak. Nem hi szem, hogy a
kö zel-ke le ti hely zet így hat na Eu ró -
pá ra. Az is bi zo nyos, hogy Iz ra el lel
kap cso lat ban min den jó ér zé sű em -
ber óva to san fo gal maz. En nek egyik
oka a bib li ai örök ség irán ti tisz te let,
a má sik pe dig a ho lo kauszt ál do za -
tai irán ti ke gye let. Az is biz tos, hogy
az orosz med vét sem cél sze rű fe les -
le ge sen in ge rel ni. 

A gáz zal és a Gá zá val kap cso la tos
hí rek ben még is sok a kö zös vo nás.
Mind két eset ben ar ról le het szó,
hogy a po li ti kai ha ta lom meg akar -
ja mu tat ni, ki az úr a ház nál. Erőt kí -
ván de monst rál ni. El ret ten te ni akar. 

Mind ez a po li ti ka te rü le te, amely -
ről ter mé sze te sen le het vé le mé -
nyünk. Ke resz tény ként azon ban sa -
já tos fel ada tunk is van. Gá zá ra te kint -
ve nem fe led het jük el, hogy a köl csö -
nös vér on tás meg szen telt föl dön
tör té nik. Jé zus – más össze füg gés ben
– em lé kez te ti hall ga tó it ar ra, hogy
mennyi vért on tot tak ki a föl dön „az
igaz Ábel vé ré től a Ba ra ki ás fi á nak
vé ré ig” (Mt 23,35). Egy más al ka -
lom mal pe dig sír va imád ko zott Je ru -
zsá le mért: „Bár fel is mer ted vol na
ezen a na pon te is a bé kes ség re ve ze -
tő utat!” (Lk 19,42) Val la nunk kell,
hogy Is ten ké pes cso dát ten ni, és meg
tud ja bé kí te ni a szem ben ál ló fe le ket.
A „Je ru zsá lem ből Gá zá ba ve ze tő út”
(Ap Csel 8,26) az új szö vet sé gi kor ban
cso dák szín te re volt, hi szen Fü löp itt
hir det te a Jé zus ról szó ló evan gé li u -

mot. Bár csak ma is kül de ne Is ten
ilyen Fü lö pö ket a Je ru zsá le met és Gá -
zát össze kö tő út ra!

Krisz tus ta nú ság te vő it vár ja ha -
zánk sok fé le vál ság tól meg ret tent
kö zös sé ge is. A ke resz té nyek imád -
sá gá ra és ön fel ál do zó sze re te té re
van szük sé gük a di der gő em be rek -
nek. Nem sza bad meg szok ni az ut -
cán fek vő haj lék ta la nok lát vá nyát. 

2009 Ma gyar or szá gán sor ra fagy -
nak meg em be rek. Nem csak olya nok,
akik éj sza kai ré szeg sé gük ben le bucs -
káz tak a vas úti töl té sen, ahol az tán
sen ki nem ta lál ha tott rá juk, ha nem
olya nok is, akik az alul já ró ban, egy-
egy al kal mi fa ház ban em be rek kö zött
vol tak. Sőt mind töb ben hűl nek ki sa -
ját la ká suk ban, mert nem ké pe sek fű -
te ni. Ők nem vet ték ész re, hogy dü -
bö rög a gaz da ság, nagy a jó lét, és
hogy fe szül a szo ci á lis há ló. Jó zsef At -
ti la 1922-ben írt ver se ma is ak tu á lis:
„Va la mi nagy-nagy tü zet ké ne rak ni,
/ hogy me le ged né nek az em be rek.”
Ám egy re ke ve seb ben van nak, akik
ész re ve szik, hogy a má sik di de reg. 

Nap ról nap ra idéz nünk kell Sa int-
Exu péry gon do la tát: „Uram, add
köl csön ne kem pász tor su bád egy
da rab ját, hogy test vé re i met – vá gya -
ko zá suk ter hé vel együtt – be ta kar -
has sam ve le.” Ke vés, ha mind ezt
csu pán jel ké pe sen ért jük. Az em be -
rek nem me ta fo ri ku san szen ved nek
sem Gá zá ban, sem a sa ját ka punk
előtt. 

Gáz és Gá za
É GTÁJOLÓ

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

f Folytatás az 1. oldalról

Luther által fordított Újszövetség, amely
a Jelenések könyvénél van nyitva

Az evangélikusok pietista szellemben fordított Bibliájának címlapja
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Im már ha gyo mány, hogy víz ke reszt
ide jén meg szen te lik a Du na Te le ví zió
szék há zá nak stú di ó it. Idén ja nu ár 9-
én a szer tar tást dr. Er dő Pé ter bí bo -
ros, prí más, az Esz ter gom–Bu da -
pes ti Fő egy ház me gye ér se ke vé gez te.

A ház szen te lés re ne gye dik al ka -

lom mal ke rült sor a köz szol gá la ti
csa tor ná nál. A szer tar tás so rán –
amely a val lá si mű so rok szer kesz tő -
sé gé nek kez de mé nye zé sé re zaj lott –
a te le ví zió szí vét je len tő mű sor ké szí -
tő mű he lye ket és a stú di ó kat szen tel -
te meg az egy há zi ve ze tő. A szer tar -

tás ban Ko vács Zol tán ér se ki tit kár se -
géd ke zett. Az ese mé nyen a te le ví zió
mun ka tár sai mel lett részt vettek Cse -
lé nyi Lász ló, a te le ví zió el nö ke, va la -
mint Pö rös Gé za, Po mez ans ki György
és dr. Sze ke res Ist ván al el nö kök. 

d EvÉ let-in fó

Ház szen te lés a Du na Te le ví zi ó ban

Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok sze -
ná tu sá ban a pro tes táns sze ná to rok
ará nya meg fe lel a pro tes tán sok né -
pes ség ben mért ará nyá nak.

A Pew Ku ta tó in té zet ada tai sze rint
a kong resszus ban a pro tes tán sok
ará nya 54,7 szá za lék, amely fe let te
van a la kos sá gon be lü li há nya duk nak
(51,3 szá za lék). A sze ná to rok 30,1 szá -
za lé ka ka to li kus.

A né pes sé gen be lü li szám ará nyuk -
nál (1,7 szá za lék) jó val töb ben van nak
a zsi dó sze ná to rok: 8,4 szá za lé kot
tesz nek ki. A val lás ta lan, il let ve fe le -
ke zet hez nem tar to zó po li ti ku sok

há nya da igen el enyé sző, 0,9 szá za lék.
A bap tis ták 12,4 szá za lé kos kong -
resszu si ará nyuk kal alat ta ma rad -
nak a la kos sá gon be lü li 17,2 szá za lé -
kos há nya duk nak. Ugyan csak ma ga -
sabb az ará nyuk a re for má tus/pres -
bi te ri á nus sze ná to rok nak, ők a kong -
resszus tag ja i nak 8,1 szá za lé kát al kot -
ják, míg la kos sá gi ará nyuk 2,7 szá za -
lék. Az evan gé li ku sok ará nya ki -
egyen lí tett: 4,6 szá za lék a la kos ság -
ban, 4,5 a par la ment ben. A kong -
resszus nak van egy musz lim és egy
budd his ta tag ja is. 

d idea.de/www.re for matus.hu

Felekezeti megoszlás
az ame ri kai törvény hozás ban

Ün nep lő gyü le ke zet! Krisz tus ban
sze re tett egy be gyűl tek!

Töp reng tem azon né hány per cet
az el múlt na pok ban, mi is len ne
most az ün ne pelt, Bí ró Lász ló püs -
pök úr leg cél irá nyo sabb meg szó lí tá -
sa. A hi va ta los: fő tisz te len dő és ex -
cel len ci ás? Az öku me ni kus: sze re tett
szol ga tár sam? A ka to ná sabb hang vé -
te lű: baj társ? A re zig nál tabb: sors társ?
Ne tán a ket tőnk élet pá lyá já nak azo -
nos hely szí nei jo gán: föl di?

Vé ge ze tül a leg ré gibb, leg egy sze -
rűbb ősi meg szó lí tás ma rad: Ked ves
Test vé rem az Úr ban! 

A Bib lia évét zár tuk le pár nap ja;
re mé lem, ma gát a Bib li át nem. A
Szent írás leg el ter jed tebb pro tes táns
ol va sá si rend je, a herrn hu ti kö zös ség
ál tal ki adott Út mu ta tó (Lo sung) az
előt tünk lé vő hét vé ge – a víz ke reszt
ün ne pe utá ni el ső va sár nap – szá má -
ra ezt az igét ren de li: „Aki ket pe dig Is -
ten Lel ke ve zé rel, azok Is ten fi ai.”
(Róm 8,14) Ez zel sze ret né lek kö -
szön te ni a Pro tes táns Tá bo ri Lel ké -
szi Szol gá lat, a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház, a Ma gyar or szá gi Re -
for má tus Egy ház ne vé ben és ter mé -
sze te sen a sa ját ne vem ben is. 

Ma a sok ág ban élő ke resz tyén -
ség/ke resz tény ség egy nyel ven be lül
is kü lön bö ző szó kész le tet hasz nál. Ér -
de kes mó don min den ál ta lam fel la -
po zott ma gyar for dí tás ha son ló an ad -
ja vissza ezt a ver set, leg fel jebb a név -
má sok szint jén van el té rés. Mint ha
ez is azt húz ná alá, hogy itt, eb ben a
mon dat ban az alap ve tő ér té kek, a kö -
zös hit fon tos ré sze jut fel szín re.

Pál apos tol itt a gö rög ben nem azt
a ki fe je zést – kü ber né zisz – hasz nál -

ja a ve zér lés re, ame lyet a mai tu do -
má nyos nyelv ből jól is me rünk a ki -
ber ne ti ka szó ból vagy a szá mí tó gé pes
vi lág cy ber sza vá ból – ame lyet egyéb -
ként a Cse le ke de tek köny vé ben meg -
ta lá lunk –, ha nem az agó igét, amely
„ve zet, űz, irá nyít, hajt, hoz, ün ne pel,
ülést tart, el in dul” ér te lem ben len ne
for dít ha tó. Könnyű ezek ből so kat
ak tu á li san er re az ün ne pi al ka lom ra

ér te ni: ün nep lünk, ezt meg előz te jó
né hány ülés. Sze ret né lek meg nyug -
tat ni: kö vet ni is fog ja szám ta lan. Te
most el in dulsz, ve ze tő ként, a Ka to -
li kus Tá bo ri Püs pök ség irá nyí tó ja -
ként, dön té se ket ho zol – a sor még
foly tat ha tó.

En ged tes sék meg, hogy fel hív jam
a fi gyel met ar ra, hogy a hajt mennyi -
re gaz dag ki fe je zés: a tett vágy, a ha -
tár idő, a bel ső kény szer össze füg gé -
se i ben, de akár a fi zi ka ki fe je zé se i ből
is me rít he tünk: fel haj tó erő, meg haj -
tó mo tor. Lu ther tö mö ren az ige hir -
de tés lé nye gét így de fi ni ál ta: „Was
Ch ris tum tre i bet” – kö rül be lül, ami
Krisz tust (az az az ő ügyét és or szá -
gát) hajt ja (elő re).

Ked ves La ci!
Las san har minc öt éve élsz lel kész -

ként, pap ként, ige hir de tő ként, lel ki -
gon do zó ként, csa lá dok pász to ra ként,
ide s to va ti zen öt éve vi se led a ve ze tői,
püs pö ki szol gá lat emelt fe le lős sé gét.
Nyil ván va ló an tu dod, sok szor át él ted,
hogy sem mi lyen kö rül mé nyek közt
sem könnyű szol gá lat ez. Erőnk vé -
ges, egye dül, sa ját kút fő ből a tisz tes
helyt ál lás is re mény te len. 

„Aki ket pe dig Is ten Lel ke ve zé rel…”
– em lé kez tet új ra az apos tol. Ez a Lé -
lek – akit mi nem irá nyí tunk, csak vá -
runk, aki ben re mény ke dünk – ad hat
erőt a hi te les Krisz tus-kö ve tés hez, az
evan gé li um e vi lág ba be le élé sé hez, ki -
hí vá sok hoz, csa pá sok és örö mök el -
vi se lé sé hez. Ez a fo lya ma tos erő for -
rás mind egyi kük nek. Ha min den
ne héz ség, a bűn re a li tá sa el le né re is
hagy juk ezt az erőt át üt ni éle tün kön,
le szünk tény leg Is ten fi ai, re mény sé -
günk és hi tünk sze rint nem csak eb -
ben a mu lan dó vi lág ban, ha nem az
el jö ven dő ben is. 

Er re bá to rí ta lak és biz tat lak az zal az
igé vel, amely ér de kes mó don az elő -
ző „szám csa var ja” (Róm 14,8), s ame -
lyet nem e szám misz ti ka mi att vá lasz -
tot tam, ha nem mert ez a pro tes táns
tá bo ri lel ké szi szol gá la tok nak szer te
a vi lág ban a teo ló gi ai alap ve té sük:
„Mert ha élünk, az Úr nak élünk, ha
meg ha lunk, az Úr nak ha lunk meg. Te -
hát akár élünk, akár meg ha lunk, az
Úréi va gyunk.” Így le gyen, ámen.

Ka to nai rang nél kü li
az új tá bo ri püs pök

Bí ró Lász ló Szek szár don szü le -
tett 1950-ben, kö zép- és fő is ko -
lai ta nul má nya it Győr ben vé -
gez te. A Pé csi Egy ház me gye kö -
te lé ké ben szol gált, majd II. Já nos
Pál pá pa 1994-ben ka lo csa–kecs -
ke mé ti se géd püs pök ké és Ca -
stra Gal bae-i cím ze tes püs pök ké
ne vez te ki. Je len leg a Ma gyar
Ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren cia
csa lád ügyi bi zott sá gá nak el nö ke,
s e tiszt sé gét ez után is meg tart -
ja. Bí ró Lász ló a ma gyar or szá gi
tá bo ri püs pök sé gek tör té ne té -
ben egye dül ál ló mó don ka to nai
rang nél kül, ci vil ként töl ti be a tá -
bo ri püs pö ki tiszt sé get.

b Új ka to li kus tá bo ri püs pö köt ik tat tak hi va ta lá ba Bí ró Lász ló sze mé -
lyé ben ja nu ár 9-én dél előtt a bu da pes ti Szent Ist ván-ba zi li ká ban. Az
ün ne pi ak tu son a test vér egy há zak kép vi se lői mel lett je len vol tak a
Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren cia tag jai, va la mint a Hon vé del -
mi Mi nisz té ri um és a Ma gyar Hon véd ség ma gas ran gú kép vi se lői.
XVI. Be ne dek bul lá ját, amely ben a pá pa Ma gyar or szág ka to nai or -
di ná ri u sá vá ne ve zi ki Bí ró Lász ló püs pö köt, Ju li usz Ja nusz apos to -
li nun ci us ol vas ta fel. Az aláb bi ak ban Lack ner Pál dan dár tá bor nok -
nak, pro tes táns tá bo ri püs pök nek a szent mi sén el hang zott kö -
szön té sét ol vas hat ják.

Hang adó li be rá lis kö rök az el ső ko -
moly bí rá la tot fo gal maz ták meg ta -
valy de cem ber kö ze pén Ba rack Oba -
ma meg vá lasz tott ame ri kai el nök
egy dön té se kap csán: el fo gad ha tat -
lan nak tart ják, hogy egy ál ta luk jobb -
ol da li nak te kin tett evan gé li u mi ke -
resz tény pap mond jon imát az el nök
ja nu ár 20-án ese dé kes be ik ta tá sa kor. 

A le en dő el nök Rick War rent, az
egyik leg be fo lyá so sabb ame ri kai val -
lá si ve ze tőt vá lasz tot ta ki a meg -
tisz te lő sze rep re, ő fog imát mon da -
ni a be ik ta tás előtt.

War ren – a ka li for ni ai bap tis ta
Sadd le back Church ala pí tó ja – a
glo bá lis sze gény ség és az AIDS ter -
je dé se el len küzd, sok szor fel emel te
sza vát kü lön bö ző jog sér té sek mi att.
Ugyan ak kor úgy ne ve zett szo ci á lis
kon zer va tív né ze te ket vall, el len zi az
azo nos ne mű ek há zas sá gát, az abor -
tusz jo got és az ős sejt ku ta tást, ami so -
kak nak nem tet szik a De mok ra ta
Párt ban, kü lö nö sen a li be rá lis szár -
nyá ban.

Ka thryn Kol bert, az Ame ri kai Út
Né pe ne vezetű li be rá lis jog vé dő cso -
port el nö ke azt mond ta, csa ló dott
Oba ma dön té sé ben, sze rin te olyan va -
la kit kel lett vol na vá lasz ta ni a ra di ká -
lis War ren he lyett, aki job ban kép vi -
se li a fő áram ba eső ame ri kai ér té ke ket.

Aki nek az az il lú zi ó ja tá madt,
hogy Oba má nak ér de ke a ho mo -
sze xu á li sok jog egyen lő sé gé nek biz -
to sí tá sa, most fel éb red – idéz te And -

rew Sul li van kom men tá tort egy hír -
té vé. Joe Sol mon ese, az Em be ri Jo gi
Kam pány ne vű cso port el nö ke egye -
ne sen ar ra szó lí tot ta fel Oba mát,
hogy vál toz tas sa meg dön té sét. A
Huffing ton Post, az egyik ve ze tő li be -
rá lis hír por tál úgy fo gal ma zott, hogy
ez az el ső va ló di tö rés Oba ma és a
prog resszív erők kö zött.

Lin da Doug lass, Oba ma szó vi vő -
je véd te a dön tést, mond ván, hogy ez
lesz az ame ri kai tör té ne lem leg nyi -
tot tabb, min den ki szá má ra leg be fo -
ga dóbb be ik ta tá si ün nep sé ge. Hoz -
zá tet te, Oba ma nyil ván va ló an nem
ért egyet a pap pal az azo nos ne mű -
ek jo ga i nak kér dé sé ben, de a le en dő
el nök min dig ar ra tö re ke dett, hogy
kö zös han got ta lál jon azok kal is,
akik bi zo nyos ügyek ben el té rő né ze -
te ket val la nak. Mint mond ta, a sze -
gé nyek nek, a rá szo ru lók nak, az
AIDS-be te gek nek a meg se gí té se kö -
zös cél juk.

Rick War rent a Ti me ma ga zin né -
hány éve a hu szon öt leg be fo lyá so -
sabb evan gé li u mi ve ze tő egyi ké nek
ne vez te, akit so kan a le gen dás Billy
Gra ham utó dá nak, „Ame ri ka új tisz -
te le te sé nek” tar ta nak. A Cél ve zé rel -
te élet cí mű köny ve több mint húsz -
mil lió pél dány ban kelt el öt év alatt.
Az idei el nök vá lasz tá son Oba ma és
a re pub li ká nus el nök je lölt, John
McCa in is el lá to ga tott egy há zá nak
egy fó ru má ra.

d MTI

Ame ri kai li be rá li sok bí rál ják
Oba mát a be ik ta tá sán imát mon dó

lelkész személye mi att

Iko nok Med ve gyev és Pu tyin gé pén
Az orosz el nök, Dmi t rij Med ve gyev és a mi nisz ter el nök, Vla gyi mir Pu tyin
iko no kat he lyez te tett el re pü lő gé pén. Az el nök gé pé re Szent Mik lós ikon ja
ke rült – ír ta a Kom szo molsz ka ja Prav da. Ta valy Pu tyin a Ti me ma ga zin nak
adott in ter jú já ban el mond ta: „Nem csak ikon van a gé pe men, ha nem Bib lia
is. Nagy tá vol sá go kat re pü lök, bő ven van időm a Bib lia ol va sá sá ra.” 

d PAX News

Nép sze rű a ház szen te lés Ba ra nyá ban
Nép sze rű a ház szen te lés Ba ra nyá ban: a víz ke reszt hez is köt he tő szen te lést
a me gyé ben egye dül vég ző, ro mán szár ma zá sú bi csér di plé bá nost, Ham zau
Rel ut egy re több csa lád hív ja meg ott ho ná ba, hogy „hoz za ma gá val Is ten sze -
re te tét, és űz ze ki az ör dö göt”.

A plé bá nos a Magyar Távirati Irodának ja nu ár 9-én el mond ta, hogy hét
köz ség ben lát el lel ki pász to ri fel ada to kat, ház szen te lést pe dig el ső sor ban Bics -
ér den, Bo dán és Kő vá gó sző lő sön vé gez. Ta valy ja nu ár ban mint egy fél száz
he lyen járt, idén vi szont már leg alább hat van ott hon ba ka pott meg hí vást.

Ház szen te lés kor a pap szen telt víz zel meg hin ti az épü le tet, a la kó it, az aj -
tó szem öl dök fá já ra pe dig szen telt kré tá val föl ír ja az év szá mot, to váb bá a né -
pi ér tel me zés sze rint a há rom ki rá lyok, az az Gás pár, Meny hért és Bol di zsár
ne vé nek kez dő be tű it. A szen telt kré tá val az aj tó fél fá ra föl írt be tűk ere de ti -
leg va ló já ban nem a böl csek ne vét fe dik, ha nem egy ál dás sza va it: Ch ris tus
Man si on em Be ne di cat, az az „Krisz tus áld ja meg a haj lé kot”.

A ma gya rul ki vá ló an be szé lő plé bá nos meg je gyez te: ahol egy szer már vég -
zett ház szen te lést, oda ál ta lá ban a kö vet ke ző év ben is meg hí vást kap. Úgy
ma gya ráz ta, hogy „az ör dö göt nem le het vég leg ki űz ni, mert új ra és új ra be -
fész ke li ma gát a la ká sok ba, há zak ba. Az vi szont, aki nek szen telt a há za, en -
nek tu da tá ban könnyeb ben el len tud áll ni a kí sér tés nek, ne he zebb őt bűn -
be vin ni.”
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Ta va lyi ün ne pün kön Sz. Bérczi Mar -
git szép aján dé kot tett ka rá csony fánk
alá: Pet rő czy Ka ta Szi dó nia élet re gé -
nyét, mely az el ső ma gyar evan gé li -
kus köl tő nő ha lá lá nak há rom szá za -
dik év for du ló já ra je lent meg. A jó tol -
lú lel kész-író nő mű vét a Lu ther Ki -
adó gon doz ta.

Aki ol vas sa, nem min den na pi
gyöngy sze met tart ke zé ben. Meg val -
lom, ne héz volt le ten nem anél kül,
hogy egy ül tő he lyem ben vé gig ne ol -
vassam. Az író nő im po ná ló biz ton -
ság gal iga zo dik el a ne héz tör té nel -
mi kor ban, és lí rai szép ség gel áb rá -
zol ja a mély hi tű, ne héz sor sú, so kat
szen ve dett asszony éle tét. 

A száz öt ven éves tö rök ura lom
után va gyunk, bel ső fe szült sé gek,
sőt fe le ke ze tek kö zöt ti har cok ter -
he lik az or szá got. Ez a fe szült ség
szem be ál lít egy más sal csa lá do kat,
szü lő ket és gyer me ke ket. A köl tő -
nő há zas sá ga sem bol dog az in ga -
tag, sok szor hűt len fér je mel lett.
Tra  gé di áját fo koz za sok gyer me -
ké nek el vesz té se is.

A köl tő nő még sem ke se re dik el
pró ba té te lei kö zött, sőt imád sá ga i -
ban, ver se i ben nyo mon kö vet he tő hi -
té nek el mé lyü lé se és Krisz tus ban
va ló meg bé ké lé se. Há rom éne ke
éne kes köny vünk ben is meg ta lál ha -
tó. A könyv ben érez he tő az az
együtt ér zés, amellyel az író nő nem -
csak kö ve ti a köl tő nő sor sát, ha nem
azo no sul is ve le.

A kötetnek há rom lek to ra volt, kö -
zöt tük S. Sár di Mar git iro da lom -
tör té nész, egye te mi do cens, aki a
köny vet be is mu tat ta me leg sza vak -

kal. A bo rí tón így ír: „Mint hogy én
ma gam épp úgy, mint az író nő, gyer -
mek ként is mer tem meg Pet rő czy
Ka ta Szi dó ni át, […] minden nek örü -
lök, ami a köl tő nő em lé két fönn tart -
ja, is mert sé gét nö ve li. A re gény nek is
örül tem. […] Fő leg a lí rai vo nu la ta
igen szép.”

Id. Fa bi ny Ti bor pro fesszor, aki
már nincs köz tünk, és aki az író nőt
sok ban se gí tet te, ezt ír ja: „A szer ző
mély át élés sel írt mun ká ján ér ző dik,
hogy tel je sen ha tá sa alá ke rült a köl -
tő nő sze mé lyé nek…” Ke ve há zi Lász -
ló sze rint pe dig ez zel a könyv vel új
egy há zi mű faj szü le tett.

Kí vá nom, hogy a kö tet so kak nak
ke zé be ke rül ve szép, új esz ten dőn ket
meg ha tá ro zó, örö möt adó aján dék le -
gyen.
g Ke ve há zi né Czégé nyi Klá ra

KÖN YV AJÁN LÓ

Sz. Bérczi Mar git:
Bú val tel jes esz ten de im

A me se ta lál ko zás a meg íz lel he tet len,
kéz be nem fog ha tó gyö nyö rű ség gel.
Ha jól vá laszt juk meg a me sét, ak kor
olyan ősi kin cset adunk a gyer me -
künk nek, amely ben ben ne van az
em be ri szó ki nem mond ha tó, ám
még is be le ér tett má gi á ja.

Mit is mond a le xi kon a nép me -
sék ről? „A nép me se év szá za dok so -
rán lét re jött és ala kult tör té net, ami -
nek mon da ni va ló ja va la mi ál ta lá -
nos, örök ér vé nyű igaz ság. A nép me -
se úgy élt to vább, hogy ge ne rá ci ó ról
ge ne rá ci ó ra, anyá ról lá nyá ra, apá ról
fi ú ra szállt, míg vé gül va la ki le je gyez -
te, majd nyom ta tás ban is meg je len -
tet te.” 

Tud nunk kell, hogy az ol va sást,
vagy is a nép me sék fel idé zé sét sem -
mi más nem pó tol ja. Nem pó tol ja a
té vé, és plá ne nem pó tol ja a vi de ón
le ve tí tett film. Még az amúgy jó film
sem. Mi ért is? Egy sze rű a vá lasz: ha
a szü lő ol vas a gyer mek nek, ak kor az
a gyer mek fan tá zi á ját, szó kin csét,
kre a ti vi tá sát is fej lesz tő kö zös él -
mény. Más szó val: mél tó „le ve ze tés”
a nap vé gén, mél tó es ti „vég zés”. 

A me se hő se nem le het más, csak
a „leg ki sebb” gyer mek, hi szen aki a
me sét hall gat ja, az szin tén a leg ki sebb
a csa lád ban. Ki szol gál ta tott a ha tal -
mat gya kor ló fel nőt tek nek, gyak ran
ön kén te le nül, né ha szán dé ko san is le -
be csült és meg alá zott, olyan, mint
Ha mu pi pő ke. A gyer mek – azo no -
sul va ezek kel a me se fi gu rák kal – a sa -
ját hely ze tét, a sa ját sor sát éli át, és a
me se hős di a da lá val meg ta pasz tal ja
azt a fel sza ba dí tó, nagy sze rű él -
ményt is, ame lyet Arisz to te lész óta
ka tar zis nak ne ve zünk.

A gye rek me se hall ga tás köz ben ké -
pe ket lát; ezek az ő fan tá zi á já ból, az
ő tu dat ta lan já ból szár maz nak, így se -
gít he tik hoz zá a lel ké ben élő ká osz
ren de zé sé hez. Így ta lál hat ja meg a
kap cso la tot a me se ál ta lá nos igaz sá -
gai és az ő konk rét ér zé sei kö zött. A
fil mek kész, fel kí nált ké pei ezt a fo -
lya ma tot meg za var ják. A film ren de -
ző nem tud hat ja, hogy az adott gye -

rek szá má ra mi lyen pél dá ul a sár kány,
ő csak a sa ját sár ká nyát kelt he ti élet -
re. A gyö nyö rű ki rály lány min den ki -
nek más kép pen szép, és iga zán mély
kö zünk csak a sa ját ké pe ink hez le het. 

Van az tán egy má sik nagy kü -
lönb ség is. Ez pe dig a me sék ben
szük ség sze rű en fel buk ka nó erő -
szak te rén ér he tő tet ten. Csak hogy
amíg a te le ví zi ó ban fröcs kö lő mű -
vér a ma ga re a li tá sá ban je le nik
meg, ad dig a tün dér me sék be rej tett
erő sza kot a szü lő me sé li el gyer me -
ké nek, még pe dig az ágy szé lén ül -
dö gél ve. Ilyen kor a gyer mek ben a
nap fo lya mán óha tat la nul fel gyü -
lem lő fé lel mek és in du la tok a me -
se be li hős ka land ja i hoz kap cso lód -
nak, és ez zel – a szü lő biz ton sá got,
nyu gal mat, sze re te tet árasz tó kö ze -
lé ben – ezek az in du la tok fel is ol -
dód nak, még pe dig a sze ren csés be -
fe je zés ka tar zi sa so rán. Az előb bi te -
hát rom bol ja a gyer mek lel két, az
utób bi pe dig épí ti.

A me se nem csak a múlt ra em lé -
ke zik, ha nem se gít el iga zod ni a je len -
ben is. Még pe dig úgy, hogy a le he -
tő leg egy sze rűb ben tár ja elénk az
em be ri kap cso la to kat, a jót és a
rosszat, más szó val azt, hogy a bűnt
a bün te tés, a he lyes cse le ke de tet
pe dig a di csé ret és a ju ta lom kö ve -
ti. A gyer mek nek te hát ab ban se gít
a me se, a nép me se, hogy ma gá ban
tisz táz ni tud ja eze ket a tár sas együtt -
élés so rán olyan fon tos fo gal ma kat.
Mind ez kü lö nö sen egy olyan kor ban
lényeges, ami kor az ér té kek re la ti vi -
zá lód nak. 

Vé le mé nyem sze rint mi egy ér té -
ke i ben meg roggyant vi lág ban élünk.
El vesz tek vagy leg alább is meg gyen -
gül tek azok a szi lárd fo gó dzók, ame -
lyek ko ráb ban, szá za do kon ke resz tül

egy ér tel mű vé tet ték, hogy mi a he lyes
és a hely te len – mint hogy szi lár dan,
jól lát ha tó an meg húz ták e két ka te -
gó ria ha tár vo na lát. Eb ben az – er köl -
csi ér te lem ben vé ve „ko szos” – vi lág -
ban vál to zat la nul szi lárd tá jé ko zó dá -
si pon tot je lent a jó mese. 

Ne fe led jük hát el a me sét és a me -
se va rá zsát! Még ak kor sem, ha a sze -
mé lyi iga zol vá nyunk sze rint már

„ki nőt tünk” be lő le. Az a szü lő, aki
nem me sél gyer me ké nek – ta lán
azért, mert gyer mek ko rá ban ne ki
sem me sél tek –, nem tud(hat)ja,
hogy mennyi szel le mi jó tól fosz ta tott
meg, s mi lyen kincs től foszt ja meg
ma ga is gyer me két. S itt most már
nem a me se di dak ti kus, az élet ben el -
iga zí tó le he tő sé ge i re gon do lok, bár
ez két ség kí vül rend kí vül fon tos, hi -
szen a me sé ben a jó min dig el nye ri
ju tal mát; s a jó ban, az igaz sá gos ság -
ban hin ni, ez egy kis gyer mek szá má -
ra – ma ga a biz ton ság. A me se hall -
ga tó gyer mek szá má ra ugyan is a
me se nem ott ér vé get, ahol a me se -
mon dó, me se ol va só fel nőtt be fe je zi
a tör té ne tet. Ő kép ze let ben új ra meg
új ra át éli a me sét, gon do lat ban szö -
vö ge ti a hal lot ta kat, „al kal maz za”, a
vi lág ra ve tí ti. A me se se gít ne ki meg -
ér te nie ön ma gát, és el iga zít ja egy
olyan fel fe de zen dő vi lág ban, ahol
nap mint nap is me ret len dol gok zú -
dul nak rá.

Mert hogy: mi lyen is a jó me se? A
kér dés nem új ke le tű. Az ame ri kai
me sé ken már Arany Já nos is fel há bo -
ro dott, aki pe dig a 19. szá zad ban élt.
Ezt ír ta: „Míg nap ja ink ban akár mely
si lány ság utat lel het a saj tó ba, vagy
leg alább írott be tű se gé lyé vel fönn -
ma rad hat, mint örö kös hi ba (…) Bí -
zom a gye re kek ösz tö nös íté lő ké pes -
sé gé ben, ab ban, hogy vissza uta sít ják,
ami nem élet re va ló. Kü lö nö sen ak -
kor, ha van al ter na tí vá juk, ha az
ame ri kai si lány sá gok mel lé asz ta -
luk ra tesszük a ma gyar nép me sé ket.”

Nagy já ból az óvo dás kor ra – két-
há rom éves kor tól a hat-hét éves ko -
rig – te he tő éle tünk nek az az idő sza -
ka, ami kor még együtt élünk a cso -
dá val. A va rázs lat ban, a cso dá ban ek -
kor tájt még nin csen sem mi meg le -
pő, a le he tet len is le het sé ges. A
pszi cho ló gi á ban „má gi kus vi lág kép -
nek” ne ve zik az ilyen ko rú gyer -
mek vá gyak ban áram ló gon dol ko dá -
sát és azt a ren dít he tet len hi tét,
hogy ezek a vá gyak – egy sze rű en
azért, mert sze ret né, hogy így le gyen
– azon nal, mint egy va rázs ütés re
meg is va ló sul nak. 

Amúgy a leg jobb me sé ket nem a
szü lők vagy a me se írók ta lál ják ki, ha -
nem ma guk a gye re kek! A har min cas
évek ben a Szov jet uni ó ban be til tot ták
a tün dér me sé ket, mert úgy vél ték,
ilyes mi vel csak a ka pi ta liz mus ban bu -
tít ják a ki csi ket, ar ról az tán már
nem is be szél ve, hogy egyéb ként
sem fe lel nek meg a szo ci a lis ta re a liz -
mus esz té ti kai kö ve tel mé nye i nek.
Azon ban mind azok, akik ko mo lyan
oda fi gyel tek a gye re kek re, gyor san
ész re vet ték, hogy az óvo dá so kat és a
kis is ko lá so kat nem le het meg fosz ta -
ni a tün dér me sék től; ha mi, fel nőt tek
nem me sé lünk ne kik ilyet, ak kor ők
ma guk ta lál ják ki – a klasszi kus mo -
tí vu mok hoz na gyon ha son ló ele -
mek ből – ön ma guk nak!

Ne ri asszon el sen kit a me séléstől,
hogy nem tart ja ma gát jó me se mon -
dó nak. A kö zös él mény örö me a lé -
nyeg. Nyu godt szív vel ve gyük
ölünk be a gyer me ket, vagy ku po -
rod junk mel lé je. Csak ne hagy juk
ma gá ra a vi de ó val, té vé vel! Amíg
me sé lünk, te gyük fél re gond ja in kat,
fi gyel jünk rá tel je sen – ke vés együtt -
lé tünk le gyen tar tal mas. S egy szer
majd, ha fel nő, kér dez zünk rá ezek -
re a me se mon dá sok ra: min den bi -
zonnyal az lesz a vá lasz, hogy leg -
szebb gyer mek ko ri él mé nyei kö -
zött őr zi őket.

A me se:
az em be ri szó má gi á ja

The Pri ests – vi lág si ker a há rom
ének lő pap be mu tat ko zó al bu ma

Ka ri ta tív cé lok ra kí ván ja for dí ta ni le me zé ből szár ma zó be vé te lét há rom észak-
ír or szá gi ró mai ka to li kus pap. A The Pri ests ne vű trió le me ze ta valy no vem -
ber ben je lent meg, s a há rom lel kész da lai már is rend kí vül nép sze rű ek szer -
te a vi lá gon.

Eu ge ne O’Ha gan, Mar tin O’Ha gan és Da vid De largy egé szen fi a ta lon kezd -
tek együtt éne kel ni, mi köz ben pa pi hi va tá suk ra ké szül tek. Kez det ben nem
is sej tet ték, hogy egyik fel vé te lük el jut a So ny BMG ki adó lon do ni igaz ga -
tó já hoz; ő azon nal egy mil lió font ér té kű le mez szer ző dést aján lott ne kik.

A le mez no vem ber 17-én ke rült pi ac ra, s rög tön a vi lág har minc or szá gá -
ban je lent meg Eu ró pá ban, Ame ri ká ban és Ázsi á ban. A ti zen négy szerzemény
kö zött jól is mert, spi ri tu á lis ih le té sű, tra di ci o ná lis da lok és klasszi kus ze nei
át ira tok hall ha tók. Fel ke rült a ko rong ra töb bek kö zött Schu bert Ave Ma ri -
á ja, az Ó, szent éj és Cé sar Franck Pa nis An ge li cu sa.

A le mez pro du ce re az a Mi ke Hed ges, aki dol go zott ko ráb ban a U2 és a
Ma nic Street Pre a chers ne vű együt tes sel. Az al bu mot, ame lyen a ró mai Fil -
har mo ni kus Aka dé mia kó ru sa is köz re mű kö dik, Ír or szág ban és a Va ti kán -
ban, a Szent Pé ter-szé kes egy ház ká pol ná já ban vet ték fel. A le mez el ké szül -
tét tá mo gat ta a Va ti kán is.

Ír or szág ban lis ta ve ze tő és há rom szo ros pla ti na le mez lett az al bum,
Svéd or szág ban pla ti na le mez és 4., Ang li á ban 5. he lye zett a lis tá kon. De a leg -
job bak kö zé ke rült Nor vé gi á ban, Spa nyol or szág ban és Finn or szág ban is.

A há rom ének lő pap vi lág szer te szen zá ció, fog lal ko zott ve lük a Ti me ma -
ga zin, és több nem zet kö zi té vé csa tor nán is fel tűn tek az óta. A pa pok egyéb -
ként mind a mai na pig gya ko rol ják hi va tá su kat, mi sé ket, es kü vő ket, te me -
té se ket és ke resz te lő ket tar ta nak szü lő vá ro suk ban.

d MTI

Protestáns antológia

Az Evan gé li kus Élet több ál lan dó szer ző jé nek írá -
sát is tar tal ma zó kö tet Bu da pes ten ki adónk Ül -
lői úti köny ves bolt já ban, il let ve a De ák té ri Hu -
szár Gál köny ves boltban is kap ha tó, de előfi ze -
tő ink – után vét tel – köz vet le nül szer kesz tő sé -
günk től is meg ren del he tik (1085 Bu da pest, Ül -
lői út 24.; te le fon: 1/317-1108, 20/824-5519).

Szerkesztette: Faggyas Sándor
és T. Pintér Károly
Budapest, 2008 (218 oldal). Ára 2500 forint.
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Évek ha son la ta. A 2008. esz ten dő
kí sér te ti e sen ha son lí tott a ’46–48-as
idők re. A vá ra ko zás han gu la tá ra.
Csak ak kor sej tet ték az em be rek:
ki fe lé me gyünk va la mi hosszú meg -
pró bál ta tás ból, és fel csil lant a re mény.
Most a szo ron gó vá ra ko zás al ján a
for té lyos fé le lem lap pang, hogy nem
a vé gén, hanem a leg ele jén va gyunk
va la mi rossz nak. Éle tünk egy re bi -
zony ta la nabb, ki lá tás ta la nabb a hol -
nap, és csak ke ve sen va gyunk, akik Is -
tent hív juk se gít sé gül.

Haj na li Bib lia. Kar nyúj tás nyi ra tő lem
az apám tól ka pott öreg könyv. Te le
jegy ze tek kel, ce ru za vo na lak kal s hát -
só ol da lán a száz öt ven év vel ez előt ti
tu laj do nos be írá sa i val. Mennyi öröm
gyer me kei szü le té se kor s mennyi el -
mond ha tat lan fáj da lom a fi a tal ha lot -
tak si ra tá sa kor… Meg fo gom, meg érin -
tem, és ér zem az idős pa raszt em ber
kéz me le gét, hal lom ki nem mon dott
sza va it: „Ol vasd és ta nulj. És hagyd,
hogy Jé zus ve zes sen!”

Ma gyar or szág. Még van, még lé te -
zik, mint pis lá ko ló láng. De ha így
megy pusz tu lá sunk, ak kor rö vi de sen
azt kell mon da ni: Ma gyar or szág
már nincs! Csak egy ame ri kai gyar -
mat van. Egy öreg és ideg gyen ge
nem zet. És iro da lom sin csen, csak
ma gyar nyel vű szö veg ol da lak. A
ma gyar ol va só is el tű nik ész re vét le -
nül; a szép és igaz nem gyó gyít ja a fá -
radt lel ke ket.

El lent mon dás. Né meth Lász ló fi nom
jegy ze tei közt sok az Is ten je len lé té -
vel fog lal ko zó írás. „Az, hogy nem va -
gyok hí vő – mond ja a nagy író –, a
lé lek el ké szí té sé nek budd his ta, eg -
zisz ten ci á lis mód já ra haj la mo sí ta -
na. Az alá zat haj la ma a ke resz tény -
re. Jó vol na egy Is ten nek ad ni vissza
a lel ke met, az ő ke gyel mét fe dez ni fel
az utol só ra gyo gás ban.”

Ba rá tok közt az evan gé li kus gim ná -
zi um ban. Tisz ta ar cú fér fi ak és mo -
so lyos nők a te rí tett asz tal mel lett.
Ke reszt tel meg sze gett fe hér ke nyér,
fris sen sü tött há zi sü te mé nyek, csa -
tos üveg ben jó vö rös bor… Hir te len
azt mond ja G. A.: „A va ló di köl té szet
a hí vő ké.” Ady ne vét em lí tem, Pi linsz -
kyt, Re mé nyik Sán dort… Va la ki szé -
pen las san el is sza val ja a Krisz tus-ke -
reszt az er dőn cí mű ver set. Az után
meg egye zünk: „Is ten ta ga dó em ber
nem le het köl tő.”

Eger szeg. Zsú fo lá sig telt pad so rok,
tisz ta sza vak ra szom jas hall ga tó ság.
Egy sze rű és lé lek eme lő mo no lóg,
amely nek ha tá sa alól sen ki nem von -
hat ja ki ma gát. Vé let len ven dég va -
gyok Böj te Csa ba fe ren ces test -
vérnek, a Dé vai Szent Fe renc Ala pít -
vány ve ze tő jé nek az elő adá sán. Vagy
ahogy min den ki is me ri: er dé lyi ár va
gye re kek vé del me ző je és ta ní tó ja. 

„Gond ja ink kal gyak ran for du lunk
a Jó is ten hez – mond ja csen de sen –,
és én hi szem, hogy meg hall gat min -
ket, aján dé ka it pe dig »gye rek mo -
soly ba cso ma gol va« kül di el ne künk.
Én ezer öt száz gye re ket fo gad tam
örök be, és nem bán tam meg. Va la ki
test és vér kí ván sá gá ból lesz szü lő, va -
la ki Is ten aka ra tá ból. Az én gye re ke -
im ről le mond tak kör nye ze tük ben,
de egy kis se gít ség gel má ra meg ta lál -
ták a he lyü ket. Bár mi lyen gond adó -
dik, sem mi nem jo go sít fel ar ra, hogy
le tér jünk a sze re tet út já ról. Mert er -
re kap tunk meg hí vást Is ten től.”

Reg ge li pos ta. Ré gi, ked ves ba rá tom
le ve le. Ar ról kér dez, hogy mi lett Sop -
ro ni bor di csé rő cí mű ver sem mel. És
ho vá tűnt a kéz irat? Ti zen öt év vel ez -
előtt ez zel nyer tem el a fő dí jat: két -
szer hu szon öt li ter vil lá nyi vö rös bort!
Ha el osz tom a so rok kal, töb bet kap -
tam ér te, mint He ming way az utol -

só no vel lá i ért. A dí szes ok le vél meg -
ér ke zett idő ben, de a két fa hor dós
bor va la hol örök re el ve szett a hosszú
úton.

Ré gen és most. Ré gen ar ról be szél -
tünk, ki a na gyobb ma gyar: Szé che -
nyi vagy Kos suth? Bar tók vagy Ko -
dály? Most ar ról vi tá zunk, hogy ki a
na gyobb gaz em ber. Ki lo pott töb bet,
tíz mil li ót vagy szá zat. De azok se hol
nin cse nek, akik azon ver seng né nek,
ho gyan se gít sük és ment sük meg
Ma gyar or szá got!

Anya és gyer mek a zsú folt 61-es vil -
la mo son dél idő ben. Csen de sen zöty -
kö lőd nek a kör tér fe lé. A kis fiú hir -
te len oda von ja any ja ke zét, az ar cá -
hoz szo rít ja. Ké sőbb a nagy uj jak kal
ci ró gat ja a hom lo kát; ap ró kis han -
gok kal tu dat ja, hogy fá radt és ál mos.
Vé gül be ta kar ja ve le sző ke ha ját,
majd szép vo na lú ar cát, és a nagy vá -
ros dé li za já ban álom ba szen de rül.

Tánc ház ta lál ko zó. Zsú fo lá sig tele a
ha tal mas kör csar nok. Fi a ta lok és
öre gek, vi dám gye re kek min de nütt.
Zeng a nép dal a nagyszín pa don,
dob ban a csiz ma, csat tan a te nyér:
szász csá vá si tánc ta ní tás kör ben több
száz fel nőtt nek. Ké sőbb vő fély szó lít -
ja a leg ap rób bak ha dát, hogy ka -
nász ko dó, ku ko ri ca mor zso ló és egyéb
ver se nye ken mér jék össze tu dá su kat.
Pet rás Má ria, if jabb Cso ó ri Sán dor,
a Mu zsi kás együt tes, Mol nár Mik lós,
Gom bai Ta más, Vi ze li Ba lázs… Be -
recz And rás fia (Ist ván)… Fá bi án
Pis ta bá csi (Ka lo ta szeg)… A Ka la -
maj ka együt tes… Haj nal ra jár, de
nem szű nik a jó kedv, fe hér ke nyér,
kol bász és friss li la hagy ma ke rül

elő a nagy ta risz nyák ból. Csak a tar fe -
jű kom man dó sok unat koz nak és
bosszan kod nak: nem ér tik ezt a szí -
vet-lel ket gyö nyör köd te tő szép sé get.

Gond vi se lés. Mind biz to sab ban
ér zem, hogy van. Va la mi lyen meg -
fejt he tet len rend és elő re lá tás, mely
meg tart ja éle tün ket, erőt ad a sza -
po ro dó gon dok le győ zé sé hez. Ke -
gyel mes vagy tra gi kus sors lesz be -
lő le vé gül, ame lyet tel jes ség gel el kell
fo gad nunk.

Szál lo dai ab lak. Né zem az al ko nyi
ját szó te ret, a fér fi a kat és a nő ket a vi -
dám gye re kek kel. Mennyi bol dog
arc, mennyi fi gye lem és szó vál tás! Si -
et ség ha za, hogy ne kés se nek el a va -
cso rá ról; a leg több kö zöt tük el vált
em ber. Ar ra gon dol tam, a vi lág csu -
pa szép ség, meg fejt he tet len fáj da lom.
Örök ké kel le ne él nem, hogy min den -
kin se gí te ni tud jak. Az után vá rat la -
nul fur csa dol got lá tok: két fér fi ki -
lo pa ko dik, és hin táz ni kezd az al ko -
nyi csend ben.

Ke re sés. Vá ra ko zás, ta lán a leg -
szebb, mit Is ten em ber nek nyújt hat.
Nem ön cé lú és nem kí ván csis ko dó.
Nem ide ges, de fi gyel mes. Hosszan
tar tó, hi szen ér vé nyes is – Szent
Ágos ton után Pas cal is hal lot ta: „Nem
ke res nél, ha már meg nem ta lál tál
vol na.” Ké szen lét, hi szen le het, hogy
egy pil la nat, egy szó, mo soly, föl su -
gár zó sze re tet érint meg ben nün ket.
Most, ké sőbb vagy hol nap. Re mény -
ked nünk kell, mert Is ten a lé te zés
min den rez ze né sé re fi gye lő, val lá sos
lény nek gon dol ta ki az em bert. S ő
ad ta ezt a kü lö nös aján dé kot is: a ke -
re sés tü rel mét.

Ne héz na pok. Gyak ran meg ke re -
sem Já nos apos tolt. Ol va som buz dí -
tó má so dik le ve lét: tart sunk ki a hit -
ben. Mennyi ha mis ta ní tó kö röt -

tünk, ut cá kon, te re ken mik ro fon nal
a ke zük ben! Ta gad nak min dent, ta -
gad ják azt, ami ne künk szent és
sért he tet len. „Vi gyáz za tok ma ga -

tok ra, ne hogy el ve szít sé tek, amit
már meg sze rez te tek” – ír ja az apos -
tol pár sor ral lej jebb (ka to li kus for -
dí tás). És mi lyen igaz ez a mon dat.
Mert be há lóz nak a go nosz gon do -
la tok, ha mis káp rá za tok. Nem kí nál -
nak föl vá lasz tá so kat, ha nem le -
igáz nak ha zug sá ga ik kal. Egy re ne he -
zebb, de tart sunk ki a hit ben és
Krisz tus sze re te té ben!

Vis nye szép lak. Kis fa lu So mogy -
ban. Vagy még ennyi sem, hi szen a
tér ké pen se ta lál ha tó. Húsz-har minc
ház, tá vol egy más tól a sű rű zöld ben.
Esős na pok ban föl áz nak a föld utak,
gu mi csiz má ban is alig le het köz le -
ked ni. De az ott élők meg ta lál ják egy -
mást, tud nak a gon dok ról, meg oszt -
ják az örö mö ket. Ha kell, se gí te nek,
össze ad ják a ma ra dék erőt. Őr zik a
múlt ér té ke it, ide ge ik ben él a szép, a
gyó gyí tó és erőt adó nép dal. Szen ve -
dé lye sek, de va la mi lyen mély szo mo -
rú ság is meg bú jik a te kin te tük ben.
Ta lán a ne héz élet, a hi á ba va ló küsz -
kö dés, a bi zony ta lan jö vő, hi szen a
fel nö vek vő gye re kek kö zül va ló szí nű -
leg so kan nem tér nek vissza. Mit te -
het nek? Csak az em be ri es sé get, tisz -
tes sé get tud ják ad ni a vi lág nak, a
helyt ál lást, a nagy csa lá do kat! A
szün te len ter ve zést: ha rang tor nyot
épí tet tek, és temp lo mot is ál mod nak
a kö ze lé be, hol a lom bon át szű rő dő
fény arany ba von ja az ar co kat.

Gye rek ko rom temp lo ma. Új ra itt -
hon, annyi tá vo li hó nap után ide is el -
ju tot tam. Me gyek be a nyi tott kis ka -
pun, a dél előt ti fény ben ki raj zo ló dik az
ol tár kép fi nom szö vé se. Két er re té ve -
dő ül a ko pott pa dok ban. Hunyt szem -
mel, nem is imád koz nak, csak pi hen -
nek a jú ni u si csönd ben. A zsú folt vá -
ro sok ban ezt nem le het meg ten ni, ott
örö kös moz gás, ro ha nás és nem szű -
nő zaj seb zi az em bert. A fa lu si temp -
lo mok ban nyu god tan le het ül ni: Is ten
tü rel me sen vár a de ren gő ho mály ban.

Bu ta ság. „Fé lek et től az új ér tel mi -
ség től, mert a ma gyar pa raszt nem
te het sé ges.” Má rai 1950-ben kelt
nap ló jegy ze té ben ol vas ha tók ezek a
bán tó so rok. Egy nagy író nak is
van nak kor lá tai. Szü le té sé ből és ne -
vel te té sé ből kö vet ke zik mind ez, és
so ha nem tud ki búj ni be lő le, kü lö nö -
sen ak kor, ha nem is akar. Má rai so -
ha nem járt a pa rasz ti vi lág ban,
nem is mer te a nép mű vé sze tet, nem
hal lot ta az es ti nép da lo kat ku ko ri ca -
fosz tás köz ben. Ezért nem érez te a
be lő le su gár zó erőt, nem ol vas ta a te -
het sé ges köl tő ket, író kat: Ve res Pé -
tert, Illyés Gyu lát, Sin ka Ist vánt,
Nagy Lász lót, Ju hász Fe ren cet…
Mennyi örök ér ték, min den ki ál tal
ér tett vers és bal la da! Saj ná lom azo -
kat, akik nem ér zik ezt a so ha nem
fo gyó gaz dag sá got.

Go nosz és jó sá gos. Tolsz toj-idé zet
kis pa pír la pon: „Nem mon dunk iga -
zat, ha az egyik em ber ről azt ál lít juk,
hogy min dig jó sá gos és okos, a má -
sik ról pe dig hogy ál lan dó an go nosz
és os to ba, hol ott mind un ta lan így
ítél jük meg az em be re ket.” Pe dig ez
így nem igaz. Mind ket tő ben nünk la -
ko zik. A sok rosszal le rom bol juk a
ke vés jót.

Pén te ki álom. Anyám ról ál mod -
tam, hosszú évek után. Mint ha ha -
za lá to ga tott vol na az evan gé li kus

te me tő ből, aho vá hu szon öt éve te -
met ték, és vissza já ró lé lek volt. Meg -
állt a kony ha aj tó ban, néz te a leg ki -
sebb fi a mat, Ro bit. Úgy em lék szem,
meg ölel tem, és most is az bán tott,
hogy vé kony nyá ri ru há ban te met -
tük el, ko pott volt és sza kadt. Így
ment a messzi Is ten elé a jú ni u si dél -
előtt ben.

Gye rmek iro da lom. Ér de kes, hogy a
ma gyar írók-köl tők nagy ré sze az öt -
ve nes évek el ső fe lé ben a gye rmek -
köl té szet be me ne kült. „Volt egy nem -
ze dék meg tip rá sa, al ko tó éve i nek
meg cson kí tá sa, ki rab lá sa. A pél da és
mér ce még is sért he tet len” – ír ta
Mé szöly Mik lós. A va rázs tol lú Weö -
res Sán dor szá má ra nem vol tak fa lak,
a gye rek vers so ra i val is el mond ta
igaz sá ga it. A Pál ut cai fi úk szer ző je,
Mol nár Fe renc büsz kén be szél a fi a -
ta lok nak szánt mű ve i ről: „Aki a gye -
re kek lel ké be hor go nyoz ta be írói di -
cső sé gét, igen böl csen cse le ke dett.
Em lé ke jó he lyen van.” Mi, ma gya rok
sze ren csé sek va gyunk, a leg na gyob -
bak cso dás vi lá got te rem tet tek a leg -
ki seb bek nek: Zelk Zol tán, Ne mes
Nagy Ág nes, Kor mos Ist ván, Csu kás
Ist ván, Lá zár Er vin és a töb bi ek ne -
ve a vi lág iro da lom köny vé be arany -
be tűk kel van be ír va!

Új já szü le tés. Re pül, su han az idő.
Né hány ezer esz ten dő, amely ről
írott for rá sa ink be szél nek, szin te
sem mi ség nek tű nik a hű vös ter mé -
szet tu do má nyos fej te ge té sek ben. A
hí vő em ber szá má ra a tör té ne lem fo -
lya ma tos sá ga – Is ten se gít sé gé vel –
szem be tű nő és meg ért he tő. Jé zus
üze ne tei ma is időt le nek és kö ze li ek.
Egy-egy szá zad for gás mint ha szám -
ve tés re kész tet né az em bert. Új év -
ez re dünk pe dig – min den ki ben – új
kor sza kot gyúj tott. Elég volt a fé le -
lem ből, a kis há bo rúk ból. Meg úju -
lást aka runk és bé kes sé get. Égi je let
nem szű nő gond ja ink ra. De ho -
gyan? A ki lá ba lás he lyett mint ha
lej jebb csúsz tunk vol na. Nincs re -
mény? El vesz tünk? Nem. De nem
vár hat juk más tól az újat. Azt, hogy
min dig Is ten cse lek szik he lyet tünk.
A ma gunk éle té ben, kör nye ze té ben
ne künk kell meg ten nünk az ön fel ál -
do zás el ső lé pé se it.

Ba rát ság. Van-e még ba rát ság a vi -
lág ban? Az éle tem ben? Fi a ta lon azt
hit tem, van, és min det meg tu dom
tar ta ni. Ma, annyi év ti zed el tel té vel
úgy hi szem, ba rát csak ke vés van, és
azok is las san el fogy nak mel lő lem. Ez
a kap cso lat bo nyo lul tabb és fáj dal ma -
sabb, mint a sze re lem. Utób bi ad ni és
szün te le nül kap ni akar. A ba rát csak
ad hat. Ez ke mény és fér fi as kap cso -
lat, sza vak nél kül is ér te ni egy mást.
Rit ka, mint a fe hér hol ló.

Ra vasz Lász ló. Ol csó kö tet az an -
tik vá ri um előt ti do boz ban. A ko -
lozs vá ri református teo ló gi ai ta nár,
majd du namelléki püs pök pró zai
írá sa i nak gaz dag vá lo ga tá sa
Gondolatok cím mel. A Múlt, em lé -
ke zés cik lus ban ol va som: „Ma gyar -
nak len ni annyit je lent ma, mint
bűnt bán ni, meg tér ni, ki en gesz te -
lőd ni és min de nek fe lett: hin ni! Ma -
gyar nak len ni annyit je lent, mint kü -
lönb nek len ni, test vé ri es nek, sze líd -
nek, még is el szánt nak. Ma gyar nak
len ni annyi, mint hont fog lal ni, pol -
gá ri a sod ni, re for má lód ni, fel sza ba -
dul ni, vi lág pol gár nak len ni, egy -
szó val: a mi éle tünk ben ér zés ben,
aka rat ban, tett ben és tű rés ben
mind ezt vé gig csi nál ni, amit ezer éves
tör té nel münk alatt hit tünk. Som má -
san: új ra él ni az egész tör té nel mün -
ket.” 1921-ben ve tet te pa pír ra eze ket
a tö mör so ro kat, s aho gyan gon dol -
ta, ma is meg szív le len dő na pi fel ada -
tot és célt adott, hogy ne vesszünk
el, de meg ma rad junk!

g Feny ve si Fé lix La jos

Jegy zet lapfoszlányok
az Úr 2008. esztendejéből
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b Az Ame ri kai neo kon zer va ti viz mus – Egy
ki sik lott ellenfor ra da lom cí mű, kül le mé -
ben is igé nyes, vas kos kö tet tisz te let pél -
dá nyá val lep te meg szer kesz tő sé gün ket a
Szá zad vég Ki adó – köz vet le nül lap zár tánk
előtt. Az idő zí tés si ke re sen el dön töt te
azt a szer kesz tői di lem mát, hogy mi kor
kö zöl jük az aláb bi in ter jút, ame lyet Gre -
ger sen-La bos sa György szom bat he lyi lel -
kész még az ősz fo lya mán ké szí tett a már
ed dig is több kö te tet jegy ző if jú evan gé -
li kus szer ző vel, Bé kés Már ton nal.

– Túl azon, hogy gyer mek ko rá ban meg ke resz -
tel ték, ho gyan ke rült kap cso lat ba az evan gé li -
kus egy ház zal, és mi lyen kö tő dé sei van nak a
szom bat he lyi gyü le ke zet hez?

– Az evan gé li kus egy ház zal nagy apám ré vén
ke rül tem szo ro sabb kap cso lat ba. Anyai rész -
ről na gyon vi gyáz tak a csa lád evan gé li kus
gyö ke re i re. Édes anyám és az ő két test vé re az
öt ve nes-hat va nas évek ben is járt temp lom ba,
ami gát ja volt nagy apám és nagy anyám kar ri -
er jé nek. A csa lá di ha gyo mány azon ban nem -
csak az egy ház hoz va ló kö tő dést vagy a ke resz -
tény ség nek, az evan gé li kus fe le ke zet be ágya -
zott hit nek a sze re te tét ol tot ta be lém, ha nem
azt is, hogy ez zel szem ben a vi lág ban mi lyen
ten den ci ák van nak, és hogy ezek kö zül mi ket
és mi ért kell el uta sí ta ni. 

– Az anyai nagy ap ja Sza bó Ist ván, akit én
na gyon jól is mer tem, a sze re tet ott ho nunk la kó -
ja volt, ko ráb ban pres bi ter ként szol gált, és
szám ve vő szé ki bi zott sá gi tag volt az or szá gos
egy ház nál. Tős gyö ke res szom bat he lyi evan gé -
li kus csa lád ról van te hát szó…

– Va ló ban, anyai ágon több gyer me kes hit -
hű evan gé li kus a csa lá dom. Nagy apá mék és
nagy anyá mék min de nes tül he lyi ek. Anyai őse -
im sta bil pol gá ri fog lal ko zás sal, sőt szom bat -
he lyi ko sár fo nó üzem mel, egy ki sebb gyár ral
ren del kez tek, és a klasszi kus pro tes táns eti ká -
nak meg fe le lő en mű köd tet ték is mind ad dig,
amíg el nem vet ték tő lük az üze met. 

– Bár meg ke resz tel ték, ko ráb ban az egy ház -
köz ség gel nem volt iga zán kap cso la ta, gyer mek -
ként nem kon fir mált. Most azon ban a gyü le ke -
zet osz lo pos tag ja. Mi ad ta eh hez az in dít ta tást?

– Úgy kez dő dött, hogy a nagy apám – amint
Ön em lí tet te is az előbb – a szom bat he lyi evan -
gé li kus sze re tet ott hon la kó ja volt, és édes -
anyám mal együtt vagy egye dül gyak ran meg -
lá to gat tam őt. Egy szer azt mond ta, hogy men -
jünk el is ten tisz te let re. Ak kor én már ré gebb
óta ol vas tam ke resz tény, el ső sor ban ka to li kus
ma gyar szer ző ket. Ké zen fek vő nek tűnt, hogy
mi vel a ke resz tény ség mint élet ve ze té si elv tet -
szik, a fe le ke ze tem és a csa lá di ha gyo mány pe -
dig evan gé li kus irány ba te rel, szo ro sabb kap -
cso la tot kell ki ala kí ta nom a szom bat he lyi gyü -
le ke zet tel. Ezért el men tem ve le egy va sár nap
temp lom ba, és na gyon meg tet szett, nem ta gad -
va el eb ben a lel kész sze re pét sem…

– Azon kí vül, hogy rend sze re sen lá to gat ja az
is ten tisz te le te ket, ki ve szi a ré szét a gyü le ke ze -
ti mun ká ból is…

– Több nyár óta, ami kor le he tő ség adó dik rá,
a gyü le ke ze ti le vél tár ren de zé sé ben ve szek
részt, s igyek szem a könyv tá rat is gon doz ni. A
leg na gyobb fel ada tom, hogy a gyü le ke ze ti új -
sá got – Nyi tott Aj tók a cí me – szer kesz tem, im -
már egy éve. Sze re tek lek to ri szol gá la tot vé gez -
ni is, igét ol vas ni az is ten tisz te le ten.

– Mi for dí tot ta a tör té ne lem fe lé, és mi kor -
ra ala kult ki az ez irá nyú ér dek lő dé se? Köt he -
tő eset leg va la mi lyen konk rét ese mény hez?

– A ko mo lyabb tan tár gyak kö zül igen ko rán
ki zá rá sos ala pon csak a tör té ne lem ma radt,
amely iga zán ér de kelt, még hoz zá az ál ta lá nos
is ko la kö ze pé től fog va, ami kor a gye re kek nek
ki ala kul va la mi fé le ér dek lő dé si kö rük.

– Vé gül is az EL TE Böl csész ettu do má nyi Ka -
rá ra ke rült tör té ne lem szak ra. Úgy tu dom,
már ott szer kesz tett egy ki ad ványt.

– Egy két-há rom évig mű kö dő szel le mi
kör ről van szó, amely nem csak kö zös be szél -
ge té sek ke re te volt, ha nem meg je len te tett egy
la pot is, amit én fő szer kesz tet tem; a cí me –

Kon zer va tív Ha za fi – is jel zi, hogy mi lyen irá -
nyult ság gal bírt. Tar tal mát te kint ve ha gyo mány -
őr ző, me ta fi zi kai ala pon ál ló, ke resz tény böl -
cse le ti hát tér rel ren del ke ző lap volt, amely gya -
kor la ti vagy konk rét po li ti kai kér dé sek kel is fog -
lal ko zott. Ez utób bi eset ben in kább az elő dök
szám ba vé te lét, sa ját gon dol ko dá sunk do ku -
men tá lá sát vé gez tük el. E kör bá zi sán két kon -
fe ren cia is szer ve ző dött az egye te men, s mind -
ket tő anya ga kö tet ben is meg je lent.

– Tör té nész ként mi áll az ér dek lő dé se fó ku -
szá ban? A szel le mi elő dök kö zül kik azok, akik
meg ha tá roz zák a gon dol ko dá sát, il let ve a ta -
ná rai kö zül ki ket te kint men to ra i nak?

– Egy fi a tal nak min dig sok kal könnyebb a kö -
ze pén kez de ni a dol go kat, mond juk elő ször a
po li ti ká val fog lal koz ni és csak utá na jut ni el a
fi lo zó fi á ig, en nek va la mi mé lyebb meg ala po -
zá sá ig. Ne kem az a sze ren csém, hogy olyan az
ér dek lő dé si kö röm, hogy ami vel fog lal ko zom,
az fi lo zó fia is, és egy szer s mind vi lá gos po li ti -
kai kon zek ven ci ái is van nak. Ez pe dig a kon -
zer va ti viz mus. El ső sor ban tu do má nyos – fő -
leg esz me tör té ne ti, po li to ló gi ai, po li ti kai el mé -
le ti – szin ten ku ta tom a kér dést, de nem tit ko -
lom, hogy ma gam is kon zer va tív va gyok, te hát
ez a do log ön reflek tív is.

A gon dol ko dá si min ták te kin te té ben egy szer -
re tar tom ma ga mat Né meth Lász ló po li ti kai el -
mé le té hez és az ál ta la nem iga zán sze re tett le -
gi ti mis ták po li ti ká já hoz. Ugyan ak kor szám ta -
lan olyan al ko tó van, akik nem csak ori en tál ják
a gon dol ko dá so mat, ha nem ve lük mé lyeb ben
is fog lal ko zom, egé szen vissza a re form ko rig –
például Széchenyi.

S hogy ki az, aki kü lö nö sen se gí tett és se gít
most is gon dol kod ni? Dok to ri té ma ve ze tőm a
ma gyar pro tes táns köz élet ből is is mert Tő kécz -
ki Lász ló. Az ő ál lan dó bí rá la ta i nak a sú lya alatt
– ha ép pen nem rop pan tam össze – ta nul tam
meg sok min dent, az ő ori en tá ló és kri ti ku san
se gí tő, min dig to vább in dí tó vé le mé nyei na gyon
hasz nos nak bi zo nyul tak szá mom ra.

– Em lí tet te a le gi ti mis ta po li ti kát, amely a
ma gyar tör té ne lem egy ke vés bé fel tárt szeg men -
se. El ső, rend kí vül fi a ta lon el ké szí tett köny ve is
– e tény ön ma gá ban em lí tés re mél tó – ez zel fog -
lal ko zik, hi szen gróf Sig ray ról író dott. Mi kép -
pen ta lált rá?

– A le gi ti miz mus vizs gá la ta a ha zai pro tes -
tan tiz mus tük ré ben nem tű nik ugyan túl sá go -
san él vez he tő ku ta tás nak, ám az iga zán fon tos
az, hogy a ma gyar le gi ti mis ták a két vi lág há bo -
rú kö zöt ti po li ti kai élet ben mi lyen sze re pet ját -
szot tak. Úgy vélem, hogy ezt po zi tív nak le het
gon dol ni.

Kü lö nö sen gróf Sig ray An tal po li ti ká já ra igaz
ez. El ső köny vem az ő élet raj zá val és kü lö nö -
sen po li ti kai mun kás sá gá val fog lal ko zik, de
ezen túl az zal is, hogy mi az az ér ték, örök ség,
ha gyo mány, amit ér de mes len ne át ven ni tő le.

Ez pe dig nem meg kö ze lít he tet len do log, ha nem
ép pen az, ami a könyv cí me is: A be csü let po -
li ti ká ja. Olyan krí zis szi tu á ci ók ban, mint ami -
lye nek Ma gyar or szá gon a hú szas, har min cas,
negy ve nes évek vol tak, fel le he tett vál lal ni
egy olyan po li ti kai utat, amely egy rész ről a ke -
resz tény ség ta ní tá sá ból szár ma zott, más rész -

ről mély er köl csi el kö te le ző dés sel a tár sa da lom -
nak nem a for ra dal mi, ha nem szer ves át ala kí -
tá sa fe lé in dult el. Ez le het Sig ray mai üze ne -
te. De az is, hogy a ma gyar ki rály ság ezer éves
ha gyo má nya it nem sza bad el fe lej te ni.

– Nem sok kal a Sig ray-kö tet meg je le né se után
ke rült elő egy na gyon ér de kes té ma, amely már

az evan gé li kus egy ház hoz is szo ro san kö tő dik.
Ez pe dig Gyu rátz Fe renc püs pök egy ira ta,
amely szin te a fe le dés ho má lyá ba me rült, míg -
nem az tán az Ön gon do zá sá ban meg je lent Vas
me gyé ben, a Ma gyar Nyu gat Könyv ki adó nál,
szintén 2007-ben. En nek már a ma gyar evan -
gé li kus egy ház szak fo lyó ira tá ban is vissz hang -
ja volt: a Lel ki pász tor ban vé le mény cse re ala -
kult ki a könyv vel kap cso lat ban. Egy fi a tal tör -
té nész, aki csak az utób bi idő ben ak tív tag ja az
evan gé li kus egy ház nak, ho gyan akad rá egy
ilyen mű re, és hogy si ke rült fel dol goz nia? Fon -
tos kér dés az is, hogy mit ad hat a má nak a sza -
bad kő mű ves ség ről a 19. szá zad vé gén író püs -
pök vé le mé nye.

– Tá vol ról kel le ne in dí ta ni a dol got, on nan,
hogy a Va si Szem le fő szer kesz tő jé nek, a Ma -
gyar Nyu gat Könyv ki adó ve ze tő jé nek si ke -
rült meg sze rez nie a szö ve get az evan gé li kus
könyv tár tól.

A kis fü zet ér de kes sé ge egye dül ál ló sá gá ban
ke re sen dő. Az an ti ma szo ni kus iro dal mat Né -
met or szág ban az evan gé li ku sok ré szé ről gya -
ko rol ták in kább, Ma gyar or szá gon vi szont for -
dí tott volt a hely zet, itt ugyan is a sza bad kő mű -
ves ség kri ti zá lá sa ka to li kus kö rök ből in dult el
az 1860-as évek vé gén. 1920-ig nem lé te zett pro -
tes táns rész ről meg fo gal ma zott rend sze res
sza bad kő mű ves ség-kri ti ka, sőt na gyobb írás -

be li mű sem szü le tett kri ti kai ol dal ról. Te hát ha
utá na szá mo lunk, ak kor több mint fél év szá za -
dig nem volt sem evan gé li kus, sem re for má tus
ma gyar nyel vű an ti ma szo ni kus iro da lom.

Gyu rátz püs pök – még mint lel kész – 1886-
ban ír ta és Pá pán je len tet te meg A sza bad kő mí -
ves ség ről cí mű dol go za tát. Az ira tot jó for mán
sen ki sem is mer te, pél dá ul még az ő éle té ben ró -
la meg je lent Ré vai-le xi konbe li szó cikk is azt ír -
ja, hogy ez a mun ká ja tel je sen is me ret len, sőt a
püs pök bi og rá fu sa, ko ráb bi tit ká ra, Payr Sán dor
is azt ír ja, hogy ő sem tu dott egyet sem be sze -
rez ni be lő le a har min cas évek ben, csak az ak -
kor már el hunyt püs pök ro ko na i tól ka pott köl -
csön egy sza ka do zott pél dányt.

2007 nya rát rá szán tam ar ra, hogy meg is mer -
jem a püs pök éle tét, meg is mer jem a gon dol -
ko dá sát, te vé keny sé gét, és ma gá val a szö veg -
gel is so kat kel lett fog lal koz nom. En nek az ered -
mé nye egy majd nem szö veg kri ti kai ki adás el -
ké szül te volt. Nagy ki hí vást je len tett, hogy Gyu -
rátz a ma ga ko rá ban – egyéb ként az ak ko ri tu -
do má nyos szín vo na lat messze meg ha la dó mó -
don – ál lít va össze dol go za tát a mos ta ni el vá -
rá sok hoz ké pest elég te le nül vé gez te el a láb jegy -
ze te lést, így az ál ta la fel hasz nált, má ra már száz -
har minc éves iro dal mak nak is utá na kel lett
men nem. A száz ol da las kis könyv a szö veg köz -
lé sén túl rö vid mél ta tást tar tal maz a püs pök
élet út já ról, a szö veg nek a kor po li ti kai kon tex -
tu sá ba va ló be he lye zé sé vel együtt, zá rás ként pe -
dig egy, a sza bad kő mű ves ség ma gyar iro dal má -
ból össze ál lí tott, vá lo ga tott bib li og rá fi át kö zöl,
majd nem két száz húsz té tel ben.

A kér dés má so dik fe lé re rö vi den vá la szol va
a mun ka mai ér té ke az, hogy Gyu rátz, a kor an -
ti ma szo ni kus iro dal má nak szél ső sé ge i től és sal -
lang ja i tól tar tóz kod va, még is na gyon ön tu da -
tos, na gyon vi lá gos, ke resz tény ala pon ál ló kri -
ti kát irá nyít a pá ho lyok fe lé, azért, mert a tit -
ko ló zá su kat sem er köl csös nek, sem meg okolt -
nak nem tartotta. Kri ti ká ja elő ször is teo ló gi -
ai gyö ke rű, és utá na kö vet ke zik en nek mo rál -
fi lo zó fi ai és po li ti kai át fo gal ma zá sa. Gyu rátz
mű ve fel vál lal ja az egy ház meg vé del me zé sét a
sza bad kő mű ves ség től, s te szi ezt úri em ber ként,
aki men tes min den csúsz ta tás tól, gáncs tól, de
ugyan ak kor ol dal ról ol dal ra vi lá go san ki de rül,
hogy a sza bad kő mű ves ség gel kap cso lat ban
va ló já ban mi ről is van szó sze rin te.

– Az evan gé li kus egy ház és az Ön tör té né szi
mun ká ja te hát kap cso lat ba ke rült egy más sal az
egy ház tör té ne ten és kö ze lebb ről Gyu rátz sze mé -
lyén ke resz tül. Mint fi a tal evan gé li kus tör té nész
mit gon dol, mi lyen kér dé sek re, mű vek re – egy -
ház tör té ne ti ek re vagy ép pen kul túr tör té ne ti ek -
re – len ne fon tos rá irá nyí ta ni a nagy kö zön ség
fi gyel mét?

– El ső sor ban azo kat az írá so kat le het ne
meg néz ni – s úgy vé lem, kel le ne is –, ame lyek
az zal kap cso lat ban szü let tek, hogy Ma gyar or -
szá gon az evan gé li kus ság mi lyen kul tu rá lis és
mű ve lő dé si esz ményt, akár ka rak tert hor doz.

Köz tu dott, hogy már több mint egy év ti ze -
de meg je lent a re for má tus test vé rek Ön is me -
re ti ol va só köny ve. Ez egy elég vas tag, há rom-
négy száz ol da las vá lo ga tás a 20. szá zad el ső fe -
lé ben működő, je les és or szá go san is is mert al -
ko tó k esszé i ből, teo ló gi ai és egy ház tör té ne ti ta -
nul má nya i ból, ame lyek mind azt bi zo nyít ják
meg győ ző en az ol va só nak, hogy a re for má tus
szel le mi élet na gyon meg ha tá ro zó a ma gyar tör -
té ne lem ben. S ez ta gad ha tat la nul így is van. Er -
re akár vissz han goz va le het ne egy evan gé li kus
szö veg gyűj te ményt is szer kesz te ni, ami ar ra vi -
lá gí ta na rá, hogy a ma gyar szel le mi élet ben az
evan gé li kus szer zők – sa ját evan gé li kus sá gu -
kat és az ez zel já ró min den teo ló gi ai és kul tu -
rá lis örök sé gü ket is nyíl tan meg vall va – mi lyen
nagy és je len tős sze re pet ját szot tak.

– Je len leg PhD-hall ga tó is. Mi lesz a dok to -
ri disszer tá ci ó já nak a té má ja?

– A 20. szá zad el ső fe lé nek ma gyar vál ság -
él mé nyé vel, vál ság tu da tá val, szak szó val kri zeo -
ló gi ai ál lás pont já val fog lal ko zom, ki te kin tés -
sel az eu ró pai vál ság fi lo zó fi ák ra is. Disszer tá -
ci óm nem gaz da sá gi vagy po li ti kai krí zi sek kel
fog lal kozik majd, ha nem az em be ri lét vál sá -
gá val, amely viszont a megváltás tényével
megoldó dott.

E G Y H Á Z UNK FI  A TAL TE HET SÉ G EI 

Be szél ge tés Bé kés Már ton tör té nésszel

Békés Márton
1983-ban született Szombathelyen. Az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Karán történelem sza-
kon 2006-ban, Társadalomtudományi Ka-
rán politológia szakon tavaly szerzett
diplomát. Jelenleg az egyetem történettu-
dományi doktori iskolájának PhD-ösz-
töndíjas hallgatója, a Vasi Szemle című fo-
lyóirat szerkesztője. 
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Elég gé ál mo san tá masz tom a ter mi -
nál fa lát, hi szen haj na li há rom kor kel -
tem. Ma tyi val és Mi ki vel ta lál gat juk
a ránk vá ró is me ret lent. Mind hár -
man iz ga tot tak va gyunk, kis sé el szo -
ru ló to rok kal szál lok be a re pü lő gép -
be. El sza ka dunk a fe ri he gyi be ton tól,
az ab la kon ki kém lel ve lá tom el mo -
sód ni Bu da pest kör vo na la it. Há rom
hó na pig visz lát, Ma gyar or szág!

* * *

Dél után ket tő. Chi ca go, O’Ha re nem -
zet kö zi re pü lő tér. Jon Sko gen és Mark
Burk hardt vár min ket, az EL CA In -
ter na ti o nal Camp Coun s e lor Prog ram
2008 nem zet kö zi részt ve vő it. A sár -
ga is ko la busz ab la ka zö rög a szál ló ig
tar tó úton, eh hez a Cseh or szág ból ér -
ke zett Mi lan csak annyit tesz hoz zá,
hogy úgy szól, mint egy Ika rus.

Az Ame ri kai Evan gé li kus Egy ház
(Evan ge li cal Lu the ran Church in
Ame ri ca, EL CA) éven te meg ren de -
zett pro jekt jé ben har minc-negy ven
evan gé li kus fi a tal vesz részt La tin-
Ame ri ká ból, Ke let-Eu ró pá ból, Af -
ri ká ból, Óce á ni á ból és Ázsi á ból.
Idén is, mint min dig, az af ri ka i ak
van nak ab szo lút több ség ben. A prog -
ram cél ja, hogy az USA-be li evan gé -
li kus gye rek tá bo rok ba kül föl di gyer -
mek fel ügye lő ket, úgy ne ve zett camp
coun s e l o ro kat hoz za nak, és az ame -
ri kai gyer me kek szá má ra be te kin tést
nyújt sa nak egy-egy má sik föld rész,
or szág kul tú rá já ba.

* * *

El ső chi ca gói na pun kon Sun nit ha
Mortha, az egy ház nem zet kö zi kap -
cso la to kért fe le lős ve ze tő je tart elő -
adást szá munk ra az Ál la mok ról, az
evan gé li ku sok et ni kai meg osz lá sá ról
(ho gyan lett ő egy ki lenc ven nyolc szá -
za lék ban fe hér és eu ró pai ere de tű
egy ház tiszt ség vi se lő je in dia iként?).

Az ebéd nél Ivan, leg újabb ko lum -
bi ai cim bo rám meg jegy zi, le het nék
dél bra zil, ott sok az ilyen skan di náv
tí pus. (Au gusz tus vé gén, ami kor új -
ra ta lál koz tunk, meg ál la pí tot ta: sze -
rin te már tel je sen ame ri ka ni zá lód tam
– ezt annyi ra nem vet tem jó né ven.)

Dél után cso por tok ba osz tot tak
min ket, az or szá ga ink ról kel lett elő -
adást tar ta nunk. Ma la wi ról, Tan zá ni -
á ról és a Dél-af ri kai Köz tár sa ság ról
hal lot tam bő veb ben. A ma gyar zász -
ló tet szett min den ki nek, és per sze
nem hagy tam ki a gu lyás tól az atom -
bom bán ke resz tül a Rub ik-koc ká ig
tar tó esz me fut ta tást sem. Es te cso csó,
Ma gyar or szág vé gig ver te a vi lá got
Ma da gasz kár tól Thai föl dig. Ez után
kö zös ének lés, az af ri kai de le gá ció
hoz za a for mát, cso dá la tos, ahogy át -
élik a ze nét és az éne ket. El kép ze li az
em ber ma gát az aká cia fák alá.

Há rom na pos chi ca gói va ká ci ónk
gyor san el te lik, azon ka pom ma gam,
hogy fent ülök a Ne wark ba tar tó
bel föl di já ra ton. A re pü lő té ren már
vár rám Bru ce, az iga zi vi dé ki ame ri -
kai imá zsát meg nem ha zud tol va
lom pos kis bu szá val, mely ben ren del -
te tés sze rű en a meg fe le lő pon to kon
rend szer te le nül szét szórt ch ip ses -

zacskók és li te res mű anyag po ha rak
vál to gat ják egy mást.

* * *

Két és fél óra után ér ke zünk meg a
New York ál lam be li High land Lake-
be, a mun ka he lyem re, ahol a kö vet -
ke ző majd nem há rom hó na pot töl -
te ni fo gom. Nyu gal mas kis vá ros né -
hány száz fő vel egy tó part ján. A tá -
bor ba ve ze tő föld úton a kis busszal
dö cög ve Bru ce me sél a med vék ről és
a csör gő kí gyók ról. Az egész olyan,
mint Rév fü löp, csak ép pen hét száz -
het ven hek tár fe nyő er dő ben te rül el,
és egy két ki lo mé ter hosszú tó szol -
gál ja a ví zi örö mök sze rel me se it.
Konk ré tan óri á si. Az egy ház má so -
dik leg na gyobb tá bo ra. 

Li sa, az egyik igaz ga tó kör be mu -
to gat ja a tá bort. Tu laj don kép pen
min dent fo gok csi nál ni. Mi vel má jus
vé ge van, és az üdül te té si sze zon csak
jú ni us má so dik he té ben kez dő dik,
na gyobb részt fü vet nyí runk, kar -
ban tar tunk, sü tünk, fő zünk, ta ka rí -
tunk John nal, a fé lig Pu er to Ri có-i, fé -
lig né met sza káccsal, akit majd nem
fel vet tek a ha di ten ge ré szet hez fő -
sza kács nak egy anya ha jó ra, de tíz ki -
ló val ne he zebb volt a kel le té nél. Így
most ne kem mo rog, hogy min dent
ve le csi nál tat nak.

* * *

Má jus 29-ét írunk, reg gel tíz óra
van. John nal át jöt tünk Mon ti cel ló ba
a tb-kár tyám mi att, a hi va tal ban
előt tem a pa pír, kér dés az et ni kai ho -
va tar to zás. Af ro a me ri kai? Fe hér?
Spa nyol aj kú? Ázsi ai, il let ve óce á niai?
Benn szü lött ame ri kai? A má so di -
kat meg koc káz ta tom. 

Mint ké sőbb a vir gi ni ai Ran dy el -
mond ja, a nem fe hé rek nem tesz nek
kü lönb sé get a fe hé rek kö zött, a sze -
mük ben nem ma gyar, fran cia, eset -
leg né met vagy – egy sze rű en fe hér.
Per sze, ez vissza fe lé is meg van, pél -
dá ul az ame ri kai köz be széd egy ér tel -
mű en me xi kó i nak ti tu lál min den
his pa nót, nem tesz kü lönb sé get a do -
mi ni ka i ak, Cos ta Ri ca-iak, me xi kó -
i ak, hon du ra si ak kö zött. A fe ke ték és
a fe hé rek egyen ran gú ak, ez azon ban
nem mond ha tó el a „me xi kó i ak ról”.
A po li ti kai kor rekt ség ha zá já ban
csak úgy röp köd nek a ve lük kap cso -
la tos po é nok, kör be jár nak a spa -
nyol ak cen tu son mu la tó e-mai lek.
Azért egy kis fel szín alat ti an ti sze mi -
tiz mus is meg ta lál ha tó, vi szont a fe -
ke ték kel szem ben egyet len ne ga tív
meg nyil vá nu lást sem ta pasz tal tam. 

Egyik mun ka tár sam, Le ah tör té ne -
te em lí tés re mél tó. Te xas ban szü le -
tett, és egy wis con si ni nor vég lel kész -
csa lád fo gad ta örök be. A kö zép is ko -
lá ban fe ke te osz tály tár sai ki kö zö sí tet -
ték fe hér csa lád ja mi att. Szá mom ra
azért meg dőlt az eu ró pai köz gon dol -
ko dás ban meg lé vő „rasszis ta dél ver -
sus to le ráns észak” el mé le te, hal lot -
tam a kon fö de rá ci ós zász ló val dí szí -
tett au tó juk kal fu ri ká zó né ge rek ről és
haj me resz tő tör té ne te ket a Mid -
west ről, a Kö zép-Nyu gat ról. 

* * *

A tá bor ban ti zen hár man dol go zunk
a gye re kek kel, akik egy-két he tes
tur nu sok ban vált ják egy mást jú ni us
ele jé től. Két he tes ki kép zé sünk után,
mely ben volt az el ső se gély vizs gá tól
kezd ve a vad ví zi eve zé sen át min den,
meg jött az el ső cso port, na gyobb részt
fe ke te srá cok Qu e ens ből. 

Ál ta lá ban hat-hét fő vel la kik egy
coun s e lor az er dő mé lyén fa há zak -
ban, a zu hany zó tól tíz, a pottyan tós
vé cé től öt perc re. Ilyen kor a fel -
ügye lő a gye re kek ap ja és any ja egy
sze mély ben. Min den az ő fe le lős sé -
ge. Egész vé gig ő fe lel ér tük. Éne ke -
ket ta ní tunk ne kik, bib lia órát tar tunk,
csak ve lünk me het nek für de ni, dol -
gu kat vé gez ni, és még szám ta lan
más te en dőnk van. Hu szon négy órás
a mun ka nap. 

Egyik dél után ko sa raz tam a fi úk -
kal. Majd nem én vol tam a leg jobb, ők
csak az óta ját sza nak, mi ó ta jár ni
tud nak. A lel ké szük, Pas tor Mac ér -
té kel ve, hogy volt bá tor sá gunk ki áll -
ni a kon fir man du sai el len, adott
Ran dynek és ne kem egy ko sa ras -

nad rá got és -pó lót, az ő mé re té ben,
ami XXL. Pas tor Mac Qu e ens ben in -
dí tott egy prog ra mot az ut ca gye re -
kek nek, akik a ko sarazás mel lett
bib lia órán is részt vesz nek. 

* * *

He ti egy sza bad na punk van, ilyen kor
ál ta lá ban a midd le tow ni plá zá ba
me gyünk vo nat tal, fel ve szünk egy
tisz ta nad rá got, tisz ta pó lót, és él vez -
zük azt az ál la po tot, ami kor – Ia in,
a skót mun ka tár sam sza va i val él ve –
„nem árasz tasz iz zad ság- vagy/és
füst sza got”.

Jú ni us 19-én az is ten tisz te let után,
ame lyet a tá bor ban a „fe nyő ká pol ná -
ban” tar ta nak, Gow ri, Ka te, Ch rissy,
Bren da és én ví gan ro bo gunk New
York fe lé. Vég re ci vi li zá ció! A ki kép -
zé sünk alatt is jár tunk már egy szer
Man hat tan ben, gya ko rol tuk a met -
ró val va ló köz le ke dést, és ta nul tunk
a vá ros ban mű kö dő nap kö zis tá bo -
rok ról. Most két hé tig Bro oklyn ban
fo gunk dol goz ni. 

New York egy sze rű en le nyű gö ző.

A bro okly ni jár dán gril le ző do mi ni -
ka i ak tól a man hat ta ni pénz ügyi ne -
gyed ben fut ko só öl tö nyös üz let em be -
re ken és a kí nai ne gyed áru sa in át a
bron xi ut cá kon ban dá zó né ge re kig itt
min den fé le em ber tí pus meg ta lál ha -
tó. A ne igh bour ho od – szom széd ság
– , ahol lak tunk, kí nai, hi spa no és or -
to dox zsi dó kör nyék. A bro okly ni ak
ked venc ki kap cso ló dó he lyén, Co ney
Is lan den min den ki írás négy nyel vű:
an gol, kí nai, spa nyol és orosz. 

* * *

A gyü le ke ze tet, ahol dol goz tunk,
nor vég be ván dor lók ala pí tot ták a
19. szá zad ban. A cso por tom ban tíz
gye rek volt nyolc- és tíz éves kor kö -
zött. Még so sem hal lot tam pa lesz tin
evan gé li ku sok ról, ná lam pe dig vol tak
hár man is: And rew, Matt hew és Na -
im. Egyéb ként az asszi mi lá ció na gyon
gyor san zaj lik le a kö zel-ke le ti ek nél,
a srá cok má so dik ge ne rá ci ós be ván -
dor lók, arabul már alig tud nak, ott -
hon is in kább an go lul be szél nek a
szü le ik kel.

Va la mi 
Egy ma gyar

evan gé li kus fi a tal ka land jai
az Egye sült Ál la mok ban

A magyar küldöttség a Cloud Gate-nél Chicagóban

Felkészülésünk alatt Chicagóban
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Nap ja ink gyor san tel tek, ta lán a
leg szebb ame ri kai em lé kem ez a
bro okly ni két hét. A lel kész ék nél
reg ge liz tünk min den nap, a fe le ség,
Nancy M&M’s-es pa la csin tái vit ték
a prí met. A gye re kek kel öröm dol -
goz ni, reg gel ki lenc kor kez dünk a
reg ge li áhí tat tal, majd bib lia órát tar -
tok ne kik, az tán kéz mű ves-fog lal ko -

zás ra men nek, ez után egy gye rek -
pszi cho ló gus sal van nak, majd megint
az irá nyí tá som alatt ját sza nak a tor -
na te rem ben. Dél után a há rom cso -
port nak kö zös prog ram ja van, min -
den nap más-más. „Vi zes na pot” két -
szer is tar ta nunk kell, ak ko ra kö zön -
ség si ker. Négy kor áhí tat, egy-két új
ének meg ta ní tá sa, majd ér tük jön nek
a szü lők. 

Va cso rá ra min dig más csa lád hí -
vott meg min ket, vagy pénzt ad tak,
hogy men jünk el va la ho va. Jár tunk
ko re ai ét te rem ben Pas tor Shin nel,
vol tunk pa lesz tin lel kész csa lád nál, et -
tünk li ba no ni ki főz dé ben. A gye re kek
kö ré ben ál lan dó hu mor for rás volt
Ma gyar or szág an gol ne ve (Hun gary),

min dig meg kér dez ték, éhes (hungry)
va gyok-e. Ál ta lá ban Ázsi á ba vagy
Af ri ká ba, eset leg Ka na dá ba (!) he lyez -
ték el or szá gun kat, de ez zel nincs
sem mi prob lé ma, hi szen egy tíz éves
ma gyar sem hal lott még Con nec ti -
cut ról.

A „ne ve tünk a bu ta ame ri ka i a kon,
mert nem tud ják, hol van Ma gyar or -

szág” hely zet sem volt – a köz hi e de -
lem mel el len tét ben – annyi ra jel lem -
ző. Meg le pő en so kan tud ták, mer re
va gyunk, igaz, hogy a ve lünk kap cso -
la tos is me ret anyag a pi ros pap ri ka-
gou  lash-csi kós arany há rom szö gé -
ben ki is me rült, de ez a Ma gyar Tu -
riz mus Zrt. hi bá ja. Per sze elő for dult
olyan kér dés, hogy van-e ná lunk ve -
ze té kes víz, vagy hogy eszünk-e ló -
húst (er re egyéb ként azt fe lel tem,
hogy igen, de csak nyer sen és jó vé -
re sen), vol tak kés he gyig me nő gaszt -
ro nó mi ai vi tá im a mun ka tár sa im mal
a zsí ros ke nyér él ve ze ti ér té ké ről, va -
la mint ar ról, hogy a tá bor tűz nél pil -
le cuk rot süs sünk-e cso ko lá dé val vagy
pe dig sza lon nát.

* * *

Man hat tan ben a 82. ut cá ban volt ré -
geb ben a ma gyar ne gyed, ma nap ság
azon ban csak né hány öre get ta lá lunk
itt, a fi a ta labb ge ne rá ci ók ki köl töz tek
az elő vá ro sok ba. Jár tam a ma gyar
cuk rász dá ban is, ame lyet egy gö rög
csa lád üze mel tet, de há rom ma gyar
al kal ma zott juk van, és a ven dé gek kö -
zül is be szél tem ma gya rok kal. 

Meg le pe tés volt szá mom ra, ami -
kor meg tud tam, hogy a tá bo runk hoz
kö ze li Bar ryv il le né met ét ter mét egy
er dé lyi ma gyar há zas pár üze mel te -
ti, itt is mer ked tem meg Fe ri vel, aki
men to los Marl bo ró ját szív va me -
sél te ne kem élet tör té ne tét az au -
gusz tu si éj sza ká ban. 

A tá bo ro zók kö zül töb bek nek is
vol tak ma gyar őse ik. Az olim pi ai

já té kok alatt, ami kor a coun s e l o rok
or szá gai sze rint hat csa pa tot ál lí -
tot tunk fel – Új-Zél and, Skó cia,
USA, Ma gyar or szág, Dél-af ri kai Köz -

tár sa ság és Hol lan dia –, és a „nyi tó -
ce re mó ni án” min den ki el éne kel te a
him nu szát, az egyik kis lány, akit Ju -
lia Mol nar nak hív tak, oda jött, és
azt mond ta: „Azt a ma gyar dalt ve -
led éne kel tem ám, itt be lül a szí vem -
ben.” 

A zász ló vé gig a „ba rak kun kon”
len gett, a dél-af ri kai Ch ris azt ja va -
sol ta, hogy reg ge len ként az alatt
ma sí roz zunk a tá bo ro zók kal. Eb be
azért nem men tem be le.

* * *

Bro oklyn ból vissza tér ve Ia in nel
együtt fel ügyel tünk hat srá cot két hé -
tig. Vol tunk ve lük raft in gol ni, sá to -
roz tunk ve lük két na pig a tó túl ol da -
lán, több nyi re sza ka dó eső ben. Min -
den es te kü lön prog ram volt az úgy -
ne ve zett bear bag fel füg gesz té se a

fák ra. Ezek fe ke te tás kák, ame lyek be
az élel mi szert tet tük, és éj sza ká ra kö -
rül be lül két-há rom mé ter ma gas ra
kö töt tük fel, hogy a med vék ne ér jék

el. Szo kás sze rint er re ko rom sö tét ben
ke rült sor, hi szen nap pal lus ták vol -
tunk meg csi nál ni… 

A fi úk min den per cét él vez ték
en nek a va don be li élet nek, hi szen a
nagy vá ros ból ilyen kor ke rül nek csak
ki a ter mé szet be. Ahogy Ste ve Lee, az
igaz ga tó mond ta: „Ta lálj egy szik lát,
és ezek a srá cok egész nap el lesz nek
ve le.” 

Med vét két szer is lát tunk, csör gő -
kí gyót sze ren csé re egy szer sem. 

* * *

A tá bor ban töl tött hó na pok alatt
dol goz tunk a far mon is, a kony hán,
ta ka rí tot tunk; aki nek épp nem vol -
tak tá bo ro zói, azok va la mi ki se gí tő
mun kát vé gez tek. 

A vé ge fe lé már egy re job ban hi -
ány zott Ma gyar or szág és a ma gyar

kony ha, egy jó ka réj fe hér ke nyé rért
már a fél ka ro mat ad tam vol na. 

Au gusz tus 16-án es te az egész
„staff” – a sze mély zet – New York -
ba ment. Va cso rá val bú csúz tat tuk
egy mást és a nyá ri mun kás na po kat.
Más nap re pül tem Chi ca gó ba, ahol
négy na pos vá ros né zés kö vet ke zett. 

Kis túl zás sal új ra be le kel lett rá -
zód nunk a ma gyar ba Mi ki vel és
Ma tyi val. Előb bi Ka li for ni á ban dol -
go zott, míg Ma tyi a dél-da ko tai pré -
rin tel je sí tett szol gá la tot. A négy
nap alatt részt vet tünk egy is ten tisz -
te le ten is, ahol kü lön kö szön töt ték a
prog ram részt ve vő it. Meg lá to gat -
tuk az Ame ri kai Evan gé li kus Egy ház
és a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség szék -
há zát, min den ki le fény ké pez tet te
ma gát Mark Han son nak, az LVSZ el -
nö ké nek szé ké ben, fel men tünk a
Se ars To wer be, az USA leg ma ga sabb
épü le té be, jár tunk a Field Mú ze -
um ban, meg lá to gat tuk Mic ha el Jor -
dan szob rát.

* * *

Au gusz tus 21-én, ti zen két órás út
után el csi gá zot tan lan dol tunk Fe ri -
he gyen – örök él ménnyel gaz da -
god va.

Az út szer ve zé séért kö szö net a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Öku -
me ni kus és Kül ügyi Osz tá lyá nak.

panoráma

Ame ri ka
La bos sa La jos képes visszatekintése

Brooklyni csoportom egy része

A Manhattan híd
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1979-ben a szűk le ve gő jű Evan gé li kus
Teo ló gi ai Aka dé mi án vol tam el ső éves
hall ga tó. Ak kor is mer tem meg Gé za
bá csit egy „hét fő es tén” a Thö kö ly úti
la kás ban. Is ten or szá gá nak je len va -
ló sá ga volt ta pasz tal ha tó eze ken az al -
kal ma kon: élő ige, evan gé li zá ció, ta -
ní tás, ima kö zös ség, mind ez a kul tú -
ra, po li ti ka és fe le ke zet kö zi ség össze -
füg gé sé ben.

Né meth Gé za hir det te a min den
em ber fe lé va ló fe le lős sé get: csak
Krisz tus és mai kö ve tei tud nak se gí -
te ni az el nyo más alat ti egy há zon, az
Is ten nél kül élő vi lá gon, a ha tá ron tú -
li ma gyar sá gon, a szek ták kar ma i ban
ver gő dő kön és a szen ve dély be te ge ken.

Az ál ta la szer ve zett al kal ma kon so -
kak kal le he tett ta lál koz ni: sze gé nyek
és gaz da gok, ér tel mi sé gi ek és mun -
ká sok, hí vők és szen ve dély be te gek
együtt él tek át egy kü lö nös kö zös sé -
get, egy sé get. És szőt te a Lé lek a nagy
há lót em be rek ből, esz mék ből, sze re -
tet ből. Ami kor azt suly kol ták ne künk
az egy ház ban, hogy a Szent lé lek csak
me der ben mű kö dik, ak kor lát tam egy
sza bad em bert a szol gá lat ban. 

Egy szer se gí tet tem ne ki be vá sá rol -
ni a szi las li ge ti hét vé gé re. Úgy lé pett
be a hús bolt ba, mint aki az élő Is ten
rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy -
kö ve te. Ki tár ta az üz let aj ta ját, és han -
go san, hogy min den ki hall ja, kö -
szönt: „Ál dás, bé kes ség!” Ez ne kem
rend kí vü li mó don tet szett. 

Né gyes cso por tok ban utaz tunk a
mold vai csán gók hoz az ő szer ve zé -
sé ben és ál dá sá val. Ez ak kor iz gal mas
ese mény nek szá mí tott. A mi csa pa -
tunk ban volt két ka to li kus, egy me -
to dis ta és én, az evan gé li kus. Kö zel

har minc éve már en nek, de min den
ki csi rész let re em lék szem: a ha tár át -
ke lés fe szült sé gé re, a ti zen négy gyer -
me kes csán gó csa lád ra, a sze re tet tel
adott csor ba le ves re, amely ben a sze -
gény ség mi att csak só és hagy ma volt,
a Gyi mes völ gyé ben tar tott es ti áhí -
ta tok ra. 

Vit tük a gyógy szert, a köny vet, a jó
szót. A ha tá ron ki fe lé negy ven köny -
vet vet tek el tő lünk a vá mo sok, de
még így is szép szám mal ma radt az
össze csa vart há ló zsá kok ban.

Fon to sak vol tak Gé za bá csi ta ní -
tá sai az egy ház ról, an nak rom lá sá ról
és meg úju lá sá ról. Egyik szi las li ge ti er -
dei sé tán kon meg lá tott egy au tó -
ron csot, meg ál lí tot ta a me ne tet, és
ott hely ben tar tott egy kis elő adást az
egy ház ról, amely olyan ál la pot ban
van, mint ez az au tó, de amely Krisz -
tus ál tal fel tá mad hat, meg újul hat.

Ké sőbb meg kért, hogy se gít sek a
„dest ruk tív kul tu szok” el le ni küz -
de lem ben. Pró fé ta ként lát ta ezt a
fel ada tot is. Mennyi tá ma dás ér te
emi att is! Ír tuk a cik ke ket, úgy ne ve -
zett szek ta kon fe ren ci á kat szer vez -
tünk, gon doz tuk, ta ná csol tuk a baj -
ba ju tott csa lá do kat. 

Pert is akasz tott az egyik kö zös ség
a nya kunk ba. A Mar kó ut cai bí ró sá -
gon – a mel let tünk, il let ve a val lá si
cso port el len ta nús ko dó szü lőt hall -
gat va – a ve lünk szem ben ülő val lá -
si ve ze tők fe lé emel te fe nye ge tő ke -
zét, és így ki ál tott: „Ör dö gök, adok a
ko pasz fe je tek re!” A bí ró rend re uta -
sí tot ta, de meg nem ál lít hat ta. Tő le
hal lot tam elő ször ezt az igét az Írás -
ból: „Nyisd meg szá dat a né má ért!”
(Péld 31,8)

Te li volt öt le tek kel, ter vek kel:
ala kít sa tok ka ri ká kat, kis kö zös sé -
ge ket, le gye tek apos to lok! Men -
tünk is szer te az or szág ban, és evan-
gé li zál tunk. 

Egy szer Er dős Esz tert és en gem
meg hí vott egy, a bé ké si pün kös di
gyü le ke zet ben ren de zett csen des -
nap ra. Szin te min den hall ga tó ja ke -
zé ben ott volt a Bib lia. Ol vas tat ta ve -
lük a jé zu si sza va kat, a jaj ki ál tá so kat.
„Jaj nek tek, ka riz ma ti ku sok!” – egé -
szí tet te ki a fel so ro lást. Ugyan ak kor
hal le lu jáz va, tap sol va kö szön töt te
pa ró ki á ján az egyik „szent lel kes”
idős lel ki pász tort.

A bé ké si al kal mon töb ben meg tér -
tek. Fel hí vott en gem is a szín pad ra,
hogy imád koz zam a lé lek ben el in dul -
tak kal. 

Ha za fe lé utaz va meg áll tunk egy
park ban, és a tü zes evan gé lis ta, aki
előbb a ha lál ból az élet re hív ta meg
hall ga tó it, most mint egy bol dog
gyer mek sza lad gált, és gesz te nyé vel
do bált min ket. Nem dob tam vissza;
ma már meg ten ném.

Hi szem, hogy az örök ké va ló ság ban
foly tat juk a szent já té kot a mennyei
„se gí tő ba rá tok” „ka ri ká já ban”. Ott
már nem csak „hét fő es ti gyer tya” fog
ég ni, ha nem lát juk a Bá rányt szín ről
szín re (Jel 21,22–27).

g Sze ve ré nyi Já nos

Az írás ere de ti leg a Tűz-láng-pár
cí mű, Né meth Gé za (1933–1995) re for -
má tus lel kész re em lé ke ző kö tet ben je -
lent meg. (Ki ad ta a Du na mel lé ki
Re for má tus Egy ház ke rü let, Bu da -
pest, 2008)

„Nyisd meg szá dat a né má ért!”
Egy sza bad em ber a misszi ó ban

A re for má tus éb re dés egyik ka riz ma -
ti kus sze mé lyi sé gé nek, Be ré nyi Jó zsef
idős lel ki pász tor nak …de már tu dom
– Em lé kek, val lo má sok cím mel, ma -
gán ki adás ban meg je lent élet raj zi kö -
te tét még ka rá csony előtt mu tat ták
be Bu da pes ten, a Rá day Könyv tár -
ban. Az idő pont azért is ér de kes,
mert test vér egy há zunk ban ek kor -
tájt az ügy nök ügy kö rül ko moly egy -
ház po li ti kai fe szült ség ke let ke zett. Ez
rá vi lá gít ar ra, hogy a kö zel múlt tisz -
tá zá sa az ál lí tó la gos rend szer vál tás
után ti zen ki lenc év vel sem ve szí tett
ak tu a li tá sá ból. „Hi á ba mond ta ki
zsi na tunk az át vi lá gí tá si tör vény ja vas -
lat el uta sí tá sát az zal az in dok lás sal,
hogy »egy há zunk túl van ezen a
kér dé sen«. Nincs túl” – hang zott el
a könyv be mu ta tón.

A val lo más kö tet pél dáz za, hogy
mi lyen je len tő sé ge volt az éb re dés -
nek a pro tes táns egy há zak éle té ben.
Az éb re dés a ma ga be fe lé for du ló,
„apo li ti kus” lé nyé vel azt a kép ze tet
kel ti, hogy a szo ci a liz must épí tő Ma -
gyar or szág ké pé be ez job ban be le fért,
mint va la mely po li ti ku sabb egy há zi
irány zat. Ez azon ban csak rész ben
van így.

Az éb re dés okoz ta lel ki meg úju lás,
az egy há zak fel fris sü lé se, a fi a ta lok -
ra és az ér tel mi ség re va ló nagy ha tás
na gyon is sze met szúrt az ate is ta ál -
lam nak. Ezért ke rül tek a re for má tus
meg úju lás hí vei, a „bet há nis ták” a
bel ügyi szer vek lá tó kö ré be. A ha ta -
lom kép vi se lő i ben meg érett az el ha -
tá ro zás, hogy lát vá nyos in téz ke dés -
sel pél dát kell sta tu ál ni: a vi lág né ze -
ti leg lát szó lag sem le ges, még is nagy
ha tá sú irány zat hí vei kö zül va la ki el -
len kon cep ci ós és meg fé lem lí tő pert
kell foly tat ni. Ezt a szem lé le tet tük -
röz te a Re for má tu sok Lap já ban meg -
je lent cím: „A bet há nis ták ál lam el le -

ne sek, bé ke el le ne sek és tár sa da lom -
el le ne sek”.

Be ré nyi Jó zsef sze gény pa raszt csa -
lád ból szár ma zott, igen te het sé ges,
Hor thy-ösz tön dí jas ta nu ló volt, a
teo ló gi án is ki tűnt, az éb re dés  egyik
kép vi se lő je lett. A fi a tal lel ki pász tor
– püs pö ki se géd lel kész ség után – az
egyik je len tős deb re ce ni gyü le ke zet
(a Mes ter ut cai) élé re ke rül ve ha mar
fel tűnt tisz ta han gú pré di ká ci ó i val.
A Rá ko si-kor ban tö me gek özön löt -
tek, hogy meg hall gatha ssák, és ez bi -
zony ak kor az ál lam szem pont já ból
nem volt jó jel. Rá adá sul egy hát ér -
be szo rí tott kol lé gá ját, Fe ke te Pé tert
is se gí tet te. Mi u tán elő nyö kért sem
volt haj lan dó együtt mű köd ni, az ál -
lam mal szö vet ke ző egy ház ve ze tés az
ő sze mé lyé ben ta lál ta meg a bűn ba -
kot, aki a tár sa da lom ra ve szé lyes
mi vol ta mi att nem al kal mas ilyen ex -
po nált he lyen lel kész nek. 

Az 1956-os for ra da lom ide jén in -
dult Meg úju lá si Moz ga lom mal va -

ló le szá mo lás ke re té ben hosszú
meg hur co lás, dur va rend őri ki hall -
ga tá sok kö vet kez tek. Az ál lam azon -
ban át en ged te a meg ol dást az egy -
ház ve ze tés nek, a rend őrök az zal
en ged ték el, hogy „majd el in té zi
ma gát a ma ga egy há za”. Egy há zi bí -
ró ság ítél te el őt ha mis vá dak alap -
ján: „To váb bi (deb re ce ni) mű kö dé -
se gyü le ke ze ti és egy há zi köz ér dek
szem pont já ból nem csak hát rá nyos,
ha nem ká ros is.” Lel kész kol lé gái
meg ta gad ták őt, de gyü le ke ze te
nagy bá tor ság ról ta nú sá got té ve ki -
állt mel let te.

Egy ha tár szé li kis bi ha ri gyü le ke -
ze tet, Ug rát je löl ték ki ré szé re, amely
el volt vág va a kül vi lág tól: „Itt az tán
nem le het pat tog ni! A Be ré nyi-fé lék
kor dá ban tar tá sá ra ki vá ló an meg fe -
lel” – kom men tál ta a püs pök a dön -
tést. A ro zo ga ál la pot ban le vő pa ró -
ki án kí vül ál lan dó rend őri meg fi gye -
lés és zak la tás is kí sér te it te ni út ját.
Be ré nyi Jó zsef azon ban e kis fa lu ban
is ál dott szol gá la tot vég zett, egy sze -
rű em be rek kö zött épí tett gyü le ke ze -
tet. Meg sze ret te a he lyi e ket, és őt is
meg sze ret ték. Har minc évig nem is
ment el in nen, hi á ba aján lot tak fel ne -
ki na gyobb gyü le ke ze te ket. Fe le sé gé -
ről, aki tár sa volt a hit ben és a szen -
ve dés ben, így em lé ke zik: „Nél kü le én
sem tud tam vol na meg har col ni a
hit szép har cát.”

A kö tet be mu ta tó kü lön le ges sé -
gét az ad ta, hogy Sza bó Dá ni el, a Ti -
szá n in ne ni Re for má tus Egy ház ke rü -
let korábbi fő gond no ka, a Re for má -
tus Pres bi te ri Szö vet ség el nö ke Be -
ré nyi Jó zsef  bi zony ság te vő test vé re -
ként mond ta el vé le mé nyét, em lé ke -
it. Akik je len vol tak, egy re job ban
meg ér tet ték e szo mo rú és gyá szos
kor, a zsar nok ság lel ki és sze mé lyi in -
dí té ka it, a le ala cso nyo dás és fel ma -
ga so dás pél dá it. Sza bó Dá ni el fi a tal
lel kész je lölt ként kül föl di ösz tön díj -
jal a zse bé ben állt ki a Be ré nyi Jó zse -
fet meg bé lyeg ző püs pök kel szem ben.
Az ered mény az lett, hogy őt is el tá -
vo lí tot ták a lel ké szi pá lyá ról, ne héz
fi zi kai mun kát vé gez tet tek ve le, majd
Mis kol con szál lo da por tás ként dol go -
zott. Da ni bá tyánk nagy lel ki de rű vel,
sze líd iró ni á val áb rá zol ta e kort,
hang sú lyoz ta, hogy a hi tért va ló ve -
re sé gek és a szen ve dés va ló já ban Is -
ten esz kö zei.

Be ré nyi Jó zsef re for má tus hit val -
ló lel kész val lo más kö te te se gít meg -
ér te ni a ne héz, el nyo más sal ter hes év -
ti ze de ket alul né zet ből, em be ri pers -
pek tí vá ból. Se gít meg ér te ni, hogy a
hi va ta los szin ten el kö ve tett vét kek és
bű nök el le né re ho gyan ér vé nye sül he -
tett az egy ház ban em be ri-gyü le ke ze -
ti szin ten még is a hit és az em ber ség.
Ez olyan ta pasz ta lat, amely a kö zel -
múlt és a ma ne héz idő sza ká ban
erőt és biz ta tást ad. „So kat szen ved -
tem, de Is ten ezek kö zött a szen ve -
dé sek kö zött meg ké szí tet te aján dé -
ka it szá munk ra” – val lot ta meg kö -
te té ben Be ré nyi Jó zsef. 

g Czen the Mik lós

Be ré nyi Jó zsef: …de már tu dom –
Em lé kek, val lo má sok. Berényi Eszter
megbízásából kiadta a Ge ne ral Press
Ki adó, Bu da pest, 2008. Meg ren del -
he tő a sandor.bere nyi@gmail.com cí-
 men, illetve megvásárolható Buda-
pesten, a Pozsonyi Úti Református
Egyházközség hivatalában (XIII.
ker., Pozsonyi út 58.) hétfőtől pénte-
kig 10 és 12 óra között és a vasárnap
délelőtti istentiszteletek után. Ára
1300 forint.

Az éb re dő szen ve dé se
Be ré nyi Jó zsef meg hur colt re for má tus lel kész

val lo más kö te te

Fur fan gos mű vet ve het kéz be, aki
Ne mes Ödön és Na szá di Krisz ta
Sza ba don, öröm mel, sze re tet tel cí mű
kö te tét vá laszt ja. A nyolc va nas éve -
i ben já ró je zsu i ta szer ze tes és a re -
for má tus szer kesz tő nő be szél ge té se -
it tar tal ma zó könyv ugyan is ját szi
könnyed ség gel bá nik el ol va só já val:
mint ha nem is írott al ko tást búj na,
ha nem csak egy ká vé ház sa rok asz ta -
lá nál ül ve te jes ká vé ka var ga tá sa köz -
ben hall gat ná a szom szé da it. Ám a
cse vej ben nem min den na pi tör té net
hang zik el.

Ne mes Ödön ti zen hét éve sen
emig rált, hogy Ja pán ban le gyen
misszi o ná ri us, és több mint negy ven -
év nyi kint tar tóz ko dás után tért vissza
szü lő ha zá já ba, élet út ja több kon ti nen -
sen és szá mos el vég zett fel ada ton át
ível. Ez utób bi ak kö zé tar to zik a ma -
gyar or szá gi lel ki gon do zó-kép zés be -
in dí tá sa. A könyv ko ráb ban em lí tett
ra fi né ri á ja nem más, mint hogy a be -
szél ge tést ész re vét le nül ve ze ti át az ez -
zel kap cso la tos ne héz té mák ra. Ho -
gyan ad ha tunk ér tel met egy sú lyos
be teg ség nek? Mi ként mű köd nek a
sze re tet kap cso la tok? Ké pe sek va -
gyunk-e el fo gad ni Is ten in gye nes
sze re te tét? Vé gül az em ber óha tat la -
nul azon kap ja ma gát, hogy egy re töb -
bet hall ga tó zik, és egy re rit káb ban
kor tyol a te jes ká vé já ba…

E so rok író ja a könyv má so dik ol -
va sá sa so rán már gon do san be haj -
to gat ta azok nak az ol da lak nak a
sar ka it, ame lyek nek a mon da ni va ló -
ját meg akar ta em lí te ni aján ló já ban.

Az így ki ala kult sza már fül ren ge teg
azon ban ko mo lyan el tán to rí tot ta
és el gon dol kod tat ta, de vé gül di lem -
má já ra is a kö tet ad ta a meg ol dást.
Ha egy fon tos és ér té kes dol got tű -
zünk ki cé lul, és nem si ke rül tö ké -
le te sen meg va ló sí ta nunk, ak kor sem
val lunk ku dar cot. Ha csak fé lig si ke -
rül, ak kor fé lig is van ér tel me. Ezért

az élet kér dé se i re a kö tet ben adott
vá la szok té tel sze rű fel so ro lá sa he -
lyett csu pán uta lás ke rül ide a könyv
kin cses bá nya vol tá ról. A ti zen öt fe -
je zet a szen ve dés, a sza bad ság, a
vágy, a tár sa dal mi fe le lős ség vál la lás,
a meg bo csá tás és a ki hí vá sok kér dé -
sei men tén ha lad va egy szol gá lat ban
el töl tött élet ta pasz ta la ta it fog lal ja
össze.

A köny vet nyu god tan le het ne egy
má sik je zsu i ta, Ant hony de Mello
zan zás í tott böl cses sé ge i hez mér ni,
gya kor lat ban va ló hasz no sít ha tó -
sá ga azon ban jó val meg ha lad ja azo -
két, és az in ter jú for ma könnyű vé te -
szi az ol va sot tak el fo ga dá sát. Vagy
az el uta sí tá su kat. Per sze csak hogy
a tu dat alat ti ban mun kál va ta lán
egy szer ép pen fő zés köz ben jöj je nek
elő vá la szok az ak tu á lis prob lé -
mák ra. Ezért az tán könnye dén is ol -
vas ha tó a Sza ba don, öröm mel, sze -
re tet tel. Aki csak „fél fül lel” fut vé -
gig a száz öt ven ol da lon, nagy va ló -
szí nű ség gel úgy is ne ki fog áll ni még
egy szer…
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A tör vény Mó zes ál tal ada tott, a ke -
gye lem és az igaz ság Jé zus Krisz tus ál -
tal je lent meg. (Jn 1,17)

A víz ke reszt ün ne pe utá ni má so dik
hé ten az Út mu ta tó reg ge li s he ti
igéi Is ten tör vé nyé ről mint Krisz tus -
hoz ve zér lő mes te rünk ről ta ní ta nak. Ő vi lá gos sá gul jött el a vi lág ba, és éle -
tet ho zott az em be rek nek. Is ten pa ran cso la ta az élet for rá sa! Jé zus Krisz tus -
ban lát ha tó Is ten aka ra ta, és aki sze re ti az Urat, ezt aka ra ta cse lek vé sé vel bi -
zo nyít hat ja be. „Jé zus Krisz tus a lát ha tat lan Is ten ké pe: min den őál ta la és
őér te te rem te tett, és őben ne áll fenn min den.” (Kol 1,15–17; LK) „Ör ven dez -
ze tek Is ten nek, min den föl dek! (…) Jöj je tek, és lás sá tok az Is ten mű ve it, cso -
dá la to sak az ő cse le ke de tei az em be rek kö zött.” (GyLK 718,4) Mi vel Jé zus Is -
ten, az Úr di cső sé ge meg nyil vá nul ben ne; a me nyeg zőn bor rá vál toz tat ta a
vi zet! „Ezt tet te Jé zus el ső jel ként a ga li le ai Ká ná ban, így je len tet te ki di cső -
sé gét, és ta nít vá nyai hit tek ben ne.” (Jn 2,11) Lu ther sze rint: „A víz bor rá vál -
toz ta tá sa azt je len ti, hogy Jé zus a tör vény ér tel mét meg éde sí tet te. S az Krisz -
tust kö ve te li, és hoz zá utal, hogy ke gyel me a hit ben új já szül jön, és iga zi jó
cse le ke de tek vég zé sé re ké pe sít sen.” Az ün nep epis to lá já ban Pál hu szon egy
in tel met fo gal maz meg a test vé ri sze re tet meg élé sé re; az el ső: „A sze re tet ne
le gyen kép mu ta tó.” (Róm 12,9–16) Mó zes a tör vény meg tar tá sá ra in ti né pét,
mi vel Is ten a Hó re ben ki je len tet te ne kik „szö vet sé gét, ami kor meg pa ran csol -
ta, hogy tart sá tok meg a tíz igét, és fel ír ta azo kat két kő táb lá ra” (5Móz 4,13).
Jé zus vi szont, ami kor a ta nít vá nyai szom ba ton éhe sen arat tak, és „út köz ben
tép des ni kezd ték a ka lá szo kat”, ki je len tet te a min den ko ri fa ri ze u sok nak: „A
szom bat lett az em be rért, nem az em ber a szom ba tért; te hát az Em ber fia ura
a szom bat nak is.” (Mk 2,23.27–28) Ugyan ak kor az ön igaz, pénz só vár s pa -
ráz na fa ri ze u sok nak a tör vény ér vé nyes sé gét hir det te: „…ha ma rabb el mú -
lik az ég és a föld, mint hogy a tör vény ből egyet len vessző is el vesz ne.” (Lk 16,17)
A je ru zsá le mi apos to li gyű lés csak négy til tást tar tal ma zott a po gá nyok ból
lett ke resz té nyek szá má ra: „Mert a Szent lé lek jó nak lát ta, és ve le együtt mi
is úgy lát tuk jó nak, hogy ne te gyünk több ter het rá tok an nál, ami föl tét le nül
szük sé ges: hogy tar tóz kod ja tok a bál vány ál do za ti hús tól, a vér től, a meg ful -
ladt ál lat tól és a pa ráz na ság tól.” (Ap Csel 15,28–29) Az Úr Jé zus ti tok ban ment
fel a lomb sá tor ün nep re, mert még nem jött el ha lá lá nak órá ja, ám a temp -
lom ban nyil vá no san ta ní tot ta a né pet. Ott el len té tes vé le mé nye ket sut tog -
tak ró la ti tok ban, de ma nyíl tan is ezt te szik: „…né me lyek azt mond ták ró -
la, hogy jó, má sok vi szont ezt mond ták: »Nem az…«” „Mert a test vé rei sem
hit tek ben ne.” (Jn 7,12.5) „Ez zel az ál dás sal ál dot ta meg Iz rá el fi a it Mó zes, az
Is ten em be re, mi előtt meg halt. Ezt mond ta: A Sí nai ról jött az Úr…” „Mennyi -
re sze re ti né pét!” (5Móz 33,1–2.3) Ál ta la tör vényt adott ne kik örök sé gül – ne -
künk evan gé li u mot is! Ezért kér het jük: „Áldj meg min ket, Úr is ten, / A te jó -
vol tod ból… Áldd meg szol gá i dat, / Ki ket bűn től meg vál tott / Egy szü lött szent
Fi ad!” (EÉ 323,1.4)
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Egy ké ső őszi, nap fé nyes dél után be -
ro han tam egy ru ha tur ká ló ba, hogy
meg néz zem, van-e ez-az té li re a
gyer me ke im nek. Az el adó hal kan
kö szönt, majd gyor san át ment a
bolt egy má sik rész le gé be, szin te el -
szök ve mel lő lem.

Cél tu da to san és gyor san kel lett
ke res gél nem: me leg nad rág, ove -
rall a szán kó zás hoz… Nem is baj, ha
nem néz nek köz ben, ak kor gyor sab -
ban tu dok vá lo gat ni. Ez meg éri, ez
nem, ez túl ko pott, ez itt lyu kas… Na
vég re, ez jó lesz!… Így ci káz tak a
gon do la ta im, míg egy szer re a há tam
mö gött meg szó lalt egy halk hang:

– Fá zom…
Hát ra néz tem. Az el adó tért vissza

csönd ben.
– Ma ga nem fá zik? – kér dez te tő -

lem olyan hal kan, ahogy csak egy fi -
a tal lány kér dez ni tud ja.

Őszin tén meg mond tam, hogy
ró lam fo lyik a víz, mi vel si e tek, és
amúgy is túl öl töz tem, nem szá mí -
tot tam ilyen me leg idő re. Az tán
gya nús lett, mi ért kér de zi tő lem
ilyen nyo ma ték kal, hogy fá zom-e.
Ta lán az ér dek li, hogy hi deg van-e
a bolt ban?

– Itt nincs hi deg – mond tam –, én
tény leg nem fá zom itt.

– Én pe dig úgy fá zom! – mond ta
kis szü net után hal kan, szorosan
kart kar ba öl tve.

Ek kor let tem rá iga zán fi gyel mes.
Itt va la mi gond le het. Le en ged tem a
ru há kat a ke zem ből, és a sze mé be
néz tem. A ki fes tett sze mek alatt
mély ka ri ká kat lát tam és kis sé le -
biggye dő szá jat. Szo mo rú volt a te -
kin te te. Kez dett ér de kel ni, mi ért di -
de reg úgy ma gá ban ez a lány.

– Nincs lá za, hő emel ke dé se? –
kér dez tem fi no man, ne hogy meg -
bánt sam. Vég té re is nem meg szo kott
do log, hogy egy ve vő az el adó ma gán -
ügye i ről fag ga tóz zon.

– Nincs – vá la szol ta gyor san és na -
gyon ha tá ro zott han gon.

Ez meg le pett. Ar ra gon dol tam
pe dig, hogy már jó né hány órá ja
ácso rog ha tott itt a bolt ban, és köz ben
fel me he tett a lá za. De ha tá ro zott sá -
gát lát va le tet tem ar ról, hogy to -
vább ér dek lőd jem, úgy hogy ha las -
sab ban is, de to vább ke res gél tem a
nagy ko sa rak ban. Ek kor hir te len is -
mét meg szó lalt:

– Resz ke tek.

Hir te len meg dob bant a szí vem:
ezek a mon da tok, így sor já ban, igen -
csak fu rák. Rosszat kezd tem sej te ni.

– Mond ja csak, járt már or vos nál?
– kér dez tem. – Az nem le het, hogy
buj kál ma gá ban va la mi?

– Nem, nem va gyok be teg –
mond ta tel je sen ha tá ro zot tan. De
töb bet nem szólt.

A lec ke fel volt ad va. Ta lál gas sak?
Hagy jam bé kén? Ahogy ott állt pár
mé ter re tő lem a föl det néz ve, a gyer -
mek ru hák, já té kok, ma cis és ku tyás
tás kák, ping vi nes kön tö sök kö zött,
úgy érez tem, hogy las san, fi no man
to vább kell kér dez nem.

– Nincs egy ki csit ki me rül ve?
Nem le het, hogy ál mos, fá radt, túl -
ter helt?

Vá la szát hosszú csönd előz te meg.
Na gyon vár tam, mit fog mon da ni.
Ta lán azt fon tol gat ta ak kor, meg szó -
lal jon-e egy ál ta lán. De egy szer csak
fel emel te a te kin te tét, és ha tá ro zot -
tan így szólt, rám néz ve:

– Abor tu szom lesz.
– Tes sék? 
– Igen, ha ma ro san mű te nek. Na -

gyon fé lek. Az éle tem vak vá gány ra
fu tott… – és el me sél te, mi tör tént ve -
le. Majd össze gez te: nem akar ja a
gyer me ket, és most ar ra vár, hogy
nő jön a mag zat, hogy meg hal has son. 

– De ez így jó – mond ta vé gül.
– Egé szen biz tos? – kér dez tem

mé lyen a sze mé be néz ve, hom lo kom
kis sé rán col va.

Azt re mél tem, hát ha le het ve le be -
szél get ni, Is ten ről, a Te rem tő ről szól -
ni, aki „aho va bá rány kát ad, oda le -
ge lőt is…”

– Igen, biz tos, el dön töt tem. Ne -
kem így lesz jó. Vagy is in kább: se hogy
sem jó, mert úgy sem jó, de így sem
jó… Eze ket ké ri? – kér dez te tő lem
hir te len a ru hák ra mu tat va.

– Ööö, igen – mond tam las san,
mert ar ra gon dol tam köz ben, ho gyan
is be szél get het nénk el úgy, hogy más
szem szög ből is lás sa a dolgokat:
gyer me ke lesz, akit Is ten ad ne ki, aki -
vel meg vál to zik majd az egész éle te,
mert lesz vég re va la ki, akit sze ret het,
és aki vi szont sze re ti, aki vel egy cso -
dá la tos me sét ír hat nak, amely csak -
is az övék…

De már nem volt le he tő ség be szél -
ge tés re: el si e tett a ki vá lasz tott ru há -
im mal a kasszá hoz, majd el tűnt. Mi -
köz ben fi zet tem, te kin te tem mel vé -
gig őt ke res tem. De nem lát tam se hol.

– Kö szön jük a vá sár lást, vi szont -
lá tás ra – mond ta egy mo soly gós,
vas tag rú zsos száj, ki tes sé kel ve az
aj tón.

Ki cam mog tam a bolt ból. Ahogy
men tem az őszi nap sü tés ben, a két
élő ha lott ra gon dol tam. Ar ra a pi ci
mag zat ra, aki bár él, nem szü let het
meg, mert édes any ja ha lál ra ítél te. És
az édes anyá ra, aki nek a ki fes tett sze -
me alá a ha lál ír ta mély, le tö röl he tet -
len, rán cos név je gyét.

Ahogy men tem át az út tes ten,
eszem be ju tott egy ősi ír imád ság:

„Te ott vol tál, mi kor el kez dő dött az
éle tem,

és ami kor elő ször in dul tam el élet -
uta mon.

Kér lek, így légy majd ott ak kor is,
ami kor utol só lép te im fel han -

goz nak.
Aho gyan őr kö dő sze re tet tel áll tál

mel let tem
lel kem el ső le he le té nél,
úgy légy, Atyám, lé tem cél ja,
utam igaz, vég ső ál lo má sa.”
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A csap ból is vál ság fo lyik – pes ti e sen
szól va. Ki ter je dé sét te kint ve oly kor
ha zai, oly kor re gi o ná lis, más kor
nem zet kö zi vagy glo bá lis, oly kor vi -
lág-, oly kor koz mi kus. In ten zi tá sa
sze rint oly kor vál ság, más kor de fi cit,
né ha krí zis, ese ten ként ka taszt ró fa,
oly kor csőd, gyak rab ban re cesszió.
Jel le gét te kint ve egy szer pénz ügyi,
más kor gaz da sá gi, sőt po li ti kai. Hal -
lunk to váb bá mo rá lis, tár sa dal mi,
szo ci á lis, kör nye ze ti, kli ma ti kus,
ener gia- és bi zal mi vál ság ról. Ha tás -
kö rét te kint ve ál la mi, más kor par la -
men ti; megint más kor kor mány za ti,
oly kor ön kor mány za ti. Mind eh hez
jön még – sta tisz ti kai ada tok kal alá -
tá maszt va – az eu ró pai ke resz tény -
ség vál sá gá nak hí re. 

Ha egy be teg em be ri szer ve zet
ennyi vál ság tü ne tet mu tat na, és a há -
zi or vos még sem ad na be uta lót, hogy
ki vizs gál ják, mi az alap be teg ség, nos,
ak kor an nak az or vos nak a pra xi sát
be kel le ne til ta ni a hip pok ra té szi es -
kü meg sze gé se okán. „Egé szen be teg
már a fej, egé szen gyen ge már a szív.
Te tő től tal pig nincs raj ta ép hely,
csu pa zú zó dás, kék folt és gennyes seb.
Nem nyom ták ki, nem kö töz ték be,
olaj jal sem gyó gyí tot ták. (Ézs 1,5b–6)
Ez zel a kép pel ír ja le Ézsa i ás pró fé -
ta a vál ság tü ne te ket mu ta tó né pét.

Már pe dig mind ed dig el ma radt a
ki vizs gá lás. Mert egy ről so ha nem
hal lunk a hír adá sok ban. Ar ról, ami
minden nek a gyö ke re: az em ber vál -
sá gá ról. Pe dig csak az em ber vál sá -
gá nak fel is me ré se, nyílt fel tá rá sa,
szak sze rű ke ze lé se ve zet het hosszú
tá von is ered mény re. A be állt rend -
kí vü li hely zet ko moly sá gát nem vi ta -
tom. Mind annyi an sa ját bő rün kön
érez zük. Úgy va gyunk, mint ha há -
bor gó ten ge ren ha józ nánk egy lé lek -
vesz tőn. Jó len ne már ki köt ni a leg -
el ső ki kö tő ben! Vagy még sem? 

A Krisz tus előt ti 8. szá zad ban élt
egy em ber, Ho mé rosz, ő me sél ne -
künk er ről. Fő hő se, Odüssze usz a szi -
ré nek szi ge te kö ze lé ben ha józ va
meg hall ja a szi ré nek csá bí tó éne -
két. Az ér zé ki han gok hív ják, csa lo -
gat ják, szin te kény sze rí tik, hogy kös -
sön ki. De ő is – mint min den ha jós
– tud ja, hogy ez ma ga len ne a vég zet,
hi szen a szi ré nek ke gyet len, vé reng -
ző lé nyek, a ha jós nak ki szív ják a vé -
rét, s a szi ge tükön le győz he tet le -
nek. Odüssze usz ví vó dik. Ám ví vó -

dá sa kö ze pet te meg ra gad ja azt az
igaz sá got, hogy a korábban erre járó
ha jósok pusztulásának iga zi oka nem
a szi ré nek lé te vagy ere je, nem a kül -
ső kö rül mé nyek, ha nem az ok ma gá -
ban az em ber ben van. A szi ré nek
éne ke olyan erős re zo nan ci át ké pes
kel te ni az em be ri lény ben, amely
erő sebb az ér te lem csil la pí tó ere jé nél.

Mi ért re zo nál az em ber ezek re a
han gok ra? Hi szen ez a re zo nan cia je -
len ség te szi ki szol gál ta tot tá. Mi ért
van az, hogy az em ber a csá bí tó, ígér -
ge tő han gok nak olyan gé pi e sen en -
ge del mes ke dik, mint Öv eges pro -
fesszor Hec ki ku tyá ja a nor mál A
hang nak? S va jon el le het-e han gol -
ni az em bert a ha lá los frek ven ci á ról?
Ezek a fő kér dé sek.

Odüssze usz nem a szi ré nek el len
ve szi fel a küz del met, ha nem ön ma -
ga el len. Em be rei fü lé be vi aszt önt,
ma gát pe dig az ár boc hoz kö töz te ti.
Így me ne kül meg a ha jó le gény sé ge,
s így for dul hat jobb ra majd It ha ka
sor sa. Hi bát lan vál ság ke ze lés!

Odüssze usz böl cses sé gét és „vál -
ság me ne dzse lé sét” azon ban se hol
sem lát juk. Mo dern vi lá gunk hoz va -
la hogy nem il le nek az avítt, an tik esz -
kö zök és meg ol dá sok. Hát nem fon -
tos a meg me ne ke dés? Hát nincs
egyet len ve ze tő sem, aki vál lal ja az ár -
boc hoz kö tö ztetést? Nincs egy sem,
aki be dug ná a rá bí zot tak fü lét? Pe dig
ak kor ta lán a szi ré nek is be le fá rad ná -
nak az ered mény te len ének lés be. 

Öröm mel tu da tom és je len tem:
van! Egy min den kép pen! Ő nem a
köl tői kép ze let szü löt te, ha nem hús-
vér em ber, tör té nel mi alak. De mi előtt
ró la lesz szó, kö ze lít sünk Odüssze usz -
tól a va ló ság hoz.

A vég ze tes han gok már az éden ben
meg szó lal tak, és re zo nál tak az el ső
em ber pár ban. Ádám nem dug ja be
Éva fü lét, nem ta kar ja le a sze mét. Ott
és ak kor lett az em ber „élő ha lot tá”, el -
veszt ve te rem tés be li mél tó sá gát. Re -
zo nan ci át ger jeszt Ézsa u ban is (a
gyom ron ke resz tül), hogy egy tál
len cse árán meg fossza örök sé ge fe lé -
től (1Móz 25,27–34).

Re zo nan ci át ger jeszt a je ru zsá le mi
nagy ta nács ha tal mu kat és te kin té lyü -
ket fél tő jo gá sza i ban is, hogy az tán a
meg za va ro dott tö meg gel ki mon das -
sák ezt a ret te ne tes mon da tot: „Száll -
jon ránk és gyer me ke ink re az ő vé re!”
(Mt 27,25)

A Bib lia fi gyel mez tet: min den ki re -
zo nál a sá tán su gal la ta i ra, aki nem
szü le tett új já. A ha lá los re zo nan ci á -
ról mond ja Ja kab: „Mert min den ki sa -
ját kí ván sá gá tól vonz va és csa lo gat -
va esik kí sér tés be. Az után a kí ván ság
meg fo gan va bűnt szül, a bűn pe dig ki -
tel je sed ve ha lált nemz.” (Jak 1,14–15)

El len ben az új já szü le tett em ber ben
– új te rem tés lé vén – már nem a vég -
ze tes han gok ta lál nak ked ve ző fo gad -
ta tásra, ha nem a Szent lé lek su gal la -
tai. Az ilyen em ber ké pes sa ját ré geb -
bi én jé nek meg fe szí té sé re („ár boc hoz
kö tö zé sé re”). Így ír er ről Pál apos tol:
„Hi szen tud juk, hogy a mi óem be rünk
meg fe szít te tett ve le, hogy meg sem mi -
sül jön a bűn ha tal má ban ál ló test,
hogy töb bé ne szol gál junk a bűn nek.
(Róm 6,6)

Ve le! Ves sük hát bi zal mun kat tel -
je sen Krisz tus ba, mert ve le le het sé -
ges a győ ze lem! Ál ta la van meg me -
ne ke dés ön ma gunk tól és a „kez det -
től em ber gyil kos” vér szí vó tól. Ő tud
min den fé le vál ság ról, és iga zán ko -
mo lyan ve szi azo kat. Ő nem csak
fel tár ja a ba jok gyö ke rét, de hat ha tó -
san gyó gyí ta ni is ké pes. A tör té ne lem
iga zol ja őt, a „ko po nya-he gyi ár -
boc”, a gol go tai ke reszt, va la mint az
üres sír té nyé ben. A hit val lók pe dig
eh hez még hoz zá te szik: „A fel tá -
madt és meg di cső ült Krisz tus vissza -
jön majd, hogy egy szer s min den kor -
ra vé get ves sen min den vál ság nak.”

A vál ság men tes lét be en ged be pil -
lan tást – Já nos apos tol le írá sán ke -
resz tül – Is ten, a mi sze re tő Atyánk.
Íme: tö ké le tes szép ség – „mint egy
meny asszony, aki fér je szá má ra van
fel éke sít ve”; har mó nia és bé kes ség –
„ha lál sem lesz töb bé, sem gyász, sem
jaj ki ál tás, sem fáj da lom”; kép mu ta -
tás tól men tes igaz Is ten-imá dás –
„Nem lát tam temp lo mot (…), mert az
Úr, a min den ha tó Is ten és a Bá rány
an nak a temp lo ma”; ener gia bő ség –
„nap ra sincs szük sé ge a vá ros nak,
sem hold ra, mert az Is ten di cső sé ge vi -
lá go sí tot ta meg, és lám pá sa a Bá -
rány”; köz biz ton ság – „ka pu it nem
zár ják be nap pal, éj sza ka pe dig nem
lesz”; er köl csi tisz ta ság – „tisz tá ta la -
nok nem jut nak be oda, sem (…) akik
ha zug sá got cse lek sze nek”; bő ség a
bio ló gi ai szük ség le tek ben – „az élet
fá ja (…) ti zen két szer hoz ter mést”.

Ked ves Ol va só! Ta lál ko zunk?
g Lá zár At ti la

Vál(t)ság van!
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– Ked ves Al bert ba rá tom, őszin -
tén örü lök, hogy megint itt va gyunk
en nél a vár nál!

– Egyet ér tek ve led, Pong rác lo vag.
Em lék szel, ho gyan kel lett sok aka -
dályt le küzd ve meg ta lál nunk, majd
ké sőbb a hét fe jű sár kány kar ma i tól
meg sza ba dí ta nunk a vá rat?

– Igen… Jó öt let volt Sza káll ki rály -
tól, hogy ide szer vez te ezt a lo va gi

tor nát. Így leg alább a töb bi ek is meg -
is mer he tik.

– Az is jó, hogy a lo va gok nak
pár ban kell a nagy he ti tör té ne tek hez
kö tő dő fel ada to kat meg ol da ni uk.
Majd ki de rül, hogy a szom szé dos ki -
rály sá gok vi té zei kö zül kik lesz nek a
baj no kok, kik nye rik meg ezt az agy -
tor nát. Én nem fél tem ma gun kat!

– Ol vasd csak, mi a fel adat!
– Jé zus sza már há ton egy hét tel a

zsi dó hús vét előtt vo nult be Je ru zsá -

lem be. Az em be rek le te rí tet ték fel ső -
ru há ju kat a föld re, és pál ma ágak kal
a ke zük ben ki ál tot ták: „Ho zsán na a
Dá vid Fi á nak! Ál dott, aki jön az Úr
ne vé ben!” Ha he lye sen el vé gez zük az
ut ca kö ve ken le vő szá mo lá si fel ada -
to kat, és az így ka pott szá mo kat
csök ke nő sor rend be tesszük, ak kor
a hoz zá juk tar to zó be tű ket össze ol -
vas va meg kap juk vi rág va sár nap la tin
el ne ve zé sét.

Ked ves Gye re kek!
G YE R ME KVÁR

Kö szön jük a vi lá gos sá got
és a sö tét sé get,
a kék eget és a fel hő ket.
Ad tál ne künk ten gert
és szá raz föl det,
raj ta vi rá go kat és gyü möl csö ket.
Kö szön jük a na pot, a hol dat
és a csil la go kat,
ame lyek szép fényt árasz ta nak.
A vi zek ben a ha la kat
és az égen a ma da ra kat.
A szá raz föl dön a sok fé le ál la tot – orosz lánt, nyu lat, ege ret –,
és kö szön jük, hogy meg te rem tet tél min ket, em be re ket.
A he te dik nap meg pi hen tél, nem dol goz tál
– mi is ezt tesszük temp lo mod nál. Ámen.

A Bib lia el ső lap ján ol vas hat juk, Is ten ho gyan te rem tet -
te meg a vi lá got. Rak já tok a ké pe ket he lyes sor rend be!

Megoldás:

……………………………………………………………………………………………

6 pont: A testvérem
földművelő volt és hirtelen
haragú.

5 pont: Juhpásztor voltam.

4 pont: Szeretett engem
az Úr.

3 pont: Én voltam a
fiatalabbik.

2 pont: A bátyám azt
kérdezte: „Talán őrzője
vagyok én a testvéremnek?”

1 pont: Mindketten
áldozatot mutattunk be.

b Al bert és Pong rác lo vag nak is mét a Tu dás er de jé ben le vő vár nál van
dol ga: hét for du ló ból ál ló lo va gi tor nán vesz nek részt. Old já tok meg
ti is a nagy he ti ese mény so ro zat hoz kö tő dő fel ada to kat, és a meg fej -
té se ket egy ben, össze gyűjt ve küld jé tek el a szer kesz tő ség cí mé re (Evan -
gé li kus Élet szer kesz tő sé ge, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.). A bo rí ték -
ra ír já tok rá: Gyer mek vár. A vé gén aján dé kot kap tok.
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Az aláb bi kedv csi ná ló fel adat a Lu -
ther Ki adó gon do zá sá ban 2007 de -
cem be ré ben meg je lent Bo hó cos tár -
sas já ték ból va ló, amely hez egy já ték -
me ző is tar to zik.

A bohóctól jobbra olvasható meg -
ha tá ro zá sok alap ján egy bib li ai sze -
mélyt kell ki ta lál no tok. Mit gon dol -
tok, ki le het az?

(Bo hó cos tár sas já ték. Szerkesztette
Bo da Zsu zsa, Lu ther Ki adó, 2007.
Ára 1060 fo rint.)

Bibliai
kvíz

(Ábel)

A

sötétség/világosság

az égbolt és a felhők

vízek, szárazföldek

növények

égitestek

madarak

víziállatok

a szárazföldi állatok
és az ember

MEGPIHENT

B

C

D

E

F

G

HUM OR Z SÁK

A lel kész ki kér de zi a hit tan órán ta -
nul ta kat.

– Mi lyen bűnt kö ve tett el Ádám?
– Evett a til tott fa gyü möl csé ből.
– És mi lyen bün te tést sza bott ki rá

ezért az Úr?
– Fe le sé gül kel lett ven nie Évát.

IM A SAROK



Evangélikus Élet 2009. január 18. f 13»presbiteri«

E VÉ L&LE VÉ L&LE VÉ L

Új ra a Kál dy-kor szak ról
A 2008. de cem ber 14-ei EvÉ let 7. ol da lán meg je lent lau dá ci ó ban fog lal tak
egy ré sze – sze rény meg íté lé sem sze rint – so kak nak, egy ház tag ja ink nak ir -
ri tá ló. Er ről som má san ennyit. A Kál dy-kor szak kal kap cso lat ban a szin te csak
ki zá ró lag el íté lő, ne ga tív meg nyil vá nu lá sok azon ban so ka kat, so kun kat mé -
lyen érin te nek; ezek ma is élő és nem tisz tá zott kér dé sek.

Üdí tő szín fol tok a kor sza kot érin tő, re á li sab ban meg je le nő nyil vá nos
egy há zi meg nyil vá nu lá sok, így az ez évi el ső szám ban Gáncs püs pök úr
Lás sunk szí ne seb ben cí mű írá sa. Ugyan így a 2007. évi Evan gé li kus nap -
tár ban dr. Reuss pro fesszor úr írá sa, dr. Har ma ti püs pök úr be szé de a Kál -
dy-sír nál a né hai püs pök ha lá lá nak hu sza dik év for du ló ján, az zal egy idő -
ben id. dr. Ha fen scher Ká roly lel kész úr cik ke, és tisz te let tel vár juk dr. Ko -
rá nyi ad junk tus úr ha bi li tá ci ós dol go za tát, amit re mé lem, nyil vá no san is
ol vas ha tunk.

A ma gam ré szé ről az ed dig meg élt hosszú idő alatt – több mint há rom -
ne gyed szá za dot el tölt ve egy há zi-vi lá gi, kü lön bö ző szin tű szol gá la tok ban és
így a tel jes Kál dy-időt is vé gig él ve – nem em lék szem, hogy gyü le ke ze ti szin -
ten konflik tu sunk lett vol na. Kál dy püs pök sze ret te a gyü le ke ze te it; Kál dy tu -
dott bo csá na tot is kér ni, ha mél tat la nul tá ma dott; Kál dy tu dott al kal maz -
ko dó is len ni, és nem csak tü zes ige hir de té se i ben volt meg győ ző, de vi lá gi ha -
tó sá gok előt ti ma ga tar tá sá ban is. Ezek mind sze mé lyes él mé nye im. Is mer -
tem go rom ba ka rak te rét is, ma gam is szen ved tem tő le, még is, tár gyi la go -
san úgy ér zem, hogy a mér leg in kább a po zi tí vu mok ra he lye zen dő ve le és
ne héz egy há zi kor sza ká nak meg íté lé sé vel kap cso lat ban (épp a so kat han goz -
ta tott sze re tet je gyé ben!).

Saj ná lom, hogy sem gyü le ke ze ti egyé nek, sem gyü le ke ze te ink, lel ké szek
és azon idő ben szol gá ló – kü lön bö ző szin tű – ki sebb-na gyobb vi lá gi ve ze -
tők sem szó lal tak meg Kál dy vé del mé ben.

El is mer ve hi bá it és el gon dol kod va azok ról is, ben nem még is egy in kább
po zi tív, har cos egy ház ve ze tő ké pe él, aki az adott le he tő sé gek kö zött so kat
tett sze re tett egy há zun kért, gyü le ke ze te i ért. Mél tán vet te fel egyik sze re tet -
ott ho nunk Kál dy ne vét.

Meg be csü lő sze re tet tel:
Ódor Ist ván (Bu da pest)

Távirati stílusban
Or dass La jos, De zsé ry Lász ló, Kál dy Zol tán és Har ma ti Bé la püs pö kök utód -
ja a Lás sunk szí ne seb ben! cí mű „ég tá jo ló” írá sa – és val lo má sa… – ál tal (EvÉlet,
2009. ja nu ár 4., 3. ol dal), me lyet csak ma, 8-án es te tíz óra kor tud tam el ol -
vas ni, azt a kel le mes és biz ta tó ér zést éb resz tet te ben nem, hogy – min den
ed di gi két sé gem, tar tóz ko dá som el le né re – a jö vő ben több fi gyel met és mél -
tó püs pö ki tisz te le tet ér de mel. Gra tu lá lok az írás stí lu sá hoz, tar tal má hoz, „jó -
aka ra tá hoz”, pél dás böl cses sé gé hez. És kö szö nöm a tény leg szí ne sebb és bol -
do gí tóbb örö möt!… 

Weisz Je n (Tellingstedt, Né met or szág)

Lássunk színhelyesen!
Kis di ák ko rom tól, kö zel hét év ti ze de sze re tek fény ké pez ni. Kez det ben még
nem vol tak au to ma ta, ha nem csak ké zi be ál lí tá sú fény ké pe ző gé pek. Ezek -
nél a gé pek nél a he lyes tá vol ság-, blen de- és ex po zí ci ós be ál lí tá sok függ vé -
nye volt a jó és hi te les fény kép. A túl hosszú meg vi lá gí tá si idő (ex po zí ció)
túl sá go san fe hér ré tet te a fel vé telt, a túl sá go san rö vid ex po ná lá si idő pe dig
sö tét vagy fe ke te ké pet ered mé nye zett.

A fény ké pe zés ha son la ta ju tott eszem be az Evan gé li kus Élet ja nu ár 4-i szá -
má ban meg je lent, Lás sunk szí ne seb ben! cí mű írás ol va sá sa kor. Öröm mel ol -
vas tam, és egyet ér tek Gáncs Pé ter püs pök úr so ra i val, mert re ményt ad nak
ar ra, hogy las san ként el ke rül het jük a mö göt tünk lé vő év ti ze dek egy sí kú, fe -
hér-fe ke te meg íté lé sé nek a buk ta tó it. 

Ah hoz a nem ze dék hez tar to zom, ame lyik a „for du lat évé ben” (1948-ban)
kezd te teo ló gi ai ta nul má nya it. Jó fél év szá za dos lel ké szi szol gá la tom dön -
tő ré sze a szo ci a liz mus idő sza ká ra esett. Tu dom, mert ma gam is ta pasz tal -
tam és át él tem, mit je len tett ak kor lel kész nek len ni. Úgy kell vizs gál ni az 1945–
1990 kö zöt ti éve ket, hogy se túl, se alul ne „ex po nál juk” az ese mé nye ket és
sze mé lye ket. A ha son la tot ki bont va: nem ki fe hé rít ve, lak koz va, szé pít ve, a
té ve dé se ink ről, bű ne ink ről és mu lasz tá sa ink ról meg fe led kez ve. Sem „alul -
ex po nál va”: vagy is min dent sö té ten lát va, be fe ke tít ve, a jót és az ered mé nye -
ket el hall gat va, ki seb bít ve. És fő leg nem meg fe led kez ve ar ról, hogy Is ten hor -
do zott ben nün ket ak kor is, és fel hasz nál ta sok szor esen dő szol gá la tun kat s
oly kor bo tor ká ló lép te in ket. Az anya szent egy ház Ura tar tot ta ke zé ben ak -
kor is az övé it.

Egy az óta már el hunyt idő sebb lel kész test vé rem, aki Is ten ál dott esz kö -
ze volt, a rend szer vál tás kor nem kér te – em be ri leg ta lán jo gos – re ha bi li -
tá ci ó ját, mond ván: „Az egy ház ban bűn bá nat ra és bűn bo csá nat ra van szük -
ség és nem re ha bi li tá ci ó ra.”

Jó len ne a mö göt tünk lé vő év ti ze de ket sem túl-, sem alul ex po nál va, vagy -
is sem „ki fe hé rít ve”, sem a sö té tet még sö té tebb nek lát nunk; az len ne a
jó, ha igye kez nénk szí ne seb ben lát ni. A hit lá tá sá val: bűn bá nat tal és há -
la adás sal.

Sár kány Ti bor (Kecskemét)

A szür kü let las sú lép tek kel osont
elő az aká cos fe lől. Az öreg em ber a
kis kony ha előtt ült egy bil le gős fe jő -
szé ken, on nan né zett vé gig a ta nya -
ud va ron. A meg roggyant ku ko ri ca -
gó ré lé ce in át fújt már a szél, itt-ott az
al ján buj kált még né hány sár ga cső.
Há tul, az ud var sar ká ban a szá raz
sző lő tő ke ku pac mel lett állt a sze kér.
Az egyik ke re ket már el hagy ta az ab -
roncs, rég fog tak be lo vat a sze kér be.
Az ólak fe lől csak a csend mo to zott,
az is tál ló aj tó, mint egy nagy ra tá tott
száj, üre sen sö tét lett. Nem do bo gott
ab ban már ló ré gen, s utol só te he nét
is el ad ta az öreg em ber…

Fá rad tan só haj tott. Sze me meg pi -
hent a fal nak tá masz tott ka pán. „Na,
ezt is megint kinn fe lej tet tem” –
gon dol ta ma gá ban. Majd el né zett a
tá vol ba. Ar ra ki, a ker ten túl, a sző -
lő be. Meg tá vo labb, ahol két éve
még ku ko ri cát ve tett. Ak kor még volt

hí zó az ól ban. An nak a pár tyú kocs -
ká nak, ami ott pi tyeg al vás ra ké szü -
lőd ve a lét rán, a leg utóbb már úgy
vet te a ma got. Ol csóbb is, meg nincs
ve le fá rad ság.

A kis szék meg reccsent, ahogy az
öreg em ber fá zó san húz ta össze ma -
gán a be ke cset. Messzi ku tya uga tást
ho zott a szél. Meg az es ti fél ho -
mályt s ve le az em lé ke ket.

Az öreg em ber ma ga épí tet te a ta -
nyát. Olyan rég, hogy ku tat nia kel lett
az em lé ke i ben, hány éve is volt már
an nak. Friss há zas volt még, kar jai
erő től duz zad tak. S ak kor a sző lő ből
még föl le he tett húz ni egy há zat, mel -
lé ap rán ként az óla kat s ami kel lett.
A pin ce már meg volt, azt még az
öregap ja mé lyí tet te ki, nem is tud ná
már, mi kor.

Dol gos asszony volt a fe le sé ge,
együtt vé gez ték el, amit kel lett, mi -
kor mi nek volt itt az ide je. De hi szen

így ta nul ták ezt a szü le ik től. Tud ták,
mi kor van ide je a nyi tás nak, mi kor a
szü ret nek. Mi kor kell vet ni a ku ko -
ri cát, s mi lyen föld ben jobb a ter més.
A kony ha ker tet az asszony csi nál ta
in kább. Meg volt min de nük, ami kel -
lett. Va sár na pon ként ün nep lő be öl -
töz tek, s el men tek az is ko lá ba, ott volt
leg kö ze lebb az is ten tisz te let. Nagy
ün ne pe ken pe dig sze kér re ül tek, és
be men tek a vá ros ba. Így kap ták, így
szok ták, ez volt szá muk ra a rend. És
ez volt a ter mé sze tes. Ha le ül tek
ebé del ni, min dig meg imád koz tak,
enél kül még a ka na lat sem vet ték a
ke zük be.

Csak egy szo mo rú sá guk volt,
nem lett gye re kük. Pe dig de na -
gyon sze ret tek vol na egy fi úcs kát
meg mel lé egy le ány kát! Ám a Te -
rem tő, ki tud ja, mi ok ból, ezt a ké -
ré sü ket nem tel je sí tet te. S ők las san
be le tö rőd tek, hogy ket tes ben élik le
az éle tü ket.

Az tán az asszony egy szer csak
meg be te ge dett. Az em ber nek ek kor

már volt egy ezer ket tes La dá ja, az zal
hord ta be a feleségét a vá ros ba. Majd
a kór ház ba. És vé gül ha za. Mert az
asszonyt szél ütés ér te, moz du lat la nul
fe küdt éve kig. Élő ha lott volt, ki kel -
lett szol gál ni, etet ni, tisz tá ba ten ni. És
az öreg em ber zok szó nél kül tet te.
Hosszú éve ken át. Mel let te el lát ta az
ál la to kat, el vé gez te a kin ti mun ká kat.
Es te meg fő zött, el lát ta az asszonyt is.
Min dig de rűs volt. „Ezt kap tuk, ezt
ad ta ne künk a Te rem tő” – mon do -
gat ta a ka lap ját gyű rö get ve. S va sár -
nap a La dá ba ül ve, min dig ott volt az
is ko lá ban.

Majd el kö vet ke zett, amit a lel ke
mé lyén min dig is tu dott: el ment a fe -
le sé ge. Meg könnyez te, tisz tes ség gel
el te met te. A te me tés után a hir te len
üres sé vált ta nyá ban ren dez get te az
em lé ke it az es ti csön dek ben. De a
ma gánnyal nem tu dott mit kez de ni.
Meg nem volt ki ről gon dos kod nia.

Ek kor tájt fo ga dott be egy le gényt.
Olyan ág ról sza kadt ha zát lant, aki nek
se ku tyá ja, se macs ká ja nem volt. „Jó
lesz ez ide, eb be a ta nyá ba, se gít ne -
kem, én meg adok ne ki szál lást, meg
nem fog éhez ni” – gon dol ta. S így él -
de gélt jó da ra big együtt a két em ber,
a las san öre ge dő gaz da meg a fi a ta -
lab bik jö ve vény.

Jól meg vol tak így, együtt. Csak az
a má sik min dig könnyen meg ta lál ta
a pin ce kul csot. Nem volt amúgy
rossz em ber, csak egy re job ban ár tott
az egész sé gé nek az al ko hol. És ek kor
az öreg em ber megint ma gá ra ma -
radt. Mert egy na pon el vit ték a le -
gényt egy ott hon ba, hogy ki gyó gyít -
sák. Meg-meg lá to gat ta ott az öreg -
em ber, de lát ta, ez in nen ha za jön ni
már nem fog.

Az el múlt va sár nap már nem tu -
dott el men ni az is ko lá ba sem is ten -
tisz te let re. Et től össze szo rult a szí ve;
ho gyan is lesz ez most már? Ne héz -
ke sen föl állt, s el in dult be, a ház ba.
Be tet te még a pin ce aj tót. Üre sek

már a hor dók is, a ter mést el ad ta,
nem szűrt már be sem mit sem. A
szá ra dó dongák tes tes ka dar kák ról,
il la tos ezer jók ról ál mod tak…

Benn a ház ban fel csa var ta a vil -
lanyt, do bott pár ha sá bot a spar -
helt be. Meg ke res te a fi ók ban a
temp lo mi éne kes köny vét, és le ült a
kony ha asz tal mel lé. Odébb tol ta a
da rab szá raz ke nye ret, a dé li tá -
nyért, majd el mo so gat ja reg gel.
Fel üt ve a köny vet, hal kan, re ked te -
sen el kez dett dú dol ni. „Jöjj, né pek
Meg vál tó ja! Így kér a föld la kó ja,
jöjj, lel künk drá ga fé nye, szí vünk
édes re mé nye!”

A kony há ra meg il le tő dött csend
te le pe dett. Nem szólt más, csak az
öreg em ber fá radt hang ja. Oda kint a
fe ke te ég ből le pi link élt egy hó pi he.
Majd egy má sik, és egy re több. Az
öreg ta nya öreg la kó já val együtt Is -
ten te nye ré be rej tő zött.

Az öreg em ber ad vent je
g Lup ták György

Tud tam, hogy előbb vagy utóbb el ér -
ke zik az idő, ami kor már nem le het
ki tér ni, s tör he tem a fe jem bár mi lyen
meg ol dá son, ak kor sem fog juk tud ni
el ke rül ni az el ke rül he tet lent. Cél -
sze rűbb te hát szem be néz ni a té nyek -
kel és szám ba ven ni a le he tő sé ge ket,
fel mér ni az új fel ada to kat, ki te kin te -
ni – úgy mond – az újon nan ki tá ru -
ló ab la kon.

Pe dig az iga zat meg vall va nem na -
gyon tet szik, hogy men ni kell. Az em -
ber már csak olyan, hogy nem szí ve -
sen vá lik meg a meg szo kot tól, fő ként ha
jól ér zi ma gát va la hol. Azon ban be kell
lát ni, hogy van nak hely ze tek, mi kor a
jó zan lo gi ka meg csú fo lá sát je len te né
a nyil ván va ló an szük sé ges lé pé se ket

nem meg ten ni. Így hát mi is el fo gad -
tuk: le gyen, ami nek len nie kell.

No nem mint ha az „új hely” ri asz -
ta na. Szó sincs ró la. Sőt! A vár ha tó új -
don ság né mi iz ga lom mal hí vo gat,
be nyo má sa ink pe dig ki fe je zet ten po -
zi tí vak. Nagy sze re tet tel vár nak, s egé -
szen biz tos, hogy sem mi vel sem lesz
rosszabb, mint az „elő ző he lyen” volt.
Leg fel jebb ki csit más. Csak a meg szo -
kás ne len ne!

Az után az ese mé nyek fel gyor sul tak.
Mu ta tis mu tan dis, meg be szél tük,
amit meg kel lett be szél ni, el ren dez tük,
ami nyi tott kér dés volt, az után el kez -
dőd he tett a fo lya mat. Nem dur ván,
nem hir te len, de egy ér tel mű en. Szé -
pen las san el kezd tünk át men ni az új,

kö ze leb bi gyü le ke zet be. Hi szen be
kel lett lát nunk, hogy egy is ko lás sá vált
gyer mek kel csak nem min den szem -
pont ból jobb, ha ab ba a gyü le ke zet -
be já runk, ame lyik kö zel van, aho vá
a ba rá tai, osz tály tár sai is jár nak, így
oda kö tő dik, és ahol na gyon nagy sze -
re tet tel fo gad ják, vár ják őt – és ve le
az egész csa lá dot.

Per sze – s ezt is meg be szél tük –
mind ez nem je len ti azt, hogy töb bé
nem fo gunk meg je len ni ko ráb bi temp -
lo munk ban egy-egy va sár na pi is ten -
tisz te le ten. Hi szen vég ső so ron nem az
a leg fon to sabb, hogy hol hall gat juk Is -
ten igé jét. A hely szín – tu laj don kép -
pen – nem is iga zá ból meg ha tá ro zó.

g Gyar ma ti Gá bor

Vál to zás

Sinkovits-emlékest
Sin ko vits Im re-em lék est lesz a Pi linsz ky Já nos iro dal mi ká vé ház ban (1052
Bu da pest, Vá ci u. 33.) Sin ko vits Im re ha lá lá nak nyol ca dik év for du ló ja nap -
ján, ja nu ár 18-án, va sár nap 19 óra kor.

Span gel Pé ter be szél ge tő tár sai köz éle ti és egy há zi sze mé lyi sé gek, pá -
lya tár sak és csa lád ta gok. Fo tó ki ál lí tás sal, film- és hang be ját szá sok kal em -
lé ke zünk az ál dott em lé kű szín mű vész re.

Be lé pő: 1000 Ft. Bő vebb in for má ció: 20/389-7471 vagy 1/429-0119.
„Ke res sük egy mást ez élők kö zött, míg élünk, és majd ku tat ni fog nak

ben nün ket a ha lot ta ink. Csak le gyen elég mé cse sünk a vá ra ko zás hoz…”
(Sü tő And rás: Ad vent a Har gi tán)
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A köz egy há zi mun ka te rü le ten dol go -
zók ha gyo má nyos év kez dő együtt lé -
té re ja nu ár el ső szer dá ján ke rült sor
egy há zunk Ül lői úti köz pont já ban. A
szék ház ká pol ná já ban tar tott al kal -
mon az Or szá gos Iro da, a zsi na ti iro -
da, a püs pö ki hi va ta lok, a gyűj te mé -
nyek és a Lu ther Ki adó mun ka tár sai
el ső ként Itt zés Já nos el nök-püs pök
igei út ra va ló já ra fi gyel tek. 

A Mk 6,45–52 alap ján tar tott ige -
hir de tés után Prőh le Ger gely or szá -
gos fel ügye lő te kin tett elő re az új esz -
ten dő re (képünkön). Ki emel te, hogy

az evan gé li ku sok nak a sok ne héz ség
el le né re is jócs kán van okuk op ti miz -
mus ra, hi szen sok eset ben nem csak
„bel ső” nö ve ke dés ta pasz tal ha tó, ha -
nem az egy há zon kí vül is meg fi -
gyel he tő a ma gyar or szá gi lu the rá nus -
ság irán ti fo ko zott ér dek lő dés. 

Az előbbire példaként az országos
felügyelő a Lu ther Ki adó gon do zá sá -
ban de cem ber ben nap vi lá got lá tott,

Új evan gé li kus temp lo mok cí mű igé -
nyes köny vet említette, amely az el -
múlt húsz esz ten dő ben épült haj lé -
ko kat ve szi sor ra. Egy új, kő ből épült

temp lom min dig gyü le ke ze ti nö ve -
ke dést is je lez. A kívülről meg -
tapasztalható érdeklődés igazolása -
ként többek között a mú ze u mok éj -
sza ká ja je gyé ben a De ák té ren szer -
ve zett múlt évi prog ra mra utalt. 

Az sem el ha nya gol ha tó tény –
tet te hoz zá Prőh le Ger gely –, hogy a
sze mé lyi jö ve de lem adó nak az egy há -
zak szá má ra fel ajánl ha tó egy szá za -

lé ká ból be folyt összeg az evan gé li kus
egy ház ese té ben gya ra po dott a leg -
na gyobb mér ték ben. 

g B. Zs.
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Vízkereszt ünnepe után 2. vasárnap. Liturgikus szín: zöld.
Lekció: Jn 2,1–11; Róm 12,6–16. Alapige: 5Móz 30,11–15. Énekek: 336, 437.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német, úrv.) Andreas Wellmer; de. 11. (úrv.)
dr. Fabiny Tamás; du. 6. Bence Imre; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.) Herzog Csaba;
II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél
10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. (úrv.,
összegyülekezés napja) Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálintné Varsányi
Vilma; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de.
9. (úrv.) Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv.) Kiss-Rigó László katolikus püspök; du. 6. (úrv., ifjúsági)
Grendorf Péter; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Pelikán András; VIII., Üllői út 24.
de. fél 11. (úrv.) Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (úrv., szlovák) Gulácsiné Fabulya
Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; VIII., Bláthy Ottó u. 10. (Betánia
Szeretetszolgálat) de. 9. Benkóczy Péter; IX., Gát utcai római katolikus templom de. 11.
(úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Benkóczy Péter;
Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; de. 11. (úrv.) dr. Blázy Árpádné;
du. 6. (vespera) dr. Joób Máté; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (családi) dr. Joób Máté;
Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; Budahegyvidék, XII.,
Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Szilvia; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Kendeh György;
XIII., Frangepán u. 41. de. fél 9. Kendeh György; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.)
Tamásy Tamásné; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamásné; Pestújhely, XV., Templom
tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. (úrv.)
Bátovszky Gábor; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. Börönte Márta; Cinkota,
XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9.
Blatniczky János; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr,
XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9.
Eszlényi Ákos; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Eszlényi Ákos; Pestszentlőrinc, XVIII.,
Kossuth tér 3. de. 10. dr. Korányi András; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83.
(református templom) de. 8. dr. Korányi András; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll
Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10.
Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék
u. 16. de. 10. (úrv.) Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza; Budakeszi
(református templom) de. fél 9. (úrv.) Lacknerné Puskás Sára; Soroksár, Otthon Közösségi
Ház, Szitás u. 112. du. 4. Győri János Sámuelné.

Összeállította: Boda Zsuzsa
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A Bony há di Evan gé li kus Gyűj te -
mény 2008 szep tem be ré ben új épü -
let be köl töz he tett. Ahogy gon do zó -
ja, Nagy Ist ván fo gal maz, jó évet
zár tak, hi szen új tár lat tal is gaz da -
god tak: az is ko la tör té ne ti ki ál lí tás
mel lett meg nyílt a ré gi köny ve ket
tar tal ma zó bib li o té ka. Ezen kí vül
egy ren dez vény so ro za tot is el in dí -
tot tak ősszel. Lét re hoz ták a Bony -
há di Evan gé li kus Gyűj te mény Ba rá -
ti Kö rét (BEGY), és min den hó nap -
ban tar ta nak egy elő adást a Bony -
há di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus
Gim ná zi um di ák ja i nak, de per sze
nem gim na zis ta ér dek lő dők is lá to -
gat hat ják őket. 

Az ősz fo lya mán két elő adás volt:

az el sőt Karl Já nos né Csep re gi Er zsé -
bet sár szent lő rin ci lel kész nő tar tot -
ta Sánt ha Ká roly lel kész-köl tő ről,
míg a má so di kat Nagy Ist ván nép -
rajz ku ta tó a bet le he mes nép szo ká -
sok ról. Ez év ja nu ár 30-ra Ber ke si
Sán dor egy ház ze nei igaz ga tót hív ták
meg Deb re cen ből, aki az egy ház ze -
ne tör té ne té ről fog be szél ni. 

A 2009. év ben más prog ra mot is
szervez a Bony há di Evan gé li kus
Gyűj te mény: áp ri lis 2–5. kö zött ren -
de zik meg a Né me tek a Kár pát-me -
den cé ben cí mű kon fe ren ci át. Az el -
ső nap ki te kin tést ad a Kár pát-me -
den cé re. Hu szon hat elő adó ér ke zik
a Vaj da ság ból, Er dély ből, a Fel vi -
dék ről és Auszt ri á ból, ma gyar és

né met nyel ven egy aránt lesz nek elő -
adá sok. A má so dik na pon azt elem -
zik a részt ve vők, hogy mi lyen ma a
né met ség hely ze te Tol na me gyé ben.
A zá ró na pon pe dig a Szi ta-ha gya té -
kot nyit ják meg. 

A gyűjtemény adakozás révén is
gaz dagodik. Fő leg öreg di á kok he lyez -
nek itt el le tét ben olyan ré gi köny ve -
ket, ame lyek va la mi lyen for má ban
kö tőd nek az evan gé li kus ság hoz. Így
ke rül a gyűj te mény be né hai Szi ta
Lász ló pé csi aka dé mi kus nak a ha gya -
té ka is, aki szin tén bony há di gim na -
zis ta volt. Több mint ezer kö tet ből ál -
ló könyv tá rát öz ve gye itt sze ret né el -
he lyez ni. 

g Má té Ré ka

Fo lya ma to san bő vül
a Bony há di Evan gé li kus Gyűj te mény

Mun ka tár si év kez dés

A hó nap köny ve ak ció – január

Al ter na tív glo ba li zá ció a né pe kért
és a Föl dért – AGAPE
Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét ked vez mé nye sen! Az
evan gé li kus köny ves bolt ban tör té nő vá sár lás vagy köz -
vet le nül a Lu ther Ki adó tól va ló meg ren de lés ese tén az
adott hónapban 30-os ked vez mény ben ré sze sül.
http://bolt.lu the ran.hu/ • E-mail: ki ado@lu the ran.hu
Fax: 1/486-1229 • 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.

Foly ta tó dik az Evan gé li kus Bel misszi -
ói Ba rá ti Egye sü let (EB BE) „Ser kenj fel,
aki alu szol!” – A ma gyar evan gé li kus
éb re dés ki emel ke dő egyé ni sé gei a 20.
szá zad ban té ma cím mel ta valy ősszel
meg kez dett, nagy si ke rű prog ram so -
ro za ta. Mint is me re tes, a 2002. ja nu -
ár 8-án ala kult EB BE cél ja az anya -
szent egy ház éb re dé sé nek és épí té sé -
nek mun ká lá sa „az zal a meg győ ző dés -
sel, hogy az egy ház nak és a hí vők nek
ál lan dó re for má ci ó ra van szük sé ge”.
Az egye sü let majd nem het ven év vel
a Ba rá ti Moz ga lom meg ala ku lá sa
után és an nak pél dá já ra jött lét re. (A
moz ga lom Tú róczy Zol tán, Gáncs
Ala dár és má sok ve ze té sé vel az 1930-
as évek ben bon ta ko zott ki.)

A 2008–2009. évi program so ro zat
cél ja olyan ne ves és mél tán el is mert
evan gé li kus lel ké szek be mu ta tá sa,
akik a 20. szá zad fo lya mán mun kál -
kod tak, és egy há zunk éle té nek egyik
leg ne he zebb idő sza ká ban hir det ték
Is ten igé jét. 

A ta va szi fél év el ső elő adá sán, ja nu -
ár 8-án Tú róczy Zol tán egy ko ri püs -
pök éle té ről és mun kás sá gá ról tar tott
be szá mo lót dr. Fa bi ny Ti bor, az EB BE
el nö ke. Az Ül lői úti Or szá gos Iro da
föld szin ti ter mé ben tar tott al ka lom
ele jén Tú róczy egyik pré di ká ci ó ját
hall gat hat ták meg fel vé tel ről az egy -
be gyűl tek. Kö zös imád ko zás után
Sze ve ré nyi Já nos kö szön töt te a meg -
je len te ket. Az EB BE lel ké szi el nö ke el -
mond ta, hogy öröm te li, de ne héz
fel adat volt össze ál lí ta ni a – Kiss Já nos
sze mé lyé ben egy nem lel ké szi, la i kus
ige hir de tőt is be mu ta tó – ta va szi so -
ro za tot, hi szen na gyon sok ki emel ke -
dő alak ja van az el múlt év szá zad nak.

Az el hang zott elő adá sok anya ga it az
egye sü let a ké sőb bi ek fo lya mán sze -
ret né fü zet ben meg je len tet ni.

Dr. Fa bi ny Ti bor elő adá sá nak el ső
fe lé ben Tú róczy Zol tán élet út já val is -
mer tette meg az ér dek lő dőket, majd
ige hir de té se i nek je len tő sé gé ről hall -
hat tak, vé ge ze tül pe dig az egy ház tör -
té nel münk ben egye dü li mó don há -
rom szor is püs pö ki tiszt ség be ke rült
egy ház ve ze tő há rom püs pö ki szék -
fog la ló ját ele mez te az elő adó. Az
együtt lét vé gén a részt ve vők nek is le -
he tő sé gük nyílt meg osz ta ni a töb bi -
ek kel a né hai püs pök höz kap cso ló dó
él mé nye i ket. 

A ren dez vé nyen részt vett Te rei
Gá bor, Tú róczy Zol tán uno ká ja, aki
egy ben a Tú róczy-ha gya ték Ala pít -
vány tit ká ra is. Az est zá ró ak kord ja -
ként min den kit ar ra kért, hogy Tú -
róczy val kap cso la tos em lé ke i ket,
sze mé lyes él mé nye i ket ír ják le és
jut tas sák el az ala pít vány cí mé re
(1015 Bu da pest, Bat thyá ny u. 59.).

„Ezek ben az el ru gasz ko dott idők -
ben fi gyel nünk kell – a mi egy há -
zunk nak is, és a ma gyar or szá gi ke -
resz tény ség nek is – a fun da men -
tum ra, az alap ra. Van mi hez iga zod -
ni, van alap, van sa rok kő, van biz tos
pont, és ők er re a biz tos pont ra mu -
tat tak” – ál la pí tot ta meg Sze ve ré nyi
Já nos a prog ram so ro zat ban szereplő
sze mé lyi sé gek ről. 

g Je nei Or so lya

Az EB BE ta va szi elő adás-so  ro za tá -
nak prog ram ja meg te kint he tő a
www.ke resz teny ma gyar or szag.hu
hon lap ese mény nap tá rá ban.

„Van mi hez iga zod ni”
EBBE-estek az Üllői úton
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Vi seg rád az egyik leg ki sebb lé lek szá -
mú, ugyan ak kor or szá gos szin ten is
az egyik leg több lá to ga tót von zó
ma gyar vá ros. Az ős kor tól la kott, a
ró mai kor ban ha tár őr-te le pü lés, a
kö zép kor ban ki rá lyi szék hely, az az
fő vá ros.

Idén van el ső ok le ve les em lí té sé -
nek ez re dik év for du ló ja, vagy is a
mai for má já ban is lé te ző te le pü lés
igen csak ke rek szü le tés nap ja. A je -
les ese mény hez kap cso ló dó an la -
punk a fel leg vár és a ki rá lyi pa lo ta
mel lett a vá ros har ma dik leg je len -
tő sebb és ta lán leg ka rak te re sebb,
kö zép ko ri mű em lé ké be, a Sa la -
mon-to rony ba in vi tál ja Ol va só in kat.

A Sa la mon-to rony be li
lá to ga tást egy mí tosz cá fo -
la tá val il lik kez de ni: bár a
hí res la kó tor nyot a Szent
Lász ló ál tal 1082-ben fog -
ság ba ej tett és töm löc be
ve tett Sa la mon ki rály ról
ne vez te el a né pi em lé ke zet,
ere de ti leg a már ma rad -
vá nya i ban sem lé te ző is pá -
ni vár ban ra bos ko dott a
szám ta lan egyéb mi ti kus
elem mel fel vér te zett sor sú
egy ko ri ma gyar ural ko dó.

A kö zép ko ri mű em lé -
ket a ta tár já rást kö ve tő -
en, 1247 és 1260 kö zött IV.
Bé la ki rály és fe le sé ge, Má -
ria ki rály né épít tet te az
al só vár ré sze ként, egy idő -
ben a hegy te tőn ál ló fel leg -
vár ki ala kí tá sá val. Az épü -
le tet stra té gi ai okok ból ar -
ra a pont ra he lyez ték, ahol
az ak ko ri or szág út ke resz -
tez te a vár völgy zá ró fa lát.

A hat szög le tű épít mény föld szint -
je rak tár ként funk ci o nált, to váb bi
négy emeletén pe dig la kó ter mek he -
lyez ked tek el. Eze ket a szin te ket fa -
ge ren dás fö dé mek vá lasz tot ták el és
az épü le ten be lü li lép csők kö töt ték
össze. A to rony ha to dik szint je, fel -
ső te ra sza vé del mi cé lo kat szol gált,
pár tá za tos gyi lok já ró val és fa szer ke -
ze tű vé dő fo lyo só val. Az épü let fal vas -
tag sá ga át la go san 3,6 mé ter, de egyes
pont ja in el éri a 8 (!) mé tert is. A helyi -
sé ge ket kan dal lók fű töt ték, a meg vi -
lá gí tás ról osz lo pos bél le tű iker ab la -
kok gon dos kod tak.

Vi seg rád ki rá lyi szék hellyé vá lá sá -
val, Ká roly Ró bert idő sza ká ban tör -

tén tek je len tős át ala kí tá sok az épü -
let ben és kör nye ze té ben. A Du na-
par ti ki rá lyi pa lo ta el ső épí té si sza ka -
szát meg elő ző en az al só vár, a to rony
szol gált ki rá lyi lak osz tály ként. Ek kor,
1325-ben ala kí tot ták ki leg fel ső szint -
jén a Ke resz te lő Já nos nak szen telt ká -
pol nát is.

Az épü let Nagy La jos ural ko dá sa
alatt, 1355-től el vesz tet te stra té gi ai je -
len tő sé gét, és a ké sőb bi ek ben ki zá ró -
la g rak tár ként hasz nál ták. Pusz tu lá -
sa a tö rök ost ro mok, majd a ké sőb -
bi el ha nya golt ál la pot kö vet kez mé nye.

A 19. szá zad ban meg kez dett hely -
re ál lí tá sát a ma gyar mű em lék vé de -
lem el ső nagy vál lal ko zá sa i nak egyi -

ke ként tart ják szá mon. En -
nek el ső hul lá ma a szá zad
utol só har ma dá ban Schu -
lek Fri gyes és Henszl mann
Im re ne vé hez fű ző dik – a
ter vek sze rint az épü let
Fe renc Jó zsef va dász kas té -
lya ként szol gált vol na, de
pénz hi ány mi att ez az el -
kép ze lés vé gül nem va ló -
sul ha tott meg. A 20. szá -
zad ele jén Lux Kál mán
már az ere de ti ele mek
meg óvá sát tar tot ta fő fel -
ada tá nak, majd a múlt szá -
zad el ső har ma dá ban
Schu lek Fri gyes fia, Já nos
foly tat ta a re konst ruk ci -
ót. A 20. szá zad má so dik
fe lé ben Sza nyi Jó zsef, il let -
ve Sedl mayr Já nos ter vei
alap ján ké szül tek el a mo -
der nis ta, vas- és vas be ton
ele me ket hasz no sí tó ki -
egé szí té sek.

g Re zsa bek Nán dor

Vi seg rád ezer esz ten de je
a Sa la mon-to rony ban

A könyv sze re tő em ber nek evan gé li -
kus ként még in kább tisz tá ban kell
len nie a könyv nyom ta tás fon tos sá gá -
val: a lu the ri re for má ció ba jo san tu -
dott vol na el ter jed ni, ha ez a tech no -
ló gia nem áll a szol gá la tá ban. A
min den ki szá má ra el ér he tő köny vek
kiadása már ab ban a kor ban is jó üz -
let nek bi zo nyul t, és bár so kan sok fé -
le kép pen te met ték már a Gu ten -
berg-ga la xist, mos ta ná ban is le het
gaz da sá gi mo dellt épí te ni az em be -
rek ol va sás sze re te té re.

Jeff Be zos 1995-ben hoz ta lét re az
Ama zon (www.ama zon.com) in ter ne -
tes könyv áru há zat, amely az óta a vi -
lág leg na gyobb bolt já vá nőt te ki ma -
gát, és még az ez red for du ló kör nyé -
ké re eső on-line üz le ti vál ság sem ár -
tott ne ki. Az Ama zon a we bes fel hasz -
ná lói fe lü le tek ter ve zői szá má ra is jó
pél da, ezt mu tat ja, hogy a kö vet ke ze -
te sen prak ti kus fel épí tést és az egy kat -
tin tás sal le het sé ges vá sár lás mód sze -
rét (Ama zon One-Click Pa tent) az óta
is ren ge te gen utá noz zák. A tö ret len
nö ve ke dést ered mé nye ző má sik té -
nye ző az, hogy a könyv áru ház adat -
bá zi sát kül ső fe lek is hasz nál hat ják, így
az ál ta luk ké szí tett web ol dal ba is be -
ágyaz hat nak ama zo nos könyv bo rí tó -
kat vagy is mer te tő ket, ma gát az áru -
há zat is nép sze rű sít ve ez zel.

A web 2.0 tér nye ré sé vel a könyv -
ra jon gók nak szó ló kö zös sé gi ol da lak
is meg je len tek. A több nyi re an gol
nyel vű la pok job bá ra az Ama zon
ada ta it hasz nál va te szik le he tő vé,
hogy a ta gok is me rő sö ket gyűjt se nek,
és köny ve ket ér té kel je nek. Ezek a
spe ci á lis cél lal lét re jött kö zös sé gi
te rek most élik vi rág ko ru kat, az

egyik leg na gyobb fel hasz ná lói bá zis -
sal bí ró Shel fa ri (www.shel fa ri.com)
ol dal ra ma ga az Ama zon fi gyelt fel,
és vá sá rol ta meg múlt év őszén. A
leg na gyobb könyv ál lo mánnyal ren -
del ke ző Lib raryTh ing (hu.lib rary -
thing.com) negy ven szá za lé ka pe dig
a hasz nált és rit ka köny vek kel fog lal -
ko zó Ab eBooks tu laj do ná ba ke rült
(www.ab ebooks.com), az utób bi cég
vi szont most szin tén az Ama zo né
lett. Úgy tű nik, hogy a bib lio fil in ter -
ne te ző ket össze gyűj tő ol da lak is
meg ta lál ták a tő ke erős be fek te tő -
ket, akik hosszú tá von kí ván nak épí -
te ni a köny vek sze re te té re.

A Shel fa ri nak van a leg szebb és
leg egye dibb fel hasz ná lói fe lü le te,
ugyan ak kor a ma gyar fel hasz ná lók -
hoz a Lib raryTh ing áll hat a leg kö ze -
lebb: nem csak azért, mert ma gyar
nyel vű ke ze lő fe lü le te is van, ha nem
mert az Or szá gos Szé ché nyi Könyv -
tár és a Ma gyar or szá gos kö zös ka ta -
ló gus könyv ál lo má nyá ban is ke res he -
tünk ve le, va la mint ked venc könyv -
tá ra ink kö zé fel ve he tünk ma gyar or -
szá gi in téz mé nye ket is. Mind két ol -
dal kö zös jel lem ző je, hogy vir tu á lis
köny ves pol cot hoz ha tunk lét re akár
há zi könyv tá runk pon tos on-line le -
nyo ma ta ként.

A ta valy év vé gén in dult, ha zai fej -
lesz té sű Moly kö zös sé gi ol dal

(www.moly.hu) egy ki csit más irány -
ból kö ze lít: a fel hasz ná ló el ső sor ban
azt kö ve ti nyo mon, hogy az is me rő -
sei mi ket ol vas nak, és az ol va sott
köny ve ket mi ként ér té ke lik. A fi -
gyel met fel kel tő köny ve ket vá ró lis tá -
ra le het he lyez ni, így ki-ki könnyen
ki vá laszt hat ja, mi is le gyen a kö vet -
ke ző ol vas má nya; rá adá sul a fel -
hasz ná lók nem csak a sa ját lis tá juk -
ra te he tik az adott köny vet, ha nem
va la ki má sé ra is, így fel hív va rá a fi -
gyel met.

A rend szer ben a köny vek majd -
nem olya nok, mint a hús-vér em be -
rek: a kö te te ket is le het is me rős nek
je löl ni, így a ve lük kap cso la tos hoz -
zá szó lá sok is meg je len nek az egyes
fel hasz ná lók in for má ci ós gyűj tő ol -
da lán, itt ezen kí vül az új ki adá so kat
is fo lya ma to san nyo mon le het kö vet -
ni. Mi vel ma gyar nyel ven nem ér he -
tő el kö zös köny ves adat bá zis, ezért
el ső sor ban a ta gok ra há rul az új
köny vek ada ta i nak a fel töl té se is. A
köny vek akár az azo nos te ma ti ka
alap ján kol lek ci ók ba is szer vez he tők,
így könnyen fel ku tat ha tók más szer -
zők ha son ló té má jú írá sai is.

A Moly még gye rek ci pő ben já ró
rend szer, és több szem pont ból is
hát ránnyal in dul kül föl di ve tély tár sa -
i val szem ben. Vi szont re mek le he tő -
ség le het ar ra, hogy meg is mer tes se
má sok kal az evan gé li kus vo nat ko zá -
sú – töb bek kö zött a Lu ther Ki adó ál -
tal meg je len te tett – köny ve ket. A vi -
lág há lón foly ta tott misszió szá mos
ap ró csa tor nán ke resz tül tör té nik, ez
le het az egyik kö zü lük. Ol vas ni pe -
dig kü lön ben is jó do log…

g N. B.

Könyv má nia ha la dók nak
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Hoz zá va lók a tész tá hoz: 40 dkg liszt,
25 dkg Ra ma mar ga rin, 10 dkg kris -
tály cu kor, 1 kis ka nál sü tő por, 2 to jás -
sár gá ja, 1 evő ka nál tej föl, egy csi pet -
nyi só.

A tú ró töl te lék hez: 50 dkg át tört tú -
ró, 15 dkg kris tály cu kor, 4 to jás, 5 dkg
Ra ma mar ga rin, 5 dkg bú za da ra,
1 cso mag va ní li ás cu kor.

Az al más töl te lék hez: 1 kg al ma,
cu kor és fa héj.

El ké szí tés: a lin zer tész ta hoz zá va -
ló it össze gyúr juk és két rész re oszt -
juk. A mé ret re ki nyúj tott egyik ada -
got sü tő pa pír ral ki bé lelt tep si be
tesszük. A tú ró töl te lék el ké szí té sé nél
elő ször ha bos ra ke ver jük a két fé le
cuk rot a to jás sár gák kal és a mar ga -
rin nal, majd hoz zá ad juk a tú rót, a bú -

za da rát és a leg vé gén a ke mény hab -
bá vert to jás fe hér jé ket. Ezt egyen le -
te sen el oszt juk a tep si ben lé vő tész -
tán. Kö vet ke ző ré teg ként rá tesszük a
meg há mo zott és le re szelt, cu kor ral
és fa héj jal íze sí tett al mát, majd az
egé szet be te rít jük a má sik adag tész -
tá val. Kö rül be lül 160 Cel si us-fok ra
elő me le gí tett sü tő ben körülbelül
negy ven perc alatt meg süt jük.

SZ E RETET VE NDÉ G SÉ G RE

Al más-tú rós sze le tek

A So mogy Me gyei Köz gyű lés ja nu ár 6-án Ta bon tar tott me gye na pi ün ne -
pén So mogy pol gá ra i ért ki tün te tés ben ré sze sí tet te töb bek kö zött Sze me rei
Já nost, a So mogy-Za lai Evan gé li kus Egy ház me gye es pe re sét.

Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let (EK ME) szo ká sos össze jö ve te lét, mely
az öku me ni kus ima hé ten, ja nu ár 19-én 17.30-tól lesz, az össze gyűl tek is kö -
zös imád ság gal töl tik. Hív juk sze re tet tel azo kat a test vé re in ket, akik fe le lős -
sé get érez nek az ide gen kör nye zet ben élő ke resz té nye kért, a há bo rús vi szo -
nyok kö zött szol gá ló kért, a hi tü kért szen ve dő kért, a szű köl kö dő kért. Az ima -
óra he lye: az Ül lői úti szék ház ut cá ról nyí ló ter me.

AZ EK ME ve ze tő sé ge

A lep rá sok vi lág nap ján, ja nu ár 25-én 16 óra kor ün ne pi jó té kony sá gi ren dez -
vényt tart a Lep ra misszió a bu da hegy vi dé ki evan gé li kus temp lom ban. Film -
ve tí tés sel és be szá mo lók kal mu tat ják be a misszió szol gá la tát. Köz re mű kö -
dik Dor man Al íz ének mű vész és Soly má ri Tí mea gi tár mű vész. Áhí ta tot dr.
Kiss Fe renc bap tis ta lel ki pász tor tart. Min den tá mo ga tót és ér dek lő dőt sze -
re tet tel vár nak. (A Bu da pest XII., Kék Go lyó u. 17. alatti, a Kék Go lyó ut ca
és az Is ten he gyi út ta lál ko zá sá nál ál ló temp lom meg kö ze lít he tő a Dé li pá lya -
ud var tól az 59-es vil la mos sal – egy meg ál ló –, il let ve gya log.)

HÍREK, HIRDETÉSEK

Rek lám há bo rú Spa nyol or szág ban
ate is ták és hí vők kö zött

Már Mad ri dot is el ér te az ate is ták és hí vők kö zöt ti rek lám há bo rú. Két au -
tó busz is vi sel ol da lán ate iz must népszerűsítő hir de tést.

A kam pányt már ki pró bál ták Lon don ban, majd Ga u dí vá ro sá ban, Bar ce -
lo ná ban a Ka ta ló ni ai Ate is ta Szö vet ség in dí tot ta el ma gá n ado má nyok nak kö -
szön he tő en. A jel szó a kö vet ke ző: „Is ten va ló szí nű leg nem lé te zik. Ne ag gódj,
él vezd az éle tet!” A spa nyol fő vá rosban  azon ban egy ki csit el ké sett, mert már
ka rá csony óta jár ja Mad rid dé li ke rü le te it a 493-as szá mú au tó busz, amely nek
ol da lán ez ol vas ha tó: „Is ten lé te zik. Tölt sön el Krisz tus éle te!” A kez de mé nye -
zést a he lyi evan gé li kus egy ház (!) in dí tot ta el. Egy má sik busz is in dult ha son -
ló rek lám szö veg gel e hé ten Mad rid köz pont já ban. A kö vet ke ző cél pont pe -
dig Va len cia lesz.

Az ideo ló gi ai rek lám harc Bar ce lo ná ban is fo lyik. Ott a Katalóniai Ate is ta Szö -
vet ség he do nis ta üze ne té re a bar ce lo nai ér sek ség kül dött kör le ve let Ka ta ló nia
egy ház ke rü le te i be: „Az Is ten ben és az ő lé te zé sé ben va ló hit nem ok az ag go -
da lom ra, és nem aka dá lya an nak, hogy be csü le te sen él vez zük az éle tet.”

A kez de mé nye zés ere de ti leg Lon don ból in dult, egy ke resz tény szer ve zet
rek lám já ra va ló re a gá lás ként. A „provokatív” rek lám Lu kács evan gé li u mát
idéz te: „De ami kor el jön az Em ber fia, va jon ta lál-e hi tet a föl dön?” (Lk 18,8)
Az el len rek lám, a fent idé zett szö veg gel, ame lyet a Brit Hu ma nis ta Szö vet -
ség in dí tott el, gyor san el ter jedt. Nagy-Bri tan nia kü lön bö ző vá ro sa i ban már
nyolc száz busz köz le ke dik a hu ma nis ta szö vet ség al el nö ké nek – Ric hard Daw -
kins ne ves brit bio ló gus nak, val lás kri ti kus nak – az is ten ta ga dó üze ne té vel
az ol da lán. Mad rid ban azon ban az ate is ta rek lá mot meg előz te az evan gé li -
kus egy ház el len tá ma dá sa.

A „harc” foly ta tó dik. Im már in ter ne tes ol da la is van az ate is ta kam pány -
nak – www.bu sa teo.org –, ahol egy részt követ ni le het a moz ga lom nak szánt
ado má nyo kat (je len leg hét ezer-öt száz eu ró nál tar ta nak), más részt pe dig elő -
ze test ad a bu szo kon meg je le nő rek lám pa ne lek ből. Az ol da lon a lá to ga tók
üze ne tei is ol vas ha tók. „Épp ide je volt, hogy mi, ate is ták is lát ha tó vá vál junk”
– ír ta egyi kük, azt is ja va sol va, hogy gyűjt se nek pénzt két óri ás pla kát ra, ame -
lyet Mad rid fő te rén, a Pla za de Col ónon állíthatnának föl, aho vá ka to li kus
nagy gyű lé se ket szok tak a püs pö kök össze hív ni a Za pa te ro-kor mány „vi lá -
gi” szo ci á lis re form jai el le ni til ta ko zá sul, le gyen szó akár az egy ne mű ek há -
zas sá gá ról, akár a gyor sí tott el já rá sú vá lá sok ról.

Al bert Ri ba, az Ate is ták és Sza bad gon dol ko dók Szö vet sé gé nek ala pí tó ja sze -
rint a moz ga lom nak két cél ki tű zé se van: is mer jék meg az em be rek job ban az
ate iz must, és ta nul ja nak meg gon dol kod ni, mi előtt dön te nek, ne meg szo kás -
ból dönt se nek, ha nem azért, mert vé gig gon dol ták a kérdést. Mind azon ál tal
Ri ba nem hi szi, hogy az ő kam pá nyuk kon ku rál az evan gé li ku so ké val.
„Min den ki nek jo ga van azt gon dol ni és azt hin ni, amit akar” – mond ta.
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Va sár nap
Ra gasz kodj az in te lem hez, ne térj el tő le, vi gyázz reá, mert ez a te éle ted! Péld
4,13 (1Tim 4,16; Jn 2,1–11; Róm 12,/4-8/9–16; Zsolt 4) A 21. szá zad nagy vív -
má nya az „élet hosszig tar tó ta nu lás”, a fel nőtt kép zés új ala pok ra va ló he lye -
zé se. Ré gen nem elég már az élet ben va ló bol do gu lás hoz az, amit va la ha az
is ko lá ban (gimnáziumban, felsőoktatásban) meg ta nul tunk. Min dig ta nul ni kell,
elő re jut ni az is me re tek ben, de per sze nem csu pán el mé le ti szin ten, ha nem a
hasz no sít ha tó ság szint jén is. Rö vi den: nem elég tud ni va la mit, ten ni, él ni is kell!
Va jon a hit tan órá kon, a kon fir má ci ói vizs gá val mi is „min dent” el sa já tí tot tunk,
és az óta is hasz nál juk az ak kor meg sze re zett is me re te ket? Ne irat koz zunk ki
Is ten is ko lá já ból, ha nem le gyünk és ma rad junk is szor gal mas di ák jai!

Hét fő
Jé zus így szólt: „Imád koz za tok azo kért, akik bán tal maz nak ti te ket.” Lk 6,28
(Ézs 50,6; 5Móz 4,5–13; Lk 6,1–11) Éle tünk ben sok szor ke se rű en ta pasz tal -
hat juk, hogy bi zo nyos em be rek cél táb lái va gyunk, ki sze melt ál do za tok. Va -
la mit ten nünk kell, hogy mind ezt fel dol goz zuk. A sző nyeg alá söp rés a le -
he tő leg rosszabb tech ni ka. Az ősi elv pedig: „Fuss el vagy üss vissza!” Jé zus
e két prob lé ma meg ol dás egyi ké nek sem hí ve. Azt mond ja: imád koz za tok ér -
tük! Ag resszió ag resszi ót szül. Ha rag ha ra got szül. Bosszú bosszút szül. Sze -
re tet sze re te tet. „Imád koz za tok azo kért, akik bán tal maz nak ti te ket.”

Kedd 
Így szól az én Uram, az Úr: Tér je tek meg, for dul ja tok el bál vá nya i tok tól! Ez
14,6 (Lk 16,13b; Mk 2,23–28; Lk 6,12–16) Le tér ni a he lyes, jel zett út ról sö té -
te dés előtt az er dő ben? Ki tér ni a fe lénk irá nyu ló se gély ké rés elől? El tér ni a
köny vek köny vé ben meg ír tak tól? Mind-mind egy faj ta irány ba té rést, ka nya -
ro dást je lent, el ve zet Is ten től az is te nek, a bál vá nyok, a „mint ha hit” fe lé. Egyet -
len út visz Is ten hez: a meg té rés. Ha szí vün ket az ő sze re te te töl ti be, nem lesz
szük sé günk kis be tűs, ti sza vi rág-éle tű bál vá nyok ra.

Szer da
Jé zus ezt mond ta: „An nak örül je tek, hogy a ne ve tek fel van ír va a menny ben.”
Lk 10,20 (1Sám 2,1b; Lk 16,14–17/18/; Lk 6,17–26) Kö szö nöm, Is te nem, hogy
ve led és ál ta lad át él he tem az éle te met fel sza ba dí tó iga zi örö möt! Add, hogy
tel je sen ki tölt hes se egész lé nye met, és ne en ged jem, hogy bár mi meg aka dá -
lyoz zon ab ban, hogy ez az öröm irá nyít sa tet te i met. Jár ja át há la na pon ta szí -
ve met irán tad, de ta lán so se fo gom tud ni meg kö szön ni, amit ér tem te szel. Kér -
lek, Uram, érezd öle lé sem, lásd se te su ta pró bál ko zá sa im, halld meg el csuk -
ló han go mat, és tudd, hogy ak kor is örü lök, ha né ha nem tu dok ne vet ni. Ámen.

Csü tör tök
Olya nok vagy tok a ke zem ben, mint az agyag a fa ze kas ke zé ben. Jer 18,6 (Róm
9,20; Ap Csel 15,22–31; Lk 6,27–35) Rit mu so san kop pan a talp az agya go zó -
ko rong pe dál ján, a vi zes-sá ros mun ka la pon erős kéz tart ja-te ke ri-for máz -
za a kép lé keny agya got. Cso dá la tos lát vány, ahogy pör gés-for gás ered mé -
nye ként szebb nél szebb tár gyak ke rül nek ki a fa ze kas ke zei kö zül. Ami nem
si ke rül, azt új ra fel dol goz za, egyet len csep pet sem dob ki a mes ter az alap -
anyag ból. Az agyag pe dig, meg ad va ma gát, en ge di, hogy mes te re for mál ja.
Na gyon szép, szem lé le tes kép ez Je re mi ás tól. Kép zel jük be le ma gun kat az
agyag he lyé be, és en ged jük meg Urunk nak, az egyet len jó Mes ter nek, hogy
ala kít sa-for mál ja éle tün ket! Is ten ke zé ben a le he tő leg jobb he lyen va gyunk.

Pén tek
Jé zus ezt mond ta: „Az én Atyám min dent át adott ne kem, és sen ki sem is me -
ri a Fi út, csak az Atya, az Atyát sem is me ri sen ki, csak a Fiú és az, aki nek a
Fiú akar ja ki je len te ni.” Mt 11,27 (Ézs 45,12a; Jn 7,1–13; Lk 6,36–42) Atya, Fiú,
Szent lé lek. Is te ni egy ség, is te ni ti tok. Még is meg sejt he tünk be lő le va la mics -
két tü kör ál tal ho má lyo san, hi szen Is ten igé je be pil lan tást en ged az igaz ság -
ba. Jé zus sal együtt Atyánk nak szó lít hat juk a te rem tő, for má ló, ke gyel mes Is -
tent. Nem va gyunk már ide ge nek, „kül ső sök”, tá vol le vők, ha nem sze re tett csa -
lád ta gok, és ez öröm re és há la adás ra ad okot. Ad junk há lát szű kebb és tá gabb
csa lá dun kért, és ke res sük meg ben ne he lyün ket, fel ada ta in kat!

Szom bat
Ne bán kód ja tok, mert az Úr előtt va ló öröm erőt ad nek tek! Neh 8,10b (Fil
4,4; 5Móz 33,1–4/7.12–16/; Lk 6,43–49) „Ne félj, ne ag gódj, ne sírj, ne bán -
kódj, ha ti éd Is ten, ti éd már min den!” – éne kel jük a szép ta izéi ének ben, és
va ló ban bíz ha tunk ígé re te i ben: Isten erőt ad min den hely zet ben, ha kér jük
tő le. Az Úr előtt va ló öröm cso dá la tos aján dé ka Is ten nek, mer jük el fo gad -
ni és ko mo lyan ven ni! Mer jük a most kez dő dő új esz ten dő ben is az Is ten -
ben bi za ko dó, örö mös élet for mát vá lasz ta ni! Nem lesz min dig könnyű, de
nem egye dül kell vé gig jár nunk az utat.

g Bog dá nyi Má ria

Új nap – új kegyelem

VASÁRNAP

21.55 / Du na Tv
A má sok éle te
(né met drá ma, 2006) (137')
Ke let-Ber lin, 1983 no vem be -
re: az NDK ál lam biz ton sá gi
szol gá la tának kí mé let len
meg fi gye lő-be sú gó rend sze re
min den kit be há lóz. En nek a
gé pe zet nek tö ké le tes fo gas -
ke re ke Gerd Wi es ler szá za -
dos, akit po li ti kai nyo más ra
egy si ke res szín pa di szer ző re,
Ge org Drey man ra ál lí ta nak.
Wi es ler a má sok éle tét fi gyel -
ve ha ma ro san rá éb red sa ját
éle tének kis sze rű sé gé re…

HÉTFŐ

12.35 / PAX
Fény előt tem, fény utá nam
Túr me zei Er zsé bet port ré ja
16.50 / Du na II. Au to nó mia
Rend ha gyó tör té ne lem óra
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2002)
A hon fog la lás tól
az Ár pád-ház ki ha lá sá ig
18.00 / Bar tók rá dió
Má ig ha tó re ne szánsz
A Ma gyar Rá dió és a Wei -
ner–Szász Ka ma ra szim fo ni -
ku sok so ro za ta a re ne szánsz
év al kal má ból
19.00 / Du na Tv
Ma gas le sen
(ma gyar do ku men tum film,
2008) (50')
21.25 / Du na II. Au to nó mia
Amit a na pocs ka lá tott
(len gyel film drá ma, 2006)
(108')

KEDD

11.25 / Zo ne Eu ro pa
Re túr (ma gyar film drá ma,
1996) (85')
12.00 / Spekt rum
Eu ró pai nagy vá ro sok
(do ku men tum film-so ro zat)
(59') Bu da pest
13.32 / Bar tók rá dió
IV. vá ci nem zet kö zi gre go ri án-
fesz ti vál
A gra zi Cho rals cho la éne kel.
18.00 / PAX
Min dig az úton…
(do ku men tum film) (46')
19.00 / Bar tók rá dió
Tár sal gó a kul tú rá ról
21.30 / Du na II. Au to nó mia
Apa és fia
(orosz–né met–olasz–hol land
film drá ma, 2003) (83')
23.05 / m1
Az utó kor íté le te. Var nus
Xavér ko moly ze nei mű so ra

SZERDA

13.03 / Bar tók rá dió
Bu da pes ti Ta va szi Fesz ti vál
2008
Az Amad in da ütő együt tes
hang ver se nye „Utak és gyö -
ke rek” cím mel
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.00 / M. Ka to li kus Rá dió
„Va la ki ír a ke zed del”
Rad nó ti Mik lós ver sei
16.20 / HBO
A szü le tés (ame ri kai
film drá ma, 2006) (101')
18.50 / PAX
A ha rang szó (ma gyar
do ku men tum film, 2001) (35')
20.00 / Vi a sat His to ry
A kö zép ko ri gon dol ko dás
(an gol do ku men tum film-so -
ro zat, 2008) Hit

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból január 18-ától január 25-éig

CSÜTÖRTÖK

14.03 / Kos suth Rá dió
Arc vo ná sok
Éles Jó zsef ké zi lab dá zó
19.30 / PAX
Van egy név min den egyéb
név fe lett – Nincs más név
A Zá ke us Mé dia cent rum
mű so ra
19.35 / Bar tók rá dió
A ma gyar kul tú ra nap ja
A Ma gyar Te le kom Szim fo -
ni kus Ze ne kar hang ver se nye
a Ze ne aka dé mi án
20.00 / Du na Tv
Ro ko nok (ma gyar film drá ma,
2006) (110')
20.10 / m1
Eme let (ma gyar film drá ma,
2006) (90')
20.45 / Du na II. Au to nó mia
Ki kö tő (kul tu rá lis ma ga zin)
(90')
A ma gyar kul tú ra nap ja –
Külön ki adás

PÉNTEK

12.30 / Du na II. Au to nó mia
Tál en tum (ma gyar is me ret -
ter jesz tő film so ro zat) (30')
Ács Jó zsef kán tor
13.30 / Kos suth rá dió
Az Úr kö zel!
A bap tis ta egy ház fél órá ja
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő. „Paj zsul áll ván ide” –
Bocs kai Ist ván
16.30 / PAX
Szé kely föl di vár temp lo mok
(do ku men tum film-so ro zat)
(27') Sep si bo dok, Sep si szent -
györgy, Szé kely derzs, Uzon,
Za bo la
17.55 / Spekt rum
Ping vin me se
(do ku men tum film) (50')
19.00 / m2
A ro mán ko ri Ibé ria (spa nyol
do ku men tum film-so ro zat,
2006) San ti a go de Com pos -
te la – A za rán dok hely

SZOMBAT

12.10 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
Van ki út!
15.45 / Du na Tv
Fe ren ce sek Er dély ben
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2007) (30')
20 / Du na II. Au to nó mia
Törzs asz tal (56')
20.45 / Bar tók rá dió
A Len gyel Rá dió Szim fo ni kus
Ze ne ka rá nak hang ver se nye
Schu mann mű ve i ből
21.04 / Kos suth rá dió
Ör kény-em lék zaj
Ör kény Ist ván no vel lá it Par ti
Nagy La jos ol vas sa fel.
21.45 / Du na Tv
A bu kás – Hit ler utol só
napjai (né met há bo rús film -
drá ma, 2004) (150')
22.30 / m2
Sut to gá sok és si ko lyok
(svéd film drá ma, 1972) (95')

VASÁRNAP

8.00 / Ci vil rá dió
Gos pel va sár nap
(ke resz tény ze nei mű sor)
10.05 / m1
Egy há zi nap tár
10.20 / m1
Re for má tus ma ga zin
11.30 / m2
Uno ká ink sem fog ják lát ni
Rá day Mi hály vá ros vé dő
műso ra
11.35 / m1
Temp lo mi or go nák tit kai (18')
12.01 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
14.55 / Du na II. Au to nó mia
Ma gyar or szág kin csei –
Temp lo mok (ma gyar is me ret -
ter jesz tő film so ro zat, 2002)
20.04 / Kos suth rá dió
Az ágy ta ka ró
Mó ricz Zsig mond el be szé lé -
sé nek rá dió vál to za ta
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Pá lyá zat intézményvezetői állásra
A Tót kom ló si Evan gé li kus Egy ház köz ség pres bi té ri u ma (5940 Tót -
kom lós, Lu ther u 1.) pá lyá za tot hir det az Evan gé li kus Idő sek Klub ja (5940
Tót kom lós, Lu ther u. 1.) in téz mény ve ze tői ál lá sá nak be töl té sé re.

A pá lyá za ti fel té te lek az ide vo nat ko zó ál la mi és egy há zi jog sza bá lyok
alap ján a kö vet ke zők: in téz mény ve ze tő az le het, aki szo ci á lis mun kás,
ál ta lá nos szo ci á lis mun kás vég zett ség gel ren del ke zik. A pá lyá zók közül
előny ben kell ré sze sí te ni azt, akinek van pe da gó gus-szak vizs gá ja. Szük -
sé ges: szo ci á lis mun kás, ál ta lá nos szo ci á lis mun kás egye te mi, fő is ko -
lai ok le vél, szo ci á lis te rü le ten szer zett, leg alább öt éves gya kor lat, evan -
gé li kus val lás, kon fir má ció, lel ké szi aján lás. Előnyt je lent: szo ci á lis te -
rü le ten szer zett ve ze tői gya kor lat.

Jut ta tá sok, il let mény, pót lék, egyéb: az ál lás el fog la lá sá nak ide je:
2009. március 1.; a meg bí zás öt év re szól. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha -
tár ide je: a hirdetés meg je le nés étől szá mí tott har minc nap. A pá lyá zat el -
bí rá lá sá nak ha tár ide je: a tör vé nyi elő írás nak meg fe le lő en. Jut ta tá sok a
köz al kal ma zot ti tör vény nek meg fe le lő en.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá za ti fel té te lek ben elő ír tak tel -
je sü lé sé ről szó ló iga zo lá so kat; a pá lyá zó ön élet raj zát és rész le tes szak -
mai élet raj zát; az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó szak mai prog ra mot
és a szak mai hely zet elem zés re épü lő el kép ze lé se ket; lel ké szi aján lást a
pá lyá zó gyü le ke ze ti lel ké szé től.

H I R D E T É S

APRÓHIRDETÉS

Templomok, templomtornyok fel-
újítása, villámvédelem kiépítése.
26 év referenciával. Bede László,
30/943-5089.

Evangélikus Élet. Éled. Éled?

A szar va si Ótemp lo mi Sze re tet szol gá -
lat ápo lást-gon do zást nyúj tó sze re tet -
ott ho na újon nan ki ala kí tott, für dő szo -
bás, klí más, egy-, il let ve két ágyas lak -
ré sze i be vár ja a be köl töz ni vá gyó idő -
se ket 2009. feb ru á ri át adás sal. Há zas -
pá rok je lent ke zé sét is vár juk. Ér dek -
lőd ni le het: 5540 Szar vas, Vaj da Pé ter
u. 7., tel.: 66/313-178, Lá zár Zsolt igaz -
ga tó: 20/824-4211, Tóth né Tót ka Edit
ott hon ve ze tő: 20/824-4232.

A De ák té ri or go na ze nés áhí ta tok ke re té ben ja nu ár 25-én, va sár nap 18
óra kor Ben cze Bul csú or go nál. Mű so ra: J. S. Bach: Esz-dúr pre lú di um és
fú ga – BWV 552; Bux te hu de: Va ter un ser im Himm el re ich – BuxWV 207;
R. Schu mann: B-A-C-H fú ga – op. 60. no. 1.; J. S. Bach: Va ter un ser im
Himm el re ich BWV 683; F. Men dels sohn: d-moll szo ná ta – op. 65.
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