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E lap ha sáb ja in az el múlt he tek ben élénk po -
lé mia ala kult ki ar ról, ho gyan is te kint sünk az
egy há zon be lü li rend szer vál tás ra. Fa bi ny Ti bor
pro fesszor a rend szer vál tás meg tör tén tét ab -
ban a tény ben igye ke zett tet ten ér ni, hogy Ter -
ray Lász ló kap ta meg a nem rég ala pí tott leg -
ma ga sabb egy há zi ki tün te tést, az Or dass-dí jat.
Er re re a gál va Gáncs Pé ter püs pök óvott a fe -
ke te-fe hér lá tás mód tól; ezt vi szont vá lasz, majd
jó né hány cikk, ol va sói le vél kö vet te. 

A hoz zá szó lá sok ál ta lá ban azt az ér ve lést erő -
sí tet ték, mely sze rint nem le het éles ha tárt húz -
ni a párt ál lam és a de mok ra ti kus rend szer egy -
há za kö zé, a fe ke tén-fe hé ren meg fo gal ma zott
ki je len té sek nem tük rö zik a meg nyi lat ko zók
egy ház ké pét, em lé ke i ket az 1990-et meg elő ző
idő szak ról.

Iga zá ból örül nünk kell an nak, hogy egy
ilyen vi ta az egy ház hetilap já nak ha sáb ja in zaj -
lik, hi szen épp ez ál tal vál hat nyil ván va ló vá,
mennyi re nem a ha mis te kin tély el vű ség ve zé -
rel egy ház ta got, szer kesz tőt, mennyi re nem a
ma gas mél tó ság ból ere dő au to ri tás ve ze ti a püs -
pök tol lát, az az itt min den kép pen tet ten ér het -
jük a rend szer vál to zást – a ma ga el lent mon dá -
sos sá gá ban. 

Az ér zés is me rős: a ha zai rend szer vál to zás fel -
hőt len örö mét kez det től fog va szá mos kí sé rő -
je len ség ár nyé kol ta be. Most, hogy ha zán kat
min den fé le gaz da sá gi baj sújt ja, hogy az ál la mi
ve ze tők te he tet len sé ge nyo mán lát vá nyo san
vissza es tünk majd az összes rang sor ban, hogy
az ál la mi el adó so dás mér té ke el ér te az 1990 előt -
ti szin tet, rá adá sul az az utód párt kor má nyoz,
mely nek ká de rei so rá ban szá mos ál lam pár ti ko -
ri fe ust is ta lá lunk, ha zai és kül föl di elem zők
gyak ran me ren ge nek azon, hogy va jon a rend -
szer vál to zás cím szó alatt mi is tör tént eb ben az
or szág ban. Ho va ju tot tunk húsz év alatt? 

Per sze már a kér dés fel te vés is le han go ló. Saj -
nos nem evi den cia, hogy e sok vi szon tag sá gon
át esett volt szo ci a lis ta or szág ban, ahol ha mar
ki épült a sta bil, de mok ra ti kus in téz mény rend -
szer, ame ly ország im má ron tag ja az eu ró pai,
tran szat lan ti szö vet sé gi rend szer nek, bi zony
más is van, mint po li ti kai ma ra ko dás, el sze gé -
nye dés, bi za lom vesz tés. A rend szer vál to zás idő -
sza ká ra te kint ve a tör té nel mi táv lat ki ala ku lá -
sá val mint ha nem tisz tul na, ha nem egy re ku -
száb bá vál na a kép.

Tel je sít mé nyek meg kér dő je le ződ nek, te -
kin té lyek el por lad nak, te ret nyer a „ret ró ér zés”,
vagy is az em lé ke zők if jú ko rá nak fel idé zé sé vel
egy re in kább el tűn nek a dik ta tú ra ke mény
vo ná sai, s az „em ber ar cú szo ci a liz mus” nyá jas
te kin te te néz vissza ránk, ha a múlt kút já ba te -
kin tünk. Né mi nosz tal gia per sze ért he tő: ki ne
em lé kez ne szí ve sen sa ját fi a tal sá gá ra, a het ve -
nes évek ele gáns bu da pes ti bel vá ro sá ra ak kor,
ami kor vé gig hajt a har ma dik vi lág fő vá ro sa i ra
em lé kez te tő, le rob bant Kos suth La jos ut cán?
A sztráj ko ló vas uta so kon bosszan kod va ki ne
vágy na oly kor vissza a ká dá ri kon szo li dá ció ki -
szá mít ha tó an langy me leg ál ló vi zé be?

Na gyon ne héz a párt ál lam idő sza ká ra, ben -
ne sa ját vagy köz vet len kör nye ze tünk éle té re az -
zal az el vi, er köl csi kö vet ke ze tes ség gel vissza -
te kin te ni, ahogy ezt a bel ső emig rá ci ó ba vo nu -
ló Or dass püs pök vagy a kül ső emig rá ci ó ban
élő Ter ray Lász ló pél dá ja nyo mán ten nünk kel -
le ne. A szük sé ges vagy an nak tű nő komp ro -
misszu mok el fo ga dá sát bal ga ság len ne min den
eset ben a de mo ra li zá ló dás je le ként lát tat ni. Az

énál ta lam át élt idő szak ke len föl di lel ké sze it hall -
gat va sem az volt az ér zé sem, hogy fe ke te-fe -
hér ben né zem az egy há zi mű sort, ha nem az,
hogy ré sze va gyok egy szí nes, élet erős, pezs -
gő gyü le ke zet nek, meg hitt al kal mak kal, ér de -
kes és ma guk kal ra ga dó be szél ge té sek kel. Nem
volt ez rej tőz kö dő egy ház, ezek vol tak a kö zö -
sen meg élt min den na pok, ame lye ket nyil ván
be ár nyé kolt – töb bek közt – Ottlyk püs pök sa -
já tos sze mé lyi sé ge, mely ről egy há zunk tény fel -
tá ró bi zott sá gá nak mun ká ja nyo mán va ló ban
bor zal ma kat tud ha tunk meg. Éles ha tár hú zó -
dott te hát az egy há zi ve ze tők po li ti kai lo ja li tá -
sa és a va lós gyü le ke ze ti élet kö zött.

E szí nes Ma gyar or szá gon, eb ben a szí nes kis
egy ház ban már 1989 előtt is épp elég sok kü lön -
bö ző vi lág lá tá sú, lel ki sé gű – bát rabb, ra va szabb,
szá mí tóbb, jám bo rabb, er köl csö sebb és rom lot -
tabb – hit sor sos élt együtt, akik elég kü lön bö -
ző ek vol tak ah hoz, hogy a sa ját tel je sít mé nyü -
ket a má so ké hoz vi szo nyít va – és per sze leg in -
kább ma nap ság vissza te kint ve – bá tor rend szer -
vál tó ki ál lás ként ér té kel jék, még ak kor is, ha
meg vá lasz tá suk hoz az Ál la mi Egy ház ügyi Hi -
va tal en ge dé lye kel lett. De bármily fájdalmas is
ezt magunknak bevallani, az a lo gi ka, mely sze -
rint „ha nem én egye zem meg az elv tár sak kal,
ak kor majd jön he lyet tem egy sok kal rosszabb”,
de mo ra li zált ugyan egy egész or szá got, de kö -
zös sé ge ket, in téz mé nye ket, tu do má nyos mű he -
lye ket men tett meg a to tá lis el le he tet le nü lés től.
Ma gam is ke re sem a ha tárt, hogy hol vég ző dik
az el vi kö vet ke ze tes ség vagy leg alább is a még
vál lal ha tó prag ma tiz mus, és hol kez dő dik a ve -
szé lyes re la ti viz mus, an nak min den er köl csi és
rend szer el mé le ti buk ta tó já val.

Ha ma fel tesszük ma gunk nak a kér dést,
hogy va jon ho va ju tot tunk húsz év vel az után,
hogy a val lás sza bad ság is mét ki tel je sed he tett,
a vá lasz nem sok kal szív de rí tőbb, mint az
egész or szág ese té ben. Mi re men tünk a nagy
sza bad ság gal? Mi a hely zet a nép moz gal mi ada -
tok kal? A lel kész kép zés hely ze té vel? Az Evan -
gé li kus Élet pél dány szá má nak ala ku lá sá val?
Hogy ve zet né ma nap ság az egy há zat Or dass
La jos? Mi lett vol na, ha a kom mu nis ta rend -
szer nem oszt ja meg az egy há zat, ha Kál dy és
Or dass együtt szol gált vol na? A tör té nel mi et -
len kér dé sek re vá laszt ke res ve ta lán rá buk kan -
nánk né hány mai prob lé mánk meg ol dá sá ra is. 

Ralf Dah rend orf, a ne ves né met szo cio ló gus
sze rint „egy po li ti kai rend szert hat hó nap
alatt le le het vál ta ni, egy gaz da sá gi rend szert
hat év alatt át le het ala kí ta ni, a tár sa dal mi vál -
to zás hoz hat van év kell”. A de mok ra ti kus in téz -
mény rend szer húsz éve ala kult ki ha zánk ban.
A 21. szá zad ele jé nek egy há zá ban mi, kü lön bö -
ző hát te rű, múl tú, lel ki sé gű ha zai evan gé li ku -
sok együtt vi sel jük a múlt rossz komp ro -
misszu ma i nak kö vet kez mé nye it, és ad ha tunk
há lát egy há zunk fenn ma ra dá sá ért, elő de in kért,
akik so kat tet tek az evan gé li um ügyé ért.

De mok ra ti kus vi szo nyok kö zött az egy ház ál -
la po ta mi att kor hol hat juk ugyan a kor szel le met,
de go nosz kül ső erők re nem fog hat juk gyen ge -
sé ge in ket. Ugyan ak kor sa ját anya gi, in téz mé nyi
fel emel ke dé sün ket sem kül ső for rás tól kell
vár nunk. Is ten ke gyel mé ből és a ma gunk ere -
jé ből tud juk csak meg erő sí te ni szol gá la tun kat. 

És bár fon tos nak tar tom az in téz mé nyes és
sze mé lyi dön té sek ben is meg nyil vá nu ló rend -
szer vál to zást, az iga zi for du la tot ak kor fog juk
meg él ni, ha az egy má sért és ön ma gun kért vi -
selt fe le lős ség ér zé sé nek egy ér tel mű je le it lát -
juk. Re mény ség sze rint er re nem kell még negy -
ven évet vár nunk!

El hú zó dó rend szer vál to zás

„A »szín« szó so ka dik le xi ká lis je len té se:
sok szí nű ség, vál to za tos ság. Kö zel húsz éve
fog lal ko zom egy ház tör té ne ti ku ta tás sal, de
úgy tű nik, még min dig nem va gyok elég
edzett, ma is ké pes va gyok meg döb ben ni.”

Kifestő f 13. oldal

„Ady End re annyi szor kél élet -
re, és in dul el új ra, ahány szor
va la ki kéz be ve szi, ol vas sa, és
sí ró lé lek kel vagy épp uj jon gó
öröm mel re zo nál rá…”

Lelkem költője f 7. oldal

„Har minc ki lenc esz ten dő alatt ti zen öt-
hússzo ro sá ra nőtt a gyü le ke zet, amely a
hoz zá tar to zó ele mi is ko lák kal és gim ná -
zi um mal nem ke vés fel ada tot je len tett.”

Kétszáz éve született
„az ország papja” f 10. oldal

„Ta lán 1963-ban be ko po gott Ud va ros Bé lá hoz Ta má si Áron, aki gya -
ko ri ven dé ge volt a kecs ke mé ti Ka to na Jó zsef Szín ház nak. Nem jött
üres kéz zel. Kéz ira tot ho zott. He gyi pa tak volt a cí me. A da ra bot 1958-
ban ír ta, mu tat ko zott ve le már szín há zak nál, de ijedt arc ki fe je zé se ken
kí vül egye bet nem ka pott. Ud va ros mo hón, egy szusz ra el ol vas ta.”

Térdeplő Thália f 8–9. oldal

g Prh le Ger gely

b A ma gyar or szá gi öku me ni kus ima hét ha -
gyo má nyo san öku me ni kus if jú sá gi is ten -
tisz te let tel zá rul. Ezt a hi va ta los zá ró al kal -
mat 2006-ig min den év ben a Lágy má nyo -
si Öku me ni kus Köz pont (LÖK) ká pol ná -
já ban tar tot ták. A szer ve zők az ese mény
fe le ke zet kö zi jel le gét kí ván ták erő sí te ni
az zal, hogy 2007-től for gó rend szer ben,
év ről év re más hely szí nen, más-más fe le -
ke zet is ten tisz te le ti he lyén ren de zik meg.
A ta valy előtt a Szi lá gyi De zső té ri re for -
má tus temp lom ban és a múlt év ben a ke -
len föl di evan gé li kus temp lom ban tar tott
al ka lom után idén a LÖK köz vet len szom -
széd sá gá ban ta lál ha tó ka to li kus Ma gyar
Szen tek temp lo ma adott ott hont az if jú -
sá gi ima hét zá ró is ten tisz te let nek ja nu ár
25-én. Az Öku me ni kus If jú sá gi Iro da
(ÖKI), a Kö zös Pont If jú sá gi Misszió és a
Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus
Ta ná csá nak (ME ÖT) If jú sá gi Bi zott sá ga
ál tal kö zö sen ren de zett is ten tisz te let li tur -
gi á já ban há rom ke resz tény fe le ke zet fi a -
tal jai vet tek részt.

A zá ró al ka lom nyi tá nya ként Pá koz di Ist ván
bu da pes ti ka to li kus egye te mi lel kész kö szön -
töt te a temp lom ban össze se reg lett „fi a ta lo kat
és ke vés bé fi a ta lo kat”. Kö szön tő jé ben hang sú -
lyoz ta, hogy ez az ese mény az öku me ni kus
ima he tet nem zár ja le, hi szen a kö zös ügye -
in kért va ló imád ság ál lan dó fo lya mat. „Azért
gyűl tünk ma itt össze, hogy is mét együtt
imád koz zunk a kö zös cél, a ke resz tény egy ség
meg va ló su lá sá ért és azért, hogy mi nél na -
gyobb lép tek kel, egy re gyor sab ban ha lad -
junk e cél fe lé ve ze tő kö zös utun kon” – ad ta
meg az öku me ni kus al ka lom alap hang ját Pá -
koz di Ist ván.

Ve szel ka Ta más re for má tus egye te mi lel kész
bűn val ló imád ság ban fog lal ta össze az idei ima -
hét te ma ti ká ját, és utalt az ima té má kat ki dol -
go zó ko re ai ke resz té nyek sa já tos nem ze ti és po -
li ti kai hely ze té re. Az imá ban a ko re a i ak ál tal vá -
lasz tott ezé ki eli alap igé ben rej lő üze net re irá -
nyí tot ta a hí vek fi gyel mét: Is ten ke zé ben eggyé
lesz az, ami egy be tar to zik, de a bűn kö vet kez -
té ben kü lön vált.

Egy ség ke re ső fi a ta lok
egy szebb jö vő ért

Be fe je ző dött az öku me ni kus ima hét

f Folytatás az 5. oldalon

b A világon ma mintegy hat mil lióan szen -
ved nek leprában, és négy mil li ó an él nek
ha lá lu kig ma ra dan dó fo gya té kos ság gal a
kór kö vet kez té ben. Min den má so dik
perc ben ki de rül va la ki ről, hogy lep rás; és
ez a sze mély min den hu sza dik perc ben
egy gyer mek. Amint a szám ada tok ból
ki de rül, a lep ra va ló ban nem csak a múlt
be teg sé ge.

A lep rá sok vi lág nap ját idén öt ven ha to dik
al ka lom mal ren dez ték meg több száz or -
szág ban. Ez al ka lom ból itt hon a Lep ra misszió
(LM) szer ve zett ün ne pi jó té kony sá gi ren dez -

vényt ja nu ár 25-én, va sár nap a bu da hegy vi -
dé ki evan gé li kus temp lom ban. Az ese ményt
Risk óné Fa ze kas Már ta re for má tus lel kész, az
LM el nö ke nyi tot ta meg. Be szá mo ló já ban
hang sú lyoz ta, mennyi re fon tos az év ez re dek -
kel ez előtt ki ala kult ha mis el kép ze lé sek és elő -
íté le tek meg vál toz ta tá sa, ezért a szer ve zet
alap ve tő fel ada tá nak tart ja a tá jé koz ta tást és
a fel vi lá go sí tást.

A jó té kony sá gi ren dez vé nyen idén Kiss Fe -
renc bap tis ta lel ki pász tor hir det te Is ten igé -
jét, a ze nei alá fes tés ről pe dig Hercz Dor man
Aliz ének mű vész, Soly má ri Tí mea gi tár mű -
vész és Iva nyic ka ja Iri na zon go ra mű vész
gon dos ko dott.

Tá vol ról sem a múlt be teg sé ge!
Jó té kony sá gi ren dez vény a lep rá sok vi lág nap ja al kal má ból

f Folytatás a 4. oldalon
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Ézsa i ás köny ve negy ve ne dik fe je ze -
té nek ele jén új hang szó lal meg: „Vi -
gasz tal já tok, vi gasz tal já tok né pe met!
– mond ja Is te ne tek.” (Ézs 40,1) Az
úgy ne ve zett „tör té nel mi” Ézsa i ás
pró fé tá tól itt ve szi át a szót a II. (De -
u te ro-) Ézsa i ás nak ne ve zett is me ret -
len pró fé ta. De nem csak ezért új az
itt meg szó la ló hang, ha nem tar tal ma
mi att is. Vé ge a fog ság íté le té vel fe -
nye ge tő pró fé ci ák so rá nak. II. Ézsai -
ás már a Ba bi lon ban ra bos ko dó né -
pet szó lít ja meg. Őket vi gasz tal ja a
sza ba du lás ígé re té vel. Ne kik mond -
ja, hogy Is ten az ide gen föl dön sem
hagy ta sor suk ra őket, ha nem el fog
jön ni hoz zá juk, és lá to ga tá sa ez út tal
nem íté le tet, ha nem sza ba du lást és
új kez de tet fog hoz ni. 

Is ten lá to ga tá sa nyel vünk ben a
csa pá sok szi no ni má ja. Egy min den
is ten tisz te le ten és bib lia órán részt ve -
vő, kró ni kus be teg pres bi ter asszony -
nak rend sze re sen sze mé re ve tet te a
fér je: „Ha nem fog lal koz nál foly ton a
Jó is ten nel, ő is bé kén hagy na té ged!
Lásd, én min den év ben csak ka rá -
csony kor me gyek el a temp lom ba, és
az év töb bi nap ján bé kén ha gyom a
Jó is tent. Így ő is bé kén hagy en -
gem!” És lát szó lag iga za volt: elő re -
ha la dott ko ra el le né re makk egész sé -
ges volt, és jog gal mond hat ta: „Az or -
vo so kat is bé kén ha gyom, és azok is
bé kén hagy nak en gem.” 

Mi ért gon dol ko dunk így Is ten lá -
to ga tá sá ról? Mi ért so rol juk a nem kí -
vá na tos, fé lel me tes dol gok kö zé?
Mi ért csak a csa pá sok ban vesszük
ész re – ha ugyan ész re vesszük – Is -
ten hoz zánk va ló kö ze le dé sét? 

Az Ószö vet ség ta nú sá ga sze rint
Is ten a tő le el for dult em ber fi gyel mét

több ször is meg pró bál ja ma gá ra irá -
nyí ta ni úgy, hogy csa pá sok kal lá to gat -
ja meg. Még is torz lesz az Is ten ről al -
ko tott ké pünk, ha csak ezt lát juk.
Mert ez Is ten nek csak az egyik ar ca.
De u te ro-Ézsa i ás pró fé ci á i ban Is ten
má sik ar cá val for dul fe lénk. 

Is ten már az Ószö vet ség ben sem
csak azért lá to gat ta meg az em bert,
hogy ön hitt sé gét meg aláz za, gőg jét
le tör je, és te remt mé nyi por szem vol -
tá ra em lé kez tes se. „Ezt mond ja a
ma gasz tos, a fel sé ges, aki örök haj lé -
ká ban la kik, szent az ő ne ve: Ma gas -
ság ban és szent ség ben la kom, de a
meg tört tel és alá za tos lel kű vel is.
Fel üdí tem az alá za to sak lel két, fel üdí -
tem a meg tör tek szí vét” – ad ja ugyan -
csak De u te ro-Ézsa i ás szá já ba vi gasz -
ta ló igé jét (Ézs 57,15). Mert „Is ten sze -
me a mély ség be néz” – vall ja en nek
nyo mán Lu ther.

De Is ten nem csak lát ja, ha nem
meg is lá to gat ja azo kat, akik nem zú -
go lód nak, ha nem el eset ten, össze tör -
ten is alá za to sak ma rad nak ve le
szem ben. Így lá to gat ta meg egy kor a
ba bi lo ni fog ság ban síny lő dő né pét is.
És eb ből a szem pont ból nem az a lé -
nye ges, hogy a nép ép pen a fog ság
szen ve dé se i nek ko hó já ban ta nul ta
meg új ra az Is ten irán ti alá za tot.

A már em lí tett pres bi ter asszony
több ször tett ta nú sá got ar ról a hi té -
ről, hogy a be teg ség min den na pi
fáj dal ma i val Is ten őt nem súj ta ni
vagy meg aláz ni akar ja, ha nem meg -
tar ta ni az irán ta va ló hű ség ben és alá -
zat ban. Mert nem az a lé nyeg, hogy
va la ki bű ne köz vet len kö vet kez mé -
nye ként vagy Is ten ki ku tat ha tat lan
aka ra tá ból, min den be lát ha tó ok
nél kül jár ja-e a mély ség út ját. A lé -

nyeg az, amit Is ten a pró fé ta ál tal
mond: „Ma gas ság ban és szent ség -
ben la kom, de a meg tört tel és alá za -
tos lel kű vel is. Fel üdí tem az alá za to -
sak lel két, fel üdí tem a meg tör tek szí -
vét.” Mert el jön hoz zá juk, mert meg -
lá to gat ja őket. 

És ami kor a het ven év el tel té vel Is -
ten vá rat la nul, hi he tet len esz köz zel,
hi he tet len gyor sa ság gal le tör te né pé -
ről a ba bi lo ni igát, hogy a nép el in dul -
has son ha za fe lé, be tel je sült a pró fé ta
jö ven dö lé se: „Ma gas hegy re menj föl,
ki öröm hírt vi szel Sion nak, ki álts erős
han gon, ki öröm hírt vi szel Je ru zsá lem -
nek! Ki álts, ne félj! Mondd Jú da vá ro -
sa i nak: Itt van Is te ne tek! Az én Uram,
az Úr jön ha ta lom mal, kar ja ural ko -
dik. Ve le jön szer ze mé nye, előt te jön,
ami ért fá ra do zott. Mint pász tor, úgy
le gel te ti nyá ját, kar já ra gyűj ti a bá rá -
nyo kat, ölé be ve szi őket, az anya ju ho -
kat sze lí den te rel ge ti.” (9–11. v.)

„Is ten sze me a mély ség be néz!” És
mind egy, hogy bű ne kö vet kez té ben
vagy pró ba té tel okán, ok kal vagy
be lát ha tó ok nél kül ta lál-e ott va la -
kit: ha úgy lát ja, hogy a mély ség ben
ver gő dő te remt mé nye alá za tot ta nú -
sít irán ta, ak kor meg lá to gat ja. És lá -
to ga tá sa nem csa pást fog hoz ni, ha -
nem sza ba du lást. Sza ba du lást és az
Is ten je len lé te meg ta pasz ta lá sá nak
min den nél na gyobb örö mét. 

A víz ke resz ti ün nep kör utol só va -
sár nap ja a meg di cső ült Krisz tus ra
irá nyít ja fi gyel mün ket. A ki vá lasz tott
há rom ta nít vány a he gyen meg ta pasz -
tal hat ta, hogy az em ber Jé zus ban
va ló ban Is ten lá to ga tott a föld re, és ez
nem csa pás, ha nem a leg na gyobb jó,
amely min den em be ri el kép ze lést
fe lül múl. Iga zá ból az ő el jö ve te lé vel

tel je sült a pró fé ta igé je: „Itt van Is te -
ne tek!” És Jé zus em be ri sze mé lyé ben
nem is csak Je ru zsá lem hez és Jú da vá -
ro sa i hoz jött el, ha nem min den nép -
hez és min den em ber hez. És a meg -
di cső ü lés he gyé ről azért in dult el a
Gol go ta fe lé, hogy az em ber lét leg na -
gyobb mély sé gé ben is je len le hes sen. 

A Gol go ta ke reszt jén meg va ló -
sul, ami em ber szá má ra el kép zel he -
tet len: Is ten függ ott, Is ten től el ha -
gyat va. Lu ther nak iga za van: ez em -
be ri ér te lem mel meg nem kö ze lít he -
tő cso da! Ezt ér te ni nem, csak hó do -
lat tal imád ni le het! Is ten kész volt idá -
ig el men ni, hogy így mu tas sa meg: ő
nem csak lát ja a bűn és ha lál mély sé -
gé ben ver gő dő gyer me ke it, ha nem
va ló ban el hagy ja ér tük a mennyet, le -
száll az is ten nél kü li ség sö tét pok lá -
ba, és – be tel je sít ve a pró fé ta sza vát
– „kar já ra gyűj ti a bá rá nyo kat, ölé -
be ve szi őket”, hogy ami kor majd új
eget és új föl det te remt, ahol tel jes di -
cső sé gé ben fog örök ké ural kod ni,
be tel je sít se a pró fé cia má sik fe lét is:
„Ve le jön szer ze mé nye, előt te jön,
ami ért fá ra do zott.”

g Vég he lyi An tal

Imád koz zunk! „Mi alatt tes ted a sír -
ban, lel ked a po kol ban volt, a la tor -
ral a pa ra di csom ban vol tál, és mint
Is ten a tró nu son is ott vol tál az Atyá -
val és a Lé lek kel együtt, min de ne ket
be tölt ve, fel fog ha tat lan Krisz tus. Mily
élet tel jes nek, a pa ra di csom nál
mennyi vel gyö nyö rűbb nek és min den
ki rá lyi pa lo tá nál ra gyo góbb nak bi zo -
nyult, Krisz tus, a te sí rod, a mi fel tá -
ma dá sunk for rá sa.” (Arany szá jú Szent
Já nos li tur gi á já ból)

VÍZ K E RE SZ T ÜN NE PE U TÁN U TOL S Ó VA SÁR NAP  ÉZ S 40,311 

„Itt van Is te ne tek!”
A VA SÁRNAP IG ÉJE

b A víz ke resz ti idő szak utol só va -
sár nap já val zá rul le a meg tes te -
sü lés nagy ün nep kö re. A víz ke -
reszt ün ne pe utá ni va sár na pok
mind egyi ke epi fá nia foly ta tá -
sá nak te kint he tő, mert Krisz tus
ki rály ként je le nik meg az evan -
gé li um el be szé lé se sze rint. Jé zus
is te ni ter mé sze té nek je lei mu tat -
koz nak meg víz ke reszt kor, a
„há rom cso dá val éke sí tett szent
na pon” és az ez  után kö vet ke ző
ese mé nyek ben is, a mai va sár na -
pon pe dig az Atya egy ér tel mű
bi zony ság té te lét hall juk a ki vá -
lasz tott ige sza ka szok ban: „Ez
az én sze re tett Fi am, aki ben gyö -
nyör kö döm…” (Mt 17,1–9; 2Pt
1,16–21)

Az ün nep gra du ál éne ke a 9. szá -
zad ban ke let ke zett, is me ret len szer -
ző től szár ma zó Rex Ch ris te, fac tor
om ni um – Krisz tus, menny, föld al -
ko tó ja (EÉ 358) him nusz. Dal la mát
éne kes köny vünk ben a – szin tén a
him nusz mű fa já hoz tar to zó – Csil la -
gok nak al ko tó ja (EÉ 359) ének től
köl csön zi.

A leg ko ráb bi ada tok az el ső ez red -
for du ló ide jé ből iga zol ják a Krisz tus,
menny, föld al ko tó ja him nuszt, ek kor
mint a szen ve dés ide jé re va ló éne ket
köz lik. A him nu szok alap ve tő en az
ima órák (zso lozs ma) ré szei, kö zü lük
né hány még is he lyet ka pott olyan mi -
sék ben, me lyek nek a fel épí té se rend -
ha gyó. A Rex Ch ris te, fac tor om ni um
a nagy csü tör tö ki li tur gi á ban kör -
me ne ti him nusz ként ta lál ha tó meg
né met és ma gyar vi dé ken is.

Mai fő é ne künk egyik ér de kes sé ge,
hogy anya nyel vi for dí tá sai vi szony lag
ké sőn, a 19. szá zad ban ké szül tek.
Lu ther ma ga „na gyon jó him nusz nak”
(op ti mus hym nus) tar tot ta ezt az
éne ket, még sem for dí tot ta le né met -
re. La tin nyel vű az a két ko rál fel dol -
go zás is, ame lyek meg örö kí tet ték je -
len lé tét az evan gé li kus ének re per to -
ár ban. Az egyik J. S. Bach négy szó la -
mú ko rál ja (BWV 335), a má sik pe dig
J. H. Sche in 1627-es Can ti o na lé já ban
ma radt fönn. Mind két mű a him nusz
ere de ti dal la mát dol goz za föl.

En nek az ének nek a má sik ér de kes
vo nat ko zá sa, hogy köz ve tett for má ban
a szö ve gé hez tar to zó sa ját dal la ma is
meg ta lál ha tó éne kes köny vünk ben. A
kö zép kor ban a Rex Ch ris te, fac tor

om ni um Eu ró pa-szer te az egyik leg -
ked vel tebb him nusz volt, több dal lam-
és szö veg va ri án sa ma radt fönn. A
12–14. szá zad fo lya mán a szö veg ben
meg je len tek ref ré nes be tol dá sok;
ilyen, a him nusz dal la má ra éne kelt tol -
da lék ként kap cso ló dott a fő szö veg hez
a Laus ti bi Ch ris te, qui pa te ris ref rén -
vers – vagy is: Di cső í tünk, Krisz tus, aki
szen ved tél (EÉ 199). A mai fő é nek nek
e „le szár ma zott ja” ön ál ló sult, és a
Rex Ch ris te, fac tor om ni um dal la -
má val össze kap cso lód va a re for má ció
ko rá tól kezd ve fon tos ré szé vé vált a
pro tes táns ének kincs nek is.

A mai va sár nap fő gon do la ta
Krisz tus is te ni di cső sé gé nek ki nyi lat -
koz ta tá sa, ez zel ke ret be fog lal ja a víz -
ke reszt és a rá  kö vet ke ző va sár na pok
üze ne tét. Eb ben az idő szak ban hét -
ről hét re el hang zik a ke gye lem hir de -
tés ben: „ Is ten meg kö nyö rült raj tunk
a Jé zus Krisz tus ál tal, aki ben az Ige
test té lett, itt élt kö zöt tünk, és aki nek

lát tuk di cső sé gét, mint az Atya egy -
szü lött jé nek di cső sé gét.”

Az em ber ré lett Krisz tus ban ma -
ga Is ten je lent meg a föl dön, hogy
majd hús vét kor bűn bo csá na tot ad jon
az em be rek nek. Ezt a gon do la tot
hang sú lyoz za a mai va sár nap ra vá -
lasz tott gra du ál ének: „Krisz tus,
menny, föld al ko tó ja, / A hí vők nek
Meg vál tó ja, / Hall gass meg, ha té ged
ál dunk, / S tró nod hoz száll imád sá -
gunk! // Ádám ban mi mind vét kez -
tünk, / Kár ho zat ra ezért es tünk; / De
te ke reszt fán meg hal tál, / És né künk
éle tet ad tál. // Di cső sé ged ből le jöt tél,
/ Mi tes tünk be fel öl töz tél; / S kik a
bűn út já ra té rünk, / Sok nagy kínt
szen ved tél ér tünk. // Fog ság ból meg -
sza ba dul tunk, / Se be id del meg gyó -
gyul tunk; / Bűn től, ha lál tól, ó, ál dott,
/ Meg vál tot tad a vi lá got.” (1–4. vsz.)

A zá ró két stró fa már a kö vet ke ző
nagy ün nep fé nyét ve tí ti elő re: „Ke -
reszt fád ki rá lyi trón lett, / Er re a föld
meg resz ke tett; / Lel ked ég be szállt,
szent Föl ség, / S el sö té te dett a föld s
ég. // A menny ben meg di cső ül tél, /
Is ten nek jobb já ra ül tél; / Ott a te ki -
rá lyi szé ked, / On nan kor mány zod
né ped.” Ámen.

g Bar ta-Gom bos Ari kán

Krisz tus, menny, föld al ko tó ja
É NE K K INCSTÁR

forrás

SE MPER REFOR M ANDA

„Ez a hír és vigasztaló üzenet, az
evan géliumi vagy isteni híradás azért
is neveztetik Újtestamentumnak,
mert olyan, akár a testamentumok,
amelyekben a haldokló kiosztja ja-
vait; így rendelkezett Krisztus is halála
előtt arról, hogy az evangélium az
egész világon hirdettessék, hogy min-
den hívő lélek az ő birtokát, vagyis
életét, amely legyőzi a halált, igazsá-
gát, amely eltiporja a bűnt, és üdvös-
ségét, amellyel megmenekül az örök
kárhozattól, kapja örökségül. A sze-
gény halandó, aki bűnben hal meg, és
a pokolra jut, nem is hallhat vigaszta-
lóbbat, mint Krisztustól ezt a drága jó
hírt, ezért szíve mélyéről kacag és ör-
vendezik, ha elhiszi igazságát.” 

d Luther Márton:
Előszó az Újtestamentumhoz

(Szita Szilvia fordítása)

Az Evangélikus Élet 2005., 2006., 2007. és 2008. évi lapszámai
PDF formátumban letölthetők a www.evangelikuselet.hu címről.

Mennyei Atyánk! Ál dunk té ged, hogy
mun ká lod az egy sé get a ke resz té nyek
kö zött. Annyi kö zöt tünk az egye net -
len ség, a disz har mó nia! Sok szor vár -
juk csak ma gunk tól, hogy fel tölt sük
a kö zöt tünk lé vő völ gye ket, sza ka dé -
ko kat, el ta ka rít suk a he gye ket és a
hal mo kat. A ma gunk egye net len sé -
ge in, hi tet len sé gén is em be ri erő vel
sze ret nénk úr rá len ni. Add, hogy
meg lás suk éle tünk ben a te mennyei
di cső sé ge det, hi szen csak a te fé nyed
ad hat szá munk ra erőt, re mény sé get.

Ott ál lunk, Urunk, éle tünk sö tét
er de jé nek fái kö zött, mint a me zí te -
len sé gé re rá döb bent Ádám és Éva.
Hívsz ben nün ket, vá gya ko zunk a
han god után, de nem me rünk ki lép -
ni a ho mályt adó fák kö zül. Sok szor
már el hisszük, hogy a ma gunk csen -
des sö tét sé ge je len ti szá munk ra a biz -
ton sá got, a nyu gal mat, a bé kes sé get.
Ké rünk, ne mondj le ró lunk, hívj
min ket éle tünk min den nap ján.

Imád ko zunk azo kért, akik fél nek a
te vi lá gos sá god ban szem be néz ni ön -
ma guk kal, akik a ma guk hi té ben és
val lá sos sá gá ban bíz nak, és a te fé nyed
min dent meg vi lá go sí tó, át ha tó ere jét
csak má sok ban sze ret nék lát ni. Mu -
tasd meg ne künk na pon ként is te ni di -
cső sé ge det, hogy ne ma gunk ban, ha -
nem csak ben ned bíz zunk.

Ké rünk, légy azok kal, akik most
ter ve zik éle tü ket, se gítsd test vé re in -
ket, hogy a tő led ka pott va ló di ér té -
kek alap ján akar ják föl di éle tü ket
meg él ni. Imád ko zunk azo kért, akik
kö zép ko rú ként már nem ter vez nek,
re mény te len nek lát ják éle tü ket, akik
el vesz tik mun ká ju kat, vagy aki ket el -
bi zony ta la ní ta nak az újabb és újabb
ki hí vá sok. Bá to rítsd őket, hogy elég
né künk a te ke gyel med, mert a te
erőd erőt len sé günk ál tal is cél ba ér.

Légy azok kal, akik be te gen, ma gá -
nyo san, fáj dal mak kal ter hel ten, gyó -
gyu lás ra vágy va imád koz nak hoz zád.
Győzd meg őket, hogy nem az em be -
ri erő és aka rat az, ami meg tart ben -
nün ket éle tünk ne héz sza ka sza i ban,
ha nem egye dül a te in gyen ke gyel med.

Ké rünk, ra gyog tasd fel di cső sé ge -
det egy há zunk ban és az egész földön,
hogy a hi á ba va ló vi lág kö te lé kei ne
szo rít has sa nak ben nün ket a re mény -
te len ség és bi zal mat lan ság sö tét sé gé -
be, ha nem meg ta nul junk éle tünk
min den nap ján min dent át fo gó, min -
de nek re ki ára dó ke gyel med ből él ni.
Áldj meg min ket, Urunk! Ámen.

Oratio
œcumenica
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Az Oros há zi Evan gé li kus Óvo da,
Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um im -
már he te dik al ka lom mal ren dez te
meg ja nu ár 23-án a ma gyar kul tú ra
nap ja előtt tisz te leg ve a Köl csey
vers mon dó és nép dal ének lé si ver -
senyt az or szág összes evan gé li kus di -
ák ja, va la mint az oros há zi és kör -
nyék be li ta nu lók szá má ra. A ver seny -
hez kap cso ló dó an – a ha gyo má -
nyok hoz hí ven – rajz pá lyá za tot is
meg hir det tek. A sza va ló ver seny re
és a rajz pá lyá zat ra a 7–12. osz tá lyo -
sok, az ének ver seny re pe dig az 5–12.
osz tá lyo sok je lent ke zé sét vár ták.

A sza va ló ver se nyen a kö te le ző
vers Köl csey Fe renc Him nusza volt.
A sza ba don vá lasz tott vers sel a szer -
ve zők a Ka zin czy-év hez igye kez tek
kap cso lód ni, így egy anya nyelv ről
szó ló vers tol má cso lá sa volt a ta nu -
lók fel ada ta. Az éne ke sek kö te le ző
da la az I. ka te gó ri á ban (5–6. o.) a Re -
pülj ma dár, re pülj; a II.-ban (7–8. o.)
az Az hol én el me nyek; a III. ka te gó -

ri á ban (9–12. o.) a Bús a kis ger li ce
ma dár volt. A rajz pá lyá za ton a ta nu -
lók egy Him nusz-il luszt rá ci ó val vagy
egy Ka zin czy-év hez kap cso ló dó pla -
kát ter ve zé sé vel in dul hat tak. A be kül -
dött mun ká kat az is ko la dísz ter mé -
ben te kint het ték meg az ér dek lő dők.

Az ének- és sza va ló ver seny re
össze sen öt ven hét di ák je lent ke zett,
a rajz pá lyá zat ra hatvanegy ta nu ló
küld te el mun ká ját.

A ver seny – az is ko la igaz ga tó já -
nak, Jan tos Ist ván né nak a kö szön -
tő sza vai után – igen fel eme lő pil -

la na to kat tar to ga tott a hall ga tó -
ság nak. A szép sza va la tok és ének -
lé sek után az ered mény hir de tés iz -
gal mas per cei kö vet kez tek. A ver -
seny zők tel je sít mé nyét a zsű ri el nö -
kök mi nő sí tet ték. A sza va lókét a 7–
8. osztályosok ka te gó ri á já ban Ve té -
si né Pet rá nyi Er zsé bet, a Kos suth
La jos Köz ok ta tá si In téz mény nyu -
gal ma zott ma gyar ta ná ra; a 9–12.
osztályosokét Var ga Zol tán, a Ma -
gyar Rá dió mun ka tár sa; az ének -
lőkét Ká kay Ist ván, a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos
Iro dá já nak igaz ga tó ja ér té kelte. A
kép ző mű vé sze ti al ko tá so kat Ce lus -
ká né Csep re gi Alí cia, az in téz mény
ta ná ra mi nő sí tet te.

g Oláh Ri ta

Újra Köl csey-ver seny
a Him nusz szü le tés nap ján Pél da ér té kű együtt mű kö dés va ló sult meg Pá pán a Bib lia évé ben a vá ros ve -

ze té se, az egy há zak he lyi kép vi se lői és a vá ro si mú ze u mok, gyűj te mé nyek
kö zött – hang zott el ja nu ár 24-én az evan gé li kus gyü le ke ze ti ház ban tar tott
saj tó tá jé koz ta tón. Az ese mény re a Bib lia-év zá rá sa ként ke rült sor a vá ro si
kul tu rá lis in téz mé nyek ve ze tő i nek, il let ve a lel ké szek nek a rész vé te lé vel.

Dr. Ál do zó Ta más al pol gár mes ter ki je len tet te, hogy az együtt mű kö dés ben
részt ve vők gaz da gít hat ják egy mást, rá cso dál koz hat nak egy más ér té ke i re. Pél -
dá ul olyan könyv tá ri ér de kes sé gek re is si ke rült fel hív ni a fi gyel met, ame lyek rit -
kán ke rül het nek a lá to ga tók sze me elé – mon dot ták a gyűj te mé nyek kép vi se -
lői. Az együtt mű kö dés má sik gyü möl cse az a fü zet volt, amely ben az egész Bib -
lia-év pá pai prog ram jai ol vas ha tók. 

g P. S.

Pápai példa

Túl va gyunk az ima hé ten. Bi zo nyá -
ra akad nak, akik va ló ban úgy ér zik:
szép volt, jó volt, elég volt… Ha Is -
ten en ge di és élünk, jö vő re majd is -
mét ta lál ko zunk. Pe dig 2009 új le he -
tő sé get kí nál. 

At tól tar tok, nem min den ki fi -
gyelt fel a Ma gyar or szá gi Egy há zak
Öku me ni kus Ta ná csa (ME ÖT) de -
cem be ri köz gyű lé sé nek aján lá sá ra,
amely la punk ban is meg je lent. Em -
lé kez te tő ül a lé nyeg: „A ME ÖT köz -
gyű lé se ajánl ja tag egy há za i nak, hogy
a Te rem tő irán ti há lánk és hó do la -
tunk ki fe je zé se, a te rem tett vi lág tu -
da tos meg őr zé se és fe le lős vé del me,
öku me ni kus együtt mun kál ko dá sunk
ki szé le sí té se és meg erő sí té se ér de ké ben
2009-től a szep tem ber utol só és ok tó -
ber el ső va sár nap ja kö zöt ti idő sza kot
te rem tés vé del mi hét ként hir des sük
meg és ün ne pel jük a ME ÖT tag egy -
há za i hoz tar to zó gyü le ke ze tek ben és
in téz mé nyek ben.”

Ez zel vég re csat la koz ha tunk a
2007-ben Nagy sze ben ben tar tott
har ma dik eu ró pai öku me ni kus nagy -
gyű lés fel hí vá sá hoz, ame lyet az öreg
kon ti nens ka to li kus, or to dox és pro -
tes táns ve ze tői így fo gal maz tak meg:
„Ja va sol juk, hogy a szep tem ber 1-je és
ok tó ber 4-e köz ti idő sza kot szen tel jük
a te rem tés vé del mé ért és a fenn tart -
ha tó élet stí lu sok el ter je dé sé ért va ló
imád ko zás nak, hogy ez ál tal el len sú -
lyoz zuk tet te in ket, ame lyek a klí ma -
vál to zás hoz ve zet tek.”

A cél, hogy új ra fel is mer jük: a vi -

lág, amely ben élünk, nem csu pán
na tú ra, ha nem el ső ren den: kre a tú ra!
A fel vi lá go so dás fél re ve ze tő jel sza va
he lyett – „Vissza a ter mé szet be!” –
hir des sük: „Vissza a Te rem tő höz!”
Min de nek Ura, Al ko tó ja és Fenn tar -
tó ja fe le lős gaz da ként he lyez min ket
a te rem tett vi lág ba, hogy őriz zük és
mű vel jük az ő jó rend je és aka ra ta sze -
rint, együtt te remt mény tár sa ink kal,
együtt te remt mény tár sa ink ja vá ra.

Mind ez csak an nak a szá má ra tűn -
het üres jel szó nak, aki vi lá gunk olyan
rej tett oá zi sá ban él, ahol nem fe nye -
ge ti a szennye zett le ve gő, víz és élel -
mi szer ve szé lye. De va jon akad hat-e
még ilyen ste ril „óvó hely” az em ber
ál tal meg mér ge zett föld go lyón?!

Az ima he ti tex tu sok kö zött több -
ször is elő ke rült a te rem tés tan Mag -
na Char tá ja ként em le ge tett pá li ige -
sza kasz: „…a te rem tett vi lág só vá rog -
va vár ja az Is ten fi a i nak meg je le né -
sét.” (Róm 8,19) Nyil ván va ló, hogy az
apos tol két ezer év vel ez előtt még
nem az öko ló gi ai krí zis re gon dol va
ve tet te pa pír ra eze ket a drá mai so ro -
kat, de ma bát ran ak tu a li zál hat juk
üze ne tét eb ben a kon tex tus ban is.

A te rem tett vi lág vég ső so ron az
em ber től, az em ber gát lás ta lan, fe le -
lőt len ön zé se mi att szen ved. Emi att
hang zik a pusz tu ló er dők, ki ha ló ál -
lat fa jok gyak ran né ma se gély ki ál tá sa.
De pa ra dox mó don ma ga az em ber is
szen ved mind et től. Szen ve dünk má -
sok és ön ma gunk mo hó ön zé sé től. Rá
kel le ne döb ben nünk vég re, hogy mi

is szer ves, in teg ráns ré szei va gyunk a
te rem tett vi lág nak: ve le együtt szen -
ve dünk, és ve le együtt só vár gunk.

Ta lán eb ben az össze füg gés ben
rö vid em lí tést ér de mel, hogy mi -
lyen lát vá nyos só vár gást, szin te mes -
si ás vá ró re mény sé get fi gyel het tünk
meg em be rek tö me gé nek az ar cán az
új ame ri kai el nök be ik ta tá si ün nep -
sé gén. De re á li san gon dol kod va tud -
nunk kell: egyet len em ber, még ha
ame ri kai el nök is, még ha va ló ban
újat és mást re mél he tünk is tő le,
mint le kö szönt előd jé től, egy ma gá -
ban nem tud cso dá kat ten ni meg seb -
zett, be teg vi lá gunk ban…

A só vár gás anya nyel vünk szem lé -
le tes, so kat mon dó, gyö nyö rű ki fe je -
zé se: a só ra vá ró em ber vá gya ko zá -
sa, re mény sé ge rej lik ben ne. Azt
vár juk, ami, aki új ra za ma tot hoz ízet -
len, ki égett éle tünk be, és gá tat szab
a rom lás nak, meg őriz ve ér té ke in ket.
Nem vé let len, hogy az, aki éle tét ál -
doz ta a vi lá gért, hogy le győz ze a
bűn, a ha lál pusz tí tó ha tal mát, így ha -
tá roz ta meg ta nít vá nyai iden ti tá sát,
kül de té sét: „Ti vagy tok a föld só ja.”
(Mt 5,13)

Az Is ten Fi á tól jó ízt ka pott „Is ten-
fi ak”, a Mes ter kre a tív sze re te té től
„za ma tos” ta nít vá nyok meg je le né sé -
re só vá rog a vi lág. Azok ra vár, akik
éven te nem csak egy hé tig ké pe sek
együtt imád koz ni és egy más ra fi gyel -
ni, ha nem ké szek a fo lya ma tos és fe -
le lős együtt gon dol ko zás ra és cse lek -
vés re. Nem csak ki emelt cé lo kat szol -
gá ló kam pány idő sza kok ban, mint
ami lyen a Bib lia éve vagy a Vá ros -
misszió volt, ha nem az úgy ne ve zett
szür ke hét köz na pok ban is, hogy egy
él he tőbb vi lá got ad has sunk to vább
gyer me ke ink nek, uno ká ink nak.

Há la Is ten nek, va la mi el in dult:
ap ró je lek, kis lé pé sek. Ilyen a szep -
tem ber vé gé re meg hir de tett te rem -
tés vé del mi hét, mely nek elő ké szí té -
se ér de ké ben ér té kes ki ad vá nyok
so ra je lent meg. El ső ként a Lu ther Ki -
adó tet te asz ta lunk ra A te rem tés ün -
ne pe cí mű, la punk ban már is mer te -
tett köny vet, amely a té má val kap cso -
la tos teo ló gi ai ta nul má nyok, fo tók, li -
tur gi kus szö ve gek gaz dag tár há za.

Ka to li kus test vé re ink sem ma rad -
tak le a ne mes ver seny ben. Sőt a kö -
zel múlt ban egy szer re négy, az egész
té ma kört át fo gó ki ad ványt je len tet -
tek meg a Szent Ist ván Tár su lat gon -
do zá sá ban, re me kül át gon dolt kon -
cep ció sze rint. A Ma gyar Ka to li kus
Püs pö ki Kon fe ren cia kör le ve let adott
ki a te rem tett vi lág vé del mé ről, az eb -
ben fog lal tak kéz zel fog ha tó vá té te lé -
hez pe dig há rom kí sé rő fü zet is meg -
je lent. Az el ső egy ta nul mány gyűj te -

mény, amely a kör nye zet tu da tos
gon dol ko dást igyek szik elő se gí te ni.
A má so dik a te rem tés vé de lem ről
szól lel ki pász to rok nak, kö zös sé gek -
nek. A har ma dik pe dig ka te che ti kai
óra váz la to kat kí nál, a leg kü lön bö -
zőbb kor cso por tok ban se gít ve a kör -
nye ze ti ne ve lést.

Em lí tést ér de mel még, hogy a
ME ÖT – egy há zunk Ara rát mun ka -
cso port já val együtt mű köd ve – az
ima hét hez ki adott fü zet hez ha son ló
se géd anya got ké szít elő a szep tem be -
ri te rem tés vé del mi hét re.

Mind eze ket nagy sze rű en hasz -
nál hat juk mi is gyü le ke ze ti kö zös sé -
gek ben épp úgy, mint ok ta tá si in -
téz mé nye ink ben. Bő sé ges a kí ná lat,
van mu ní ció a kö zös gon dol ko dás -
hoz, öku me ni kus együtt mun kál ko -
dás hoz. Nem kell jö vő ja nu á rig, de
még ez év szep tem be ré ig se vár -
nunk. Ne fe led jük az apos tol éb -
resz tő sza vát: „…a te rem tett vi lág só -
vá rog va vár ja az Is ten fi a i nak meg -
je le né sét” – akik mi is le he tünk!

Szep tem ber vé gén foly tat juk?
É GTÁJOLÓ

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület
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Trajtler Gábor kitüntetése
Bel vá ros-Li pót vá ros Ön kor mány za tá nak kul tu rá lis, em be ri jo gi és ki sebb sé -
gi bi zott sá ga a ke rü let ben vég zett ki ma gas ló kul tu rá lis te vé keny sé ge el is me -
ré se ként Köl csey Fe renc-dí jat ado má nyo zott Trajt ler Gá bor or go na mű vész -
nek, aki idén töl ti be nyolc va na dik élet évét, és im már öt ve ne dik éve szol gál
a De ák té ri gyü le ke zet ben. A ki tün te tés ün ne pé lyes át adá sá ra ja nu ár 22-én,
a ma gyar kul tú ra nap ján ke rült sor a Pi linsz ky Já nos iro dal mi ká vé ház ban.

Feb ru ár 4-én, szer dán 20 óra kor a Ma gyar Ka to li kus Rá dió hul lám hosszán
je lent ke zik A hit örö me cí mű mű sor. Az adás té má ja: Az öku me né evan -
gé li kus szem mel. Ken deh K. Pé ter evan gé li kus lel késszel, a Lu ther Ki adó
igaz ga tó já val Tö rök Csa ba be szél get. A rá dió Bu da pes ten és kör nyé kén
a 810 kHz-es, az or szág más ré sze i ben az 1341 kHz-es kö zép hul lá mon
fog ha tó. A mű sor el ér he tő a www.ka tra dio.hu in ter ne tes ol da lon is.
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Az ér dek lő dők és a tá mo ga tók film -
ve tí tés és be szá mo lók se gít sé gé vel is -
mer ked het tek meg a misszió szol gá -
la tá val. A szer ve zet tag jai a gyó gyí -
tás szé les kö rű biz to sí tá sá val, jog- és
ér dek vé de lem mel, fel vi lá go sí tás sal,
egész ség meg őr zés sel, ön se gí tő há ló -
zat ki épí té sé vel, re ha bi li tá ci ó val, ok -
ta tás sal, re in teg rá lás sal és még sok
min den más sal pró bál ják se gí te ni,
meg könnyí te ni a be teg ség ben szen -
ve dők éle tét.

„A lep rás be te gek kel va ló bá nás -
mód a vi lág szá mos or szá gá ban nem -
csak egész ség ügyi, ha nem egye ne sen
em be ri jo gi kér dé se ket vet fel. Hi szen
ho gyan le het meg aláz ni, meg bé lye -
gez ni, ki re kesz te ni és a tár sa da lom -

ból ki ta szí ta ni mil li ó kat azért, mert
egy bi zo nyos be teg ség ben szen ved -
nek? Mi vel nem tud ják ma gu kat
meg  vé de ni, és ér de ke i ket nem tud -
ják kép vi sel ni, ezt ne künk kell meg -
ten nünk he lyet tük” – össze gez te fel -
ada ta i kat Geoff War ne, a Nem zet kö -
zi Lep ra misszió fő igaz ga tó ja a lep ra
el le ni harc vi lág nap ja al kal má ból írt
le ve lé ben, me lyet min den meg em lé -
ke ző tag or szág nak el kül dött. 

Az LM rész ben e cél meg va ló sí tá -
sá ért hoz ta lét re a Lep rá so kért Ala -
pít ványt. En nek se gít sé gé vel ezen túl
le he tő sé gük nyí lik ál la mi pén zek
meg pá lyá zá sá ra, va la mint – há rom
év múl va – fo gad hat ják a sze mé lyi
jö ve de lem adó fel aján lott egy szá -
za lé kát is.

g Je nei Or so lya

Jó té kony sá gi
ren dez vény a lep rá sok
vi lág nap ja al kal má ból

f Folytatás az 1. oldalról

Egy hé ten be lül ik tat ják hi va ta lá ba
mind a négy meg vá lasz tott re for má -
tus püs pö köt. A hat év re meg vá lasz -
tott püs pö kök vi lá gi ve ze tő tár sai, a
fő gond no kok, va la mint az egy há zi és
vi lá gi fő jegy zők is ek kor fog lal ják el
hi va ta lu kat. 

A Ti szá n in ne ni Egy ház ke rü let -
ben ja nu ár 24-én, szom ba ton Mis kol -
con, a Ti szán tú li Egy ház ke rü let ben
ja nu ár 27-én, ked den Deb re cen ben,
a Du na mel lé ki Egy ház ke rü let ben ja -
nu ár 28-án, szer dán Bu da pes ten, a
Du nán tú li Egy ház ke rü let ben pe dig

ja nu ár 30-án, pén te ken Pá pán tar tot -
ták-tart ják a be ik ta tást.

A négy egy ház ke rü let kö zül csak
a du nán tú li ban vá lasz tot tak új püs -
pö köt Ste in bach Jó zsef sze mé lyé -
ben, aki Már kus Mi hályt vált ja.
Már kus Mi hály az egy há zi tör vény
sze rin ti leg több időt, há rom cik lust,
az az ti zen nyolc esz ten dőt töl tött a
Du nán tú li Egy ház ke rü let élén. A
má sik há rom püs pö köt új ra vá lasz -
tot ták, így to vább ra is Bölcs kei
Gusz táv a Ti szán tú li, Bo gár di Sza -
bó Ist ván a Du na mel lé ki, Cso mós

Jó zsef a Ti szá n in ne ni Egy ház ke rü -
let püs pö ke.

Az egy ház ke rü le tek ala ku ló ülé sü -
kön im már az újon nan be ik ta tott
püs pö kök kel az élü kön új tiszt ség vi -
se lő ket is vá lasz ta nak, pél dá ul a ke -
rü le tek bí ró sá gát, püs pö ki tit ká ra it,
jog ta ná cso sa it. Ezen kí vül ta go kat
je löl nek a zsi na ti bí ró ság ba, bi zott sá -
gok ba és a zsi na ti ta nács ba.

A zsi nat lel ké szi el nö két a négy
püs pök kö zül vá laszt ják majd meg
feb ru ár 25-én.

d For rás: www.re for matus.hu

Re for má tus püs pö kök be ik ta tá sa

Csú szás men tes bur ko lat, „el tün te -
tett” kü szöb, für dő kád he lyett zu -
hany tál ca – né hány pél da ar ra, ho -
gyan le het vi szony lag kis át ala kí tás -
sal-be ru há zás sal biz ton sá go sab bá
ten ni egy ott hont. A Ma gyar Mál tai
Sze re tet szol gá lat nem ré gi ben meg -
hir de tett idős ba rát la kás prog ram ja
ke re té ben ilyen mun ká la to kat kí -
ván nak tá mo gat ni.

A prog ram cél ja – aho gyan a ja -
nu ár 26-ai saj tó tá jé koz ta tón Győ ri-
Da ni La jos, a sze re tet szol gá lat kö -
zép-ma gyar or szá gi ré gi ó já nak ve ze -
tő je is el mond ta – an nak elő se gí té -
se, hogy az idős ko rú ak mi nél
hosszabb ide ig sa ját la ká suk ban él -
hes se nek, ön ál ló an. A Szo ci á lis és

Mun ka ügyi Mi nisz té ri um mal kö -
zö sen ki írt pá lyá za ton ma xi mum
brut tó négy száz ezer fo rint ra pá -
lyáz hat nak azok a hat van öt év nél
idő sebb ma gyar ál lam pol gá rok, akik
ott hon él nek, és va la mi lyen szo ci á -
lis alap el lá tás ban – pél dá ul ét kez te -
tés ben, há zi se gít ség nyúj tás ban, nap -
pa li el lá tás ban – ré sze sül nek. A ren -
del ke zés re ál ló össze sen kö zel két -
száz öt ven mil lió fo rint elő re lát ha -
tó an hat száz la kás át ala kí tá sá nak
költ sé ge it fe de zi.

A pá lyá za tok be adá si ha tár ide je
feb ru ár 23. Bő vebb in for má ci ó kat a
www.mal tai.hu ol da lon le het ol -
vas ni.

d EvÉ let-in fó

Biz ton ság osabb otthonok
A mál tai sze re tet szol gá lat prog ram ja idő sek nek

Ja ne Hain ing skót pres bi te ri á nus
misszi ós nő vér Ma gyar or szág 1944.
már ci u si né met meg szál lá sa után
sem hagy ta el a rá bí zott zsi dó gyer -
me ke ket – Bu da pes ten ma radt, jól -
le het sza ba don ha za tér he tett vol na
ha zá já ba. Tet té ért még ugyan ezen év
au gusz tu sá ban éle té vel fi ze tett
Ausch witz ban.

A nagy-bri tan ni ai Ho lo ca ust Edu -
ca ti o nal Trust ne vű szer ve zet a kö -
zel múlt ban kez de mé nyez te, hogy
a brit ál lam hi va ta lo san is is mer je el
a „skót Schind ler ként” em le ge tett
Jane Hain ing bá tor sá gát – je lent
meg de cem ber vé gén a The In de pen -
dent cí mű brit lap in ter ne tes ki adá -
sá ban. Ka ren Pol lock, a szer ve zet
ügy ve ze tő igaz ga tó ja a lap nak nyi -
lat koz va úgy vél te, hogy a ho lo -
kauszt brit hő se i nek tet te it ál la mi
szin ten so ha nem is mer ték el meg -
fe le lő en, ezért cél juk az, hogy fel hív -
ják a köz vé le mény fi gyel mét er re a
hi á nyos ság ra, és szor gal maz zák a
hely re ho zá sát.

A skó ci ai Duns co re fa lu ból szár -
ma zó Ja ne Hain ing har minc öt éve -
sen ke rült Bu da pest re egy le ány -
ott hon ne ve lő nő je ként. A má so dik
vi lág há bo rú ki tö ré sé nek hí ré re,
amely corn wal li nya ra lá sa köz ben ér -
te, azon nal Bu da pest re uta zott.

Ami kor a meg szál lás után a né me -
tek fel szó lí tot ták, hogy hagy ja el az is -
ko lát, és tér jen vissza Skó ci á ba, Miss
Hain ing a be szá mo lók sze rint így fe -
lelt: „Ha ezek nek a gyer me kek nek
szük sé gük volt rám a nap sü tés ben,
mennyi vel in kább szük sé gük lesz a
sö tét ség ben!”

Az ek kor negy ven hét éves nő -
vér nek azt pa ran csol ták, hogy varr -
jon sár ga Dá vid-csil la got a zsi dó
ár vák ru há já ra. Egy hó nap pal ké sőbb
kém ke dés és zsi dók kal va ló érint ke -
zés vád já val le tar tóz tat ták; az is a
bűn lajst ro mán sze re pelt, hogy a
BBC-t hall gat ta.

Ha zá já ban je len leg mind össze
egy glas go wi temp lom fes tett üveg -
ab la ka és egy – szü lő fa lu ja plé bá ni -
á ján ta lál ha tó – ap ró em lék táb la
őr zi a skót már tír em lé két. A Ja ne
Hain ing irán ti nö vek vő fi gye lem
je le ugyan ak kor, hogy tör té ne tét
Bá tor ság a há bo rú ban cí mű leg -
újabb köny vé ben Gor don Brown
brit mi nisz ter el nök is fel idé zi, il let -
ve tavaly nyá ron el ső iz ra e li lá to ga -
tá sa al kal má val szó ban is mél tat ta
hon fi tár sa hő si es sé gét. A „skót
Schind ler” éle té ről, aki egyi ke volt
a ho lo kauszt „mind össze” tíz skót ál -
do za tá nak, film is ké szü l.

d MTI

Ja ne Hain ing,
a „skót Schind ler”

Mi u tán a re for má tus püs pö ki hi va -
tal né hány hó na pon be lül Veszp -
rém ből Pá pá ra köl tö zik, Győr ma -
rad az egyet len du nán tú li vá ros,
amely két felekezetnek is püs pö ki
szék he lye. (Deb re cen van még ha -
son ló hely zet ben az or szág túl só vé -
gén.) Sőt ha a kö ze li pan non hal mi
apát ság ban szol gá ló püs pö köt is
ideszá mít juk, ak kor vi dé ken – sta -
tisz ti ka i lag ki fe jez ve – ha zánk nak
eb ben a tér ségé ben a leg ma ga sabb
az egy ség nyi te rü let re eső püs pö kök
szá ma.

A fő pász to rok mel lett – né ha
lát ha tat la nul – püs pö ki tit ká rok is
szol gál nak, akik fe le ke zet re va ló te -
kin tet nél kül nem dip lo má ci ai szin -
ten van nak kap cso lat ban egy más sal.
Már leg alább fél éve, hogy egy ta lál -
ko zás al kal má val meg be szél tük Bo -
dó Zol tán kol lé gám mal – dr. Pá pai
La jos győ ri ró mai ka to li kus me -
gyés püs pök sze mé lyi tit ká rá val –,
hogy nem csak te le fo non ér te ke -
zünk, vagy pro to koll al kal mak kor
ta lál ko zunk, ha nem leg alább egy szer
a hi va tal ban sze mé lye sen is meg lá -
to gat juk egy mást.

Az idei öku me ni kus ima hét le he -
tő sé get adott ar ra, hogy az el ső lé pést
meg te gyük. Evan gé li kus püs pö ki
tit kár ként a szer dai na pon így ju tot -
tam el nem hi va ta los ba rá ti – vagy
sok kal in kább test vé ri – lá to ga tás ra
a kö ze li Káp ta lan domb ra, a püs -
pök vár ba.

Ven dég lá tóm a por tán várt, majd
be mu tat ta hi va ta lát, és egy kéz fo gás
ere jé ig a me gyés püs pök is fo ga -
dott. Egy fris sí tő után az épü let meg -
te kin té se kö vet ke zett. Ve ze tőm től
meg tud tam, hogy a ró mai ka to li kus
egy ház ban min den püs pö ki hi va tal
olyan jog- és fel adat kör rel bír, mint
ná lunk az Or szá gos Iro da. Győr ben
negy ven há rom mun ka társ dol go zik
egy olyan épü let ben, amely a kü lön -

bö ző mun ka ágak iro dái mel lett he -
lyet ad kegy szer- és köny ves bolt -
nak, os tya sü tő üzem nek, az egy ház -
me gyei új ság  szer kesz tő ségé nek, de
még kony há nak is. Sé tánk so rán
meg is mer het tem a hi va tal leg fon to -
sabb mun ka tár sa it, pél dá ul dr. Bó na
Lász ló püs pö ki hely nö köt (a püs pök

he lyet te sét), aki el mon dá sa sze rint –
ki sebb-na gyobb  sza bad sá gok kal
meg sza kít va – öt ven négy éve dol go -
zik itt. Mo so lyog va em lí tet te, hogy
ter mé sze te sen eze ket a bi zo nyos
 sza bad sá go kat nem ön szán tá ból
vette ki: a párt ál la mi idők ben ve tet -
ték ki ve le, és olyan kegy he lye ken kel -
lett bent la kás sal „le töl te nie” őket,
mint pél dá ul Má ria noszt ra…

A püs pök vár zeg zu gos fo lyo só it,
szo bá it, sza lon ja it, ter me it, ká pol -
ná ját, könyv tá rát jár va be pil lant hat -
tam még a kon di te rem be is. De
meg áll hat tam a pin ce be já ra ta előtt
olyan szent he lyen is, ahol Apor Vil -
mos már tír püs pö köt egy szov jet ka -
to na pisz toly lö vé se 1945-ben ha lá -

lo san meg se be sí tet te, va la mint be -
le ül het tem ab ba a szék be, ame lyen
II. Já nos Pál pá pa ült 1996-ban,
győ ri mi sé je al kal má val. Kü lön aján -
dék volt ven dég lá tóm tól, hogy fel -
kí sért a püs pök vár tor nyá ba is,
ahon nan gyö nyö rű ki lá tás nyí lik a
vá ros ra.

Ami kor a püs pö ki tit kár na pi
prog ram já ról volt szó, Bo dó Zol tán
el mond ta, hogy a na pi pa pi te en dői,
majd reg ge li után a hi va ta li mun ka
min den nap meg be szé lés sel és kö zös
pos ta bon tás sal kez dő dik, me lyen a
püs pö kön, a tit ká ron és az iro da igaz -
ga tón kí vül a mun ka ágak ve ze tői –
ok ta tás, épí tés ügy, gaz da sá gi ve ze tő
– is részt vesz nek.

Vé gül az zal bú csúz tunk, hogy ha -
ma ro san én is ven dé gül lát ha tom kol -
lé gá mat. Ta lán va la mi kor pün kösd
után ke rí tünk rá al kal mat, jel ké pez -
ve azt, hogy nem csak a hi va ta los öku -
me nét akar juk meg él ni, ha nem a
Lé lek egye sí tő cso dá ját is.

g Me nyes Gyu la
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Öku me né ti tok no ki szin ten

…Bécs ben
Több éves ha gyo mány, hogy a bé csi
ma gyar gyü le ke ze tek kö zös is ten tisz -
te let tel zár ják az öku me ni kus ima he -
tet. Az ün ne pé lyes al ka lom ra az
anya or szág ból hív nak ven dég ige hir -
de tőt. Ja nu ár 25-én a bécs-bel vá ro -
si re for má tus temp lom ban Gáncs
Pé ter, a Dé li Evan gé li kus Egy ház ke -
rü let püs pö ke pré di kált. Az is ten tisz -

te le ten együtt szol gált Kar vansz ky
Mó ni ka re for má tus se géd lel kész,
Soós Mi hály re for má tus lel kész,
Gáncs Pé ter püs pök, dr. Soly már
Mó ni ka evan gé li kus lel kész, il let ve Si -
mon Fe renc ró mai ka to li kus es pe res.

…Mis kol con
Zsú fo lá sig meg telt a Mis kol ci Egye tem
dísz au lá ja ja nu ár 25-én dél után. Több

mint ezer öt száz hí vő éne kelt, imád -
ko zott együtt az ima hét zá ró is ten tisz -
te le tén, amely Ter nyák Csa ba ró mai
ka to li kus ér sek, Cso mós Jó zsef re for -
má tus püs pök, D. Sze bik Im re nyu gal -
ma zott evan gé li kus püs pök, Ko csis Pé -
ter Fü löp gö rög ka to li kus püs pök, il -
let ve Pe csuk Ot tó, a Ma gyar Bib lia tár -
su lat fő tit ká ra szol gá la tá val zaj lott. 

d EvÉ let-in fó

Ima hét zá ró isten tisz te let…

Bodó Zoltán és Menyes Gyula
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„Szé pen be szélt ma is a tisz te len dő úr,
bár ami igaz, az igaz, hogy pon to san
mi ről is volt szó, azt ne héz len ne meg -
mon da ni…” – gon dol ta ma gá ban
Ve res Zsi ga bá csi, mi köz ben a temp -
lom ból ha za fe lé bal la gott.

– Meg jöt tem, Ró zsi! – ki ál tott be
a ház ba asszo nyá nak, ami kor ha za -
ért. 

– Is ten hoz ta! – kö szön töt te a fe le -
sé ge, majd hoz zá tet te: – Az tán si es -
sen ám, mert már vár ja a gő zöl gő le -
ves. Utá na hús lesz csi csó ká val, hoz -
zá sa va nyú és a vé gén ré tes, ahogy
sze re ti.

Asz tal hoz is te le ped tek. Et tek s
hall gat tak. Csend és nyu ga lom ho -
nolt, mint min dig. Csak az evő esz -
kö zök ütöt tek né mi zajt a ki csiny fa -
lu si kony há ban. Ami kor vé gez tek,
Zsi ga bá csi – mint ren de sen – pi -

pá ra gyúj tott, az tán szu nyó kál ni
ment. 

Fur csa ál mot lá tott.
Is ten lé pett oda mel lé, és így szólt

nagy bi zal ma san:
– El ju tott ám hoz zám a hír, Zsi ga

bá tyám, hogy nem igen tu dott mit
kez de ni szol gám mai pré di ká ci ó já val.
No, se baj! Ar ra gon dol tam, jöj jön
már el ve lem kend a temp lom ba, az -
tán be szél jen ró lam ma ga a né pek -
nek…

Meg is ijedt ám er re az egy sze rű
pa raszt em ber, és na gyot dob bant a
szí ve. De nem hi á ba volt ő a Ve res
Zsi ga, vég képp azért még sem akadt
el a sza va a nagy meg tisz tel te tés től,
ha nem bát ran Te rem tő je sze mé be
né zett, ami kor mond ta: 

– Le gyen úgy, ahogy az Úr is ten
akar ja!

Tisz te let tel le vet te ka lap ját, úgy lé -
pett be az öreg Ve res Zsi ga az Úr haj -
lé ká ba. Meg szep pent ki csit, mert a
temp lom te le volt né pek kel, ott ült a
pa dok ban a fa lu ap ra ja-nagy ja, ott
vol tak a pa pok is, a ka to li kus plé bá -
nos meg az ő re for má tus lel ké sze
épp úgy, mint a bap tis ták és az evan -
gé li ku sok ve ze tői a szom szé dos vá ros -
ból, és mind kí ván csi an vár ta: mi lesz
most…?

Az öreg Zsi ga bá csi Is ten re san dí -
tott, aki az aj tó mel let ti zug ban hú -
zó dott meg, és be le kez dett a mon dan -
dó já ba, hal kan, majd egy re han go -
sab ban, ek kép pen:

– Ked ve se im, ti, akik itt él tek, is -
mer tek mind, és jól tud já tok, né ha
meg esik, hogy sze gény öreg fe jem mel
nem fo gom fel, mit is mond tak a tisz -
te len dők… A múlt hé ten, az ima hét

ide jén is így volt, ami kor min dig
más-más pap vagy lel kész pré di kált
a temp lo munk ban. Tud já tok, szép és
ked ves dol go kat mon dott mind egyik,
ne kem még is hi ány zott va la mi. Néz -
zé tek el, ha ne he zen tu dok be szél ni ró -
la, nem va gyok én a sza vak em be re… 

Ar ra gon dol tam, hogy a mi Krisz -
tus Urunk min dig mi lyen egy sze rű en
és sze re tet tel szólt min den ki hez. A tu -
dós em be rek hez úgy, hogy ők ért sék,
az ő sza va ik kal, az egy sze rű lel kek hez
pe dig az ő nyel vü kön. Min dig Is ten -
re fi gyelt, és min den sza vá ból sze re -
tet áradt, bár ki fe lé for dult is. Még ha
ha ra gu dott, vagy meg is fed dett va -
la kit, az is az érin tett ja vát szol gál -
ta. Asze rint élt, ami ben hitt, tel je sí -
tet te az aka ra tát an nak, aki őt el küld -
te, még ak kor is, ami kor az éle tét kel -
lett ad nia.

Ti, akik az Urat szol gál já tok – a
pa pi pad fe lé mu ta tott, és köz ben már
szin te ki a bált –, és ti, akik min den va -
sár nap a temp lom ba jár tok, és azt
mond já tok ma ga tok ról, hogy a Krisz -
tus kö ve tői vagy tok, egész éle te tek kel,
min den sza va tok kal és cse le ke de te tek -
kel be szél je tek ne kem ró la, az Is ten Fi -
á ról, hogy csak ve le le gyen te le a szí -
vem! Sze res se tek en gem és a kö rü löt -
te tek élő ket is úgy, ahogy ő sze re tett,
hogy Jé zus tól ta nul has sak sze ret ni raj -
ta tok ke resz tül! Le gye tek hi te les pél -
dák, érint se tek meg, és ra gad ja tok
ma ga tok kal, hogy se én, se ti ne él jünk
hi á ba…!

A temp lom ban döb bent volt a
csönd. Is ten mo soly gott. Zsi ga bá csi
pe dig fel éb redt, és még so ká tű nő dött
fur csa ál mán.

g Gaz dag Zsu zsan na

Zsi ga bá csi ál mot lá tott

Ve szel ka Ta más rá mu ta tott az egyé -
ni és kö zös sé gi meg té rés együt tes
fon tos sá gá ra, amely nél kül nem va -
ló sul hat meg ben nünk és kö zöt tünk
a Krisz tus ban va ló tel jes egy ség.
„Szét hú zá sunk bot rá nya mi att kö -
nyör günk Is ten hez bo csá na tért és
azért is, mert kép te le nek va gyunk a
meg bé ké lés kö ve te i nek sze re pét be -
töl te ni a vi lág ban” – hang zott a re for -
má tus if jú sá gi ve ze tő fo há sza.

Az öku me ni kus if jú sá gi is ten tisz -
te let ven dég ige hir de tő je Nagy Krisz -
ti án, az eg ri ba zi li ka káp lán ja volt. Jn
17,7–11 alap ján tar tott ige hir de té sé -
ben azt vizs gál ta, igaz-e, és mennyi -
ben igaz a mon dás: „A fi a ta lo ké a jö -
vő.” A vi lág ban mű kö dik egy olyan
Lé lek, amely egy ség re hív ja a Krisz -
tus-hí vő ket hit ben, re mény ség ben és
sze re tet ben. Sok mai fi a tal ban meg -
van a fo gé kony ság a Lé lek mun ká já -
nak be fo ga dá sá ra, és ez a jö vő re
néz ve biz ta tó je len ség. A mon dás ön -
ma gá ban azon ban nem igaz, mert a
jö vő Jé zus Krisz tus ke zé ben van, és
a vi lág nak akkor van biz tos jö vő je, ha

a fi a ta lok meg hall ják a hit, re mény,
sze re tet egy sé gé re hí vó szót, és a
min den na pi gya kor lat ban is meg élik,
meg va ló sít ják an nak lé nye gét.

A kü lön bö ző irá nyok ból ér ke ző
ke resz té nyek szá má ra az egy ség tö -
rek vé sek ben rej lik a kö zös ta lál ko zá -
si pont. Ezt is jel ké pe zi szá munk ra a
ke reszt kö zép pont ja, va la mint az a
szim bo li kus cse le ke det, amely két,
egy mást ke resz te ző fa da ra bot egy kö -

zös pont ban rög zít. „Mi, aki ket min -
den té ren meg osz tott ság jel le mez,
ho gyan tu dunk még is egy irány ba
men ni?” Nagy Krisz ti án sze rint ne -
künk, akik is mer jük Jé zus ta ní tá sát,
az a fel ada tunk, hogy meg mu tas suk
a vi lág nak, mit je lent az egy hit ben és
egy kö zös ség ben meg va ló sí tott egy -
ség. Ah hoz, hogy vi lá gunk jö vő je
biz to sít va le gyen, azok ra a fi a ta lok -
ra van szük ség, akik rá ta lál nak ma -
guk ban a krisz tu si lé lek re, és ab ból ki -
in dul va fel tud ják mu tat ni a jé zu si lel -
kü let cse le ke de te it: ké pe sek imád koz -
ni és ten ni a sze gé nye kért, a nél kü -
lö ző kért, a baj ba ju tot ta kért, a há bo -
rú tól szen ve dő kért.

Kör mendy Pet ra Kor né lia, az evan -
gé li kus Egye te mi és Fő is ko lai Gyü le -
ke zet lel ké sze az is ten tisz te let li tur -
gi á já ba il lesz tett szim bo li kus cse le -
ke det je len té sé ről és je len tő sé gé ről
be szélt a gyü le ke zet nek. Egy ka to li -
kus, egy re for má tus és egy evan gé li -
kus fi a tal az if jú sá gi ének alatt két fa -
ágat kö tö zött össze ke reszt alak ba a
kö zös egy ség ke re sés jel ké pes ki fe je -
zé se kép pen. Az egész ke resz tény ség
egye te mes hit val lá sá nak, az Apos to -

li hit val lás nak az el mon dá sa köz ben
a fi a ta lok a ma gas ba emel ték az idei
ima hét szim bó lu má vá lett – Ezé ki -
el pró fé ta lá to má sa ál tal ih le tett – fa -
ág ke resz tet.

Az öku me ni kus if jú sá gi is ten tisz -
te let a Lágy má nyo si Öku me ni kus
Köz pont ban meg ren de zett sze re tet -
ven dég ség gel és ke resz tény if jú sá gi
ze ne ka rok kon cert jé vel zá rult.

g P. G.

Be fe je ző dött az öku me ni kus ima hét
f Folytatás az 1. oldalról

b …Kör mendy Pet ra Kor né lia
evan gé li kus egye te mi lel készt,
mi lyen üze ne tet hor doz, hogy
if jú sá gi is ten tisz te let tel zá rult
az ima hét, s hogy fi a ta lok fe le -
ke ze ti ha tá rok ra te kin tet nél kül
együtt ün ne pel nek.

– Évek óta ha gyo mány, hogy az
if jú ság zár ja az ima he tet. Az, hogy
az Öku me ni kus If jú sá gi Iro da, vagy -
is az ÖKI szer ve zi, ne künk ma azt
je len ti, hogy a fi a ta lok fog ják ezt to -
vább vin ni. Hogy ab ból a „bot rány -
ból”, ame lyet a ke resz té nyek szét sza -
ka do zott sá ga je lent, s amely ben él -
ni va gyunk kény te le nek, a pre kon -
cep ci ók és elő íté le tek nél kül létez -
ni ké pes, vál toz tat ni tu dó fi a ta lok
tud ják majd az egy há zat job ban az
egy ség fe lé moz dí ta ni. Ben nünk
még nem él nek át hág ha tat lan kor -
lá tok, nem épül tek fel le bont ha tat -
lan fa lak, ezért mi va gyunk azok,
akik ta lán a leg töb bet tud juk ten ni
az egy sé gért. Ezért is na gyon jó,
hogy az ÖKI szer ve zi azt az is ten -
tisz te le tet, a Kö zös Pont fesz ti vál -
misszi óban részt vevő fiatalok éne -
kel nek, és vi szik az egész li tur gi kus
szol gá la tot. Jó is, hogy ilyen gaz dag
ez az al ka lom há rom kon cert tel, tea -
ház zal, ta lál ko zás sal, kö zös ség épí -
tő együtt lét tel.

– Mint egye te mi lel kész nek mi a
ta pasz ta la ta: az év töb bi ré szé ben
is igény lik a fi a ta lok az ima he ti hez
ha son ló öku me ni kus prog ra mo kat?

– A fi a ta lok sze ren csé re na gyon
nyi tot tak, ér dek lő dő ek – bár ho vá
el men nek. Hoz zánk, az evan gé li kus
egye te mi gyü le ke zet be el ső sor ban
nem „evan gé li kus ke resz tény hát te -
rű” fi a ta lok jár nak, ha nem na gyon
so kan „kí vül ről” jö vők. Ha azt lát -
ják, hogy az egész csak egy „vi zit”,
fel vo nul tunk egy más mel lé, de lé -
nye gé ben sem mi nem vál to zik – az
nem szó lít ja meg őket. Ha élő al ka -
lom ról van szó, az vi szont mind -
annyi un kat moz dít egy más fe lé.
Utá na szí ve sen ma rad nak együtt, és
ez ter mé sze te sen nem csak az év egy
he té ben, az öku me ni kus ima hé ten
ér vé nyes, ha nem egész év ben.

– Mi az üze ne te en nek a fel nőt -
tek, és mi a töb bi, egy ház hoz nem

kö tő dő fi a tal szá má ra itt, a lágy má -
nyo si egye te mi vá ros rész ben?

– A vá lasz tó vo nal nem is fi a ta lok
és idő sek kö zött hú zó dik, ha nem –
élet kor tól füg get le nül – azok kö zött,
akik nek még nyit va a szí vük az
egy ség re, és akik nek már nem. Sen -
ki nem úgy szü le tik ugyan ak kor,
hogy a szí vé ben fa lak van nak, ame -
lyek el vá laszt ják a töb bi fe le ke zet -
től, de aki ben már fel épült, ab ban
igen ne héz le bon ta ni. Ami itt az
ÖKI-ben, a Kö zös Pont ban, il let ve

az öku me ni kus ima hét zá ró is ten -
tisz te le tén lét re jön, hi szem, hogy
pél da ér té kű, pél da mu ta tó, von zó
tud len ni min den ki szá má ra.

b …Nagy Krisz ti ánt, az eg ri ba zi -
li ka káp lán ját, a zá ró is ten -
tisz te let ige hir de tő jét ar ról,
ho gyan fo gal maz ná meg az
öku me né lé nye gét a fi a ta lok
sa já tos szem szö gé ből.

– Ez min de nek előtt Szent lé lek-
meg ta pasz ta lás, az egy ség Lel ké nek
meg ta pasz ta lá sa. Pet rá val is ar ról
be szél get tünk az imént, hogy min -
den öku me ni kus al ka lom tu laj don -
kép pen Szent lé lek-ün nep. Ez ad
ins pi rá ci ót, lel ke se dést a fi a ta lok -
nak. A Kö zös Pont ban is ez tet szik
annyi ra, ezt a lel ke se dést ta pasz tal -
tam meg. Ha hi bá zunk, vagy gyen -
gék, bű nö sök va gyunk is, ak kor is
ott van ben nünk a lel ke se dés, a
nyi tott ság egy más és Is ten iránt.

– Ter mé sze te sebb nek ve szik, hogy
az egyes fe le ke ze tek kü lön böz nek?

– Sőt sok kal po é no sab ban is
vesszük eze ket az el té ré se ket. Tu -
dunk ne vet ni a hi tünk ből fa ka dó
kü lönb sé ge ken anél kül, hogy ki fi gu -
ráz nánk a hit igaz sá go kat. A fel fo gá -
sok ban, a teo ló gi ák ban nin cse nek
ak ko ra kü lönb sé gek, sőt időn ként
egé szen ba ná lis nak tűn nek… Mind -
ezek ről öröm mel és mo so lyog va
tu dunk be szél ni, így job ban meg is -
mer jük és meg ért jük egy más hi tét.

Ez azért olyan fon tos, mert az el fo -
ga dás nak is ez az alap ja.

– Más ál lás pon tok meg is me ré se
akár erő sít he ti is a sa ját hi tün ket?

– Hogy ne. Olyan is ko lá ba jár tam,
ahol negy ven ket ten vol tunk egy
osz tály ban, és egye dül én vol tam
hit ta nos. Ezt fel kel lett vál lal nom
min den ki vel, más né ze te ket val -
lók kal szem ben, és igen erő sen
vissza ha tott a ka to li kus hi tem re, ké -
sőbb pe dig ha tás sal volt az el hí va -
tá som ra.

– Bi zo nyá ra nem elő ször ré sze se
egy olyan öku me ni kus al ka lom nak,
mint a mai.

– A Kö zös Pon ton ke resz tül
van kap cso la tom a lel ké szek kel
és a fi a ta lok nagy ré szé vel. Itt, az
ima hét zá ró al kal mán el ső íz ben
va gyok szol gá lat te vő – ta valy egy
öku me ni kus cser kész-is ten tisz te -
le ten vet tem részt Bu da pes ten.
Nagy öröm mel fo gad tam ezt a
meg hí vást. Ki hí vás nak ér zem,
hogy ma es te én szól ha tok itt a fi -
a ta lok hoz.

g K. D.

Meg kér dez tük…

A Budapesti Református Egyetemi Dicsőítők (BRED) szolgálata
az istentisztelet után

F
O

T
Ó

K
: 

P
Á

L
M

A
I 

Z
O

LT
Á

N

Nagy Krisztián, Veszelka Tamás, Pákozdi István és Körmendy Petra
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Új esz ten dő. El ső nap jai hi deg gel
kez dőd tek. És gyö nyö rű nap sü -
tés sel. Dél után sé tál tam a kö ze li ut -
cák ban, le a temp lo mig. A ha vas
lép csőn áll va meg kö szön tem Is ten -
nek az el múlt évet, azt, hogy meg -
ad ta a min den na pi ke nye ret, a
nem mú ló sze re te tet. Vissza fe lé
meg áll tam a pla tán so ros ját szó té -
ren, néz tem a vi dám gye rek csa pa -
tot, a meg szé pü lő édes anyá kat.
„Mi lesz ve lünk? A vi lág gal?” – kér -
dez tem ma gam tól. Csak va la mi -
lyen cso da ment he ti meg a ma -
gyar sá got! Er köl csi fel emel ke dés és
új já szü le tő hit. Fel kell ké szül nünk
ar ra, hogy min den így ma rad,
hosszú ide ig. Így pusz tul min den,
ahogy most. Az egész vi lág me ne -
kü lőára dat, s az em ber egy re ha zát -
la nabb az új év szá zad ban.

* * *

Köny vek köny ve pon tok ban. Az
év utol só nap ján meg néz tem a Va -
kok Bat thyá ny Lász ló Ka to li kus
Gyer mek ott ho ná nak ki ál lí tá sát. Azt
hi szem, a Bib lia évé nek egyik leg -
szebb be mu ta tó ja volt lát ha tó a
Szent An na-temp lom ban. Meg -
tud tam, Lo u is Braille va kok szá má -
ra írt köny vét 1878-ban fo gad ta el a
nem zet kö zi kong resszus. Ma gyar -
or szá gon a 19. szá zad vé gén kezd -
ték hasz nál ni ezt az írást; a 20.
szá zad ele jén a pont író gé pe ket. Az
el ső ilyen nyom ta tás sal ké szült Bib -
lia 1917-ben ke rült ki From mer La -
jos nyom dá já ból… Az 1970-es évek -
től egy há zi szer ve ze tek se gít sé gé vel
ké szült el elő ször Lu kács evan gé li -
u ma, majd a Ró mai le vél, s vé gül a
Szent írás hi ány zó köny vei. Hány ál -
do za tos élet, se gí tő kéz, mű vé szek,
szí né szek föl aján lá sa: Sin ko vits Im -
re zen gő-szép hang ján hoz zá jut hat -
tak a han gos Bib li á hoz is. A tár lat
vé gén pe dig ott az öröm te li hír: nap -
ja ink ban CD-n, mp3-on, szá mí tó -
gé pen is hall hat ják a lá tás sé rül tek a
köny vek köny vé nek örök üze ne tét.

* * *

Ke mény üze net. So kan el mond -
ták vé le mé nyü ket az el múlt év ről
és üze ne tü ket az új esz ten dő re.
Bal czó And rás há rom szo ros olim -
pi ai baj nok sza vai ke mé nyek: „A
kor mány eb ben az év ben is el té -
vesz tet te a sor ren det: előbb be
kel lett vol na val la ni min den bűnt,
az után le het eny hébb bün te té sért
es de kel ni. ” Tő kés Lász ló re for -
má tus püs pök, brüssze li uni ós
par la men ti kép vi se lő a leg fon to sab -
bat mond ta ki: „Ame lyik párt nem
haj lan dó nem zet ben gon dol kod ni,
an nak nincs he lye a köz élet ben.” 

Ki ál ta ni kel le ne a be zárt há zak -
ba és szí vek be: „Meg hal Ma gyar -
or szág!” Ment sük meg gyö nyö rű
or szá gun kat! Elég volt a fosz to ga -
tás ból és a rab lás ból. A nem zet va -
gyo ná nak a tel jes ki áru sí tá sá ból.
Most ép pen a ma gyar er dő az
utol só nagy fa la tok egyi ke. Az -
után nem ma rad más, mint a seb -
zett lel kek ver gő dő zi há lá sa. –
Ment sé tek meg lel ke in ket!

* * *

Ja nu ár. A ha ran gok el hall gat tak, a
fel röp pe nő fé nyek ki alud tak. Az
ün nep utá ni csönd ben még egy szer
oda ál lunk a ho má lyos ab lak hoz,
és az el múlt idő re gon do lunk. Az
élet re és a ha lál ra. Mit te gyünk

még? Mit mu lasz tot tunk el? Nem
kö szön tük meg Is ten nek, hogy
mennyi min dent adott ed dig: gaz -
dag éve ket, a min den na pi ke nye ret!
Meg ér tet tük az élet ér tel mét. A
leg fon to sab bat: az igaz sá got. A ke -
re sés és té ve dés, a szü le tés és el mú -
lás mö gött föl vil lan va la mi örök.
Min den fé lét akar tunk, pe dig csak az
igaz sá got kel lett vol na szol gál nunk.
Hi szen csak így le het rá ta lál ni az
öröm re. Fel fog ni, hogy min den na -
punk adós ság a sok szé pért és jó ért.

* * *

Pén tek es ti lel tár. Éj fél fe lé, az
aján dék csend ben el ké szí tem az el -
múlt év lel tá rát. Éle tem küsz kö dés
volt. Seb zett szí vem jól bír ta a
meg pró bál ta tá so kat, a rap szo di kus
idő já rást. A meg aláz ta tá so kat és rá -
gal ma kat ke vés bé. A ter ve zett
köny ve ket be fe jez tem, de az új ság -
írás nem ha gyott nyu god ni. Ment -
sé gem le gyen Kosz to lá nyi, aki –
már nagy be te gen – haj na li öt óra -
kor vár ta a rik kan cso kat, hogy
meg ve gye a Pes ti Hír la pot, és meg -
néz ze, ben ne van-e a cik ke, amely -
ben egy öt gye re kes ár va csa lá dért
emelt szót, és kért se gít sé get. 

Az el múlt év ben ol vas tam egy
cso dá la tos köny vet a vá sár he lyi
kö zép pa rasz ti gaz da vi lág ne héz
éle té ről, meg aláz ta tá suk ke reszt út -
já ról. Az öt ezer ta nyá ból csak ezer
ma radt meg, a töb bi el pusz tult! A
nők tök héj ka la pot vi sel tek, a fér -
fi ak boj tos sí sap kát.

Két ked ves köl tő ba rá tom meg -
halt. Nem volt for ra dal mas év;
gaz da sá gi vál ság volt bő ven. Az
em be rek meg fá rad tak, alig ér zé kel -
ték az or szág pusz tu lást.

* * *

Új ra kez dés. Ami kor reg gel az ál -
mok fo lyó já ból fel me rü lünk, új
na pot kez dünk. És új ra kezd jük az
éle tün ket. Be lénk vil lan, hogy men -
nyi időt el pa za rol tunk, mi lyen ke -
ve set szán tunk Is ten nek. Sok szor
meg fe led kez tünk az es ti imád ság -
ról. „A leg na gyobb új ra kez dő ma -
ga Jé zus Krisz tus, az is ten em ber –
ír ja Má rai –, aki úgy halt meg, hit -
te, de nem tud hat ta, hogy fel tá mad.”
Mi ma gunk is hisszük, de nem
tud hat juk, hogy fel tá mad ha tunk,
új ra kezd he tünk min dent. Hi tünk a
re mény hi te; min den misz té ri u ma
eb ből fo gant és épült. Mennyi fe les -
le ges dol got cse le ked tünk az el múlt
esz ten dő ben, mennyi se bet ej tet -
tünk em ber tár sa in kon! Hát ér de -
mes volt ennyi lé nyeg te len dol -
gon őr lőd nünk? Is ten új ból le ha jolt
hoz zánk, se gí tett. Min dent el ren -
de zett. Tisz ta lap pal in dul ha tunk,
új ra kezd het jük éle tün ket.

* * *

Bol dog ság. Meg ér tem az új esz ten -
dőt. Fa kó fénnyel süt a nap. Meg -
aláz ta tá so kon, fé lel me ken át gá zol -
tunk, de élünk. Idő be te lik, amíg az
em ber el hi szi az er dé lyi öreg evan -
gé li kus pap sza va it: örül jünk a reg -
gel nek! A ja nu ár kü lö nös év szak,
leg több ször kí vül esik a tél vad
tom bo lá sán. Alig van aján dé ka,
hi szen messze még a hó vi rág, a ta -
vasz il la ta. Fű tünk, de már ter vez -
zük a ki rán du lá so kat. Ez még nem
a re mény hó nap ja, nincs kü lön
dal la ma, üze ne te. Még is. Di de reg -
ve és kí ván csi an kezd jük a na po kat,
az ég re né zünk. Nem vá runk nagy
dol go kat, de örü lünk, hogy el kezd -
tünk egy újabb erő pró bát.

Jegy zet la pok
Nap ló – 2009

Szeretettel meghívjuk a Luther Kiadó és a Védegylet
kiadásában megjelent
Alternatív globalizáció a népekért és a Földért
című könyv bemutatójára.

Vendégeink:
Rogate R. Mshana, az Egyházak Világtanácsa Igazságosság, Béke és
Teremtés munkacsoportjának programigazgatója
Gáncs Péter evangélikus püspök
Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa
Gömböcz Elvira, a könyv fordítója és szerkesztője

2009. február 17., kedd, 17 óra
Pilinszky János irodalmi kávéház (Budapest V. ker., Váci u. 33.)

Megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk!

Mind azok szá má ra, akik él tek a múlt
rend szerben, a kom mu nis ta dik ta tú -
rá ban, nem le het kér dé ses, hogy ha
va la ki tu ris ta ként az zal a szán dék kal
uta zott a Szov jet uni ó ba, hogy a né -
met ki sebb ség ke resz tény val lá si kö -
zös sé ge it fel ke res se, azt a szov jet
tit kos szol gá lat, a KGB ha bo zás nél -
kül kém nek nyil vá ní tot ta, és kü lö nös
szi go rú ság gal fi gyel te meg, el len -
őriz ve min den lé pé sét.

A Fény ké pe ző gép pel és Bib li á val a
Szov jet uni ó ban cí mű könyv szer ző -
je, Ger not Fried rich evan gé li kus lel -
kész e sú lyos fe nye ge tett ség gel bát -
ran da col va pon to san az zal a ha tá ro -
zott cél lal utaz ta be a Szov jet unió tu -
ris ták elől el zárt te rü le te it, hogy
meg ta lál ja a né met szár ma zá sú evan -
gé li kus gyü le ke ze te ket, ame lyek ak -
ko ri ban tel jes il le ga li tás ban és az ál -
lam ap pa rá tus ál tal gon do san fel -
ügyelt, drasz ti kus izo lá ci ó ban él tek.

A kü lö nö sen ala posan nyomon
kö ve tett né met lel ki pász tor fi gye lem -
re mél tó, ko moly ál lam biz ton sá gi

koc ká za to kat hor do zó „kém fel sze re -
lés sel” éb resz tet te fel a tit kos szol gá -
lat nak egé szen a rend szer vál tá sig
fenn ál ló gya nú ját: rö vid nad rág ban,
szan dál ban, ke rék pár ral, egy fény ké -
pe ző gép pel, a há ti zsák já ba rej tett
Bib li á val, ter mé sze te sen fel tű nő en jó
orosznyelv- is me ret tel – és az orosz
hí vő em be rek szí vét meg in dí tó ora -
tó ri um éne ke si ké pes sé gé vel – jár ta
be a hi va ta los tu ris ta utak hoz ké -

pest igen csak fél re e ső te rü le te ket,
mé lyen bent Szi bé ria ha tal mas ren -
ge te gé ben. Püs pö ke nagy erő fe szí té -
se ket tett, hogy a kém gya nú alól fel -
men tes se, rend kí vül szo ros meg fi -
gye lé se azon ban ter mé sze te sen
mind ad dig nem szűnt meg, amíg az
NDK fenn állt.

Ger not Fried rich, a sa já tos és ki -
mon dot tan ve szé lyes misszi ót tel je -
sí tő tü rin gi ai lel kész és kép zett éne -
kes vo nat tal, au tó busszal, ke rék pár -
ral, gya log és stop pal, út ta lan uta kon
ke re sett fel evan gé li kus, bap tis ta,
or to dox gyü le ke ze te ket, hogy lel ki -

pász to ri be szél ge té sek kel, aján dék
Bib li ák kal, pré di ká ci ók kal és ének lés -
sel épít sen ki test vé ri kap cso la to kat
az akkor a Szov jet unió te rü le tén élő,
a dik ta tú ra ál tal kis hí ján el tün te tett
ke resz té nyek kel.

A rend őr ség és az ál lam biz ton sá -
gi szer vek ál ta li meg fi gye lést, aka dá -
lyoz ta tást és fe nye ge tett sé get könnyed
emel ke dett ség gel és sok eset ben hu -
mor ral ke zel te a szer ző: nem egy
eset ben csak fur fan gos trük kök kel
tud ta ki cse lez ni a nyo má ban lé vő
ál lam vé del mi tit kos szol gák éber fi -
gyel mét. A ked ves stí lus ban el be szélt
szto ri kon azon ban a múlt rend szert
is meg élt ol va só csak úgy tud mo so -
lyog ni, hogy köz ben tud ja, mi min -
dent koc káz ta tott út jai so rán a rö vid -
nad rá gos misszi o ná ri us.

Az ének lő ván dor ka lan dos uta zá -
sa i ról vissza tér ve – ele in te elő adá so -
kon és él mény be szá mo lók ban el -
me sélt – tör té ne te it pa pír ra ve tet te.
En nek ered mé nye kép pen rend kí vül
ta nul sá gos kor do ku men tum szü le tett
az 1990 előt ti Ke let-Eu ró pa leg ke mé -
nyebb dik ta tú rá já nak rej tett val lá si
éle té ről, egy több szö rö sen ki sebb sé -
gi lét ben élő, di asz pó rák ba szét -
szórt, el nyo mott kö zös ség nek a hit
élet ben tar tá sá ért ví vott min den na -
pi küz del me i ről – ar ról a kor ról,
ami kor a ke le ti tömb ben eg zisz ten -
ci á lis szem pont ból na gyon ve szé -
lyes volt va la ki nek ke resz tény nek
val la nia ma gát.

A 20. szá za di tör té ne lem egyik leg -
ré me sebb dik ta tú rá já nak pil la nat -
ké pe it, a hi tü ket, em ber sé gü ket a fe -
nye ge tett ség el le né re is meg őr ző ke -
resz té nyek tör té ne te it ked ves, ol -
vas má nyos stí lus ban fel idé ző könyv
újabb  do ku men tum azok so rá ban,
ame lyek a fe lej tés el len szü let tek.

g – p–or –

A HÓ NAP KÖN Y VE

Ger not Fried rich: Fény ké pe ző gép pel
és Bib li á val a Szov jet uni ó ban

A hó nap köny ve ak ció – február

Gernot Friedrich:
Fényképezőgéppel és
Bibliával a Szovjetunióban
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.

Elekt ro ni kus saj tó ka te gó ri á ban Di ós Ju dit, az MR1–Kos -
suth rá dió mun ka tár sa, írott saj tó ka te gó ri á ban Ka csoh
Dá ni el, a Ma gyar Hír lap új ság író ja kap ta idén a Sza lé -
zi Szent Fe renc saj tó ösz tön dí jat. 

A Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren cia (MKPK)
2001-ben ala pí tott el is me ré sét Er dő Pé ter bí bo ros, prí -
más, esz ter gom–bu da pes ti ér sek ad ta át ja nu ár 23-án,
az új ság írók vé dő szent je ün ne pé nek elő es té jén Bu da pes -
ten, a Köz pon ti Pap ne ve lő In té zet dísz ter mé ben. Az
MKPK el nö ke kö szön tő jé ben örö mét fe jez te ki, hogy van
olyan új nem ze dék, amely meg ta lál ja a he lyes han got a
mé dia vi lá gá ban, és a re mény üze ne tét tud ja köz ve tí te -
ni a tár sa da lom nak.

Di ós Ju dit a Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye te men szer -

zett szo cio ló gu si és új ság írói dip lo mát. Szak mai gya kor -
la tát a Szent Ist ván Rá di ó nál és a Ma gyar Rá di ó nál töl -
töt te. Utób bi nak a Kró ni ka cí mű mű so rá ban 2004 óta
rend sze re sen tu dó sít töb bek kö zött egy há zi ese mé -
nyek ről, szo ci á lis ügyek ről.

Ka csoh Dá ni el a Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye te men
ta nult tör té ne lem–kom mu ni ká ció sza kon. A Ma gyar Rá -
di ó nál volt gya kor nok, a Ma gyar Hír lap hoz 2007-ben ke -
rült. A lap ha sáb ja in rend sze re sen tu dó sít a fe le ke ze tek
ren dez vé nye i ről. Új ság író ként ki emelt cél já nak te kin ti a
tör té nel mi ke resz tény fe le ke ze tek kel kap cso la tos hí -
rek nek, az egy há zak üze ne té nek a hi te les meg je le ní té sét
a vi lá gi mé di á ban.

d EvÉ let-in fó

Át ad ták a Sza lé zi Szent Fe renc
saj tó ösz tön dí ja kat

g Feny ve si Fé lix La jos
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b Ün ne pel ni azt szok ták – aki él. A hol tak -
ra em lé kez ni, el mú lá su kon me ren ge ni,
ró luk a jö ven dő ko rok szá má ra me men -
tót ír ni: ugye így „szo kás”. Ez mél tó, így
il le del mes. De mit te gyünk az zal, aki
tes té ben el ment ugyan, de ra gyo gó, fel -
ka va ró szel le mé ben, pá rat lan zse ni a li tá -
sá ban itt ma radt?! Rab já vá tesz köl té sze -
té nek, nyug ta la ní tó an, je len va ló an meg -
szó lí tó, pro vo ká ló, kér de ző, fel rá zó, lé lek -
be mar ko ló. Tel jes sé gé ben má ig meg is -
mer he tet len, von zá sá ból mit sem ve szí -
tő, a mély ben rej lő vá gya kat, két sé ge ket,
fel is me ré se ket fel szín re ho zó. Nem, nem
kell me men tó. Nem kell fél ni, és nem kell
őt fél te ni at tól, hogy el fe le dik! Ady ek kép -
pen – él. Ün ne pel ni jöj jünk, akik sors ról,
élet ről, sze re lem ről, ha lál ról, Is ten ről, má -
mor ról, dac ról, vágy ról, te me tők csend -
jé ről és a ván dor té li hold já rá sá ról, egy
kü lö nös nyár éj sza ká ról – s mi min den ről
még – ál ta la újat ta nul tunk. Ün ne pel jünk,
hogy egy fény be vi lá gí tott oda, azok ba a
fel tá rat lan szeg le tek be, ahol Ady előtt
még nem járt sen ki, s ke ve sek nek lett vol -
na bá tor sá guk és ké pes sé gük lát ni és
lát tat ni úgy, amint ő tet te.

„Az utol só reg ge len…”
…nem így vár ta, a hi deg, szür ke, ja nu á ri vi gasz -
ta lan ság ban, a tél de re kán, ami kor a fagy nem
en ged szo rí tá sá ból. Nem mél tá nyos ez, így
men ni el, ilyen ma gá nyo san, hi szen a je ges szél
nem si mít hat ja utol já ra lá gyan a hal dok ló lá -
zas hom lo kát, nincs lan gyos eső, mely nek
csepp je érint he ti a ha lál küz de lem ben ki szá radt
aj ka kat, a lomb ta lan fák sem int het nek bú csút
a tá vo zónak. A me leg, té li szo bák meg hitt sé -
gé ben nem a ha lál a vá gyott ven dég! 

Azért is annyi ra fá jó, mert olyan szé pet ál -
mo dott er ről is, hogy s mi ként lesz, le het ne, fél -
ve-vágy va vi zi o nál ta, ő, aki annyi szor ki kez dett
a ha lál lal. „Aki az Élet tel ki kö tött, / Ak kor hal
meg, erő je vesz vén, / Mi kor az élet la ko da lom:
/ Csil lag-esős nyár vé gi es tén. (…) Kar mos lel -
kem nek mit fe le lek, / Ha kar mol va és fúl va kér -
di: / »Mi ért me gyünk el ilyen ko rán?« / S ha
meg mon dom, tán meg se ér ti.”

Óh, ez a „ro ko na”, a Ha lál, nem jó kor jött ér -
te… fel rúg ta a ki mon dat la nul, de még is tán
meg kö tött szö vet sé get: idő előtt ko pog ta tott.
„Előt tem Tél, nyo mom ba Nyár / S Ta vasz kor
meg ha lok.”

„Si e tett sze gény…”
Tár gyak ban, va gyon ban, e vi lá gi bir to kol ha tó -
ban alig va la mit mond ha tott ma gá é nak, Ve res
Pál né ut cai ott ho nát is a Csinsz ká val kö tött há -
zas ság nak kö szön het te. De gaz da gabb volt a
gaz da gok nál; nem kol dus: ki rály ment el ak kor,
ki lenc ven év vel ez előtt, 1919. ja nu ár 27-én a vá -
ros li ge ti Park (Li get) sza na tó ri um egyik be teg -
szo bá já ból. Ady End re, élt pon to san 41 évet és
65 na pot, a 66. reg ge lén pe dig el tá vo zott egy
be teg és meg gyö tört test ben, mert nem ma rad -
ha tott már, de úgy ment el, hogy min dent el -
vég zett és át adott, ami re hi vat va volt. „Te le volt
a lel ke kül de tés sel.” (Mó ricz Zsigmond) 

Ver set ír ni fél hol tan is tu dott… Az őszi ró -
zsás for ra da lom nap jai után még meg ír ta az
Üd vöz let a győ ző nek cí műt, az utol sót. „…meg -
ír ta a ver set, nem na gyob bat egy név jegy nél. S
ta lán nem is töb bet mon dót. De még is: le tud -
ta ad ni név je gyét éle te mun ká já nál, sze rel me
sze ren csét len sé gé nél, s a név jegy is óri ás írás, ha
óri ás nak ne ve van alá ír va.” (Ig no tus az utol só
vers „da do gó” szü le té sé ről, aki bí zott a hal dok -
ló zse ni „ke zé nek da do gá sá ban”.) Utol só sza na -
tó ri u mi fény ké pe szív szo rí tó: „Fáj az is tent ron -
csok ban lát ni” (Ju hász Fe renc) – sze mé ig be -
hú zott ka lap ja ka ri má ja alól néz a köl tő, nya -
kig nagy ka bát ba bu gyo lál va. Ka lap ján a még -
is élet je le… egy vi rág. 

Ja nu ár 27-én reg gel te hát meg tör tént, „pár
perc előtt meg halt Ady úr!” – ki ál tot ta a te le -
fon ba – az egyik ba rát vissza em lé ke zé se sze -
rint – az ápo ló nő. Öle lés sel, szi dás sal azon az

egy reg ge len, az utol só reg ge len, hi szem, nem
bán tal maz ta sen ki. Le het, hogy „nagy szí vé nek
fo ko zott mun ká ja, ame lyet nagy szen ve dé sei,
ha rag jai és uj jon gá sai hoz tak lét -
re”, okoz ta ha lá lát, amint ke ze lő -
or vo sa, Lu kács Hu gó lí rai an meg -
fo gal maz ta. Ál má ban, ne gyed ki -
lenc táj ban… ta lán, úgy re mé -
lem, va la mi szé pet ál mo dott.

„És hogy ha vé get mon da nál,
/ Hát – ak kor sin csen vé ge”
Egé szen bi zo nyos, hogy érez te és
tud ta: nem lát ja őt majd so ha
sen ki meg bé kélt, idős em ber ként,
ar cán az idők vés te ba ráz dák kal,
meg sze lí dült öreg úr ként, aki har -
ca i ba be le fá rad tan, a küz dő te ret az
if jú ság nak hagy va, gyer me kek és
uno kák kö ré ben töb bé már nem
csa táz, nem pe rel, nem lá zad,
csu pán a lé te zés örö mé től bol dog.
Ab szurd lá to más…

„Em lé kez ze tek Ady End ré re,
emel jé tek fel az ő igé it, és hajt sá -
tok vég re az ő éle té nek tör vé nyét!”
– bú csú zott Mó ricz Zsig mond, a
hű sé ges ba rát és író társ gyász be -
szé dé ben a Nem ze ti Mú ze um elő -
csar no ká ban fel ál lí tott ra va tal nál,
két nap pal az után, hogy rá ad ta a
túl part ra köl tö zött Ady ra a sö tét -
szür ke ha lot ti ru hát. Bo rús ég
alatt, szo mo rú, té li dél után ban ha ladt, höm -
pöly gött a gyász me net – ezer meg ezer em ber
fe det len fő vel – a Mú ze um kör úton, majd a Rá -
kó czi úton a Ke re pe si te me tő fe lé.

Ak kor hát – vé ge? De hogy. In nen ugyan a test
nem foly tat hat ja a lé te zést, a hang nem szól, a
nagy, ki fe je ző szem pár nem per zsel töb bé, és a
kéz nem vet het pa pír ra új so ro kat – a szel lem,
a lé nye gi Ady vi szont ma radt, a hang más ként,
de igen jól hall ha tó an szól, a te kin tet elő idéz -
te per zse lés be lül ről tá mad, és Ady End re
annyi szor kél élet re, és in dul el új ra, ahány szor
va la ki kéz be ve szi, ol vas sa, és sí ró lé lek kel
vagy épp uj jon gó öröm mel re zo nál rá; szent fé -
le lem mel vagy ka tar ti kus él mény ként esz mél rá:
mi ért is él, örül, szen ved, mi ért ma gá nyos, mi -
ért ár va Is ten nél kül itt e föl dön az em ber. 

Ez nem a vég, ez a kez det, amely min dent túl -
él, nagy sze rű és örök, mert a köl tő és köl té sze -

te nem fog lya az idő nek. Ki ránt en gem is a fog -
ság ból, sza bad dá tesz, hogy a ta va szok, a nya -
rak, a te lek és az őszök mú lá sa mit sem szá mít;
tény, de nem meg ha tá ro zó – ha a lé lek egy he -
lyet tem is bá tor, szól ni, érez ni me rő-tu dó má -
sik lé lek itt ha gyott je le it kö vet ve vál lal ja sa ját
lel ké ben az egyet len ta lál ko zást, ami ért él ni ér -
de mes.

„Van-e gyö nyö rűbb en nél?”
Ady ról le het tár gyi la go san szól ni, de e so rok író -
já nak nem si ke rül. Ah hoz már túl ré gen és túl
so kat ol vas ta, és egyes bol dog na po kon úgy
gon dol ja, ér ti is. Ady köl té sze té vel kap cso lat -
ban (pró zá já val és le ve le zé sé vel – nem mint -
ha nem len ne rá ugyan úgy mél tó – most nem

fog lal ko zunk) in kább a meg ér zés, rá ér zés a pon -
to sabb fo gal ma zás, vagy ahogy Mó ricz Zsig -
mond mond ta: „…élőbb éle tet élünk ál ta la.” 

Sok egyéb mel lett az egyik tit ka – no ha leg -
in kább: a ti tok ő ma ga – ez: szí ne ket ad. Úgy,
hogy köz ben köl té sze te élet ko ra elő re ha lad tá -
val dísz te le nebb, pu ri tá nabb lesz, rit mu sa las -
súbb, lük te té se más, amint ady sá ga mé lyebb
szin tek re ér, a meg kez dett gon do la tok a vers ol -
va só já ban vet nek hul lá mo kat.

Zse nik ké pes sé ge, a leg na gyob bak ki vált sá -
ga ez. Nem min dig szé pet, fé nye set, har so gót,

de épp ez ál tal a tel jes ké pet min de nes tül nyújt -
ja: a sö tét, a bal jós, a fe ke te, a bí bor, a li la, a drá -
mai szí ne ket is ke ze li. Hi deg ség gel épp olyan va -

rázs la to san tud bor zon gat ni, mint
ami lyen gyen géd és meg hitt ké pe -
ket te remt. De hát cso da ez? Már
a leg ele jén be vall ja: „Ha vas csú csá -
val né zi a na pot / Da lok nak szent
he gye: a lel kem. / Go nosz tár nák -
tól ál tal ver ten.”

Van, ami kor szen ve dé se annyi -
ra a mi énk, annyi ra be lő lünk fa -
kad, hogy fel jaj du lunk; hát le het,
hogy „csak egy na pig fáj min den
fá jás, / Hu szon négy óra s nem jön
rosszabb, / De ez az egy nap egy -
re hosszabb”?! Nem a ha lál köl tő -
je az, aki olyan Him nuszt ír a ta -
vasz nak, mint Ady – éle tét el ta va -
szol va, már a Ha lot tak élén tud -
va ma gát! –, vagy aki Szép Hús vé -
tot ál mo dik, Krisz tust, aki odu kat
és krip tá kat pat tant: élet re, meg -
bo csá tás ra, új kez det re vá gyik.
Há bo rú ból jön, és bé kül ni sze ret -
ne, an nak öle lé sé ben, aki a Bé ke.
Mi lyen kí nok for ral ják ki a val lo -
mást: „S óh, jaj, én ott ülök a bal -
ján” – s egy má sik él mény, ta lán
egy jó reg gel re kel ve: „Hajh, még -
is csak élsz te, Is ten.” Is ten, ki „ar -
cát még tit kol ja, rej ti, / De Nap-
sze mét nagy szá na lom mal / most

már sok szor raj ta fe lej ti.”
Ady imád koz ni ta nít, oly őszin tén, oly kí no -

kat meg spó rol ni nem aka rón, meg al ku vást, ha -
zug sá got ön ma gá nak nem en ge dőn ke re si,
ku tat ja, szó lon gat ja, áld ja, kér le li az Is tent. Az
eget ost ro mol ja, a tes ti-lel ki po kol ból ki ált, és
ki ált új ra, gyön ge sza vát megint Is ten hez eme -
li, ha jaj sza va vissza pat tan az ég pán cél já ról. Az -
tán meg nyí lik az ég, és ak kor zsol tár rá vál nak
so rai…

Hát ön biz ta tó győz kö dé se nem a mi énk?
„Az élet már adott so kat, / Bó dí tót, fur csát és
ke ser vest, / De még va la mit tar to gat.” He lyet -
tünk szól, s me ne kül nek, el ta szít ják bús da -
la it, sír ja, „kik az éle tet fé lig-élik”. „Új köny ve
fe de lé re” ezt ír ta: „Bi zo nyos, hogy gyö nyö rű
vol na, / Ha eze ket a fáj dal ma kat / Más éli és
más pa na szol ja.” A ke resz tet ki-ki le ten né, és
fel ven né a má sét, amely ta lán könnyebb.
Ne ki ez ada tott, még is, ön pusz tí tó, ön mar can -
go ló el mé je fel ki ált, hi szi és vall ja és mond -
ja, hogy higgyük és vall juk, „bűn az éle tet nem
sze ret ni”!

Ver se i vel ma gá hoz von, dia ló gus ra kény sze -
rít, part ner ré tesz, nem le het őt érin tett ség nél -
kül hu za mo sab ban ol vas ni. Egy-egy so ra a vers -
ből ki nő ve ön ál ló élet re kel, a köl tő fáj dal ma és
har ca ál tal ki ér lelt gyönggyé, csi szolt gyé -
mánt tá vá lik ke zünk ben egy adott bel ső úton,
ame lyen épp jár nunk kell.

Ün ne pel ni jöt tem Adyt, a ki lenc ven éve el -
mentet, az élőt. S amíg hi szünk a köl té szet ere -
jé ben, amíg gyö nyör köd tet, hogy ő és mi lé nye -
günk ben egy más ra ta lál tunk, míg hall juk a nap -
su ga rak zú gá sát, meg kö szön jük, hogy volt, van
– ál dott a mi ta lál ko zá sunk. 

Lel kem köl tő je, Ady: is mét ün ne pel lek
Halálának kilencvenedik évfordulójára emlékezünk

Az Úr ér ke zé se
Mi kor el hagy tak,
Mi kor a lel kem ros ka doz va vit tem,
Csön de sen és vá rat la nul
Át ölelt az Is ten. 

Nem har so ná val,
Ha nem jött né ma, igaz öle lés sel,
Nem jött szép, tü zes nap pa lon
De há bo rus éj jel.

És meg va kul tak
Hiú sze me im. Meg halt if ju sá gom,
De őt, a fé nyest, nagy sze rűt,
Mind örök re lá tom.

Hiszek hitetlenül
Istenben

Hiszek hitetlenül Istenben,
Mert hinni akarok,
Mert sohse volt úgy rászorulva
Sem élő, sem halott. 

Szinte ömölnek tört szivemből
A keserű igék,
Melyek tavaly még holtak voltak,
Cifrázott semmiség. 

Most minden-minden imává vált,
Most minden egy husáng,
Mely veri szívem, testem, lelkem
S mely kegyes szomjuság. 

Szépség, tisztaság és igazság,
Lekacagott szavak,
Óh, bár haltam volna meg akkor,
Ha lekacagtalak. 

Szüzesség, jóság, bölcs derékség,
Óh, jaj, be kelletek.
Hiszek Krisztusban, Krisztust várok,
Beteg vagyok, beteg. 

Meg-megállok, mint alvajáró
S eszmélni akarok
S szent káprázatokban előttem
Száz titok kavarog. 

Minden titok e nagy világon
S az Isten is, ha van
És én vagyok a titkok titka,
Szegény hajszolt magam. 

Isten, Krisztus, Erény és sorban
Minden, mit áhitok
S mért áhitok? – ez magamnál is,
Óh, jaj, nagyobb titok.

Álmom: az Isten
Batyum: a legsúlyosabb Nincsen,
Utam: a nagy Nihil, a Semmi,
A sorsom: menni, menni, menni
S az álmom: az Isten.

Vele szeretnék találkozni,
Az álmommal, nagy, bolond hitben
S csak ennyit szólni: Isten, Isten
S újból imádkozni.

Nem bírom már harcom vitézül,
Megtelek Isten-szerelemmel:
Szeret kibékülni az ember,
Mikor halni készül.

g K há ti Dó ra



8 e 2009. február 1. Evangélikus Életpanoráma

„– Állj, ki vagy?
– Jó ba rát.
– Em ber?
– Nem, szí nész.”
Szmo king ban, a ba ri ká don ott állt

Pa ta ky Je nő. Órá já ra pil lan tott, és
kér lel te a ta xi so kat: en ged jék át a
blo ká don, le ké si az elő adást.

Már há rom hó na pi pró ba állt a szí -
nész mö gött. Teg nap fő pró bát tar tot -
tak, Ud va ros Bé la elé ge dett volt a tár -
su lat tal. A nap, amely nek fel vir ra dá -
sát vár ták, for du ló pont volt a szí né -
szek éle té ben. Egy új szín ház ka pu nyi -
tá sa előtt áll tak.

Tör tént pe dig, hogy a Ma gyar Pro -
tes táns Köz mű ve lő dé si Egye sü let el -
nö ke, Szent ágot hai Já nos és al el nö ke,
if jabb Bar tók ta nács ko zást tar tot tak.
Fel szó lalt Ud va ros Bé la ren de ző is. „Já -
nos bá tyám – szó lí tot ta meg Szent -
ágot hai pro fesszort –, új vi lág kez dő -
dik, jó len ne lét re hoz ni egy ke resz -
tyén-nem ze ti ala pon ál ló szín há zat.”
A ku ra tó ri u mi ülé sen fel állt if jab bik
Bar tók Bé la, elő vett tíz da rab ez rest,
majd Szo ko lay Sán dor is le tett tíz ezer
fo rin tot, ké sőbb He ge dűs Ló ránt püs -
pök is adott har minc ezer fo rin tot a re -
for má tu sok ne vé ben, a ka lap ba be tett
egy tí zest Al bert Gá bor író is, és to -
váb bi tíz-tíz ezer fo rin tok kal gya ra pí -
tot ták a je len lé vők a szín há zi alap tő -
két. Így jött lét re egy szín ház, amely
fel ada tá hoz mél tó el ne ve zés re várt. 

Ud va ros Bé la a te rem tő szót, a
„Lo gosz”-t aján lot ta. A min dig hu mo -
rá nál lé vő Szent ágot hai pro fesszor
az zal ér velt, hogy a fo ga lom na gyon
el vont, s va ló szí nű leg lesz nek tré fás
ked vű né zők is, akik a ló gos ne vet ra -
gaszt ják a szín há zi szó elé. Tö rök Ta -
más rá dió ren de ző in dít vá nyoz ta, le -
gyen a te át rum ne ve: Evan gé li um
Szín ház…

Pa ta ky Je nő mű vész úr nak az ott -
ho na Pes ten volt. Ne ki át kel lett kel -
nie az Er zsé bet hí don, mert a bu dai
Szent Im re Gim ná zi um pa ti nás szín -
ház ter mé be tűz ték ki a pre mi ert.
Les sing Bölcs Nát hán cí mű drá má ját
ora to ri kus for má ban ké szül tek be mu -
tat ni. A fér fi ak szmo king ban, a höl -
gyek nagy es té lyi ben vár ták a füg -
göny fel gör dü lé sét.

Gyors kör te le fon: Dar vas Iván, igen.
Bits key Ti bor, igen, Bán ffy György,
igen, Hor váth Sán dor, igen, Su -
nyovsz ky Szil via, igen, Ven c zel Ve ra,
igen, Fe hér An na, igen! A bu dai szí -
né szek tíz per cen be lül a szín ház ban
lesz nek. És Pa ta ky? A ő sze re pé vel mi
lesz? A ren de ző örök di lem má ja
ilyen kor az zal jut nyug vó pont ra,
hogy ő ma ga „ug rik” be a Pes ten ma -
rasz talt szí nész sze re pé be.

A ta xis blo kád há rom ne gyed hét kor
egy tra bant nyi rést nyi tott; Pa ta ky Je -
nő mű vész tár sa it meg előz ve, tíz perc -
cel hét előtt az öl tö ző jé ben szi va ro -
zott…

Bár az nap a szín há zak nem nyi tot -
tak ki, a mo zik sem ve tí tet tek, Szent -
ágot hai Já nos el szánt volt: már pe dig
lesz elő adás!

1990. ok tó ber 26-án es te hét kor Bu -
da pest egyet len szí ni elő adá sa volt az
Evan gé li um Szín ház be mu ta tó ja,
amely re öt száz je gyet ad tak el, vé gül
nyolc van ket ten ül tek a né ző té ren, ja -
va részt hoz zá tar to zók.

Mi ért ép pen a Bölcs Nát hán?
Örök szín há zi köz hely: nem az a

fon tos, hogy mi kor ját szó dik a da rab,
ha nem hogy mi kor játsszák. A Bölcs
Nát hánt 1990. ok tó ber 26-án es te
hét kor ját szot ták.

Nát hán, a gaz dag je ru zsá le mi zsi dó
a lá nya ként ne ve li a ke resz tény Rechát.
Az if jú hölgy – mi ként a da rab vé gé -
re ki de rül – test vé re an nak a temp lo -
mos lo vag nak, aki be fel vo ná so kon
ke resz tül sze rel mes. A temp lo mos if -
jú pe dig Sza la din szul tán öccsé nek fia.
A sa já tos ro kon sá gi kap cso lat vol ta -
kép pen ro man ti kus drá mák, ezen be -
lül is víg já té kok for du la ta it idé zi, ám
Les sing nél a ro ko ni kö te lé kek a szín -
mű fi lo zó fi ai vo na lá nak cse lek mény -
be sű rí tett meg je le né si for mái. Más
szó val a zsi dó, ke resz tény, mu zul mán
val lás ban élő, egy más iránt elő íté le te -
ket táp lá ló em be rek „csa lád ba” szer -
ve zé sé vel Les sing azt sze ret né ar gu -
men tál ni, hogy a val lá sok kö zött igen -
is van át já rás. (Előbb szü le tünk em ber -
nek, és csak az tán le szünk zsi dók, ke -
resz té nyek, mu zul má nok.)

Az Evan gé li um Szín ház a les sin gi
gon do la to kat olyan ent rée-nak szán -
ta, amely ből fény de rül er köl csi, mű -
vé sze ti szán dé ka ik ra.

Az elő adás után Szent ágot hai pro -
fesszor úr pezs gőt bon tott: kö szön töt -
te a fő vá ros va do nat új te át ru mát.

„Kí nai ka land”
„Az el ső em lé kem, amely hat esz -
ten dős ko rom ban ta padt meg ben -
nem: apám te me té se. A szer tar tás a
rá kos ke reszt úri te me tő ben volt, fel -
tű nő en ke vés gyá szo ló val. Apám ro -
kon sá ga tá vol ma radt, ma gam pe dig,
nem ért ve a hely ze tet, vi hán col va, ne -
vet gél ve sza lad gál tam a ra va tal kö rül.
Édes anyám a szer tar tás köz ben ideg-
össze rop pa nást ka pott, men tők vit -
ték el va la me lyik kór ház ba. Két évig
nem lát tam. Én pe dig to vább nyar ga -
lász va a ko por só men tén, erő sen
hit tem, hogy já té kos gye rek éle tem
egyik hely szí nén va gyok. Hely ze te -
met csak ak kor is mer tem fel, ami kor
szét szé ledt a gyér gyász nép, ma gam
pe dig ott áll tam apám sír ja fe lett egy
szál ma gam.

A hu sza dik szá zad fia va gyok, szin -
te az egész szá za dot vé gig él tem. A hu -
szon egye dik be is be le kós to lok.

Apám ha gya té ka a gén je im ben;
írá sos vagy tár gyi em lé kem nincs
iga zán. Van egy meg sár gult ár ku -
som, ennyi ma radt utá na. Szá mo zott
lap, nem tu dom, hogy az em lék so rok
mi kor kez dőd tek, ho gyan foly ta tód -
tak. Az vi szont bi zo nyos, ezt édes -
anyám tól hal lot tam, hogy apá mat
az érett sé gi után – a fa so ri evan gé li -
kus gim ná zi um ban di á kos ko dott –
kar pa szo má nyos zász lós ként ki vit ték
a front ra. 1917-ben orosz fog ság ba
esett. Ami kor a szi bé ri ai tá bort fel szá -
mol ták, és a fog lyo kat szél nek eresz -
tet ték, so kan ne ki vág tak a vi lág nak,
gya log szer rel, ko csi val, vo nat tal.
Apám egyik tár sá val Kí na fe lé vet te az
út ját. Mí nusz húsz fok ban, jég táb lák
kö zött át úsz ták az Us szu ri fo lyót, és
Ji a mu si ig meg sem áll tak. Ji a mu si
Észak-Kí ná ban ta lál ha tó, kö zel az
orosz ha tár hoz. Ván dor ló tár sa meg -
halt tü dő gyul la dás ban, apá mat vi -
szont, mert an gol ból, né met ből érett -
sé gi zett, és meg okol ta sa nya rú hely -
ze tét, be fo gad ta a te rü let kor mány zó -
ja. Ilyes mi ál ta lá ban a me sék ben for -
dul elő, de a há bo rú, a fo goly élet volt

olyan ab szurd, mint a leg ta lá nyo -
sabb me se.

A gu ber ná tor két fi á val egy kas tély -
ban la kott. 1919-et mu ta tott ek kor a
nap tár, apám a kor mány zó nál fel -
csa pott há zi ta ní tó nak. A tíz év kö rü -
li fi úk ra jon gá sig sze ret ték, a kor mány -
zó kü lön szo bát biz to sí tott szá má ra,
Kí ná ban ez a meg be csü lés je le volt.
Ren de zett kö rül mé nyek kö zött, jó -
mód ban él he tett, ám há rom év múl -
tá val a le szű kült élet tér ben egye dül
érez te ma gát, ha za vá gyott. A kor -
mány zó mind hi á ba kér lel te, ma rasz -
tal ta, el ha tá ro zá sá tól nem tá gí tott. A
jó sá gos há zi gaz da úgy vél te, ha már
min den kép pen út ra kel hű sé ges há -
zi ta ní tó ja, ne tá voz zon üres kéz zel. Kí -
nai szo kás, hogy aki út nak in dul, azt
bölcs in te lem mel lát ják el. Íme, az
apám szá má ra szó ló ta nács: »Egy
nap a pa raszt sza ma ra be le esett a kút -
ba. Az ál lat órá kon át szá nal ma san bő -
gött, mi köz ben a pa raszt meg pró bált
rá jön ni, mit is te het ne. Vé gül úgy
dön tött, hogy az ál lat már öreg, és a ku -
tat úgy is ide je már be te met ni; nem éri
meg ki húz ni az öreg sza ma rat. Át hív -
ta a szom szé da it, hogy se gít se nek.
Mind egyik la pá tot fo gott, és el kezd tek
föl det la pá tol ni a kút ba. A sza már
meg ér tet te, mi tör té nik, és elő ször
ré misz tő en üvöl tött.

Az tán min den ki cso dá la tá ra meg -
nyu go dott. Pár la pát tal ké sőbb a pa -
raszt le né zett a kút ba. Meg le pet ten
lát ta, hogy min den la pát nyi föld után
a sza már va la mi cso dá la to sat csi nál.
Le ráz za ma gá ról a föl det, és egy lé pés -
sel fel jebb má szik. Ahogy a pa raszt és
szom szé dai to vább la pá tol ták a föl det
a sza már ra, le ráz ta ma gá ról, és egy -
re fel jebb má szott. Ha ma ro san min -
den ki ámult, ahogy a sza már át lé pett
a kút pe re mén, és bol do gan el sé tált.

Az élet min denfaj ta sze me tet és föl -
det fog rád la pá tol ni. A kút ból ki má -
szás trükk je, hogy le rázd ma gad ról, és
te gyél egy lé pést. Min den prob lé ma
csak egy le he tő ség a to vább lé pés re.
Bár mi lyen prob lé má ból van ki út, ha
nem adod fel, nem állsz meg! Rázd
meg ma gad, és lépj egyet fel jebb.« A
kí nai tan me sét eszé be vés ve 1921-
ben – a ven dég lá tó ja ál tal vá sá rolt ha -
jó jeggyel – meg in dult Ham burg irá -
nyá ba, de Cey lon szi ge tén, ahol meg -
állt a ha jó, négy hé tig idő zött, hogy va -
la mit lás son a rej tel mes vi lág ból.”

A ren de ző ars po e ti cá ja
Szent ágot hai a pezs gős üve gek dur ra -
ná sa után ün ne pé lye sen meg ha jolt a
szmo kin gos, nagy es té lyis urak és höl -
gyek előtt, majd Ud va ros Bé lá hoz lé -
pett.

– Most már lét re hoz ha tod a szín -
há zat, az iga zi szín há zat. Jö vő ősszel
be mu ta tó lesz, hogy mely da rab bal,
majd te el dön töd.

* * *

Ta lán 1963-ban be ko po gott Ud va ros
Bé lá hoz Ta má si Áron, aki gya ko ri ven -
dé ge volt a kecs ke mé ti Ka to na Jó zsef

Szín ház nak. Nem jött üres kéz zel.
Kéz ira tot ho zott. He gyi pa tak volt a
cí me. A da ra bot 1958-ban ír ta, mu tat -
ko zott ve le már szín há zak nál, de ijedt
arc ki fe je zé se ken kí vül egye bet nem
ka pott. Ud va ros mo hón, egy szusz ra
el ol vas ta.

– Mi lyen? – kér dez te kö zöm bös
arc cal a szer ző.

– Zse ni á lis. Ilyen szín da rab ré gen
volt a ke zem ben.

– Be mu ta tod?
A ren de ző meg döb bent. A ma -

gyar drá ma iro da lom egyik leg ere de -
tibb mű vét tar tot ta a ke zé ben. Egy
olyan né pi já té kot, amely az élet lé nye -
gét vi lá gít ja meg, fe le le tet ke res ve az
idő höz nem kö tött em be ri prob lé mák -
ra. A mű az élet és ha lál, test és lé lek,
sze re lem és gyű lö let örök kér dé sé nek
ket tős sé gét fe sze ge ti. Egy szé né ge tő -
vé lett pap? Az em bert csu pán mű kö -
dő anyag nak hir de tő ván dor or vos?
„Bé töl te ni re mény ség gel a vi lá got,
amely min den per cé ben a kez det és a
vég”? Ma, az egy sze rű dol gok vi lá gá -
ban mit akar ez a „ne héz sú lyú” drá -
ma? (…)

– Szó lalj meg hát, em ber! – nó gat -
ta Ud va rost az író.

– Áron, ah hoz más vi lág kell, hogy
ezt a da ra bot elő le hes sen ad ni…

Ezt mo so lyog va mond ta, an nak tu -
da tá ban, hogy so se fog ja ezt meg ér ni…

* * *

Egy szín ház nak van épü le te, ne ve, ko -
ra, tár su la ta, és van él te tő szel le mi sé -
ge, amely mű köd te ti az egé szet. Az
Evan gé li um Szín ház a bu da pes ti Du -
na Pa lo tá ban lelt ott hon ra, amely ki -
tű nő akusz ti ká já val, pa ti nás bel ső te -
ré vel és vi szony lag tá gas szín pa dá val
min den szín há zi igényt ki elé gí tett. Az
épü let a bel vá ros köz pon ti he lyén
fek szik, könnyen el ér he tő. E ját szó hely
meg fe lelt az igé nyes tár su lat nak is,
ame lyet Ud va ros Bé la kel lő gon dos -
ság gal szer ve zett meg. Az ala pí tó ta -
gok kö zött volt Bits key Ti bor, Mécs
Ká roly, Fe hér An na, An tal Anet ta,
Cson ka Ibo lya, Si mon György, Hor -

Tér dep lő
Thá lia
Az Evan gé li um Szín ház – Ud va ros Bé la má so dik éle te

b A kö zel múlt ban Tér dep lő Thá lia – Ud va ros Bé la má so dik éle te cím mel
je lent meg Pár kány Lász ló ötö dik szí nész köny ve. A szer ző ez út tal az
Evan gé li um Szín ház szü le tés tör té ne tét és fel nö vek vé sét vet te tol la alá,
kü lö nös te kin tet tel az ala pí tó-ren de ző, Ud va ros Bé la mun kás sá gá ra.
A Né meth An tal-ta nít vány ként a ré gi Víg szín ház ban de bü tá ló, majd
Kecs ke mé ten és Bé kés csa bán kor sza kos szín há zi éle tet te rem tő Ud va -
ros Bé la nyug díj ba vo nu lá sa után – a Ma gyar Pro tes táns Köz mű ve lő -
dé si Egye sü let vé dő er nyő je alatt – szer vez te meg az Evan gé li um Szín -
há zat. A küz del mes esz ten dő ket, a szín há zi ren de ző ka lan dos ma gán -
éle tét, fe le sé ge, a ne ves szí nész nő, Dé vay Ca mil la igaz ság ta la nul ki rótt
bör tön évek kel ter helt élet út ját, kö zös gyer me kük, Ud va ros Do rottya
si ke res pá lya ívét is fel raj zol ja a szí nes, ol vas má nyos esszé re gény,
amely ből az aláb bi ak ban nyúj tunk át must rát ol va só ink nak.

Madách Imre: Mózes
Bemutató: 2001. október 28.

Sík Sándor: István király. Bemutató: 1996. május 18.
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váth Sán dor. Ké sőbb csat la ko zott az
együt tes hez O. Sza bó Ist ván, Szo bosz -
lai Éva. A fi a tal és na gyon te het sé ges
For gács Szil via Ud va ros Bé la ta nít vá -
nya ként küz döt te fel ma gát a leg job -
bak kö zé.

„A lé lek nek új ru hát kell öl te nie” –
vil lant Ud va ros em lé ke ze té be Ta má -
si Áron szel le mi ele mó zsi á ja. Igen! A
He gyi pa tak! Most szük ség van az er -
köl csi meg úju lás ra.

A szín da ra bok egy ren de ző pol ca -
in imád sá gos köny vek. Az 1963-ban
köny ves té ká ba me ne kí tett drá ma
ott volt kar nyúj tás nyi ra, csak le kel lett
emel ni. Har minc év után a ren de ző
még is csak meg ér te, hogy szín re vi hes -
se a da ra bot…

A Gond vi se lés ke gyel me szín pad -
ra se gí tett egy olyan mű vet, amely nek
be mu ta tó já ról Ud va ros Bé la így em -
lé ke zett meg: „Ars po e ti cá mat is eb -
ből a da rab ból vá lasz tot tam: »Bé töl -
te ni re mény ség gel a vi lá got, amely
min den per cé ben a kez det és a vég.«”

Ti zen nyolc éven át a ren de ző e bib -
li ai gon do lat je gyé ben ce leb rált öröm -
hírt az Evan gé li um Szín ház ban.

„Em lé ke zet nél kül nincs
fel fe de zés…”
(…) „Szü le im há zas sá ga tö ké le tes
volt, apám ra jon gá sig sze ret te éle te
pár ját, aki, hogy eny hít se a konflik tu -
so kat és apám csa lád já nak ne hez te lé -
sét, át tért az evan gé li kus hit re. Hat hó -
na pon át is mer ke dett az evan gé li kus
val lás sal, az ak ko ri szo kás rend sze rint
vizs gát is tett, majd meg ke resz tel ke -
dett.

Mond ják, a fo goly tá bo ro kat meg -
járt ka to nák szen ve dé se be épül az em -
ber ideg rend sze ré be, a nél kü lö zé sek,
a fé lel mek lát ha tat la nul meg se be zik a

tes tet. Az Us szu ri fo lyó jég táb lái, a té -
li zi man kó, a tü dő gyul la dás ki kezd te
apám egész sé gét. Ek kor ve tet te pa pír -
ra éle té nek ta nul sá ga it, if jú sá gá nak rö -
vid re sza bott tör té né se it. Mint már
em lí tet tem, csak az el ső ol da la ma radt
meg a nap ló nak. Má ig nagy szo mo -
rú ság ez ne kem.

Ami kor édes anyá mat men tő vit te
el apám ko por só ja mel lől, va ló szí nű -
leg va la mi lyen gyám ügyi em ber ve ze -
tett el ké zen fog va az ár va ház ba. El -
ső ele mi be in nen in dul tam, a be tű ve -
tés tu do má nyát el sa já tít va, mint Cse -
hov Vány ká ja, »nagy apó nak fa lu ra« cí -
mez ve a le ve let, ma gam is rót tam a
be tű ket egy ir ka lap ra, és el küld tem va -
la me lyik sza na tó ri um ba, aho va ter mé -
sze te sen so ha sem ér ke zett meg ki iz -
za dott ákom bá ko mom.

Két év múl va vett ma gá hoz az
anyám. Ek kor már csak tá vo li em lék
volt a rá kos pa lo tai vil la, a zon go ra szó
és a sok-sok fi nom csip ke te rí tő, édes -
anyám ke ze mun ká ja. Szo ba-kony há -
ban lak tunk, sze gé nyes kö rül mé nyek
kö zött, fod rász ke res mény ből, mert
idő köz ben édes anyám ki ta nul ta ezt a
mes ter sé get is.

Arany Lász ló nál ol vas tam: »A gyer -
mek-em lék tán mo soly ra kelt, / De
meg nyug szunk ben ne; szép volt s le -
telt.«

For gat va az Evan gé li um Szín ház
mű sor lap ja it, szem be öt lik két »ka -

kukk to jás«. Az egyik a Fő ré vi ka rá cso -
nyi pász tor já ték, a má sik A há rom ki -
rá lyok. Tisz tán és éle sen ma gam előtt
lá tom azt a ka rá cso nyi já té kot, ame -
lyet az ár va ház ban adott elő né hány
na gyobb di ák. Mu lat sá go sak vol tak,
mert a fel nőt tek re mé re te zett pász tor -
su ba a pad lót si kál ta, az egyik nek le -
ko nyult a baj sza, mert eresz tett a ra -
gasz tó, a há rom ki rály cso ko lá dés
pléh do bo zok ból aján lot ta fel Jé zus ká -
nak az ara nyat, töm jént és mir hát. Ma
már tu dom: em lé ke zet nél kül nincs
fel fe de zés. A ka rá cso nyi szí ni va rázs -
la tok a múlt ból tör tek elő, és let tek élő
szín há zi él ménnyé a Du na Pa lo tá ban
és a De ák té ri evan gé li kus temp lom
szó szé ke alatt.

Mint már em lí tet tem, édes anyám
szé pen zon go rá zott, né ha ta nít vá nyai
is vol tak, de a ke mé nyebb pen gő ket
a fod rász ko dás pro du kál ta. A küz del -
mes, haj szás élet édes anyám egész -
sé gét is ki kezd te, gyó gyul ni sza na tó -
ri um ról sza na tó ri um ra járt. Ti zen -
négy éves vol tam, ami kor vá lasz tás
elé ál lí tott a sors. A ke res ke del mi aka -
dé mi án ma gas volt a tan díj.

– Ki vesz lek, fi am… – szólt min den
előz mény nél kül az anyám…

Meg ré mül tem. Tás kám ban volt
az a dol go zat, amely re Bar ta ta nár úr
azt ír ta: fi gye lem re mél tó. Ez ná la
több volt, mint a je les. Bar ta Já nos -
ról tud ni kell, hogy so ha sem osz tá -
lyo zott, nem fe lel te tett, csak be szél -
ge tett di ák ja i val. Em lé ke im sze rint
ab ban a ne héz esz ten dő ben, ami kor
anyám ki akart ven ni az is ko lá ból,
Bar ta ta nár úr (ké sőbb a deb re ce ni
egye tem nagy hí rű pro fesszo ra, Ber -
zse nyi, Vö rös mar ty, Ma dách írás -
mű  vé sze tét tan köny vi rang ra eme lő
iro da lom tör té né sz) már a ke res ke del -

mi aka dé mia igaz ga tó ja volt. Be ké ret -
te édes anyá mat.

– Ked ves Ung er né (apá mat lé bé nyi
Ung er Bé lá nak hív ták, ké sőbb ma gya -
ro sí tot tam Ud va ros ra), meg má sít ha -
tat lan a szán dé ka?

– Nem győ zöm egye dül. Igaz ga tó
úr, a gye rek nek nincs ap ja.

– Tu dom. Kol lé gá im re fe rál tak ró -
la, hogy ked ves fér je meg be csült
bank tiszt vi se lő volt. Meg pró bál ha -
tunk va la mit…

A Ha zai Bank ka pott egy le ve let,
amely ben fel kér ték a ban ki ala pít vány

ku rá to rát, hogy Ung er Bé la, aki kö zel
tíz esz ten de ig volt a pénz in té zet meg -
be csült tiszt vi se lő je, ér de met szer zett
ar ra, hogy fi át ösz tön díj ban ré sze sít -
sék. Az ál dott em lé kű Bar ta Já nos nak
kö szön he tem, hogy szín ház ren de ző
let tem, mert míg má sok a ket tős
köny ve lés sel bí be lőd tek, én Mó rát,
Mó ri czot, Gár do nyit ol vas tam, és a
Nem ze ti Szín ház kar za tá ról 30 fil lé -
rért (ek kor már há rom ta nít vá nyom
volt) lát hat tam az ak ko ri na gyo kat: Ba -
jort, Já vor Pált, Som layt, Tő kés An nát.
A Pe er Gyn töt öt ször is meg néz tem,
jegy ze te ket ké szí tet tem, kis ta nul -
mány fé lét ír tam. Ro han tam ve le Bar -
ta ta nár úr hoz…”

Be zár ja ka pu it az Evan gé li um
Szín ház?
Ba csó Pé ter sza va i val szól va az Evan -
gé li um Szín ház mű kö dé sét nem kí sér -
te min dig „ha bos tor ta”. 1995-ben a Du -
na Pa lo ta tu laj do no sa meg emel te a
bér le ti költ sé ge ket, a Ma gyar Pro tes -
táns Köz mű ve lő dé si Egye sü let bü -
dzsé je is meg apadt, egy szó val ne héz
idők jár tak a szín ház há za tá ján. Az
esz ten dő – a kur zus vál tást kö ve tő en
– más szín há zak nak sem ho zott sze -
ren csét. Ek kor zár ta be ka pu it az Er -
kel Szín ház, meg szűnt az ön ál ló ját szó -
hely ként mű kö dő Thá lia Szín ház,
csök ken tet ték a be mu ta tók szá mát. Az
Evan gé li um Szín ház négy év si ke res
mű kö dés után ka pu zá rás előtt állt. Ud -
va ros Bé la össze hív ta a tár su la tot.

– Ba rá ta im, az új re zsim nem ked -
vel ben nün ket. Egy fil lér tá mo ga tást
sem kap tunk. A pro tes táns ku ra tó ri -
um nem tud ja pó tol ni az el ma radt ja -
va dal ma zást. A ta va szi be mu ta tó el -
ma rad. Saj ná lom…

A csend most fá jó volt. Bits key Ti -
bor, aki a fe szült ség-szü ne ti csend
meg te rem té sé nek a mes te re, most
han go san át ko zó dott. O. Sza bó Ist ván
a szo ba sar kát néz te ki tar tó an, jel re

vár va, hát ha meg je le nik va la mi lyen ti -
tok za tos kép er nyő, ame lyen üze net ol -
vas ha tó: a mű sor szü net csak át me ne -
ti… An tal Anet ta va la mit jegy ze telt.
Olyan ha ra go san, mint ha a pa pír az
áru lás bű né be esett vol na.

Egy szer csak fel állt Sá ro si Gá bor.
Ró la sok min dent ér de mes tud ni,

pél dá ul sok ol da lú szí nész, be szélt
né hány nyel ven, és igen jó hu mo ra
volt. Gá bor most egye ne sen Ud va ros
Bé lá ra sze gez te mu ta tó uj ját.

– Bé la, ne csi nálj sem mit! Fő leg
olyas mit ne, ami től a hely ze tünk to -
vább ro mol hat. Ez a szín ház jó ügyet
kép vi sel, nem len ne okos do log – a kö -
zön ség is el for dul na tő lünk –, ha be -
zár nánk a ka pu it. Mi, a tár su lat tag -
jai haj lan dó ak va gyunk gá zsi nél kül
fel lép ni. Ugye, ba rá ta im?

Sá ro si szét tárt ka rok kal meg for dult
a ten ge lye kö rül, s is mé telt:

– Ugye, ba rá ta im?
A szí né szek las san ocsúd ván,

egyen ként fel tett kéz zel vissza han goz -
ták: én is… én is… én is…

Jó, jó, de a dísz let és a jel mez nem
ajánl hat ja fel a gá zsi ját…

Szent igaz… S ek kor Ud va ros Bé -
la, mint igen gyak ran, ha if jabb ba rá -
ta i nak, kol lé gá i nak ala kí tá sa it kor ri -
gál ja, gaz dag pél da tá rá ban tal lóz.

– Ti nem em lé kez het tek rá, ami kor
1944-ben, már ci us 19-én a Víg szín ház
vö rös bár sony füg gö nye előtt kur ta
pi pá val a szá já ban, fe jén far mer ka lap -
ban meg je lent Som lay Ar túr… Me sélt.
Mi ről is? Gro ver’s Cor ner ről, egy
hét köz na pi ame ri kai kis vá ros ról. Az
ap ró lé ko san ki dol go zott lé lek áb rá -
zo lás nagy mes te re, Som lay a Ren de -
zőt ala kí tot ta, aki if jú ko ri em lé ke it sze -
ret né meg osz ta ni a vá ros ka la kó i val.
Fel-alá sé tál va, pi pá já ból bod ro zó

füs töt ere get ve me sél, s mi köz ben
szét nyíl nak a füg göny szár nyak, a leg -
hét köz na pibb ru há já ban be sé tál a
sze rep lők kö zé.

A drá ma tör té ne ti lec ke jól si ke rült.
A tár su lat egy em ber ként har sog ta: A
mi kis vá ro sunk!

Igen, A mi kis vá ro sunk. Thorn ton
Wil der re me ke. Pu cér szín pad, ci vil
jel mez és oh ne gá zsi…

Öt hó na pig pró bál ták A mi kis
vá ro sun kat nyűg és okos ko dás nél kül.
Mint ha az éle tü kért ját szot tak vol na,
olyan gör dü lé ke nyen és fi gyel me sen
zaj lot tak a pró bák.

Egy kis vá ros szok vá nyos, min den -
na pi éle te, két csa lád de rűs hét köz nap -
jai ele ve ned nek meg üres szín pa di tér -
ben. A fér fi ak vég zik a dol gu kat, az
asszo nyo ké a há zi mun ka és a ne ve lés,
a gye re kek is ko lá ba jár nak. S ha ez a
tör té net ez eset ben ame ri kai is, az ese -
mé nyek a vi lág bár mely ré szén ha son -
ló an zaj la nak. A sze re lem és a há zas -
ság is szí ne zi a szín já té kot, s a vég ső
út – mint min de nütt – itt is a te me -
tő be ve zet. Az egy sze rű tör té net so -
rán örök prob lé má kat fe sze get az
író: mi az em be ri élet ér tel me, hol a
he lyünk a vi lág ban? Fi gyel mez tet
ben nün ket, hogy nem vesszük ész re
a min den na pi élet szép sé ge it, nem
vesszük ész re egy mást, té ko zol juk
nap ja in kat, éve in ket, mint ha vég te len
idő bir to ko sai len nénk. Az tán egy szer
itt a vég, a tel jes bi zony ta lan ság. És
hogy va ló já ban nem az el mú lás a
szo mo rú, ha nem az élet kö zö nyös sé -
ge. A Szent La jos ki rály híd ja cí mű
Wil der-re gény nek a ve zér gon do la ta
át- meg át szö vi a drá ma cse lek mé nyét:
„A sze re tet min den meg nyil vá nu lá sa
vissza hull a sze re tet re, amely ből fa -

kadt. Van az ele ve nek or szá ga, s a híd
a sze re tet; csak az ma rad meg, az az
élet egyet len ér tel me.”

„Nem utaz tam Moszk vá ba”
„A szí ni aka dé mia kü lö nös vi lág. Rej -
tel me it a kí vül ál ló hét köz na pi lá to -
más sá úgy egy sze rű sí ti le, hogy ott ro -
man ti kus ver se ket sza val nak nap es tig
a nö ven dé kek, mo no ló gok kal és je le -
ne tek kel mú lat ják az időt, és aki már
ka pun be lül van, akár szí nész nek is
mond hat ja ma gát. A ren de ző ta nonc
meg ál lan dó an ele mez, ma gya ráz,
uta sí tá so kat ad, és meg mond ja a lát -
ha tat lan szí nész nek, hogy mi kor ül -
jön le, mi kor áll jon fel, és hon nan lép -
jen szín re. Jó ma gam a ren de zést kez -
det től fog va mű vé szi cse lek vés nek
tar tot tam. Kez det ben ma gam is azt
hit tem, be me gyünk az aka dé mia kis
tan ter mé be, ahol te nyér nyi szín pad is
van, és ta nul juk, gya ko rol juk a fo gá -
so kat. Nem ez a sors várt rám. Már -
kus Lász ló ren de ző-ta ná runk min den
szer dán há rom tól ha tig fel vitt a la ká -
sá ba. (…)

Mint ren de ző fi ó kák ér de kes dol got
ta nul tunk Már kus tól, ami kor a pró -
zai szín há zak ren de zői mun ká i ról
esett szó. A ma gyar szín há zi ren de zé -
se i re és em lé ke i re ha gyat koz va lel ke -
sen be szélt ar ról, hogy ő sze mély
sze rint mi lyen nagy becs ben tar tot ta
az írót. Ezért min den kor a szín pa di
mun ka köz pon ti he lyé re ál lí tot ta az al -

ko tót. Né ha a sza lon ba rokk író asz ta -
lát csap kod va ha ra go san ki je len tet te:
az írói mun ka szent és sért he tet len. A
ren de ző nek alá zat tal kell szol gál nia a
mű vet.

Sík Sán dor is ta ná rom volt. Re ve -
ren dá ban járt órák ra, esz té ti kát ta ní -
tott. Ez a szép han gú pap köl tő sze mé -
lyes sor som nak is ré sze se volt. (…)
Ked venc té má ja a ma gyar köl tők is -
ten él mé nye volt. (E té má ból ír ta aka -
dé mi ai szék fog la ló ját is.) So kan má -
ig is ké tel ked nek ben ne, hogy Sík
Sán dor e stú di um ban Ady po é ti ká ját
he lyez te a kö zép pont ba. Nagy él -
mény volt szá munk ra, hogy órá in
be ava tott ben nün ket na pi mun ká i ba
– 1947-et ír tunk –; A sze re tet bre vi -
á ri u má nak meg szer kesz té sén fá ra -
do zott, rész le te ket ol va sott fel a szü -
le ten dő könyv ből.

Mint már em lí tet tem, ha tan jár tunk
az év fo lyam ra. Nem tud tunk egy más
val lá si von zal má ról, de Szent Pál ko -
rinthu si ak hoz írt le ve lé nek rész le tét el -
ra gad ta tás sal hall gat tuk: »A sze re tet
tü rel mes, nyá jas; a sze re tet nem fél té -
keny, nem cse lek szik rosszat, nem
fu val ko dik fel, nem nagy ra vá gyó, nem
ke re si a ma gá ét, nem ger jed ha rag ra,
nem gon dol rosszat, nem ör vend a go -
nosz nak, de együtt ör vend az igaz ság -
gal… « Nem mond ta ta ná runk, de mi
nyom ban tud tuk: a jó ren de ző eré nye -
it hall hat tuk ki a pél da be széd ből…”

Pár kány Lász ló: Tér dep lő Thá lia –
Ud va ros Bé la má so dik éle te. Co dex
Print Ki adó, Bu da pest, 2008. Ár meg -
je lö lés nél kül. Megrendelhető Udvaros
Bélától (1122 Budapest, Határőr u.
57/b; tel.: 30/394-4182).
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Szé kács Jó zsef nek az Evan gé li kus Or -
szá gos Le vél tár ban őr zött ha gya té ká -
ban ta lál ha tó egy bo rí ték, amely ben
név jegy kár tyák van nak: Tom pa Mi -
hály köl tő, Baj za Jó zsef és Toldy Fe -
renc szer kesz tők, Tö rök Pál pes ti re -
for má tus lel kész és püs pök, Ba las sa
Já nos or vos pro fesszor, br. Nic o lics

Pé ter szerb nagy bir to kos, Von Duë
svéd nagy kö vet, Rutt kay né Kos suth
Luj za, br. Eöt vös Jó zsef kul tusz mi nisz -
ter és br. Pod ma nicz ky Fri gyes ne vét
ol vas hat juk töb bek kö zött a meg ma -
radt kár tyá kon. „Ma da rat tol lá ról,
em bert ba rát já ról” – tart ja a köz mon -
dás. Egy em ber jel le mé ről so kat el -
árul, hogy kik a ba rá tai, tár sa dal mi
hely ze té ről, (el)is mert sé gé ről pe dig
em be ri kap cso la ta it fel tér ké pez ve
kap ha tunk ké pet. A fen ti név sor el -

árul ja, hogy az oros há zi tí már mes ter
fi át a po li ti kai, gaz da sá gi és szel le mi
elit tag jai is fel ke res ték.

Az 1809. feb ru ár 2-án szü le tett
Szé kács Jó zsef élet tör té ne te kü lön le -
ges, de nem egye di. Ta ní tói, lel ké szei,
gim ná zi u mi ta ná rai szin te „kéz ről
kéz re” ad ták a te het sé ges if jút, aki ből
így vé gül nem az ap ja hi va tá sát foly -
ta tó tí már mes ter, ha nem lel kész,

püs pök, mű for dí tó, aka dé mi kus,
szer kesz tő, nem hi va ta los egy ház po -
li ti kai ta nács adó, egy szó val „az or szág
pap ja” lett. 

A ki emel ke dés út ja az is ko láz ta -
tá son ke resz tül ve ze tett: a me ző be -
ré nyi gim ná zi um el vég zé sé hez még
az egész csa lád anya gi tá mo ga tá sa

kel lett, a sop ro ni lí ce um ban már ön -
ma gát tar tot ta el Szé kács Jó zsef,
ber li ni és lip csei ta nul má nya i ra pe -
dig a szerb ural ko dói di nasz ti á val is
szo ros ro ko ni össze köt te tés ben lé -
vő Ni ko lić csa lád nál töl tött há zi ta -
ní tói évek alatt össze gyűj tött tő ke
adott le he tő sé get. Az evan gé li kus -
ság a 19. szá zad el ső fe lé ben jól
mű kö dő kö zös ség volt, „fel fe dez te”
a te het sé ges fi a ta lo kat, és biz to sí tot -
ta szá muk ra azo kat a le he tő sé ge ket
(jó is ko lák, ki vá ló ta ná rok, kap cso -
la ti há ló), ame lyek kel ki emel ked het -
tek, és te het sé gü ket egy há zuk ja vá -
ra for dít hat ták.

Szé kács Jó zsef „egy gyü le ke ze tes” lel -
kész volt. 1837. jú ni us 11-én vá lasz tot -
ta meg őt lel ké szé vé az újon nan meg -
ala kult pes ti ma gyar nyel vű egy ház -
köz ség, és har minc ki lenc évig, 1876-
ban be kö vet ke zett ha lá lá ig szol gált
itt. Har minc ki lenc év alatt Ma gyar or -
szág ren di ál lam ból pol gá ri ál lam má
ala kult, Pest né met kis vá ros ból ma gyar
nagy vá ros sá, az or szág gaz da sá gi, po -
li ti kai és kul tu rá lis köz pont já vá vált, az
újon nan meg ala pí tott kis gyü le ke zet
pe dig az or szág egyik leg fon to sabb
egy ház köz sé ge, a leg na gyobb egy ház -
ke rü let köz pont ja lett. 

Szé kács nem csak ki vá ló an al kal -

maz ko dott ezek hez a vál to zá sok -
hoz, ha nem ma ga is ak tí van részt vett
ben nük. Egy ház po li ti kai ügyek ben
elő ször Má ria Do rottya ná dor né bi -
zal ma sa lett, 1848-ban a meg ala ku -
ló pol gá ri mi nisz té ri um tag ja i val
tár gyalt, az ab szo lu tiz mus ide jén a
bé csi kor mány zat kép vi se lői is meg -
hall gat ták vé le mé nyét. A ve gyes há -
zas sá gok ügyé ben épp úgy ál lást fog -
lalt, mint a pro tes táns unióval kap -
cso lat ban, az egy ház igaz ga tás át ala -
kí tá sá ban vagy az egy há zi au to nó mia
kér dé sé ben. Az 1859-ben (ép pen
száz öt ven éve) ki hir de tett pro tes táns
pá tens el le ni küz de lem evan gé li kus
ve zér alak ja lett.

„Az or szág pap ja” azon ban min de -
nek előtt gyü le ke ze té nek lel ki pász to -
ra volt. Mél tó, hogy szü le té sé nek
két szá za dik év for du ló ján a pes ti gyü -
le ke zet kez di el a meg em lé ke zé sek
so rát. Szé kács Jó zsef 1872-ben azért
mon dott le ti zen két éve vi selt püs pö -
ki tiszt sé gé ről, hogy gyü le ke ze ti lel -
ké szi fel ada ta it ma ra dék ta la nul el lát -
has sa. Har minc ki lenc esz ten dő alatt
ti zen öt-hússzo ro sá ra nőtt a gyü le ke -
zet, amely a hoz zá tar to zó ele mi is -
ko lák kal és gim ná zi um mal nem ke -
vés fel ada tot je len tett. A „név jegy -

gyűj tés”, a szer te ága zó kap cso lat -
rend szer ki épí té se nem ön cé lú kar -
ri er épí tés volt Szé kács Jó zsef ré szé -
ről, ha nem gyü le ke ze té nek és egy há -
zá nak ja vát szol gál ta. 

Mind egy há zá nak, mind pe dig
gyü le ke ze té nek meg há lál ta és meg -
szol gál ta a be lé ve tett bi zal mat Szé -
kács Jó zsef, „az or szág pap ja”, az
oros há zi tí már mes ter fi á ból lett lel -
kész és püs pök.

g Ker tész Bo tond

A jelenleg használatos Evangélikus
éne keskönyvből idézett két énekszö -
veget Székács József írta.

Két száz éve szü le tett Szé kács Jó zsef,
„az or szág pap ja”

Meg hí vó
A Pes ti Evan gé li kus Egy ház De ák Té ri Gyü le ke ze te és a Dé li Egy ház kerü -
let kö zö sen em lé ke zik meg ar ról, hogy két száz éve szü le tett dr. Szé kács
Jó zsef, a Pes ti Evan gé li kus Egy ház 1837-ben szer ve zett ma gyar lel ké szi
ál lá sá nak el ső lel ké sze, 1860-tól a Bá nyai Evan gé li kus Egy ház ke rü let
püs pö ke.

Az ün ne pi is ten tisz te let feb ru ár 8-án dél előtt 11 óra kor lesz a De ák té -
ri temp lom ban. Dél után 5 órá tól pe dig az I. eme le ti gyü le ke ze ti nagy -
te rem ben az Asz ta li be szél ge té sek al kal mán Szé kács Jó zsef mun kás sá gá -
ról hang zik el elő adás, és sor ke rül a szü le té se bi cen te ná ri u má ra könyv
alak ban meg je le nő em lék ira ta i nak be mu ta tó já ra.

Min dkét al ka lom ra tisz te let tel hív juk és sze re tet tel vár juk.
Az egy ház ke rü let és az egy ház köz ség el nök sé ge

. ének
Mind célját, mind napjait
Te mérted ki életemnek.
Szent Atyám, ó, bárcsak itt
Amíg éveim sietnek,
Célom felé úgy futnék,
Mint rendelte szent igéd.

Akiben szilárd hit él,
Kiben munkás a szeretet,
Aki bízik és remél,
Áhítva egy jobb életet:
Az fut Jézus nyomdokában
A valódi cél után.

Adj erőt hát, Istenem,
Hogy hitben végig megálljak,
S úgy, mint égi Mesterem,
Jót művelve szerte járjak
Hűséggel keresve itt
Az új élet útjait!

Meg hí vó
Jé zus mond ja: „Én va gyok az út, az igaz ság és az élet…” (Jn 14,6)
Öröm hír: van ki út a csa lád, az egyén és a kö zös ség (gyü le ke zet, egy ház,
tár sa da lom) vál sá gá ból. Csen des nap feb ru ár 7-én, szom ba ton a Vár pa -
lo tai Evan gé li kus Ke resz tyén Óvo dá ban.
• 9.30-tól gyü le ke zés, kö zös ének lés.
• 10.00: A csa lád vál sá ga a mai Ma gyar or szá gon – az eb ből va ló ki út

le he tő sé ge. Elő adó: prof. dr. Ró kus falvy Pál egye te mi ta nár, a pszi cho -
ló giai tudomány dok to ra.

• 11.30–12.00: A té si Szél lel bé lel tek együt tes ze nél.
• 12.00–13.15: Mai gyü le ke ze te ink és a ke resz tyén em ber vál sá ga – a ki -

út le he tő sé ge. Elő adó és be szél ge tés ve ze tő: Lup ták György kis kő rö si
evan gé li kus lel kész, es pe res.

• 13.15–14.00: Ebéd szü net (sze rény ven dég lá tást biz to sí tunk).
• 14.00–14.20: A Szél lel bé lel tek ze nél nek.
• 14.20–15.30: A tár sa da lom , a nem zet vál sá ga. Elő adó és be szél ge tés -

ve ze tő: Sze ve ré nyi Já nos evan gé li kus or szá gos misszi ós lel kész.
• 15.30: Kö zös ének lés, zár szó.

H I R D E T É S

Ál lás hirdetés
A ba la ton szár szói Evan gé li kus Kon fe ren cia- és Misszi ói Ott hon bent -
la ká sos mun ká ra ke res egye dül ál ló sze mélyt vagy há zas párt gond no ki
és egyéb fel ada tok el lá tá sá ra.

Egye dül ál ló sze mélyt ke re sünk ker tész-kar ban tar tó gond no ki ál lás -
ra; há zas pár ese tén a fe le sé get ta ka rí tó vagy fő ző asszony-kony hai ki se -
gí tő (sza kács vég zett ség gel) vagy re cep ci ós-pénz tá ros (an gol vagy né -
met kö zép fo kú nyelv vizs gá val és pénz ügyi vég zett ség gel) mun ka kör ben
tud juk éves ál lás ban fog lal koz tat ni.

A le he tő sé get egye dül ál ló fér fi ak nak (ker tész-kar ban tar tó) és – a szol -
gá la ti la kás adott sá ga i ból adó dó an – olyan há zas pá rok nak ja va sol juk,
akik nek a gyer me ke ik idősebbek, és már nem él nek együtt szü le ik kel.
Fel té tel: gyü le ke ze ti tag ság; lel ké szi aján lás szük sé ges.

Az állás/ál lá sok már ci us tól, il let ve áp ri lis tól  tölt he tők be. Bé re zés az
in téz mény bér táb lá ja sze rint. Je lent ke zés feb ru ár 20-ig. To váb bi in for -
má ció te le fo non kér he tő a 20/824-3143-as te le fon szá mon Végh Sza bolcs
in téz mény ve ze tő től.

H I R D E T É S

A társ kap cso la tok ano má li ái
Sze re lem és há zas ság el len áram la tok sod rá ban

Elő adás-so ro zat a há zas ság he te ke re té ben feb ru ár 9-től 12-ig 18 órai kez -
det tel. Hely szín: az öku me ni kus ta nács épü le te (1117 Bu da pest, Ma gyar
tu dó sok kör út ja 3.). Elő adó: dr. Pál he gyi Fe renc. Té mák: A szing li je len -
ség; A „majd nem há zas ság” (élet tár si kap cso lat); Az azo nos ne mű ek „há -
zas sá ga”; A vá lás.

„…az igaz ság hoz ra gasz kod va nö ve ked jünk fel sze re tet ben [Krisz tus -
hoz]…” (Ef 4,15)

Az em ber tár sas lény: élet kö ze ge az em be ri kap cso lat. Sze mé lyi sé günk
ki tel je se dé sé hez az ön zés fel adá sá ra és tár sunk szük ség le te i nek a fi gye -
lem be vé te lé re van szük ség. Ez év ez re dek óta leg tel je seb ben az el kö te -
le zett, élet re szó ló kap cso lat ban, a há zas ság ban va ló sul hat meg. Ko runk -
ban azon ban ve szély be ke rült a há zas ság in téz mé nye, mert a köz gon -
dol ko dást olyan esz mék fer tő zik, ame lyek a hű sé get és az ön zet len sze -
re te tet nem te kin tik meg óvás ra ér de mes ér ték nek.

A fen ti elő adá sok az em be ri kap cso la to kat fenn tar tó és mű köd te tő ér -
té kek meg óvá sát cé loz zák azok ér de ké ben is, aki ket ez az áram lat el so -
dort. A fen ti té mák mind egyi ké nek ki fej té sé ben nem csak ar ról lesz szó,
hogy az érin tett je len ség mi ért „nem jó”, ha nem ar ról is, hogy mi lyen ki -
ve ze tő utat mu tat Is ten igé je a tár gyalt prob lé mák ból.

H I R D E T É S

Üveg gyön gye ink és az Igaz gyöngy
Elő adás-so ro zat mu lan dó és ma ra dan dó ér té ke ink ről társ kap cso la ta ink -
ban 2009 ta va szán, hét fő es tén ként 18 órai kez det tel. Hely szín: a Rá day
Kol lé gi um dísz ter me, Bu da pest IX. ker., Rá day u. 28. Elő adó: dr. Pál he -
gyi Fe renc.
• Feb ru ár 16.: „Ha lá lo san sze rel mes va gyok”
• Feb ru ár 23.: „Von zó vagy, mert cso dálsz en gem”
• Már ci us 2.: „Mel let ted biz ton ság ban ér zem ma gam”
• Már ci us 9.: „Ve led len ni kom fort ér zés”
• Már ci us 16.: A sze re tet jól meg fér a va ló ság gal
• Már ci us 23.: A sze re tet a jö vő re gon dol
• Már ci us 30.: A sze re tet ku tat ja és be töl ti a tár sa szük ség le te it
• Áp ri lis 6.: A sze re tet éle tét ad ja

H I R D E T É S

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.

H I R D E T É S

Fo ga dó órá mat min den hó nap el ső hét fő jén tar tom. Min den kit sze re -
tet tel vá rok dél után há rom órá tól öt órá ig a Dé li Egy ház ke rü let szék há -
zá ban (1088 Bu da pest, Pus kin u. 12.). Erős vár a mi Is te nünk!

Ra dos né Len gyel An na or szá gos fel ügye lő-he lyet tes,
a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

H I R D E T É S

. ének
A nap lemegy, az éj beáll,
Álom jön szememre,
Jó Istenem, viselj gondot
Alvó gyermekedre!

Te őriztél meg e napon,
Te óvtad éltemet,
Benned hiszek, beléd vetem
Minden reményemet.

Add, veszély nélkül aludjam 
Szent karjaid között,
Adj csendes éjt mindenkinek,
Őrködj házunk fölött!

Imádlak, édes Istenem,
Téged mint jó Atyát.
Kérlek most is, hogy lefekszem,
Te adj jó éjszakát!
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Fö löt ted ott ra gyog az Úr, di cső sé ge
meg lát szik raj tad. (Ézs 60,2)

A víz ke reszt ün ne pe utá ni utol só hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi
a meg di cső ült Krisz tust hir de tik. Ő
Is ten kép má sa és di cső sé gé nek ki su -
gár zá sa, mert „Is ten gyúj tott vi lá gos sá got a mi szí vünk ben, hogy Jé zus
Krisz tus ar cán fel is mer jük az ő di cső sé gé nek ra gyo gá sát” (2Kor 4,6; LK). Meg -
ke resz te lé se kor is hang zott az Atya sza va, ame lyet meg di cső ü lé se kor ki egé -
szít: „Ez az én sze re tett Fi am, aki ben gyö nyör kö döm, reá hall gas sa tok!” (Lásd
Mt 3,17 és Mt 17,5!) A tör vény s a pró fé ták kép vi se lő it – a ha lá la után menny -
be ju tott Mó zest és az él ve el ra gad ta tott Il lést – Jé zus sal együtt fé nyes fel -
hő ár nyé kol ta be; Is ten is így je lent meg vá lasz tott né pé nek. Lu ther így fi -
gyel mez tet: „Óva kodj at tól, hogy csak úgy, az ige nél kül ka lan doz va Krisz -
tust Is ten től el sza kítsd! Mert Krisz tus ban la ko zik az is ten ség nek egész tel -
jes sé ge. Raj ta kí vül nincs Is ten, hogy meg ta lál hat nám s hoz zá jut hat nék.” Is -
ten a ma ga ere jét a Meg fe szí tett erőt len sé gé ben je len tet te ki; ez a kin csünk,
az evan gé li um üze ne te is cse rép edé nyek be, az ige hir de té sek be van rejt ve,
„hogy ezt a rend kí vü li erőt Is ten nek tu laj do nít suk, és ne ma gunk nak” (2Kor
4,7b). „Fel ma gasz tal ta tott az Úr min den né pek fö lé, di cső sé ge túl van az ege -
ken.” (GyLK 746,3) A tör vény di cső sé ge mu lan dó volt Mó zes ar cán, de az evan -
gé li u mé so ha sem fog el hal vá nyod ni! Is ten di cső sé ge Krisz tus ban ra gyo gott
fel, és az ő igé jé ben „mint egy tü kör ben szem lél jük az Úr di cső sé gét mind nyá -
jan” (2Kor 3,18). Fü löp s Ná tá na él cso dá la tos ígé re tet ka pott, mely a mi énk
is le het; a Jé zus ban va ló sze mé lyes hit ál tal meg nyí lik szá munk ra is a menny,
és Is ten je len va ló vá lesz az éle tünk ben! Ámen, ámen: „…mon dom nék tek: meg -
lát já tok a meg nyílt eget és az Is ten an gya la it” (Jn 1,51), mi ként Já kób: „Én va -
gyok az Úr…” (Lásd 1Móz 28,12–13!) Örök sor sunk függ at tól, hogy hall ga -
tunk-e Jé zus ra, hogy be fo gad juk vagy el uta sít juk őt. Ki üd vö zül het te hát? „Aki
hisz a Fi ú ban, an nak örök éle te van, aki pe dig nem en ge del mes ke dik a Fi ú -
nak, nem lát majd éle tet…” (Jn 3,36) Jé zus egy lé nye gű az Atyá val, ezért a tő -
le ta nult imád ság di cső í tő zá ró mon da ta őt is meg il le ti; „…aki or szá ga né pé -
vé tett min ket (…): övé a di cső ség és a ha ta lom örök kön-örök ké. Ámen.” (Jel
1,6) Is ten ön ki je len té se – lásd 2Móz 3,14; ő az örök Va gyok – Jé zu sé is; ő mint
Em ber fia és mint fel ma gasz talt Krisz tus jön el a fel hő kön di cső sé gé ben. De
ad dig még: „Én va gyok a vi lág vi lá gos sá ga: aki en gem kö vet, nem jár sö tét -
ség ben, ha nem övé lesz az élet vi lá gos sá ga.” (Jn 8,12) Jé zus ön ki je len té se le -
zár ja az egy há zi esz ten dő el ső sza ka szát, amely az Atya, Fiú, Szent lé lek je -
len lé tét jel zi az idő ben és az áro ni ál dás ban egy aránt. Eb ben Jah ve há rom -
szor szent ne ve há rom szor hang zik fel, mert ő az Atya Is ten, aki meg őriz; a
Fiú Is ten, aki meg kö nyö rül; a Szent lé lek Is ten, aki bé kes sé get ad. Ezért „így
szól ja nak ne vem ben Iz rá el fi a i hoz, és én meg ál dom őket” (4Móz 6,27). Kér -
het jük is: „Áldj meg min ket, Úr is ten, / A te jó vol tod ból (…)! Or cád vi lá gos -
sá ga / Has son min ket ál tal…” (EÉ 323,1)

g Ga rai And rás

HETI Ú TRAVALÓ

Múlt kor az egyik ke resz tény köny ves -
bolt ban né ze lőd ve meg akadt a sze -
mem egy könyv cí men: Az élet nem
ró lam szól. A szer ző je Max Lu ca do,
a kötetet a Ke resz tyén Is me ret ter jesz -
tő Ala pít vány ad ta ki 2007-ben.

Ér dek lőd ve be le la poz tam, és ezt
ol vas tam: „Olyan há zas tár sat aka rok,
aki bol dog gá tesz, és olyan mun ka tár -
sa kat, akik min dig ki ké rik a vé le mé -
nye met. A ne kem meg fe le lő idő já rást
aka rom, olyan köz le ke dé si vi szo nyo -
kat, mely ben ha lad ni tu dok, és olyan
kor mányt, ami az ér de ke i met szol gál -
ja. Min den ró lam szól… Min den ki
azt mond ta, hogy ez így van, igaz? Mi
pe dig sza vu kon fog tuk őket. Azt
hit tük, ön ma gunk bál vá nyo zá sa bol -
dog gá tesz. 

Ez a hit azon ban ká oszt te rem tett:
za jos ott ho no kat, stresszes vál lal -
ko zá so kat, ke gyet len kap cso la to kat.
Annyi ha szon ta lan dol got haj szo lunk,
hogy le ma ra dunk a leg fon to sabb -
ról: az Is ten nek szánt élet ről. 

Az élet nek ak kor van ér tel me, ha
el fo gad juk ben ne a he lyün ket! Örö -
me ink, prob lé má ink, aján dé ka ink
és te het sé günk… ha mind ezt an nak
ajánl juk, aki te rem tett min ket, hir te -
len el nyer jük, amit hi á nyol tunk, és
meg ta lál juk, amit ke res tünk” – ol va -
som a könyv hát lap ján.

El gon dol ko dom. Mi lyen igaz! Kö -
szö nöm, Is te nem, hogy er re fel hív tad

a fi gyel mem! Ez az út mu ta tás is se gít
most, ami kor ve ze té sed ku ta tom. 

Nem sok kal ké sőbb a va sár na pi is -
ten tisz te le ten hall ga tom a ká nai me -
nyeg ző jól is mert tör té ne tét, ami
ugye bár nem ar ról szól, amit el ső re
gon dol nánk (egy há zas ság kez de té ről,
amely mi att össze gyűl tek az em be -
rek), ha nem ar ról, hogy az Úr Jé zus
ott tett elő ször cso dát, ott ad ta elő ször
je lét an nak, ki is ő va ló já ban, és mi -
lyen ha ta lom mal cse lek szik.

Gör ge tek ma gam előtt meg vá la -
szo lat lan kér dé se ket, mi ér te ket. Nem
ér tem Is tent, mi ért így és mi ért nem
más ként ve zet. És egy szer csak rá jö -
vök, hogy rosszul kö ze lí tek a kér dé -
se im hez, mert a do log nem az én sze -
mé lyem ről szól, ha nem ró la. Az ő
mun ká já ról, az ő cso dá i ról, az ő di -
cső sé gé ről. 

Így már min den egé szen más. Így
már le het há lát ad ni könnye kért,
fáj da lo mért, két sé ge kért is. Így már
va ló ban meg le het nyu god ni ab ban,
hogy Is ten job ban tud ja, mi a szük -
sé ges, és mi a cél ja az én pa rá nyi éle -
tem mel. Így már ki tu dok lép ni az ön -
ma gam kö rül for gás ból is, és ké pes
va gyok úgy meg él ni bi zo nyos hely ze -
te ket, hogy nem aka rom gör csö sen
ön ma gam fe lől ér tel mez ni őket.

Min den ró la szól, ar ról, hogy az ő
di cső sé ge vál jon nyil ván va ló vá. Olyan
jó en nek alá ren del ni ma gam és el mé -
lyed ni az ő igé jé ben. Olyan jó rá cso -
dál koz ni út ja i ra, me lye ket más em -
be rek és gyü le ke ze tek éle té ben visz
vég hez. Olyan jó éle tem mel őt di cső -
í te ni és hir det ni: „Bi zony, tő le, ál ta -
la és ér te van min den: övé a di cső ség
mind örök ké.” (Róm 11,36) 

S köz ben szin te ész re sem ve -
szem, hogy egy kor oly ked ves és
fon tos dol gok hát rébb, az az a he lyük -
re ke rül tek.

g Hu lej Eni k 

Az élet nem ró lam szól

Ami kor én kis is ko lás vol tam, a
hit tan éppolyan kö te le ző tan tárgy
volt, mint az ol va sás vagy a szám -
tan. Az tán egy nap ki til tot ták a pa -
po kat az is ko lá ból, és be je len tet ték,
hogy nincs is Is ten. An nak örül -
tünk, hogy ez után nem kell hit tan -
órá ra jár ni meg hit tant ta nul ni, töb -
bet játsz ha tunk dél utá non ként,
ott hon még is imád koz ni kel lett
el al vás előtt. De ha nincs Is ten, ki -
hez vagy mi hez imád ko zunk, hogy
vi gyáz zon ránk, amíg al szunk?

Se hogy se fért a fe jem be a do log.
A ba rá ta im is ha son ló képp vol tak
ve le, így az tán egy nap meg kér dez -
tük a ta ní tó né ni től: van vagy nincs?
Ha ed dig volt, ho vá tűnt hir te len? És
ha ne tán még sem volt, mi ért járt a
ta ní tó né ni is a temp lom ba? Jó ide -
ig gon dol ko zott a vá la szon, vé gül azt
mond ta, hogy ő sem tud ja biz to san,
meg kér de zi az igaz ga tó bá csi tól.

Más nap egy nagy köny vet ho zott
a hó na alatt, és ab ból ol va sott föl ne -
künk. Az volt ben ne, hogy az em -
be rek ré gen na gyon fél tek a tűz től
meg a víz től meg min den fé le ter mé -
sze ti je len sé gek től. Amit nem tud -
tak meg ma gya ráz ni, ami ről nem
tud ták, hogy mi ért van, ar ra azt
mond ták, az Is ten től ered. Te hát
nem az Is ten te rem tet te az em bert,
ha nem az em ber az Is tent. Ma vi -
szont már minden nek tud juk az
okát, ezért nincs szük ség Is ten re.

Ha nincs, nincs – gon dol tam.
An nál jobb, hi szen ak kor nem lát -
hat ja, ha rosszat te szek. Ez után
nyu god tan meg ver he tem a ki seb -
be ket, ha zud ha tok anyám nak meg
a ta ní tó né ni nek, sen ki sincs, aki
meg bün tes sen ér te. Csak ar ra kell
vi gyáz ni, hogy rá ne jöj je nek a
tur pis ság ra. Jót ten ni meg nem
ér de mes, hi szen nincs, aki meg ju -
tal maz zon ér te.

Es te be is je len tet tem, hogy én
töb bé nem imád ko zom, mert
nincs Is ten. Az igaz ga tó bá csi
mond ta. Meg azt is mond ta, hogy

meg bün te tik azt a szü lőt, aki az Is -
ten nel fe nye ge ti a gye re két. Úgy
lát szik, túl me rész volt ez a ha zug -
ság, mert anyám ahe lyett, hogy
meg ijedt vol na, le ke vert egy jó ko -
ra nyak le vest. De ha nincs Is ten, ki
súg ta meg ne ki, hogy ha zud tam?

El ha tá roz tam, hogy utá na já rok a
do log nak. Ami kor dél ben ki nyi -
tot ta a ka put a ha ran go zó, én is be -
oson tam utá na. Vég té re is azt
mond ják, hogy a temp lom az Is ten
há za. Bár hol jár is nap köz ben, ebéd -
re il lik ha za tér nie. Leg alább is a mi
csa lá dunk ban ez volt a szo kás. Be -
jár tam én min den zu got, föl men tem
a pad lás ra, le a pin cé be, nem volt se -
hol. A ne vén szó lí tot tam, nem vá -
la szolt. El men tem más nap, har -
mad nap is, so ha nem volt ott hon.

Mond tam nagy apám nak, hogy
kü lö nös egy em ber ez az Is ten. Bár -
hol ke re sem, se hol se ta lá lom.

– Mert rossz he lyen ke re sed –
mond ta, és az ölé be ül te tett.

– Ne tes sék már ilyet mon da ni!
– vi tat koz tam ne ki bő szül ten. –
Vol tam a há zá ban, ke res tem a ku -
ko ri ca föl dön meg a sző lő ben is, se -
hol se volt.

– Na lá tod, pe dig le het, hogy
min dig ott volt, csak te nem vet ted
ész re.

– Én, aki a sző lő hegy ről meg né -
zem a to rony órát?…

– Bi zony – fe lel te –, mert az Is -
tent nem a sze münk kel kell ke res -
nünk, és nem a fü lünk kel kell hall -
gat nunk a sza vát.

– Ha nem? – ber zen ked tem to -
vább.

– Ő ben nünk él, és be lül ről ve -
zé rel. Itt la kik – bö kött a szí vem tá -
jé ká ra.

– De hi szen ak kor bár mi kor be -
szél het nék ve le…

– Így van, kis fi am – mond ta, mi -
köz ben gyen gé den meg si mo gat ta a
fe je met. – És ak kor is szól hoz zád,
ami kor nem aka rod meg ér te ni.

g T. Ágos ton Lász ló

Hol la kik az Is ten?
„Va ló szí nű leg nincs Is ten. Ne ag gódj
töb bé, és él vezd az éle ted!” – szól a
Lon don ból vi lág kö rü li út ra in dult fi -
gye lem fel kel tő rek lám, amely már
Spa nyol or szá got is meg hó dí tot ta.
Mi ként két hét tel ez előtt az Evan gé -
li kus Élet is hírt adott ró la, a bu szok
ol da lán vi rí tó szlo gen ál lí tó lag vá lasz
a 2008 jú ni u sá ban – szin tén bu szo -
kon meg je lent – ke resz tény rek -
lám ra.

Az, hogy Is ten nem lé te zik, csak
ak kor meg nyug ta tó, ha mo gor va,
szi go rú atya ként te kin tünk rá, aki
szem öl dök rán col va jegy ze te li min den
bot lá sun kat, hogy az tán jól be ol vas -
son, ha fel dob tuk a ba kan csot. Pon -
toz za, hogy mi kor érez tük egy ki csit
is jól ma gun kat, fe led kez tünk meg a
na pi ön sa nyar ga tás ról, és mi kor nem
te kin tet tünk föl di éle tünk re úgy, mint
szen ve dés re a si ra lom völgy ben. Ilyen
is ten kép pel a fe jem ben én is meg nyu -
god nék egy ki csit, ha ar ról győz köd -
né nek, hogy ez a szi go rú, vas ka la pos
alak még sem lé te zik. 

Sze ren csénk re azon ban Is ten ma -
ga a sze re tet. A sze re tet pe dig nem
igaz sá gos, ha nem rész re haj ló, még -
pe dig a ja vunk ra. Ami nek örül he -

tünk, mert ha Is ten csak igaz sá gos
len ne, ak kor va ló ban baj ban len -
nénk. Is ten a sze re tet, hisz sze re tet -
kö zös ség ben lé te zik: Atya, Fiú, Szent -
lé lek ké pé ben. Min ket is sze re tet ből,
nem pe dig szük ség ből te rem tett,
sze re tet ből küld te el hoz zánk egy szü -
lött Fi át. Ezek után nyu god tan fel té -
te lez het jük, hogy sze re tet ből nem fog
po kol ra kül de ni. Az ijeszt ge tős kam -
pánnyal te hát alig ha me gyünk sok -

ra, hisz az evan gé -
li um is öröm hír,
nem pe dig rém -
hír.

Aki pe dig az
öröm hírt hir de ti,
az nyil ván örül,
él ve zi az éle tet, de
csak ha va ló ban
el hi szi, hogy az
öröm hír va ló ban
az, ami: öröm re

okot adó do log. Ez pe dig már hit kér -
dé se. Még pe dig olyan mély hit, olyan
fo kú sze re tet, amely (saj nos) csak ke -
ve sek nek ada tik meg. Akár a sze re -
lem. Sze re lem ből pe dig nem nyűg a
má sik ked vét ke res ni, ha nem ma gá -
tól ér te tő dő, ter mé sze tes do log, az
öröm for rá sa. 

Sze re lem ből le mon da ni va la mi ről
vagy meg ten ni va la mit tel je sen más,
mint félsz ből, avagy pusz ta meg győ -
ző dés ből. Akik nek még nincs iga zi
hi tük, akik még nem sze re lem mel
sze re tik Is tent, azok nak min dig
meg ma rad egy csi pet nyi bi zony ta -
lan ság, egy csi pet nyi félsz, amíg a
vas ka la pos, szi go rú atya ké pét el fe -
led he tik.

g Pu chard Ba lázs

Öröm hír vagy rém hír?Weöres Sándor

Zsoltár
Kínok árnyékaiból,
kínok árnyékaiból
szólok hozzád Istenem.
Kín mar, sújt, temet,
józan eszemet
vak veszélyben,
láncos mélyben
ne hagyd elveszítenem.

Senki sem tör káromra,
senki sem tör káromra,
bensőm fordul ellenem.
Örök vihar ront,
nincs egy biztos pont
se mögöttem,
se fölöttem,
dög pusztít a lelkemen.

Törd meg kevélységemet,
törd meg kevélységemet,
mély megbánást adj nekem.
Nyársat nyeltem én,
derekam kemény:
mért nem szabad
súlyod alatt
meghajolnom, Istenem?

Száraz zokogás tipor,
száraz zokogás tipor
és a szemem könnytelen.
Utam hajlatán
ördög les reám,
vár nehezen:
a két kezem
tőrrel indul ellenem.

Legyen meg akaratod,
legyen meg akaratod,
ha vesznem kell,
jól legyen:
tán kárhozásom
áldás lesz máson –
de ha énrám
kincset bíztál,
ments meg immár, Istenem.

E költeménnyel emlékezünk a húsz
évvel ezelőtt elhunyt evangélikus
költőre, műfordítóra.
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Al bert és Pong rác lo vag ki me rül ten
ült a trón te rem ben, ami kor is Sza káll
ki rály lé pett be az aj tón.

– Ne mes lo vag ja im, fá radt nak lát -
szo tok. Csak nincs va la mi baj?

– Ó, nincs, fel sé ges ki rá lyunk – fe -
lel te Al bert –, csak haj nal óta kint lo -
va gol tunk, hogy ki csit meg moz gas -
suk ma gun kat a kö vet ke ző fel adat
előtt.

– Örü lünk, hogy en nek a mos ta -
ni vi a dal nak bib li ai té má ja van.

– Bi zony, ügye sen áll tá tok ki a vi -
rág va sár nap pal kap cso la tos el ső pró -
bát! – bó lo ga tott Sza káll ki rály. –
Tud já tok, azért ad tam en nek a lo va -
gi tor ná nak té má ul a nagy he ti ese -

mé nye ket, hogy a töb bi lo vag is át -
is mé tel hes se őket. Az el ső fel adat Jé -
zus je ru zsá le mi be vo nu lá sá hoz kap -
cso ló dott.

– És a má so dik? – kér dez te Pong -
rác lo vag. – Már alig vá rom, hogy
meg old has suk.

– Dél után majd meg tud já tok, ami -
kor a kan cel lár ki oszt ja a fel ada tot
tar tal ma zó te ker cset. Azt ta ná cso -
lom, ad dig men je tek, pi hen je tek egy
ki csit, és ol vas sá tok el Já nos evan gé -
li u má nak a 13. fe je ze tét, amely az
utol só va cso rá ról szól.

Ami kor a lo va gok el tá voz tak, Sza -
káll ki rály elő vet te a te kercs má so la -
tát, és meg néz te a fel ada tot. A ve tél -
ke dő vi té zek nek egy tit kos írást kel -
lett meg fej te ni ük.

Ked ves Gye re kek!
G YE R ME KVÁR

Szí vem el ső gon do la ta
hoz zád száll fel, Is te nem!
Te őriz tél meg az éj jel,
ma radj ma is én ve lem!
Té ged áld lak és imád lak
mint sze re tő gyer me ked,
szí vem csak is azt akar ja,
ami ked ves te ne ked.
Édes Jé zus, add ke gyel med,
őrizz en gem szün te len,
hogy egész nap ne ked él jek,
tisz ta szív vel, bűn te len.
Ámen.

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.

HUM OR Z SÁK

A ta nár meg kér di hit tan órán:
– Mit csi nált Is ten né pe, mi u tán

át kel tek a Vö rös-ten ge ren?
– Ki ül tek a part ra szá rad ni.

Az in di án ül a fo lyó par ton, és pi pá -
zik. Mel let te az in di án  lány mos sa a
fo lyó ban az in di án ru há it. A fölöttük
álló szik lá ról hir te len le esik egy kő,
és agyon üti a  lányt. Mi re az in di án:

– Ó, ne, már a har ma dik mo só gé -
pe met te szi tönk re a víz kő!

Egy há zunk gyer mek- és if jú sá gi
osz tá lya 2009-ben új ren dez vényt
hir det meg a ha gyo mány te rem tés
szán dé ká val: az első evan gé li kus
ovis olim pi át.

A ve tél ke dő öt le te
az al ber ti gyü le ke zet óvo -
dá já nak im már ha gyo -
mánnyá vált ügyes sé gi ver -
se nyén ala pul, ame lyet Al -
ber tirsa óvo dá sai szá má ra
szer vez nek meg az óvó nők az
Al ber ti Evan gé li kus Ál ta lá -
nos Is ko la tor na ter mé ben. 

Az or szág evan gé li kus óvo -
dá i ba já ró gye re kek szá má ra olyan
al kal mat ter ve zünk egy ház ke rü le -
ten ként, ame lyen csa pa tok ba szer -
ve ződ ve, já té kos bib li ai fel ada tok
meg ol dá sa köz ben össze mér he tik
ügyes sé gü ket és talp ra esett sé gü ket.
Leg fon to sabb cé lunk az, hogy a
gye re kek já té kos ke re tek kö zött is -
mer ked je nek a Bib li á val és egy más -
sal, jól érez zék ma gu kat ezen az al -
kal mon, és ma ra dan dó él ménnyel
gaz da god va tér je nek ha za. Ezen kí -
vül sze ret nénk fel hív ni a gye re kek fi -
gyel mét az egész sé ges élet mód, a
sport fon tos sá gá ra.

A le bo nyo lí tás ról. A Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház fenn tar tá sá ban
je len leg ti zen hét óvo da mű kö dik.
Az olim pia meg ren de zé sé hez az
óvo da ve ze tők, óvó nők, da du sok és
ön kén te sek se gít sé gét sze ret nénk
kér ni. 

A ver seny ke rü le ti és or szá gos for -
du ló ból áll. A há rom egy ház ke rü let -

ben ugyan ak kor ren dez zük meg a
ke rü le ti for du lót. Idő pont ja: már -
ci us 21. (szom bat). Helyszínek:
Alberti (észak), Győr (nyugat) és
Orosháza (dél). Az or szá gos ver se -
nyen a ke rü le ti for du lón el ső és

má so dik he lye zést el érő ovis -
cso por tok vesz nek részt. En -

nek idő pont ja: má jus 9.
(szom bat).

A csa pa tok a kö vet -
ke ző kép pen áll nak fel:

min den evan gé li kus
óvo da egy nagy cso -
por tos csa pat tal vesz

részt sa ját egy ház -
ke rü le té nek a for -

du ló ján. A csa pa tok tíz fő sek: öt fiú,
öt lány. A csa pat ta go kat az óvo da ve -
ze tők és óvó nők vá laszt ják ki a gyer -
me kek kö zül a ké pes sé ge ik alap ján. 

A fel ada tok mind a ke rü le ti, mind
az or szá gos for du lón egy sé ge sek lesz -
nek; az al ber ti és  irsai evan gé li kus
óvo dák óvó női ál lít ják össze őket.

A ve tél ke dőn az ovi sok igé nye i -
nek és ké pes sé ge i nek meg fe le lő en
ügyes sé gi és sor ver se nyek ke re té ben
kö zö sen, csa pat ban kell meg ol da ni
a fel ada to kat. A gyer me ke ket szü -
lők is el kí sér he tik, együtt szur kol -
hat nak ne kik. A he lye zet tek ok le ve -
let kap nak, és ér té kes aján dék ban
ré sze sül nek.

To váb bi in for má ci ót Pál Ma ri et -
ta gyer mek re fe rens től le het kér ni
(te le fon: 1/486-3542, 20/824-4454; e-
mail: ma ri et ta.pal@lu the ran.hu).

Min den ér dek lő dőt és részt ve vőt
sze re tet tel vá runk!

Fel hí vás
az ovis olim pi á ra
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa

Megoldás: ………………………………………………………………………………………………………………………………

6 pont: Nagy bendőm van.

5 pont: Amit bennem
tárolnak, az nem ázik át.

4 pont: Egy időben hét
esztendőn át sok épült
belőlem.

3 pont: József rendelkezett
felettem.

2 pont: Hét esztendőn át az
ő felügyelete mellett
nyitogatták ajtóimat.

1 pont: A bennem levő
segítette az embereket, hogy
ne haljanak éhen.

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 tár -
gyat kell ki ta lál no tok. Mit gon dol tok,
mi 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

(magtár)

.

-
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1948 ál do zó csü tör tök jén kon fir mál -
tam a De ák té ri temp lom ban. So kan
vol tunk. Or dass La jos püs pök és
Ke ken And rás igaz ga tó lel kész szol -
gált. Ak kor leg fel jebb sej tet tem, ma
már tu dom, hogy éle tem meg ha tá ro -
zó él mé nye volt ez az ese mény. Az
már tő lünk füg get len volt, hogy szin -
te ez volt az utol só együt tes ün ne pi
szol gá la ta a két ki ma gas ló lel kész nek.
Ez után fel gyor sul tak a tör té né sek, az
ál la mi erő szak, amely Or dass La jos
be bör tön zé sé hez, majd Ke ken And -
rás in ter ná lá sá hoz ve ze tett. Csak
1956 őszén tér het tek vissza a szol gá -
lat ba. 1958 nya rán a püs pö köt is mét
el tá vo lí tot ta az ál la mi ha ta lom az egy -
ház élé ről. Ke ken And rást 1974-ben,
Or dass La jost 1978-ban hív ta ha za az
Úr is ten.

1987. ok tó ber 25-én a zsú folt De -
ák té ri temp lom ban ik tat tak be –
Har ma ti Bé la püs pöki iktatásával
együtt – a Dé li Egy ház ke rü let fel -
ügye lői tisz té be. Be szé dem ben ki -
emel tem, hogy eb ben a temp lom ban
volt kon fir má ló lel ké szem Or dass La -
jos és Ke ken And rás. Ak kor ezt töb -
ben bá tor ság nak mi nő sí tet ték. Ma -
gam nem így él tem át. Úgy vél tem, ez
a mi ni mum an nak jel zé sé re, hon nan
ér ke zem a ma gas egy há zi tiszt ség be,
kik nek a gon dol ko dá sa, élet pél dá ja
meg ha tá ro zó a szá mom ra.

Ha mar be kö vet ke zett a rend szer -
vál to zás. Már ’87 őszén úgy gon dol -
tam – ezt is akar tam üzen ni a ne vek
em lí té sé vel –, hogy új kor szak kez -
dő dik egy há zunk ban, sza bad dá vá lik
a szol gá lat, le het sé ges sé az igaz be -
széd. 1989 után pe dig ez min den ki
szá má ra nyil ván va ló vá kel lett, hogy
vál jon. Ez azt is je len tet te: nincs
aka dá lya an nak, hogy Or dass La jos
és Ke ken And rás élet mű ve ér ték ké,
ha tó té nye ző vé legyen az egy ház ban.
Or dass ese té ben ezt a re ményt erő -
sí tet ték a Szép fa lu si Ist ván szer kesz -
té sé ben meg je lent úgy ne ve zett li la
köny vek, me lyek a püs pök éle tét,
mun ká ssá gát össze gez ték. Ezek igen -
csak al kal ma sak vol tak ar ra, hogy a
tör té nel mi sze mé lyi sé get kö zel hoz -
zák az egy ház né pé hez, ha tás sal le -
hes se nek a má ra.

Az idő mú lá sá val meg döb ben ve
ta pasz tal tam, hogy ez nem va ló sult
meg. Egy re in kább fog lal koz ta tott és
fog lal koz tat a kér dés, mi ért nem jön
át a mai egy há zi éle ten Or dass La jos
sze mé lyi sé ge és mű ve, mi ért ma rad
tá vol a mai nem ze dék től. Le het er re
igen egy sze rű ma gya rá za tot ad ni. A
fi a ta lok több sé gét ke vés bé ér dek lik a
múlt be li tör té né sek, de az idő seb bek
sem szí ve sen szem be sül nek a ko ráb -
bi idő sza kok ese mé nye i vel.

Azt hi szem azon ban, hogy Or dass
ese té ben több ről és más ról van szó:
pa ra dox mó don – se gí tő szán dék kal,
bán tó at ti tűd nél kül írom – a püs pök
ne vét vi se lő tár sa ság egyéb ként tisz -
te let re mél tó te vé keny sé ge fe dez he -
tő fel a ked ve zőt len je len ség mö gött.

Már a nyolc va nas évek vé gén, az
Or dass La jos Ba rá ti Kör meg ala ku -
lá sa kor tet ten ér he tő volt ez a ké sőbb
ki tel je se dő gond. Az ala pí tók meg -
pró bál ták – nin csen er re jobb szó –
ki sa já tí ta ni a püs pök örök sé gét. Ők
dönt he tik el, ki le het a kör tag ja. Nyil -
ván va ló a tö rek vés: a múlt rend -
szer ben is tisz tán ma rad tak, az „iga -
zak” jö het nek; akik nek a te vé keny sé -
ge meg kér dő je lez he tő, azok nem
nyer het nek fel vé telt.

Kí ván csi vol tam, ho vá ve zet ez az
út, ame lyen an nak ide jén – volt elég
iga zi gon dunk – in kább csak mo so -
lyog tam. Né hány ci vi len – Bo le ratz -
ky Ló ránd, He ré nyi Ist ván – és nem
tud nám meg mon da ni, hány lel ké szen
kí vül nem volt olyan ala pí tó, aki ket
a püs pök is mert vol na. Ma sem tu -

dom, hon nan volt bá tor sá guk meg -
al kot ni a püs pök sze mé lyi sé gé től oly
ide gen ki re kesz tő sza bály za tot, il let -
ve kö vet ni az en nek meg fe le lő gya -
kor la tot.

A kör te vé keny sé gé ről per sze csak
jó mond ha tó el. De ez a jó na gyon is
ste ril jó. Gon dol va akár a kör fo lyó ira -
tá ra, a Ke resz tyén Igaz ság ra, akár a ki -

ad vá nyok ra. Csak a pél da ked vé ért.
Nem rég em lé kez tünk meg Or dass
La jos el tá vo zá sá nak har min ca dik év -
for du ló já ról. Má so dik fél re ál lí tá sa öt -
ven éve tör tént. Ke vés, de meg ha tá ro -
zó sze mé lyes em lé kem van Or dass La -
jos ról. De ő is is mert en gem. Leg in -
kább az 1958-as ak ci ó ról, ami kor a Dé -
li Egy ház ke rü let lel ké sze i től meg vont
kong ru át szer vez tük, és a püs pök ko -
or di nál ta az ak ci ót. Ak kor vol tam ve -
le több ször négy szem közt. Le nyű gö -
zött a szi lárd sá ga, de mint komp ro -
misszum ra haj ló Ke ken-ta nít vány, iz -
ga tott is ál lás pont já nak mé lyebb in do -
kolt sá ga. Ak kor is meg ra ga dott – ezt
is ke ve sen tud ják –, hogy csak ma gá -
ra néz ve tar tot ta kö te le ző nek az el len -
ál lást, nem akar ta az egy há zat ka land -
ba so dor ni, a sze mé lyes dön tés fe le lős -
sé ge volt a zsi nór mér ték, amely nem
azo nos a kü lön bö ző sze rep lők nél.

Ak kor so ká ig re mél tem, lesz olyan
va ri á ció, hogy a püs pök meg ma rad -
hat a poszt ján; ma in kább meg ér tem
ak ko ri ál lás pont ját. Ér de kel ne má sok
vé le mé nye. De egy sze rű en nem tu -
dom, ho gyan le het sé ges, hogy mind -
ez nem volt és ma sem té ma az egy -
ház ban. Pe dig emi att is – így van ez
a ki nem be szélt dol gok kal – él nek a
fe szült sé gek, amelyek már ré gen fel -
dol goz ha tók lettek volna.

Vagy itt van, szin tén csak a pél da
ked vé ért, Or dass La jos és Tú róczy
Zol tán püs pök út ja, vi szo nya. A kör
mind a ket tőt he ro i zál ja. Ez sem
mű kö dik. Ne héz idők hús-vér em be -
rei vol tak, ki ma gas ló sze mé lyi sé gek,
de nem té ved he tet le nek. Meg il le ti
őket az ér de mi vizs gá ló dás. 

Ami kor Har ma ti Bé lá val alá ír tuk
Né meth Mik lós mi nisz ter el nök nél
az ál lam és az egy ház kö zöt ti egyez -
mény fel bon tá sát, be szá mol tam er -
ről az Evan gé li kus Élet ben. Meg em -
lí tet tem írá som ban, hogy an nak ide -
jén Tú róczy Zol tán ír ta alá az egyez -
ményt. Nem ki sebb sze mé lyi ség től,
mint Csep re gi Bé lá tól kap tam ked ves,
eny hén szem re há nyó le ve let, mert a
cikk ben ar ról is em lí tést tet tem,
hogy Or dass egyet ér té sét érez tem az
ese mény ben. Bé la bá csi úgy vél te,
hogy az evan gé li zá tor püs pö köt így
ked ve zőt le nül ál lí tot tam be, ha nyil -
ván nem is ez zel a szán dék kal.

Ak kor is úgy vél tem, ma is úgy
gon do lom, hogy nagy elő de ink élet -
pél dá ja csak úgy hat hat a má ban, ha
elő íté let nél kül, tu do má nyos igé -
nyes ség gel és sem mi kép pen nem
mai csa tá ro zá sok esz kö ze ként kö ze -
lí tünk hoz zá juk.

g Frenkl Ró bert

Or dass

Hi szem, hogy az Evan gé li kus Élet
mind lel ki, mind in for má ci ós tar tal -
má ban tény leg na gyon gaz dag. Mi nél
szé le sebb ré teg for gat ja a la pot, an nál
töb ben tud ha tunk meg egy há zunk ról
min den lé nye ges in for má ci ót, és
meg tud hatjuk azt is, hogy a lap ha sáb -
ja in egy más nak vá la szol ga tó lel ki és
vi lá gi sze mé lyi sé gek mi lyen vé le -
ménnyel van nak a rég múlt idő ről;
volt-e, mi kor volt rend szer vál to zás, ki,
mi ért, mi kor, ho gyan, mennyi re vett
részt ben ne.

Mi lyen volt a le vál tott (vagy még
nem le vál tott…) idő szak? Kik és mi -
lye nek vol tak a sze rep lői?… Egy sze -
rű en: ki volt például Kál dy Zol tán
püs pök? Ter mé sze te sen ne künk, akik
is ten fé lő em ber nek vall juk, hisszük
ma gun kat, már el kel lett vol na jut -
nunk oda, hogy az Úr tól ta nult meg -
bo csá tás sal azt tud juk mon da ni:
meg tör tént, el múlt, zár juk le, ne be -
szél jünk ró la töb bet… 

De azért nem kel le ne egy szer re
Kál dy püs pö köt re ha bi li tál ni és po -
zi tív fény ben fel tün tet ni, mert az kis -
sé fél re ve ze tő len ne. (Lám: hol is van

a meg bo csá tást hir de tő, ma gát is ten -
fé lő nek val ló em ber, jó ma gam?) Én
az ő érá já ban csak rész ben él tem, azt
is fő leg gye rek fej jel. Ám az édes -
apám, né hai – so ha se hol be nem ik -
ta tott – evan gé li kus lel kész szá já ból
el hang zot tak alap ján (ezek a sza vak
nem vol tak bán tó, elé ge det len ke dő,
lá za do zó, „köp kö dő” sza vak, ha nem
csak csen des, tár gyi la gos in for má ci -
ók) a leg na gyobb ke resz té nyi jó in du -
lat tal sem le he tett Kál dy Zol tánt
po zi tí van meg ítél ni! 

Tu dom, a meg íté lés hez is mer ni
kell az ak ko ri kor tör té ne tet, vagy
egy sze rű en ak kor kel lett vol na él ni…
Biz tos. Min den eset re szá mom ra a rö -
vid éle tet élt édes apám tól „el csent” in -
for má ci ók a leg hi te le seb bek (jel zem,
eze ket sem nagy plé num előtt han -
goz tat ta, ha nem szűk csa lá di kör ben,
sőt in kább csak hű sé ges fe le sé ge
előtt), és én ezek alap ján íté lem meg
Kál dy püs pö köt. Ter mé sze te sen –
és ez is ré sze az igaz ság nak – en gem
sze mély sze rint so ha nem bán tott!

A má sik, ami ről – egy ál ta lán nem
a leg hi va tot tabb ként és szak ava tott -

ként – vé le ményt sze ret nék mon da -
ni, az Or dass-díj. Sze ren csé re ná lunk
sok kal hoz zá ér tőb bek, mé lyebb ér zé -
sű ek, na gyobb tu dás sal ren del ke zők
dön te nek dí jak ról. Szin tén édes -
apám ér de me ként, jó ma gam is is -
mer he tem Ter ray La ci bá csit – kis -
ko rom ban járt is ná lunk –, nagy ra is
be csü löm, nyil ván „vi lá gi ként”, te vé -
keny sé gét, Or dass püs pök kel kap cso -
la tos mun kás sá gát nem tu dom meg -
ítél ni. Vi szont bí zom az őt és cse le -
ke de te it, meg nyil vá nu lá sa it job ban is -
me rő „bí rák” he lyes dön té sé ben: az
Or dass La jos-díj „jó hely re” ke rült.

Min den eset re, pres bi ter test vé re -
im, pró bál juk meg mi nél töb ben
ol vas ni az Evan gé li kus Élet cí mű új -
sá gun kat, de: csak az után, mi u tán
rend sze re sen el ju tot tunk, el ju tunk
az is ten tisz te le ti al kal mak ra, mert
azt biz ton hi szem, hogy ez még az
új ság ol va sá sá nál is sok kal fon to -
sabb, ott ugyan is „el ső kéz ből” kap -
hat juk a leg fris sebb hí re ket, az Úr -
is ten igé jét!

g Gosz to la Sza bolcs
fel ügye lő (Har ka)

Pres bi te r testvérek, olvassuk
mind töb ben az Evan gé li kus Éle tet!

Rég óta kí sért egy kép zet: egy há -
zunk 1945 utá ni tör té ne tét úgy „hasz -
nál juk”, mint egy nagy, kol lek tív ki -
fes tő köny vet. A kon tú rok (sze mé lyek,
tör té né sek) adot tak, és ki-ki to vább
szí ne zi őket a ma ga em lé kei, ta pasz -
ta la tai, ér de ke, vé le mé nye vagy tu dá -
sa alap ján. Mér ték adó szín alap anya -
gok ezek, szín tar tó sá guk azon ban
csak ak kor sza va tolt, ha ki áll ják a ko -
ra be li írott for rá sok kal va ló össze ve -
tés pró bá ját is.

A „szín” szó so ka dik le xi ká lis je -
len té se: sok szí nű ség, vál to za tos ság.
Kö zel húsz éve fog lal ko zom egy ház -
tör té ne ti ku ta tás sal, de úgy tű nik,
még min dig nem va gyok elég edzett,
ma is ké pes va gyok meg döb ben ni.
Pél dá ul a Kál dy-kor szak egy szí nű
egy há zi saj tó ján: a Lel ki pász tor egy -
szó la mú teo ló gi á ján, az Evan gé li -
kus Élet egyet len vo nal men tén ha -
la dó ün ne pi ve zér cik ke in, a lap se szí -
nű, fan tá zi át lan szer kesz té sén, a
cikk írók igen szűk, zárt kö rén, a
vér sze gény írá so kon, a fa kó fo tó kon.
At tól az egy há zi kor szak tól sem mi
sem állt messzebb, mint az ár nyalt,
szí nes gon dol ko dás. Az egy ház tag -
ja i nak meg íté lé sé ben sem. Mint ha a
pa let tán csak a fe ke te és a fe hér lé -
te zett vol na.

Jog gal vár ha tó el azon ban, hogy a
dik ta tú ra kor lá tai és le he tő sé gei kö -
zött élt egy há zat a kö vet ke ző kor -
szak em be rei – mi – en nél sok szí -
nűb ben lás sunk. Még ak kor is (vagy
még in kább), ha ko ráb ban en nek
épp az el len té te va ló sult meg. Szük -

sé ges Kál dy Zol tán sze mé lyi sé gé nek,
egy ház ve ze tői mun ká já nak ár nyalt
meg is me ré se.

Tör té nész pró bá ló fel adat azon -
ban sze mé lyén to vább lép ve, ha son -
ló igénnyel vé le ményt for mál ni a
kor szak egé szé ről. A tel jes kép hez kü -
lö nö sen fon tos nak tar tom meg is -
mer ni azon lel ké szek és vi lá gi ak
szol gá la tát is, akik passzív hall ga tá -
suk kal vagy ak tív köz re mű kö dé sük -
kel, de ma guk is hoz zá já rul tak a
Kál dy-kor szak fenn tar tá sá hoz, for -
má lá sá hoz és mű köd te té sé hez. Akik
meg ad ták a szí nét!

Egy kor szak nem tár ha tó fel kor -
rek ten a szub jek tív él mé nyek nél kül.
Ezek visz nek színt, ele ven sé get a
pa pír ala pú, fe ke te-fe hér is me re tek -
be. Az ira tok mel lé oda kell ál lí ta ni
azok tu dá sát, akik Kál dy Zol tánt
„pa pucs ban” is is mer ték. De kol lek -
tív egy há zi em lé ke ze tünk nem
süllyeszt he ti el azo kat az em lé ke ket
sem, ame lyek az író asz ta la mö gül íté -
le tet osz tó, lel ké szek és csa lád juk
eg zisz ten ci á lis lé tét meg ha tá ro zó,
meg kér dő je lez he tet len po ten tát püs -
pök ké pét őr zik.

Az ed dig elő ke rült ál lam biz ton sá -
gi ira tok egy elő re ha tá ro zot tan ez
utób bit erő sí tik. A püs pö két, aki a
bel ügyi ira tok sze rint sa ját egy há zá -
ban fel vál lal ta az alap ve tő en és mind -
vé gig egy ház el le nes ideo ló gi á jú párt-
és ál lam ha ta lom szem pont ja i nak és
ér de ke i nek kép vi se le tét. A püs pö két,
aki az Állami Egyházügyi Hivatal
(ÁEH) aka ratának és a bel ügyi in ten -

ci óknak a kö vet ke ze tes vég re haj tó ja
lett. A há ló za ti je len té sek ugyan ak -
kor több eset ben is ar ról ta nús kod -
nak, hogy e vég re haj tás ré szé ről nem
volt min den eset ben ma ra dék ta lan.

Gáncs Pé ter püs pök úr cik ké ben
(EvÉlet, 2009. január 4.) hi vat ko zott
a tény fel tá ró bi zott ság mun ká já ra is.
Mint az ál lam biz ton sá gi ira tok fel -
tá rá sá ra lét re ho zott egy há zi bi zott -
ság egyik tör té nész tag ja ma gam is
ele mi szak mai és eti kai kö ve tel -
mény nek ér zem az ár nyalt lá tás -
mó dot. Az egy ko ri ÁEH és az ál lam -
biz ton sá gi szer vek fo lya ma to san fel -
tárt ira tai er re jó le he tő sé get is ad -
nak. Míg ed dig job bá ra egy há zi kö -
zel múl tunk „szí nét” is mer(het)tük,
ezek a do ku men tu mok ken dő zet le -
nül, pő rén mu tat ják meg a „visszá -
ját”. So kak meg le pő szí ne vál to zá sa fe -
dez he tő fel: né há nyak ról ki de rül,
hogy fe ke te he lyett in kább szür kék
– jel leg te le nül vagy „szür ke emi -
nen ci ás ként” –, egye sek „csak” ró zsa -
szí nű ek. Van nak még a várt nál is
mély vö rö seb bek, szin te már fe ke ték.
Má sok pe dig saj nos még sem egé szen
fe hé rek…

Az ár nya lás túl zott buz gal má ban
azon ban vi gyáz zunk, ne hogy a szí nek
ke re sé se szí nez ge tés sé, át má zo lás sá,
ne tán ma sza to lás sá vál jék! A nagy
igye ke zet ben az ere de ti kör vo na lak
el mo sód hat nak, s vé gül el vész a lé -
nyeg. Ahogy gye re ke in ket is fi gyel -
mez tet jük: „Ne menj ki a vo nal ból!”
Mert a lé nyeg a kon túr.

g Mi rák Ka ta lin

Ki fes tő
Káldy Zoltán a Deák téri templom szószékén
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Istentiszteleti rend • 2009. február 1.

Hosszú és sú lyos be teg ség után,
még is hir te len ment el kö zü lünk
Mó nus Lász ló lel kész test vé rünk.
Szü le té se évében édes ap ja vas úti
dol go zó, édes any ja OTP-tiszt vi -
se lő volt. Tisz tes sze gény ség ben
nőtt fel báty já val együtt. A „tisz tes”
és a „sze gény ség” egy for mán hang -
sú lyos a múlt szá zad öt ve nes éve -
i vel kap cso lat ban. 

„Öcsi” – mert így hív ták a csa -
lád ban – sok nya rat, ta lán nem túl -
zás, ha azt mond juk, éve ket töl tött
Bat to nyán nagy szü le i nél. Nagy -
ap ja, aki nek utol só lel ké szi szol gá -
la ti he lye volt Bat to nyán, olyan
ha tás sal volt rá, hogy egy hét köz -
na pi al ka lom mal az üres temp -
lom ban ta lál ták, a szó szé ken, ahol
csak ezt a szót is mé tel get te: „pré -
di ka, pré di ka”. Nagy ap ja egész éle -
tén át pél dá ja és min tá ja volt a „pré -
di ká lás ban”. Ezt a gyer mek ko ri em -
lé ket so ha nem tud ta ki tö röl ni szí -
vé ből. Igaz, hogy if júko rá ban mint -
ha az em lé kek el ho má lyo sod tak
vol na, de az egész csa lád meg le pe -
té sé re egy al ka lom mal, ami kor
már más pá lyán moz gott, egy szer
csak be je len tet te, hogy lel kész sze -
ret ne len ni.

Teo ló gi ai ta nul má nyai után elő -
ször Ki star csá ra ke rült, ahol az
igaz ga tó lel kész mel lett szol gált az
öz vegy pap nék kö zött és a kör nyé -
ken is. Lel ké szi pá lyá já nak ál lo -
má sai a kö vet ke zők vol tak: Ecseny,
Du na egy há za és Du na ke szi. Saj nos

csa lá di éle te nem tar to zott a si ke -
re sek kö zé, a vá lást sem tud ta el ke -
rül ni, de gyer me ke i vel őriz te a kap -
cso la tot, és ve lük mind vé gig ke res -
te a ta lál ko zá si le he tő sé ge ket is.
Egyik le á nya (Mó nus Györ gyi) vi szi
to vább a lel ké szi szol gá la tot a csa -
lád ban, s ez Mó nus Lász ló nak kü -
lön aján dék és öröm volt. 

A múlt szá zad ki lenc ve nes éve -
i ben – fő ként egész sé gi és más
okok ból – ma ga kér te nyug dí ja zá -
sát. Egy nagy nén jét ápol ta Di ós je -
nőn, s an nak ha lá la után egye dül élt
kis té li e sí tett fa há zá ban, édes any -
ját rend sze re sen lá to gat va (édes ap -
ja mo tor bal eset ben halt meg).
Egye te mi ta nul má nya it nyug dí ja -
san foly tat ta, men tál hi gi é nét ta nult,
s ezen az úton igye ke zett em ber tár -
sa in is se gí te ni. Sú lyos be teg sé gé -
ben ma gá ra ma rad va halt meg, a
szom szé dok ta lál tak így rá.

E so rok író ja a nagy báty ja, aki -
vel so kat be szél ge tett prob lé má i ról.
Az azon ban ki mond ha tat lan örö -
me volt, hogy mint nyug dí jas éle -
te vé gé ig szol gál ni tu dott a nóg rá -
di vi dé ken az evan gé li um mal sok
he lyet te sí tés so rán, de is me rő se i -
vel, ba rá ta i val hét köz na pi be szél -
ge té sek ben is. Prob lé má i val küzd -
ve, ma gá nyo san ment el, de Is ten
sze re te té be ka pasz kod va, s jó tud -
ni, hogy re mény sé günk sze rint Is -
ten sze re te té ben pi hen a fel tá ma -
dás nap já ig. 

g Keveházi László

Mó nus Lász ló
(1952–2009)

Írá som ban két evan gé li kus di a ko -
nissza nő vér, Hell Er zsé bet (1891–
1983) és Szűts Gá bor né, Til da test vér
(1903–1987) éle té vel sze ret ném meg -
is mer tet ni az ol va só kat. Er zsé bet
fest mé nyei majd min den al ber tirs ai
csa lád ott ho ná ban meg ta lál ha tók,
két jel leg ze tes té ma kö rük: a vi rá gos,
or go nás csend élet és a Jé zus az Olaj -
fák he gyén je le ne te. A ké pek mű vé -
szi ér té két nem áll mó dom ban meg -
ítél ni, de a he lyi ek szép szám mal vá -
sá rol tak be lő le ma guk nak vagy aján -
dé ko zás cél já ból. A fest mé nye ken
bib li ai igék vol tak, fő leg az Új szö vet -
ség ből.

Cik kem hez az in for má ci ó kat Mát -
rai Mi hály né, Szik lai Má ria és Mu ha -
ri Mi hály né szol gál tat ta. Az ő út mu -
ta tá suk ad ja cik kem ge rin cét. Elöl já -
ró ban a di a ko nisszák ról né hány gon -
do lat.

A Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza -
egye sü let (Fé bé ere de ti leg a Pál apos -
tol ró ma i ak hoz írott le ve lé ben sze rep -
lő nő test vér, Krisz tus kö ve tő je, a tu -
laj don kép pe ni el ső di a ko nissza, gö rög
ne vé nek je len té se: „ra gyo gó”) 1924-
ben Pa u er Ir ma fő nök asszony ve ze -
té sé vel ala kult meg. Húsz test vér rel in -
dult, szá muk fo ko za to san emel ke -
dett, s a har min cas évek kö ze pé re el -
ér te a száz főt. Kon fe ren ci á i kat Pi lis -
csa bán tar tot ták, fel ada ta ik az ott ho -
ni há zi mun ka, a fa fa ra gás, ké zi mun -
ka, kór há zi ápo lás (fő leg a Szent Mar -
git Kór ház ban) vol tak, gyü le ke ze tek -
ben lel ké szek mel lett szol gál tak, va -
sár na pi is ko lát tar tot tak a gyer me kek -
nek és bib lia órá kat a fel nőt tek nek, be -
te ge ket lá to gat tak. Egyen ru há juk hét -
köz nap a szür ke, ün nep nap pe dig a fe -
ke te vi se let volt. Ott ho nuk Bu da pest
II. ke rü le té ben, a Hű vös völgy ben
volt, a moz gás sé rült, fo gya té kos gye -
re kek épü le té ben. 

Mun ká juk a vi lág há bo rú alatt,
1944-ben meg so ka so dott: az éhe ző,
ár va gye re kek nek szál lást ad tak,
ét kez tet ték őket. 1951-ben az új po -
li ti kai rend szer – a ka to li kus szer -
ze tes ren dek hez ha son ló an – fel -
osz lat ta a Fé bét, a nő vé rek vagy ápo -
ló nő ként he lyez ked tek el, vagy
vissza tér tek a szü lő fa lu juk ba, szü -
lő vá ro suk ba.

Cik kem két sze rep lő je kö zül Er zsé -
bet 1938–39 tá ján, Til da pe dig két év -
vel ké sőbb, 1941-ben ér ke zett Al -
ber ti-Irs ára. A Dó zsa György úti (a
ré gi fő úti) pa pír bol tot mű köd tet -
ték, ame lyet a Koz ma csa lád aján dé -
ko zott a rend nek. Til da Al ber tin
szol gált, ott is épít ke zett, míg Er zsé -
bet Irs án te vé keny ke dett. Az irs ai lel -
kész kez det ben nem is néz te jó szem -
mel mű kö dé sü ket. 

Er zsé bet nyír egy há zi szü le té sű
volt. Hű vös völgy ben szol gált hét
évig a moz gás kor lá to zot tak in té ze té -

ben, ek kor ha tá roz ta el, hogy di a ko -
nissza lesz. Mi vel volt kór há zi gya -
kor la ta, sok be teg ség gyó gyí tá sá ra tu -
dott re cep tet ad ni, tud ta, mely gyógy -
nö vény mely be teg sé gek re al kal maz -

ha tó. A cik kem ben em lí tett Zsu zsi
né ni (Mát rai Mi hály né) fér jé nek,
Mis ka bá csi nak a tü de jét dió fa le vél-
te á val erő sí tet te fel. 

A test vér tes ti-lel ki se gít sé get
adott a rá szo ru lók nak, ügyes ke zű
volt, fest mé nyei árá ból spó rolt pén -
zé ből épí tet te fel a há zát a Kos suth
La jos ut ca 3. alatt. A há zat Sip ka Pál
kő mű ves irá nyí tá sá val 1941-ben, az
ár víz után épí tet ték. Az alap kő le té -
tel nél Bib li át he lyez tek az alap ba. A
Kos suth ut cai ház bel ső ima ter mé -
ben ima- és bib lia órá kat tar tot tak.
Er zsé bet úgy kép zel te, hogy a há zát
egy há zi em ber nek ad ja el. Kí ván sá -
ga tel je sült, az irs ai lel kész, Bár -
dossy Ti bor az 1970-es évek kö ze pén
meg vá sá rol ta tő le, hogy a maj da ni
nyug dí jas éve it itt tölt hes se. 

Til da Bu da pes ten la kott, a ke len -
föl di evan gé li kus lel kész fe le sé ge
volt, akit egy év há zas ság után el ve -
szí tett. Ez után ha tá roz ta el, hogy
di a ko nissza lesz. Va gyo nos csa lád ból
szár ma zott, mo dern szem lé le tű és

gon dol ko dá sú volt, sa ját gép ko csi val
ren del ke zett, meg ta nult ve zet ni, és
szál lí tot ta a fe let te se it. A rend 1951-
ben történt fel osz la tá sa után a he lyi
kis szö vet ke zet ben dol go zott, kö tött,

hor golt, így ka pott nyug dí jat is, mi -
vel nő vér ként nem volt rá jo go sult.
Er zsé bet pe dig az el adott fest mé nyei
árá ból egé szí tet te ki ke re se tét.

1982 tá ján ke rül tek Ki star csá ra, az
evan gé li kus ott hon ba, ahol a cik kem -
ben em lí tett Mu ha ri né ni né hány szor
meg lá to gat ta őket, ta ka rí tott, mo sott
rá juk. Er zsé bet 1983-ban be kö vet ke -
zett ha lá la után Til da vissza kí ván ko -
zott Al ber tirs ára, ahol a he lyi sze re -
tet ott hon ban élt 1987-ben be kö vet -
ke zett ha lá lá ig. Egyi kük sem ér het -
te meg, hogy 1991-ben a Fé bé-egye -
sü let új já éledt, új já szer ve ző dött. Sír -
juk az irs ai evan gé li kus te me tő ben ta -
lál ha tó.

Cik kem mel, re mé lem, si ke rült so -
kak ban fel idéz ni a két nő vér te vé -
keny sé gét, és em lé kü ket to vább őriz -
zük, ápol juk.

g Ho dos Gá bor

(For rás: Al ber tirs ai Hír adó, 2008.
au gusz tus)

Ket ten Is ten szol gá ló le á nyai kö zül
Di a ko nisszák em lé ke Al ber tirs án

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 cí mű so ro za tá nak ke re té ben a kö vet ke ző ha vi al ka lom feb ru ár
12-én, csü tör tö kön lesz az Or szá gos Iro da ut cá ról nyí ló, föld szin ti ter -
mé ben (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.). Az al kal mon Jó zsa Már ton és La -
borczi Zol tán test vé rünk éle tét és szol gá la tát is mer het jük meg kö ze lebb -
ről. Elő adók: dr. Fa bi ny Ta más és dr. Fa bi ny Ti bor. Sze re tet tel hív juk és
vár juk min den test vé rün ket!

H I R D E T É S

Vic tor né Er dős Esz ter, a Kal ló dó If jú sá got Men tő Misszió
ve ze tő je kap ta az idén ötö dik al ka lom mal át adott Di zse -
ri Ta más Sze re tet szol gá la ti Dí jat ja nu ár 24-én Bu da pes -
ten.

A re for má tus lel kész nő 1984-ben kez dett drog füg gők -
kel fog lal koz ni az ak kor még a Ma gyar or szá gi Egy há zak
Öku me ni kus Ta ná csa (ME ÖT) ál tal fenn tar tott misszi ó -
ban. A rend szer vál tás után a re for má tus egy ház ve ze té se
alá ke rült szer ve zet ma há rom in téz mény ben dol go zik: a
fő vá ro si Vá lasz út Misszió név re hall ga tó drog kon zul tá ci -
ós iro dá ban, il let ve a rác ke reszt úri és a zsib ri ki drog te rá -
pi ás ott hon ban. Utób bi ket tőt a ki tün te tett ala pí tot ta.

Lau dá ci ó já ban Bölcs kei Gusz táv püs pök, a re for má -
tus zsi nat lel ké szi el nö ke úgy fo gal ma zott: ez a díj „a má -
so kért élés re” hív ja fel a fi gyel met, ami jel lem ző Vic tor -
né Er dős Esz ter ká bí tó szer füg gő fi a ta lok kal fog lal ko zó
mun ká já ra.

Sza bó Ist ván, a Du na mel lé ki Re for má tus Egy ház ke rü -
let püs pö ke ige hir de té sé ben töb bek kö zött ar ról is be szélt,
hogy a mos ta ni ma gyar or szá gi tör vé nyek „sza bad dá te -
szik ugyan az em bert, de egy út tal ma gá ra hagy ják”.

Ba log Zol tán, az Or szág gyű lés val lás ügyi bi zott sá gá -
nak fi de szes el nö ke a díj át adá son a sváj ci al kot mány ból
idéz ve ki tért ar ra: egy or szág jó lé te azon mér he tő le, ho -
gyan bá nik a leg sze gé nyeb bek kel, a leg ki szol gál ta tot tab -
bak kal. Eb ből kö vet ke ző en az ál lam nak és az egy há zi in -
téz mé nyek nek is van fel ada tuk a szen ve dély be te gek
gon do zá sá ban – je gyez te meg.

A ki tün te tést a bu da pes ti Bet hes da Gyer mek kór ház
2004-ben el hunyt fő igaz ga tó já nak em lé ké re ala pí tot -
ták. Az em lék ér met azok kap hat ják meg, akik az em -
be rek tes ti-lel ki gyó gyí tá sa ér de ké ben ki emel ke dő
mun kát vé gez nek.

d MTI

Vic tor né Er dős Esz ter a Di zse ri-díj idei ki tün te tett je
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Talán nem mindenki tudja, hogy a
Tol na me gyei vá ros ne vé ben sze -
rep lő föld vár nem az írá sunk tár gyát
ké pe ző, köz pon ti épí té sze ti ele mé ről
Tö rök-to rony nak ne ve zett erő dí tés -
re, ha nem az egy kor a Kál vá ria-he -
gyen emelt, az óta
el pusz tult Ár pád-
ko ri vár ra utal.

A ma is ál ló, a
Du na al föl di ol da -
lá ról fes tői lát ványt
nyúj tó erő dít mény
a fo lyó két part ját
össze kö tő híd hoz
kö zel, a ko ráb bi
szá za dok ban is
fon tos rév át ke lőt és
ke res ke del mi utak
ke resz te ző dé sét
őriz ve, a par ti lösz -
fal te te jén nyug -
szik. Az 1500-as
évek ele jén, a Mo -
hács nál oda ve szett
II. La jos ki rály ural -
ko dá sá nak idő sza -
ká ban épült. Az
osz mán hó dí tás
nyo mán tö rök kéz -
re ke rült: szul tá ni
nász bir tok lett, fa -
lai kö zött ka to nai

hely őr ség ál lo má so zott. El ső írá sos
em lí té se eb ből a kor szak ból, 1543-ból
szár ma zik. Fel sza ba du lá sá ra 1686-
ban ke rül sor.

Fon tos ka to nai sze re pe volt a Rá kó -
czi-sza bad ság harc ide jén: 1705-ben a

vár si ke res ost ro má val vet te kez de tét
a Vak Bottyán ve zet te du nán tú li had -
já rat. A sza bad ság harc ha dá sza ti ese -
mé nyei ké sőbb is gyak ran érin tet ték,
hol ku ruc, hol la banc kéz re ke rült. Rá -
kó czi bu ká sát kö ve tő en, a 18–19. szá -
zad ban bör tön ként hasz nál ták.

A négy szög le tes alap raj zú, re ne -
szánsz stí lus ban fo gant Tö rök-tor -
nyot a 19. szá zad ele jén egy ma is ál -
ló tol da lék épü let tel egé szí tet ték ki.
Sor sá nak be tel je se dé se ként – sok
más tár sá hoz ha son ló an – mag tár -
ként mű kö dött. Fel újí tá sá ra 1975-
ben ke rült sor, mú ze u ma a rá kö vet -
ke ző év ben nyi tot ta meg ka pu it.

Kö zép ko ri, rész ben ma gya rok,
rész ben tö rö kök ál tal emelt fal sza ka -
szai mel lett leg főbb lát ni va ló ja a to -
rony ki ál lí tá sa, föld alat ti zár ká já val,
sú lyos zá ra i val, egy ko ri fog lya i nak és
őre i nek be vé sé se i vel meg je lölt
masszív aj tó i val, a ra bok nak a bör -
tön fal ra sa ját vé rük kel fes tett áb rá -
i val. A vár ud va ron – aho va né pi
ipar mű vész al kot ta, kéz zel fa ra gott
vár ka pu-re konst ruk ci ó ján át lép he -
tünk be – ét ter met, tu risz ti kai iro -
dát, fa fa ra gó ga lé ri át és fa ze kas mű -
helyt ta lál ha tunk, kö zép ko ri han gu -
la tát vár já té kok idé zik meg a 21.
szá zad em be re szá má ra.

g Re zsa bek Nán dor

ERŐS VÁ R AK

A du na föld vá ri vár

Hoz zá va lók a tész tá hoz: 50 dkg liszt,
15 dkg Ra ma mar ga rin, 1 cso mag va -
ní li ás cu kor, 1 to jás, 2,5 dkg élesz tő, 3
dkg kris tály cu kor, 1 csi pet só, lan gyos
tej, a meg ke nés hez 1 to jás.

A di ós vagy má kos töl te lék hez: 20
dkg da rált dió vagy mák, 3 dkg zsem -
le mor zsa, 1 cso mag va ní li ás cu kor, íz -
lés sze rint re szelt cit rom- vagy na -
rancs héj.

El ké szí tés: az élesz tőt fel fut tat juk
öt de ci li ter nyi kris tály cuk ros lan gyos
tej ben, majd hoz zá ad juk a töb bi
tész ta alap anyag hoz. Lágy tész tát
gyú runk be lő le, és hagy juk meg kel -
ni. A meg kelt tész tát ci pók ra oszt juk,
ame lye ket egyen ként négy mil li mé -
ter vas tag sá gú tég la la pok ra nyúj -
tunk. A la po kat ol vasz tott vaj jal
meg ken jük, majd egyen le te sen el -
oszt juk raj tuk a töl te lé ket. A tész tát
szo ro san fel te ker jük – egy-egy hen -
ger kö rül be lül csak há rom te ke rés -

ből áll jon. A ru da kat tál cán ti zen öt
perc re fa gyasz tó ba tesszük, majd a
to jás sal át ken jük. Kö rül be lül tíz cen -
ti mé te res da ra bok ra sze le tel jük,
ame lye ket egyen ként négy he lyen
be vá gunk. 

Sü tő pa pír ral ki bé lelt tep si be
tesszük és 170 fok ra elő me le gí tett sü -
tő ben ti zen öt perc alatt meg süt jük.
A tep si ből még for rón ve gyük ki. A
sü te ményt ké szít het jük lek vár ral, al -
má val, ka ka ó val is.

SZ E RETET VE NDÉ G SÉ G RE

Far san gi le gye ző
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Az Egy ház és vi lág há ló ro vat a ke resz -
tény té mák mel lett meg kí sé rel ki csit
tá vo labb te kin te ni és olyan in ter ne -
tes pro jek tek ről is be szá mol ni, ame -
lyeknek ugyan nincs egy há zi vo nat ko -
zá suk, de hasz nál hatók misszi ós cé -
lok ra. Vagy egy sze rű en csak alap öt -
le tük és tech ni kai meg ol dá suk le het
irány mu ta tó azok nak a fej lesz tők nek,
akik egy há zi vagy gyü le ke ze ti hon la -
pot mű köd tet nek. Az utób bi idő ben
lett di va tos mé dia ki fe je zés a link
jour nal ism, vagy is ami kor egy cikk
vagy lap nem át vesz anya go kat, ha -
nem csak hi vat ko zik rá juk. A ne ten
er re az alap elv re több kö zös sé gi ol dal
is épült; ezek kö zül most az egyik leg -
szín vo na la sab bat mu tat juk be. (N. B.)

A Pro pel ler.hu az el ső ma gyar kö zös -
sé gi hír gyűj tő ol dal. A web lap a vi lág -
ra nyi tott, ér dek lő dő ol va sóra számít,
aki szí ve sen meg oszt ja él mé nye it a
töb bi fel hasz ná ló val: ta lál egy cik ket
bár me lyik ma gyar nyel vű hír por tá lon

vagy blo gon (ol vas), ame lyet hoz zá -
ad a Pro pel ler tar tal ma i hoz (be küld),
majd vi ta in dí tó hoz zá szó lás ként el -
mond ja ró la a vé le mé nyét (kom -
men tál). A fél éve in dult Pro pel -
ler.hu-t na pon ta tíz ezer em ber lá to -
gat ja, bár az ün ne pi idő szak ban ez a
szám a húsz ez ret is el ér te.

Az egy sze rű re cept to váb bi össze -
te vő je a szer kesz tői gár da – mely nek
e so rok író ja is tag ja –, hi szen a tar -
tal mak nem öm leszt ve, lis ta sze rű en
tűn nek fel az ol da lon: a ro vat ol da lak
és a cím lap is ké zi szer kesz tés ered -

mé nye ként jön nek lét re, ki emel ve és
ese ten ként ké pek kel il luszt rál va az
ak tu á li san leg fon to sabb és leg ér de ke -
sebb tar tal ma kat.

Ki dön ti el, mi a fon tos?
Egy hír vagy cikk két fé le mó don ke -
rül het cím lap ra. Az új ame ri kai el nök
be ik ta tá sa vagy a gáz krí zis vé ge ti pi -
ku san olyan tör té né s, ame ly sú lyával
rög tön meg ugor ja a mér cét. Ilyen kor
– csak úgy, mint a ha gyo má nyos
szer kesz té sű új sá gok és web la pok
ese té ben – a szer kesz tők dön te nek,
és a címlapra teszik az ál ta luk fon tos -
nak vélt té mát.

A cím lap ra ke rü lés má sik út ja az,
ami kor a fel hasz ná lók gon dol ják egy

– akár ál ta luk be kül dött – té má ról,
hogy fon tos. Amint a szer kesz tők
meg lát ják, hogy a kö zös ség tag jai kö -
zül so kan szól nak hoz zá egy nem rég
be kül dött anyag hoz, vagy egy sze -
rű en csak so kan ol vas sák, ak kor rög -
tön ki emelt hely re ke rül az ol da lon.
El vég re hi á ba nem tűnt elő ször ér de -
kes nek a szer kesz tő sze mé ben, a fel -
hasz ná ló kat va la mi ért na gyon ér -
dek li, te hát még is csak fon tos.

Fi gyel met ér dem lő pe dig ép pen
úgy le het a nagy új sá gok va la me lyik
hí re, mint egy kis blog be jegy zé se.

Egyen lő eséllyel in dul a lá to ga tott sá -
gért min den be kül dött hír, csu pán az
dön ti el, mennyi re ér de kes, hogy a kö -
zös ség fel figyel-e rá, vagy nem. A
blo gok szer zői ép pen ezért sze re tik a
Pro pel lert: akár több ez res ol va sott sá -
got is hoz hat egy-egy ér de kes be jegy -
zé sük nek az, ha va la ki be kül di az ol -
dal ra.

Csak az aj tót mu tat ja meg,
belép nünk nekünk kell raj ta
A Pro pel ler re nem ke rül be az egész
cikk. A cím mel lett csak né hány fi -
gye lem fel kel tő mon dat – mely sok -
szor az írás el ső pár so ra – ol vas ha -
tó az ol da lon, il let ve egy hi vat ko zás
az ere de ti for rás ra. A fel hasz ná lók je -
len tős ré sze to vább kat tint er re, el ol -
vas sa a tel jes cik ket, majd vissza tér a
Pro pel ler re, hogy ott vi tas sa meg a té -
mát. És éppen ez utób bi je len ség az,
ami mi att né hány na gyobb ol dal
nem ked ve li a hír gyűj tő ket.

Ni csak, ki be szél!
Mi vel a kö zös sé gi hír gyűj tő egyik
erős sé ge ne vé ből adó dó an ép pen a
kö zös ség, ki emel ten hang sú lyos a
hoz zá szó lá sok mi nő sé ge. A dest -
ruk tív, kö zös ség rom bo ló, ne tán gyű -
löl kö dő hoz zá szó lá sok nak nem sok
he lyük van a Pro pel le ren – ezek re kü -
lö nö sen fi gyel a szer kesz tő csa pat.

Az épí tő jel le gű kom men tá rok kö -
zött vi szont az utób bi idő ben pár ér -
de ke sebb név is fel buk kant, a Sztár -
Kom ment ke re té ben ugyan is egy-egy
hé tig is mert em be rek is szem lé zik és
kom men tál ják a be kül dött hí re ket. A
sort a té vés-rá di ós Ják só Lász ló nyi tot -
ta, majd – ép pen e lapszám meg je le -
né se kor – Kun c ze Gá bor foly tat ja. Ják -
só egyéb ként jó vé le ménnyel volt a
Pro pel le ren ki ala kult kö zös ség ről,
mert bár sok he lyen azt ta pasz tal ta,
hogy a hoz zá szó lók fél nek a cikk író
vagy ép pen más hoz zá szó lók vá la sza -
i tól (te hát vi tat koz ni nem sze ret nek,
csak a sa ját vé le mé nyü ket el mon da -
ni), ad dig ezen az ol da lon ér tel mes
pár be szé dek kel ta lál ko zott.

g Ba logh Csa ba

Ol vas, be küld, kom men tál
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

Feb ru ár 7-én, szom ba ton a Du na Tv Is ten ke zé ben cí mű val -
lá si mű so rá ban a nagy vá ra di evan gé li ku sok kal ta lál koz ha -

tunk. A kö zös ség óvo dát is üze mel tet, amely az egyet len a tér ség ben. A
Par ti um lu the rá nu sa i nak fel ada tai so ka sod nak, s egy re ér de ke seb bek is.

Feb ru ár 5-én, csü tör tö kön 16 óra 35 perc től a PAX Tv mű so rán Hét szó
az em be rért cím mel a pest szent lő rin ci evan gé li kus if jú sá gi kör tag ja i -
nak sa já tos mű fa jú pas sió-elő adá sát mu tat ják be. Győ ri Gá bor mul ti mé -
di ás pas si ó ja bib li ai szö ve gek és da lok ih le tett gyűj te mé nye, mely nek emel -
ke dett han gu la tát az élő ze ne, a di na mi kus, mé lyen át élt elő adás mód és
a temp lo mi hely szín ad ja.
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NE M MI ÍRTUK …

Hogyan lesz
az evangélikus lelkészből

református püspök?

„Szabó István dunamelléki püspök iktatta be Rácz József es perest ünnepélyes
keretek között szombaton Dunaszentgyörgyön”. – Ter mé sze te sen nem a Tol -
nai Nép új ság nál dol go zó kol lé gák „ége té sé nek” cél já val má sod kö zöl jük a lap
ja nu ár 12-ei szá má nak 16. ol da lán meg je lent ké pet, il let ve kép alá írást, az vi -
szont tény, hogy nem min den hát só szán dék nél kül he lyez tük sa ját „saj tó -
hi bánk” be is me ré se fö lé… A fo tón egyéb ként va ló já ban Fül ler Mi hály ten -
ge li ci evan gé li kus lel kész kér ál dást a re for má tus es pe res re… A szerk.

Pon to sí tás. La punk múlt he ti szá má ban Lup ták György Hi ány zó gye -
re kek cí mű írá sá nak egyik mon da ta ér te lem za va ró hi bá val je lent meg.
A mon dat he lye sen: „S meg döb ben tő, ha fel la poz zuk pél dá ul a 19. szá -
zad vé gé nek ke resz te lé si anya köny ve it: ak ko ri ban há rom száz öt ven-négy -
száz gyer me ket is ke resz tel tünk egy év alatt!” A hi bá ért a szer ző től és
ol va só ink tól el né zést ké rünk. A szerk.
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Va sár nap
Jó ná tán el ment Dá vid hoz, és erő sí tet te az Is ten be ve tett bi zal mát. 1Sám 23,16
(Ap Csel 18,26b; Mt 17,1–9; 2Kor 4,6–10; Zsolt 9) Olyan vi lág ban élünk, ahol
az egyes em ber le he tő sé gét és az „egyé ni sé günk” ki ala kí tá sát hang sú lyoz -
zák. Ta nulj ma gad nak! Sze rezz ma gad nak! Nem az ön zést ne vel jük így be -
le a tár sa da lom ba? Az ön zés ter mé sze tes ve le já ró ja vi szont az, hogy el ma -
gá nyo so dunk. Igénk ezt akar ja meg aka dá lyoz ni, ami kor fi gyel mez tet, hogy
néz zünk kö rül, ki ma radt egye dül, ki nek van szük sé ge em be ri, test vé ri szó -
ra és bá to rí tás ra. A re mény sé get visszük ne kik, és tu da to sít juk ben nük, hogy
nin cse nek egye dül!

Hét fő
Mert az Em ber fia azért jött, hogy meg ke res se és meg tart sa az el ve szet tet. Lk
19,10 (Jer 1,8; 2Kor 3,/9–11/12–18; Lk 8,4–15) A teg na pi ige gon do lat me ne -
tét foly tat ja a mai mon da ni va ló. Az el csüg gedt, az egye dül ma radt, a de presszi -
ó val küsz kö dő em ber nek hir de ti Is ten kö zel sé gét és se gít sé gét. Ar ról tu dó -
sít, hogy nem a si ke re sek nél vagy a győz te sek nél le het őt meg ta lál ni, ha nem
néz zünk kö rül a ma gunk kö re i ben, és fe dez zük fel a sa ját éle tünk ben is je -
len lé tét! A „vé let len ben” is ő van je len. Ad junk há lát ezért a kö zel sé gé ért és
ben nün ket ke re ső sze re te té ért!

Kedd
Ha dol ga i mat el be szé lem, te meg hall gatsz. Ta níts meg ren del ke zé se id re!
Zsolt 119,26 (Jn 14,12; Jn 1,43–51; Lk 8,16–21) Ha teg nap fel is mer tük kö -
zel sé gét és ben nün ket ke re ső sze re te tét, ak kor bi zal munk is lesz el mon -
da ni ne ki bel ső fé lel me in ket és kül ső nyo mo rú sá gun kat. Már az is fel sza -
ba dí tó an hat ránk, ha tu da to sít juk, gon do lat ban és szó ban meg ha tá roz -
zuk a kér dé se in ket. Ami kor így „tár gyi a sul tak” ne héz sé ge ink, job ban meg
tud juk vizs gál ni őket, el vesz tik bé ní tó ha tal mu kat fe let tünk. Ez már a
mennyei se gít ség kez de te!

Szer da
Olya nok vol ta tok, mint a té vely gő ju hok, de most meg tér te tek lel ke tek pász -
to rá hoz és gond vi se lő jé hez. 1Pt 2,25 (Hós 3,5; Jn 3,31–36; Lk 8,22–25) A „meg -
té rés” fo gal ma a Bib lia köz pon ti gon do lat vi lá gá hoz tar to zik. Kü lö nö sen szem -
lé le tes Pál apos tol meg té ré se. Az egy ház tör té net két ezer éves tör té ne té ben
vissza té rő ta pasz ta lat, hogy az egyén bol do gan vall ja a meg té ré se után: „Az
Úr az én pász to rom, nem szű köl kö döm.” (Zsolt 23,1) Egye sek úgy be szél nek
er ről, mint éle tük nagy for du la tá ról, má sok vi szont éle tük na pi ese mé nyé -
nek vall ják. Ki nek van iga za? Ha együtt lát juk a ket tőt, vagy is azért kell az
„egy sze ri nagy dön tés”, a meg té rés az éle tem ben, hogy at tól kezd ve tud jak
na pon ta Is ten fe lé for dul ni, ak kor he lye sen lát juk, hogy ezek csak a ke resz -
tény élet vi tel fo lya ma tá nak kü lön bö ző pont ja it je len tik, és nem állnak egy -
más sal ellentétben.

Csü tör tök
Pé ter ki szállt a ha jó ból, el in dult a ví zen, és Jé zus fe lé ment. Ami kor azon -
ban az erős szél re fi gyelt, meg ijedt, és amint süllyed ni kez dett, fel ki ál tott:
„Uram, ments meg!” Jé zus azon nal ki nyúj tot ta a ke zét, meg ra gad ta őt, és
ezt mond ta ne ki: „Ki csiny hi tű, mi ért ké tel ked tél?” Mt 14,29–31 (Jer
30,11; Jel 1,/1–2/3–8; Lk 8,26–39) Is me rős kép. Ha éle tünk prob lé má it
számba vesszük, eset leg olyan nyo masz tó an hat nak ránk, hogy már nem
is látunk meg ol dást, és két ség be eset ten gon do lunk a jö vő re: „Jaj, el ve -
szünk!” A há zas sá gok ban kü lö nö sen sok szor for dul ez elő. Ta nul juk meg,
hogy nem sza bad csak a prob lé mák ra fi gyel ni. Sza kad junk el tő lük, és
figyel jünk föl fe lé! A vi lá got te rem tő Is ten jót al ko tott, és ő meg ígér te
segítsé gét a meg rom lott kap cso la tok hely re ál lí tá sá hoz is. Ezért fi gyel jünk
az éle tünk ben meg ta pasz talt ke gye lem re, és ez se gít sen új ra Is ten ben
bíznunk!

Pén tek
Az igaz sá gos ság fel ma gasz tal ja a né pet, a bűn pe dig gya lá za tuk ra van a nem -
ze tek nek. Péld 14,34 (1Thessz 5,22; Jn 8,12–20; Lk 8,40–56) A mi Urunk nem -
csak az egyes em ber éle té re fi gyel, ha nem a nem ze tek sor sá ra is. Ezért imád -
koz zunk a né pek ve ze tő i ért! Nem elég az, hogy va la ki jó ké pű vagy jó be szé -
dű, eset leg na gyo kat ígé rő. Olya no kat ál lít sunk a kor mány zás szol gá la tá ba,
akik tud nak és akar nak is Is ten re fi gyel ni. Aki még a tíz pa ran cso lat leg egy -
sze rűbb ren del ke zé se it – ne ölj, ne lopj, ne ha zudj! – sem tart ja ma gá ra és
kör nye ze té re néz ve kö te le ző nek, az a Bib lia sze rint nem al kal mas a nép ve -
ze té sé re. A tör té ne lem is ezt iga zol ja.

Szom bat
Bo áz azt mond ta az ara tók nak: Az Úr le gyen ve le tek! Azok így fe lel tek ne ki:
Áld jon meg az Úr! Ruth 2,4 (1Pt 3,9; 4Móz 6,22–27; Lk 9,1–9) Ér de mes ész -
re ven nünk, hogy Is ten kö ze lé ben mennyi re fel ol dód nak még a tár sa dal mi
kü lönb sé gek is. Bo áz föl des úr, a töb bi ek nincs te len nap szá mo sok. De min -
den ki tud ja, hogy rá szo ru lunk Is ten ke gyel mé re, ha ered ményt aka runk el -
ér ni az élet ben. – Le het, hogy ré gen vagy ma egye sek nél csak szo kás, hogy
a ke nye ret fel sze le te lé se előtt meg je lö lik a ke reszt tel, de a ke resz tény több -
ség ma is tud ja, hogy no ha a ke nye ret a bolt ból hoz zuk, még is Is ten ál dá -
sá nak a je le. Ad junk há lát mi is – eset leg a ke reszt je lé vel is a ke nyé ren –,
hogy meg kap tuk a „min den na pit”!

g Miss u ra Ti bor

Új nap – új kegyelem

VASÁRNAP

VA SÁR NAP
12.00 / Bar tók rá dió
Men dels sohn Spe ci al Day
A Bar tók rá dió ti zen egy órás
kon cert so ro zat tal em lé ke zik
meg Fe lix Men dels sohn-Bar -
tholdy szü le té sé nek két szá za -
dik év for du ló já ról. A köz ve tí -
tés so ro zat a lip csei Ta más-
temp lom ban kez dő dik, ahol
a kom po nis ta egy ház ze nei
mű ve i ből ját szik a Ge wand -
ha us ze ne ka ra, majd a ber li ni
Kon zer tha us ból köz ve tí tett
hang ver seny után – is mét a
Ta más-temp lom ból – Ull rich
Böh me or go na kon cert jét
hall gat hat juk meg. A nap fo -
lya mán lon do ni és pots da mi
mu zsi ku sok is ze né vel idé zik
meg a ro man ti ka ko rá ban élt
egyik leg na gyobb ze ne szer ző
szel le mi sé gét.

HÉTFŐ

9.20 / Du na Tv
„A ma gok ol tal má ra…” –
Er dé lyi erőd temp lo mok
11.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Gos pel kró ni ka
18.00 / Bar tók rá dió
Két száz éve szü le tett Fe lix
Men dels sohn-Bart holdy
Kap csol juk a Ma gyar Rá dió
Már vány ter mét. Sza ba di Vil -
mos he ge dül, Ró zsa Ri chárd
gor don ká zik, Gu lyás Már ta
zon go rá zik.
19.35 / Bar tók rá dió
A svéd és a lit ván rá dió
ének ka rá nak hang ver se nye
20.30 / Du na II. Au to nó mia
Arc élek. Tempfli Jó zsef
nagyvá ra di püs pök
22.40 / Du na Tv
Az élet mél tó be fe je zé se
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2006) (42')

KEDD

10.35 / Du na II. Au to nó mia
A ta lál ko zás el ke rül he tet len
(ma gyar do ku men tum film,
2002) (40')
Köl tők a da masz ku szi úton
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő. Itt a far sang, áll a
bál. Kar ne vál és masz ka bál
víz ke reszt től nagy böj tig
15.10 / PAX
Ste fan Wei ser hang ver se nye
(kon cert film) (35') A gi tár -
zene év szá za dai a cin ko tai
evan gé li kus temp lom ban
19.55 / Du na Tv
Fö veny óra
(fe ke te-fe hér szerb–ma gyar
film drá ma, 2007) (104')
23.05 / m1
Az utó kor íté le te
23.55 / m2
Si mon Má gus (ma gyar–fran-
cia film drá ma, 1998) (100')

SZERDA

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
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok. Szvo rák Ka ta lin
nép dal éne kes
16.20 / PAX
Chic ken Fly
(kon cert film)
Ifi ca fé –
Ká vé ház a vá ros szé lén
20.00 / M. Ka to li kus Rá dió
A hit örö me. Be szél ge té sek
Is ten ről és em ber ről
20.25 / Du na Tv
A vi lág örök ség kin csei
(né met is me ret ter jesz tő
filmso ro zat, 2001) (15')
Re i che nau
00.45 / RTL Klub
Ház a köd ben (ame ri kai
filmdrá ma, 2003) (121')
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CSÜTÖRTÖK

13.20 / Kos suth rá dió
Pe tő fi Sán dor: Úti jegy ze tek
(1845 ta va szán és nya rán)
13.41 / Bar tók rá dió
IV. vá ci nem zet kö zi
gre go ri án fesz ti vál 2008
A gra zi Cho rals cho la éne kel
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Ales sand ro
és Do me ni co Scarlat ti
15.05 / Hír Tv
Nő vé rek vá ró lis tán
(ma gyar do ku men tum film,
2008) (52')
16.20 / m1
Kü lö nös tör té ne tek
Ke pes And rás mű so ra
16.35 / PAX
Hét szó az em be rért
(mul ti mé di ás pas sió) (50')
20.00 / Du na Tv
Jobb part, bal part
(fran cia film drá ma, 1984)
(100')

PÉNTEK

8.15 / Du na Tv
Bé kes ség és min den jót! (40')
Port ré Ka ma rás Mi hály
feren ces ren di szer ze tes ről
13.30 / Kos suth rá dió
Örül je tek az Úr ban
min den kor!
A me to dis ta egy ház fél órá ja
13.39 / Bar tók rá dió
IV. vá ci nem zet kö zi
gre go ri án fesz ti vál 2008
A tal lin ni Vox Cla man tis
éne kel
19.35 / m2
Gleccse rek
(ko re ai ter mé szet film, 2008)
(46')
20.00 / Du na II. Au to nó mia
A Szent Pé ter-ba zi li ka öt száz
éve (né met is me ret ter jesz tő
film, 2005) (53')
20.15 / Du na Tv
Imu har (fran cia–ni gé ri ai
film drá ma, 1997) (83')

SZOMBAT

10.15 / Du na Tv
Arany szar vas – Ma gyar
száza dok (mű ve lő dés tör té ne ti
ma ga zin, 2008) (56')
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
Evan gé li ku sok Nagy vá ra don
17.00 / Bar tók rá dió
Stú dió hang ver se nye ink ből
Má ig ha tó re ne szánsz
18.04 / Kos suth rá dió
Rend szer vál toz ta tók –
húsz év után
Elek Ist ván be szél ge tő tár sa
Sár közy Ta más jo gász,
egyete mi ta nár.
21.00 / PAX
Két hét pi he nő
(fe ke te-fe hér ma gyar do ku -
men tum film, 2003) (55')
22.45 / m1
Le ány gyöngy fül be va ló val
(an gol–lu xem bur gi élet raj zi
drá ma, 2003) (95')

VASÁRNAP

6.03 / M. Ka to li kus Rá dió
Or go na mu zsi ka
10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let
közve tí té se a deb re ce ni
nagytemp lom ból
Igét hir det Bölcs kei Gusz táv
püs pök.
10.10 / m1
Egy há zi nap tár
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
15.05 / Bar tók rá dió
Mu si ca Sac ra
(egy ház ze nei ma ga zin)
18.04 / Kos suth rá dió
Es ti sé ta
Ri por tok, be szél ge té sek,
művek a kul tú ra ös vé nye in
22.20 / Du na Tv
A ki len ce dik nap
(né met–lu xem bur gi
filmdráma, 2004) (98')
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HÍREK, HIRDETÉSEK
A ke len föl di evan gé li kus gyü le ke zet
feb ru ár 7-én, szom ba ton 17.30-kor
tart ja ta nács ter mé ben (1114 Bu da pest,
Bocs kai út 10.) kö vet ke ző sze re tet ven -
dég sé gét. Ven dé günk lesz dr. ha bil.
Pet rő czi Éva köl tő, mű for dí tó, aki kö -
tet len szer zői es tet tart – sok vers sel,
vers for dí tás sal, pu ri tán cse me gék -
kel. Min den ked ves ér dek lő dőt nagy
sze re tet tel hí vunk és vá runk!

APRÓHIRDETÉS

40 éves, 182/100, bar na, hí vő fér fi ke -
res kor ban hoz zá  il lő, jó meg je le né sű
höl gyet há zas ság re mé nyé ben. Fény -
ké pes vá la szo kat vá rok „Pá ro san szép
az élet” jel igé re a szer kesz tő ség be.

Evangélikus élet. Éled. Éled?

HA LÁ LO ZÁS
„…ne kem az élet Krisz tus, és a
meg ha lás nye re ség!” (Fil 1,21) Szo -
mo rú an, de a fel tá ma dás bi zo -
nyos sá gá ban tu dat juk mind azok -
kal, akik sze ret ték és tisz tel ték,
hogy dr. Bod rog Mik lós evan gé li -
kus lel kész, teo ló gi ai ta nár, pszi -
cho te ra pe u ta éle té nek 80. évé ben
tü re lem mel vi selt hosszú szen ve -
dés után ha za tért mennyei Urá -
hoz. Sze ret tünk től is ten tisz te let
ke re té ben bú csú zunk a De ák té -
ri evan gé li kus temp lom ban feb -
ru ár 7-én, szom ba ton 11 óra kor.
Ko szo rú meg vál tás ként az ado má -
nyo kat a Ma gyar Öku me ni kus
Se gély szer ve zet ja vá ra kér jük.

Gyá szol ják:
fe le sé ge, Ug rin Aran ka és
lá nyai, Be á ta és And rea

Egy ség – egye net len ség – egyé ni -
ség cím mel há zas pá ri csen des na -
pot szer vez a Bib li ai Há zas ság -
gon do zó Szol gá lat és a Pa sa ré ti
Re for má tus Egy ház köz ség. Hely -
szín: 1026 Bu da pest, To roc kó
tér 1. Idő pont: feb ru ár 14., szom -
bat, 10-től 16 órá ig. Elő adók:
Cse ri Kál mán, a Szta nev há zas -
pár, a Sel me czi há zas pár, Amb -
rusz Gá bor, dr. Pál he gyi Fe renc.
A nap fo lya mán gyer mek prog -
ram is lesz; a 0–5 éves kor osz tály
szá má ra a hely szí nen, a 6–12
éve sek nek 9.30-tól já té kos ve tél -
ke dő (vál tás tor na ci pő szük sé -
ges!) a Ba ár–Ma das Re for má tus
Gim ná zi um, Ál ta lá nos Is ko la és
Di ák ott hon ban (1022 Bu da pest,
Lo ránt ffy Zs. u. 3.). A rész le tek -
ről, kér jük, ér dek lőd jön: hon lap:
www.bhsz.hu; te le fon: 20/919-
3518 (Ne mes ké ri Pál); e-mail: sze -
kun dum@mus katli.hu.
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