
„Ezért az idő sek vé del mé ben há -
rom ol dal ban össze fog lal tuk mind -
azt, amit ta ná csol ni tu dunk ne kik,
hogy meg előz hes sék a lo pá so kat,
be tö ré se ket.”

„Szolgálunk és védünk” f 6. oldal
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„Vál lá ra vett er dé lyi ta risz nyá já ban el fért a lop va ho zott Sü -
tő-drá ma kéz ira ta, Pás kán di bör tön nap ló ja, Kós Ká roly
temp lo mai és is ko lái… a vaj da sá gi ak de di kált köny vei, a kas -
sa i ak nak vitt Rá kó czi-ko szo rú… ke nyér, cu kor és gyógy szer
az ín ség vé get nem érő éve i ben.”

Csoóri Sándor 80. évére f 7. oldal

„Ily mó don az in ter ak tív rész ki mon dot -
tan a bib lia is me ret re ala po zó dik. »Ter -
mé sze te sen« az em be re ket el is le het ve -
szí te ni; ha va la ki rosszul tel je sít, eggyel
ke ve seb ben lesz nek a temp lom ban.”

Csoda Csámpitól a Tuteláig f 12. oldal

„…mi eb ben hi szünk és re mé lünk: ha a mi
erőnk, bi za ko dá sunk, jó ked vünk, egy más
irán ti tü rel münk el fogy, ak kor az Úr is ten
mel let tünk lesz, és meg ad ja azt a pluszt,
több le tet, ami át se gít a ne héz sé ge ken.”

Az elkötelezettség kalandja f 4. oldal

A ha zai és az eu ró pai sta tisz ti kák egy -
aránt azt mu tat ják, hogy át ala kult a
há zas ság előtt ál lók vagy ép pen he -
lyet te más for má ban együtt élők há -
zas ság ról al ko tott ké pe. A há zas sá gok
szá má nak csök ke né se, a há zas sá gon
kí vül szü le tett gyer me kek szám ará -
nyá nak nö ve ke dé se egy ér tel mű en
jel zi, hogy az egy kor a tár sa da lom
alap in téz mé nyé nek szá mí tó há zas sá -
gi együtt élés ről ma már ko ránt sem az
az ál ta lá nos fel fo gás, hogy ez len ne az
egye dü li le het sé ges út ja az em be ri élet
e vi lá gi ki tel je se dé sé nek.

A sta tisz ti ká kat lát va több nyi re a
kor szel le met em le get jük, amely ki -
kezd te az ősi, tisz ta ér té ke ket, ame -
lyek nek leg főbb le té te mé nye sei ép pen
mi, ke resz té nyek vol nánk. Annyi ra
ki kezd te, hogy már nem csak Is ten -
ről gon dol ko dik más ként a mai em -
be rek több sé ge, mint aho gyan mi hi -
tünk alap ján ta nít juk, ha nem már az
em be ri együtt élés alap ve tő nor mái
te kin te té ben is sza ka dék hú zó dik
kö zöt tünk. Ma már nem egy ér tel mű,
meg kér dő je lez he tet len ér ték a csa lád,
a hű ség, az „egy test té lét el ben”
meg fo gal ma zó dó ki zá ró la gos ság,
mind eze ket fe lül ír ják más ér de kek-
ér té kek – több nyi re úgy lát juk, hogy
az egyé ni ér de kek, szem ben a kö zös -
sé gi ér de kek kel. Az egyén in kább a
kö zös ség ről és a kö zös sé gért meg ho -
zan dó ál do zat vál la lás ról mond le
sa ját ér de ke i ért, in kább fel rúg ja a már
meg lé vő kö zös sé get, vagy ele ve nem
is vál lal ja fel a tel jes el kö te le ző dést,
mert egyé ni ér de kei ér vé nye sü lé se
előtt nyit va akar ja hagy ni az utat. 

A jö vőt te kint ve még bo rú sab bak
a ki lá tá sa ink, hi szen azok a gye re kek,
akik össze tört há zas ság ban, pár kap -
cso lat ban ne vel ked nek fel, már az ál -
ta luk meg ta pasz talt min tát „élik to -
vább”, és szá muk ra is a vá lás lesz a
konflik tu sok ke ze lés nek le het sé ges
mód ja, vagy ma guk sem akar ják azt
az el kö te le ző dést fel vál lal ni, ame -
lyet már szü le ik sem vál lal tak.

Mi – akik az em ber bol dog sá gá ért
fe le lős sé get ér ző ke resz tény nek, il let -
ve ilyen egy ház hoz tar to zó nak vall -
juk ma gun kat – óha tat la nul kér dé -
sek kel ta lál juk szem ben ma gun kat.
Ta lán már túl ju tot tunk azon, hogy
egy sze rű en csak a „bű nös vi lá got”
kár hoz ta tó kér dé se ket is mer jük fel,
és ezek re ke res sük a vá laszt ahe lyett,
hogy az iga zán lé nye ges és a mi fe le -
lős sé gi kö rünk be tar to zó kér dé se ket
fo gal maz zuk meg a há zas ság „in téz -
mé nyé vel” kap cso lat ban. 

Mert nem elég pusz tán azt kér dez -
ni, hogy mi ért van vál ság ban úgy ál -
ta lá ban a há zas ság in téz mé nye, nem
elég azt kér dez ni, ho gyan ve het jük fel
a har cot a kor szel lem mel szem ben,
nem elég azt kér dez ni, hogy mi lyen
bű nös fo lya ma tok ve zet tek odá ig,
hogy a leg szen tebb nek tar tott em be ri
kö zös ség el ve szí tet te a „szent ség”-
ből szü le tett vé del met és el kö te le ző -

dést. Sőt nem elég meg bot rán koz va er -
köl csi íté lő szék be ül nünk, ami kor „sa -
ját kö re in ken be lül” élő em be rek há -
zas sá gi vál sá ga, élet vi te le ke rül szem -
be az ál ta lunk szent nek tar tott rend -
del. Vagy is nem az az el sőd le ges fel ada -
tunk, hogy a meg tört vagy lét re sem
jött há zas sá gok kal fog lal koz zunk, ha -
nem az, hogy a meg lé vők kel, a még
ter ve zet tek kel tö rőd jünk. És az iga zán
sú lyos hi á nyos sá ga ink, mu lasz tá sa -
ink ép pen ezen a te rü le ten van nak.

Bi zo nyá ra „kel le me sebb” az zal fog -
lal koz nunk, hogy a kor szel lem vagy „e
vi lág ura” mit tett a há zas ság, a csa lád
ro vá sá ra, mint az zal, hogy mi mit
nem tet tünk, te szünk meg a há zas ság,
a csa lád ér de ké ben. Ha az ál ta lunk kép -
vi selt – e vi lág ra vo nat ko zó – ér ték rend
egyik alap pil lé ré nek a há zas sá gi együtt -
élést, a csa lá dot tart juk, ha ép pen a há -
zas ság, a csa lá di kö zös ség vál sá gá ról be -
szé lünk, ak kor nem te het jük meg,
hogy nem vesszük ész re: sa ját ma gunk
vál sá gá ról kell be szél nünk.

Az el sőd le ges hi á nyos sá gunk –
és nem csak a há zas ság te kin te té ben
– az, hogy meg szűn tünk lel ki gon do -
zói kö zös ség len ni. Össze adunk pá -
ro kat, előt te pár hé ten, hó na pon át
„fel ké szít jük” őket, eset leg hív juk
őket a „fi a tal há za sok kö ré be” (már
ahol egy ál ta lán lé te zik ilyen) vagy úgy
ál ta lá ban a gyü le ke zet kö zös sé gé be,
meg ke resz tel jük a meg szü le tett gyer -
me ke ket, de va la mi ért még sem te -
rem tő dik meg az a kö zös ség, amely
egy ál ta lán te ret en ged ne an nak, hogy
egy gyü le ke zet és an nak lel ki ve ze tő -
je va ló ban lel ki ve ze tő je le gyen egy-
egy pár nak. Már nem is vár juk ezt el,
nem is így te kin tünk – lel kész ként és
gyü le ke ze ti kö zös ség ként – sa ját hi -
va tá sunk ra, fel ada tunk ra. 

Egy-két kez de mé nye zé sen túl
(mint pél dá ul a „há zas ság he te”, „há -
zas hét vé ge”) nem na gyon lát szik,
hogy az egyéb ként jól fel is mert prob -
lé má ra (a há zas ság vál sá gá ra) ke res -
nénk meg fe le lő, va ló ban se gít sé get
nyúj tó meg ol dást. És ko ránt sem ar -
ról van szó, hogy egy egy sze rű en a
polc ról le emel he tő meg ol dást, amely
ott po ro so dott évek, év ti ze dek óta,
nem vet tünk még ész re, ha nem el ső -
sor ban a fel adat fel is me rés, az irá -
nyult ság, a mo ti vá ció és a szak ér te -
lem hi á nyá ról. Mert igen is len ne mit
ten nünk, len ne kik mel lé oda áll nunk
lel ki ve ze tők ként – lel kész ként és
kö zös ség ként egy aránt –, el ső sor -
ban ta lán azok mel lé, akik kö zöt tünk
van nak, de „kí vül hagy ják” prob lé má -
i kat, krí zi se i ket vagy ép pen azt, hogy
el la po so dott, el szür kült egy más mel -
lett az éle tük… És len ne mit ta nul -
nunk a te kin tet ben, hogy mi ként le -
he tünk egy-egy pár mel lett kí sé rő, lel -
ki ve ze tő lel kész és kö zös ség.

Ha va ló ban olyan fon tos ér ték szá -
munk ra a há zas ság, a csa lád „in téz -
mé nye” és el ső sor ban azok, akik eb -
ben a leg szen tebb em be ri kö zös ség -
ben élik éle tü ket, ak kor ér de mes len -
ne vé gig gon dol nunk, mit te he tünk és
mit kell ten nünk „ezen a hé ten túl”.

A há zas ság he tén túl
g Ken deh K. Pé ter

b Im már har ma dik al ka lom mal
tar tot tak Lu ther-kon fe ren ci át
ja nu ár 29-én és 30-án a rév fü lö -
pi Or dass La jos Evan gé li kus
Ok ta tá si Köz pont ban. Tet ték
ezt ez út tal is az zal a cél lal, hogy
Lu ther gaz dag teo ló gi ai örök sé -
gét ál lít sák a kö zép pont ba, és
fel vil lant sák an nak egy-egy sze -
le tét – ter mé sze te sen igei út ra -
va ló ról is gon dos kod va.

„Teo ló gia nem csak teo ló gu sok nak”
– a kon fe ren cia szlo gen je je lez te,
hogy a szer ve zők ez út tal is vár tak lel -
ké sze ket és la i ku so kat egy aránt, hi -
szen „a jó pap hol tig ta nul” köz mon -
dás nem csak a lel ké szi kar tag ja i ra
le het ér vé nyes. Bár a ko ráb bi évek -
hez ké pest ke ve seb ben él tek a le he -
tő ség gel, hogy ilyen for má ban mé -
lyül je nek el a lu the ri teo ló gi á ban, a
kon fe ren cia szín vo na lát ez nem be -
fo lyá sol ta.

A nem egé szen fél száz részt ve vőt
dr. Ha fen scher Ká roly lel kész, az ok -
ta tá si köz pont igaz ga tó ja, egy ben a
kon fe ren cia prog ram já nak össze ál lí -
tó ja és Isó Do rottya veszp ré mi lel kész,
az ok ta tá si köz pont igaz ga tó ta ná csá -
nak elnöke, a Lu ther-kon fe ren cia
meg ál mo dó ja, egy ben az al kal mak há -
zi asszo nya – és ilyen mi nő sé gé ben a
pén tek es ti és a szom bat reg ge li áhí -
ta tok „fe le lő se” – kö szön töt te.

Rö vid be ve ze tő jük után dr. Fa bi ny
Ti bor pro fesszor tar tot ta meg Ho gyan
se gít Lu ther a gya kor la ti bib lia ol va sás -
ban? cí mű, „prak ti kus” út mu ta tá sok -
kal meg tűz delt, va ló ban a min den na -

pi Szent írás-ta nul má nyo zás ra fo ku -
szá ló elő adá sát. Az es ti imád sá got és
a kö tet len együtt lé tet kö ve tő en há rom
to váb bi nagy sze rű re fe rá tum re mé -
nyé ben tér tek nyu go vó ra a részt ve vők.

A szom ba ti nap prog ram ja az elő -
ze tes ter vek hez ké pest né mi képp
mó do sult. Dr. Ko rá nyi And rás egye -

te mi do cens be teg ség mi att az utol -
só pil la nat ban le mon da ni kény sze rült
a kon fe ren ci án va ló rész vé te lét, így
nem tud ta meg tar ta ni Lu ther a bűn-
bűn tu dat-bűn bo csá nat té má já ról
cí mű elő adá sát. He lyet te a részt ve vők
a reg ge li áhí tat után egy ta valy meg -
kez dett té má ban mé lyül tek el még
job ban: Vég he lyi An tal lel kész, teo -
ló gi ai re fe rens Lu ther fel fo gá sá nak
vál to zá sa Is ten ket tős kor mány zá sá -
ról a pa raszt há bo rú után cí mű re fe -
rá tu mát hall gat ták és vi tat ták meg.
Az ere de ti leg ebéd után ra ter ve zett
li tur gi ai elő adás – Ha fen scher Ká roly
Min ta-e Lu ther is ten tisz te le ti rend -

je a mai evan gé li kus ság nak? cí mű át -
te kin té se – is előbb re ke rült, és csak
a kér dé sek meg vá la szo lá sa ma radt a
ko ra dél utá ni órák ra.

Mi előtt azon ban ki-ki ha za in dult
vol na, a zá ró is ten tisz te let hez kap cso -
lód va – me lyen 2Pt 1,16–21 alap ján,
a ko ráb bi évek hez ha son ló an, Itt zés

Já nos el nök-püs pök hir det te Is ten
igé jét – az úr va cso ra kö zös sé gé ben
le het tek együtt a részt ve vők.

g V. J.

A re fe rá tu mok szer kesz tett, rö vi dí tett
vál to za tai la punk 8–10. és 13. ol da -
lán ol vas ha tók; tel jes ter je del mük ben
a Ke resz tény Igaz ság cí mű fo lyó irat
ta va szi és nyá ri szá ma i ban je len nek
meg. A konferencián elhangzott elő -
adások tel  jes hang anyaga letölthető
Ga rai András hon lap járól (http://ga -
rai nyh.hu/), a Friss írások & in for má -
ciók linkre kattintva.

Lu ther-kon fe ren cia har mad szor
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Örök Is te nünk, mennyei Atyánk,
aki meg ígér ted, hogy igéd nem tér
vissza hoz zád üre sen, add meg ne -
künk is ke gyel me sen, hogy szent
sza vad üze ne te meg ma rad jon szí -
vünk ben, és Szent lel ked ere jé vel üd -
vös ség re te rem jen gyü möl csöt.

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

Ami kor ezek ben a na pok ban és
he tek ben sok he lyen ün nep lik a
far san got, a még ko ránt sem eny hü -
lő tél el mú lá sát és a ta va szi új já éle -
dés re mény sé gét, szen teld meg az
ün nep lők örö mét. Ké rünk, ne en -
gedd meg, hogy el fe led kez zünk a te
üze ne ted ről! Ar ról, hogy tisz ta lé lek -
kel és igaz meg té rés sel ké szül jünk a
böj ti út ra, Jé zus Urunk ál do za tá ra,
mely egye dül ad hat ja meg ne künk az
iga zi bel ső örö möt és lel ki bé kes sé -
get. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

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

Kö nyör günk az ige hall ga tó i ért.
Azo kért is, akik hall gat ják, de nem
fo gad ják szí vük be sza va dat. Tedd
fo gé konnyá szí vü ket ar ra, hogy
meg ért sék, min den ige hall ga tá si
al ka lom tő led ka pott le he tő ség,
mellyel ke re sel ben nün ket, és meg -
té rés re hívsz. Azo kért is imád ko -
zunk, akik öröm mel hall gat ják és be
is fo gad ják a szí vük be hul lott ma got,
hogy ki tar tó ak és hű sé ge sek le gye -
nek a jó cse lek vé sé ben. Jé zus Krisz -
tu sért ké rünk…

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

Kö nyör günk egy há zun kért, gyü le -
ke ze tün kért és a test vér egy há za kért.
Te mind annyi unk hoz szólsz, és se gí -
tesz, hogy egy sé ge sen át él jük igéd élő
és ha tó ere jét. Ál ta la le lep le zed bű -
ne in ket, fel tá rod té ve dé se in ket, és
hir de ted a bűn bo csá nat örö mét. Így
mun kál kodj ma is, és ez után is kö zöt -
tünk, hogy meg erő söd jünk egy más
el fo ga dá sá ban, a hit, a re mény és a
sze re tet aján dé ká ban. Jé zus Krisz tu -
sért ké rünk… 

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

Kö nyör günk az egész vi lá gért, an -
nak rend jé ért és bé ké jé ért. Áldd
meg min de nütt a jó aka ra tú tö rek vé -
se ket. Óvj meg min den ve sze de -
lem től, ter mé sze ti csa pás tól és ín ség -
től. Légy a sze gé nyek, a rá szo ru lók,
a mun ka nél kü li ek és a re ményt vesz -
tet tek meg se gí tő je. En gedd, hogy
meg ért sük egy más hi bá it, se gít sünk
a ki ja ví tá suk ban, hogy mind annyi an
egy kö zös ség ként ta pasz tal has suk
meg ál dó sze re te te det. Jé zus Krisz -
tu sért ké rünk…

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

Kö nyör günk a szen ve dő kért és a
be te ge kért, az élet vé ge fe lé já ró kért.
Kü lö nö sen is azo kért, akik sa ját
gyen ge sé ge ik rab sá gá ban él nek, de
ná lad ke res nek me ne dé ket. Áldd
meg mind azo kat, akik se gí tik, ápol -
ják, gon doz zák őket. Jé zus Krisz tu -
sért ké rünk…

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

Erő síts meg mind annyi un kat ab -
ban a hit ben, hogy ige hir de té sünk és
sze re tet szol gá la tunk nem hi á ba va ló.
Add meg ne künk azt a bi zo nyos sá got,
hogy be tel je sí ted ígé re te i det, és el ho -
zod örök or szá go dat szent Fi ad, a mi
Urunk Jé zus Krisz tus ál tal. Ámen.

Oratio
œcumenica

W W W . M Y L U T H E R . H U

Is ten be szé de, Is ten igé je. Hány szor
és hány fé le kép pen lát tam már for gat -
ni. Sze mem előtt van az egyik, szá -
mom ra na gyon fon tos lel kész, amint
a ke zé vel mu tat ta, ahogy le csap az ige
kard já val, de el mond ta azt is, hogy a
má sik éle – itt vissza rán tot ta a lát ha -
tat lan kar dot tar tó kar ját – hogy se -
bez he ti meg en nek a fegy ver nek a
for ga tó ját. Ez a kép még ak kor is so -
kat je len tett ne kem, ami kor tud tam,
hogy itt nem kard ról van szó, ha nem
va la mi ről, ami éle sebb min den kard -
nál. A je len tés ugyan ak kor kez dett el -
to lód ni, egy re in kább va la mi ijesz tő
se bész kés re vo nat ko zott. Iszo nya -
tos se be ket lát tam ma gam előtt,
ahogy el kép zel tem. Olyan met szé se -
ket, ame lyek az el ső pil la nat ban nem
is lát sza nak, nem is fáj nak, de ret te -
ne te sen mé lyek, és pil la na tok alatt
meg mu tat ják ma gu kat. Ak kor a fáj -
da lom ki bír ha tat lan, min den kö tés
sza kad, min den ti tok ki tá rul.

Így ezek nek a mon da tok nak a
súly pont ja szá mom ra egy re in kább ez
lett: „…min den ki me zí te len és fe det -
len az ő sze me előtt.” Is ten sza va itt
sze mély. Nem alany, ál lít mány, tárgy,
nem ki ej tett, le írt, meg for mált, ha tá -
sos vagy ha tás ta lan be széd, ha nem
ar ca van és te kin te te.

* * *

Nem vol tam ka to na, de vol tam so -
ro zá son. Egy ide gen fi úk ból ál ló,
hosszú sor ban men tem az or vo si bi -
zott ság elé. A vé gén tel je sen le kel -
lett vet kőz nünk. Volt, aki tré fá val
ütöt te el a dolgot, má sok úgy tet tek,
mint ha ez len ne a ter mé sze tes, hi -
szen ilyen a ka to na ság. Azt hi szem
– ahogy vissza em lé ke zem a je le -
net re sok év után –, min den ki
ugyan úgy szé gyen ke zett, mint én.
Meg érez tünk va la mit ab ból, hogy
mit je lent ki szol gál ta tott nak len ni.
Le om la nak a sze mé lyi ség vé del mé -
nek utol só fa lai is. Nem ma rad sem -
mi fé le rej tő zés. Ki kell áll nunk, szé -

gyen le te sen meg kell mu tat nunk
ma gun kat úgy, ami lye nek va gyunk.

Vé gül a po li ti ka, a sors úgy hoz ta,
hogy sok kor tár sam mal el len tét ben
nem ta lál koz tam töb bé a hon véd ség -
gel, de an nak a nap nak meg alá zott -
sá gát örök re hor do zom.

* * *

El rej tő zünk. Ez a rej tő zé sünk hosszú
ta pasz ta la tok ter mé sze tes refle xe. A
cso port – le gyen az nyáj, fal ka vagy
hor da – leg gyen gébb tag ja ve szik el el -
ső ként. A jól al kal maz ko dó, a si ke re -
sen vé de ke ző a túl élő. Már pe dig eb ben
az élet ben a leg erő sebb vá gyunk nem
az élés, ha nem a túl élés. Rej tőz kö dünk
Is ten elől is. Ret te günk va la mi vég ső
szám adás tól, azt hisszük, ta lán le het
ha laszt gat ni az időt, hogy ne de rül jön
ki éle tünk pő re sé ge. Va la mi mély
meg alá zott ság órá ja ként gon do lunk az
el jö ven dő utol só íté let re. Ki mer né ez -
után Is ten igé je ként hall gat ni a szó -
szék ről el hang zó gon do la to kat, a Bib -
lia ért he tő mon da ni va ló it? Ki mer né
ki tár ni éle te szé gye nét? Bí zunk ab ban,
az ta lán csak be széd, okos ko dás, in for -
má ció. Rej tőz kö dünk.

* * *

Né hány nap pal ez előtt ol vas tam egy
nagy sze rű ke resz tény lel ki pász tor
édes ap ja te me té sén el mon dott mon -
da ta it. Az édes apa a hit hő se volt. Na -
gyon ne héz idők ben nagy sze rű en
állt helyt. Fia, akit ha son ló kép pen a
lel ké szi tar tás jel lem zett és jel le mez,
szo mo rú büsz ke ség gel be szélt ap ja
éle té ről, meg ren dí tő mó don. Az tán,
ami kor utol só órá i ról szólt, egy szer
csak ezt mond ta szív be mar ko ló an:
„Már nem volt raj ta a pa lást ja, csak
egy fe hér le pe dő. Nem lát tam töb bé
úgy, ahogy itt is mer tem.”

Ezek a mon datok szá mom ra még
ér té ke seb bé tet ték en nek az élet nek
em lé két, a fiú sza vát az apá ról. Bi -
zony, a hit hő se i vel is egy szer át gör -
dül a be teg hor dó ko csi az in ten zív

osz tály kü szö bén, hogy kez de tét ve -
gye az utol só föl di le mez te le ní tés.

* * *

Mél tó sá gunk min den kép pen össze -
om lik egy na pon. El ér ke zik az őszin -
te ség, a le mez te le ne dés órá ja. Ami -
kor Es ter há zy Pé ter ír édes ap já ról, aki
ide ke rült, ar ra gon dol, most jó esély
kí nál ko zik vég re a be szél ge tés re, de
hi á ba, már nem le het rá is mer ni, azt
ír ja: nem apám. Ta lán igaz az, hogy
ke resz tény em ber ként vá gyunk er re
az őszin te ség re. Annyi ál arc után vég -
re, ha kény sze rű mó don is, azok le -
he tünk, akik len ni sze ret nénk, és
bár kény szer ként él jük át ezt, fél ve ké -
szü lünk rá, még is ad majd va la mi fé -
le ka tar zist. A ré gi ki rá lyok azért ke -
resz tel ked tek meg csak ha lá los ágyu -
kon, mert egész éle tük ben vért on -
tot tak. Ez pe dig nem fért össze a ke -
resz tény ség gel. Mi is sze ret nénk úgy
él ni, ahogy aka runk, az tán – ha van
er re mó dunk – így át ad ni ma gun kat
Is ten sza vá nak, ki tá rul koz va, se bez -
he tő en.

* * *

Az tán ne hogy rö hö gést hall jak –
pa ran csol ta an nak ide jén gim ná zi u -
mi osz tály fő nök nőnk –, mert azért
lesz majd je le net a nász éj sza ká ról is.

Ze ffi rel li Ró meó és Jú li á ját néz -
tük meg az osz tállyal. A film ben sze -
rep lő szí né szek a ma guk 15–17 évé -
vel egy idő sek vol tak ve lünk. Fran -
co Ze ffi rel li mű vé sze te ott cso dát
tett. Az amúgy ka ján éret len ség re
na gyon is fo gé kony osz tá lyunk
egyet len be szó lás nél kül, áhí tat tal
néz te vé gig fér fi és nő egy más előt ti
tisz ta és ben ső sé ges ki tá rul ko zá sát.
Ré gi idők vol tak. A mez te len sé get
át jár ta a sze re lem, a bi za lom és az
oda adás szép sé ge. Az ősi ti tok,
amely em ber és em ber közt le ve ti a
sze mé rem és el rej tő zés fáty la it, ak -
kor egy gim ná zi u mi osz tály ma gasz -
tos él mé nyé vé lett.

* * *

Még egy szer: Is ten igé je nem fo ga -
lom. Nem kard ként for gat ha tó igaz -
ság, nem el dö rög he tő, el sut tog ha tó,
el re beg he tő, el szó no kol ha tó re to ri -
ka. Is ten igé je sze mély. Azok, akik lát -
ták, azt mond ták: kö zöt tünk la ko zott.
Azok, akik lát ták, a kö vet ke ző nem -
ze dé kek re hagy ták a hit lá tá sát: bol -
do gok, akik nem lát nak, és hisz nek.

Az, ami eb ben a ta lál ko zás ban
tör té nik, az nem az én aka ra to mon
mú lik. Tu dom, hogy ki szól. Is me rem
őt. Igaz, ez az is me re tem min dig is
tö re dé kes ma rad, még is da rab ká i ban
is ele gen dő a tel jes élet hez. Meg te szi
ve lem azt a cso dát, ame lyet em ber és
em ber csak a leg rit kább in ti mi tás ban
él át, a leg na gyobb sze re tet ide jén, a
leg ön fe led tebb ben ső sé ges ség pil la -
na ta i ban.

Le mez te le nít erő szak kal, kény -
sze rű ség ből, ki hasz nál va ha lan dó -
sá gom tö ré keny sé gét? Nem, itt más
tör té nik, iga zi szép cso da. Ki tá rul -
ko zik előt tem, hogy én is tá rul -
koz zam ki előt te. Nem fé le lem ből,
nem kény szer ből, ha nem bi za lom -
ból és oda adás ból. Le ve szem előt -
te éle tem sze mér mét, ki lé pek rej tőz -
kö dé sem ből, az zá le szek, aki iga zá -
ból va gyok. Össze tö rik min den ad -
dig biz tos nak vélt tá masz. Ma ga biz -
tos sá gom por ba hull. Eb ben az ősi,
éde ni ta lál ko zás ban ér tem meg, ki -
cso da ő, és meg ta lá lom éle tem irá -
nya it is. Szé gye nem bol do gí tó. El -
fo gad ta tom.

g Ko czor Ta más

Imád koz zunk! Meg szé gye ní tő en is -
mersz en gem. Én pe dig erőt le nül,
por ba hull va ej tem ki, val lo más ként:
val lom, bá nom, meg bo csá tot tam,
igye ke zem, hi szek. Te pe dig sza vak
nél kül hir de ted: meg bo csá tok
mennyen és föl dön. Ámen.

A VA SÁRNAP IG ÉJEH AT VA NAD VA SÁR NAP JA  Z SID 4,1213

Lep le zet le nül

Föl-föl ve tem és né mán el tü nő döm, mi is lelt teg nap es te en ge met?
Ru há i mat már szá lig le ve tet tem, még nem vet tem föl

há ló in ge met, egye dül áll tam,
kis sé té to váz va, szo bám ban, egye dül és mez te len
s a vil lanyt az tán las san el csa var tam. Ir tó za tos sö tét lett.
Esz te len és ir gal mat lan, vég te len sö tét ség,
es te, mely nek már szin te tes te van, a pil la na tok
es tek és zu hog tak és én da dog tam:
– Ké ső es te van, éj sza ka is ta lán,
s ki tud ja, reg gel vir rad-e ily sű rü sö tét re még
és nem nyel-e ma gá ba mind örök re e kát rá nyos,
fe ke te sű rü ség?

Eszem be ju tott min den, ami rossz volt,
rossz gon do lat, vers, csók, ki hült fa lat
és annyi ré gi, sá padt is me rő söm,
ki messze van, vagy lent a föld alatt.
És hir te len és fur csán rá ijed tem, hogy ami ed dig élt,
csak a ru ha: ka bát, ka lap, ha ris nya és ci pő volt,
nad rág, nyak ken dő, kesz tyű és pu ha ing,

mely fe dez és véd a zord hi deg től,
véd és ta kar ma gam tól en ge met:
jaj, el vesz tet tem min den szál ru há mat, ön ma ga mat
és vé dő in ge met.
Nem va gyok már sen ki tisz telt ba rát ja, kit kö szön te ni il lik,
nem va gyok sen ki te rem tett asszony sze re tő je,
se la pok mun ka tár sa nem va gyok, se kár tya paj tás,
törzs ven dég a klub ban, se szer kesz tő úr töb bé nem va gyok, se ván dor,
aki me re dély re kap tat, se út, se cél – és köl tő sem va gyok,

csak em ber, aki min den ide gé vel
lágy ta ka ró s me len ge tő va cok után sír
és csak áll a nagy sö tét ben
s mez te le nül
Is ten előtt va cog.

Dsi da Je n

Há ló ing nél kül…
SE MPER REFOR M ANDA

„A Szentírás többi könyve előtt
a Zsoltárok könyvének az az
erénye, hogy nem csupán min -
den nemű jót tanít és pél dá za -
tokat nyújt, de a legékesebb
módon, válogatott sza vak kal
mutatja és igazgatja, mint tart -
hatjuk meg és tel je sít hetjük be
Isten rendeléseit; vagy is miként
le gyen jóravaló az igaz hitű szív,
és ho gyan vi sel kedjék a jó lelki-
ismeret Istennel szemben a
szerencsét len ségben, miként
nyer   jen vigasztalást és megerő-
sítést. Summa, a Zsol tá rok
köny ve valódi iskola, mivel a
hitet és az Isten iránti jó lelkiis -
me re tet ta nít ja, gyakorolja s
erősíti.”

d Luther Márton:
Utószó

a Zsoltárok könyvéhez
(Szita Szilvia fordítása)
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Sze ren csés egy be esés volt, hogy ja -
nu ár 22-e, a ma gyar kul tú ra nap ja a
ke resz tény egy ség egye te mes ima he -
té re esett. Ko lozs vár ma gyar sá ga e
két ki emel ke dő al kal mat új ra a zsú -
fo lá sig meg telt fő té ri evan gé li kus
temp lom ban ün ne pel te meg iga zán
mél tó mó don.

Ün nep lé sün ket, ta lán el ső íz ben a
Tri a non utá ni tör té ne lem ben, meg -
tisz tel te Ro má nia kul tu rá lis mi nisz -
te re. Az ese mény dísz ven dé ge ként
Ke le men Hu nor be szé dé ben ki fej tet -
te, hogy „ a Him nusz ün ne pe az ér -
ték te rem tés ün ne pe is. Azt az al ko -
tást kell ma ér té kel nünk, amely meg -
tart ja kö zös sé gün ket, to vább él te ti
anya nyel vün ket, és amely nek kö -
szön he tő en kör nye ze tünk fo lya ma -
to san ala kul, vál to zik, gaz da gabb és
szí ne sebb lesz.”

Nem két sé ges, hogy a kul tú ra ne -
he zen meg ha tá roz ha tó fo ga lom.
Szám ta lan de fi ní ció pró bál ja ilyen
vagy olyan szem szög ből meg ra gad ni
a „kul tú ra je len sé get”. A tu do má nyos
ér tel me ző szó tá rak szám sze rű sít ve
leg alább negy ven meg ha tá ro zást tar -
ta nak szá mon. Egyik igen tet sze tős és
tág ér tel mű meg ha tá ro zás volt az,
ame lyet Ke le men Hu nor mon dott:
„kör nye zet ala kí tó, al ko tó mun ka”. 

Va ló ban, a kör nye zet az em ber, az
em be ri kö zös ség élet te re, an nak ala -
kí tá sa, for má lá sa pe dig az em ber
alap ve tő igé nye, élet fel té te le. Az ál -

la tok kal szem ben, ame lyek kö zött a
ma ga sabb ren dű fa jok bio ló gi a i lag
de ter mi nál va ösz tö nö sen ala kít ják
kör nye ze tü ket, az em ber ter ve zet ten,
tu da to san és – te gyem hoz zá – sza -
ba don ala kít ja élet te rét, kör nye ze tét.
Ép pen ezért az em be ri kör nye zet ről
nem csak tár gyi, anya gi, ha nem szel -
le mi, lel ki ér te lem ben is le het és kell
is be szél ni. 

A kul tú ra ép pen lel ki, szel le mi
di men zi ó já ból ere dő en is „ér ték te -
rem tő” al ko tó cse lek vés. Olyan ér ték -
al ko tás, ahol – szem lél te té sül a mi -
to ló gia alak ja it köl csön vé ve – a „pro -
mé the u szi ér ték” az anya gi, a tár gyi
szint öt vö ző dik az „apoll óni” szint -
tel, ami a szel le mi, a spi ri tu á lis ér ték,
és ez együtt je len ti, ké pe zi a kul tú rát.

Nem vé let len, hogy kin cses vá ro -
sunk ban év ről év re ha gyo mányt te -
remt ve a ma gyar kul tú ra nap ját a
temp lom ban ün ne pel jük meg. Temp -
lo mi is ten tisz te le tünk lett, egyéb al -
kal ma kat is ide szá mít va, a vá ros
köz pon ti, fő ün ne pe. Ige hir de té sem -
ben is pró bál tam rö vi den vá la szol ni
a kér dés re, hogy mi ért ép pen egy
temp lom ban, mi ért ige hall ga tás sal,
imá val, di cső í tő ének kel adunk há lát
Is ten nek azért, ami – a Né meth
Lász ló-i gon do la tot fel idéz ve – bolt -
ív ként össze köt, mint a nem zet lé nye -
gi sa ját ja: a ma gyar kul tú rá ért. 

Azért, mert ne künk a hit val lás ere -
jé vel, a hit meg győ ző dé sé vel kell ki -

mon da ni – szem ben egy di va tos,
prog resszív nek ti tu lált, min den esz -
köz zel tá mo ga tott, Is ten nél kü li, sze -
ku la ri zá ci ós ér ték szem lé let ag resszív
dik ta tú rá já val, min den ne mű ön cé lú -
ság gal és min den ha tó re la ti viz mus -
sal –, hogy a kul tú ra Is ten aján dé ka. Az
em be ri al ko tó cse lek vés gyö ke re, for -
rá sa is az élő Is ten, egy ben je le an nak,
hogy kul tú ra és kul tusz össze tar to zik.

Mert ami kor mind a temp lom ból,
mind a szel le mi temp lom ból ki vit ték
Is tent, el hi tet ték ön ma guk kal, hogy
Is ten tény leg ha lott, és ki zá ró lag az
em bert és az em ber pro duk tu mát te -
kin tet ték egye dül au ten ti kus ér ték nek,
ak kor lé nye gé től fosz tot ták meg a kul -
tú rát. Óri á si baj van ott, ahol az em -
ber el sza kad a transz cen dens ho ri -
zont tól – iga zá ból re du kál ja ön ma gát. 

Mert az al ko tó szel lem nek, a kre -
a ti vi tás nak el mé le ti leg nin cse nek
ha tá rai, nyi tott a vég te len re, ke re si a
tel jes sé get, az össz han got, a har mó -
ni át, az egyen súlyt. Cél ja a leg főbb,
a tel jes, tö ké le tes ér ték fel fe de zé se,
meg va ló sí tá sa. Itt je le nik meg az

em be ri al ko tás drá má já ban az a nél -
kü löz he tet len va la mi, amit ne vez he -
tünk is ten él mény nek, val lás nak, hit -
nek, ins pi rá ci ó nak. Ezért is el vá -
laszt ha tat lan ke resz tény hi tünk kul -
tú ránk tól. 

Ahol a transz cen den cia, az Is ten
fe lé va ló nyi tott ság nem je le nik meg,
ott a kul tú ra, le gyen az tu do mány,
iro da lom, ze ne, kép ző mű vé szet, eti -
kai meg nyi lat ko zás, va la mi lyen szin -
ten meg sé rül, ká ro sul, tö rést szen ved.
Pop per Pé ter ír ja: „Ha egy kul tú ra
tény leg is ten ta ga dó vá vá lik, vagy is el -
sza kít ja sa ját er köl csi sza bá lya it Is ten -
től, ak kor be le zül lik. Két-há rom ge -
ne rá ció alatt mo rá li san tö ké le te sen
tönk re megy.” 

Mi ért a temp lom ban? Azért, mert
a temp lom, a há la adó is ten tisz te let
egy ben az a jel ké pes hely, ahol bi -
zony sá got tet tünk a ke resz tény ma -
gyar kul tú ra lét jo go sult sá gá ról –
nem ke resz tény gyö ke rek ről, ke resz -
tény múl tú kul tú rá ról csu pán, ha nem
az ép pen ak tu á lis, ke resz tény, hit be li
ér ték al ko tás ról, kul tú ra te rem tés ről
be szél tünk. A hit és kul tú ra iga zi lel -
ki öku me né je, ér té kes szim bi ó zi sa
volt mind az is ten tisz te let ben, mind
az ün ne pi mű sor ban. 

Proh ász ka Ottokár püs pök gon do -
la ta it idé zem fel: „A ke resz tény kul tú -
ra ben nünk van, ha ott nincs, se hol
nincs, mert kí vül nem le het. A ke resz -
tény kul tú ra a mi hi tünk, a mi tu da -

tunk. A ke resz tény kul tú ra Krisz tus vi -
lá gos sá ga, mely ben lá tunk célt, utat,
ered ményt, lel ket s kö te les sé get; a ke -
resz tény kul tú ra az az ér té ke lés,
mellyel a po gány vi lá got, a po gány
gon do la tot és ér zést át ér té kel tük; a ke -
resz tény kul tú ra a mi sze mé lyes, ben -
ső sé ges vi szo nyunk az Úr ral… Az
ilyen kul tú ra, szel lem és élet, erő és lé -
lek, az tud em bert talp ra ál lí ta ni s vi -
lá got meg re for mál ni. E ke resz tény, te -
hát val lá sos kul tú ra gyúr ta a ma gyar
né pet is. A ke resz tény ség lett a ma gyar
nem zet lel ke, s kul tú rá ja lett a vé re. E
lel ki ség ből élt; e lel ki ség gel csa tá zott
és dol go zott, e lel ki ség gel nó tá zott,
rin gat ta böl cső it, s te met te ha lot ta it.”

Aki nek van fü le a hal lás ra, az
min den kép pen jó, ha el gon dol ko dik
ezen, és ilyen kor, az elég gé mos to hán
ke zelt ma gyar kul tú ra nap jának kör -
nyé kén fel te szi a kér dést, el ső sor ban
ön ma gá nak: „Quo va dis, ma gyar
kul tú ra?”

Bolt ív ként össze köt
É GTÁJOLÓ

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Erdélyi Egyházkerület

b 2017 je les év lesz a vi lág pro tes -
tán sa i nak éle té ben, hi szen öt -
szá za dik év for du ló ját ün ne -
pel jük an nak, hogy Lu ther
Már ton 1517. ok tó ber 31-én ki -
szö gez te 95 té te lét a wit ten ber -
gi vár temp lom aj ta já ra. A Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház ban az év for du ló ese mé -
nye i ért fe le lős re for má ci ói em -
lék bi zott ság múlt szer dán tar -
tot ta meg ala ku ló ülé sét az
Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ki
hi va ta lá ban.

Id. Fa bi ny Ti bor egy ház tör té nész ként
már évek kel ez előtt ja va sol ta, hogy
ide jé ben kez dőd jék el a fel ké szü lés a
ke rek év for du ló ra, hi szen az ez zel

kap cso la tos egy ház tör té ne ti ku ta -
tá sok, a kü lön fé le ki ad vá nyok elő ké -
szí té se, ki ál lí tá sok meg szer ve zé se
mind-mind több éves mun kát igé nyel.
Egyházunk gyűj te mé nyi ta nácsa,

haj da ni el nö ké re em lé kez ve, 2008-
ban kez de mé nyez te a mun kák össze -
han go lá sát se gí tő meg be szé lés össze -
hí vá sát. 2009-ben a kü lön bö ző mun -
ka ágak kép vi se lői ta nács koz tak ar ról,
hogy mi lyen mun ká kat kel le ne el vé -
gez ni a ju bi le u mi fel ké szü lés so rán.
A Lu ther Szö vet ség a fo lya ma to san
meg je len te tett ki ad vá nya i val és kon -
fe ren ci á i val ki mon dat la nul is meg -
kezd te már a fel ké szü lést a ju bi le u -
mi év re.

A zsi nat fel ha tal ma zá sá val, az or -
szá gos pres bi té ri um meg bí zá sá ból
idén ja nu ár 27-én kez dő dött el a
tény le ges szer ve ző mun ka. Az em lék -
bi zott ság el nö ke Fa bi ny Ta más püs -
pök, tag jai pe dig az egy ház kü lön bö -
ző mun ka ága i ban te vé keny ke dő
mun ka tár sak. 

Az ala ku ló ülést Ko rá nyi And rás

egy ház tör té nész nek, a zsi nat lel ké szi
el nö ké nek be ve ze tő áhí ta ta nyi tot ta
meg. A kö zel há rom órás meg be szé -
lé sen elő ször azok a ja vas la tok és ter -
vek ke rül tek te rí ték re, ame lyek a ju -

bi le um mal kap cso lat ban már ko -
ráb ban fel me rül tek. 

A bi zott ság terv be vet te több fé le
ki ad vány – teo ló gi ai té má jú kö te tek
mel lett pél dá ul lel ké szi (ta ní tói) ono -
maszt ikon, evan gé li kus bib li og rá fia,
egy ház mű vé sze tet fel dol go zó könyv
stb. – meg je len te té sét, és szó esett ke -
vés bé fel tárt egy há zi kér dé sek kel
kap cso la tos kon fe ren ci ák ról, ván -
dor ki ál lí tá sok ról, sőt ha tá ro kon be -
lü li és Kár pát-me den cei re for má ci -
ói em lék tú rák meg szer ve zé sé ről is. A
leg fon to sabb egy ház tör té ne ti és dog -
ma ti kai mű ve ket fo lya ma to san sze -
ret nék di gi ta li zál tat ni és ily mó don a
nagy kö zön ség elé tár ni. A re for má -
ció.500 prog ram so ro zat szer ve zé se
hi va ta lo san – az 1610-ben tar tott és
az evan gé li kus egy ház szer ve zet meg -
ala ku lá sát je len tő zsol nai zsi nat ra

is em lé kez ve – idén
pün kösd kor in dul.
A bi zott ság több
pon ton is sze ret né
be von ni a szer ve -
zés be, il let ve a le -
bo nyo lí tás ba – egy -
há zunk tag jai mel -
lett – a re for má tus
egy há zat, és szá mít
a ha tá ron tú li és vi -
lá gi szak em be rek se -
gít sé gé re is.

Mint is me re tes,
egy há zunk el nök sé -
ge még 2008 őszén
pá lyá za tot írt ki a
re for má ció ju bi le u -
mi évé nek jel mon -
da tá ra. A pá lyá zat
ér vé nyes, de ered -
mény te len lett. Ezért

a re for má ci ói em lék bi zott ság Fa bi ny
püs pök ja vas la tá ra el fo gad ta a re for -
má ció.500 (re for má ció pont öt száz)
ide ig le nes jel mon da tot.

g Bo da Zsu zsa

Re for má ció.500
Meg tar tot ta ala ku ló ülé sét a re for má ci ói em lék bi zott ság Hän del Mes si ás cí mű ora tó ri u má nak el ső, ka rá cso nyi ré szét ad ta elő az orosz -

lá nyi evan gé li kus gyü le ke zet ének- és ze ne ka ra a pest szent lő rin ci temp lom -
ban ja nu ár 31-én. A szó lót Ede lé nyi-Sza bó Zsu zsan na (szop rán), Bar dócz Er -
zsé bet (alt), Bas ki Ist ván (te nor) és Kor pás Fe renc (basszus) éne kel te. Győ -
ri Gá bor es pe res a Hal le lu jah-kó rus előtt Jn 4,25 alap ján tar tott áhí ta tá ban
a Mes si ás ra mu ta tott, így az ige és a ze ne egy aránt ró la szólt.

A kó rus egyéb ként 1962 ta va szán – né hány bib lia órás imád sá gá nak meg -
hall ga tá sa ként – ala kult egy haj dú sá gi bá nyász, Nagy Dá ni el ve ze té sé vel.
Az ő lá nya, Mi lán Zol tán né, a je len le gi kar ve ze tő a he lyi ze ne is ko la ta -
ná ra. A kó rus tag jai kö zött egy aránt van nak hi va tá sos éne ke sek és la i ku -
sok, orosz lá nyi ak és Orosz lány ból el szár ma zot tak, evan gé li ku sok és
más fe le ke ze tű ek.

g Hu lej Eni k

Mes si ás Lő rin cen
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Böj ti evan gé li kus lel ki gya kor lat lesz Rév fü lö pön feb ru ár 24–26. között
az Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ban.

Sze re tet tel hív juk mind azo kat, akik kis kö zös ség ben, nagy csend ben
tes ti-lel ki fel üdü lés re vágy nak, és er re akár há rom nap sza bad sá got is ki
tud nak sza kí ta ni. Gyü le ke ze ti ta go kat és lel ké sze ket egy aránt hí vunk és
vá runk.

Böjt a mé reg te le ní tés al kal ma, a lel ki mé reg te le ní tés nagy le he tő sé -
ge. Mi vár az ide ér ke zők re? Sok imád ság, tu da tos bib lia ol va sás, be szél -
ge té sek, ige ta nul má nyok, tar tal mas csend, friss le ve gő és pi he nés.

A lel ki gya kor la tot ve ze ti Gáncs Pé ter püs pök és dr. Ha fen scher Ká roly
lel kész.

Az al kal mat mi ni mum ti zen két részt ve vő je lent ke zé se ese tén tud juk
meg tar ta ni.

Je lent kez ni le het írás ban a 8253 Rév fü löp, Fü re di út 1. pos tai vagy a
rev fu lop@lu the ran.hu elekt ro ni kus cí men.

Rész vé te li díj tel jes el lá tás sal 12 000 Ft.

H I R D E T É S



4 e 2010. február 7. Evangélikus Életkeresztutak

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet nemzetközi kötelékben már az elsô
napokban megkezdte a segítségnyújtást Haitin – élelmiszerrel, ivóvízzel,
gyógyászati eszközökkel segítjük a földrengést túlélôket, elsôsorban gyerme-
keket és anyákat. Segélyszállítmányt is küldtünk, melyet a szervezet jelen-
leg is a helyszínen tartózkodó munkatársai kísérnek végig, és személyesen
felügyelik az adományok szétosztását, valamint újabb segélyezési terveket
készítenek. A port-au-prince-i egyik gyermekkórház támogatása mellett 
iskolák újjáépítésében és további rekonstrukciós folyamatokban is részt
kívánunk venni.

Honlapunkat folyamatosan frissítjük. A www.segelyszervezet.hu oldalon
végigkísérheti segítségnyújtásunk aktuális híreit. 

Az adományozni kívánó magánszemélyek és cégek felajánlásaikat

az alábbi lehetôségeken juttathatják el az Ökumenikus Segélyszervezethez:

Csekken vagy átutalással az OTP 11705008-20464565 számlaszámra.

On-line a www.segelyszervezet.hu oldalon lehet átutalni pénzadományt.

Csekket a 06 (1) 205 39 55-ös számon lehet kérni.

Köszönjük!
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Segítsen
a haiti földrengés

túlélôin!

A házasság hete
A Ma gyar Evan gé li u mi Ali ansz kez de mé nye zé sé re im má ron har ma dik al ka lom mal rendezik
meg Magyarországon a há zas ság he te ren dez vény so ro zatot, amely nek cél ja, hogy Bá lint na -
pon és az azt meg elő ző hé ten a há zas ság in téz mé nyé nek fon tos sá gá ra hív ják fel a fi gyel met
a kü lön bö ző fe le ke ze tek hez tar to zó hí vő em be rek és ci vil szer ve ze tek kép vi se lői.

A 2010. év köz pon ti té má ja: Kap cso lat – el kö te le ző dés sel.
En nek a gon do lat nak az el mé lyí té sé ben se gít Sü ve ges Ger gő, a Ma gyar Te le ví zió mű sor -

ve ze tő je fe le sé gé vel, Ru dan Mar git tal együtt.

A hét köz pon ti prog ram jai, ame lyek re min den ér dek lő dőt sze re tet tel hív nak és vár nak a szer -
ve zők:
• Feb ru ár 4., csü tör tök 14 óra: Nyil vá nos saj tó tá jé koz ta tó.
• Feb ru ár 8., hét fő, 18 óra: A Há zas ság és csa lád cí mű könyv be mu ta tó ja (Új Em ber Ki adó). 
• Feb ru ár 9., kedd, 18 óra: Be szél ge tés Sü ve ges Ger gő vel és Ru dan Mar git tal az el kö te le -

ző dés ről, va la mint Gary Chap man Egy más ra han gol va cí mű han gos köny vé nek be mu ta -
tó ja (Har mat Ki adó). Az al ka lom után Sü ve ges Ger gő de di kál ja a ki ad ványt, va la mint az
Apa-kép-írás cí mű kö te tét (He li kon Ki adó). A be szél ge tést ve ze ti: Győ ri Vi rág, a Fa mily
ma ga zin fő szer kesz tő je.

• Feb ru ár 10–12.: A há zas ság el kö te le ző dés – dr. Pál he gyi Fe renc elő adás-so ro za ta es tén ként
(feb ru ár 10., szer da 18 óra: El kö te le ző dés a sze re tet re • feb ru ár 11., csü tör tök 18 óra: Elkö -
te le ző dés a hű ség re • feb ru ár 12., pén tek 18 óra: El kö te le ző dés a meg bo csá tás ra)

• Feb ru ár 12., pén tek 20 óra: Tánc ház (a Pi linsz ky-ká vé ház prog ram ja). A tánc ház be lé pő -
dí jas: di ák jegy 500 Ft, fel nőtt jegy 800 Ft. Feb ru ár 13., szom bat 18 óra: Far kas Zsolt és Vár -
nagy And rea zon go ra mű vész há zas pár négy ke zes meg le pe tés kon cert je. A be lé pés díj ta -
lan, de az est költ sé ge i re ado má nyo kat szí ve sen fo gad nak a szer ve zők.

A feb ru ár 4–13-i prog ra mok hely szí ne: Pi linsz ky Já nos iro dal mi ká vé ház (Bu da pest V., Váci
u. 33.).

Feb ru ár 14., va sár nap: Nyi tott temp lo mok nap ja. A De ák té ri evan gé li kus temp lom -
ban (V., De ák tér 4.) 14 és 17 óra kö zött a be té rő há zas pá rok meg erő sít he tik há zas sá -
gi fo ga dal mu kat. • 17 óra kor ün ne pi is ten tisz te let, a je len le vő há zas pá rok – köz tük a
Sü ve ges há zas pár – új ra meg ál dá sa. 18 óra kor asz ta li be szél ge té sek Sü ve ges Ger gő vel
és Ru dan Mar git tal a De ák té ri gyü le ke zet nagy ter mé ben.

H I R D E T É S

b Tíz éve „már csak együtt va gyunk ér tel -
mez he tők” – Sü ve ges Ger gő Apa-kép-
írás cí mű köny vé nek e so ra bá to rí tott fel
ar ra, hogy a há zas ság he te kap csán egyi -
kük kel, a fe le ség gel, Ru dan Mar git tal
be szél ges sek. Na gyon ér de kelt, ki áll a jól
is mert és köz ked velt te le ví zi ós mel lett.
Nem csa lód tam: a lát szó lag vissza fo gott,
még is su gár zó an ked ves fi a tal asszony va -
ló ban má sik fe le Ger gő nek. El ső ként
még is a két sé ge i ről fag gat tam őt. Biz tos
volt-e ab ban, hogy Ger gő az iga zi? Kér dé -
se met hall va ked ve sen fel ne ve tett.

– Én alap já ban vé ve na gyon ra ci o ná lis nő va -
gyok. Ezért is le pett meg, hogy Ger gő iránt a „sze -
re lem el ső lá tás ra” ér zé sét fe dez tem fel ma gam -
ban. Ez szo kat lan ta pasz ta lat volt. Ami az tán
meg erő sí tett, sőt biz tos sá tett ab ban, hogy mi egy -
más hoz va lók va gyunk,
ma ga az idő volt.

Kö zel öt éven át jár -
tunk együtt. Sok időt
töl töt tünk egy más sal,
na pon ta ta lál koz tunk.
Egy re job ban meg is -
mer tük egy mást, és
igye kez tünk is más és
más élet hely zet ben lát -
ni a má si kat. Szín ház -
ba jár tunk, ki rán dul -
tunk, a plé bá nia kö -
zös sé gé be men tünk
együtt, ár va ház ban se -
gí tet tünk, kó rus ban
éne kel tünk. Mind eze -
ken ke resz tül mér le -
gel het tük, hogy el tud juk-e kép zel ni a má si kat
a tár sunk nak. Emel lett fo lya ma to san vissza je -
lez tünk egy más nak. El mond tuk, mi tet szett a
má sik ban, vagy ép pen azt, hogy mit tar tot tunk
fur csá nak. Na gyon so kat be szél get tünk. Las -
san pe dig mind ket tőnk szá má ra ki de rült, hogy
élet re szó ló tár sat lá tunk a má sik ban.

– Mind ket ten imád ko zó, hí vő ke resz té nyek.
Bi zo nyá ra ezért nem em lí tet te kü lön Is ten ve -
ze té sé nek fon tos sá gát a pár vá lasz tás ban.

– At tól kezd ve, hogy fel fi gyel tem Ger gő re,
min dig az a gon do lat volt ben nem, hogy csak
ak kor sze ret ném ezt a kap cso la tot, ha az Úr -
is ten is így tart ja jó nak. Bár mun kál ko dott ben -
nem a vágy, a nagy sze re lem, azért meg pró bál -
tam nyi tott ma rad ni an nak a meg lá tá sá ra,
hogy Is ten sze mé ben is ked ves-e az együtt já -
rá sunk.

– Az es kü vő jük re evan gé li u mi ige ként a ká -
nai me nyeg ző tör té ne tét vá lasz tot ták.

– Ez az evan gé li u mi sza kasz ne künk na gyon
so kat mond ar ról, hogy mi lyen sze re pe van Is -
ten nek a hoz zá ra gasz ko dó em be rek há zas sá -
gá ban. Tud juk a tör té net ből, hogy ami kor az if -
jú pár nak el fogy a bo ra, ak kor az Úr Jé zus jön
és se gít. Ám nem úgy, hogy va la mi va cak lő rét
vet oda a ven dé gek nek, ha nem sok kal jobb ital -
lal kí nál ja őket. 

Azért vá lasz tot tuk az es kü vőnk re ezt a tör -
té ne tet, mert mi eb ben hi szünk és re mé lünk:
ha a mi erőnk, bi za ko dá sunk, jó ked vünk, egy -
más irán ti tü rel münk el fogy, ak kor az Úr is ten
mel let tünk lesz, és meg ad ja azt a pluszt, több -
le tet, ami át se gít a ne héz sé ge ken. A há zas ság
szent sé gi vol ta ép pen ez: az Is ten pe csét je a
dön té sünk re. An nak a tu da tá ban él het jük éle -
tün ket, hogy Is ten min dig mel let tünk fog áll -
ni. Kü lö nös „ke gye lem fo lya mot” nyit meg a
szent ség. Úgy gon dol juk, ha nem len ne ott na -
pon ta az Is ten ke gyel mi ere je, a sa ját erőnk már
rég ki ful ladt vol na. Sa ját erőnk ből nem tud nánk
fenn tar ta ni a há zas sá gun kat.

– Az élet pe dig tar to gat pró bá kat, kí sér té se -
ket… Ön gyógy pe da gó gia sza kot vég zett, és el -
árul ta, hogy na gyon fon tos nak tart ja a hi va tá -
sát. Most azon ban négy pi ci gyer mek kel ott hon
van édes anya ként, há zi asszony ként, mi köz -
ben fér je reflek tor fény ben áll, kar ri ert fut be.
Nem ér zi ma gát hát tér be szo rít va?

– Így igaz, na gyon iz gal mas nak ta lá lom a hi -
va tá so mat. Né hány évig gya ko rol hat tam is. Ám
min dig is tud tam, hogy ha gyer me ke ink szü -
let nek, ak kor majd az lesz az el sőd le ges fel ada -

tom, hogy ve lük le gyek. Tény, ezt nem min dig
könnyű el fo gad ni, hul lám zó ér zé sek kel jár.
Van, hogy nem okoz gon dot a be zárt ság, ám né -
ha be lül ről fe szít, hogy a vi lág egy ré szé ből ki
va gyok zár va. Át se gít azon ban a mély pon to kon
az, hogy tu dom, a gyer me ke im nek most ez a
jó. Ne kik is, a fér jem nek is ar ra van most szük -
sé gük, hogy ren det, biz ton sá got, nyu godt éle -
tet te remt sek kö ré jük. Ger gő a mun ká ja mel -
lett a csa lád ban is igyek szik tel jes mér ték ben
sze re pet vál lal ni. Ha azt lát nám, hogy vál to zik,
hogy kezd el tá vo lod ni tő lünk, ak kor az ne héz
len ne.

– A fér je bi zo nyá ra meg oszt ja Ön nel a mun -
ká já val kap cso la tos gon do kat…

– Az ő mun ká ja kint, a vi lág ban zaj lik, az
enyém itt hon, bent. Mind ket ten küz dünk a fel -
ada ta ink szép sé ge i vel és ne héz sé ge i vel, de
nem egy más tól el tá vo lod va, ha nem – ha kü -
lön-kü lön is – egy má sért. Mert a csa lád szá -
má ra ez a jó.

– A mé dia vi lá gá ban sok a sza ba do san
gon dol ko dó em ber. Ott is van nak olyan nők, akik
nem tisz te lik más há zas sá gát. Nem fél ti a fér -
jét, hogy eb ben a kör nye zet ben egy szer el csá bul?

– A fér jem nek a mun ka he lye nem az éle te.
A ba rá tai, az a kö zös ség, amely ben moz gunk,
nem a mé dia vi lá gá ból ke rül ki. Úgy lá tom, el -
vég zi a mun ká ját lel ke sen, öröm mel, de a
szí ve nem ma rad ott. Az itt hon van ná lam, a
gye re kek nél meg a ba rá ta ink nál. Ez en gem
meg nyug tat. Igaz, ez őt még nem vé de né
meg a „rá haj tó” kol lé ga nők től. Ám az eset le -
ges kí sér té sek kö zött meg tart ja őt az, hogy a
há zas sá gun kat ő is ko mo lyan gon dol ja, Is ten -
től ren delt aján dék nak, szent ség nek te kin ti. S
amíg ő nem gon dol ja más ként, ad dig én fel vér -
tez ve ér zem ma ga mat a fé lel mek, a fél té -
keny ség el len. Har mad szor pe dig: imád koz ni
so sem árt. Biz tos elő for dul az em ber éle té ben
olyan kí sér tés, ami meg ha lad ja az erőn ket. Hi -
szem, hogy ilyen kor, ha kér jük – a ká nai me -
nyeg ző tör té ne té hez ha son ló an –, az Úr is ten
se gít sé günk re jön.

– Rend kí vül bi zarr kép pel él ve a há zas sá got
Ön a ha lál ug rás hoz ha son lí tot ta. Tu dom, nem
a ve szély vol tát akar ta ez zel ki emel ni, ha nem
azt kí ván ta hang sú lyoz ni, hogy két em ber kö -
zös éle te tu laj don kép pen hal lat lan nagy ka land.

– Ez így van. Cso dá la tos ka land. Aki vál lal -
ko zik az „is me ret len be” ug rás ra, az egy szen -
zá ci ós vi lág ba csöp pen, a fel té tel nél kü li bi za -
lo mé ba. Fan tasz ti kus sza bad sá got ad, hogy tud -
juk egy más ról: a má sik dön tött mel let tem. S mi -
vel meg bíz ha tunk e dön tés ben, ezért bát ran le -
he tünk nyi tot tak egy más iránt. Őszin tén ki tár -
hat juk a lel künk min den szép sé gét és bugy rát
egy más előtt, tud va, a má sik úgy fo gad el, aho -
gyan va gyok. 

A szent sé gi há zas ság ban a kap cso lat nincs
fel té te lek hez köt ve. Le he tek oly kor rossz ked -
vű, el vi sel he tet len, bár mi lyen hisz tis, ak kor is
tu dom, hogy a fér jem sze ret, el fo gad, és nem
azon gon dol ko dik, hogy hol cse rél het ne le.
Vagy is az em ber le het ön ma ga. Nem kell sze -
re pet ját sza nia, vi sel ked nie, meg fe lel nie…
Ilyen biz ton sá got se hol más hol sem kap hat az
em ber, csak a há zas ság ban. Ahol meg van az a
biz tos tu dat, hogy el kö te lez tük ma gun kat egy -
más mel lett. Ha esik, ha fúj, bár mi lesz is, mi
együtt aka runk ma rad ni, mert össze tar to -
zunk, dön té sünk örök élet re szól. És ez bol dog -
gá tesz mind ket tőn ket.

g B. Pin tér Már ta

Az el kö te le zettség ka landja
Be szél ge tés Ru dan Mar git tal a há zas ság he te je gyé ben

A Bib li ai Há zas ság gon do zó Szol gá lat csen des na po kat szer vez há zas pá rok nak a há zas ság he -
te al kal má val az aláb bi ak sze rint.
• Bu da pes ten a pa sa ré ti re for má tus temp lom ban (1026 Bu da pest, To roc kó tér 1.) feb ru ár

13-án 10 órá tól 15 órá ig Meg bé ké lés Is ten nel, a há zas tár sam mal és ön ma gam mal cím mel.
• Deb re cen ben a nagy er dei re for má tus temp lom ban (4032 Deb re cen, Bo lyai u. 25.) feb ru -

ár 12-től 14-ig Kap cso lat el kö te le ző dés sel cím mel.
• Bod ro gon a „Jó az Úr” bap tis ta gyü le ke zet ben (7439 Bod rog, Kos suth u. 157.) feb ru ár 13-

án 14 órá tól 19 órá ig Há zas pá ri csen des dél után cím mel.
To váb bi in for má ciók: hon lap: www.bhsz.hu; e-mail: in fo@bhsz.hu; te le fon: 20/919-3518.
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Ki ne em lé kez ne ar ra, mennyi re
sze ret te ki sebb-na gyobb gyer mek ko -
rá ban a me sé ket? Azt a me sét is,
ami kor anya vagy apa fel ol va sott
egy ré ges-ré gi könyv ből, de azt ta lán
még sok kal job ban, ami kor nagy anyó
seb ti ben kö té nyé be tö röl te a ke zét,
le ül te tett ma ga mel lé a sám li ra, és
már ágaz tak-bo gaz tak-vi rá goz tak is
szá já ból a sza vak: Egy szer volt, hol
nem volt… Rá adá sul nem csak a jól
is mert Jan csi ról és Ju lis ká ról, bo szor -
ká nyok ról és sár ká nyok ról hall hat -
tunk tő le, ha nem száj tát va fi gyel het -
tük sa ját tör té ne te it is: Him me lin -
chen ről, a fur fan gos tör pé ről, a há -
rom ázott pil lan gó ról vagy a ba ba -
bolt ról, ahol éj sza ka meg ele ve ned nek
a já té kok… 

Min den gyer mek sze re ti a me sét,
ezért a me se sok szor a leg meg fe le -
lőbb esz köz le het szü lők, nagy szü lők,
pe da gó gu sok ke zé ben. A me sék ál -
tal ta nul tuk meg, hogy nem sza bad
fel ad ni a re ményt, hogy jó tett he lyé -
ben jót vár ha tunk, hogy nem min dig
a leg na gyobb a leg erő sebb, hogy
töb bet ésszel, mit erő vel. A me sék se -
gí tet tek el hi tet ni, hogy mi is le he tünk
da li ás vi té zek vagy tü ne mé nyes ki -
rály kis asszo nyok. A me sék gyak ran
meg mu tat ták a he lyes utat, ame -
lyen el ke rül he tő a go rom ba ság, az
ön zés, a ve sze ke dés. 

A Har mat Ki adó re mek be sza bott
kö te te – és a ki vá ló se géd anya gok –
ez út tal a Bib li át me sé lik el, a bib li ai
tör té ne te ket is mer te tik meg az óvo -
dás, kis is ko lás ko rú gyer me kek kel
úgy, hogy el ke rü lik akár a gü gyö gés,
akár a ne gé des ség, a ha mis ság csap -
dá ját, ame lyek kel ha son ló cé lú ki ad -
vá nyok ban saj nos gyak ran ta lál koz -
ha tunk. Az al ko tók nak si ke rült, ami
csak ke ve sek nek: gán -
csot ve tet tek az esz té ti -
kai Go nosz nak, a giccs -
nek, amely gyak ran épp
a lát szó lag szen ten ke -
resz tül tá mad ja gyer -
me ke ink lel két.

Mert a Me sé lő Bib lia
al ko tói jó ér te lem ben
vett pro fi gye rek ba rá -
tok. Bob Hart man mú -
ze um pe da gó gus ként va rá zsol ja el a kis
mú ze um lá to ga tó kat. A Mik lya há zas -
pár nem csak né pes csa lá dot ne vel, ha -
nem tár sas já té kok és gyer mek köny -
vek ké szí té sé vel a hit, a Bib lia vi lá gát
is mer te ti meg gye re kek so ka sá gá val.
Kál lai Nagy Krisz ti na pe dig a leg si ke -
re sebb, leg nép sze rűbb gye rek könyv -
gra fi ku sok kö zül va ló. Nem vé let len,
hogy nem il luszt rá tor nak ne vez zük,
hi szen fest mé nyei úgy kel tik élet re a
szö ve get, hogy eköz ben a könyv
egyen ran gú al ko tó ele me i vé vál nak. A
gyö nyö rű ki vi te lű, ke mény táb lás Me -
sé lő Bib li át ép pen az ő szí nes, rit mi -
kus-exp resszív, lé nyeg re tö rő ké pei ál -
tal lát hat juk me se könyv nek, még in -
kább: me sé lő vagy me sél te tő könyv -
nek.

A bib li ai sze mé lye ket és tör té ne -
te ket a kor társ fo gal ma zás mód, a
gyak ran gyer me ki lá tó szög és a gyer -
me ki en őszin te hang vagy a bá rány-

és tal lér szám lá ló mon dó kák hoz zák
kö zel a kis hall ga tók hoz. Eb ben a Bib -
li á ban ta lán sem mi sem ijesz tő en ide -
gen vagy fé lel me tes. A pa ra di csom -
ból va ló ki űze tés kor Is ten nem ha ra -
go san, in kább szo mo rú an kö szön el
Ádám tól és Évá tól: „Vi szont lá tás ra”.
Már a ke reszt re fe szí tés tör té ne te fo -

lya mán ér te sü lünk ar ról, mi ért is
tör tént mind ez a ret te net: „Hogy
ha lá lá val jó vá te gyen min den rosszat,
amit az em be rek va la ha is el kö vet tek.”
Hús vét haj na lán pe dig a „ma da rak
egy szer csak éne kel ni kezd tek. A nap
nagy ra nyi tot ta fé nyes sze mét. Ilyet
még ő se lá tott.”

A tör té net me sé lés pon tos, ám a
Me sé lő Bib lia nyel ve ze te egy sze rű és
na gyon ked ves, meg fe le lő he lye ken
pe dig még a hu mort sem nél kü lö zi. 

„– Hé, te – szólt a lan ga lé ta –, adj
ne kem egy kis mal tert!

– Mil ter? – hor kant fel a köp cös. –
Milt malt ter tor tör? (Vagy is: Mi
van? Mit be szélsz?)

Is ten megint kun cog ni kez dett.
Tet szett ne ki a do log.”

Ta lán min den ki fel is me ri: az idé -
zet a bá be li tör té net ből va ló. 

A Me sé lő Bib lia han -
gos könyv vál to za tán Ru -
dolf Pé ter há rom gyer -
me kes édes apa mond ja
a leg jobb me se mon dók
hang ján a bib li ai tör té -
ne te ket. A cso mag har -
ma dik ele me pe dig egy
já ték tár, amely a het -
ven négy tör té net já té -
kos, kö zös fel dol go zá sá -

ra ad re mek öt le te ket – hit tan órán,
óvo dá ban, csa lá di együtt lé te ken. 

Ám-bám le ző-ket, ned min ző lüs
gmemm gany ző lüs… Az egyik bá be li
nyel ven ez annyit tesz: a könyv szü -
lők nek és nagy szü lők nek kö te le ző,
hit ok ta tók nak pe dig me le gen aján lott.

g Zász ka licz ky Zsu zsan na

Bob Hart man: Me sé lő Bib lia. Ma -
gyar szö veg: Mik lya Mó ni ka – Mik -
lya Zsolt, raj zol ta: Kál lai Nagy
Krisz ti na. Har mat Ki adó, Bu da -
pest, 2008. Ára 3500 fo rint. • Miklya
Luzsányi Mónika – Miklya Zsolt:
Játéktár a Mesélő Bibliához.
Harmat Kiadó, Budapest, 2008.
Ára 1500 Ft. • Mesélő Biblia – 74
történet az Ó- és Újszövetségből
gyerekeknek. Han gos könyv, fel ol -
vas sa Rudolf Péter. Har mat Kiadó,
Budapest, 2009. Ára 3500 Ft.

Me se, me se, Bib lia

A be ve ze tő so ro kat fel ütés nek szán -
tam. Ugyan is a kö zel múlt ban a fo lyó -
irat és lét reho zó ja, Tor may Céc i le egy
ne mes ve tél ke dő té má ja volt. Az alap -
öt let az író nő és mun kás sá ga em lé két
ápo ló Job bágy Évá tól és a Kle bels berg
Em lék tár sa ság tól szár ma zott. 

A ver sen gés nek – stí lu so san – a
Kle bels berg Kul túr kú ria adott ott -
hont. (Nem mel lé ke sen meg jegy -
zen dő, hogy a Nap ke let cí mű fo lyó -
irat szel le mi és anya gi ins pi rá to ra a
kor ki vá ló kul tusz mi nisz te re volt.)
Több mint har min can ju tot tak az elő -
dön tő be, olyan ti zen hat-ti zen hét
esz ten dős di á kok, akik éle tük ben
nem hal lot tak Tor may Céc i le-ről,
ám vet ték a fá rad sá got, és könyv tár -
ról könyv tár ra ha lad va le emel ték a
pol cok ról azo kat a rit ka pél dá nyo kat,
ame lyek a negy ve nes-öt ve nes évek
for du ló ján nem ke rül tek mág lyá ra
vagy til tó lis tá ra.

De ki is volt Tor may Céc i le, a hu -
sza dik szá zad for du ló ján és a két há -
bo rú kö zött al ko tó író nő? Ki vé te les
adott sá ga it az is bi zo nyít ja, hogy már
négy esz ten dős ko rá ban ol va sott, ti -
zen négy éve sen már érett nek mond -

hat ta ma gát, s alig múlt ti zen öt esz -
ten dős, már meg ír ta el ső re gé nyét. 

A kis ne me si csa lád ból szár ma zó
író nő el ső je len tős mű ve, az Em be rek
a kö vek kö zött cí mű re gény 1911-
ben je lent meg. Egy hor vát lány a fő -
sze rep lő je, aki egy haj dan Ma gyar or -
szág hoz tar to zó szik lás vi dé ken, a
ten ge rig fu tó ma gyar ál lam vas utak
őr há za i nak egyi ké ben élt, s tra gi kus
nagy sze re lem te tőz te be éle tét. 

Kö vet ke ző re gé nye (ez 1914-ben lá -
tott nap vi lá got) A ré gi ház volt,
amely ben há rom nem ze dék em bert
pró bá ló küz del mét kí sér te nyo mon,
szik rá zó an ele ven stí lus ban, el ra ga -
dó női meg lá tá sok kal és vers be il lő lí -
rá val. Tho mas Mann Bud denbro ok -
já hoz ha son lít ha tó a mű. 

Szí nes, el ra ga dó an ér de kes „úti el -
be szé lé sei” Olasz- és Gö rög hon szép -
sé ge it tár ták fel, majd az őszi ró zsás
for ra da lom után toll alá fog ta a for -
ron gó ma gyar vi lá got, és Buj do só
könyv cí mű nap ló re gé nyé ben szá mot
adott a pol gár, a bir to kos, az is ten hí -
vő, a sze gény em ber szen ve dé sé ről és
meg tö re té sé ről. 

Leg jobb al ko tói kor sza ká ban kap -
ta a meg bí za tást Kle bels berg Kun ótól
a Nap ke let lét re ho zá sá ra. A fo lyó irat
1923 ja nu ár já ban in dult hó dí tó út já -
ra; 1937-ig az élet re hí vó szer kesz tet -
te. Tor may Céc i le 1937-ben halt meg,
saj ná la to san tü rel met le nül; nem vár -
ta meg, hogy meg kap ja a No bel-dí -
jat, amely re mun kás sá gá ért fel ter jesz -
tet ték. Egy nagy for má tu mú tör té nel -
mi re gény, a há rom kö tet re ter ve zett
Az ősi kül dött utol só fe je ze te it már
egyik mun ka tár sa ír ta meg, Tor may
jegy ze tei alap ján. A könyv a ta tár já -
rás ide jé be ka la u zol ja az ol va só kat; a
ke let és nyu gat kö zé szo rult ma gyar
ki rály ság „ki út ke re sé sé nek tra gi ku -
mát” vá zol ja fel.

E dió héj ba sű rí tett élet raj zot azért
ír tam le, hogy ér zé kel tes sem: mi lyen

ha tal mas te re pet kel lett pász táz -
ni ok a ver seny be lé pő di á kok -
nak. A zö mé ben egy há zi is ko lák
ta nu lói (pe da gó gi ai ta nul mány -
írók egy szer ar ról is szá mot ad -
hat ná nak, hogy a ku ta tást, a
ma gán szor gal mat és az össze -
füg gé sek fel is me ré sét fel té te le -
ző pá lyá za tok ra mi ért e tan in té -
ze tek di ák jai haj la mo sak je lent -
kez ni el ső sor ban) ki tű nő dol go -
za tok kal star tol tak. Volt olyan
ta nu ló, aki a könyv tá rak je len -
le gi „Tor may-könyv-ál lo má nyá -
ról” adott hírt, tá gít va a kört szé -
kely ud var he lyi és szat már né -
me ti bib li o té kák fag ga tá sá val.
Egy má sik di ák pe dig le fény ké -
pez te és ér tel mez te az író nő
bu da pes ti la kó há za i nak, vi dé ki
buj do sá sá nak szín te re it.

A pá lya mun kák egyi ké ben
ki emelt be tűk kel sze re pelt a kér -
dés: Tor may Céc i le mi ért nincs ben -
ne a kö te le ző ke ret tan terv ben? Az -
tán jött egy meg le pe tés: a ver seny -
ző di ák – ki lép ve a Nap ke let tar tal -
mi elem zé sé ből – egy lát vá nyos ug -
rás sal el ju tott Herczeg Fe renc Új
Idők jé ig, össze ha son lít va a fo lyó irat
és a he ti lap „ne mes”, il let ve „ó”-
kon zer va ti viz mu sát. 

Egy má sik ver seny ző azt ele mez -
te, hogy a né met, a hor vát, a szerb, az
olasz és orosz (van az író nő nek egy
tü ne mé nyes ka rá cso nyi no vel lá ja –
az Ő volt! cí mű –, amely nek oro szok
a sze rep lői) fér fi ak és nők mi ért sze -
re pel nek Tor may Céc i le té ma tá rá ban.
A me se könyv kis her ceg nő je cí mű
no vel la elem zé sét ol vas va fel fi gyel -

het tünk a di ák éles lá tá sá ra. Az a
no vel lai mon dat, mely sze rint „A
csók a szó ta lan szó: a meg mond ha -
tat lan meg mon dá sa” – a di ák ol va -
sa tá ban – Tor may Céc i le stíl mű vé -
sze té nek esszen ci á ja. 

Idé zet az egyik dol go zat ból: „Meg -
döb be nés sel ol vas tam azo kat a mon -
da to kat, ame lyek ben »szem be szállt«
Tri a non nal. A mai na pig ér zé ke -
nyen érint ez a kér dés, hi szen er dé -
lyi va gyok; csa lá dom egy ré sze át él -
te az ak ko ri szen ve dé se ket. Kis lány
ko rom ban es ti me se he lyett sok szor
hall gat tam er ről tör té ne te ket. Nagy -
apám nyíl tan vál lal ta vé le mé nyét:
füg get len sé get akart Er dély nek. Nem
volt ez zel egye dül, de eb ben a kér dés -
ben nem dönt het nek egy sze rű em be -
rek. So kan be le tö rőd tek a sor suk ba.
Büsz ke va gyok a csa lá dom ra, a gyö -
ke re im re. Tisz te lem azo kat, akik so -
kat tet tek az em be re kért, a ha zá ju -
kért. Tor may Céc i le-ről mind eze ket
el mond hat juk.” (Kle bels berg azért
is sür get te a Nap ke let lét re jöt tét,
mert mint val lot ta: „Az ol va só kö zön -
ség meg szer ve zé se ma kü lö nö sen
fon tos fel adat, ami dőn a Fel vi dék és
Er dély mű velt ma gyar sá gát el ve szí -
tet tük.”)

Tor may Céc i le a fo lyó irat le en dő
ol va só tá bo rát a tu dás ra szom ja zó
nők ben és a kö zép osz tály ér tel mi sé -
gé ben vél te fel fe dez ni. Fon tos nak
tar tot ta az if jú ság meg nye ré sét is. Az
egyik pá lya mű szer ző je pon to san
utá na járt an nak, hogy – mai szó val
él ve – e cél kö zön ség nek mit kí nált a
szer kesz tő ség, mi u tán (ahogy a lap
egyik szer ző je ír ta): „A bu da pes ti
iro da lom jó for mán csak két han -
gon be szélt, a pénz és az ero ti ka
hang ján, és az úgy ne ve zett egyé ni
bol dog ság jo gá val rá ti port az em be -
ri kö zös ség ér de ke i re.” 

Volt di ák, aki ar ra is fel fi gyelt,
hogy a vi dé ken élő írók és tör té né szek
je len tős sze re pet kap tak a fo lyó irat -
ban. E te kin tet ben a Nap ke let volt az
egye dü li; Sze ged, Deb re cen, Mis -
kolc, Pécs más vá ro sok író it, mű vé -
sze it is be kap csol ta a mű velt ség ter -
jesz tés ha za fi as áram kö ré be. Eck -
hardt Sán dor, Né meth Lász ló, Bi ró
La jos, Oláh György, Szent mi há lyi né
Sza bó Má ria, Re mé nyik Sán dor, a fi -
a ta labb nem ze dék so ra i ból Ham vas
Bé la, Szerb An tal, Thur zó Gá bor, Ke -
resz tury De zső és még so kan má sok
pub li kál tak a lap ha sáb ja in.

A re mek stí lus ban meg írt, nagy fel -
ké szült ség ről ta nús ko dó ver seny -
mun kák ból ki ol vas ha tó: Tor may Cé -
ci le élet min tát kí ná ló, je len tős író nő,
mel lő zé se mél tat lan. A Nap ke let pe -
dig fenn ál lá sa so rán mind vé gig fel ada -
tá nak tar tot ta, hogy kul tu rá lis, majd
po li ti kai sí kon is vá laszt ke res sen
ar ra a kér dés re, hogy ho gyan őriz he ti
meg nem ze ti iden ti tá sát egy ki szol -
gál ta tott hely ze tű kis or szág.

g Pár kány Lász ló

Tor may Céc i le és a Nap ke let
Egy tü ne mé nyes di ák pá lyá zat mar gó já ra

b Schöpflin Ala dár író, iro da lom tör té nész 1940-ben meg je lent, Bú csú
a Nap ke let től cí mű elé gi kus írá sá ból idé zek: „Szép csend ben, bú csúz -
ta tók és gyász szer tar tá sok nél kül, ki múlt a Nap ke let, ha von ként
meg je le nő iro dal mi és kri ti kai fo lyó irat. Tor may Céc i le ala pí tot ta 1923-
ban. (…) Be val lott cél ja az ak kor úgy ne ve zett ke resz tény meg úju lás iro -
dal mi szol gá la ta volt, s be nem val lot tan a Nyu gat el len sú lyo zá sa. (…)
Tor may Céc i le elő ke lő szel le me nem en ged te, hogy fo lyó ira ta fö lös -
le ges po lé mi ák kal s az ak kor di va tos po li ti kai jel sza vak han goz ta tá -
sá val száll jon el le nünk harc ba. Iro dal mi sú lyá val akart hat ni. Meg kell
ál la pí ta nunk, a tó nu sa elő ke lő és írók hoz mél tó volt.” A mél ta tó so rok
a Nyu gat ban je len tek meg, ab ban a fo lyó irat ban, amely in du lá sa, 1908
óta a szá zad elő ra di ká lis nem ze dé ké nek adott fó ru mot. Az iro dal mi
ér ték je gyé ben szer kesz tett je les fo lyó irat so kak sze rint mel lőz te a nem -
ze ti sors kér dé sek tag la lá sát, ami Tri a non után kü lö nö sen fá jó je len -
ség volt. Schöpflin Ala dár, az örök bé kí tő, aki több ször han goz tat ta,
nincs jobb ol da li és bal ol da li iro da lom, csak ér té kes, szín vo na las iro -
da lom lé te zik, szó val Schöpflin bú csú sza va it – bár az el len ol dal ról ér -
kez tek – őszin té nek és igaz nak kell te kin te nünk; a Nap ke let meg szű -
né sé vel egy újabb csil lag hul lott le a ma gyar iro da lom egé ről.

Kap cso lat és kom mu ni ká ció
Elő adás- so ro zat 2010 ta va szán hét fő es té ken 18 óra kor a Rá day Kol lé gi -
um dísz ter mé ben (Bu da pest IX., Rá day u. 28.). Elő adó: dr. Pál he gyi Fe renc.
• Feb ru ár 15.: Hal ló- és lá tó szerv a szív?
• Feb ru ár 22.: Kap cso lat il lú zi ók
• Már ci us 1.: Mo soly szü net – sza ba du lás ma gán zár kák ból
• Már ci us 8.: Tü zes nyi lak – gyil kos sza vak
• Már ci us 22.: A ha zug ság szín ská lá ja
• Már ci us 29.: Ér de mes hall ga tóz ni?
• Áp ri lis 12.: Ál dás üze ne tek
• Áp ri lis 19.: Is ten kom mu ni ká ci ós csa tor nái
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b Vall juk meg, nem túl szí ve sen ta lál ko zunk
a rend őr ség gel. Mert az az ese tek leg több -
jé ben azt je len ti, hogy vé tet tünk va la mely
köz le ke dé si sza bály el len, bal eset vagy ép -
pen bűn cse lek mény ál do za ta i vá vál tunk.
A rend őr ség ki fe je zés saj nos „nem hor doz
po zi tív üze ne tet” – idéz te an gol kol lé gá -
ja fur csa meg fo gal ma zá sát Oláh Lász ló, a
Bu da pes ti Rend őr-fő ka pi tány ság Bűn -
meg elő zé si Osz tá lyá nak ve ze tő je. Az őr -
naggyal an nak kap csán ta lál koz tam, hogy
az Or szá gos Rend őr-fő ka pi tány ság ak ci -
ót in dí tott az idő sebb ál lam pol gá rok biz -
ton sá gá nak meg őr zé se ér de ké ben. Eb -
ben a bűn meg elő zé si mun ká ban szá mí ta -
nak a tör té nel mi egy há zak köz re mű kö dé -
sé re is, hi szen leg in kább a ke resz tény
kö zös sé gek ben ta lál koz ha tunk ak tív nyug -
dí jas ko rú ak kal.

Oláh Lász ló – rá cá fol va an gol kol lé gá já nak sza -
va i ra – rend kí vül po zi tív be nyo mást tett rám.
Ci vil ru há ban, őszin te nyi tott ság gal fo ga dott a
Mil le ná ris Park egyik pa vi lon já ban, ott, ahol –
február 7-ig – a nép sze rű bűn ügyi film so ro zat,
a CSI – A hely szí ne lők alapján készült in ter ak -
tív ván dor ki ál lí tá s látható. 

– Az ame ri kai szer ve zők min dig fel ké rik a
he lyi rend őri szer ve ket is, hogy mu tas sák be
mun ká ju kat. Így van je len a Bu da pes ti Rend -
őr-fő ka pi tány ság bűn ügyi hely szí ne lő i nek be -
mu ta tó ja is a ki ál lí tá son. Igaz, a mi tár la tunk
in gye ne sen lá to gat ha tó! – mond ja az őr nagy.

– Itt a ven dég vá ró szo bá ban – ahol most be -
szél ge tünk – fo tók kal il luszt rál ták, mi lyen volt
a rend őr ség ré gen, és mi lyen ma. Szem be öt lő a
vál to zás, kü lö nö sen a tech ni kai esz kö zök te kin -
te té ben. Va jon Ön mit mon da na, kor sze rű
rend őr sé günk van?

– Nincs mi ért szé gyen kez nünk. Tech ni kai
esz kö ze ink ta lán nem csil log nak annyi ra, mint
a fil mek ben, de meg bíz ha tó ak, s nem hogy
eu ró pai, ha nem vi lág szín vo na lú ak.

– A kor sze rű rend őr ség bi zo nyá ra nem csu -
pán mű sza ki fel sze relt sé get igé nyel…

– Na gyon nagy szük sé günk van ar ra is,
hogy az em be rek bi za lom mal for dul ja nak hoz -
zánk. Nem csak itt Ma gyar or szá gon, ha nem
egész Eu ró pá ban küzd a rend őr ség azért, hogy
hi te les le gyen. A jól is mert jel mon da tun kon kí -
vül – „Szol gá lunk és vé dünk” – be ve zet tünk egy
újabb szlo gent is: „Biz ton ság-bi za lom-be csü -
let”. Ez utób bi azt is je len ti, hogy nem tit kol ha -
tunk el sem mit az ál lam pol gá rok elől, a hi á nyos -
sá ga in kat is őszin tén fel kell tár nunk. A mo dern
rend őr ség hez hoz zá tar to zik az át lát ha tó ság. 

Ta lán nem is si ke rült min dent jól kom mu ni -
kál nunk ed dig, mert so kak ban még min dig ha -
mis kép él a mun kánk ról. Egy-egy ügy kap csán
pa nasz ér ke zik hoz zánk, mond ván, hogy a rend -
őr ség nem tesz sem mit. Ez nem igaz. Nincs olyan
ügy irat, fel je len tés, amely nyo mo zás nél kül az
irat tár ban lan dol na. Min dent ki vizs gá lunk, és
sok szor ak kor is foly ta tó dik a mun ka a hát tér ben,
ami kor lát szó lag le zá rul egy ak ta. 

– Egy há zi la punk né hány he te írt ar ról az
idős fér fi ról, akit több éven át „csics káz tat tak”,
az az in gyen dol goz tat tak egy sza bol csi ta -
nyán. Nem te he tett vol na ez el len a rend őr ség?

– A rend őr ség nek nem fel ada ta, hogy el len -

őriz ze a ma gán gaz da sá go kat, csa lá di vál lal ko -
zá so kat. Leg több ször úgy van, hogy egé szen
más sza bály sér té si vagy bün te tő ügy ben nyo mo -
zunk, és ak kor de rül fény ar ra, hogy va la kit
„fog ság ban” tar ta nak. Amíg nincs be je len tés,
nem vizs gá lód ha tunk. Vi szont nem mér le -
gel jük, hogy ki ér te sít ben nün ket. Akár jó in du -
la tú, akár rossz in du la tú egy be je len tés, ki -
vizs gál juk.

– A rend őr sé get meg is le het té vesz te ni. A „ra -
bot” el le het rej te ni, bé kés csa lád be nyo má sát
le het kel te ni.

– Ez va ló ban így van. Elő for dult, hogy a kol -
lé gá im sem ér té kel ték kel lő súllyal a be ér ke zett
pa na szo kat. Ezért is fo gad juk el az ál lam pol gá -
rok, a kö zös sé gek ki tar tó se gít sé gét. Azt ja vas -
lom, hogy ha va la ki nem tud ja el fo gad ni el já -
rá sa ink vé gén ho zott dön té se in ket, ha tá ro za -
ta in kat, ak kor ne vár jon so kat, ha nem ke res -
se meg a jo gi le he tő sé ge ket, és akár jo gi út ra is
te rel ve te gye meg pa na szát. 

Azok nak vi szont, akik a rend őr sé get te he -
tet len ség gel vá dol ják, hadd mond jam el, hogy
én nem sze ret nék olyan or szág ban él ni, ahol a
rend őr ség nek az len ne a fel ada ta, hogy a csa -
lá di gaz da sá go kat el len őriz ze, be ko pog jon
min den ott hon ba, kont rol lál ja, hogy rend ben
van-e az asz tal kö rül a csa lád… Ugye ér ti? Ne -
künk, de mok rá ci á ban élők nek meg kell ta nul -
nunk de mok ra ti ku san is gon dol kod nunk! 

– Bi zo nyá ra a rend őr ség új, de mok ra ti kus
szem lé let mód ját tük rö zi az is, hogy a ke resz tény
kö zös sé gek re mint part ne rek re te kint…

– A bűn meg elő zés ben most fi gyel münk az
idő sek fe lé for dult. Ők azok, aki ket ne he zen
érünk el. Gyer me kek kel, di á kok kal ta lál koz ha -
tunk az ok ta tá si in téz mé nyek ben, a dol go zó fel -
nőt tek kel mun ka he lyü kön, de a nyug dí ja sok -
kal már ne héz kap cso lat ba ke rül nünk. Pe dig ők
rend kí vü li mó don ve szé lyez tet te tek. A bűn cse -
lek mé nyek ti zen hat szá za lé ka hat van fe let ti ek
el len irá nyul. 

Leg több ször ak kor ta lál ko zunk az idő sek kel,
ami kor már baj van, bűn cse lek mé nyek ál do za -
tai let tek, meg lop ták vagy ki ra bol ták őket.
Ezek a leg gya ko rib bak, a sé rel mük re el kö ve tett
bűn cse lek mé nyek ki lenc ven há rom szá za lék ban
va gyon el len irá nyul nak. Ám el ke rül he t nék eze -
ket, ha jó val óva to sab bak len né nek. Ezért az
idő sek vé del mé ben há rom ol dal ban össze -
fog lal tuk mind azt, amit ta ná csol ni tu dunk
ne kik, hogy meg előz hes sék a lo pá so kat, be tö -
ré se ket. S ezt az írá sun kat el jut tat tuk mind egyik
fe le ke zet hez, az zal a ké rés sel, hogy ter jesszék
hí ve ik közt. 

– Mi köz ben Önt hall gat tam, Krisz tus imád -
sá gá nak egy so ra ju tott az eszem be: „Nem azt
ké rem, hogy vedd ki őket a vi lág ból, ha nem hogy
őrizd meg őket a go nosz tól.” Ter mé sze te sen Jé -
zus az ör dög ha tal má nak na gyobb di men zi ó -
já ra utal itt – a sá tán az üd vös sé günk re tör –,
még is sza vai min den nap ja ink ban is éber ség re
in te nek. A hí vő em bert sem ke rü lik el a kel le -
met len sé gek? Van-e olyan ta ná csa, amely ki fe -
je zet ten a temp lom ba já ró hí vek nek szól?

– Bi zony elő for dult már, hogy va la kit ép pen
a mi sé ről ha za jö vet az ut cán ra bol tak ki, vagy
la ká sát tör ték fel, míg az is ten tisz te le ten volt.
A be tö rők gyak ran ki fi gye lik az ál do za tok
szo ká sa it, a na pi ru tin ju kat. Azt is ész re ve szik,
ha va sár na pon ként ugyan ab ban az idő ben is -
ten tisz te let re men nek… 

– Re mé lem, nem akar le be szél ni ben nün ket
ar ról, hogy temp lom ba jár junk?!

– Szó sincs ró la! Csu pán le gye nek óva to sak,
ami kor el men nek ott hon ról akár is ten tisz te let -
re, akár az or vos hoz vagy a bolt ba. Ta ná csos ég -
ve hagy ni a vil lanyt, a rá di ót be kap csol va,
hogy „élet sza ga” le gyen a la kás nak. Hasz nos a
jó zár, a több pon ton zá ró dó aj tó. Fi gyel mez -
te tek min den kit, hogy a leg rosszabb va gyon -
vé del mi esz köz a nagy la kat. Egy részt könnyű
fel tör ni, más részt mi vel kí vül van, egy ér tel mű -
en hir de ti, hogy nincs ott hon sen ki. A leg ha -
té ko nyabb mód ja a bűn meg elő zés nek azon ban
az, ha fi gye lünk egy más ra. A ke resz tény kö zös -
sé ge ket pe dig ép pen ez jel lem zi: tö rőd nek
egy más sal. Ezért is szá mí tunk az egy há zak se -
gít sé gé re. 

g B. Pin tér Már ta

„Szol gá lunk és vé dünk”
Beszélgetés Oláh László őrnaggyal,

a BRFK  Bűnmegelőzési Osztályának vezetőjével
Azon gon dol kod tam a 148-as au tó bu szon,
hogy mi ként je le nik meg a köz élet, a po li ti ka
a Bib li á ban. Ta lán Ne hé mi ás nál tar tot tam,
ami kor meg tör tént. Ve lem is. Be tö rést már két -
szer él tem át, zseb lo pást most má sod szor.
Meg fosz tot tak hét da rab iga zol vány tól és
mind két bank kár tyám tól. Kész pénz nem volt
kö zöt tük. 

Per sze, amint len ni szo kott, a ténnyel csak
ott hon szem be sül tem, mint egy két óra múl va.
Si ke rült a tör tén te ket vissza idéz nem, és a lo -
pás mód ja, stra té gi á ja vi lá gos sá vált. El ső
utam a rend őr ség re ve ze tett. Fel vet ték az is me -
ret len sze mély el le ni fel je len té si jegy ző köny vet. 

A rend őr ség ről ha za ér ve be kap csol tam a szá -
mí tó gé pet, hogy le tilt sam a bank kár tyá i mat. Az
egyi ken 30 528 fo rint volt ere de ti leg, a má si kon,
mi vel ké sett a fi ze té sem uta lá sa, csu pán 85 fo -
rint. Ak kor lát tam, hogy az el ső kár tyán már
csak 528 fo rint van, har minc ez ret va la ki le emelt.
Két nap múl va a szám la tör té ne tet meg néz ve in -
for má lód tam a bank cí mé ről, amely nek au to -
ma tá ján el vé gez ték a két lép csős tranz ak ci ót.
Elő ször öt-, az után hu szon öt ezer fo rin tot
emelt le a tol vaj.

Meg örül tem, gon dol ván, ez az in for má ció
fon tos a nyo mo zás hoz. Hi szen a tranz ak ci ók -
ról vi deo fel vé te lek ké szül nek, ame lyek ki egé -
szít he tik a jegy ző könyv be mon dott sze mély le -
írást. Ro han tam te hát a rend őr ség re. De nem
az fo ga dott, ami re szá mí tot tam. Az öt ven év kö -
rü li hölgy, amo lyan hi va tal nok fé le, egy ál ta lán
nem örült. Min den áron ar ról akart meg győz -
ni, hogy tel je sen ér tel met len az új be je len té sem,
a rend őr ség te szi a dol gát az én igye ke ze tem
nél kül is. 

Nem hagy tam ma gam. Több ször is el ma gya -
ráz tam ne ki, hogy en gem a har minc ezer fo rint
hi á nya nem jut tat kol dus bot ra, nem ma ga mért
te szem, amit te szek. Nem ön ző, ha nem köz éle ti

szem pon tok mo ti vál nak. Nem mind egy, hogy
hány em ber ká ro sul a jö vő ben, s hogy mi lyen
a fő vá ros köz biz ton sá ga. De ő to vább ra is ér -
tet len ke dett. Ké ré se met, hogy szí ve sen be szél -
nék az ügye le tes tiszt tel, arra hivatkozva, hogy
szükségtelen, meg ta gad ta. Ben nem pedig erő -
söd ni kez dett a gyanú. A rend őr hölgy men ta -
li tá sa há rom do log ra utal hat: vagy össze ját szik
az al vi lág gal, vagy éle tem leg lus tább em be ré -
vel ál lok szem ben, vagy egy sze rű en csak bu ta.
Húsz perc hu za vo na után annyit el ér tem,
hogy ki tölt het tem egy űr la pot, ame lyet vé gül –
kény sze re det ten – hi va ta lo san át vett.

Rossz száj íz zel men tem ha za. Fi gyel tem
ma gam ra, ar ra, hogy mi fé le bel ső lel ki fo lya -
ma tok zaj la nak ben nem. „Szol gá lunk és vé -
dünk”, „szol gá lunk és vé dünk”, „szol gá lunk és
vé dünk” – vissz hang zott ben nem a rend őr ség
szlo gen je. El gon dol kod tam. Le het sé ges, hogy
van a tör té net ben va la mi ör dö gi mo tí vum? Hi -
szen a bib lia ol va só em ber tud ja, a sá tán ra jel -
lem ző az, hogy a „vi lá gos ság an gya lá nak öl tö -
zik”. Majd azt is ész re vet tem, hogy a zseb tol -
va jok „be csü le te” egyet len vo nat ko zás ban fel -
ér té ke lő dött ben nem. (Mi cso da re la ti viz mus!)
Ők ugyan is leg alább kö vet ke ze te sen és el -
szán tan azt te szik, ami re vál lal koz tak. No de
ez a hölgy…?!

Is ten ben meg nyu god va huny tam le es te a
sze mem. Gond vi se lé se le nyű göz: ar ra, hogy a
fi ze té sem át uta lá sa ké sett vol na, ko ráb ban
nem volt pél da. Most ép pen ez a rend kí vü li ség
aka dá lyoz ta meg a sok kal na gyobb vesz te sé get.
És a há la adás mel lett most azért imád ko zom,
hogy ne es sek az ál ta lá no sí tás vét ké be. Csu pán
egy em ber ben, csak egyet len köz al kal ma zott -
ban csa lód tam. Hogy az is me ret len tet tes ből is -
mert lesz-e, nem tu dom. Az én köz éle ti fe le -
lős sé gem ed dig tar tott.

g Lá zár At ti la

Légy óva tos!

Az idős ko rú ak sé rel mé re el kö ve tett cse lek mé -
nyek leg na gyobb ré sze va gyon el le ni bűn cse -
lek mény. Ezek kö zül is el ső sor ban lo pás (al -
kal mi lo pás, zseb lo pás, be tö ré ses, be sur ra ná -
sos, trük kös, pénz vál tá sos lo pás, kór há zi lo -
pás), csa lás, sik kasz tás és rab lás ál do za tá vá
vál nak ezen kor osz tály tag jai.

Az el kö ve tők a bűn cse lek mé nyek so rán azt
hasz nál ják ki, hogy az ál do za tok jó szí vű ek, hi -
szé ke nyek, egye dül él nek. Az óvat lan ság, a túl -
zott bi za lom még min dig gya ko ri ál do za ti ma -
ga tar tás. Az idős em be rek ko ruk ból, egész sé -
gi ál la po tuk ból, élet mód juk ból, szo ká sa ik ból,
hi szé keny sé gük ből adó dó an könnyeb ben meg -
té veszt he tő ek.

A biz ton ság na gyon sok eset ben nem pénz,
sok kal in kább óva tos ság, oda fi gye lés kér dé se!

Sze mé lyi biz ton sá ga és ér té kei vé del mé -
ben az aláb bi a kat ja va sol juk.

Mit te he tünk zseb lo pás és al kal mi lo pás

el ke rü lé se ér de ké ben?

• Be vá sár lá sát le he tő ség sze rint nap pal ra idő -
zít se!

• Ke rül je a zsú folt he lye ket a be vá sár ló köz pon -
tok ban, pi a con, tö meg köz le ke dé si esz kö zö -
kön, mert ezek a zseb tol va jok szá má ra ide -
á lis te re pet je len te nek! 

• Vá sár lás kor ne te gye tás ká ját, pénz tár cá ját
a pult ra!

• Ér ték tár gya it, pénz tár cá ját, bank kár tyá ját,
mo bil te le fon ját, ira ta it ne te gye tás ka, ko sár
te te jé re, an nak kül ső zse bé be, azo kat bel ső
zseb ben he lyez ze el vagy olyan zár ha tó tás -
ká ban, me lyet szo ro san test kö zel ben tart!

• So ha ne tart sa bank kár tyá ja mel lett PIN azo -
no sí tó kód ját, mert en nek is me re té ben a tet -
tes akár hi tel ke re tét is fel ve he ti va la mely
ATM au to ma tá ból!

• A pénz ki adó au to ma ta ál tal ki adott kont roll -
szel vényt ve gye ma gá hoz, mert szá mos in -
for má ci ót tar tal maz szám lá já ról!

• Ha a kö ze lé ben gya nús vi sel ke dést ta nú sí tó
sze mé lyek je len nek meg, el len őriz ze ér té kei
meg lé tét, és ha tet ten ér te a zseb tol vajt, han -
go san kér jen se gít sé get a kö zel ben tar tóz ko -
dók tól! Ne száll jon szem be a tá ma dó val!

• Ha ira tok mel lett la kás kul csot is el vit tek, sür -
gő sen cse rél tes sen zá rat ott ho nán!

• Ha bank kár tyá ját vit ték el, mi ha ma rabb til -
tas sa le!

• El uta zás kor fo ko zot tan vi gyáz zon ér té ke i re,
mert pá lya ud va ro kon, vo na to kon jel lem ző -
ek a cso mag lo pá sok!

• Le- és fel szál lás kor ügyel jen tás ká i ra, ne bíz -
za őket is me ret le nek re!

• A váll ra akaszt ha tó tás kát ne csap ja a há ta
mö gé, ha nem tart sa a tes te előtt vagy szo ro -
san a hó na alatt, így ész re vét le nül sen ki nem
nyúl hat hoz zá. 

• Ide gen ké ré sé re ne vált son fel pénzt!

Mit te he tünk be sur ra ná sos lo pá sok

meg elő zé sé re?

• A be sur ra ná sos lo pá so kat jel lem ző en csa lá -
di há zak nál és föld szin ti la ká sok nál kö ve tik
el, ezért cél sze rű rá csot fel sze rel ni a föld szin ti
ab la kok ra, a be já ra ti aj tót pe dig zár va tar ta -
ni ak kor is, ha ott hon tar tóz ko dik! A ka pu,
be já ra ti aj tó zár já ban so ha ne hagy ja benn a
kul csot!

• A ház ab la ka it, mel lék épü le te it tart sa zár va,
ha el megy ott hon ról! Ott ho ná nak kul csa it ne
rejt se el az aj tó kö ze lé ben, az el kö ve tők is -
me rik a „du gi” he lye ket!

• Be já ra ti aj ta já ra sze rel tes sen meg fe le lő biz -
ton sá gi zá ra kat!

• Ha csen get nek, el len őriz ze, ki ke re si, hasz -
nál jon szé les lá tó kö rű op ti kai ki te kin tőt!

• Aj ta ját ne tár ja ki ide gen nek! Gon dol ja át, in -
do kolt-e az ide gen jö ve te le, mi ért kér ira tot,
ér té ket, pénzt ön től! Kér jen iga zol ványt,
el len őriz ze azt, il let ve a meg adott te le fon szá -
mot, köz ben ne en ged je be az ide gent!

• Ne tart son ott hon 100 000 forint fe let ti
össze get, te gye in kább bank ba!

• Az ér ték eke it ne hagy ja elöl, zár ja el, le he tő -
leg le mez- vagy pénz ka zet ták ba! Ha raj ta kap
egy be sur ra nó tol vajt, a hely ze tet mér le gel -
ve gon dol ja át, hogy szem be száll-e ve le.

• Le gyen jó vi szony ban szom széd ja i val, ha Ön
is fi gyel met szen tel ne kik, ők is job ban fog -
nak fi gyel ni, ha se gít ség re vol na szük sé ge.

Elérhető segítség: 107, 112
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b Öku me ni kus is ten tisz te let ke re -
té ben ün ne pel te ja nu ár 22-én a
ma gyar kul tú ra nap ját a ko lozs -
vá ri ma gyar ság. A szer ve zők, a
Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu the -
rá nus Egy ház, az Er dé lyi Ma gyar
Köz mű ve lő dé si Egye sü let, a Já -
ro si An dor Ke resz tyén Kul tu rá -
lis Mű hely, va la mint a Ma gyar
Köz tár sa ság ko lozs vá ri fő kon zu -
lá tu sa meg hí vá sá ra zsú fo lá sig
meg telt a ko lozs vá ri evan gé li kus
temp lom.

Ador já ni De zső Zol tán evan gé li kus
püs pök kö szön té sé ben em lé kez te tett
ar ra, hogy a kul tú ra min dig ér té ket
te remt, a val lás nak pe dig ér ték hor -
do zó sze re pe van. A ke resz tény val -
lás tól el vá laszt ha tat lan a kul tú ra, a

kul tú ra Is ten ado má nya. Ezt nem csak
ün ne pel ni kell, ha nem hi tet is kell
ten ni ró la. Az ün nep lés alatt szá mos
kul tu rá lis ku ri ó zum ban le het ré szük
– mond ta –, ezt azon ban az zal a tu -
dat tal kell meg él ni, hogy mind ez Is -
ten től szár ma zik, az ő aján dé ka. Ezt
pe dig há lás szív vel kell fo gad ni.

A püs pö ki kö szön tő után a Scho -
la Gre go ria na Mo nos to ri nen sis tar -
tott mű sort, amely nek ke re té ben Ja -
kab ffy Ta más can tus mag is ter a li tur -
gi á ról ér te ke zett rö vi den, majd egy
má sik év for du ló ra hív ta fel a hall ga -
tó ság fi gyel mét: 2010-ben a ko lozs -
mo nos to ri ben cé sek meg te le pe dé sé -
nek 950. év for du ló já ra em lé kez he -
tünk. „Ka ma ra együt te sünk a pan -
non hal mi ben cé sek ma gyar nyel vű
es ti ve spe r á sát vég zi most el” – kon -

fe rál ta be a Scho la fel lé pé sét a can -
tus mag is ter, fi gyel mez tet ve min -
den kit, hogy amit hal la ni fog nak, az
nem elő adás, ha nem is ten tisz te le ti li -
tur gia. Az éne kü ket hall gat va va ló ban
is ten tisz te le ti han gu lat ke let ke zett a
temp lom ban, a ré gi dal la mok be töl -
töt ték a temp lo mot és a je len le vők
lel két egy aránt.

„Mit te szünk mi azért, hogy a
ma gyar kul tú ra és a ma gyar nép
meg erő söd jön?” – tet te fel a kér dést
ün ne pi be szé dé ben Bá lint-Ben czé di
Fe renc uni tá ri us püs pök. „Ma sem
könnyű ma gya rul al kot ni, be szél ni.
Anya nyel vünk sa já tos hang zá sá nak
meg őr zé se ér de ké ben be szé dünk le -
gyen igaz, Is tent di cső í tő, de rűs és fél -
re ért he tet len” – hang zott a vá lasz.

Ko vács Sán dor ró mai ka to li kus
fő es pe res hang sú lyoz ta: a Him nusz
fő leg a ki sebb ség ben élő ma gya rok

ön azo nos sá gá nak erő sí té sé re hi va -
tott. „Kul tú ránk meg győz het min den
ve lünk és kö zöt tünk élő, más nyel vet
be szé lő em bert, hogy az a ma gyar
nép, amely nek ilyen ala pon ál ló kul -
tú rá ja van, nem le het el len ség, csak
ba rát” – fej tet te ki a fő es pe res.

A ke resz tény kul tú ra alap ja az a fel -
tét len sze re tet – ál la pí tot ta meg Ko -
vács Ist ván re for má tus elő adó-ta -
ná csos –, amellyel csak Is ten tud sze -
ret ni. „A ke resz tény ség és a kul tú ra,
il let ve az egy ház és a mű ve lő dés
egy más tól el vá laszt ha tat lan, együtt
kell ha lad ni uk” – fo gal ma zott.

„A ma gyar kul tú ra azo ké, akik
mű ve lik, tisz te lik és ér vény re jut tat -
ják” – kezd te be szé dét Ke le men Hu -
nor, Ro má nia kul tu rá lis mi nisz te re.
A ma gyar kul tú ra nap ja az ér ték te -

rem tés és -meg őr zés nap já vá vált.
Kö te les sé günk te hát er ről meg em lé -
kez ni és to vább él tet ni anya nyel vün -
ket. A kul tú rát nem ké nyez tet te el
sem az ál la mi költ ség ve tés, sem a pi -
ac gaz da ság. A ro má ni ai ma gya rok -
nak fel kell is mer ni ük a kul tú rá ban
rej lő le he tő sé get. Becs ben kell tar ta -
nunk te hát az er dé lyi ma gyar kul tú -
rát. Húsz év után nem csak ered -
mény, hogy ma gyar em ber ve ze ti
Ro má nia kul tu rá lis mi nisz té ri u mát,
ha nem egy ben men ta li tás vál toz ta tást
is je lent – hang sú lyoz ta a mi nisz ter.

Szi lá gyi Má tyás, Ma gyar or szág
ko lozs vá ri fő kon zul ja ar ról be szélt,
hogy „Köl csey Him nu sza össze fog ja
a ma gyar ság lel ki, kul tu rá lis és val lá -
si ér té ke it, és egy út tal a kul tu rá lis
egy sé get is jel ké pe zi. Ma gyar or szág
az utób bi húsz év ben a kul tú ra ál tal
tett a leg töb bet a nem zet ré szek meg -
tar tá sá ért és erő sí té sé ért.” 

Az ün nep sé gen fel lé pett a Ko -
lozs vá ri Re for má tus Kol lé gi um ének -
ka ra Szé kely Ár pád kar nagy-igaz -
ga tó ve ze té sé vel. Mű so rán ez út tal is
eu ró pai és ma gyar szer zők al ka lom -
hoz il lő mű vei sze re pel tek. A kol lé -
gis ták tisz ta, áhí ta tos éne két hall gat -
va so kan érez het ték azt, hogy ezek a
fi a ta lok a ze ne ál tal üze nik a hall ga -
tó ság nak: át ér zik az ün nep ma gasz -
tos sá gát. Fog ara si Al pár szín mű vész
Rad nó ti Mik lós és Jó zsef At ti la egy-
egy köl te mé nyét tol má csol ta.

„A Him nusz nem csak ál la mi ün ne -
pe ink szim bó lu ma, ha nem a zsol tá -
ros könyv ben is meg ta lál ha tó. Köl csey
ver se így szám ta lan szim bó lum mal
bír, és egy sé get te remt. A Him nusz
1823-as meg írá sa után meg kez dő dik
a ma gyar kul tú ra de mok ra ti zá ló dá -
sa, és lét re jön nek a kul tú rát tá mo ga -
tó ma gyar in téz mé nyek” – fej tet te ki
Dá né Ti bor Kál mán, az Er dé lyi Ma -
gyar Köz mű ve lő dé si Egye sü let el nö -
ke. A tör té nel mi ma gyar egy há zak az
el múlt száz öt ven év ben fel is mer ték
a köz mű ve lő dés meg tar tó, kö zös -
ség te rem tő ere jét. Nem ze tünk nem
a bal sors nem ze te, tö re ked jünk te hát
elé ge dett em be rek ké vál ni – üzen te
az el nök.

Az ün nep sé gen ez után Hor váth
Zol tán or go na mű vész elő adá sá ban
szó lalt meg Liszt Fe renc B-A-C-H cí -
mű al ko tá sa, majd pe dig a Him nusz
el ének lé sé vel ért vé get a rend kí vül al -
ka lom.

g Fe hér At ti la

Meg tar tó erő a művelődés
Temp lo mi ün nep ség Ko lozs vá rott a ma gyar kul tú ra nap ján

Sze ren csés em ber az, aki kis könyv -
tár szo ba csend jé ben hall gat hat ja
Cso ó ri Sán dort. Egy óra alatt annyi
igaz sá got tud meg, mint más hol hó -
na pok vagy évek alatt. Van-e még
Ma gyar or szág, ki re fe ne ked nek or -
das esz mék, mit üzen – a sí ron túl -
ról – Ady End re?

Szét szag ga tott or szág, új jel mez és
új jel szó, de Cso ó ri ugyan az ma -
radt. Hang já ból min dig fél tés és biz -
ta tás árad, nem mély sé gé ben vál to -
za tos, ha nem fér fi as ere jé ben és bá -
tor sá gá ban.

Sok szor ha son lí tot ták Illyés Gyu lá -
hoz, nem ze ti köl tő ő is, foly tat ni akar -
ja nagy előd jét. Én in kább Weö res Sán -
dor ro ko ná nak tar tom. Meg akar ja
vál toz tat ni a vi lá got, a le he tet lent
ost ro mol ja. Cse le ke de te i vel erő sí ti
köl té sze tét és pró zai írá sa it, film je it,
tár sa dal mi sze rep lé se it. Vál lá ra vett er -
dé lyi ta risz nyá já ban el fért a lop va
ho zott Sü tő-drá ma kéz ira ta, Pás kán -
di bör tön nap ló ja, Kós Ká roly temp lo -
mai és is ko lái… a vaj da sá gi ak de di kált
köny vei, a kas sa i ak nak vitt Rá kó czi-
ko szo rú… ke nyér, cu kor és gyógy szer
az ín ség vé get nem érő éve i ben.

Nagy ra tö rés ez? Ma ga mu to ga tás?
Nem. Tü rel met len ség a gyá va ság el -
len. Mert Cso ó ri Sán dor egy pil la nat -
ra nem hagy ben nün ket a kö zö nyös -
ség ka ros szé ké ben. Lá zí tó mon da ta -
i val szin te ki ránt ben nün ket, és mond -
ja iga zát: ne hagyd el vesz ni jus so dat!
Ne en gedd, hogy az idő át lép jen raj -
tad! Őse ink nem en ged ték: „S ó, ré gi -
ek, rég vol tak, ele im, / vá rat la nul ti saj -
dul tok meg ben nem / a hó tól ros ka -
dó dió fa alatt. / Mint ha vad hattyú -
csor dát haj szol na fe lé tek egy far kas:
/ hord ja rá tok a szél, hord ja a ha vat.” 

Ver sei el ső ol va sás ra ért he tő ek,
meg rak va meg hök ken tő ké pek kel:
„Nagy pén tek új ra. Gyász le pel az
égen”, „ A csák be ré nyi, négy fe hér
ökör / fák ra föl ag ga tott ko po nyá ja”,
„Ha zák s ott ho nok sor ban süllyed nek
el”, „Bo kor-sza vak és lomb-sza vak”,
„Him nuszt ír ni a por ba”… alig van -
nak rí mek, a ver sek a be széd rit mu -
sát kö ve tik, fő él te tő jük az élet. 

Ta lá ló an mond ta ró la va la ki, hogy
Cso ó ri ban a ma lom kö vet el ha jí tó
Tol di Mik lós in du la ta mun kál. Min -
dig és fá rad ha tat la nul. Már if jú sá ga
zá mo lyi fa lu si kert jé ben is, mi kor
Illyés Gyu lá nak tíz ol da las le vél ben ír -
ta meg a Rá ko si-idők zsar no ki bű ne -
it. Le hall ga tá sok, cen zú rák és til tá sok,

de a köl tő ki bújt a foj tó há lók ból, és
meg ta lál ta a ten ni aka rás le he tő sé ge -
it. Igaz, en nek ára is volt, aho gyan
töb ben ki is mond ták: „Cs. S. sok ra
vit te, de nem annyi ra, amennyi re te -
het sé ge fel jo go sí tot ta vol na.” En nek
oka az, hogy a kö zös sé gi fel adat vál -
la lás kény sze re még is csak el von ta sa -
ját kert je: köl té sze te mű ve lé sé től.

Rá is il lik Ril ke val lo má sa: „ami kor
al ko tok: igaz va gyok”. Cso ó ri Sán dor
is ak kor a leg iga zabb, ami kor ver set
ír vagy esszét. Vissza szer zett sza bad -
sá gá ban igye ke zett a leg ma ra dan dób -
bat al kot ni. A má so dik vi lág há bo rús
apo ka lip szis alap él mé nyét ci pel te
ma gá val egész éle té ben. Gyó gyít ha -
tat lan seb volt, se gí tet te el iga zod ni és
ten ni min den idő ben.

Mint ha fe led tük vol na az irá nyí tott
em lé ke zet ki ha gyás ban Tri a nont, a
Don-ka nyar meg fa gyott száz ez re it,
az 56-os for ra da lom pes ti srá ca it.
Cso ó  ri a nagy tü zes előd, Ady után fel
tud ta ráz ni a nem zet rossz lel ki is me -
re tét ver se i vel. De pró zai írá sai is kés -
éle sek. Gyö nyö rű en ír ma gya rul, ta lán
leg szeb ben kor tár sai kö zül. Ta nul -
mány, esszé, pub li cisz ti ka, no vel la
van itt össze gyúr va. El ra gad ta tott ság
és meg ren dü lés ra gyog ben nük nem
mú ló fénnyel.

Aki el ol vas sa a Ten ger és dió le vél két
ha tal mas kö te tét, a pusz ta fel so ro lás -
tól is szé dül. Az el múlt fél év szá zad
Ma gyar or szá ga lük tet és ka va rog
ben ne. Ki ra bolt és el té ko zolt éle tünk.
Min den ve szen dő a köny vé be me ne -
kít ve, min den ér ték föl je gyez ve. Kö -
szö net ér te Cso ó ri Sán dor nak most,
nyolc va na dik szü le tés nap ján. Kí vá -
nunk ne ki bé kés és csen des hét köz na -
po kat, vi dé ki mú zsát, aki tü rel me sen
vár ja, de el is szá mol tat ja a be nem fe -
je zett mű ve ket. A kí nál ko zó egyet len
utat mu tat ja, amely Ba bits csal szól va
„Is ten sza va ben ned / mu tat va, hogy
mer re ren del te men ned”.

g Feny ve si Fé lix La jos

Az új ha za re mé nye
Cso ó ri Sán dor 80. évé re

Bíz vást ki je lent het jük: az Asz ta li Be -
szél ge té sek Kul tu rá lis Ala pít vány (AB -
KA) ha gyo mányt és mű fajt ho zott lét -
re az Asz ta li be szél ge té sek cím mel
út já ra in dí tott köz éle ti be szél ge tés so -
ro zat tal. Az ala pít vány el ső sor ban a
köz éle ti pár be széd kul tú ra te rü le tén kí -
ván va la mi olyas mit meg gyö ke rez tet -
ni, ami nek mos ta ná ban igen csak hí -
já val va gyunk: a dis pu ták egyik fő cél -
ja, hogy az ér dek lő dők meg ta pasz tal -
ják, lé te zik egy más ra fi gyel ni ké pes, el -
len vé le mé nye khez épí tő mó don vi szo -
nyu ló, a má sik kal szem ben kri ti kus,
egy más vi lág lá tá sát még is gaz da gí tó
pár be széd- és vi ta kul tú ra a po li ti kai
és ideo ló gi ai sze kér tá bo rok ra sza -
kadt, el len sé ges ke dő, hi te lét és presz -
tí zsét jó részt el vesz tett köz éle tünk ben.

Az AB KA a Lu ther Ki adó val kö zö -
sen könyv so ro zat for má já ban is sze -
ret ne hoz zá já rul ni e kul tu rá lis-köz éle ti
kül de tés si ke ré hez, egy re je len tő sebb,
las sú, de biz tos tér nye ré sé hez. E so -
ro zat nak im már a har ma dik kö te tét
ve het ték kéz be az ol va sók 2009 vé gén,
egy olyan esz ten dő ben, amely ben az
ala pít vány egy ké nyes, de ak tu á lis té -
ma fe lé for dult: a Kö zös örök sé günk cí -

mű kö tet a ho lo kauszt hat van ötö dik
év for du ló ja al kal má ból je lent meg.

A té ma vá lasz tás azon ban nem
csu pán a ju bi le um mi att in do kolt.
Ha zánk zi lált köz ál la po ta i nak egyik
leg sú lyo sabb tár sa da lom-lé lek ta ni
oka és tár sa dal munk egyes ré te ge i nek
szél ső sé gek kel szem be ni se bez he -
tő sé ge ab ban ke re sen dő, hogy a 20.
szá zad kü lön fé le uszult esz mék től át -
ita tott s azok ál tal meg ha tá ro zott kor -
sza ka i nak tör té nel mi té nye i vel és
kö vet kez mé nye i vel a ma gyar tár sa -
da lom mind a mai na pig nem né zett
szem be kel lő kép pen. Az össz tár sa -
dal mi „fel dol go zás” rá adá sul a min -
den ko ri ha ta lom nak sem állt ér de ké -
ben, hi szen az adott szél ső sé ges esz -
mék min dig ka pó ra jöt tek az egyik
„ol dal nak”, hogy a má si kat re vol ve rez -
ze, és for dít va: ez a játsz ma oda-vissza
mű köd tet he tő.

Mint ar ra dr. Fa bi ny Ta más püs -

pök, a Ke resz tény–Zsi dó Tár sa ság
ügy ve ze tő el nö ke a könyv elő sza vá -
ban rá mu tat, a ho lo kauszt után hat -
van öt év vel le he tő ség nyí lik a kö zös
vi gasz ke re sés re – ami, te gyük hoz zá,
ha va ló ban meg va ló sul, ak kor már a
múlt tal va ló szem be né zés nek, a kö -
zös fe le lős ség ke re sé sé nek, a zsi dó -
ság és a ke resz tény ség vi szo nyá ban a
köl csö nös meg bé ké lés nek az ered mé -
nye. Az ala pít vány ál tal köz zé tett

be szél ge té sek ugyan is vissza té rő mo -
tí vum ként azt a múl tért vál lalt kö zös
fe le lős sé get eme lik ki, amely nek ré -
vén ké pet kap ha tunk ar ról, ahogy a
ke resz tény ség új ra és új ra át gon dol -
ja a zsi dó ság hoz fű ző dő vi szo nyát, a
tör té ne ti, tár sa dal mi és kul tu rá lis
össze füg gé se ket gon dol ko dá sá ban,
köz éle ti meg nyil vá nu lá sa i ban ér -
vény re jut tat ja, és mind er re teo ló gi -
ai refle xi ót ad. 

S mind ezt az egy ház ré szé ről
igen je len tős köz éle ti erő fe szí tés ként
kell ér té kel nünk, a tár sa da lom több -
sé ge szá má ra ugyan is ko ránt sem
köz tu dott, hogy a ke resz tény egy há -
zak nak és a zsi dó ság nak a kö zös
örök ség, a zsi dó-ke resz tény kul tú -
ra ta la ján állva mi lyen erőfeszítései
vannak, melyek a kö zel múlt fel dol -
go zá sá ra, a bűn bá nat ra és a meg bé -
ké lés re irá nyu lnak.

A zsi dó-ke resz tény kul tú ra kö zös
ta lap za tá nak és ér ték rend jé nek meg -
is mer te té sé ben, va la mint a fáj dal mas
kö zel múlt fel dol go zá sá ban olyan be -
szél ge tő part ne rek pró bál nak egy -
más nak és az ol va sók nak se gí te ni,
mint Csep re gi And rás teo ló gi ai ta nár,
Fe hér Lász ló fes tő mű vész, Gáncs
Pé ter evan gé li kus püs pök, Jut ta Ha -
us mann bib li kus teo ló gus, Ker tész
Im re No bel-dí jas író, Pá lin kás Jó zsef,
a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia el -
nö ke, Sch we i tzer Jó zsef nyu gal ma zott
or szá gos fő rab bi, Solt Pál, a Leg fel -
sőbb Bí ró ság volt el nö ke, Spi ró
György író és Sza bó La jos teo ló gus -
pro fesszor.

g – pet ri –

A HÓ NAP KÖN Y VE  A SZ TALI BE SZ ÉLG ETÉ SEK 3.

Kö zös örök sé günk

A hónap könyve – februárban
a Luther Kiadótól 30 kedvezménnyel

Asztali beszélgetések . – Közös örökségünk

Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét
ked vez mé nye sen! Eredeti ára: 1750 forint.
http://bolt.lu the ran.hu/
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III. Luther-konferen
A re for má ció tör té ne té ben ket tős ér te lem ben
is a bűn bá nat és bűn bo csá nat kér dé se állt a kö -
zép pont ban. Egy részt ma ga a re for má tor, Lu -
ther Már ton sok éves bel ső küz del mé re gon dol -
ha tunk a „ke gyel mes Is ten” utá ni vá gya ko zás -
ban, más részt a ki lenc ven öt té tel meg fo gal ma -
zá sá ra és köz üggyé té te lé re, amely nek ki in du -
ló pont ja ép pen az em be ri bű nök kel va ló vissza -
élés, a bűn bo csá nat áru sí tá sa fe let ti meg ren dü -
lés volt.

Lu ther mint Ágos ton-ren di ba rát a szer ze -
te si moz ga lom, kü lö nö sen is a kö zép ko ri szer -
ze te si tö ké le tes ség esz mé nyé nek ha tá sa alatt
ren ge te get szen ve dett a bű ne i vel és a kí sér té -
sek kel ví vott el ke se re dett küz del me so rán.
Két ség be ej tet te a hi va tás sze rin ti val lá sos
élet – amely be a pap ság mel lett a szer ze tes ség
is be le tar to zott a ko ra be li vi lág ban, mint ki vált -
sá gos lel ki cso port – min den más hi va tás és
élet for ma fö lé emelt tö ké le tes sé ge és a sa ját ma -
gá ban ta pasz talt lel ki tö ké let len ség kö zöt ti
sza ka dék. A val lá sos tel je sít mény – böj tök, asz -
ké zis, jó cse le ke de tek – fo ko zá sa csak nö vel -
te két ség be esé sét. Hi szen mi nél ko mo lyabb tel -
je sít mény állt mö göt te, an nál el ke se rí tőbb
volt szá má ra, hogy bár az egy ház elő írá sa i nak
egy re in kább meg fe lelt, Is ten mér té ké vel mér -
ve mind ez még sem volt elég, ezért két ség be ej -
tet te őt a rossz lel ki is me ret. 

Vé gül fel is mer te, hogy olyan el vá rá sok kal áll
szem ben, ame lyek nek – hi á ba min den erő fe -
szí té se – kép te len meg fe lel ni, s ek kor ki ál tott
a ke gyel mes Is ten után. Így ju tott el a sze mé -
lyes át tö ré sig: hogy a bűn bá nat nem a tö ké le -
tes ség ré vén, ha nem az Is ten ke gyel mes sze re -
te té be ve tett bi za ko dás ban éri el cél ját.

* * *

A re for má ció 1517-es kez de té nek hát te ré ben
is ép pen a bűn bá nat és bűn bo csá nat kö rü li vi -
ták áll tak. A bú csú, eb ben az eset ben a pén -
zért vá sá rol ha tó, bűn bo csá na tot iga zo ló irat
ere de ti for má já ban a tisz tí tó tűz ben el szen ved -
he tő bün te té sek alól adott fel men tést, ame lyek
az egy ház ál tal meg kö ve telt val lá sos élet re vo -
nat ko zó elő írá sok meg nem tar tá sa ese tén a pá -
pa ha tás kö ré be tar toz tak. A bú csú gya kor la -
ta és a bú csú pré di ká to rok – ma úgy mon da -
nánk: bró ke rek – pro pa gan dá ja azon ban
messze túl lé pett ezen, s az Isten parancsolatai
el leni bűnöket és a kár ho zat és örök élet fe lőli
vég ítélet kérdését is gát lás ta la nul be von ta eb -
be a kör be. A „szent üz let” – aho gyan az egy -
há zi hi va ta los kö rök ben ne vez ték – így sok kal
szé le sebb pi ac ra ta lált, és ter jesz tet te a bűn bá -
nat tal va ló gát lás ta lan vissza élést.

Ami kor a ki lenc ven öt té telt Lu ther nyil vá -
nos ság ra hoz ta, ab ban ép pen a bűn bá nat tal és
bűn bo csá nat tal kap cso la tos vissza élé sek kel
szem be ni kö ve te lé se szó lalt meg: „Ami kor
Urunk és Mes te rünk ezt mond ja: »Tart sa tok
bűn bá na tot!«, azt akar ja, hogy a hí vek egész éle -
te meg té rés le gyen.” (1. té tel) Az egy há zi elő -
írá sok sze rin ti, sok szor csu pán kül ső leg val lá -
sos élet tel szem ben hely re ál lí tot ta az Is ten mél -
tó sá gát és ke gyel mes jó aka ra tá nak egye dü li esé -
lyét az em ber üd vö zü lé sé ben és lel ki is me re té -
nek igaz meg nyug vá sá ban. Ez a bűn bá nat
olyan meg té rés meg hir de té se volt, amely ben a
bű nös em ber és a ke gyel mes Is ten egy más ra ta -
lá lá sa nem val lá sos tel je sít mény ben vagy ép pen
a pa pok és püs pö kök el vá rá sa i nak tel je sí té sé -
ben volt le het sé ges, ha nem a bib li ai öröm hír
hí vő meg ra ga dá sá ban. 

Ha a re for má ció tör té ne té nek el ső éve it
vizs gál juk, a fenn ma radt ira tok is azt iga zol -
ják, hogy en nek a ta ní tás nak a szé les kö rű el -
ter je dé sé ben ez a ha tal mas val lá sos-teo ló gi ai
vál to zás je len tet te a lé nye gi ele met: az ira tok
je len tős rész ben ép pen ilyen kér dé se ket tár -
gyal nak né met – az az nem a teo ló gu sok és hi -

va ta los egy há zi vi tá zók ál tal hasz nált la tin –
nyel ven.

A ké sőb bi ek ben ter mé sze te sen Lu ther nek és
mun ka tár sa i nak egé szen szer te ága zó té ma kö -
rök ben kel lett ta ní tá su kat és bib lia ér tel me zé -
sü ket meg fo gal maz ni uk, s így a bűn bá nat-bűn -
bo csá nat ve zér té má ja egy lett a sok egyéb
fon tos kér dés mel lett. Az 1519-ben, majd is mé -
tel ten ki nyom ta tott ser mo (pré di ká ció) a bűn -
bá nat ról, majd a Nagy ká té ban adott ta ní tás
(1529) épp úgy meg is mer te ti ve lünk is Lu ther
ál lás pont ját, mint ki ter jedt le ve le zé sé ben fenn -
ma radt ál lás fog la lá sai.

Lu ther ta ní tá sá nak né hány hang sú lyos

ele me a bűn bá nat kér dé sé ben

Lu ther a kö zép ko ri egy ház elő írá sai ál tal gúzs -
ba kö tött gyó ná si gya kor lat tal szem ben a bűn -
bá nat öröm te li új ra fel fe de zé sét hang sú lyoz ta
nagy erő vel. A té te les, sza bá lyok ál tal rész le te -
sen irá nyí tott bűn val lás, az egy ház ban elő írt
kül sőd le ges val lá sos élet vi tel egy ol da lú túl hang -
sú lyo zá sa, a bün te tés aló li for má lis – a bú csú -
cé du lák ese té ben lé nye gé ben üz let sze rű –
men te sü lés, va la mint az egyé ni val lá sos tel je -
sít mé nyen ala pu ló jó vá té tel nem Is ten sza ba -
dí tá sa, mint in kább az egy ház, ki emel ten is az
egy há zi hi e rar chia fe lé tor zí tot ták el a ta ní tás
hang sú lya it. A vissza élé sek és ta ní tás be li el haj -
lá sok kö vet kez mé nye ként a bűn bá nat ból egy -
há zi lag el len őr zött rí tus lett, „em be rek ural ma”
alá hajt va a bűn bá nó kat, el len ben Is ten ke gyel -
mes sza ba dí tá sa és a meg sza ba dí tott lel ki is me -
ret bol dog sá ga tel je sen a hát tér be szo rult.

Ta lán meg le pő, még is az előb bi ek ből kö vet -
ke zik, hogy 1519-es ser mó ja el ső ré szé ben
nem a bűn bá na ti gya kor lat rend sze re zett kri -
ti ká ját ad ja, ha nem ki rob ba nó erő vel eme li ki
az is te ni sza ba dí tás szin te lát ha tat lan ná hal vá -
nyí tott öröm hí rét. „A bűn bá nat szent sé gé be há -
rom do log tar to zik” – a fel ol do zás, a ke gye lem
és a hit. A bű nök tö re del mes fel is me ré se és
meg val lá sa majd csak ez után ke rül elő, s így
szin te vissza fe lé kö ze lí ti meg a gyó nás lé nye -

gét: a fel ol do zás csak a lel ki is me ret bé kes sé gét
vissza adó is te ni ke gye lem ál tal lesz le het sé ges,
s az Is ten fe lé for du ló hit ál tal lesz va ló sá gos.
„Ezen a hi ten for dul meg min den, mert egye -
dül ez cse lek szi, hogy a szent ség azt ered mé -
nyez ze, amit je lent…” Ép pen eb ből kö vet ke zik
– a for dí tott meg kö ze lí tést kö vet ve – az is, hogy
nem a bű nök fel so ro lá sá nak tel jes sé gé től függ
a bűn bá nat ere je vagy ha té kony sá ga, s nem is
a bűn val lás egy há zi elő írá sok nak meg fe le lő kül -
ső sé ge i től.

* * *

Mi vel a bűn bá nat és bűn bo csá nat egy más ra ta -
lá lá sa csak a ke gyel mes Is ten és a ben ne bi za -
ko dó em ber össze ta lál ko zá sá ból le het sé ges,
Lu ther nagy hang súlyt he lye zett a bűn tu dat, a
bűn től va ló lel ki gyöt re lem va ló di fel ol dá sá ra is. 

A bűn bo csá nat sem mi kép pen sem si lá nyul -
hat az em be ri el vá rá sok ma ra dék ta lan tel je sí -
té se vagy erő fe szí té sek és cse le ke de tek ál tal el -
ért tel je sít mé nyek ered mé nyé vé. Ezt bi zo nyít -
ja az is, hogy min den for má lis elő írás és em -
be ri el vá rás tel je sí té se so rán is ret teg het és meg -
ha son lott ma rad hat a lel ki is me ret, mert azt csak
Is ten hit ál tal meg ta lált ke gyel me tölt he ti be bé -
kes ség gel. 

Ez zel szem ben a leg gya lá za to sabb vissza élés
ép pen az, ami kor ezek a for má lis el vá rá sok Is -
ten va ló di aka ra ta, pa ran cso la ta és hit re hí vó
sza va elé to la kod nak. Lu ther sze rint a bűn tu -
dat fel ol dá sa a ke gyel mes Is ten re ta lá lás öröm -
te li ve le já ró ja; a bűn tu dat tól nem sza ba dít hat
meg az egy há zi, il let ve em be ri sza bá lyo zás alatt
ál ló bú csú, ha nem csak a mennyei bú csú,
vagy is az isteni bo csá nat. Ezért a bűn bá nat ra
hí vás nem az em be rek bün te tés sel fe nye ge tő
sza vá val le het sé ges, ha nem egye dül Is ten meg -
té rés re, hí vő bűn bá nat ra szó ló igé jé nek hir de -
té sé vel.

Ez az ér tel me zés nyílt tá ma dás volt a pá pa
és az egy ház elő írá sa i val szem ben az ezek kel –
mint Is ten pa ran cso la ta i val egyen ér té kű –
kö ve te lé sek kel agyon ter helt lel ki is me re tű ke -
resz tény em be re kért. Az zal, hogy az egy ház
mint egy Is ten elé he lyez te ma gát a ke resz tény
em be rek éle té ben, em be ri ura lom alá haj tot -
ta a lel ki is me re tet, ami re vi szont Is ten ki zá ró -
la gos jo got tart fenn ma gá nak. A ke resz tény
egy ház nak a bű nök fel ol dá sá ra vagy meg kö té -
sé re vo nat ko zó fel ha tal ma zá sa vi szont „nem ha -
ta lom, ha nem szol gá lat… hogy a bű nö sök nek
se gí te nek, hogy a lel ki is me re tük meg vi gasz ta -
lód jon és meg erő söd jön”. A lel ki is me ret meg -
nyo mo rí tá sán tró no ló em be ri ura lom el len in -

dí tott evan gé li u mi tá ma dás s az ezen ala pu ló
ha ta lom- és pénz szer zé si le he tő sé gek sé rel me
ve ze tett a Ró ma és Lu ther kö zöt ti fel old ha tat -
lan el len tét hez.

A bűn bá nat ról szó ló lu the ri ta ní tás

mai ere je

Alig ha té ve dünk na gyot, ha az elő ző év szá za -
dot az em be ri lel ki is me ret fe let ti ura lom meg -
szer zé sé re tö rő erő fe szí té sek kor sza ká nak ne -
vez zük. A to ta li tá ri us ideo ló gi ák leg lé nye ge sebb

vo ná sa épp úgy eb ben ra gad ha tó meg, mint
aho gyan ez a moz ga tó ru gó ja a ke res ke del mi és
rek lám cé gek bi ro dal má nak is. Az em be ri ha -
ta lom, amely el lent mon dást nem tűr ve nyi lat -
koz tat ja ki íté le tét kö te le ző erő vel min den és
min den ki fe lől, és az egyé ni lel ki is me re ti mér -
le ge lést a leg gyor sabb és leg kö vet ke ze te sebb
erő szak kal to rol ja meg, szin te ál lan dó prob lé -
má ja a mo dern em be ri ség nek. 

Nem vé let len, hogy ép pen ezen a pon ton üt -
kö zött meg egy más sal a né met hit val ló egy ház
és a ná ciz mus – aho gyan az a Bar me ni teo ló -
gi ai nyi lat ko zat ból is tisz tán ki ol vas ha tó –, és
ezen a pon ton mond ta ki el len ál lá sát a Nor vég
Evan gé li kus Egy ház a má so dik vi lág há bo rú ide -
jén a kö vet ke ző sza vak kal: „Ha az ál la mi fel -
sőbb ség en ge dé lye zi az erő sza kot és jog ta lan -
sá got, és nyo mást gya ko rol a lel kek re, ak kor az
egy ház vá lik a lel ki is me ret őré vé.” Ugyan ez a fel -
is me rés szó lal meg Illyés Gyu la hí res „egy mon -
da ta” vé gén: „…ott áll / ele ve sí rod nál, / ő mond -
ja meg, ki vol tál…”, s ugyan ezért töl töt te mér -
he tet len bé kes ség Or dass La jos hit val ló püs pö -
köt a nép bí ró sá gi íté let ho za tal kor, mert sza bad -
dá tud ta ten ni lel ki is me re tét az ar ra egye dül jo -
go sult Is ten szá má ra.

* * *

Míg a re for má ció ese té ben a lel ki is me ret re te -
le pe dő em be ri ha tal mas ko dást in kább egy há -
zon be lü li meg je le né sé ben kel lett ki emel nünk,
ha bár ugyan úgy fe szült sé get je len tett a kül vi -
lág gal va ló kap cso lat ban is – pél dá ul a pa raszt -
lá za dás vagy a fe je del mek há bo rúi kap csán –
, ad dig az el múlt év szá zad ban in kább az egy -
ház és a kül vi lág össze tű zé se ként szok tuk
vizs gál ni, pe dig ugyan csak fel le het fe dez ni egy -
há zon be lü li meg je le né sét is. 

Lu ther ta ní tá sa ar ra fi gyel mez tet ben nün ket,
hogy az egy ház so ha sem te kint het úgy ma gá -
ra, mint egy sze rű jo gi kép ződ mény re, ame lyet
ön ma gá ban is össze tart hat bár mi fé le kö zös
rend tar tás, vagy mint va la mi fé le bel ső, pszi chés
kö zös ség ér zet re ala po zott egye sü lés re, ame lyet
kö zös cé lok és ér dek lő dés fűz egy be. Az egy -
há zat csak az fűz he ti va ló sá go san össze, s
egy ben ment he ti meg az egy más fe let ti em be -
ri ha tal mas ko dás kí sér té sé től és gyak ran meg -
va ló su ló bű né től, ha Is ten lel ki is me ret fe let ti ha -
tal mát a leg szen tebb aján dék ként tisz te let -
ben tart ja. 

A lel ki is me ret nek ez az evan gé li u mi meg -
sza ba du lá sa és bé kes sé ge a ke gyel mes Is ten és
a bi za ko dó em ber ta lál ko zá sá nak egyet len
le he tő sé ge, a hit új já szü le té sé nek temp lo ma –
amely nek őr zé sé vel és hi te les meg élé sé vel az
egy ház min den kor tar to zik az egész em be ri -
ség nek.

1521 au gusz tu sá ban Lu ther a kö vet ke ző ket
ír ta egy le vél ben Me lancht hon nak: „Ha a ke -
gye lem pré di ká to ra vagy, ak kor ne ki ta lált, ha -
nem va ló di ke gyel met hir dess, de ha a ke gye -
lem va ló di, ak kor va lós, ne ki ta lált vét ke ket tö -
röl jön el! Légy bű nös, és vét kezz bát ran, de még
bát rab ban higgy és örülj Krisz tus ban, aki le -
győz te a bűnt, a ha lált és a vi lá got.” Ez a biz ta -
tás nem Lu ther és a lu the ri ta ní tás ere jét hir -
de ti, ha nem Krisz tu sét – aki a va ló sá go san el -
kö ve tett bű nö ket is le tud ja tör ni és el tud ja tö -
röl ni ke gyel mé vel, és a hí vő nek bé kes sé ges lel -
ki is me re tet aján dé koz. 

Alig ha van két olyan mon dat, amely vi lá go -
sab ban hang zik egy más sal szem ben, mint
ezek: tart sa tok bűn bá na tot – és vét kez ze tek bát -
ran! Ame lyik egy ház ban a va lós bű nök fel is me -
ré sé vel és még is Krisz tus sza ba dí tá sá ban győz -
ve hir de tik és élik meg a hit ere jét, csak ott van
va ló sá gos sza ba du lás az em be rek ural ma alól.
Csak ilyen egy ház le het a re mény ség je lé vé az
új év ez red kez de tén.

g Dr. Ko rá nyi And rás

Tart sa tok bűn bá na tot, vagy vét kez ze tek bát ran?
Ta ní tás és lel ki gon do zás a bűn bá nat ban Lu ther nél
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Amíg Lu ther a pa raszt há bo rú előtt ra gasz ko -
dott ah hoz, hogy az eret ne kek, tév ta ní tók el len
csak az ige fegy ve ré vel sza bad küz de ni, ad dig
a pa raszt há bo rú ta pasz ta la tai alap ján úgy lát -
ja, hogy a vi lá gi ha ta lom kö te les min den ren -
del ke zé sé re ál ló esz köz zel, akár fegy ve res erő -
szak kal is fel lép ni a tár sa da lom ra néz ve ve szé -
lyes, a tár sa da lom bé ké jét meg bon tó szek ták fel -
szá mo lá sa ér de ké ben, hogy így ve gyék ele jét a
pa raszt há bo rú hoz ha son ló tra gé di ák nak.

Csak em lé kez te tő ül: Mün zer ék az evan gé li u -

mi va gyon kö zös sé get akar ták a vi lá gi tár sa da lom
rend jé vé ten ni. „A vi zek ha la i nak és a me zők vad -
ja i nak kö zös nek kell len ni ök. Ha az egy há zi és vi -
lá gi fe je del mek nek, gró fok nak és lo va gok nak nem
len ne több jük, mint a köz nép nek, ak kor mind -
nyá junk nak min den ele gen dő len ne, ami nek be
is kell kö vet kez nie” – mond ja Mün zer mun ka -
tár sa, Jo hann Bö he im egy pré di ká ci ó já ban.

Flo ri an Geyer pe dig már nem is a je ru zsá -
le mi ős gyü le ke zet ben idő le ge sen lé te zett evan -
gé li u mi va gyon kö zös ség fel élesz té sét szor gal -
maz ta, ha nem a te rem tés ből pró bál ta le ve zet -
ni a ja vak egyen lő mér té kű bir tok lá sát. Elég, ha
Geyer da lát idé zem: „A föld te rem té sé nek
kez de tén, sej-haj, ha hó! / Nem volt még gaz -
dag és sze gény, sej haj, ha hó!” Nem vol tak urak
és szol gák – mond ja Geyer –, mert Ádám és
Éva föld mű ves volt, és kez det ben min den em -
ber va gyon kö zös ség ben élt. Ez írás ma gya rá za ti
té ve dés, mert a Bib lia el ső lap ja in nem a te rem -
tés ko ri tár sa dal mi rend ről ol va sunk le írást. De
ez a teo ló gi ai té ve dés még is al kal mas ideo ló -
gi á vá vált a tár sa dal mi élet fel for ga tá sá ra,
min de nek előtt Svá b or szág láng ba bo rí tá sá ra.

* * *

Lu ther te hát azt is mer te fel, hogy ami kor egy
hit ta ni té ve dés, egy hi bás teo ló gia a tár sa da lom
rend jét meg vál toz tat ni szán dé ko zó po li ti kai
ideo ló gi á vá lesz, ak kor át lé pi azt a ha tárt,
ami kor az el le ne va ló fel lé pés csak az ige esz -
kö zé vel meg en ge dett. Mint egy tíz év vel a pa -
raszt há bo rú után egyik ige hir de té sé ben ezt
mond ja: „Az egy ház lel ki hi va ta lá hoz nincs hoz -
zá ren del ve a kard vi se le te. Csu pán egy fegy ve -
re van: az ige. Meg te he ti bár, hogy a bű nö sö -
ket egy há zi átok kal sújt ja, és ki zár ja az egy ház
kö zös sé gé ből, még is új ra be kell fo gad nia
őket, ha meg tér nek, és ke gyel met kér nek. 

A vi lá gi bi ro da lom ra vo nat ko zó an vi szont Is -
ten más pa ran csot adott, ne ve ze te sen ezt: aki
fegy vert fog, fegy ver ál tal kell el vesz nie.

Eb ben ben ne van a vá lasz ar ra a kér dés re is,
hogy a vi lá gi ha tó ság irt hat ja-e fegy ver rel az
eret ne ke ket an nak el le né re, hogy Krisz tus vi -
lá go san meg tilt ja a kon koly ki szag ga tá sát, és
azt pa ran csol ja, hogy vár junk az íté let tel az Úr
ama nap já nak el jö ve te lé ig. Mert az evan gé li -
um itt más ként nem ren del ke zik, mint hogy
a szol gák a kon kolyt ne tép jék ki. De ezt nem
a vi lá gi bi ro da lom szol gá i nak mond ja, ha nem
azok nak, akik a mennyek or szá gá nak szol gá -
la tá ban áll nak…

A vi lá gi ha tó ság vi szont az zal az uta sí tás sal
kap ta a fegy vert, hogy a bot rány nak ele jét ve -
gye, és el ha ra pó zá sát – hogy kárt ne okoz zon
– meg gá tol ja.

A leg ve sze del me sebb bot rányt pe dig a ha -
mis tan és a hely te len is ten tisz te let el ter je dé -
se kel ti. Ezért a ke resz tény ha tó ság nak min den -
nél job ban kell ügyel nie az ilyen bot rány le küz -
dé sé re, mi vel az min den eset ben rend za va rás -
sal és sok más csa pás sal és sze ren csét len ség -
gel jár. Az el múlt ese mé nyek is ezt iga zol ják…

Ahol te hát a (…) ha mis ta ní tó kat nem le het
szép szó val a he lyes út ra té rí te ni, és nem haj -
lan dó ak fel hagy ni a ha mis tu do mány hir de té -
sé vel, a vi lá gi ha tó ság min den eset ben bát ran
fel lép het el le nük. Meg le het győ ződ ve, hogy a
fegy ve res erő szak al kal ma zá sa tisz té hez tar to -
zik, va la hány szor a tan tisz ta sá gá ról, …és ez -
zel egy idő ben a köz bé ke és egyet ér tés meg őr -
zé sé ről van szó.”

Mi előtt meg üt köz nénk, fi gyel jünk Lu ther
meg szo rí tó meg ál la pí tá sá ra: „A vi lá gi bi ro da -
lom ra vo nat ko zó an vi szont Is ten más pa ran -
csot adott, ne ve ze te sen ezt: aki fegy vert fog,
fegy ver ál tal kell el vesz nie.” A tév ta ní tó, az eret -
nek csak ak kor ke rül het a vi lá gi ha tó ság lá tó -
kö ré be, ha fegy ver hez nyúl, vagy hall ga tó it
nyíl tan és fél re ért he tet le nül ar ra biz tat ja – mi -
ként Mün zer és pré di ká to rai tet ték –, hogy
fog ja nak fegy vert, hogy a hit ne vé ben, Is ten -
re és Is ten igé jé re hi vat koz va rob bant sa nak ki
lá za dást a fenn ál ló rend el tör lé sé re, Is ten
or szá gá nak föl di meg va ló sí tá sá ra!

Lu ther nak a pa raszt há bo rú után sem ju tott
eszé be olyas mi, hogy a vi lá gi ha tal mat uszít -
sa min den ki re, aki a Szent írás va la me lyik
igé jét más ként ér tel me zi, mint ő. Ha nem az
olyan köz bot rányt oko zó ha mis is ten tisz te let -
ről be szél, amely nek szer ve zői és részt ve vői –
mi ként Mün zer ék is tet ték – ki vo nul nak a
temp lom ból, és a szó szo ros ér tel mé ben sze -
kér tá bo rok ban szer ve ződ nek, ka szá ik ból és

ka pá ik ból fegy vert ko vá csol nak. Ró luk mond -
ja, hogy a lel ki bi ro da lom te rü le té ről ki lép tek
a vi lá gi bi ro da lom ba, ahol vi szont Is ten pa ran -
csá ra az a rend, hogy „aki fegy vert fog, fegy ver
ál tal kell el vesz nie”.

* * *

Mün zer és Geyer ta nai to vább él tek, és az ana -
bap tis ta moz ga lom ke let fe lé va ló ter jesz ke dé -
se so rán Orosz or szág ba is el ju tot tak, ahol a
szin tén ma gán tu laj don-el le nes na za ré nu sok -

kal együtt igen si ke res misszi ót foly tat tak, el -
ső sor ban a fal vak la kos sá ga kö ré ben.

Nagy já ból száz év állt ren del ke zé sük re,
hogy az egy sze rű em be rek szé les tö me ge i nek
tu da tá ba plán tál ják, hogy a ma gán tu laj don bű -
nös do log, és a jobb jö vő ígé re tét a ja vak kö zös
tu laj don lá sa je len ti. Nem más, mint a cá ri ha -
ta lom ál tal meg tűrt val lá si szek ták ta ní tói ál -
tal száz éven át vég zett tu dat for má lás a tit ka
a bol se vik pro pa gan da gyors si ke ré nek Orosz -
or szág ban.

A kom mu nisz ti kus el vek hir de tői min dig is
elő sze re tet tel hi vat koz tak ar ra, hogy tu laj -
don kép pen Jé zus is azt ta ní tot ta, amit ők. Ez
megint ta ní tás be li té ve dés.

A va gyon kö zös ség pró fé tái ab ból in dul nak
ki, hogy tu laj dont sze rez ni és tu laj don nal ren -
del kez ni bűn. Az ős gyü le ke zet ezt nem fo gal -
maz ta meg, bár kö te le ző el vá rás lett ná luk, hogy
a gyü le ke zet tag jai – kvá zi ön ként – mond ja -
nak le va gyo nuk ról, és bo csás sák a kö zös ség
ren del ke zé sé re. Mün zer, Geyer és a bol se vi kok
ezt meg tol dot ták az zal, hogy aki ön ként nem
mond le a va gyo ná ról, at tól a kö zös ség nek jo -
ga van el ven ni.

Jé zus ez zel szem ben sen kit sem jo go sít fel
más tu laj do ná nak el vé te lé re. Ar ra se bá to rít,
hogy a kö zös ség bár kit va gyo na „ön kén tes” fel -
aján lá sá ra kény sze rít sen. Jé zus so sem vi tat ja,
hogy a tu laj don azé, aki bir to kol ja. A tu laj don -
lást nem ne ve zi se bűn nek, se jog ta lan ság nak.
Csu pán ar ra mu tat rá, hogy amink van, ar ról
sza bad le mon da nunk. A le mon dás nak az ad ér -
té ket, ha sza ba don tör té nik. Mert Jé zus nem
rab szol gá já vá tesz, ami kor kö ve té sé re hív, ha -
nem fel sza ba dít!

Ami kor Pál ar ról vall, hogy ő Krisz tus rab -
szol gá ja, ak kor ezt úgy ér ti, hogy sza ba don szol -
gál ja Krisz tust tel jes éle te oda szá ná sá val. Krisz -
tus irán ti ra jon gó sze re tet ből vég zi el mind azt,
sőt töb bet is an nál, ami re má sok a rab szol gá -
ju kat erő vel kény sze rí tik. Pál meg ér tet te, hogy

Jé zus ir gal mas sá got akar, és nem ál do za tot! Más
szó val szo li da ri tást. A krisz tu si szo li da ri tás nem
kí vül ről jö vő kény szer ből, ha nem be lül ről, a szív
mé lyé ről fel tö rő sze re tet kény sze ré ből fa kad.
Jé zus pe dig azt ígé ri, hogy akik hisz nek ben ne,
és kö ve tik őt, azok nak ép pen ilyen né for mál -
ja a szí vét. Mert Jé zus szí ve is ilyen! Csor dul -
tig van ir ga lom mal és sze re tet tel. Jé zus a szí -
ve leg mé lyé ig szo li dá ris az el esett em ber rel. Ez
in dí tot ta ar ra, hogy ne csak a va gyon szer zés -
ről mond jon le, ha nem szó szo ros ér tel mé ben
az éle tét ad ja ér tünk. Pál a Fi lip pi le vél Krisz -
tus-him nu szá nak be ve ze tő jé ben er ről mond -
ja: „Az az in du lat le gyen ben ne tek, ami Krisz -
tus Jé zus ban is meg volt…” Mün zer től, Florian
Geyertől és a fel buj tá suk ra fosz to ga tó pre bol -
se vik pa raszt ban dák tól ez az in du lat állt a leg -
tá vo labb.

* * *

Ha a bol se viz must a Mün zer és Geyer ta na it ke -
let re ex por tá ló ana bap tis ták és a szin tén tu laj -
don el le nes na za ré nu sok év szá za dos tu dat for -
má lá sa előz te meg, ak kor ez a tu dat for má lás po -
zi tív ér te lem ben is le het sé ges, sőt ége tő en
szük sé ges. Mert a vi lá gi bi ro da lom te rü le tén a
po li ti ku sok egé szen ad dig hi á ba be szél nek a tár -
sa dal mi szo li da ri tás szük sé ges sé gé ről, amíg a
tár sa dal mat al ko tó em be rek nagy több sé gé nek
szí vé ben nem él a krisz tu si szo li da ri tás in du -
la ta. Ad dig a gya kor lat ban a szo li da ri tás a
maffia szel lem meg tes te sü lé se lesz.

A szí vek in du la tá nak krisz tu si vá ala kí tá sá -
ra pe dig a vi lá gi ha ta lom nak nin csen esz kö ze.
Mert az evan gé li um a lel ki kor mány zá sé. És
nagy baj, ha nem él ve le. Lu ther gon dol ko dá -
sá ban itt kap cso ló dik a vi lá gi bi ro da lom ban ha -
tal mat gya kor lók fe le lős sé ge a lel ki kor mány -
zás fe le lős sé gé hez: a vi lá gi ha ta lom böl csen te -
szi, ha fel is me ri a lel ki kor mány zást vég ző egy -
há zak mun ká já nak fon tos sá gát, és min den
ren del ke zé sé re ál ló esz köz zel tá mo gat ja. Nem
he lyet tük pró bál ja el vé gez ni a lé lek- és tu dat -
for má lást, ha nem tá mo gat ja azo kat, akik re Is -
ten a lel ki kor mány zást bíz ta, akik ál tal ő ma -
ga pász to rol ja nyá ját. Ez nem a tár sa da lom ra
ve szé lyes ta no kat hir de tő szek ták fel ka ro lá sát
je len ti, mert azo kat a bölcs vi lá gi kor mány zat
in kább vissza szo rít ja és min den le het sé ges
mó don kor lá toz za. Hi szen a tár sa da lom bé ké -
jé nek meg őr zé se nem csak kül de té se, de jól fel -
fo gott ér de ke is.

Vé gül itt mu tat ko zik meg Lu ther két bi ro da -
lom ról val lott né ze te i nek egy sé ge: mind két bi -
ro da lom nak Is ten az Ura. Lu ther több ször is ki -
fej ti, hogy a bölcs kor mány zat Is ten aján dé ka.

g Vég he lyi An tal

Lu ther fel fo gá sá nak vál to zá sa Is ten ket tős kor mány zá sá ról
a pa raszt há bo rú után

ncia Révfülöpön A konferencia előadásainak
szerkesztett, rövidített változata

Fotók: Zsolczai Balázs 
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1. Lu ther hár mas sza bá lya
a Bib lia ol va sá sá ról

1.1. Ora tio (imád ság)

„Tud nod kell – ír ja Lu ther –, hogy a
Szent írás olyan könyv, amely min den
más könyv böl cses sé gét bo lond ság -
gá te szi, mi vel a Bib li án kí vül nincs
olyan könyv, amely az örök élet ről ta -
ní ta na.” (LW 34, 285) „Es sél ezért bát -
ran két ség be sa ját ér tel med és okos -
sá god mi att. Ezek ré vén ugyan is so -
ha sem jutsz az örök élet re, hi szen be -
kép zelt sé ged del meg fosz tod ma ga dat
és má so kat is a menny től, s akár csak
Lu ci fer, a po kol mély sé gé be zu hansz.
Tér delj ezért le a ben ső szo bád ban,
iga zi alá zat tal és ko moly ság gal, hogy
Atyád az ő Fi án ke resz tül ad ja né ked
az ő Szent lel két, aki meg vi lá go sít, ve -
zet, és meg ér te ti ve led az ő igaz sá gát.”
(LW 34, 285–6) 

Lu ther Dá vi dot ál lít ja pél dá nak,
aki imád ság ban ké ri az Urat, hogy
ok tas sa őt, hogy meg is mer je az ő bi -
zony sá ga it. A Szent írást nem le het
az em be ri ér te lem nek alá ren del ni, az
nem olyan, mint Aes o pus me séi,
ame lye ket a Szent lé lek vagy imád ko -
zás nél kül is meg le het  ér te ni.

1.2. Me di tá ció (el mél ke dés)

Lu ther sze rint az em bernek nemcsak
szí vé ben kell for gat nia az ol va sot ta -
kat, ha nem „kül ső leg” is is mé tel get -
ni kell a sza va kat, a szö ve get új ra el -
ol vas ni, a ki mon dott és a le írt sza va -
kat össze kell ha son lí ta ni, s szor gal -
mas fi gye lem mel kell ku tat ni, hogy a
Szent lé lek mit akar ál taluk mon da ni.
Dá vid is azért mond ja új ra és új ra a
119. zsol tár ban, hogy „…igen sze re tem
a te tör vé nye det, egész nap es tig ar ról
gon dol ko dom” (97. vers), „Haj nal
előtt fel ke lek, ki ál tok hoz zád; a te be -
szé ded ben van re mény sé gem. Sze me -
im meg elő zik az éj je li őr sé get, hogy a
te be szé ded ről gon dol kod jam” (147–
148. vers). Lu ther nyo ma té ko san
mond ja, hogy Is ten nem ad ja az ő
Szent lel két az ő „kül ső” (eus ser lich)
igé je nél kül (LW 34, 286).

1.3. Ten ta tio (An fech tun gen,

kísér té sek)

Mi ért van szük ség er re a har ma dik
szem pont ra? Azért – ír ja Lu ther –,
mert ez ta nít meg ben nün ket, hogy
ne csak ér tel münk kel, ha nem sa ját ta -
pasz ta la tunk kal is ér zé kel jük, hogy
mennyi re igaz, drá ga, gyö nyö rű sé ges
s min den em be ri böl cses sé gen túl -
mu ta tó böl cses ség az Is ten vi gasz ta -
ló igé je. 

Fi gyel jük csak meg a 119. zsol tár -
ban, hogy Dá vid mi lyen gyak ran be -
szél el len sé ge i ről: „A ke vé lyek szer fe -
lett gú nyol nak en gem; nem haj lot tam
el a tör vé nyed től” (51. vers); „Ver met
ás tak né kem a ke vé lyek, akik nem a
tör vé nyed sze rint él nek” (85.vers);
„Vár tak rám a go no szok, hogy el ve -
szes se nek, de én a te bi zony sá ga id ra
fi gye lek” (95. vers); stb. 

Né mi szar kaz mus sal mond ja Lu -
ther, hogy ő igen há lás a pá pis tá i nak,
amikor ör dö gi dü hön gé se ik, ül dö zé -
se ik ré vén annyi szen ve dést okoz tak
ne ki. Aka ra tuk el le né re ugyan is jó
teo ló gus sá tet ték őt, hi szen az ő tá ma -
dá sik nél kül nem lett vol na az, aki lett. 

Vál lal nunk kell te hát eze ket a kí -
sér té se ket, hi szen ezek ál tal edző dik,
erő sö dik a mi hi tünk. Ne ar ra só vá -
rog junk, hogy má sok di csér je nek
ben nün ket írá sa ink, köny ve ink, ta ní -
tá sunk vagy ép pen a pré di ká ci ó ink
mi att. Az em be ri hi ú ság és a büsz ke -
ség, a „má sok mit mon da nak” mér -
té ke csak os to ba sza ma rak ká tesz
ben nün ket, a di cső ség so ha sem a mi -
énk, ha nem egye dül Is te né – fe je zi be
a né met nyel vű írá sa i hoz írt elő sza -
vát Lu ther.

2. A hét „lu the ri sza bály”
a zsol tár ma gya rá za tok
alap ján Scott H. Hend rix
ér tel me zé sé ben
Egy ne ves ame ri kai Lu ther-ku ta tó,
egy ko ri prince to ni mes te rem, Scott
H. Hend rix Gettys burg ben, egy 1977-
ben ren de zett Lu ther-kol lok vi u mon
a té mánk szem pont já ból fon tos elő -
adást tar tott ar ról, mi ként mu tat ko -
zik meg Lu ther nek a Szent írás te kin -
té lyé ről val lott fel fo gá sa zsol tár ma -
gya rá za tá nak gya kor la tá ban. 

Hend rix sze rint Lu ther a Szent -
írás ra nem úgy te kin tett, mint egy
ma te ma ti kai té tel re: „ez meg van ír -
va, s mi vel ez Is ten sza va, ez igaz”, ha -
nem in kább úgy kö ze lí tett a Bib li á -
hoz, mint ahogy mi egy nagy mű al -
ko tás hoz. Fel is mer jük, hogy a mű al -
ko tás te kin téllyel bír, ha igényt tart az
éle tünk re. 

Nem for má lis te hát a Szent írás te -
kin té lye, ha nem ugyan úgy küz de -
nünk kell a szö ve gé vel, amint egy
nagy mű al ko tás szö ve gé vel is küz -
dünk, hogy je len té sét meg ért sük.
Ak kor vá lik szá munk ra ér vé nyes sé
an nak te kin té lye, ha – a küz dés
ered mé nye kép pen – a szer ző ins pi -
rált sá ga ben nünk, az ol va só ban is
foly ta tó dik. Hend rix a té zi se meg vi -
lá gí tá sa ér de ké ben Lu ther hár mas
sza bá lyát – Lu ther szel le mé ben –
hét té bő ví ti ki.

2.1.Ta nuld meg kö vet ni a mo dellt!

A 119. zsol tár pél dá i ból is lát hat tuk,
hogy a bib lia ol va sás ban és a bib lia ma -
gya rá zat ban a zsol tá ros pél dá ja volt
az eta lon. Kü lö nö sen so kat je len tet -
tek Lu ther nek a zsol tá rok a meg pró -
bál ta tá sok és az ül döz te té sek ide jén.
1530-ban ír ta a 118. zsol tár ról: „No ha
igen ked ves szá mom ra az egész zsol -
tá ros könyv, akár csak a tel jes Szent írás,
hi szen ez ál lan dó an vi gasz ta lás a lel -
kem nek, a 118. zsol tár ba tel je sen be -
le sze ret tem. A ma ga mé nak tar tom,
hi szen ami kor sem fe je del mek, sem
ha tal mas ság, sem böl csek, sem ta nul -
tak sem tud tak se gí te ni ne kem, ez a
zsol tár hű sé ges tár sam nak bi zo nyult
meg pró bál ta tá sa im ide jén.” Lu ther
szá má ra kü lö nö sen is ked ves volt ez
a vers: „Nem ha lok meg, ha nem élek,
s hir de tem az Úr cso dá la tos dol ga it.”

2.2. Ku tasd szor gal ma san

az Írá so kat!

Há rom egy más mel let ti zsol tár alap -
ján szól tunk ed dig Lu ther bib lia ol va -
sá sá ról. A 119. zsol tár a leg hosszabb,
hi szen 175 vers ből áll, a 118. zsol tár át -
la gos hosszú sá gú, hi szen 29 ver set tar -
tal maz, a leg rö vi debb azon ban a 117.
zsol tár, amely mind össze két versnyi:
„Di csér jé tek az Urat mind, ti po gá -
nyok; ma gasz tal já k őt mind a né pek!
Mert nagy az ő ke gyel mes sé ge mi hoz -
zánk, és az Úr nak igaz sá ga meg ma rad
örök ké. Di csér jé tek az Urat.”

Bár mennyi re rö vid is ez a zsol tár,
té ved nek azok, akik azt hi szik, hogy
gyor san el ol vas sák, azon nal meg -
ért he tik – mond ja Lu ther. Be is me ri,
hogy ma gá nak is sok szor küz de nie
kel lett a fe lü le tes ol va sás el len, pe dig
az Írást nem le het fe lü le te sen ol vas -
ni, ha nem csak „fé le lem mel, alá zat -
tal és szor ga lom mal”. 

2.3. Al kal mazd az ér tel me zés

esz kö ze it (Hasz náld az ere de ti

nyel ve ket!)

Egy nagy mű vész nek is el kell sa já tí -
ta nia tech ni kai is me re te ket ah hoz,
hogy for mát ölt sön a mű al ko tás, a
Bib lia ma gya rá zó já nak is ezért hasz -
nos ta nul nia az ere de ti nyel ve ket. 

Egyik írá sá ban a wal den sek – mai
di va tos szó val „rö vid zár la tos” – bib -
lia ma gya rá za ta kap csán Lu ther kü -
lönb sé get tesz az „egy sze rű lel kész”

és az „írás ma gya rá zó” kö zött. Az
előb bi nek elég a for dí tá sok ra ha -
gyat koz nia, de ő nem tud majd a ha -
mis ta ní tók kal a Szent írás alap ján vi -
tat koz ni. Az írás ma gya rá zó szá má -
ra nem elég a szent élet vagy a he lyes
dokt rí na, ne ki a nyel ve ket is ala po -
san kell is mer nie. Lu ther ki mond ja,
hogy az egy sze rű lel kész hir det he ti az
evan gé li u mot a nyel vek is me re te
nél kül, de mon da ni va ló ja így előbb-
utóbb la pos sá vá lik, amit majd meg -
un nak az em be rek.

2.4. Kap csold össze a szö ve get

sa ját élet ta pasz ta la tod dal!

Ez zel az egyik leg fon to sabb lu the ri elv -
hez ér kez tünk el. Bár me nyi re fon tos
is a szö veg nyel vi elem zé se (exe gé zi -
se), az írás ma gya rá zat mű vé sze té hez
hoz zá tar to zik sa ját élet ta pasz ta la -
tunk is. A szö veg, ame lyet tu do má -
nyo san bon co lunk, ak kor vá lik élő
szö veg gé, Is ten élő hang já vá, ha meg -
szó lít ja egyé ni vagy egy há zi éle tün ket.
Csak sa ját lel ki küz del me im fé nyé ben
ér tem meg a 118. zsol tár 22–23.ver se -
it: „A kő, ame lyet az épí tők meg ve tet -
tek, szeg let kő vé lett! Az Úr tól lett ez,
cso dá la tos a mi sze me ink előtt.” 

Csak ha ma gam is a csa ta tér re lé -
pek, s küz dök az ör dög gel, a bűn nel,
a ha lál lal, ér tem meg, mit je lent az,
hogy „cso dá la tos” az Úr mű ve. Lu -
ther itt a har ma dik sza bály ra, a ten -
ta ti ó ra utal, ar ra, hogy az ör dög tá -
ma dá sai, az ál lan dó kí sér té sek is
szük sé ge sek ah hoz, hogy meg ért -
sük az ige ne künk szó ló mon da ni va -
ló ját. Re for má to runk itt egy szel le mes
szó já té kot al kal maz: a zsol tá ros -
könyv, a Ps al te ri um va ló já ban palest -
ra, az az bir kó zó aré na, ahol a ma gya -
rá zó nak ad dig kell küz de ni sa ját ér -
zel me i vel, amíg azo kat össz hang ba
hoz za az Írás sal. 

2.5. Imád koz zunk

a Lé lek ins pi rá ci ó já ért!

Ez volt Lu ther el ső sza bá lya. Nem le -
het elég gé hang sú lyoz ni. A Szent lel -
ket kér ni kell, hogy ad ja ne künk azt
a lel kü le tet, amellyel a Szent írás üze -
ne tét be fo gad hat juk szí vünk be. Kér -
ni, se gít sé gül hív ni is meg kell ta nul -
nunk – mond ja Lu ther. „Ne hogy az
ágya don he ve résszél, mi köz ben az
Írást for ga tod, ha nem térd re, te lus -
ta disz nó, s emeld kar ja i dat ma gas -
ba, mondd el a Mi atyán kot, hívd Is -
tent se gít sé gül, s könnyes sze mek kel
valld meg ba ja i dat” – ír ja a 118. zsol -
tár 5. ver sé nek ma gya rá za ta kor.

Nem győ zi elég gé hang sú lyoz ni,
hogy a Szent lé lek nem ön ma gá ban
szól, ha nem csak az igé jén ke resz tül.
Amint nincs ige Szent lé lek, úgy
nincs Szent lé lek ige nél kül.

2.6. Ke resd a köz pon ti üze ne tet!

A Szent lé lek nem a Szent írás ban
va ló hi tet ta nít ja (Lu ther ezért nem
volt a mai ér te lem ben vett fun da -
men ta lis ta!), ha nem a Szent írás ba rej -
tett Is ten igé jé be ve tett hi tet. En nek
az igé nek ugyan is tar tal ma van, s ez
pe dig az evan gé li um. 

A Mi az evan gé li um? cí mű írá sá -
ban mu tat rá Lu ther, hogy „az »evan -
gé li um« nem más, mint egy Krisz tus -
ról szó ló be széd vagy tör té net (…)
nem más ez, mit egy kró ni ka, tör té -
net, el be szé lés Krisz tus ról, hogy ki ő,
mit tett, mit mon dott, és mi tör tént
ve le (…) Az evan gé li um leg rö vi debb
meg fo gal ma zá sa ugyan is ez: Krisz tus
Is ten Fia, ér tünk em ber lett, meg halt
és fel tá madt, a min den ség ura lett.”
Lu ther sze rint az el be szé lést új ra és
új ra el kell ne künk is be szél ni. Ezért
is in kább ennar ra tio, az az „el mon dás”
Lu ther írás ma gya rá za tá nak for má ja,
mint sem ha gyo má nyos szö veg ma -
gya rá zat.

A Szent írás ban te hát ott van a
„mag”, az evan gé li um, hogy a mi ér -
de münk nél kül Krisz tus ban, egye dül
Krisz tus ban nye rünk igaz sá got, éle -
tet és üd vös sé get.

Az evan gé li um mag ját azon ban
min dig meg kell ta lál nunk, vagy akár
így is fo gal maz ha tunk: „ki kell ta lál -
nunk”. Is ten igé je ugyan is egy szer re
tör vény és evan gé li um: az egyik kö -
ve tel, és azt pa ran csol ja, mit kell
ten nünk, az evan gé li um pe dig csak
fel szó lít, hogy fo gad juk el azt az
aján dé kot, ame lyet Is ten Jé zus Krisz -
tus ban adott ne künk. Lu ther tud ván
tud ta, hogy a tör vény re is szük ség
van, s hogy ép pen a tör vény és az
evan gé li um fe szült sé gé ből szü le tik
meg az evan gé li um. Nagy kí sér tés, ha
a ket tőt össze ke ver jük, s ha az evan -
gé li um ból tör vényt, Krisz tus ból pe -
dig Mó zest csi ná lunk. Lu ther sze rint
a meg kü lön böz te tés ké pes sé ge tesz
min ket teo ló gu sok ká: ha meg tud juk
kü lön böz tet ni a tör vényt az evan gé -
li um tól, a be tűt a lé lek től, a vi lá gi bi -
ro dal mat Is ten or szá gá tól.

2.7. Is merd el a Szent írás

ki me rít he tet len mély sé gét!

Bár mennyi re meg ta lál tuk is az ol va -
sás mű vé sze té vel a ma got, az evan -
gé li u mot, so ha sem érez het jük azt,
hogy min den lé nye ges dol got meg -
is mer tünk, hogy ki me rí tet tük az Írás
mély sé gét. A bib lia ol va sás mű vé -
sze té nek is ko lá já ban mi min dig ta nu -
lók ma ra dunk. Lu ther nem győ zi
elég gé hang sú lyoz ni, hogy meg ér té -
sünk csak rész sze rin ti ma rad. 

Lu thert idéz ve Ebe ling mu tat rá ar -
ra, hogy „az ér tel me zés nem le het ál -
lan dó, egy szer és min den kor ra ér vé -
nyes tény, ha nem csak is az em ber fej -
lő dé sé vel foly ton lé pést tar tó, so ha be
nem vé gez he tő fel adat. Ha ugyan is
va la mit egy szer már meg ér tet tünk,
fenn áll a ve szé lye an nak, hogy a lé -
lek ből is mét be tű lesz, ha nem ért jük
meg és nem sa já tít juk el új ra.”

No ha az Írás vi lá gos és tisz ta,
még is ki me rít he tet len. Ezt jól ér tet -
te Lu ther, aki va ló ban a Szent írás ol -
va sá sá nak és ma gya rá za tá nak zse ni -
á lis mű vé sze volt. Lu ther írás ma -
gya rá za tát azért ér de mes ol vas nunk,
mert min den egyes vers ma gya rá za -
ta kor, el mon dá sa kor sa ját hang sze rén
ad ja elő a Szent írás Jé zus Krisz tus ról
szó ló ta nú ság té te lét.

A meg ér tés ben ter mé sze te sen min -
dig ha lad ha tunk elő re, de az ige mély -
sé gét so ha sem tud juk tel je sen fel -
fog ni e föl di élet ben. Lu ther min ket is
ar ra biz tat, hogy bát ran lép jünk mi is
a palest ra bir kó zó po rond já ra, az aré -
ná ba, al kal maz zuk mi is az ér tel me -
zés esz kö ze it, s vi gyük mi is hit bé li ta -
pasz ta la tun kat e mu zsi ká ba. Kö nyö -
rög jünk a Lé lek hez mi is, hogy vi lá go -
sít sa meg el mén ket az ige meg ta lá lá -
sá ra, az evan gé li um ki ta lá lá sá ra, nyis -
sa meg szí vün ket a be fo ga dá sá ra.

g Dr. Fa bi ny Ti bor

Az írás a Luther-konferencián
elhangzott  előadás szerkesztett,
rövidített változata

Ho gyan se gít Lu ther a gya kor la ti bib lia ol va sás ban?
LU THERKONFERENC I A

RÉ VF ÜLÖP ÖN

Két Lu ther-kon fe ren cia kö zött ott -
hon is ta nul má nyoz hat juk Lu ther
írá sa it. Eh hez be ve ze tés ként Isó Do -
rottya lelkész Vi rág Je nő nek a Dr. Lu -
ther Már ton ön ma gá ról cí mű kö te -
tét ajánl ja, a Kis ká té és a Nagy ká té
után pe dig a Schm al kal de ni cik kek
kö  vet kez het nek.

– A ke resz tény em ber sza bad sá gá -
ról vagy Az egy ház ba bi lo ni fog sá gá -
ról cí mű mű ve ket egye dül fel dol goz -
ni már ki csit ne he zebb. Ha va la ki ko -
mo lyan rá szán ja ma gát, hogy be le ás -
sa ma gát re for má to runk írá sa i ba,
ér de mes mi előbb tár sa kat ta lál nia
hoz zá – javasolja a lelkésznő. A múlt
szá zad ele jén egyéb ként Masz nyik
End re evan gé li kus lel kész saj tó alá
ren dez te Lu ther mű ve i nek hat kö te -
tes vá lo ga tá sát, de ez saj nos ma már
ne he zen hoz zá fér he tő, új ra ki kel le -
ne ad ni.

A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke -
rü let te rü le tén szol gá ló pe da gó gu sok
kez de mé nye zé sé re né hány év vel ez -
előtt Lu ther-ol va só kör ala kult Győ -
rött. Pong rácz né Gaál El vi ra gy őr sá -
gi pe da gó gus, az ol va só kör egyik
ve ze tő je a Lu ther-kon fe ren ci ák rend -
sze res részt ve vő je.

– Az ol va só kör tag ja i val két ha von -
ta ta lál ko zunk. Má ra mér nö kök,
köz gaz dá szok jo gá szok, nyug dí ja -
sok is csat la koz tak hoz zánk; az ak -
tív mag ti zen hat-húsz fő ből áll. A
meg ala ku lás kor Itt zés Gá bort kér tük
meg, hogy le gyen a kör ve ze tő je, az
ő ha lá la óta pe dig Isó Do rottya és
Tubán József csornai lelkész se gít
ben nün ket el iga zod ni Lu ther mű ve -
i ben. Két ta lál ko zás kö zött iz ga tot -
tan hí vo gat juk egy mást, hogy me lyi -
künk hol tart a „há zi fel ada tul” ki sza -
bott Lu ther-sza kasz ban, az ol va só -
kö ri al kal ma kon pe dig élénk vi tá kat
foly ta tunk az ol va sot tak ról. Meg döb -
ben tő ere jű, ami kor húsz, har minc,
negy ven év vel a kon fir má lá sun kat
kö ve tő en (új ra) rá cso dál ko zunk egy-
egy alap igaz ság ra.

g – vitális –

Győri
olvasókör

Isó Dorottya

Pong rácz né Gaál El vi ra
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„Ma, ha az ő hang ját hall já tok, ne
ke mé nyít sé tek meg a szí ve te ket…”
(Zsid 3,15)

Hat va nad he té ben az Út mu ta tó reg -
ge li és he ti igéi fel szó lí ta nak: jus sunk
el a lel ki sü ket ség ből az ige hal lá sá -
ra és meg tar tá sá ra! „Is ten sok szor és sok fé le kép pen szólt az atyák hoz a pró -
fé ták ál tal, ezek ben az utol só idők ben pe dig az ő Fia ál tal szólt hoz zánk.” (Zsid
1,1.2; LK) Krisz tus meg halt bű ne in kért, hogy vissza ve zes sen az Atyá hoz! „Kö -
nyö rülj raj tam, Is te nem, kö nyö rülj raj tam, mert te ben ned bí zik az én lel kem!”
(GyLK 712,1) Ám ez a fel té tel nél kü li bi za lom, az Is ten be ve tett élő hit az ige
hall ga tá sá ból jön. Az Úr Jé zus „vá ros ról vá ros ra és fa lu ról fa lu ra járt, és hir -
det te az Is ten or szá gá nak evan gé li u mát”. A mag ve tő pél dá za tá hoz emelt han -
gon (!) hoz zá tet te: „Aki nek van fü le a hal lás ra, hall ja!” (Lk 8,1.8) – „Hall gat -
ni, hall gat ni! Atyánk azt ígér te, hogy aki a Fi út hall gat ja, an nak Szent lel ket
ád. A Szent lé lek meg vi lá go sít s fel ger jeszt, hogy tisz tán meg ért sük Is ten igé -
jét. Új já szül jó tet szé sé ből ma is!” (Lu ther) A négy fé le föld az ige hall ga tók szí -
vé nek tí pu sa it jel ké pe zi, ám min den ki nek a szí ve át vi lá gí tás ra ke rül a szent
mag, az ige fé nyé ben! „…Is ten igé je élő és ha tó (…), és meg íté li a szív gon do -
la ta it és szán dé ka it.” (Zsid 4,12) Ezért jól „vi gyáz za tok, test vé re im, sen ki nek
ne le gyen kö zü le tek hi tet len és go nosz szí ve, hogy el sza kad jon az élő Is ten től”
(Zsid 3,12; lásd még: Zsolt 95,7.8a)! Mó zes „mi nő sí ti” a tör vény min den igé -
jét: „Mert nem üres be széd az szá mo tok ra, ha nem éle tet je lent nek tek. Ál ta -
la él tek…” (5Móz 32,47) S az Úr ki je len té se őt iga zol ja: „…az én igém (…) nem
tér vissza hoz zám üre sen, ha nem vég hez vi szi, amit aka rok, el éri cél ját, ami -
ért küld tem.” (Ézs 55,11) Mi a sor sa e vi lág ban Is ten igé jé nek? Ő ko nok ká te -
he ti az ural ko dók szí vét is, így a cso dák el le né re „a fá raó szí ve (…) ke mény
ma radt, és nem hall ga tott rá juk – aho gyan meg mond ta az Úr” (2Móz 7,13).
Egyet len pró fé ta sem ked ves a ma ga ha zá já ban! Ná zá ret ben meg bot rán koz -
tak Jé zus ban. „Nem is tu dott itt egyet len cso dát sem ten ni… Cso dál ko zott is
hi tet len sé gü kön.” (Mk 6,5.6) Cso dát az él het át, aki hisz őben ne! Ami lyen a
fa, olyan a gyü möl cse: „…ami vel csor dul tig van a szív, azt szól ja a száj.” S aki
hall gat ja Jé zus be szé de it, és azok sze rint cse lek szik is, „ha son ló ah hoz a ház -
épí tő em ber hez, aki le ásott, mély re ha tolt, és a kő szik lá ra ala po zott” (Lk
6,45.48). Ezért jár junk az ő vi lá gos sá gá ban; Jé zus a vi lág vi lá gos sá ga (lásd Jn
8,12)! S „amíg ná la tok van a vi lá gos ság, higgye tek a vi lá gos ság ban, hogy a vi -
lá gos ság fi ai le gye tek!” „No ha [Jé zus] ennyi jelt tett előt tük, még sem hit tek ben -
ne…” (Jn 12,36.37) „Az em be re ket gyá va sá guk zár ja ki az üd vös ség ből…” (lásd:
Bib lia ma gya rá zó jegy ze tek kel, 1278. o.) Urunk hét pél dá za tot is el mon dott
a mennyek or szá gá ról – egye bek mel lett a mus tár mag hoz és a ko vász hoz ha -
son lí tot ta –, be tel je sít ve az ősi pró fé ci át (lásd Zsolt 78,2): „Pél dá za tok ra nyi -
tom meg szá mat, és a vi lág kez de te óta rej tett dol go kat je len tek ki.” (Mt 13,35)
Egye dül az igé ben „van örök kin csünk, be cse sebb / Nincs ná la föl dön, égen.
– S nincs, aki el ne nyer het né / E kin cset: szent igé det.” (EÉ 286,1–7)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Ge ne zá ret föld jé re ér kez tél,
Én is ott ál lok a par ton, 
S a bűn bo csá nat szép ígé re tét
Má sok kal együtt hall ga tom.

Lá zas aj kak és fáj dal mas se bek
Ki ál ta nak itt, Jé zu som.
Le ha jolsz, s a szo mo rú könnye ket
Lá tod a meg tört ar co kon…

Be teg vi lá gunk gyó gyu lást akar,
De nem ott ke re si, ahol te vagy.
Is ten-kön tö söd le beg a szél ben,

Zsol tár ütem re do bog a szí vem.
En gedd, most nyújt sam ke ze met fe léd,
Hogy meg érint sem ru hád pe re mét!

Pász to ri Je n

Jé zus kö ze lé ben 
Má té 14,34–36

Tűz pusz tít ja el az ott ho nt, el emész ti
a csa lád min den föl di va gyo nát. Si -
ke res üz let em be rek pusz tí tó üz le ti
vál ság ba ke rül nek, ez zel el ve szít ve
min den re mé nyü ket és ál mu kat. A
Bib lia így mond ja: „Van ilyen hi á ba -
va ló ság is, ami a Föl dön tör té nik:
van nak iga zak, akik kel úgy bán -
nak, mint a bű nö sök kel; és van nak

bű nö sök, akik kel meg úgy bán nak,
mint az iga zak kal. Azt mon dom,
hogy ez is hi á ba va ló ság.” (Préd 8,14)
Ho gyan vi szo nyul junk az ilyen dol -
gok hoz? Mit te gyünk, ha tra gé dia
csap le ránk?

Er re az időt len, egye te mes di -
lem má ra nem tu dok böl csebb ta ná -
csot, mint ame lyet az Írás ad. Ezért
ezen a hé ten egy sze rű en en ge dem Is -
ten sza vát be szél ni ar ról, ho gyan
bán junk a tra gé di á val vagy az el len -
sé ges ke dés sel.

1. En ged jük el a fáj dal mat. Ne ta -
gadd le, és ne hagyd fi gyel men kí vül.

Mondd meg Is ten nek pon to san, ho -
gyan ér zed ma gad. „Bol do gok, akik
sír nak, mert ők meg vi gasz tal tat nak.”
(Mt 5,4) „Is ten nél van se gít sé gem és
di cső sé gem, erős szik lám és ol tal -
mam az Is ten.” (Zsolt 62,8) „Akik az
Úr hoz ki ál ta nak, azo kat meg hall gat -
ja, és ki men ti őket min den baj ból.”
(Zsolt 34,18)

2. Fo gadd el a se gít sé get má sok tól.
Ne szi ge teld el ma ga dat! Ke ress tá mo -
ga tást a hí vők nek olyan kö zös sé gé -
ben, amely ben ugyan úgy, mint te,
hisz nek Is ten sze re te té ben és gon -
dos ko dá sá ban. „Egy más ter hét hor -
doz zá tok…” (Gal 6,2)

3. Ne en gedd, hogy a ke se rű ség el -
ural kod jon raj tad. Min dig van vá lasz -
tá sod: vagy ke se rűbb le szel, vagy
jobb em ber ré válsz. „Ügyel je tek ar ra,
hogy sen ki se ha jol jon el Is ten ke gyel -
mé től, hogy a ke se rű ség nek a gyö ke -
re fel nö ve ked ve kárt ne okoz zon, és so -
ka kat meg ne fer tőz zön.” (Zsid 12,15) 

De ho gyan tud juk el ke rül ni a ke -
se rű sé get? Új ra az a ja vas la tom, hogy
ol vas suk a Bib li át gya kor la ti ta ná -
csért: fo gad juk el a meg vál toz tat ha -
tat lant. „Ha hoz zá for dí tod szí ve det,
és fe lé ter jesz ted ke ze det…, el fe lej ted
a nyo mo rú sá got… (Jób 11,13.16) Össz -
pon to síts ar ra, ami meg ma rad, és ne
ar ra, ami el ve szett. „…min de nért há -
lát ad ja tok, mert ez az Is ten aka ra -
ta Jé zus Krisz tus ál tal a ti ja va tok ra.”
(1Thessz 5,18) 

4. Em lé kezz, hogy mi a leg fon to -
sabb. A kap cso la tok, nem pe dig a
dol gok azok, amik vég ső so ron szá mí -
ta nak. Jé zus ezt mond ta: „…ha bő ség -
ben él is va la ki, éle tét ak kor sem a va -
gyo na tart ja meg.” (Lk 12,15) „…mert
sem mit sem hoz tunk a vi lág ba, nem is
vi he tünk ki sem mit be lő le.” (1Tim 6,7)

5. Tá masz kodj Jé zus Krisz tus ra. Ez
a tit ka an nak, ho gyan ta lál ha tunk
erőt a ne héz idők ben. „Min den re
van erőm a Krisz tus ban, aki meg erő -
sít en gem.” (Fil 4,13) Tá masz kodj
Krisz tus ra sta bi li tá sért. „Akik az Úr -
ban bíz nak, olya nok, mint a Si on he -
gye, amely nem inog, ha nem örök re
meg áll.” (Zsolt 125,1) „Aki nek szi lárd
a jel le me, azt meg őr zöd tel jes bé ké -
ben...” (Ézs 26,3) „Nem is fog meg inog -
ni so ha sem, örök re em lé ke ze tes lesz az
igaz. Nem fél a rossz hír től, erős a szí -
ve, bí zik az Úr ban.” (Zsolt 112,6–7) 

Fi gyelj Krisz tus ra, ami kor út irányt
ke re sel. „Mert csak én tu dom, mi a
ter vem ve le tek – így szól az Úr –: bé -
kes sé get és nem rom lást ter ve zek, és
re mény tel jes jö vőt adok nek tek.” (Jer
29,11) Nézz Krisz tus ra a meg vál tá sért.
„Is ten a mi ol tal munk és erős sé günk,
min dig biz tos se gít ség a nyo mo rú ság -
ban.” (Zsolt 46,2) 

g Dr. Rick War ren
(Forrás: Monday Manna)

Ho gyan ál lít suk hely re,
ha szét esett az éle tünk?

Hány szor hang zik el a ke gyes ha zug ság: „Va la hogy nem
jött össze…”, „Min dig köz be jött va la mi…”, „Annyi a ten ni -
va lóm…”, „Jö vő hé ten biz to san…” és még szám ta lan min -
den fé le, elő kap ko dott in dok a lel ki is me ret el al ta tá sá ra.
Va la mi min dig fon to sabb volt.

Pe dig sem mi egye bet nem akart, csak hogy egy ki csit
együtt le gye tek. Egy-két jó szót, egy si mo ga tást, egy
őszin te kér dést, de az is le het, hogy kí ván csi volt rád, mert
ré gen lá tott. Ta lán ép pen ne ked lett vol na szük sé ged né -
hány sza vá ra.

A sa ját szí ved nek vagy adós sok lá to ga tás sal. Mert a
lel ki is me ret a szív ben gyö ke re dzik. Ilyen kor a „Hogy
vagy?” nem csak szü net ki töl tő izé, sőt a köz vet le nebb, fi -
no mabb „Hogy ér zed ma gad?” kér dés még jobb és a va -
ló di ér dek lő dés je le le het ne – ha ki mon da nád.

Haj la mo sak va gyunk ar ra, hogy ami kis sé kel le met -
len, at tól ak kor is meg sza ba dul junk, ha más nak fáj dal -
mat oko zunk ve le. Fi a ta los hév ve zet te, rossz be szél ge -
té sek, „nem ér te lek” hely ze tek, csu pa pusz tí tó okos ko -
dás. Az igaz szó egy sze ri, min dent tisz tá zó ki mon dá sá -
nak hi á nya mi att rom lik a lé lek, a va la ha volt tisz ta te -
kin tet nincs már meg. Össze za va ro dott ér zel mek, tü rel -
met len ség, sem mit se érő in do kok, se ho vá se ve ze tő ma -
gya ráz ko dá sok. A szív ben lé vő ki csi pont, a ra gasz ko -
dás mor zsá nyi ma ra dé ka egy re hal vá nyabb, már
majd nem te her. 

Csak hi szed, hogy fe lejt he tő, ki tö röl he tő. Tu da tod mé -
lyén egy re na gyobb az a cso mó, amely nem hagy bé kén, egy -
re nyo masz tóbb, sür ge tőbb, és ak kor kell el men ned hoz zá,
ami kor már csak sír va tudsz bo csá na tot kér ni. Az az idő
is el jön, hogy hi á ba fo god meg a ki lin cset, már sen ki sincs
az aj tó mö gött. Csak a he lye, a hi á nya. Ilon ka né ni nek két
fia volt, de né ha egy se. A jó fe le ség pró bál ta pó tol ni a pó -
tol ha tat lant, de az „nem az iga zi”, mert ő „csak” a me nye.

Ne he zen, kín lód va írom eze ket a so ro kat, de mu száj le -
ír nom. Nem lett sem mi sem könnyebb tő le. Het ven éves
ésszel kel le ne har minc éves nek len ni…

Va la hol azt mond tam, hogy „ha va la kit több gyer mek -
kel áld meg az Is ten, an nak több esé lye adó dik, hogy leg alább
fél éven ként rá nyis sák az aj tót”.

Ugye, Ma ma, azért sze ret tél, ami lyen le het tem vol na,
nem azért, ami lyen vol tam? Öt perc nél to vább so sem vol -
tál ké pes ha ra gud ni. Ugye oda fent is me ret len a ha rag?

Ta lán már az is va la mi, hogy meg me rem kér dez ni…
g Dr. Sch rott Gé za

Nem ju tot tam el hoz zád,
pe dig na gyon akar tam…
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A Bony há di Pe tő fi Sán dor
Evan gé li kus Gim ná zi um és
az in téz mény öreg di ák ja i nak
szö vet sé ge ré gi köny vek örök -
be fo ga dá si ak ci ó ját hir det te
meg. A kez de mé nye zés cél ja,
hogy fel újít sák az in téz mény
ré gi köny ves tá rát – amely -
ben az 1500-as évek ben ki -
adott köny vek is ta lál ha tók –,
res ta u rál ják és meg tisz tít sák a
kö te te ket. Az örök be fo ga dá -
si ak ci ó val egy út tal az ér zel mi
kö tő dést is sze ret nék erő sí te -
ni a volt di á kok, a köny ve ket
sze re tők, az ér té ke ket meg -
őriz ni vá gyók, il let ve a gim ná -
zi um ré gi köny ves tá ra és az
in téz mény kö zött.

An tal Má ria, a gim ná zi um
könyv tá ro sa el mond ta, hogy
az örök be fo gad ni szán dé ko -
zók nak le he tő sé get biz to sí -
ta nak a sze mé lyes vá lasz tás ra.
Ked den ként 15 és 17 óra kö -
zött vár ják az ér dek lő dő ket a
ré gi köny ves tár ban, a gim -
ná zi um Bajcsy-Zsi linsz ky ut -
cai épü le té ben, ahol min den -
ki meg is mer ked het az ál lo -
mánnyal, és ki vá laszt hat ja a
szá má ra ro kon szen ves köny -
vet. Az örök be fo ga dás mi ni -
mum két ezer fo rin tért tör -
tén het meg. 

Az örök be fo ga dó ter mé -
sze te sen nem kap ja meg a
kö te tet, az a könyv tár tu laj do -

ná ban ma rad; kap vi szont
egy el is mer vényt, amely ta nú -
sít ja, hogy me lyik köny vet
fo gad ta örök be. Ezen kí vül a
kö tet be be ke rül, hogy ki fo -
gad ta örök be, és az elekt ro ni -
kus ka ta ló gus ban is fel tün te -
tik, hogy ki tá mo gat ta az
adott könyv ál lag meg óvá sát.

A Bony há di Pe tő fi Sán dor
Evan gé li kus Gim ná zi um könyv -
tá ra egyéb ként 2009 de cem -
beré ben fel vé telt nyert a Ma gyar
or szá gos kö zös ka ta ló gus
(MOK  KA) ré gi nyom tat vá nyok
ta go za tá ba, amely a mu ze á lis
nyom tat vá nyok kö zös ma gyar -
or szá gi nyil ván tar tá sa.

g Má té Ré ka

Ré gi köny vek vár nak
örök be fo ga dó ra Bony há don

Azt mond juk, hogy a mai gye -
re kek már nem az iga zi ak…
Hogy a mai gye re kek ben már
nin csen ál do zat kész ség, nin -
csen ada ko zó kedv. Saj nos, le -
het, hogy az ál ta lá nos ten -
den ci át nem tud juk meg cá fol -
ni né hány pél dá val egy kis al -
föl di kis vá ros evan gé li kus kö -
zép is ko lá já ból, de ta lán az
épí tő pél dá kat sem sza bad el -
hall gat ni.

2009 ad vent jé nek el ső va -
sár nap ján a szo ká sos rév fü lö -
pi csen des hét vé génk re utaz -
tunk több mint nyolc van li cis -
ta di ák kal. A tá bor zá ró is ten -
tisz te le ten – ha csak ma gunk
va gyunk, és nem gyü le ke zet
al kal mán ve szünk részt – nem
szok tunk per se lye zést tar ta ni.
Ta valy no vem ber vé gén azon -
ban öröm -
mel hal lot -
tuk, hogy
egy olyan in -
téz ményt ne -
ve zett meg
egy há zunk
az of fer tó ri -
um cél ja ként
a Szteh lo
Gá bor-em -
lék év kap -
csán, amely
ta lán a mi
tíz-ti zen négy
éves di ák ja -
ink hoz is kö -
zel áll hat. Így
mi is meg -
hir det tük a
gyűj tést a Sa -
rep ta Evan gé li kus Sze re tet -
ott hon ja vá ra, és még én is
meg le pőd tem, hogy majd ti -
zen két ezer fo rint gyűlt össze
ott a rév fü lö pi nagy te rem ben.
Eh hez az tán még hoz zá tet -
tünk kö rül be lül ugyan ennyit,
amely a 2009-es – né met
nem ze ti sé gi osz tá lya ink ál tal
szer ve zett – Ku chen Ak tion ból
jött be, és ezt az össze get utal -
tuk el se gít ség kép pen.

Ja nu ár vé gén az tán új ra fel -
ve het tük ezt a fo na lat, hi szen
meg ke re sett ben nün ket (is) a
Ma gyar Öku me ni kus Se gély -
szer ve zet, hogy gyűjt sünk mi
is pénz ado mányt a bor zasz tó
ha i ti föld ren gés túl élői szá má -
ra. Iga zá ból tet szett a Ma -
gyar di á kok a ha i ti gyer me kért

el ne ve zé sű ak ció, de gon dol -
tuk, hogy an nál azért több re
lesz szük ség, mint ki ten ni egy
per selyt ez zel a fel irat tal az is -
ko la por tá já hoz… Így az egyik
12.-es osz tály se gít sé gét kér -
tem – aki ket már ne gye dik éve
ta ní tok –, meg kér dez ve, hogy
ők mit gon dol nak ha té kony -
nak, fi gye lem fel hí vó nak. Ők is
a sü ti ak ci ót ja va sol ták, így ki
is vá lasz tot tuk ja nu ár 29., pén -
te ket. 

Túl nagy rek lá mot nem csi -
nál tunk, bár már a hét ele jén
meg je len tek az is ko la lel kész
idei hir de té se i re jel lem ző na -
rancs szí nű pla ká tok, el hang -
zott a hí vás az osz tály fő nö kök -
nek, il let ve az is ko la rá di ó ban
is, az tán vár tuk a pén tek reg -
gelt. Össze sze rel tük a ki ve tí tőt,

hogy az asz ta lok mel lett pe -
reg je nek fo lya ma to san a ké pek
a www.se gely szer ve zet.hu ol -
dal ról, és a di á kok ál tal ké szí -
tett pla ká tok is he lyet kap tak
egy pa ra vá non. 

És az tán jöt tek. Jöt tek a sü -
te mé nyes tál cák, do bo zok –
ki seb bek, na gyob bak. Há -
rom asz tal telt meg a fel -
aján lott fi no mabb nál fi no -
mabb sü te mény kü lön le ges sé -
gek kel, ame lyek kel az nap elég
nagy kon ku ren ci át je len tet -
tünk az is ko la bü fé nek. Az tán
a szü ne tek ben jöt tek a di á -
kok, lyu kas órá ban a ta ná -
rok, és vá sá rol tak. Bár min -
dent öt ven, il let ve leg fel jebb
száz fo rint ra áraz tunk be,
szin te min den ki töb bet ha -

gyott ott, hi szen a ha i ti ké pek
mel lett sem men tek el ér -
zel mek nél kül az éhes di á kok.
Fel eme lő volt idéz ni az elő ző
na pi új ság cik ket is ar ról, hogy
a ka taszt ró fa utá ni ti zen ha to -
dik na pon egy túl élő kis lányt
ta lál tak egy kád ban. Is ten nek
le gyen há la!

Is ten nek le gyen há la –
nem csak ezért a túl élő ért, ha -
nem azért, hogy a lí ce um ban
is meg mu tat hat tuk azt, hogy
ér de mes a szo li da ri tás ra buz -
dí ta ni a ránk bí zot ta kat. Ér de -
mes, hi szen mind nyá jun kat
jól eső elé ge dett ség gel tölt he -
tett el, hogy pár száz fo rint hí -
ján het ven ezer fo rin tot utal -
hat tunk el a se gély szer ve zet
szám lá já ra. Cso dá la tos volt
lát ni, hogy ez a kö zös cél fon -

tos sá vált so kak szá má ra. Fon -
tos sá vált egy is ko la szá má ra. 

Ad ja Is ten, hogy ne csak az
ilyen ext rém ese tek hoz zák
össze a kö zös sé get, ha nem a
min den na pok ban is meg tud -
juk él ni, hogy jó se gí te ni má -
so kon, a ma gyar or szá gi Sa -
rep tá ban la kó be teg fi a ta lo -
kon és a több tíz ezer ki lo mé -
ter re lé vő szi get or szá got súj -
tó ka taszt ró fa túl élő in egy -
aránt. És raj tuk ke resz tül ta -
lán egy más ban is meg lát hat -
juk a test vért.

g Mes ter há zy Ba lázs
is ko la lel kész,

Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li -
kus (Lí ce um) Gim ná zi um,

Kol lé gi um és Szak kép ző
Is ko la

Süteménnyel Ha i ti ért
Ado mány gyűj tés a sop ro ni lí ce um ban

12 e 2010. február 7. Evangélikus Életifjúsági oldal

b Dip lo ma mun ka ként elő ször mo bil te le -
font akart ter vez ni Ben ce Do mon kos, az tán
egyik ta ná ra rá be szé lé sé re – nem mint ha
hosszan kel lett vol na győz köd nie őt… – in -
kább tár sas já té kot ké szít majd. Adek vát vá -
lasz tás, ugyan is a Mo holy-Nagy Ipar mű vé -
sze ti Egye tem vég zős, for ma ter ve ző sza kos
hall ga tó já nak Tu te la ne vű já té ka 2009
no vem be ré ben a Men sa Hun ga rI Qa (a
ma gas in tel li gen ci á jú em be re ket össze fo gó
Men sa nem zet kö zi egye sü let ma gyar or -
szá gi szer ve ze te – a szerk.) el ső tár sas já ték -
ver se nyé nek győz te se lett stra té gi ai já ték
ka te gó ri á ban. Do mon kos sal és édes ap já -
val, Ben ce Im re bu da vá ri lel késszel nem -
csak a Tu te láról, ha nem a Ben ce Mű vek
má sik por té ká já ról, az Imád kozz oko san!
gyü le ke zet épí tő já ték ról is be szél get tünk.

Ben ce Do mon kos: Egé szen ki csi ko runk tól
kezd ve rend sze re sen ját szot tak ve lünk a szü le -
ink. A leg több ször ta lán ca ta noz tunk (Ca tan te -
le pe sei, táb lás stra té gi ai tár sas já ték – a szerk.),
de pél dá ul an nak ide jén a Cso da Csám pi is nagy
slá ger volt. Utób bi egy olyan bo gár -
ról szól, amely nek az egyik lá ba elő -
re, a má sik pe dig hát ra fe lé áll. Egy sze -
rű do bó koc kás já ték; egy pá lyán kell
kör be men ni, min den ki nek négy bá -
bu ja van, pá ros do bás sal le het elő re -
lép ni, pá rat lan nal pe dig hát ra fe lé
kell men ni.

Ben ce Im re: Má sok is tud ják ró -
lunk, hogy sze re tünk ját sza ni; finn
ba rá ta ink pél dá ul min dig tár sas já ték -
kal ör ven dez tet nek meg ben nün -
ket. Azt, hogy a csa lád – négy gyer -
me künk van – úgy tu dott és tud
mind a mai na pig be szél get ni, hogy
köz ben ját szik, nagy aján dék nak tar -
tom. Ez is egy mód ja an nak, hogy job ban meg -
is mer jük egy mást, mert az, hogy va la ki a já ték
so rán mi ként re a gál egy-egy hely zet re, ar ról is
árul ko dik, hogy mi van a szí vé ben.

– Mi a fon tos egy tár sas já ték ban? Pi hen te -
tő le gyen vagy in kább el gon dol kod ta tó? Vagy a
ket tő együtt?

B. D.: Ezt nem le het ilyen ál ta lá no san meg -
fo gal maz ni; min den tár sas já ték nak más a cél -
ja, mint aho gyan az is a han gu la tunk tól függ,
hogy épp mi re vá gyunk. Egy szer egy hosszabb,
bo nyo lul tabb stra té gi ai já ték hoz van ked vem,
más kor egy fél órás, könnyed ki kap cso ló dás ra
van szük sé gem, va la mi olyas mi re, ami nem igé -
nyel össze tett gon dol ko dást.

– Két já ték van itt előt tünk az asz ta lon: a Tu -
te la és az Imád kozz oko san! Ezek, ha jól sej tem,
az el ső cso port ba tar toz nak.

B. I.: Az Imád kozz oko san! ki mon dot tan kö -
zös sé gi, még hoz zá gyü le ke zet épí tő já ték. An nak
ide jén egy pi lis csa bai gyü le ke ze ti hét vé gén kö -
rül be lül nyolc va nan ját szot tuk elő ször, és ké sőbb
ta lál tuk ki, mi ként is le het ne táb lás tár sas já té -
kot ké szí te ni be lő le. A gra fi ká ját a so kak szá má -
ra jól is mert Gaz dál kodj oko san! min tá já ra ké -
szí tet te el Do mon kos. Míg azon ban az előbb em -
lí tett já ték ban há zat kell vá sá rol ni és be ren dez -
ni, ad dig az Imád kozz oko san!-ban gyü le ke ze -
tet kell épí te ni, és a cél az, hogy mi nél töb ben
le gye nek a temp lom ban.

A le en dő hí vek meg nye ré sé hez kü lön bö ző
fel ada to kat kell tel je sí te ni. Éne kel ni kell, vagy
épp egy bib li ai igét kell be le sző ni egy ba rá ti be -
szél ge tés be. Ily mó don az in ter ak tív rész ki mon -
dot tan a bib lia is me ret re ala po zó dik. „Ter mé -
sze te sen” az em be re ket el is le het ve szí te ni; ha
va la ki rosszul tel je sít, eggyel ke ve seb ben lesz -
nek a temp lom ban. A já ték cél ja az, hogy a
részt ve vők rá esz mél je nek: a gyü le ke zet el sőd -
le ges fel ada ta, kül de té se a misszió, és ki-ki fel -
is mer je, mi lyen mó don szol gál hat ja a kö zös ség
lel ki és fi zi kai gya ra po dá sát.

– Azt le het tud ni, hogy ma ga a já ték je len pil -
la nat ban hány he lyen szol gál ja a gyü le ke zet
épü lé sét?

B. I.: Az el ső né hány da ra bot Do mon kos és
öccse, Győ ző sa ját ke zű leg ké szí tet te el, ka rá -
cso nyi aján dék kép pen a test vé re im csa lád ja i -
nak. Ké sőbb, mi u tán a Fra ter net le ve le ző lis tán
meg hir det tem a tár sas já té kot, ti zen hat gyü le -
ke zet ren del te meg. Eze ket a pél dá nyo kat is há -
zi lag gyár tot tuk le, ez azon ban, saj nos, elég sok -

ba ke rült. De ha min den jól megy, ősszel már
ol csób ban tud juk elő ál lí ta ni őket.

B. D.: Né hány is me rő söm mel meg pró bál juk
össze fog ni a ma gyar or szá gi kis ki adó kat. Így
költ ség ha té ko nyab ban tud nánk sok szo ro sí ta -
ni a já té ka in kat, és a pi ac ra is sok kal könnyeb -
ben be tud nánk tör ni.

– A Ben ce Mű vek má sik já té ka a Tu te la…
B. D.: Az alap öt let édes apám tól szár ma zott,

és egy a Ki ne vet a vé gén?-hez ha son ló já ték volt.
Egy méh kap tár sze rű, hat szö gű me zők ből ál ló
táb lán kel lett lé pe get ni, a do bó koc ká val ki do bott
szám alap ján, min dig ab ba az irány ba, amer re
az adott szám mu tat. (Min den hat szög ol da lán
van egy-egy szám egy től ha tig.) Ami kor azon -
ban a kü lön bö ző tár sas já ték klu bok lá to ga tói kö -
zött tesz tel ni kezd tem a já té kot, töb ben is azt
mond ták, hogy így egy ki csit gyer mek ded. 

Ek kor jött az öt let, hogy ne a do bó koc ka –
és így a sze ren cse – dönt se el, mer re kell to -
vább men nie a já té kos nak, ha nem kü lön bö ző
ak ció kár tyák fel hasz ná lá sá val, min dig hat kár -
tya kö zül vá laszt va ő ma ga dönt hes se el, hogy
mi lyen irány ba in dul to vább. Az ak ció kár tyá -
kon egy től ha tig sze re pel nek a szá mok, és van -
nak kü lön bö ző fi gu rás kár tyák is, ame lyek kel

vagy a sa ját bá bu ját jut tat hat ja előbb re a já té -
kos, vagy az el len fél bá bu ját tar tóz tat hat ja fel,
aka dá lyoz hat ja meg a to vább lé pés ben.

– A ke ret tör té ne tet sze rint Pár ma föl des -
ura fu tá ro kat küld a kör nye ző vá ro sok ba, és
min den fu tár cso port nak négy vár ba kell mi -
nél ha ma rabb el jut nia. Mi ért pont Olasz or -
szág a szín hely? És mi ért pont Tu te la?

B. D.: Olyan ne vet sze ret tem vol na ad ni ne -
ki, il let ve az egész já té kot pró bál tam úgy ki ala -
kí ta ni, hogy adott eset ben könnyen adap tál ha -
tó, ex por tál ha tó le gyen. Ezért sem a táb lán, sem
a kár tyá kon nin cse nek fel ira tok – sem ma gya -
rul, sem más nyel ven. A tu te la la tin szó, je len -
té se: fu tár. Ami kor a ne vet ki ta lál tam, egy szer -
re a ke ret tör té net is ki bon ta ko zott. 

– Ár mány ko dás ra is van le he tő ség: le le het
la ka tol ni és ez zel meg kö ze lít he tet len né ten ni az
el len fél vá rát, a gom bás kár tyá val meg le het
mér gez ni őt… Mennyi re „ke resz té nyi” a já ték?

B. D.: Sok olyan já ték van, ame lyik ben fon -
tos, hogy a já té kos ho gyan tud ja ki cse lez ni a já -
té kos tár sa it, de et től még a já té kok nem ar ra
sar kall nak, hogy csal junk ben nük! Já ték köz ben
azt is min den ki nek ma gá nak kell el dön te ni,
hogy, mond juk, ki üti-e a já té kos tár sa bá bu ját
vagy sem… A Tu te la alap ve tő en lo gi kus gon -
dol ko dás ra, a te rep, az adott hely zet át lá tá sá -
ra kész tet, ne vel. Én egyéb ként a csa lá di tár sas -
já té kok kö zé so ro lom, mert a kis gye re kek is
könnyen meg ért he tik a sza bá lya it, él vez ni
tud ják a já té kot, és an nak el le né re, hogy nem
csak a sze ren cse szá mít, akár még nyer het nek
is ben ne az idő seb bek kel szem ben.

– De mint tud juk, nem a győ ze lem, ha nem a
rész vé tel a fon tos… Vissza gon dol va a ré gi nagy csa -
lá di tár sa so zá sok ra: így érez ték ezt a gye re kek is?

B. D.: Hát… De ahogy fel nő az em ber, hoz -
zá szo kik, hogy a ve re ség is az élet ré sze.

B. I.: Nem volt jel lem ző, hogy a gye re kek ked -
vé ért hagy tuk vol na, hogy ők győz ze nek. A já -
ték a győ ze lem meg élé se mel lett a ku darc el -
hor do zá sá ra is meg ta nít hat. És ar ra is rá mu -
tat hat, hogy az élet ugyan né ha küz del mes, és
a ve re ség is „ben ne van a pak li ban”. De nincsen
véglegesen el ron tott helyzet, szabad, lehet
újra kez de ni. Azt se felejtsük el, hogy Is ten alap -
ve tő en szép és de rűs vi lág ot te rem tett, amely -
ben benne van Isten já tékossága is, a mi
életünkben is ezért lehet jelen – szinte minden
szin ten – a játékosság.

g Vi tá lis Judit
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A „tor ga ui de fi ní ció”

Töb bek sze rint az evan gé li kus is ten tisz te let
„non plus ult rá ja” az a mon dat, ame lyet Lu ther
a tor ga ui vár ká pol na fel szen te lé si ige hir de té -
sé ben mon dott: „…ne más tör tén jék, mint az,
hogy ma ga a mi ked ves Urunk az ő szent sza -
va ál tal ve lünk be szél, mi pe dig for dít va: ve le
be szé lünk az imád ság ban és a di csé rő ének ben.”

Ezt hall va azon ban nem fe led het jük, hogy
egy pré di ká ci ó ban hang zik el a mon dat. Az ige -
hir de tés mű fa ja azon ban nem en ged és nem is
kí ván meg pre cíz kö rül írást egy-egy fo ga lom -
mal kap cso lat ban: ele ve nem fo gal mak ban
gon dol ko dik, ha nem ese mé nyek ben. Is ten
nagy tet te i ről és azok ha tá sá ról szól. Azt is le
kell szö gez nünk, hogy Lu ther nem volt sem
rend sze res teo ló gus (dog ma ti kus), sem pe dig
li tur gi á val tu do má nyo san fog lal ko zó em ber.
Nem csak az ige hir de tés mű fa já tól lett vol na ide -
gen egy ilyen szó szé ki ér te ke zés, de Lu ther sze -
mé lyé től, a teo ló gi á hoz va ló hoz zá ál lá sá tól is.
Re for má to runk a szó szé ken ige hir de tő volt és
nem pro fesszor, a tu do má nyos mun ká ján ke -
resz tül is sü tött az ige hir de tői szen ve dély.
Tisz tán kell lát nunk azt is, hogy itt szó sincs va -
la mi fé le de fi ní ci ó ról, in kább egy ál lí tás ról,
amely nek lé nye ge a mű kö dő dia ló gus él mény Is -
ten és em ber kö zött.

A tor ga ui pré di ká ció 1544-ben hang zott el.
Ed dig re már min den ki szá má ra vi lá gos volt, ho -
gyan vé le ke dik Lu ther az is ten tisz te let ről, mi -
lyen re for mot ve ze tett be ezen a te rü le ten, il -
let ve mi lyen gya kor la tot ala kí tott ki Wit ten -
berg ben, ahol ma ga is – nem csu pán ige hir de -
tő, ha nem – gya kor ló li tur gus is volt.

Is ten tisz te le ti ira tok

Lu ther nem két év vel ha lá la előtt fog lal ko zott
elő ször az is ten tisz te let tel. Em lé kez zünk vissza
a leg fon to sab bak ra: 1523: A gyü le ke ze ti is ten -
tisz te let rend jé ről; 1524: For mu la mis sae; 1526:
A né met mi se és az is ten tisz te let rend je.

Két év ti zed del a tor ga ui ige hir de tés előtt Lu -
ther le tet te a vok sát, meg re for mál ta az is ten -
tisz te le tet. Szá má ra ma gá tól ér te tő dő volt,
hogy az ősi ke resz tény örök sé get, a nyu ga ti egy -
ház is ten tisz te le ti tra dí ci ó ját nem el tö röl ni, ha -
nem meg tisz tí ta ni akar ja. Ide so ro lan dók to -
váb bá azok az ira tok, ame lye k a mi sé vel kap -
cso la tos vissza élé sek ről, il let ve az úr va cso rá -
ról szó ló ta ní tá sa it tar tal maz za. 

Pro tes tált ko ra egy há zá nak vissza élé sei el -
len, de pro-tes tált az iga zi, tisz ta, igét hor do -
zó is ten tisz te let, Is ten ke gyel mét köz ve tí tő,
meg je le ní tő, te vő li tur gia mel lett is. Mun kás -
sá ga, is ten tisz te let hez va ló vi szo nya egy szer -
re volt a kon ti nu i tást meg őr ző és in no va tív.

Ele in te Lu thert az alap ve tő kér dé sek ér dek -
lik: az ige köz pon ti sze re pe, az egy ház ta ní tá -
sá nak bib li kus tisz to ga tá sa, Krisz tus ke reszt -
ál do za tá nak üd vös sé get szer ző va ló sá ga. Csak -
ha mar vi lá gos sá vá lik szá má ra, hogy a nép az
is ten tisz te le ten imád koz za, ér ti meg és vall ja
meg az egy ház tit ka it, és az is ten tisz te le ten él -
he ti át a hit éb re dé sét és meg erő sö dé sét. Ezért
ha mar köz pon ti kér dés sé vált a re for má tor szá -
má ra az is ten tisz te let.

A né met mi se elő sza vá ban há rom fé le is ten -
tisz te let ről be szél. Az el ső a la tin mi se. En nek
min tá ja, alap rend je a For mu la Mis sae. Ezt fo -
lya ma to san sze ret né hasz nál ni, hi szen nincs
szán dé ká ban „a la tin nyel vet az is ten tisz te let -
ből egé szen ki kü szö böl ni”. Volt eb ben a dön -
té sé ben tra dí ció tisz te let, az if jú ság ra irá nyu ló
pe da gó gi ai szán dék s az adott kö rül mé nyek re -
á lis fel mé ré se.

A má so dik a né met mi se és is ten tisz te let. Ezt
az „egy ügyű nép ked vé ért kell lé te sí te ni”. Lu -
ther itt a nem hí vők re, nem ke resz té nyek re, „bá -
mész ko dók ra” gon dol. Ar ra a hely zet re, ahol
még „nincs ren de zett és tu da tos gyü le ke zet,
amely ben az evan gé li um szel le mé ben le het ne
a ke resz té nye ket kor má nyoz ni, ha nem csak
nyil vá nos buz dí tás fo lyik a hit re és a ke resz tény -
ség re”. 

A har ma dik cso port tag jai azok, akik már az
evan gé li u mi rend igaz ter mé sze té vel bír nak.
Ezek nek zárt kör ben kel le ne össze jön ni ük,
imád koz ni uk, igét ol vas ni uk, a szent sé ge ket él -
vez ni ük. „Itt rö vid, meg fe le lő mó don a ke reszt -
sé get, il let ve a szent sé get is ki le het ne szol gál -
tat ni s min den súlyt az igé re, az imád ság ra és

a sze re tet re he lyez ni.” Ilyen kö zös ség ről azon -
ban csak a re mény sé ge alap ján szólt, hi szen ma -
ga vall ja: „Még nin cse nek meg a hoz zá va ló em -
be re im. De hát vár junk, míg en nek is el jön a
ma ga ide je.” 

Ez az idő Lu ther éle té ben nem ér ke zett el,
így va ló já ban csak két is ten tisz te le ti ren det ha -

gyott ránk, ezek mind egyi ke úr va cso rás is ten -
tisz te let volt.

Az ige köz pon ti sze re pe

Lu ther szá má ra a kulcs szó az ige, Is ten te rem -
tő, meg vál tó, meg szen te lő igé je, a test té lett és
üd vös sé get ho zó, hall ha tó és lát ha tó ige. A ket -
tő szo ro san össze tar to zik, a hall ha tó ige is lát -
ha tó vá in kar ná ló dik, s a lát ha tó ige is hal la ni
és hall gat ni va ló, hi szen az úr va cso ra lé nye ge
is az ige.

Igen csak el gon dol kod ta tó az a re for má to ri
me rész ség, aho gyan az úr va cso rá ról és egyéb
újí tá sok ról szó ló ira tá ban ar ról be szél, hogy mit
je lent az egy és két szín (ke nyér és bor), il let -
ve az ige össze füg gé se. „…har mad szor, hogy a
pré di ká ci ó ban a szent ség igé it ugyan csak han -
goz tas suk: Ez az én tes tem, mely ti é ret te tek ada -
tott; ez az én vé rem, amely ti é ret te tek ada tott,
stb.; és eze ket min den egyes ke resz tény vés se a
szí vé be, és tart sa ma ga előtt, és mí vel je, mi kor
a szent sé get ve szi, avagy a mi sét hall gat ja; mert
ezer szer fon to sab bak ezen igék, mint a szent ség -
nek szí nei; és ez igék nél kül a szent ség nem szent -
ség, ha nem csúf ság Is ten előtt.”

Az is ten tisz te le ten, amely pri mer mó don Is -
ten cse le ke de te ve lünk, Is ten meg szó lal igé jé -
ben, int, fedd, ítél, biz tat, si mo gat és vi gasz tal.
Krisz tus ön ma gát ad ja oda az egyet len ál do zat -
ban, így vá lik az úr va cso ra a hit ál tal meg ra ga -
dott ke gye lem al kal má vá. Ki emelt sze re pe
van Lu ther is ten tisz te le ti teo ló gi á já ban a hit -
nek is. Az ige és a hit kor re lá ci ó ban van nak egy -
más sal. Ugyan ak kor a hit és a szent ség (sac ra -
men tum) is el vá laszt ha tat la nok egy más tól.

Hang sú lyos és el vá laszt ha tat lan az is ten tisz -
te let új ra ér tel me zé sé től és meg tisz tí tott gya kor -
la tá tól: a bűn bo csá nat evan gé li u ma. Ki eme li az
úr va cso rai kö zös sé get, amely mind ver ti ká lis,
mind pe dig ho ri zon tá lis ér te lem ben ér vé nyes.
Az úr va cso ra a Krisz tus sal va ló tel jes kö zös sé -
get je len ti.

Ket tős cé lú harc

Az ige és a szent ség tisz ta sá gá ért, meg fe le lő sú -
lyá ért, he lyes ér té sé ért és gya kor la tá ért két fron -
ton nyi tott har cot.

Az ige a nép nyel vén han goz zék – a re for -
má tor szá má ra ez nem csu pán for dí tá si kér dést
je len tett. Nem csu pán nyel vi ér te lem ben az
anya nyel vén hir det te az evan gé li u mot, ha -
nem sze mé lye sen, az adott hely zet ben, az
adott kor ban. Is ten igé je nem el vont ta ní tás, ha -
nem az éle tet je len tő is te ni cse lek vés, ese mény.
Nem csu pán hang zik, ha nem tör té nik az Is ten
igé je. A gyü le ke zet ak tív ré sze sé vé vált az ige -
ese mény nek.

En nek ki emelt esz kö zé vé vált az ének. Az
ének, amely töb bé nem a ke gyes han gu la tok
val lá sos meg fo gal ma zá sa volt, ha nem az ige
hor do zó ja, tu da to sí tó ja, be gya kor lá sa a nép aj -
kán. Az ige vissza- és kö zel ho za ta lá nak esz kö -
ze volt a mi se ol vas má nyok meg re for má lá sa is.
Tu da to san úgy for mál ta a pe rikó pá kat, hogy
azok a Krisz tus ban va ló hit ről be szél je nek.

Az úr va cso rát meg kell tisz tí ta ni min den

„em ber ke dés től”: gon do la ti, szo kás be li, gya kor -
la ti el fer dü lés től. Nem ma gya ráz ta agyon a
meg ma gya ráz ha tat lant, de tisz tán és vi lá go san
lát ta és lát tat ta a lé nye get: Krisz tus ön fel ál do -
zó sze re te tét, ér tünk vál lalt ha lá lát, meg vál tó
ke gyel mét. Fel hív ta a fi gyel met ar ra a ve -
szély re, ame lyet min den olyan ér tel me zés-mes -

ter ke dés, szel le mi
zsong lőr kö dés je lent,
amely meg kí sér li, hogy
Is ten tit kát be le pré sel -
je em be ri gon do la ta -
ink ba. A je len tős tor -
zu lá sok fel szá mo lá sá -
nak má sik pél dá ja az,
aho gyan a két szín alat -
ti ál do zást, az az az úr -
va cso ra meg cson kí tat -
lan, tel jes for má ját tet -
te ter mé sze tes sé re for -
má to ri in ten ci ó i ban.

A leg fon to sabb ügy
az is ten tisz te let meg re -
for má lá sá ban az ige
„vissza ho za ta la” mel -
lett az ál do zat he lyes

ér tel me zé se. Lu ther ha tá ro zot tan el uta sít min -
den olyan mo men tu mot, és ki vág a mi se gya -
kor lat ból min den olyan sza kaszt, amely ar ra
utal hat, hogy a pap, az egy ház mu tat ja be az ál -
do za tot. Is ten oda ad ta Fi át ál do za ti bá rá nyul,
ezért ün ne pel het jük az úr va cso rát. 

Az úr va cso ra nem esz köz az em ber ke zé ben,
amellyel meg bé kí ti a ha rag vó Is tent, ha nem Is -
ten ado má nya, amely ben ő bé kes sé get és sza -
ba du lást kí nál az em ber nek. Nem em be rek tet -
te, ha nem Is ten cse le ke de te ez. Krisz tus ál do -
za ta be ne fi ci um Dei és nem sac ri fi ci um ho mi -
nis. Ezért Lu ther tö röl te az of fer to ri u mot a mi -
se rend jé ből. Krisz tus ma ga vég zi a kon szek -
rá ci ót. Ezek ugyan olyan te rem tő ere jű sza vak,
mint ame lyek ről a Bib lia el ső fe je ze tei be szél -
nek: le gyen és lett. Nem kí ván sá got fe jez nek
ki, ha nem te rem tő sza vak. Lét re jön, ami el -
hang zik.

Lu ther nem ve ti el a kül ső sé ge ket, hagy ja a
ré gi szo ká sok meg tar tá sát, akár ru há ról, éne -
kek ről, szer tar tá sok ról van szó. Nem eről te ti a
for mai egy sé get az is ten tisz te let te rü le tén, de
szük sé ges nek tart ja azt, hogy leg alább re gi o ná -
li san egy sé ges le gyen az is ten tisz te let rend je.

Kö nyör te len kri ti kus, ugyan ak kor – is mer -
ve az em be ri lel ket és a kö zös ség di na mi ká ját
– vi gyáz ar ra, hogy ne le gyen kény szer a meg -
úju lás ból. Ő ma ga kö vet ke ze te sen kép vi se li a
vál to zás szük sé ges sé gét, ala po san meg in do kol -
ja min den lé pé sét, alá tá maszt ja min den kri ti -
ká ját, de az egyéb ként ve he men sen in téz ke dő
Lu ther óva to san lép az újí tá sok be ve ze té sé ben.
El ső sor ban ta nít, az után pél dát ad, s a szó és
a gya kor lat össze csen gett.

Az alap kér dés

Lu ther is ten tisz te le ti rend je min ta min den
kor ban – ma is az –, mert for má ját és lé nye -
gét te kint ve hasz nál ha tó, ak tu a li zál ha tó mo dellt
mu tat.

Lu ther is ten tisz te le ti rend je min ta ab ban,
ahogy a tra dí ci ót ke ze li. Tisz te let tel, de kri ti -
ku san. Kri ti ká ja nem ér zel mi, han gu la ti kri ti -
ka, ha nem bib li kus, a Szent írás mér le gén bí rá -
ló alá za tos kri ti ka. Ami jó, ami Is ten től van,
hagy juk meg, ve gyük át, hasz nál juk fel. Ami
nem áll ja meg a he lyét a Szent írás mér le gén,
nem fe lel meg az „egye dül Krisz tus az üd vös -
sé günk” ta ní tás bib li ai mér cé jé nek, az tűn jön
el. Csak ez le het mér té ke mai tra dí ció ke ze lé -
sünk nek is.

Min ta Lu ther rend je szá munk ra ab ban is,
aho gyan az újí tás esz kö ze i vel bá nik. Nyo ma
sincs düh ből, „kor sze rűs kö dés ből”, öt let elés ből
szár ma zó meg gon do lat lan vál toz ta tás nak. Lu -
ther na gyon jól tud ta azt, amit a li tur gia tör -
té ne té vel fog lal ko zók előbb-utóbb fel is mer nek,
hogy bár mi vel kí sér le te zünk is, nem tu dunk
job bat, mint amit az egy ház Is ten től el fo ga dott,
év szá za do kon és ez re de ken ke resz tül csi szolt,
„ki imád ko zott”, meg élt.

Min ta szá munk ra Lu ther ab ban, aho gyan a
lé nyeg re tör. Sem mi em be ri dí szí tés, de tel jes
pom pá ban ra gyog az evan gé li um. Sem mi
okos ko dó ma gya rá zat, de tu da tos meg szó lal -

ta tá sa Is ten igé jé nek. Sem mi mel lé be szé lés, csak
a Krisz tus ról és a ben ne nyert ke gye lem ről szó -
ló ta ní tás. Nem lát szat sok szí nű ség, ha nem
vál lalt szent „egy ügyű ség” – tud ni il lik Krisz tus
ügye. Sem mi lát vá nyos kül ső ség, de a tar ta lom -
hoz mél tó for ma.

És min ta szá munk ra re for má to runk is ten -
tisz te let-for má lá sa ab ban, aho gyan az ob jek tív
és szub jek tív ol dalt jó arány ban tart ja. Nagy
mű vé szet ez. Ma, az in di vi du a liz mus és az él -
mény(haj ku rá szó)tár sa da lom ban nagy kí sér tés,
hogy min den az egyén ér de két szol gál ja, min -
den ki egyen ként jól érez ze ma gát, meg kap ja azt,
amit kí ván – az is ten tisz te le ten is. Ba rát sá gos,
csa lá di as, show-mű sor sze rű, meg ha tó tör té -
ne tek kel meg tűz delt, kis szí ne sek kel és han gu -
la tos ele mek kel fel la zí tott is ten tisz te le tet igé -
nyel nek so kan – s ezt az igényt szol gai mó don
ki is szol gál ják. Rend ha gyó li tur gi ká kat ír nak
a kor sze rű is ten tisz te let ről, a mé dia prog ra mok -
kal is kon ku rens temp lo mi al kal mak ról, és nem
egy em ber vé gig is kí sér le te zi eze ket. Az után
a pil la nat nyi fel len dü lést kö ve tő en jön a vissza -
esés, hi szen min den cso da há rom na pig tart. 

Ko ráb ban is vol tak ilyen szub jek tív ele mek -
kel át ita tott kí sér le tek, akár a meg té ré sek
meg ha tó tá la lá sa bi zony ság té te lek for má já -
ban, akár a könny gáz grá nát ha tá sá val ve te ke -
dő an gol szász nó ták el ter jesz té sé vel. A szub -
jek ti vis ta vo nal nak so ha sem volt hosszú éle te
az is ten tisz te let-tör té net ben.

De a má sik ol dal is nagy ve szé lye ket rejt. Az
tud ni il lik, hogy a li tur gia a ma ga szent ob jek -
ti vi tá sá ban – hi szen Is ten cse lek szik ben ne, ő
az alany, s mi va gyunk cse lek vé sé nek tár gya –
hi deg, ri deg, dog ma ti kus le ve gőt árasz tó, em -
ber től tá vo li, sőt ide gen kul tusszá vá lik. Igaz
min den sza va, s még is em ber te len. 

A ket tő között kell meg ta lál ni a he lyes
arányt: nem fe led ni, hogy a li tur gia nagy,
örök től fog va és örök ké tar tó an zaj ló ese -
mény, amely nek mi ré sze sei le he tünk, de raj -
tunk kí vül és nél kü lünk is zaj lik. Is ten or szá -
gá nak lét for má ja ez a pró fé ták, a zsol tá rok és
a Je le né sek köny ve sze rint; ugyan ak kor azt
sem sza bad fe led ni, hogy Is ten nagy és ob jek -
tív tet tei ér tünk, sőt ér tem sze mé lye sen tör tén -
tek, tör tén nek. Nem la zít ha tunk hát azon,
ami szi lár dan áll: Is ten ki je len té sén, de kö zel
hoz hat juk az em be rek hez, s kö zel en ged het jük
ma gunk hoz azt, amit Is ten ne künk szánt, ami
ér tünk van. Lu ther zse ni á lis arány ér zék ről ta -
nús ko dott.

A tor ga ui for mu la sze rint az is ten tisz te let Is -
ten igé je és az em ber vá la sza. E ket tő a ma ga
tel jes ér tel mé ben va ló ban ki fe je zi, sőt de fi ni -
ál ja az is ten tisz te let lé nye gét. Az ige azon ban
nem csak a pré di ká ció, s a vá lasz nem csu pán
a mi imád sá gunk. Az ige Is ten ir gal mas és ke -
gyel mes cse le ke de te raj tunk. Nagy tet te i nek
összes sé ge, amely hol ver bá li san, hol non ver -
bá li san ér el min ket. Ott, ak kor és úgy, ahol,
ami kor és aho gyan Is ten nek tet szik. A vá lasz
pe dig nem sza vak, moz du la tok, ma ga tar tás for -
mák és vi sel ke dé si szek ven ci ák összes sé ge,
ha nem a hit meg nyil vá nu lá sa. Az Is ten nagy tet -
tei nyo mán éb redt, a Szent lé lek ál tal te rem tett,
az em be ri lét egé szét – múlt ját, je le nét és örök
jö vő jét – Is ten sze re te té re bí zó hit.

g Dr. Ha fen scher Ká roly (Ifj.)

Az előadás szerkesztett, rövidített változata

LU THERKONFERENC I A RÉ VF ÜLÖP ÖN

Min ta-e Lu ther is ten tisz te le ti rend je a mai evan gé li kus ság nak?
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Nem ne héz rálelni a ma már a vá -
ros ál tal be ke be le zett te rü le ten ta -
lál ha tó mú ze u mra. Bu da pest ről
gép ko csi val So mos kő új fa lu fe lé ha -
lad va, a pi ac nál kell bal ra le tér ni, s
mind járt az áru sok há ta mö gött
fel tű nik a sze rény, föld szin tes épü -
let, az egy ko ri iro da. El té veszt he tet -
len, hi szen kert jé ben a bá nyá szat sa -
ját sá gos re lik vi ái hív ják föl ma guk -
ra a fi gyel met: csil lék, föld alatt
hasz ná la tos moz do nyok és még jó
né hány a bá nya egy ko ri gé pé sze ti
be ren de zé sei kö zül.

Klo pacs ka hang já val hí vo gat

a mély ség

Ked ve sen fo gad nak az épü let ben, s
mert még van egy kis idő a tú ra in -
du lá sá ig, a múl tat idé ző mú ze um szo -
bá it jár juk vé gig. Fo tó kat, raj zo kat,
tér ké pe ket, bá nyá sza ti esz kö zö ket
ál lí tot tak ki, de azt is meg tud hat juk,
mi kor és ho gyan ala kult ki a bar na -
kő szén.

Ke ve sen ve rő dünk össze, de így is
el in du lunk a föld alat ti ki rán du lás ra.
Le szál lás előtt ve ze tőnk el iga zít a biz -
ton sá gi tud ni va lók ról, majd mi előtt
fel ven nénk a kö te le ző en vi se len dő si -
sa ko kat, meg szó lal tat ja a klo pacs kát,
azt a fel füg gesz tett fa da ra bot, amely -
nek hang ja messzi re je lez te egy ko ron,
ha új mű szak in dult a mély be.

A Jó zsef lejta k na 1951-ig volt ter me -
lő üzem, majd a hat va nas évek kö ze -
pé től lá to gat ha tó vá tet ték a nagy kö -
zön ség szá má ra is az ere de ti ál la pot -
ban és ép ség ben meg ma rad vá gat -
rend szer egy rö vid, fel szín kö ze li ré szét.

Utunk el ső ál lo má sán a bá nya -
men tők egy ko ri „edző ter mét” néz het -
jük meg, ahol negy ven-öt ven fo kos
me leg ben súly zóz va kel lett erőn lé ti fel -
ké szült sé gü ket bi zo nyí ta ni uk, mi -
előtt meg kezd het ték a men té si gya -
kor la to kat. Nem messze in nen a gyer -
me kek ked ven cé nek, Zsu zsi nak az
élet nagy sá gú mű anyag má sa néz ránk.
Az egy ko ri bá nya ló a ha gyo mány
sze rint olyan ér tel mes volt, hogy a
kop pa ná so kat szá mol va meg ál la pí tot -
ta a mö gé akasz tott csil lék szá mát, és
ha a meg szo kott nál na gyobb te her hú -
zá sá ra akar ták kény sze rí te ni, nem
volt haj lan dó el in dul ni. 

To vább men ve a szén fal fej té sé -
nek tech no ló gi á já val is mer ked he -
tünk meg. A len gyel be ren de zés ma -
ró tár csa se gít sé gé vel jö vesz tet te az ér -
té kes kő ze tet, amely ez után szál lí tó -
sza lag ra ke rül ve meg kezd het te út ját
a nap szint fe lé. Ki csit odébb pe dig
egy ko ráb bi idők ből va ló front fej tés -
re ér ke zünk, ahol az egyik bá nyász
fek ve, csá kánnyal bont ja a szén fa lat,
míg tár sa la pát tal rak ja szál lí tó esz köz -
be az anya got, mi köz ben fo lya ma to -
san fel ügyel tár sá ra is. Ha ugyan is a
fel sza ba du ló me tán gáz mennyi sé ge
el ér te a kri ti kus ér té ket, ha la dék ta -
la nul el kel lett hagy ni uk a ve szé -
lyes sé vált te rü le tet.

A be mu ta tó hely szí ne ken min den -
hol élet nagy sá gú, fej lám pás, bá nyász -

ru hát vi se lő bá buk vár ják a lá to ga tó -
kat, mint ha meg állt vol na az idő,
mint ha a bányászok ab ba se hagy ták
vol na a ki ter me lést. Tú ra ve ze tőnk va -
la mennyit név sze rint mu tat ja be,
mi előtt el mond ja, mit és ho gyan csi -
nál tak egy-egy mun ka he lyen. 

Meg ha tó, mi lyen sze re tet tel, tisz -

te let tel be szél a bá nyá szok ról,
mennyi re em ber köz pon tú az egész
ki ál lí tás. Hi szen azon kí vül, hogy
szám ta lan ér de kes is me re tet kap -
ha tunk a fe ke te gyé mánt ról – ke let -
ke zé sé től a fel szín re buk ka ná sá ig,
azután egy bá nya üzem mű kö dé sé ről
és a kü lön le ges tech ni kai be ren de zé -
sek ről –, a köz pont ban mind vé gig az
em ber ma rad. Az, aki egész sé gét
nem kí mél ve, sőt né ha éle tét koc káz -
tat va vé gez te ál do za tos mun ká ját
nap mint nap. Így nem is meg le pő,
hogy mi előtt a ki já rat fe lé in dul -
nánk, meg ál lunk egy fő haj tás ra a
bá nyá ban el hunyt dol go zók em lék -
táb lá ja előtt.

He lyé re té ve a si sa ko kat – szi go -
rú an ön be val lá sos ala pon – össze szá -
mol juk, hány kop pa nás hal lat szott
fej ma gas ság ból, s bi zony meg kell ál -
la pí ta nunk: in do kolt, hogy kö te le ző
vi sel ni a vé dő esz közt. Tú ra ve ze tőnk
még szól pár szót a be já rat mel let ti
egy ko ri bá nyász ház ról – há rom-
négy csa lád is össze zsú fo ló dott a
kis épü let ben –, majd el kö szön tő -
lünk, hogy az ér ke ző lá to ga tók ból
újabb cso por tot szer vez ve is mét el -
in dul jon a mély be, és is mét ugyan -
olyan szí ne sen, ér de ke sen és mér he -
tet len sze re tet tel be szél jen a bá nya
egy ko ri éle té ről, tör té ne té ről és mun -
ká sa i ról, mint az imént nekünk.

Vár a vár is

Hogy a ne héz gaz da sá gi hely zet, az
el ké nyel me se dés vagy va la mi más te -
szi, nem tu dom, de mos tan ság rit káb -
ban, ke ve seb bet moz du lunk ki ott -
hon ról. Ezért ha már er re já runk, úgy
dön tünk, nem hagy juk ki a kör nyék
ne ve ze tes lát ni va ló ját, a so mos kői vá -
rat sem, amely Sal gó tar ján tól észak -
ra né hány ki lo mé ter re, de már Szlo -
vá kia te rü le tén fek szik.

Ta lán a dik ta tú ra slend ri án sá gá -
nak, ne tán ügyes ide gen for gal mi
szak em be rek le le mé nyes sé gé nek a
kö vet kez mé nyeként ez a mű em lék

már az elő ző rend szer ben is lá to gat -
ha tó volt út le vél nél kül. Nem sok
min den vál to zott itt az óta, leg fel -
jebb annyi, hogy már nem szá mít
ér de kes ség nek és iz gal mas ka land -
nak út le vél nél kül át lép ni az or szág -
ha tárt. 

A par ko ló ból a ré gi, le ta po sott
ke rí té sen át né hány tíz mé te res kap -
ta tón jut ha tunk fel a vár be já ra tá hoz,
ahol most egy kis bó dé áll. Az ott tar -
tóz ko dó – ter mé sze te sen ma gya rul
be szé lő – fi a tal em ber kész sé ge sen vá -
la szol kér dé se im re a fel újí tás ról, lát -
ni va lók ról, mi köz ben pár száz ma -
gyar fo rin tot kér a be lé pő ért. Meg -
éri az árát, a ro mos mű em lék re ér de -
mes fel mász ni! 

Igaz, ré gen lát tak kar ban tar tást,
fel újí tást ezek az ódon, ro busz tus fa -
lak, de a vár így, rom ja i ban is im po -
záns. S ke ze lő it di csé ri, hogy gon dos -
kod tak ró la: biz ton sá gos uta kon le -
hes sen be jár ni az épü le tet. A bás tya -
ki lá tót szak sze rű en meg épí tett, sta -

bil kor lá tok öve zik, a to rony ba ügyes
kő mű ve sek ál tal épí tett lép cső ve zet
fel. A ki lá tás pe dig: lé leg zet el ál lí tó! A
szlo vák ol dal he gyei, er dői, míg a ma -
gyar ol dalon a lá bunk alatt hú zó dó
te le pü lé s lát vá nya szin te kí nál ják a
ma gya rá za tot, mi ért volt von zó, mi -
ért vál lal ták oly szí ve sen haj da nán a
vég vá ri vi té zek könnyű nek csep pet
sem ne vez he tő éle tét a fi a tal le gé -
nyek. S hogy mi ih let het te Ba las si
Bá lin tot, ami kor szép so ra it pa pír ra
ve tet te erről.

Vissza tér ve s a kis bó dé tól má sik
irány ba in dul va még egy lát vá nyos -
sá got tar to gat a hely. Pár perc gya log -
lás sal, egy szer pen ti nen le eresz ked -
ve fel ke res het jük a hí res so mos kői
ba zalt öm lést. A vi lág vi szony lat ban is
rit ka ság nak szá mí tó geo ló gi ai kü lön -
le ges ség a vár hegy ol da lá ban ta lál ha -
tó, a mel let te el he lye zett táb la pe dig
elég sé ges el iga zí tást ad a je len ség ki -
ala ku lá sá ról, sa já tos sá ga i ról és je -
len tő sé gé ről.

Fi a ta lok nak kü lö nös kép pen ajánl -
ha tó ez a ki rán du lás. Nem csak ha -
zánk jobb meg is me ré se ér de ké ben, de
azért is, mert ta nul má nya ik so rán
sok szor me rül het nek fel olyan kér dé -
sek, amely nek meg ér té sét elő se gít he -
tik az itt meg sze rez he tő is me re tek. De
az idő seb bek is sok új jal, ér de kes ség -
gel ta lál koz hat nak. Rá adá sul nagy sze -
rű le he tő ség, hogy mind két cél pont
té len is fel ke res he tő, így nap sü té ses
té li na po kon ki fe je zet ten kel le mes sé -
tát, moz gást ígér a nóg rá di ter mé szet. 

A bá nya mú ze um kedd től va sár -
na pig fo gad ja a lá to ga tó kat. Na -
gyobb cso port nak cél sze rű elő ze -
te sen be je lent kez ni hon lap ju kon
vagy a 32/420-258-as te le fon szá -
mon. A bá nyá ban kel le mes, ál lan -
dó an tíz fok kö rü li a hő mér sék let.
A so mos kői ki rán du lás hoz – kü lö -
nö sen a csú szó sabb idő szak ban –
aján lott az erős láb be li, eset leg
egy jó tú ra ci pő.

g Gyar ma ti Gá bor

K I R ÁN DU LÓ G Y Ü LE K E Z E TE K FI G YE L MÉ BE

Bá nyá ból vár ba
b Fe le dés be ta lán még nem me rült, de min den na pi éle tünk ből – csak -

úgy, mint a vá laszt ha tó szak mák kö zül – már ki ko pott a bá nyász mes -
ter ség. Szo mo rú an egy sze rű ok ból: szép sor ban be zár tak a mély mű -
ve lé sű bá nyák Ma gyar or szá gon. Ami nemcsak azt je len ti, hogy nem
ke rül nek már for ga lom ba ha zai nyers anya gok, ha nem azt is, hogy meg -
szű nik ez az em be ri ség gel szin te egy idős fog lal ko zás s ve le együtt a
szak em be rek kép zé se is. Nin cse nek már csil lé sek, vá já rok, ak ná szok,
mint ahogy nin cse nek már bá nya mér nök-hall ga tók sem. De köd dé vál -
tak a bá nyász ge ne rá ci ók, bá nyász csa lá dok is. Vég képp el fe lej te ni azon -
ban még nem kell ezt az egy kor meg be csült, gaz dag ha gyo mányt és
múl tat őr ző hi va tást. Aki kí ván csi rá, sok min dent meg tud hat ró la,
ha fel ke re si Sal gó tar ján ban az Eu ró pá ban is kü lön le ges ség nek szá mí -
tó bá nya mú ze u mot, hi va ta los ne vén a Nóg rá di Tör té ne ti Mú ze um Bá -
nyá sza ti Ki ál lí tó he lyét.
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Keczkó Szilvia; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Kendeh György; Zugló, XIV., Lőcsei út
32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. (úrv.) Tamásy Tamás;
Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Juhos
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I. u. de. fél 11. (úrv.) Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. (úrv.) Vető István;
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XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. (úrv.) dr. Korányi András; Kispest,
XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú;
Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (családi) Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák
tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. Solymár Gábor; Budaörs,
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Csa lá di as ün nep sé gen kö szön töt ték
ja nu ár 26-án, 102. szü le tés nap ján
Zso hár Len ke di a ko nissza nő vért. A
győ ri evan gé li kus sze re tet ház leg -
idő sebb la kó ja leg na gyobb aján dék -
nak a Bib li át, „Is ten éle tet és erőt adó
igé jét” tart ja.

Egy év ben, egy hó nap ban szü le tett
– sok más mel lett – Wass Al bert er -
dé lyi író val, Tel ler Ede vi lág hí rű
atom fi zi kus sal. Len ke nő -
vér ugyan nem írt roj tos ra
ol va sott re gé nye ket, nem
vég zett vi lá got ren ge tő ku -
ta tá so kat, de di a ko nissza -
ként két em ber öl tőn át áll -
ha ta to san szol gál ta Is tent,
a sze re te tet, a hí res győ ri
Csil lag-sza na tó ri um – egy
ide ig ha di kór ház – mű tős -
nő vé re ként pe dig az em be -
ri éle tet.

De rűt és nyu gal mat
árasz tó kis szo ba a győ ri
sze re tet ház ban, ahol a nem
min den na pi szü le tés na pot
ün nep lő di a ko nissza la kik.
A fa lak ról a meg fe szí tett
Krisz tus és a nagy re for má -
tor, Lu ther Már ton ké pe,
egy-egy mí ves gobe lin, fi -
nom ak va rell kö szön ti a lá -
to ga tót. Az in téz mény ben min den -
ki szí ve sen és gyak ran tér be az idős
nő vér hez, aki nek sze mé ből ki fogy ha -
tat lan sze re tet su gár zik, csen des sza -
va i ból min den kor mér he tet len böl -
cses ség és ren dít he tet len hit árad.

– Hosszú éle tem egyik leg na -
gyobb aján dé ká nak tar tom, hogy
szem üveg gel ugyan, de min den nap
ol vas ha tom a Bib li át, Is ten sza vát,
igé it, ame lyek szá mom ra az örök
igaz sá got, az erőt, az éle tet je len tik.
Ar ra fi gyel mez tet nek, hogy éle tünk
so rán iga zán csak az Úr ban bíz ha -
tunk, aki min den kor meg se gí ti, nem
hagy ja ma gá ra az em bert, a leg na -
gyobb baj ban is mel let tünk áll. Egész
éle tem ben ta pasz tal tam ezt, ezért is
hi szem Is ten se gí tő sze re te tét és ke -
gyel mét – val lot ta ta lál ko zá sunk -

kor az ün ne pelt, majd csen de sen
hoz zá tet te: – Ke gye lem ez a nagy idő,
de már sze ret nék ha za men ni, az iga -
zi ott ho nom ba!

Zso hár Len ke élet út ja Kő szeg ről
in dult, Győ rött avat ták di a ko nisszá -
vá, szol gá la tát is so ká ig a fo lyók vá -
ro sá ban, a Csil lag-sza na tó ri um ban
tel je sí tet te. Ahogy sza va i ból ki de rült:
in nen vit te az egyik or vos 1956 ok tó -

be ré ben Mo son ma gyar óvár ra, hogy
Len ke nő vér – kol lé gá i val együtt – a
sor tűz ál do za ta in se gít sen. A vér für -
dő bor zal mas ké pe it, az ál do za tok, a
se be sül tek fáj dal mas ar cát, a vi gasz -
ta lá sul ne kik szánt sza va kat az el múlt
öt ven négy esz ten dő sem tud ta ki tö -
röl ni a nő vér em lé ke ze té ből. A sza -
na tó ri um meg szű né se után az or szág
má sik vé gé be, Oros há zá ra ke rült,
ahol szin tén ta nult hi va tá sát gya ko -
rol ta. Mi u tán 1968-ban vissza tért
Győr be, egy év ti ze dig a bör csi sze re -
tet ott hon ve ze tő je volt. Nyug díj ba
vo nu lá sa óta a győ ri sze re tet ház ban
él, itt, de rűt és nyu gal mat árasz tó szo -
bá já ban kö szön töt ték szü le tés nap ján
vers sel és vi rág gal, ének kel és bib li -
ai igék kel az in téz mény mun ka tár sai.

g Gülch Csa ba

Száz két év
a sze re tet szol gá la tá ban
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Össze füg gés még egy szer
Tisz telt Szer kesz tő ség! A lap múlt he ti (ja nu ár 31-i) szá má ban meg je lent, Hol
az össze füg gés? cí mű ve zér cik kel kap cso lat ban el is me rem: az én hi bám, hogy
az irány adó ter je del met, ha ke vés sel is, de túl lép tem. Emi att ke rült ki az ele -
jé ről a Dar win tól szár ma zó idé zet, ami nek kö vet kez té ben az írás be ve ze té -
se na gyon su ta lett. Alig ha vár ha tó el a tisz telt ol va sók tól, hogy az uta lás alap -
ján – a Bib li á hoz vagy pél dá ul a Kis ká té hoz ha son ló an – ki ke res sék. Már elő -
re örü lök a lap szám in ter ne tes ki adá sá nak, mert ott nyil ván hi ány ta la nul ol -
vas ha tó lesz. 

A meg je lent el ső két be kez dés kö zött az igen ta nul sá gos idé zet az össze -
füg gés, ben ne, mint csepp ben a ten ger, Dar win egész éle te és mun kás sá ga: 

„Ta valy ün ne pel te a vi lág Charles Dar win, az evo lú ció fő ta ní tó ja szü le -
té sé nek két szá za dik és fő mű ve meg je le né sé nek száz öt ve ne dik év for du ló -
ját. E lap ha sáb ja in is már több ször elő ke rült, hogy ta ní tá sát dön tő en a te -
o di cea kér dé se, az Is ten jó sá gá ba, gond vi se lé sé be ve tett hit meg kér dő je le -
zé se, majd el ve té se mo ti vál ta:

»Lá tok egy ma da rat, ame lyet meg aka rok en ni, ve szem a pus ká mat, és meg -
ölöm, ezt ter ve zet ten te szem. Egy ár tat lan és jó em ber áll egy fa alatt, és
egy vil lám csa pás meg öli. Azt hi szi (…), hogy Is ten terv sze rű en öl te meg
ezt az em bert? Sok vagy a leg több em ber ezt hi szi, én nem, és nem tu dom.
Ha Ön így hi szi, ak kor azt is hi szi, hogy ami kor egy fecs ke el kap egy szú nyo -
got, ak kor Is ten úgy ter vez te, hogy ép pen az a fecs ke kap ja el ép pen azt a szú -
nyo got ép pen ab ban a pil la nat ban? Úgy gon do lom, hogy az em ber és a szú -
nyog nyo mo rú sá ga ugyan az. Ha sem az em ber, sem a szú nyog ha lá la nem
el ter ve zett, ak kor nem lá tom jó okát an nak, hogy el ső szü le té sük vagy elő -
ál lí tá suk szük ség sze rű en ter ve zett len ne.« (Le vél Asa Gray nek, a Har vard bo -
ta ni ku sá nak, 1860. jú li us 3.)

Dar win so ra i ban ott az örök prob lé ma: Is ten min den tu dá sa aka ra tát is je -
len ti? Vagy mi vel nem fog lal ko zik te remt mé nye i nek sor sá val, már nem is te -
rem tő? So ha ne is ke res sünk ma ga sabb szem pon to kat a ter mé szet tör té né -
sei mö gött?” (A félkövér ki eme lés tő lem, most utó lag. – Sz. P.)

Így már vi lá gos a foly ta tás, hogy Lu ther mint el len pél da mi ért jut ön kén -
te le nül is – vil lám gyor san – eszünk be.

Tisz te let tel
Szent pé tery Pé ter (Bu da pest)

Ima hét Jó zsef vá ros ban 
Az öku me ni kus ima hét tör té ne té ben a 2010. év kü lö nös fon tos ság gal bír. Hi -
szen ép pen száz éve ta lál koz tak egy más sal a skót fő vá ros ban, Edin burgh ban
az ang li kán, az or to dox és pro tes táns egy há zak és misszi ói egye sü le tek kép -
vi se lői. Ezt a ke rek szü le tés na pot sze ret tük vol na mél tó kép pen meg ün ne -
pel ni a Jó zsef vá ros ban is.

A fő vá ros VI II. ke rü le té nek gyü le ke ze tei – lel ki pász to rai és hí vei – nem csak
a ha gyo má nyos, év ele ji ima hét al kal ma in ta lál koz nak: ha von ta egy szer az öku -
me ni kus bib lia órán együtt ta nul má nyoz zuk a Szent írást, kö zö sen ének lünk,
imád ko zunk. 2008-ban egy ta va szi és egy őszi ün nep ség so ro zat tal együtt ün -
ne pel tük a Bib lia évét. Jó új ból és új ból meg ta pasz tal ni a hí vő em ber nek: Krisz -
tus ban el tűn nek a „vá lasz fa lak”, az ő sze re te te test vér ként köt össze min ket.

Az idei ima hét al kal ma in is ezt ta pasz tal tuk meg. Mind a négy fe le ke zet
– ró mai ka to li kus, re for má tus, bap tis ta és evan gé li kus – temp lo má ban egy -
aránt az élő Krisz tus élő igé je szólt. Ja nu ár 23-án, szom ba ton a Rá kó czi úti
Szlo vák Aj kú Evan gé li kus Egy ház köz ség ben gyü le kez tünk össze. Bajzáth Fe -
renc ró mai ka to li kus plé bá nos – aki nek temp lo má ban min den hó nap el ső
va sár nap ján szlo vák nyel vű mi sén éne kel het nek, imád koz hat nak, és hall gat -
hat ják a Szent írás ma gya rá za tát a hí vek – hir det te Is ten igé jét a zsú folt sá -
gig meg telt kis ká pol ná ban. 

A fel tá madt Krisz tus meg je lent az em mau si ta nít vá nyok nak, meg ál dot -
ta őket je len lé té vel. Le gyünk mi is „je len” kör nye ze tünk éle té ben: csa lá dunk -
ban, gyü le ke ze te ink ben, ke rü le tünk ben. En ged jük, hogy raj tunk ke resz tül
Krisz tus meg áld ja kö zös sé ge in ket! A fel tá madt Jé zus együtt evett a ta nít vá -
nyok kal. Te gyünk ró la bi zony sá got ven dég sze re te tünk kel! – mond ta az ige -
hir de tő, és „ta nú sá got tett” ró la, hogy a szlo vák gyü le ke zet asszony test vé -
rei sze re tet tel ké szí tet tek a je len le vők szá má ra „sztra pacs kát”, hal us kát és sü -
te ményt. 

A két nem ze tünk kö zött új ból és új ból je lent ke ző fe szült ség mi att is fon -
tos nak tar tom ezt az ima he ti al kal mat. Hi szen je len lé tünk kel, éne ke ink kel
és imád sá ga ink kal ar ról a Krisz tus ról és sze re te té ről te he tünk bi zony sá got,
aki és amely össze köt és test vé rek ké tesz min ket.

A kö zös imád ság alatt egy fi a tal em ber így imád ko zott: „Uram, kö szö nöm
ne ked ezt a te le temp lo mot. Szí ve sen áll nék, Uram, más kor is, csak te le temp -
lo mo kat ad nál ke rü le tünk ben. Ámen.”

Gu lá csi né Fa bu lya Hil da,
a Szlo vák Aj kú Evan gé li kus Egy ház köz ég lel ké sze

b Gáncs Pé tert, a Dé li Egy ház ke -
rü let püs pö két a te rem tés vé de -
lem ügyé nek ha zai fel ka ro lá sá -
ról, a kez de ti lé pé sek ről, a püs -
pö ki hi va ta li ügy in té zés „kör -
nye zet ba rá to sí tá sá nak” le he tő -
sé ge i ről és sze mé lyes élet vi te lé -
ről kér dez tük.

– Püs pök úr, Ön a te rem tés vé del -
mi mun ka ág „fe le lő se”, egy ben az
Ara rát mun ka cso port tag ja. Hol ta -
lál ko zott szer ve ze ti szin ten a te rem -
tés vé de lem ügyé vel, és mi ért tar -
tot ta fon tos nak en nek ha zai fel ka ro -
lá sát?

– Évek óta részt ve he tek az Egy -
há zak Vi lág ta ná csa és a Lu the rá nus
Vi lág szö vet ség mun ká já ban, ahol
ál lan dó té ma a te rem tett vi lág meg -
őr zé sé nek egy re sür ge tőbb fel ada ta.
Per sze en nek fel is me ré sé hez nem
kell fel tét le nül kül föl di, nem zet kö zi
kon fe ren ci ák ra jár ni. Im már hat éve
élünk Bu da pest Bel vá ro sá ban, ahol
na pon ta ta pasz tal juk a tisz ta le ve gő,
a csend, az él he tő kör nye zet hi á -
nyát… A jó zan ész, a ter mé sze tes,
egész sé ges élet ösz tön is ar ra kell,
hogy kész tes sen min ket, hogy ne le -
gyünk kö zöm bö sek és tét le nek sa ját
környezetünk és gyer me ke ink kör -
nye ze té nek jö vő je ügyé ben. Nem is
szól va a ma gá tól a Te rem tő től ka pott
meg tisz te lő man dá tu munk ról, mely
sze rint mű ve lői és őri zői le he tünk a
ránk bí zott vi lág nak.

– A mun ka cso port meg ala ku lá -
sa előtt – még 2008 ta va szán – a
Dé li Egy ház ke rü let teo ló gi ai és fo tó -
pá lyá za tot hir de tett, en nek ered mé -
nye kép pen je lent meg A te rem tés
ün ne pe cí mű ki ad vány a Lu ther Ki -
adó gon do zá sá ban, majd még
ugyan eb ben az év ben, ősszel sor ke -
rült a te rem tés ün ne pé re. Mi lye nek

vol tak az el ső ta pasz ta la tok, a
vissza jel zé sek?

– Meg le pett, hogy mi lyen sok ér -
té kes teo ló gi ai ta nul mány és fe le lős
gon dol ko dás ra ser ken tő fo tó ér ke zett
er re a pá lyá zat ra gyü le ke ze ti lel ké -
szek től és ta gok tól kezd ve teo ló gus -
hall ga tó kig. Örü lök, hogy a te rem tés
ün ne pét is ten tisz te le ti ke re tek kö zött
is meg él het tük, elő ször 2008-ban a
De ák té ren, majd pe dig 2009 szep -
tem be ré ben a zug lói evan gé li kus
temp lom ban. Ez utób bi al kal mat a
Ma gyar Te le ví zió élő ben köz ve tí -
tet te, így or szá gos nyi tó is ten tisz te -
le té vé vált az el ső íz ben meg hir de tett
te rem tés he té nek.

– Si ke rül-e „egy ház ve ze tői szin ten”
öku me ni ku san is együtt mű köd ni eb -
ben a kér dés ben?

– Az em lí tett te rem tés he te öku -
me ni kus ak ció volt. Egy há zunk Ara -
rát mun ka cso port ja több mint het -
ven ol da las, igé nyes mun ka fü ze tet
ál lí tott össze a hét re, ami a Ma gyar -
or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná -
csá nak ki adá sá ban és ter jesz té sé -
ben, re mény ség sze rint, el ju tott a tag -
egy há zak gyü le ke ze te i be és in téz mé -
nye i be. A jö vő ben sze ret nénk ezt az
együtt mű kö dést – az öku me ni kus
ima hét min tá já ra – a ka to li kus egy -
ház ra is ki ter jesz te ni.

– Püs pök úr sze rint ho gyan le het -
ne szé le sebb kör ben meg szó lí ta ni a
gyü le ke ze tek – amúgy is túl ter helt –
ve ze tő it, tag ja it, hogy mi nél több
hasz nos in for má ci ót kap ja nak a te -
rem tett vi lág meg őr zé sé nek fon tos sá -

gá ról, a gyü le ke ze ti élet ben al kal maz -
ha tó le he tő sé ge i ről?

– Örü lök, hogy eb ben az év ben a
te rem tés vé de lem ügye ki dol go zan -
dó té ma – A te rem tés ün nep krisz to -
ló gi ai össze füg gé sei cím mel – a lel ké -
szi mun ka kö zös sé gek ben is. Fon -
tos, hogy ne fel szí ne sen, ne csak
„di vat ból”, ha nem biz tos teo ló gi ai
ala po kon áll va fog lal koz zunk ez zel a
kér dés kör rel.

– Tu dom, hogy a hi va tal mű köd -
te té se so rán is fi gyel met for dí ta nak a
kör nye zet tu da tos ság ra. Mon da na
né hány pél dát?

– Igyek szünk ta ka ré ko san, kör nye -
zet kí mé lő en mű köd ni. A hi va ta li
ügy in té zés nagy ré sze ma már elekt -
ro ni kus úton zaj lik, a szük sé ges le ve -
le zés pe dig új ra hasz no sí tott pa pí ron
tör té nik. A ta va lyi ke rü le ti misszi ói
na pon, Kon do ro son kö zel ezer ven -
dég nek már „ehe tő tá nyé rok ban”
(ci pó ban) kí nál tuk a le vest, és szám -
űz tük a mű anyag fla ko no kat is. Egy
ide je az elő adók nak, ven dé gek nek
szánt aján dé ko kat be vá sár lás kor is
hasz nál ha tó – a ke rü let lo gó já val
el lá tott – vá szon tás ká ban ad juk át.
Tu dom, ezek csak ap ró jel zé sek, de
re mél jük, a jó pél da is ra ga dós…

– Vé ge ze tül mi az, amit a sze mé -
lyes élet vi te le so rán fon tos nak tart, mi
az, ami ben úgy ér zi, vál toz tat ni sze -
ret ne?

– Örü lök, hogy a He ti Vi lág gaz da -
ság cí mű lap egyik ko ráb bi írá sá ban
„BKV-s püs pök ként” mu tat tak be.
Va ló ban igyek szem mi nél ke ve seb -
bet au tó ba ül ni a fő vá ros ban. Pró bá -
lok egész sé ge seb ben, egy sze rűb ben
és ter mé sze te seb ben ét kez ni, él ni a
hét köz na pok ban. Saj nos ez a szán -
dék gyak ran üt kö zik a püs pö ki mun -
ka kör sa já tos sá ga i val: ren ge teg mun -
ka ülés, ün ne pek, „kö te le ző” rep re -
zen tá ció…

g JCsCs

Püs pö ki szol gá lat és te rem tés vé de lem
ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla

Fel vé te li a Bap tis ta Teo ló gi ai Aka dé mi á ra
A Bap tis ta Teo ló gi ai Aka dé mia fel vé telt hir det ál la mi lag fi nan szí ro zott kép zé se i re a 2010/2011-es tan év re. A
kép zé sek – az egész éle ten át tar tó ta nu lás je gyé ben – min den kor osz tály előtt nyi tot tak.

Teo ló gia alap kép zé si szak (BA). A kép zés so rán há rom spe ci a li zá ció vá laszt ha tó:
• gyü le ke ze ti lel ki pász tor: azok nak, akik élet hi va tás ként sze ret né nek klasszi kus lel ki pász to ri fel ada to kat el lát -

va szol gál ni (ige hir de tés, lel ki gon do zás, ta ní tás…);
• misszi ói: azok nak, akik sze ret né nek fel ké szül ni a bib lia kör-ve ze tői, if jú ság ve ze tői, evan gé li zá ci ós mun ka társi,

misszi o ná ri u si fel ada tok va la me lyi ké re is;
• szo ci á lis lel ki gon do zó: azok nak, akik szak sze rű en sze ret né nek se gít sé get nyúj ta ni tes ti-lel ki ter het hor do zó

em ber tár sa ink nak.
A sza kon teo ló gus szak kép zett ség sze rez he tő. A kép zés ide je 8 fél év.

Teo ló gia mes ter kép zé si szak (MA). A kép zés re el ső sor ban (de nem ki zá ró lag!) azok je lent ke zé sét vár juk, akik
hit tu do má nyi alap kép zé si vagy fő is ko lai dip lo má val ren del kez nek. A sza kon ok le ve les teo ló gus (MA in Theo -
logy/Di vi nity) szak kép zett ség sze rez he tő. A kép zés ide je 4 fél év.

Kán tor alap kép zé si szak (BA). Olyan ér dek lő dő ket vá runk, akik szak sze rű en sze ret né nek részt ven ni az ének-
ze nei szol gá lat ban. A sza kon kán tor szak kép zett ség sze rez he tő. A kép zés ide je 6 fél év. A sza kon be lül vá laszt -
ha tó kép zé si irány: if jú sá gi ze ne (gos pel).

A je lent ke zé si lap le tölt he tő in téz mé nyünk hon lap já ról (www.bta.hu), vagy a ta nul má nyi hi va tal tól igé nyel he -
tő (1068 Bu da pest, Ben czúr u. 31.; tel.: 1/342-7534/129 vagy 20/886-0846; e-mail: ta nul ma nyi@bta.hu).

Dr. Al má si Ti bor rek tor

H I R D E T É S

„Az egy ház el hí vott mun ká sai” • Pres bi te ri kon fe ren cia Rév fü lö pön
A ha gyo má nyos sá vált pres bi ter kon fe ren cia-to vább kép zés idén is sze re tet tel vár ja az ér dek lő dő ket az or szág
min den gyü le ke ze té ből feb ru ár 26., pén tek es té től feb ru ár 28., va sár nap dé lig.
• Pén tek • Nyi tó áhí tat – Bozo rády Zol tán • Szol gá la tunk for rá sa a Szent írás: Pál ko rinthu si ak nak írt le ve lei –

Dr. Cser há ti Sán dor pro fes sor eme ri tus
• Szom bat • Reg ge li áhí tat – Bozo rády Zol tán • Szol gá la tunk he lye: az egy ház – „ekk le zio ló gia” pres bi te rek szá -

má ra – Dr. Ha fen scher Ká roly lel kész, Rév fü löp • Szol gá la tunk mai kér dé sei – a gyü le ke zet épí tés pres bi te ri
fel ada tai – Dr. Sza bó La jos pro fesszor, Sztró kai At ti la egy ház me gyei fel ügye lő, dr. Vi dovsz ky Ist ván bu da hegy -
vi dé ki má sod fel ügye lő • Rév fü lö pi sé ta a 11. szá za di rom temp lom hoz • A jö vő egy há za – le het sé ges mo del lek
– Cse lovsz ky Fe renc lel kész, Soly már Pé ter lel kész, Hol ger Man ke teo ló gus, Ma tus né Sé nyi Klá ra pres bi ter,
Töl li Ba lázs is ko la igaz ga tó • Meg be szé lés • Fó rum • Es ti áhí tat – Bozo rády Zol tán

• Va sár nap • Reg ge li imád ság – Bozo rády Zol tán • Is ten tisz te let – Cse lovsz ky Fe renc
Rész vé te li díj 10 000 fo rint. Je lent kez ni le het a rev fu lop@lu the ran.hu cí men vagy pos tai úton a 8253 Rév fü löp,
Fü re di út 1. cí men. Ér dek lőd ni le het a flot tás mo bil szá mon: 20/770-3829.

H I R D E T É S

Déli gyülekezetvezetői konferencia Bonyhádon
Öröm mel hív juk a Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let min den gyü le ke ze -
té nek 3–4 fős ve ze tő sé gét Bony hád ra, a már ci us 5–6-án tar tan dó gyü -
le ke zet ve ze tői kon fe ren ci á ra, mely nek fő té má ja: Lel ki ha ta lom és e vi -
lá gi böl cses ség. A je lent ke zé se ket a lel ké szi hi va ta lok ba meg kül dött je -
lent ke zé si la pon feb ru ár 15-ig kér jük An dor ka Ár pád cí mé re el jut tat ni:
7100 Szek szárd, Ibo lya u. 2. (20/824-5931)

Az egy ház ke rü let el nök sé ge

H I R D E T É S

A far kas ré ti öku me ni kus es ték kö vet ke ző al kal mán, feb ru ár 8-án, hét -
főn 18.30-kor Lá zár At ti la köz író, evan gé li kus teo ló gus Együtt – a ránk
bí zott ér té kek vé del mé ben cím mel tart elő adást és ve zet be szél ge tést.
(Evan gé li kus-re for má tus temp lom, Bu da pest XI., Né met völ gyi út 138.)
Sok sze re tet tel vá runk min den ér dek lő dőt!

H I R D E T É S



A rá kos szent mi hály–sas hal mi evan -
gé li kus gyü le ke zet ben (1161 Bu da -
pest, Hő sök te re 10–11.) min den
hó nap má so dik kedd jén, leg kö ze lebb
február 9-én Ta izé-ima és ének -
együtt lét lesz. Min den al ka lom mal
van ige hir de tés is. In for má ció:
http://gyer tya feny.lu the ran.hu.

A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi -
um sze re tet tel vár ja a 2010/2011-es
tan év re nyolc osz tá lyos és négy osz -
tá lyos ta go za tá ra a jó ta nu ló, ke resz -
tyén di á ko kat. Fel hív juk a fi gyel met
ar ra, hogy a je lent ke zé si la pok és a
mel lék le tek be ér ke zé si ha tár ide je
az is ko lá ba: 2010. feb ru ár 19. Bő vebb
in for má ci ót ta lál nak hon la pun kon:
www.deg.su li net.hu

Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti
Egye sü let (EB BE) el ső fél évi prog -
ram já nak kö vet ke ző al kal mát feb ru -
ár 11-én 17 óra kor tart ják az or szá -
gos iro da ut cá ról nyí ló ter mé ben
(1085 Bu da pest, Ül lői út 24.). Té ma:
Jé zus Krisz tus sze mé lye (Jé zus is -
ten sé ge és em ber sé ge). Elő adás sal
Gáncs Pé ter püs pök, áhí tat tal dr.
Ga rá di Pé ter szol gál.

HÍREK, HIRDETÉSEK
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VASÁRNAP

22.25 / Du na Tv
Isz ka uta zá sa
(ma gyar film drá ma, 2007)
(93')

A film igen-igen ke mény vi -
lág ról szól: Isz ka a Dé li-Kár -
pá tok bá nya vi dé kén az ut cán
nő fel, vi szon tag sá gos gye -
rek ko ra után idő előt t fel nőt -
té érik, ke res ke dők há ló já ba
ke rül, mi köz ben ka lan dos
uta zá sa so rán el jut a Fe ke te-
ten ge rig. A film a 2007-es
ma gyar film szem lén meg kap -
ta a di ák zsű ri fő dí ját.

HÉTFŐ

8.25 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Misszió és egy ség
13.55 / m2
Más fél mil lió lé pés Ma gyar -
or szá gon (ma gyar do ku men -
tum film-so ro zat, 1980) (36')
16.00 / PAX
Szé kely föl di vár temp lo mok
(do ku men tum film-so ro zat)
(27')
19.42 / Kos suth rá dió
Bach- és Hän del-mű vek hár -
fán. Elő ad ja: Vigh And rea
20.04 / Kos suth rá dió
Az élet ko mé di á sai
Jó kai Mór re gé nyé nek rá dió -
vál to za ta
20.45 / Du na Tv
A fi de szes zsi dó, a nem ze ti
érzés nél kü li anya és a me di -
á ció (ma gyar do ku men tum -
film, 2008) (71')

KEDD

9.00 / m2
Vi gyázz, kész, rajt! Pá lya kez -
dő fi a ta lok port ré mű so ra
Sző ke Gá bor pap
11.05 / Kos suth rá dió
A Hely
(ri port mű sor)
15.30 / Du na Tv
A Va ti kán tit kai
(len gyel do ku men tum film-
soro zat, 2005) (27')
Kert a dom bon
17.00 / PAX
Ne ked sza bott fe hér ru ha –
A cif ra ru ha
A Zá ke us Mé dia cent rum
evan gé li zá ci ós mű so ra
20.00 / Du na Tv
Hip p olyt
(ma gyar víg já ték, 1999) (93')
22.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Mu szorg szkij:
Egy ki ál lí tás ké pei

SZERDA

13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer zői:
Las sus és Palest ri na
Palest ri na pá pák
szol gá la tá ban
15.10 / PAX
Mit ér az em ber, ha…
(port ré film) (35')
Le ven te Pé ter elő adó mű vész
16.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Test vér egy há za ink éle té ből
Je len té sek a pro tes táns vi lág ból
19.42 / Kos suth rá dió
Volt egy szer egy kis zsi dó…
Nép da lok Ká nyá di Sán dor
for dí tá sá ban
20.00 / Du na Tv
Me di ter ra neo
(olasz víg já ték, 1991) (99')

CSÜTÖRTÖK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
A kéz ről
19.35 / Bar tók rá dió
Hang ver seny-kü lön le ges sé gek
Ben ne:
Bach–Bu so ni: Nun komm’
der Hei den Hei land –
ko rál elő já ték BWV. 659.
20.45 / PAX
Ke rék pár tú ra egy ház tör té ne ti
uta kon (úti film)
Szór vány szol gá lat
üdü lő öve zet ben, Ol tár ké pek
– élet ké pek
21.00 / Du na Tv
A ki rály nő és én (svéd do ku -
men tum film, 2008) (90')
23.20 / Du na Tv
A csap da
(szerb–né met–ma gyar
filmdrá ma, 2007) (106')

PÉNTEK

14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer zői: Las sus és
Palest ri na
Mi sék és mo tet ták
14.00 / Film mú ze um
Pa csir ta
(fe ke te-fe hér ma gyar film -
dráma, 1963) (93')
15.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Ze ne híd
Ven dég: Ma kám együt tes
16.30 / m2
Szín ház épí tők (ma gyar
do ku men tum film, 1999) (46')
19.35 / Bar tók rá dió
A Fran cia Nem ze ti Ze ne kar
hang ver se nye Edv ard Gri eg
mű ve i ből
21.20 / Vi a sat3
Visz lát, Baj nok! (ame ri kai
film drá ma, 2007) (111')
23.35 / Du na Tv
Ki kö tő
(kul tu rá lis ma ga zin)

SZOMBAT

11.30 / m1
Del ta (tu do má nyos ma ga zin)
12.05 / Bar tók rá dió
A Svéd Rá dió Ének ka ra éne kel
Ben ne:
And ré Jo li vet: Nász ze ne az
Éne kek éne ke nyo mán
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben. A nagy enye di
re for má tus kol lé gi um
13.30 / m1
Té li olim pia 2010 Van cou ver
– nyi tó ün nep ség
17.00 / Bar tók rá dió
Klasszi kus és jazz
Oláh De zső (zon go ra, ze ne -
szer ző) hang ver se nye
21.00 / Du na II. Au to nó mia
Tej út
(ma gyar já ték film, 2007) (75')
23.06 / Hír Tv
Ké mek a por fé szek ben
(ma gyar do ku men tum film,
2009) (51')

VASÁRNAP

8.30 / Kos suth rá dió
Vissza szám lá lás
A stú di ó ban: Je le nits Ist ván
és Ri to ók Zsig mond
10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let köz -
ve tí té se a szé kes fe hér vá ri bel -
vá ro si re for má tus temp lom -
ból. Igét hir det: Ber ze Já nos
lel kész
10.20 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
10.45 / m1
Bap tis ta if jú sá gi mű sor
16.20 / m2
Hit val lók és ügy nö kök
(ma gyar do ku men tum film,
2009) (25')
Ki zár tak
21.15 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
John Shep pard: The Se cond
Ser vi ce; Vaughan Wil li ams:
g-moll mi se
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VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból február 7-étől február 14-éig

Va sár nap

Ó, Is ten! Meg ren dí tet ted, meg re pesz tet ted a föl det. Gyó gyítsd be se be it, mert
meg in dult. Zsolt 60,4 (Ap Csel 2,4; Lk 8,4–8/9–15/; Zsid 4,12–13; Zsolt 119,81–
88) A hat va na dik zsol tár „há bo rús zsol tár”, hi szen fel ira ta sze rint a csa ta tér
ár nyé ká ban szü le tett. A mai ige ver set ol vas va nem le het el vo nat koz tat ni at -
tól a csa ta tér től, amely a Ka rib-tér ség ben még so ká ig tá ton gó seb ként em -
lé kez tet az em ber tö ré keny sé gé re. Bi zo nyá ra az em be ri nyo mo rú ság nak ez
a meg rá zó ta pasz ta la ta so kunk ban lel ki har co kat is elő idéz, ez a föld ren gés
meg ren dí tet te so kak is ten ké pét is. Bár Ha i ti né pe nem gyá va, ha nem bá tor,
har cos nép (cí me rük ben ágyúk és zász lók utal nak a vér rel ki ví vott füg get -
len ség re, és nem ze ti jel mon da tuk sze rint „egy ség ben az erő”), most még is
úgy tű nik, le győ zet tek. Mi ta lán vád lón azt kér dez zük, ho gyan en ged het te
mind ezt az Is ten. Olyan jó tud ni, hogy ő még is kész ott len ni éle tünk rom -
jai kö zött, hogy Lel ke ál tal új já épít sen.

Hét fő

Ez után is csak én le szek! Nincs, aki ke zem ből ki ra gad jon, ha én cse lek szem, ki
má sít hat ja meg? Ézs 43,13 (Jel 4,8; 5Móz 32,44–47; 5Móz 11,13–32) Sze ret jük
kéz ben tar ta ni a dol ga in kat. Biz ton ság ér ze tet ad, ha úgy tű nik, hogy mi irá -
nyí tunk, és így ké pe sek va gyunk egye dül is meg bir kóz ni a ne héz sé gek kel. A
lát szat azon ban csal: Münc ha us en bá ró a va ló ság ban még sem ké pes ki húz ni
sa ját ma gát a mo csár ból. Kül ső se gít ség kell… És csak egy van, aki va ló ban kí -
vül áll ezen az uni ver zu mon: a te rem tő Is ten. Ő pe dig nyújt ja ke zét, és kéz be
vesz, meg sza ba dít és meg tart. Ha ő meg akar sza ba dí ta ni, szá má ra tel je sen mind -
egy, hogy sze rin tünk mi lyen va ló szí nű sé ge van a sza ba dí tás si ke ré nek. 

Kedd

Krisz tus mond ja: „Amit csak kér tek majd az én ne vem ben, meg te szem, hogy di -
cső ít tes sék az Atya a Fi ú ban.” Jn 14,13 (4Móz 14,20; 2Móz 7,1–13; 5Móz 12,1–
12) Mi lyen szem pon tok alap ján ké rek? Van-e ké ré se im ben he lye és sze re pe az
Atya di cső sé gé nek? Leg több ször imád sá ga i mat is át hat ja a sa ját ma gam irán ti
ra jon gá som. Krisz tus azon ban nem a me se be li jó tün dért vagy Alad din lám -
pá ját ígér te ta nít vá nya i nak. Ő tel jes élet vál to zás ra hí vott, ar ra, hogy ezen a vi -
lá gon kép vi sel jük az ő szem pont ja it. Va la ki nek a ne vé ben kér ni azt je len ti, hogy
azt ké rem, amit ő kér ne, az én ké ré sem tu laj don kép pen az övé. Is me rem-e ilyen
kö zel ről Mes te rem szán dé ka it, va gyok-e ilyen szo ros kö zös ség ben ve le?

Szer da

A jó té kony ság ról és az ada ko zás ról el ne fe led kez ze tek, mert ilyen ál do za tok -
ban gyö nyör kö dik az Is ten. Zsid 13,16 (Péld 21,3; Mk 6,1–6; 5Móz 15,1–11) Az
Is ten sze rint va ló ál do zat lé nye ge nem ab ban áll, hogy ha tal mas erő fe szí tést
kö ve tel, vagy ir tó za tos szen ve dést és ön meg tar tóz ta tást je lent. Te hát ha ál -
do zat ról be szé lünk, ak kor a kér dés az, hogy te szik-e az Is ten nek. Mi lyen so -
kan vál lal nak ha tal mas ter he ket, ros ka doz nak óri á si sú lyok alatt, mert azt
gon dol ják, hogy sa ját ál do za tuk ál do za tá vá kell len ni ük! Pe dig Is ten nem az
ön pusz tí tást ér té ke li, ha nem azt, ha sem mi vi szon zást nem re mél ve meg -
osz tom má sok kal, amit tő le kap tam.

Csü tör tök

Az Úr ve zet majd szün te len, ko pár föl dön is jól tart té ged. Ézs 58,11 (Jn 6,11;
Lk 6,43–49; 5Móz 15,12–18) Ézsa i ás pró fé ta ígé re te iga zi böj ti ígé ret. Olyan
rész nek a vé gén ol vas hat juk a Szent írás ban, ahol Is ten a he lyes böjt ről ta -
nít ja a né pét. Az ott elénk tá ru ló kép tel je sen idil li: jól la kás ról, meg erő sö -
dés ről, ki vi rág zás ról, fel fris sü lés ről be szél az is te ni szó. Mi kö ze le het minden -
nek a böjt höz?! De nem té ve dés: az Is ten sze rin ti böjt gyü möl csei va ló ban
ezek. Mert a böjt he lye sen azt je len ti, hogy tu da to san tö rek szem el tá vo lí ta -
ni az éle tem ből min dent, ami va ló ban el vá laszt Is ten től. Aki pe dig ve le kö -
zös ség be ke rül, az az élet for rá sát ta lál ja meg.

Pén tek

Is ten a mi sza ba dí tó Is te nünk, az Úr, a mi Urunk ki hoz a ha lál ból is. Zsolt
68,21 (Róm 10,9; Jn 12,34–36/37–42/; 5Móz 16,1–17) Is ten az Urunk, aki nek
mi szol gái va gyunk. Bi zo nyos ér te lem ben azon ban for dí tott a vi szony. Mert
a szol ga lét ből el vi leg az kö vet kez nék, hogy ne künk kel le ne ké szen len nünk
bár mi kor és bár mit vál lal ni ér te – akár még a ha lált is –, de még is ő az, aki
még a ha lál ba is utá nunk jön, csak hogy meg sza ba dít has son. Mert en nek a
fur csa, pá rat lan és sze re tő Úr nak mi sze mé lye sen ilyen fon to sak va gyunk!

Szom bat

Ge de on ezt mond ta az Úr an gya lá nak: Ha ve lünk van az Úr, mi ért ért ben -
nün ket mind ez? Bír 6,13 (Ef 5,17; Mt 13,31–35; 5Móz 16,18–20) Ge de on, az „erős
vi téz” ti tok ban és Mid ján tól fél ve egy prés ház ban csé pe li a ga bo nát. Nem le -
pő dik meg az an gyal ér ke zé sén, csak ci ni ku san vissza vág a kö szön tés re: „Ve -
lünk az Úr? Ha ve lünk van, mi ért ér mind ez?” Ő csak a bú zát akar ta meg men -
te ni, Is ten azon ban Iz rá el meg men té sé re kül di. Mi ért pont őt? Mi ért pont most?
– aka dé kos ko dik a ké rés re. Mert Is ten nek úgy tet szik, hogy nagy cso dái cse -
lek vé sé hez min dig gyen ge, ki csiny, hét köz na pi em be re ket hasz nál jon fel. Olya -
no kat, mint bár me lyi künk. Olya no kat, akik ma guk ban nem bíz hat nak, ha -
nem egye dü li esé lyük a győ ze lem re, hogy meg te szik, amit Is ten kér. Olyan
cso dá la tos, hogy Is ten nek van tü rel me Ge de on bi zony ta lan ko dá sá hoz! „Ma,
ha az ő hang ját hall já tok, ne ke mé nyít sé tek meg a szí ve te ket!” (Zsid 3,15)

g Gy ri Ta más Jó zsef

Új nap – új kegyelem

FIZ E SSE N E LŐ L AP UNK R A!

APRÓHIRDETÉS

Ha tá ron tú li ma gyar gyü le ke zet szá -
má ra ke re sek hasz nált, el fek vő ré gi
éne kes köny vet (Du nán tú li éne kes -
könyv). Na gyobb pél dány szá mért
hely szín re me gyek; egy-két pél dány
is ér de kel, mely nek pos ta költ sé gét ki -
fi ze tem. Te le fo non (20/824-9884) és
e-mail ben (zi zsogy ope@t-on line.hu)
vá rom a fel aján lá so kat. – Ga rá di Pé ter

Út mu ta tó – Az egy há zak sze re pe a ma gyar tár sa da lom -
ban cím mel lát ha tó össze ál lí tás feb ru ár 7-én, va sár nap
a Ma gyar Te le ví zi ó ban. A mű sor az m1-en 11.05-kor, az
m2-n 14.05-kor kez dő dik. Köz re mű kö dik: Tom ka Mik -

lós, Ka ma rás Ist ván, Fáb ri György és Tő kécz ki Lász ló. Szer kesz tő: Nagy
Lász ló, ren de ző: Ne mes Takách Ág nes.

H I R D E T É S


