
„Az or szág kü lön bö ző pont já ról ér ke zett
nyolc cso port a ki írás sze rint a Nö vé nyek
a Bib li á ban té ma kör ben mér te össze
»báb ügyes sé gét«.”

Napos oldal f 12. oldal
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„Ugyan ak kor a mai ke resz tény kö zös sé gek ben
je lent ke ző fe szült sé gek ol dá sá ra sincs más
válasza Jé zus nak, mint hogy sze ret nünk kel le ne
egy mást.”

Közös szolgálat: teher vagy ajándék?
f 13. oldal

„Tud juk, hogy a for ra da lom és a sza -
bad ság harc el vá laszt ha tat lan a ne vé től;
szin te tő le hall juk min den év ben, hogy
itt az idő…”

A szabadság üstököse f 7. oldal

Már ci us idu sán a sza bad ság ne mes
gon do la ta sen ki től sem ide gen, aki -
nek csak egy ki csit is szá mít az em -
be ri mél tó ság va ló sá ga. Még is ér zé -
kel he tő nyug ta lan ság gal te kin tünk a
sza bad ság je len sé gé re, s nyug ta lan -
sá gunk oka az egyé ni bol dog ta lan sá -
gok hal mo zó dá sa és ha zai tár sa dal -
munk nyo mo rú sá gá nak szem be tű nő
szind ró mái. 

Mint ha za var ke let ke zett vol na a
fe jek ben, szí vek ben, de a kö zös sé gek
élet szfé rá já ban is a sza bad ság ügyé -
ben. S ez alól még a gyü le ke ze ti,
Krisz tus hoz iga zod ni szán dé ko zó
kö zös sé ge ink sem ki vé te lek. Mint -
ha túl zot tan is hal mo zód ná nak a
szub jek tív gon do la tok, és egy re in -
kább an nak a lát sza ta ke let kez ne,
hogy mind az egy ház köz sé gek ben,
mind a pol gá ri kö zös sé gek ben vég -
ze tes fél re ér té sek adód nak e szent
fo ga lom kap csán. 

Ami kor év ti ze dek kel ez előtt még
csak ál mo doz tunk el ak ná sí tott or -
szág ha tá runk in nen ső ol da lán a sza -
bad ság va ló sá gá ról, ki mond ha tat -
la nul szép nek ál mod tuk meg a sza -
bad sá got, éhez tük és szom jaz tuk, de
csak vissza uta sí tott út le vél ké rel -
münk erő sít get te ben nünk a sza bad -
ság ál mát.

És egy szer csak az ál ma ink va ló ra
vál tak. Fel szed ték az ak ná kat az oszt -
rák ha tár men tén, a meg szál ló ide gen
had se reg el ment, meg nyílt az út a sza -
bad ság szá má ra, de mint ha min den el -
tor zult vol na, és a sza bad ság ne vet sé -
ge sen szo mo rú be vá sár ló tu riz mus
for má jú vá aláz ta vol na ma gát. Az
álom va ló ra vált, de a va ló ság ta szí tó -
vá lett. Vá rat la nul be le szé dül tünk a po -
li ti kai sza bad ság ko ráb ban annyi ra
óhaj tott va ló sá gá ba, de szin te fáj ni kez -
dett a mi nő ség hi á nya, a mi nő ség –
Né meth Lász ló után – for ra dal ma. 

Mert nem le het igaz, hogy a sza -
bad ság lé nye ge ki me rül a cél ta lan tu -
ris tás ko dás ban, ér tel met len kül föl di
cuc cok vá sár lá sá ban, hi val ko dó tech -
ni kai esz kö zök fel hal mo zá sá ban.
Nem le het igaz, hogy a sza bad ság
csak tár gyi a sít ha tó ság ban je len jen
meg – a szel lem sza bad szár nya lá sa
he lyett. Vagy a sza bad ság lé nye ge
annyi len ne, hogy min dent sza bad?
Azt is, ami ér tel met len, is ten el le nes,
em ber el le nes, lét el le nes, ter mé szet -
el le nes? Va jon a sza bad ság nak mi ért
nem ta lál tuk meg a spi ri tu a li tá sát? Az
len ne a sza bad ság tar tal ma, hogy sza -
bad új ra és új ra össze tör ni a kő táb -
lá kat, vagy is a Tíz pa ran cso lat jel ké -
pét? Le het-e ele me a sza bad ság nak
az, hogy sza bad meg tűr ni a mocs kos,
íz lés te len, ha zug be szé de ket? 

Ami kor még csak ál mo doz tunk a
sza bad ság ról, va la mi egé szen más ra
gon dol tunk. Sem mi kép pen sem ar -
ra, hogy ha zánk lesz az egyik leg be -
te gebb or szá ga Eu ró pá nak s az egyik
leg gyor sab ban el nép te le ne dő ál la -
ma a ré gi ó nak. S ar ra sem gon dol -

tunk, hogy még az egész sé ges nem -
ze ti ön tu dat is csor bát szen ved, és
hogy nem te len ség re akar nánk ok tat -
ni a gyer me ke in ket óvo dás kor tól
kezd ve. 

Az ol dott ké ve szét hul ló va ló sá gá -
ban nem a sza bad ság lel ke la ko zik,
ha nem a vég ze tes ha lál. Mert sza bad -
ság ról ál mo doz tunk haj dan, de el ké -
pesz tő ra fi nált mó don vál tunk be vá -
sár ló cent ru mok sza bad sá gunk tól
meg fosz tott rab szol gá ivá, ahol ön tik

ránk a kom mersz, lé lek bon tó ze -
nét, és fu ra rek lá mok kal tel je sen fe -
les le ges dol gok meg vá sár lá sá nak vá -
gyát éb resz tik a szí vek ben, ki ürí -
ten dő az amúgy sem vas kos pénz tár -
cát. Hol itt a sza bad ság? 

Itt az idő új ra ta nul ni a sza bad ság
iga zi va ló sá gát! A mö göt tünk le vő év -
ti ze dek ben kor rup ci ó tól és vá das ko -
dá sok tól han gos ha zai vi lá gunk ban
majd nem min dent el ron tot tunk a
sza bad ság vo nat ko zá sá ban, ezért itt
az idő új ra ta nul ni az iga zi sza bad ság
esz mé nyét, és új ra kí sér le tet ten ni rá,
hogy meg fo gal maz zuk, mit is je lent
va ló já ban az em be ri mél tó ság szá má -
ra a sza bad ság. 

Egé szen biz tos, hogy nem a „min -
dent sza bad” jel sza vát sze ret nénk a
szí vek be eről tet ni, mert en nek a tar -
tal mi ho za dé kát vé gig gon dol ni is
bor za lom. Nem a vá sár lás sza bad sá -
ga, nem is a kor lát lan uta zás le he tő -
sé ge, de még csak nem is a té vé csa -
tor nák szá ma biz to sít ja a sza bad sá -
gun kat, ha nem éle tünk nek az ér tel -
mes pá lyá ja szü le tés től a ha lá lig,
ame lyen ha lad va Is ten rend je és aka -
ra ta sze rint él het jük meg a te rem tés -
tör té net ben ka pott ima go dei (is ten -
ké pű) és a ke resz ten kor ri gált va ló -
sá gun kat. Még pe dig Jé zus hal ha tat -
lan sza va sze rint: „…az igaz ság meg -
sza ba dít ti te ket.” (Jn 8,32)

Ne játsszuk Pi lá tus ként a szkep ti -
kust, hogy „mi cso da az igaz ság?”,
ha nem szí vünk kel ért sük meg, hogy
sze mé lye sen meg szó lalt az igaz ság,
ami kor a Ná zá re ti ezt mond ta: „Én
va gyok az út, az igaz ság és az élet…”
(Jn 14,6) 

Sem az egyén, sem a tár sa da lom
nem bán ja meg, ha ezen az úton in -
dul, mert vég ső, ha lá lon túl na ni
ér tel mét a lé te zés nek így le li meg.
A leg vég ső sza bad ság lé nye ge a
meg vál tás, az az meg sza ba dí tás bűn -
től, mu lan dó ság tól, ha lál tól, így a
vég te len sza bad ság má sik ne ve: az
üd vös ség.

A szerző evangélikus lelkész, a Nyu -
gat-békési Egyházmegye esperese

A sza bad ság fo ko za tai
g Ri bár Já nos

„Va jon a sza bad ság nak

miért nem ta lál tuk meg

a spi ri tu a li tá sát? Az len ne

a sza bad ság tar tal ma,
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Gondoskodom, tehát vagy! f 2. oldal
Meditációs ösvény a templomtoronyban f 3. oldal
Kameruniakkal ünnepeltünk f 4. oldal
Komolyzene – könnyedén f 8–9. oldal
Egy házi bibliaóra áldásai f 11. oldal
evél&levél&levél f 15. oldal

Köz le mény
A Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki
Kon fe ren cia, a Ma gyar or szá gi
Re for má tus Egy ház és a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
a 2010. évi par la men ti vá lasz tá -
so kon va ló rész vé tel re hív fel
min den jó aka ra tú em bert.

Ha ko mo lyan vesszük ál lam -
pol gá ri fe le lős sé gün ket, négy -
éven te nem csak le he tő sé günk,
ha nem kö te les sé günk is, hogy
dön té sünk kel tu da to san be fo lyá -
sol juk ha zánk éle tét, min den na -
pi bol do gu lá sunk le he tő sé gét. A
je len le gi ag gasz tó tár sa dal mi és
gaz da sá gi hely zet ben kü lö nö sen
is fon tos nak tart juk, hogy kö rül -
te kin tő en, a je löl tek cél ki tű zé se it
meg is mer ve dönt sünk. Ja va sol juk,
hogy a kü lön bö ző pár tok és je lölt -
je ik prog ram já ban azo kat az ele -
me ket ke res sük, ame lyek a tár sa -
da lom alap ve tő össze tar tó erő i nek
– a csa lád nak, a he lyi kö zös sé gek -
nek és egész nem ze tünk nek – éle -
tét és fej lő dé sét se gí tik.

Meg győ ző dé sünk, hogy je len
el esett sé gün kön csak fe le lős, ér -
té kek alap ján gon dol ko dó és cse -
lek vő ál do zat vál la lás sal tu dunk
se gí te ni. Ezért ké rünk min den kit:
a hang za tos kam pány ígé re tek és
in du la tos kom mu ni ká ci ós meg -
ol dá sok mö gé néz ve olyan je löl -
tet, je löl te ket tá mo gas son, akik
sze mé lyi sé gük ben és el kö te le -
zett sé gük ben is an nak re mény -
sé gét hor doz zák, hogy Ma gyar -
or szá gon erő söd het a jog ál la -
mi ság, csök ken het a kor rup ció,
nö ve ked het az egy más irán ti bi -
za lom.

Re mél jük, hogy mind a vá lasz -
tás me ne te, mind a vá lasz tás
vég ered mé nye mind annyi unk
épü lé sét és erő sö dé sét szol gál ja.

Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki
Kon fe ren cia

Ma gyar or szá gi Re for má tus
Egy ház

Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház

b Mi a fon to sabb: a nem ze ti-nyel -
vi ho va tar to zás, a fe le ke ze ti ön -
tu dat vagy az Is ten nel va ló kap -
cso lat? Mi ezek nek a he lyes sor -
rend je? Ilyen kér dé sek kö rül
for gott a Ma gyar Evan gé li kus
Kon fe ren cia (Maek) ta nul má -
nyi ren dez vé nye, ame lyet már ci -
us 5-én és 6-án tar tot tak Rév fü -
lö pön, az Or dass La jos Evan gé -
li kus Ok ta tá si Köz pont ban.

A Lu ther-ró zsa szí nei – Anya nyelv –
egy ház – nem zet cí met vi se lő ta nács -
ko zás té má já ul a ma gyar–szlo vák
kér dést vá lasz tot ták a szer ve zők, te -
kin tet tel a Szlo vá ki á ban je len leg ha -

tá lyos nyelv tör vény re, il let ve a nem -
ré gi ben el fo ga dott „him nusz tör vény -
re”, az az ha za fi as sá gi tör vény re. A
részt ve vők kö zött nem csak szlo vák
szár ma zá sú ma gyar evan gé li ku sok
vol tak, ha nem ma gyar or szá gi szlo vák

gyü le ke ze tek tag jai és szlo vá ki ai ma -
gya rok is.

A kon fe ren cia fő szer ve ző je, a
Maek tit ká ra, id. Zász ka licz ky Pál
nyi tó áhí ta tá ban hang sú lyoz ta, hogy
aki Jé zust kö ve ti, nem épít ke rí té se -
ket fe le ke ze tek vagy né pek kö zött, ha -
nem le rom bol ja azo kat. E gon do lat
je gyé ben test vé ri lég kör ben jár hat ták
kö rül az ér dek lő dők a fel me rü lő sú -
lyos és né ha fá jó kér dé se ket. A meg -
hí vott elő adók kü lön bö ző szem pon -
tok ból vi lá gí tot ták meg a két nép kap -
cso la tá ban je len leg meg lé vő fe szült -
sé ge ket.

Kä fer Ist ván, a Páz mány Pé ter Ka -
to li kus Egye tem Szlo vák Tan szé ké -
nek nyu gal ma zott tan szék ve ze tő je a
szlo vák nyelv és kul tú ra fe lől kö ze lí -

tett, amely nek ren ge teg kö zös pont -
ja van a ma gyar ral, csak eze ket job -
ban kel le ne is mer ni. 

A LU THERRÓ Z SA SZ Í NEI

Ma gyar va gyok,
ro zum ješ ma?

f Folytatás az 5. oldalon

Szombat délutáni disputa

F
O

TÓ
: 

LU
K

Á
C

S
 G

A
B

I



Is te nünk! Te vagy a vi lág te rem tő je,
fenn tar tó ja és gond vi se lő je. Ké rünk
té ged az egész te rem tett vi lá gért.
Gyó gyítsd be teg sé ge it. Ta pasz tal ja
meg gond vi se lő sze re te te det. Vál jék
imá vá min den ál lan dó sá ga és vál to -
zá sa, hogy té ged di csér jen, és ró lad
te gyen bi zony sá got. Tedd ró lad szó -
ló ének ké az éle tet, amely tő led szár -
ma zik, hogy dí sze le gyen a föld nek.
Te védd és óvd. Add, hogy ve gye kö -
rül táp lá ló és vi gyá zó, gyen géd sze -
re te té vel te remt mé nyed, a Föld. Vi -
lá gít sa be és de rít se fel min den reg -
gel él te tő su ga ra i val te remt mé nyed,
a Nap. Tisz tít sa és üdít se al ko tá sod,
a szél. Ön töz ze és fris sít se aján dé kod,
a har mat és eső. Add, hogy te remt -
mé nyed, az em ber új ra vissza tér jen
a te rem tett ség rend jé be, tisz tel je,
sze res se azt. Ve gye föl a te rem tés rit -
mu sát, hogy gyó gyul jon test ben és lé -
lek ben.

Atyánk! Tud juk, hogy ha te va la -
mit el in dí tasz, azt vég hez is vi szed.
Ha te vál to zást adsz, an nak a fel té te -
le it is meg te rem ted. A pusz tá ba vitt
nép nek cso dá la tos mó don en ni ad -
tál. Ké rünk té ged, adj en ni min den
éhe ző nek. Te remts az em ber szí vé -
be hi tet és bi zal mat irán tad, sze re te -
tet és együtt ér zést a má sik em ber rel
szem ben, hogy szűn jék a nél kü lö zés
a föl dön. Tégy min den élőt te rí tett
asz ta lod ven dé gé vé, és add, hogy
együtt, egy szív vel di csér jünk té ged
jó sá go dért.

Urunk, Jé zus Krisz tus! Te öt ezer
em bert ven dé gel tél meg, és men tet -
tél meg az éh ség től, mert ar ra volt
szük sé gük. De nem hagy tad őket
té ve dés ben sze mé lyed fe lől. Meg mu -
tat tad és el mond tad, hogy ki vagy te,
mert er re még na gyobb szük sé gük
volt. Te vagy a tel jes élet iga zi ke nye -
re. Ne künk is a te is me re ted re van a
leg in kább szük sé günk. Te táp lálj
ben nün ket a tel jes élet ke nye ré vel.
Ké rünk, adj min den em ber szí vé be
tisz tán lá tást, hogy meg tud ja kü -
lön böz tet ni a szük sé gest a szük sé ge -
sebb től, a fon to sat a fon to sabb tól, és
meg is mer jen té ged, az egyet len leg -
fon to sab bat. Add, hogy ez ál tal min -
den em ber el jus son az Is ten nel va ló
örök kö zös ség re. Ámen.

Oratio
œcumenica

2 e 2010. március 14. Evangélikus Életforrás

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

1649 szep tem be ré ben Des cartes, a
hí res fran cia fi lo zó fus a svéd ki rály -
nő meg hí vá sá ra meg ér ke zett Stock -
holm ba. Ko ráb ban le ve lez tek egy
ide ig, és Krisz ti na ki rály nő nek oly -
annyi ra fel kel tet te az ér dek lő dé sét ez
a bá tor gon dol ko dó, hogy min den -
kép pen sze re tett vol na ve le sze mé -
lye sen ta lál koz ni. Des cartes egy ide -
ig sza bó dott, nem akar ta el fo gad ni
a meg hí vást, de az után még is el uta -
zott Svéd or szág ba az ér te kül dött ha -
di ha jón. 

Ez a tö ré keny al ka tú fi lo zó fus
min dig is sze ret te a ké nyel met, kü -
lö nö sen is ra gasz ko dott a me leg -
hez, egy szer még a kály há ba is be bújt,
ami kor túl nagy volt kö rü löt te a
nyüzs gés. Stock holm ban szin te szó
sze rint hi deg zu hany ként ér te a hír,
hogy a mű velt és ér dek lő dő ki rály nő
na pon ta sze ret ne tő le órá kat ven ni,
de egyéb el fog lalt sá gai mi att er re
csak is haj na li öt kor tud időt sza kí ta -
ni. A fi lo zó fi á já ban nem túl te kin tély -
tisz te lő, de egyéb ként ud va ri as Des -
cartes en ge dett a ki rály nő ké ré sé nek,
és haj na lon ként ta ní tot ta őt. De ké -
nye lem hez szo kott szer ve ze te sem a
ko rán  ke lést, sem a svéd or szá gi hi de -
get nem bír ta, így ha mar meg be te ge -
dett, és 1650 feb ru ár já ban meg is halt. 

Min dig is ar ról volt hí res, hogy
nem ijed meg sem mi től. Szem be -
szállt ko ra meg ha tá ro zó gon dol ko dá -
sá val, a sko lasz ti ká val, az egyik leg -
na gyobb szel le mi épít ménnyel, amit
va la ha al kot tak. Nem tö rő dött a te -
kin téllyel, a cen zú rá val, el len sé ge i vel,
de a haj na li pá ra ki fo gott raj ta. Ki -
mond ta az em be ri kul tú ra egyik leg -
hí re sebb mon da tát: „Gon dol ko dom,
te hát va gyok”, hir det ve az ész, a rá -
ció el sőd le ges sé gét, hir det ve, hogy az

em be ri lét alap ja a gon dol ko dás.
Az után lé te el me rül, mert nem tud
ko rán reg gel gon dol kod ni.

Olyan ez a tör té net, mint ha azt ta -
nul nánk a tör té ne lem ből, hogy a
már ci u si if jak ha za men tek, mert esett
az eső, és épp nem volt ná luk es er nyő,
ezért be re kesz tet ték a for ra dal mat.
Va la hogy az em be ri tör té net írás ból
igyek szünk ki hagy ni azo kat a rész le -
te ket, ame lyek túl sá go san em be ri ek,
hét köz na pi ak. Az ügy sú lyá hoz mé -
rünk min dent. A tör té ne lem köny vek -
ből több nyi re hi á nyoz nak azok a fe -
je ze tek, ame lyek a szent cé lok hoz ké -
pest je len ték te le nek. Rit kán ol va -
sunk nem ze ti hő sök ese té ben fog fá -
jás ról, fá zás ról vagy épp ál mos ság ról.
Mint ha nem léteznének ezek a prob -
lé mák, mint ha a tör té ne lem nagy
alak jai men te sek len né nek mind -
ezek től az em be ri tu laj don sá gok tól.

A bib li ai tör té net írás tel je sen más.
Eb ben épp az a fel tű nő, hogy min den
ap ró rész let fon tos. Ézsau egész
örök sé gét el ad ja, mert éhes. Ha raj -
ta mú lik, oda az ígé ret, ame lyet még
Áb ra hám ka pott. Jó nás in kább hagy -
ta vol na pusz tul ni Ni ni vét, mert lus -
ta volt. A hős kö dő Pé ter pe dig egy
szol gá ló előtt sem ké pes be val la ni,
hogy Jé zus hoz tar to zik. 

A Szent írás ban ar ról ol va sunk,
hogy az em ber nem ér zé ke li az egyes
ügyek sú lyát. Mi köz ben Jé zus vért ve -
rí té kez ve imád ko zik, a ta nít vány bé -
ké sen al szik. Csak ki csi nyes ér de kei,
ké nyel me, éh sé ge vagy fá radt sá ga
szá mít. Ki vé ve per sze, ha épp ő gon -
dol ja, hogy most szent cé lért har col.
Ilyen kor kí mé let len azok kal, akik
ezt nem lát ják be. Így nagy buz gó sá -
guk ban a ta nít vá nyok le éget né nek
egy sa má ri ai fa lut, el ker ge tik a gyer -

me ke ket Jé zus tól, csönd re in tik a ki -
a bá ló je ri kói va kot. Ha a ta nít vány
fon tos sá ga tu da tá ban van, ak kor
resz kes sen min den ki, aki nem se gí ti
az ügyet.

Döb be ne tes ez a ket tős ség. Ha ró -
lunk és ké nyel münk ről van szó, ak kor
nem hat meg az igaz ság, nem ér de kel
az ügy, csak meg kap jam mind azt,
ami jár ne kem. Ha pe dig a me net élén
me gyek, ak kor ne za var jon sen ki.

Va jon hogy lát ben nün ket az Is ten?
Ho gyan vi se li el, hogy mi köz ben
meg ment, mi csak ké nyel münk re
tu dunk gon dol ni? Va jon hogy vi sel -
te, hogy mi köz ben ki hoz ta a né pet a
rab szol ga ság ból, ők csak a ha suk ra
gon dol tak? Tény leg ne héz fel fog ni,
hogy mi tör tént ott. Mi köz ben az Is -
ten el ho má lyo sít ja az egyip to mi is -
tent, a Na pot, ket té vá laszt ja a ten gert,
új ha za fe lé ve ze ti a né pet, és sza bad -
sá got ad ne kik, ők azt mond ják, éhe -
sek va gyunk! El fe lej tet ték már az
összes cso dát, nosz tal gi á val gon dol -
nak az egyip to mi idők re, a bol dog
rab ság ra. Már nem ér zik az ak ko ri ve -
ré sek fáj dal mát, csak az éh ség mar -
ja őket. A sza bad ság ér ték te len né vált
szá muk ra.

A pusz tá ban min den ér ték te len -
né vá lik, min den el mé let, min den ér -
tel me zés, már nem szá mít az ék szer,
nincs je len tő sé ge a va gyon nak. A
pusz tá ban nincs ha gyo mány, nincs
kul tú ra, ott csak egyet len kér dés
van, az élet. Ott min den a visszá já -
ra for dul. Nagy ügyek lesz nek je len -
ték te le nek, szent cé lok ér tel met le -
nek, mert nincs éle lem, ve szély ben
az élet.

Ek kor kö vet ke zik a leg na gyobb
cso da, a man na. Mert az Is ten leg -
na gyobb cso dá ja nem a ten ger ket -

té vá lasz tá sa volt, nem a tíz csa pás,
nem is a für jek, ha nem a man na.
Mert eb ben ir ga lom van. Meg ma -
gya ráz ha tat lan ir ga lom. Mi ez? Még
min dig élünk, még min dig le het,
még ezt is le het? Ezt kér dez het ték
egy más tól Ni nive la kói a negy ve ne -
dik reg gel. Az elő ző éj jel úgy fe küd -
tek le, hogy nem le het tek ben ne
biz to sak, hogy még lát ják egy mást.
Mi ez? Mi ez a nap ról nap ra meg úju -
ló ke gye lem? 

A man nán ke resz tül meg ért he ti a
nép, hogy az Is ten nem al ka lom sze -
rű en se gít, nem egy-egy cso dá val to -
vább len dít, nem egy sze rű en ad, ha -
nem gon dos ko dik ró lunk. Ad ni, akár
so kat is, könnyű, de egy éle ten ke -
resz tül gon dos kod ni va la ki ről, az
ma ga a cso da. A pusz tá ban új nép
szü le tik, amely nek az éle te nem a sa -
ját ke zé ben van. Ta lán meg ér tik,
hogy az Is ten nem csu pán krí zi sek -
ben se gít, egyéb ként pe dig jól el va -
gyunk, ha nem nap ról nap ra gon dos -
ko dik ró lunk. Lé tünk alap ja nem a tu -
dá sunk, nem ha gyo má nyunk, nem
tör té nel münk, ha nem az Is ten min -
den na pi ir gal ma.

g Ócsai Zol tán

Imád koz zunk! Min den ha tó, örök Is -
ten! Vét ke ink el le nünk ta nús kod -
nak, még is hoz zád for du lunk. Ne
fe led kezz meg ke gyel med ről, és ne
hagyj min ket vi gasz ta lás nél kül! Erő -
sítsd szí vün ket igéd del, hogy ne a föl -
di e kért ag gód junk, ha nem be tel jünk
or szá god ja va i val, az Úr Jé zus Krisz -
tus ál tal, aki ve led és a Szent lé lek kel
Is ten, él és ural ko dik mind örök kön-
örök ké. Ámen.
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Gon dos ko dom, te hát vagy!

SE MPER REFOR M ANDA

„... nincs egyetlen zsoltár, amely ne
magasztalná Istent hűsé gé ért, igé -
jéért és igazságáért, és amelyben a
lelkiismeret ne a hozzá való hűsé gét
gyakorolná, hogy megértsük, Isten
ren de lé sének teljesítése a jám bor
hit ben, az ő kegyelmében való meg-
 vigasztalódásban és az ir gal  mas ság -
nak örvendező lel ki ismeretben la -
ko zik. Az Isten ben ör vendező szív
pe dig ezek sze rint cselekszik, vagyis
kényszer nélkül, víg kedvvel mun -
kál  kodik, és viseli a nyomo rú ságot.”

d Luther Márton:
Utószó a Zsoltárok könyvéhez

(Szita Szilvia fordítása)

Most nem sietek,
most nem rohanok,
most nem tervezek,
most nem akarok,
most nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.

Most megnyugoszom,
most elpihenek
békén, szabadon,
mint gyenge gyerek,
és nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.

S míg ölel a fény
és ölel a csend,
és árad belém,
és újjáteremt,
míg nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten,

új gyümölcs terem,
másoknak terem,
érik csendesen
erő, győzelem…
ha nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.

Túrmezei Erzsébet

Ha nem teszek semmit sem
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b A sze mé lyes kap cso lat te -
rem tés szem pont já ból
fon tos és in for ma tív ta lál -
ko zó hely szí ne volt már ci -
us 3-án, szer dán egy há -
zunk or szá gos iro dá já nak
Ül lői út 24. szám alat ti
nagy ta nács ter me. A ti -
zen hét fős es pe re si ta nács
tar tot ta itt ülé sét az zal a
cél lal, hogy sze mé lye sen
meg is mer ked je nek az or -
szá gos ad mi niszt rá ció
min den egyes dol go zó já -
val. A ta lál ko zót Ben ce
Im re, a Bu dai Egy ház me -
gye es pe re se kez de mé -
nyez te még ta valy, Gab nai
Sán dor es pe res fel ve té se
alap ján.

A nap fo lya mán a püs pö ki ta -
náccsal – az az egy há zunk há -
rom püs pö ké vel – ki egé szül -
ve pon tos be osz tás sze rint ér -
kez tek be mu tat ko zó be szél ge -
tés re az Ül lői úti iro da osz tá -
lya i nak, mun ka ága i nak dol go -
zói, re fe ren sei. 

Há zi gaz da ként Ká kay Ist -
ván or szá gos iro da igaz ga tó
fo gad ta az es pe re si és a püs -
pö ki ta nács tag ja it. Mi u tán
egyen ként, pár szó val be mu -
tat ta mun ka tár sa it, át ad ta ne -
kik a szót. A kol lé gák mun ka -
kö rük ről, na pi fel ada ta ik ról
épp úgy be szá mol tak, mint
ar ról, hogy mi ó ta dol goz nak
az or szá gos iro da kö te lé ké ben,
va la mint né hány szót szól -
tak csa lá di hát te rük ről és egy -
há zi kö tő dé sük ről is. Ezek
után az es pe res és püs pök
ven dé gek tet tek fel kér dé se ket
a – nem egy eset ben név ről,
te le fon ból már is mert – most

„arc cal”, sze mé lye sen is meg -
is mert mun ka tár sak nak. A
ta lál ko zás a köl csö nös meg is -
mer ke dés mel lett te hát jó al -
ka lom volt ar ra is, hogy az
egy há zi ve ze tők az egyes osz -
tá lyok, mun ka ágak ak tu á lis
ügye i ről nap ra ké szen tá jé ko -
zód ja nak.

A nagy iz ga lom mal és ké -
szü lő dés sel várt esz me cse rén
min den osz tály és mun ka ág
dol go zói meg je len tek, azok -
nak a – több nyi re lel ké szi
mun kát vég ző – re fe ren sek nek
a ki vé te lé vel, akik nek a szol gá -
la tát az es pe re si kar már ko -
rább ról is mer te.

A dél után a gyűj te mé nye ké
volt: az Evan gé li kus Or szá gos
Könyv tár, a Le vél tár, il let ve a
Mú ze um a gyűj te mé nyi ve ze -
tők rész vé te lé vel az evan gé li -
kus egy ház köz sé gi gyűj te mé -
nyek ke ze lé sé nek té má já ban
foly ta tott tár gya lást az es pe re -
si ta náccsal.

Mint Ká kay Ist ván el mond -
ta, öröm mel fo gad ta a püs pö -
ki és es pe re si ér dek lő dést, kö -
szö ne tét fe jez te ki az egy ház -
ve ze tők egész na pos ak tív je -
len lé té ért, va la mint meg kö -
szön te az iro da dol go zó i nak
po zi tív és konst ruk tív hoz zá -
ál lá sát is.

Az el ső vissza jel zé sek sze -
rint az es pe re sek hasz nos -
nak ta lál ták a ta lál ko zást, és
ki fe jez ték ab bé li re mé nyü -
ket, hogy ha son ló ta lál ko -
zók ra a jö vő ben is – akár
éven te – sor ke rül het, fo lya -
ma tos sá té ve és épít ve ez zel
az egy ház me gyék, egy ház ke -
rü le tek ve ze tői és az ad mi -
niszt rá ció dol go zói kö zöt ti
sze mé lyes kon tak tust.

g K. D.

Egy há zunk lelkészi
középvezető i nek vi zi tá ci ó ja

az or szá gos iro dá ban

La punk 13., „Pres bi te ri” ol da lán tu dó -
sít a Dé li Egy ház ke rü let Bony há don
tar tott gyü le ke zet ve ze tői kon fe ren ci -
á já ról. Úgy ér zem, fon tos, hogy eb ben
az út ke re ső, tá jo ló ro vat ban is ki tér -
jek a ta lál ko zó fő  té má já ra, a lel ké szi
és vi lá gi ve ze tők együtt mű kö dé sé nek
kér dé sé re gyü le ke ze te ink ben.

A kér dés szo mo rú ak tu a li tá sa,
hogy az utób bi idő ben szá mos egy -
ház köz ség ben pat ta ná sig fe szült a
hely zet lel ké szek és fel ügye lők, pres -
bi te rek kö zött. A fe szült ség ké pé nél
ma rad va, több he lyütt el is sza kadt
az a bi zo nyos húr: az egy ház ke rü let
fe gyel mi ta ná csa kény te len volt fel -
men te ni az érin tett lel ké sze ket. En -
nek a ke ser ves fo lya mat nak a rész -
le te i ről in ter jú ol vas ha tó ke rü le -
tünk és egy há zunk in ter ne tes hon -
lap ján (részletek az interjúból la -
punk 13. ol da lán – a szerk.), így er -
ről itt most nem kí vá nok szól ni. Az
vi szont mind annyi unk ér de ke, hogy
ta nul junk a fáj dal mas lec kék ből. 

Bib li kus, teo ló gi ai ala po kon kell
tisz táz nunk: mit je lent egy há zunk ban
a ve ze tés, a pász to ro lás fe le lős sé ge?
Mit ér tünk egye te mes pap sá gon?
Mit je lent a kul csok ha tal ma? Hol van
a ha tá ra a gyü le ke ze ti au to nó mi á nak?
Hogy élik meg lel ké sze ink és fel ügye -
lő ink az úgy ne ve zett pa ri tásnak, az
egy há zi és vi lá gi elem egyen sú lyá nak

pro tes táns örök sé gét? Aján dék-e a
má sik, vagy le győ zen dő ri vá lis? 

Ezek kel a na gyon is ak tu á lis, nem
egy he lyen ége tő kér dé sek kel szem -
be sül tünk a bony há di hét vé gén, ahol
a zá ró úti ál dás ban Jé zus sza vát idéz -
tem. Ő tu da to san ket te sé vel ál lít ja
szol gá lat ba ta nít vá nya it: „…el küld te
őket ma ga előtt ket te sé vel min den vá -
ros ba és hely ség be, aho vá men ni ké -
szült.” (Lk 10,1) Mi is a fel tá ma dott Úr
út ké szí tői le he tünk, ha meg ta nu -
lunk együtt hall gat ni a Mes ter re, és
oda fi gyel ni egy más ra is a ha té kony
együtt mű kö dés ér de ké ben. 

Meg ke rül he tet len kér dés: va jon
szárny-e a má sik vagy te her? Még
sze mé lye sebb re for dít va a böj ti ön -
vizs gá la tot: én va jon fel eme lő szárny
va gyok-e a má sik szá má ra vagy ne -
héz ko lonc? Ne tán egy szer re len nénk
szárny és te her is?!

„Szárny és te her” – is me rős le het
ez a cím, hi szen az Evan gé li kus Élet
feb ru ár 21-i szá ma in ter jút kö zölt
Óno di Sza bolcs bony há di is ko la -
igaz ga tó val, aki tag ja volt an nak a ta -
nács adó tes tü let nek, amely se gí tet -
te a Szárny és te her cí mű kö tet meg -
je le né sét. Ezt a több mint két száz ol -
da las ta nul mányt az úgy ne ve zett
Böl csek Ta ná csa ké szí tet te a ne ve lés-
ok ta tás rend sze ré nek új já épí té sé re és
a kor rup ció meg fé ke zé sé re Só lyom

Lász ló köz tár sa sá gi el nök meg bí zá -
sá ból.

Büsz kék le he tünk ar ra, hogy a
négy ta gú Böl csek Ta ná csá ban dol go -
zik Cser mely Pé ter pro fesszor is, aki
tu da to san vál lal ja pé csi, evan gé li -
kus gyö ke re it. Er ről meg ka pó őszin -
te ség gel és hi te les ség gel vall a Mi ért
hi szek? so ro zat ban meg je lent in ter -
jú kö tet ben. (Há ló za tok bű vö le té ben,
Ka i rosz Ki adó, 2010) 

A ne ves há ló zat ku ta tó val ké szült
in ter jú szá mos olyan ér té kes gon do -
la tot tar tal maz, amely té mánk szem -
pont já ból is meg szív le len dő út mu ta -
tás. Cser mely Pé ter nem csak szak sze -
rű di ag nó zist ad tár sa dal munk vál sá -
gos ál la po tá ról, ha nem a te rá pia fe -
lé is jár ha tó utat kí nál. 

A böl cse ket a leg jobb szó sze rint
idéz ni: „A ma gyar tár sa da lom szer -
ke ze te meg za va ro dott, el hasz ná ló -
dott és el öre ge dett. Az öre ge dő, el hasz -
ná ló dó há ló za tok szem pont já ból is
rend kí vül fon tos a vál ság és a vál ság

utá ni új já épí tés… A há ló zat szer ke -
ze tét a vál ság meg fi a ta lít ja, pon to san
úgy, aho gyan egy er dőt meg fi a ta lít egy
er dő tűz, ame lyik fel ége ti a fel gyűlt
élet te len szer ves anya got.”

Ta lán meg le pő, de na gyon is bib -
li kus a krí zis nek ez a re mény te li
pers pek tí vá ja. Kik re le het szá mí ta ni
eb ben a tisz tu lá si és meg úju lá si fo lya -
mat ban? Az evan gé li kus bölcs nek er -
re is van bá to rí tó lá tá sa: „Min den
olyan em ber mér he tet le nül nagy
kincs a kör nye ze tünk ben, aki ben még
ma radt egy szik rá nyi bi za lom, aki ké -
pes nor má lis, őszin te, a köl csö nös el -
is me ré sen és tisz te le ten ala pu ló em -
be ri kap cso la tok épí té sé re. Ha már
meg ta lál tuk a tár sa in kat, szi ge tet
kell ké pez nünk ve lük. A sa ját há ló za -
tos já ték el mé le ti ered mé nye ink is
meg mu tat ták, hogy az együtt mű kö -
dők szi ge tei ké pe sek tar tó san fenn ma -
rad ni a nem együtt mű kö dők ten ge ré -
ben is. Ha son ló kép pen, a tár sa da lom
ér ték- és bi za lom szi ge tei fel be csül he -
tet le nül fon tos sá vál nak bár mely vál -
sá gos idő szak ban… Ki emelt a fe le lős -
sé ge azok nak a cso por tok nak is, ame -
lyek ér té ke ket őriz nek. En nek egyik
leg fon to sabb le té te mé nye sei ma nap -
ság az egy há zak. Fon tos len ne, hogy
az egy há zak még több, a tag ja ik és ve -
ze tő ik egész éle té vel, egész in teg ri tá -
sá val alá tá masz tott, hi te les és vi lá -

gos ér ték íté let tel se gít sék a tár sa da -
lom ér ték tisz tá zó fo lya ma tát.”

Sze ret ném hin ni, hogy bár egy há -
zunk, gyü le ke ze te ink éle te is erő sen
fer tő zött a kap cso la ti za va rok tól,
még is az együtt mű kö dők olyan szi -
ge te i vé vál ha tunk, akik egy mást és
má so kat is se gí tő, meg tar tó há ló zat -
tá fej lőd nek. Ezt a gyó gyí tó fo lya ma -
tot igye ke zett elő moz dí ta ni a bony -
há di kon fe ren cia is.

Eh hez kap ha tunk va ló ban bölcs
ta ná csot Cser mely pro fesszor köny vé -
ből. Le gyen övé a zár szó is: „A vál ság
ilyen kö zös sé gi kap cso ló dá sok ese tén
lesz a ka taszt ró fá ból esély. Esély ar ra,
hogy va la mi újat, job bat ál lít sunk elő.
A meg ol dás egyik na gyon fon tos kul -
csa a ke zünk ben van. Fur csa hely zet
állt azon ban elő. A kulcs egyi künk nél
sin csen kü lön-kü lön, ha nem mind -
egyi künk ke zé ben van, együt te sen!”

Há ló zat épí tés
É GTÁJOLÓ

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

Mind nyá jan ke res sük a le he -
tő sé ge ket, al kal ma kat, he lye -
ket ar ra, hogy leg alább pár
perc re meg áll junk, és to vább -
gon dol juk sze mé lyes élet utun -
kat, kül de té sün ket. A To rony -
él mény me di tá ci ós ös vény Jé -
zus szen ve dé sé nek nyolc ál lo -
má sán ke resz tül sze ret ne mi -
nél fel jebb és kö ze lebb vin ni a
fel tá ma dás tit ká hoz. Az egész

év ben lá to gat ha tó ös vény
egye dül ál ló mó don ad al kal -
mat arra, hogy belső utunkat
járjuk.

Nyolc van lép cső fok. Ta lán
nem sok, de itt egy-egy lé pés
még is szá mít, mert sú lya van.
Úgy, mint sza va ink nak, imád -
sá ga ink nak, s fel fe lé ha lad va
nem csak a lé pé sek lesz nek
egy re ne he zeb bek… Mind -

nyá jan ke re sünk he lye ket, te -
re ket, me lyek biz ton sá got és
in ti mi tást ad hat nak ün ne pe in -
ken, hét köz nap ja ink ban. A
ba la ton bog lá ri evan gé li kus
temp lom kü lön le ges épí té sze ti

adott sá ga i val elő se gí ti – nem
csak böjt ben –, hogy át él hes -
sük a hús vét cso dá ját, és ne -
künk is le gyen „to rony él mé -
nyünk”.

g Czön dör Ist ván

„To rony él mény”
Me di tá ci ós ös vény a temp lom to rony ban

b Nagy böj ti me di tá ci ós ös vény lá to gat ha tó böjt har ma dik
va sár nap já tól a ba la ton bog lá ri evan gé li kus temp lom
tor nyá ban. Az el csen de se dés re és „za rán dok lat ra” vá gyó -
kat egész év ben vár ja a „lé lek tú ra”, amely ről az aláb bi ak -
ban az egy ház köz ség gyü le ke ze ti mun ka tár sá nak gon do -
la ta it oszt juk meg ol va só ink kal.

Meg hí vó logókiállításra
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház lo gó pá lyá za tá ra ér ke zett pá lya mű vek vá -
lo ga tá sá ból a Lu ther Ki adó az evan gé li kus köny ves bolt ban (1085 Bu da pest, Ül -
lői út 24.) ki ál lí tást ren dez, me lyet már ci us 16-tól áp -
ri lis 30-ig, hét köz na po kon 9 és 17 óra kö zött min -
den ked ves ér dek lő dő meg te kint het.

Vá sár ló ink le ad hat ják sza va za ta i kat a ne kik leg -
job ban tet sző terv re, így a kö zön ség dí jas pá lyá zó egy
ér té kes köny vet kap aján dék ba.
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Ba ni ngye ti Ba Ya we – hang zott a hét -
vé gén több gyü le ke ze tünk ben is a ka -
me ru ni ének. A nők idei (hi va ta lo san
március 5-én tartott) vi lág ima nap já -
nak köz pon ti üze ne te fo gal ma zó -
dott meg az egy sze rű dal egyet len, rö -
vid so rá ban: Di csér jé tek az Urat!

Nem túl na i vak af ri kai test vé re ink?
Le het sé ges fel szó lí tás ra ör ven dez ni?
Ké pes le het az em ber csak úgy, pa -
rancs ra ma gasz tal ni az Is tent? Akik -
nek két sé ge ik vol tak efe lől, az ima na -
pi együtt lé te ken meg ta pasz tal hat -
ták, hogy a ka me ru ni asszo nyok uj -
jon gó hi te ma gá val ra ga dó.

Öröm – eb ben az egy szó ban
fog lal ták össze ta pasz ta la ta i kat azok
az asszo nyok, aki ket meg kér tem,
küld je nek né hány so ros be szá mo lót
a ná luk meg ren de zett al ka lom ról.
Azon túl, hogy jó volt új ra együtt
len ni a más fe le ke ze tű ek kel, is mét
át él ni a kö zös imád ság ere jét, mind -
annyi an ki emel ték, hogy szá muk ra
idén a leg na gyobb aján dé kot az af -
ri kai nők élő bi zony ság té te le je len -
tet te.

Meg szé gye ní tő volt már az is ten -
tisz te le tek ele jén hal la ni a ka me ru -
ni asszo nyok val lo má sát: „Mi Is tent
Ka me run ban éle tünk ne héz sé gei
kö ze pet te ma gasz tal juk, mi vel az
éle tet Is ten leg na gyobb aján dé ká nak
tart juk. (…) A »ha lál ár nyé ká nak
völ gyé ben« is tud ják ná lunk az ár -

vák, öz ve gyek, fo gya té ko sok, HIV-
ví rus sal fer tő zöt tek, hogy Is ten ve -
lünk van.”

Mennyi re más képp lát ják a dol go -
kat az af ri ka i ak! – ír ta az egyik lel -
kész nő. Mi itt Ma gyar or szá gon a
sö té tet is sö té tebb nek kép zel jük a va -
ló sá gos nál, ők meg a csu pa ár nyék
mö gött is fel is me rik a fényt. Idén ők
meg ta ní tot tak ben nün ket iga zi „vi lág -

lá tás ra”, ör ven de ző, Is tent di csé rő
élet re – zár ta be szá mo ló ját. 

De örö möt je len tett az is, hogy sze -
rény ju bi le um ra em lé kez het tünk. Hu -
szon öt esz ten dő vel ez előtt ren dez het -
tük meg elő ször szer ve zett for má ban
Ma gyar or szá gon a nők vi lág ima nap -
ját. Al ber ti ben, ahol a részt ve vők az
evan gé li kus is ko la tor na ter mé ben
gyűl tek össze, és még ki ál lí tást is
ren dez tek az elő ző esz ten dők fo tó i ból,
„kel lé ke i ből”. Nem kis büsz ke ség gel
osz tot ták meg örö mü ket, hogy ők –
mint la punk nak adott in ter jú já ban Ro -
szík Mi hály né be szá molt róla – nem
hi va ta lo san már hu szon hét év vel ez -
előtt meg tar tot ták az al kal mat. Ek kor
a lá nyok és asszo nyok még kéz zel írott
la pok ról ol vas ták fel az imád sá go kat. 

Má ra nemcsak a tech ni kai esz kö -
zök „ar ze nál ja” áll a női világima nap
szer ve ző i nek ren del ke zé sé re (pro -
jekt orok, céd éle me zek, nyom ta tott li -
tur gi ai szö ve gek), de né mely kö zös ség -
nek idén még az is meg ada tott, hogy
„benn szü löt te ket” lát has son ven dé gül.
Így tör tént pél dá ul Kő sze gen, ahol a
vá ros ban ta nu ló két ka me ru ni di ák
vett részt és szol gált az ima na pi al kal -
mon. Ott az ő dob kí sé re tük mel lett

hang zott – im már nem pa rancs ra, ha -
nem szív ből – az ének: Ba ni ngye ti Ba
Ya we, az az di csér jé tek az Urat!

A szer ző evan gé li kus lel kész, a Női
Misszi ói Szol gá lat ve ze tő je
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Pá lyá zat
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Gyűj te mé nyi Ta ná csa pá lyá za tot
ír ki a gyü le ke ze ti gyűj te mé nyek – köny vek/könyv tá rak, le vél tá ri és irat -
anyag, mű tár gyak – ré szé re. A pá lyá zat cél ja: elő se gí te ni a gyü le ke ze ti
gyűj te mé nyek mű kö dé sét, ren de zé sét és ál lag meg óvá sát.

Pá lyá za ti tud ni va lók

A pá lyá zók kö re: evan gé li kus egy ház köz sé gek, ame lyek nem ren del kez -
nek az or szá gos gyűj te mé nyi ke ret ből tá mo ga tott szak gyűj te ménnyel.

Pá lyáz ni csak hi ány ta la nul ki töl tött űr la pon le het, amely a http://gyt.lu -
the ran.hu/pa lya zat cí men le tölt he tő, il let ve a Gyűj te mé nyi Ta nács cí -
mén igé nyel he tő: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 20/824-3881. E-mail:
gy uj te me nyi.ta nacs@lu the ran.hu

A pá lyá zat pos tá ra adá sá nak ha tár ide je: áp ri lis 15. Cím: Gyűj te mé nyi
Ta nács, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Ha tár időn túl ér ke zett pá lyá za to kat
nem fo gad ha tunk el.

A be nyúj tott pá lyá za tok el bí rá lá sá ról a nyer tes pá lyá zó kat má jus 1-
jé ig ér te sít jük.

A pá lyá zat meg va ló sí tá sá nak ide je: má jus 1. – no vem ber 30.
Ha a gyü le ke zet több té má ra is pá lyá zik, min den egyes té má hoz (pá -

lyá za ti al pont hoz) kü lön űr la pot kell ki töl te nie.
A pá lyá zat ban leg alább 15 ön részt kell biz to sí ta ni.
Nem pá lyáz hat nak azok a gyü le ke ze tek, ame lyek 2008–2009-ben nem

küld ték vissza a gyűj te mé nyi fel mé rés kér dő íve it, vagy nem szá mol tak
el ko ráb bi pá lyá za tuk kal.

El szá mo lás: az el nyert összeg ről és az el vég zett mun ká ról de cem ber
20-ig kell el szá mol ni, amely hez mel lé kel ni kell az el vég zett mun kák kal
kap cso la tos be szá mo lót, res ta u rá lá si mun ka la pot és a gyü le ke zet ne vé -
re ki ál lí tott szám lák má so la tát; a köny vek ről és/vagy az irat anyag ról ké -
szült jegy zé kek má so la tát, il let ve a szá mí tó gé pes táb lá za tot a pá lyá zat -
ban elő ír tak sze rint; a be szer zett esz kö zök kel, tár gyak kal kap cso la tos,
a gyü le ke zet ne vé re ki ál lí tott szám lák má so la tát.

Ha a pá lyá zó a ka pott összeg ről nem szá mol el, a tel jes össze get vissza
kell utal nia a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház szám lá já ra, és a kö vet -
ke ző há rom év ben nem pá lyáz hat.

Pá lyá za ti té mák

1. Ren de zés és fel dol go zás: Hely be li szak em be rek, gyűj te mé nyi elő adók
vagy az or szá gos gyűj te mé nye ken ke resz tül kért szak em ber ál tal el vég -
zett mun ka dí já ra le het pá lyáz ni.

1.1. A gyü le ke zet köny ve i ről lel tár ké szí té se: a köny vek be pe csé te lé se,
lel tá ri szám mal va ló el lá tá sa, lel tár könyv be va ló be írá sa és jegy zék ké -
szí té se Open Offi ce Calc vagy Mic ro soft Ex cel táb lá zat ban. Pá lyáz ni le -
het száz könyv nél na gyobb mennyi ség fel dol go zá sá hoz szük sé ges mun -
ka díj ra: meg bí zá si díj ra és an nak já ru lé ka i ra vagy szám lás ki fi ze tés re. A
meg pá lyáz ha tó összeg ma xi mum brut tó 150 000 fo rint.

1.2. A gyü le ke zet le vél tá ri és/vagy irat anya gá nak a ren de zé se: az ira -
tok ren de zé se, jegy ze te lé se (a cso mók/dosszi ék/kö te tek sor szám mal va -
ló el lá tá sa); cso ma go lás (dosszi é ba, Kör per-sza lag gal át kö tés – nyi tott
pol con tá ro lás ese tén do bo zo lás); le vél tá ri jegy zék ké szí té se szö veg szer -
kesz tő vel, az irat egy sé gek szám sor rend jé ben (a fon to sabb ira tok ról da -
rab szin tű jegy zék). Pá lyáz ni le het mun ka díj ra: meg bí zá si díj ra és an nak
já ru lé ka i ra vagy szám lás ki fi ze tés re. A meg pá lyáz ha tó összeg ma xi mum
brut tó 150 000 fo rint.

2. Ál lag meg óvás
2.1. A gyü le ke zet köny ve i nek és/vagy le vél tá ri/irat anya gá nak és/vagy

mű tár gya i nak biz ton sá gos meg őr zé sét se gí tő esz kö zök be szer zé se, be ru -
há zás (pél dá ul ri asz tó ra, zár ra, zár ha tó szek rény re, le vél tá ri és könyv -
do bo zok ra, te rí tők tá ro lá sá ra al kal mas hen ger re le het pá lyáz ni). A meg -
pá lyáz ha tó összeg ma xi mum brut tó 200 000 fo rint.

2.2. A gyü le ke zet mű tár gya i nak res ta u rá lá sa: A pá lyá zat hoz mel lé kel -
ni kell a szak res ta u rá to ri ár aján la tot, amely nek be szer zé sé ben az Evan -
gé li kus Or szá gos Mú ze um se gít. A meg pá lyáz ha tó összeg ma xi mum brut -
tó 400 000 fo rint.

H I R D E T É S

A hónap könyve – márciusban
a Luther Kiadótól 30 kedvezménnyel

Philip Melanchthon:
Levelek Európának

Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét
ked vez mé nye sen!
Eredeti ára: 600 forint. 

http://bolt.lu the ran.hu/
E-mail: ki ado@lu the ran.hu
Fax: 1/486-1229 • 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.

Sok sze re tet tel hív juk nyug dí jas és öz vegy pap né/pap nő test vé re in ket or -
szá gos csen des nap ra már ci us 27-én 9.30-tól 15.30-ig a De ák té ri evan -
gé li kus gyü le ke zet I. eme le ti ter mé be (Bu da pest V., De ák tér 4.). Té ma:
Hon nan jöt tünk – mer re tar tunk?

Az egy ház ha jó ja a 20. szá zad má so dik fe lé ben cím mel D. Ke ve há zi
Lász ló nyu gal ma zott lel kész, egy ház tör té nész tart elő adást. A dél előtt
fo lya mán Thur nay Bé lá né Schu lek Vil ma mu tat ja be és de di kál ja Ter -
mő csip ke bo kor cí mű, édes any ja éle tét és szol gá la tát be mu ta tó köny vét.

Bár az al ka lom el ső sor ban nyug dí ja sok nak szól, a szer ve zők nagy sze -
re tet tel hív ják és vár ják az ér dek lő dő ak tív pap né kat is! Je lent kez ni már -
ci us 19-ig le het az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ki hi va ta lá nál (1125 Bu -
da pest, Szi lá gyi Er zsé bet fa sor 24.; te le fon: 1/394-2448, 20/824-4111; e-
mail: esza ki.ke ru let@lu the ran.hu.).

H I R D E T É S

El ső íz ben hív ta össze kö zép is ko lái
di ák új ság ja i nak szer kesz tő it a Ma -
gyar or szá gi Re for má tus Egy ház
(MRE). A ren dez vényt szer ve ző Re -
for má tus Pe da gó gi ai In té zet part ne -
re a Pro tes táns Új ság írók Szö vet sé -

ge volt, amely nek el nö ke, No votny
Zol tán – töb bek kö zött – az Evan -
gé li kus Élet szer kesz tő sé gé nek mun -
ka tár sa it kér te fel szak mai alap is me -
re tek, il let ve az evan gé li kus di ák-
mé dia mű he lyek ta pasz ta la ta i nak

át adá sá ra. Az MRE zsi na ti szék  há -
zá ban már ci us 5-én ugyan ti zen két
re for má tus kö zép is ko la mint egy
negy ven di ák ja ta lál koz ha tott, de a
fél na pos kon fe ren ci án ez út tal csak
a szent end rei, a ta tai és az egyik
deb re ce ni gim ná zi um lap já nak rész -
le te sebb elem zé sé re fu tot ta az idő -
ből. A lá tott pre zen tá ci ók azon -
ban meg győ ző en bi zo nyí tot ták,
hogy test vér egy há zunk kö zép is ko -
lá i ban ko mo lyan ve szik az ön kép -
zés nek ezt a fó ru mát, hi szen – mi -
ként Már kus Gá bor in té zet ve ze tő
fo gal ma zott – „a di ák új ság írás egy -
szer re te het ség gon do zás és köz -
éle ti ne ve lés”.

g Ka lo csai Ri chárd fel vé te le

Református diák-médiaműhely

Út, igaz ság, élet cím mel evan gé li zá ci ós so ro zat lesz a cell dö möl ki evan -
gé li kus gyü le ke zet ben. Sze re tet tel hí vunk min den ér dek lő dőt már ci us
12-én és 13-án, pén te ken és szom ba ton 18 óra kor a gyü le ke ze ti te rem -
be (Ba ross u. 34.), már ci us 14-én, va sár nap 10 óra kor az evan gé li kus temp -
lom ba (Ost ffy Mi hály tér). Az ige hir de tés szol gá la tát Sze ve ré nyi Já nos
or szá gos misszi ói lel kész vég zi. A ze nei rá han go ló dást pén te ken az Ádám
Je nő Ze ne is ko la nö ven dé kei, szom ba ton a Ber zse nyi Dá ni el Gim ná zi -
um di ák jai se gí tik. A be lé pés díj ta lan.

H I R D E T É S

Ka me ru ni ak kal ün ne pel tünk
g B. Pin tér Már ta

Vendégségben a pesti metodistáknál a fasori evangélikusok

Kameruni diákok az imanapi alkalom résztvevőinek körében, Kőszegen
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Az 1610-es zsol nai zsi nat má ig tar -
tó ha tá sa it is mer tet te Ker tész Bo -
tond tör té nész. Ez a zsi nat, amely -
nek négy szá za dik év for du ló ját a
szlo vák evan gé li ku sok idén nyáron
ün nep lik, a ma gyar evan gé li kus
egy ház ki ala ku lá sá ban is dön tő je -
len tő ség gel bírt: ott fek tet ték le a
mai egy ház kor mány za ti rend szer
alap ja it, ha tá roz ták meg pél dá ul a
püs pö kök fel adat kö rét és a vi lá gi-
egy há zi pa ri tás el vét.

Bándy György, a Po zso nyi Co me -
ni us Egye tem Hit tu do má nyi Ka rá -
nak pro fesszo ra a bib li ai ős tör té net
alap ján be szélt a né pek ke let ke zé sé -
ről, és osz tot ta meg a je len le vők kel
ér té kes és át gon do lás ra kész te tő
fel is me ré sét: a nyel vek kü lön bö ző -
sé ge és a nem ze tek lé te zé se nem
ere de ti, te rem tés be li ál la pot, ha nem
egy bűn nek a kö vet kez mé nye. Még -
pe dig an nak, hogy Bá bel ben egy
em ber – Nim ród – erő sza ko san,
má sok el nyo má sá val ha ta lom ra
tört, és így szem be szállt Is ten ter -
vé vel. Ha az em ber ez zel tisz tá ban

van, mind járt más kép pen vi szo -
nyul sa ját nem ze ti, nem ze ti sé gi
iden ti tá sá hoz is. 

Vé gül a két kul tú rá hoz kö tött ér tel -
mi sé gi lét fe le lős sé gét vá zol ta Hunčík
Pé ter du na szer da he lyi et no pszi cho ló -
gus, pszi chi á ter, író. Tri a non fáj dal mas
ese mény volt, de ez nem de ter mi nál -
hat ja egy szer s min den kor ra a ma gyar–
szlo vák vi szonyt – fejtette ki. Fi gyel -

mez te tett ar ra, hogy a szlo vá ki ai ma -
gyar ki sebb ség sor sá nak in té zé sé ben
mind két ál lam nak azo nos fel ada tai
vannak. Konk rét ten ni va ló kat so rolt fel,
ame lye ket Ma gyar or szág nak fi gye -
lem be kel le ne ven nie: „le győ zés” he lyett
tö re ked jen a meg egye zés re; a két fél kö -
zött ala kít son ki egyen ran gú part ne ri
vi szonyt, és ne tűr je, hogy a szél ső ség
ala kít sa a ki sebb sé gi po li ti kát.

A ta lál ko zó szombat délután ke rek -
asz tal-be szél ge tés sel és úr va cso rás
is ten tisz te let tel zá rult, ame lyen Fa bi -
ny Ta más püs pök szol gált. A je len lé -
vők ma guk kal vi het ték a kö zö sen le -
vont ta nul sá got: el ső sor ban Is ten hez
tar to zó em ber va gyok, má sod sor -
ban evan gé li kus, és csak a har ma dik
he lyen jön a nem ze ti ho va tar to zá som.

g A. M.

Ma gyar va gyok, ro zum ješ ma?
f Folytatás az 1. oldalról

– Ta nár úr, Ön nek vol tak ne ga tív
ta pasz ta la tai Szlo vá ki á ban ma gyar -
ként, en nek el le né re a szlo vák ság gal,
a szlo vák nyelv vel és iro da lom mal
fog lal ko zik. Ho gyan for dult át a kel -
le met len ta pasz ta lat ér dek lő dés be, sőt
lel ke se dés be?

– Nyu god tan el mond ha tom, hogy
a gond vi se lés az, ami mű kö dés be lé -
pett. Mert nem te het tem ró la, hogy
az apám Ér sek új vá ron ka pott mun -
kát 1942 vé gén, és ott ért ben nün ket
a „fel sza ba dú lás”. Jöt tek a szov jet
meg a cseh szlo vák csa pa tok, és mi
let tünk a fa sisz ták, a ma gya rok, akik
el akar tuk ma gya ro sí ta ni Ér sek új várt.
Ak kor pin cé ben buj kál tunk, ver tek
ben nün ket azért, mert ma gya rok
vol tunk, és csak jó más fél év után si -
ke rült vissza szök ni Bu da pest re. 

Ak kor jött a gond vi se lés: je lent kez -
tem az egye tem re ma gyar–la tin szak -
ra, de szlo vák szak ra vet tek föl, mert
az ön élet raj zom ban ben ne volt Ér -
sek új vár. Ennyi! Ak kor már volt né -
mi kö zöm a Jó is ten hez, el men tem a
lel ki atyám hoz, ahogy az ná lunk, ka -
to li ku sok nál szo kás, és mond tam
ne ki, hogy hát, atya, én ezt már nem
bí rom, mert ne kem ele gem van a
szlo vá kok ból. Most azok után, amik
vol tak, én még szlo vák sza kos is le -
gyek? „Édes fi am, a gond vi se lés sel
nem le het szem be for dul ni” – vá la -
szol ta ő. És na gyon iga za volt.

– Nem volt ez ne héz kez det ben?
Olyas mit ta nul ni, amit nem sze re tett?

– Két évig ne héz volt, és ak kor
dac ból ta nul tam a nyel vet. Job ban
meg akar tam ta nul ni, mint a szlo vá -
kok ma guk. Kí vül ről meg ta nul tam fél

re gé nye ket, no vel lá kat, és így to -
vább, úgy hogy ami kor egy év után
meg szó lal tam Szlo vá ki á ban szlo vá -
kul, ak kor rög tön föl tű nést kel tet tem
az zal, hogy hu sza dik szá zad ele ji, ar -
cha i kus szlo vák iro dal mi nyel vet be -
szél tem. Hát, én egy Jan Je sens ky ne -
vű író tól ta nul tam szlo vá kul, nem na -
gyon ér de kelt a nyelv tan, de az tán az
is jött ma gá tól. 

Az na gyon fon tos, hogy ha az
em ber meg is me ri őket, ak kor ér zi
iga zán, hogy a szlo vák kul tú ra ré sze
a ma gyar or szá gi nak. Ne künk nem -
csak a dél-szlo vá ki ai ma gya rok ér de -
ke sek, ha nem az egész te rü let nek a
kul tú rá ja. Ak kor lesz a mi énk, és az
Eu ró pai Uni ó ban is ak kor for mál ha -
tunk jo got rá, ha meg ta nul juk a szlo -
vák kul tú rát. És ak kor mind járt nincs
prob lé ma! De hát nem ez a hely zet
saj nos. 

– A kö zös múlt is me re te sincs meg
ben nünk olyan mér ték ben, aho gyan
kel le ne…

– Saj nos a szlo vá kok ban sem. Ők
sem is me rik a sa ját múlt ju kat. Én ér -
de kes va gyok szá muk ra, mert most
már több mint öt ven éve va gyok a
pá lyán, és tu dok újat mon da ni ne kik
a sa ját iro dal muk ról és a sa ját mű ve -
lő dé sük ről. 

– Ön a ma gya rok szá má ra is so kat
tud mon da ni a szlo vák kul tú rá ról.
Ke resz tény em ber ként mi ben lát ja fe -
le lős sé gét a ma gyar–szlo vák el len tét -
tel kap cso lat ban?

– Az a baj, hogy nem tel je sít jük az
egy ház ala pí tó já nak a fő pa ran csát, a
sze re tet pa ran csát. Nem vé let len,
hogy Jé zus is vér rel ve rí té ke zett, és
ne ki sem volt könnyű el fo gad ni azt,
hogy meg os to roz zák, hogy tönk re te -
szik. A leg si ke rü let le nebb em be ri
kar ri ert fu tot ta be, a leg mocs ko -
sabb szü le té se és a leg mocs ko sabb
ha lá la volt, ami csak lé te zik, de ez zel
meg mu tat ta, hogy a sze re tet ilyen do -
log! Az a lé nye ge, hogy az em ber ál -
do za tot tud jon hoz ni! Ezt most már
nem ké ri tő lünk sen ki. De hogy ha én
a szlo vák kul tu rá lis kö ze get ma ga mé -
nak aka rom érez ni, egész egy sze rű -
en meg kell is mer ked nem ve le. 

Is ten nem kö ve tel tő lünk cso dá kat,
ha nem na gyon ko moly mun kát és
oda fi gye lést. Na gyon sze re tek min -
den ke resz tény egy há zat, amely az Is -
tent ke re si, és na gyon sze re tem az
öku me nét. Ugyan így va gyok az evan -
gé li kus ság gal is. Na gyon iz gal mas do -
log ez, és na gyon nagy le he tő ség
van szlo vák–ma gyar vi szony lat ban az

evan gé li kus ság ke zé ben. De elő ször
lel ki is me ret-vizs gá la tot kell tar ta -
nunk: a nem ze tet tesszük-e az el ső
hely re vagy Is tent?

– Az evan gé li kus hit olyan ka -
pocs szlo vá kok és ma gya rok kö zött,
amit ki le het ne hasz nál ni.

– Igen, min den kép pen. Bosszú ra
nem le het bosszú val, rossz in du lat ra
nem le het rossz in du lat tal vá la szol ni.
Egész egy sze rű en, ha fél té ke nyek va -
gyunk, ha ha rag szunk a má sik ra, ha
elő íté le te ink van nak, az ne künk rossz,
ma gunk tesszük po kol lá az éle tün ket.
És az po kol, ami a szlo vák–ma gyar vi -
szony ban van. A szlo vá kok nak is po -
kol. Hát mi cso da do log az, hogy a nem -
zet hol sír, hol bosszút akar áll ni? Tes -
sék ke resz tény nem zet nek len ni! Ennyi! 

– Van-e Ön nek va la mi ja vas la ta,
ho gyan le het ne el kez de ni a kap cso lat -
épí tést?

– Én el ső sor ban az is ko lák ra gon -
do lok. Az egy ház tör té ne ti tan köny -
vek ben job ban le kel le ne ír ni a kö zös
tör té nel mi ese mé nye ket, köz ért he tő
for má ban. És kel le ne ta lál ni kap -
cso ló dá si pon to kat. Pél dá ul szlo vák
evan gé li ku so kat meg hív ni it te ni gyü -
le ke ze tek be. Egész egy sze rű en csak
em be ri kap cso la tok ra tö re ked ni,
sem mi egyéb.

– Ez min den kép pen gya kor la ti
fel adat. És nem vár hat juk, hogy a po -
li ti ku sok old ják meg…

– Nem. Min den nem ze ti do log az
egy ház köz re mű kö dé sé vel tör tént
és tör té nik. A ma gyar–szlo vák vi -
szonyt csak és ki zá ró lag az egy ház
tud ja meg ol da ni. Ki zá ró lag az egy ház.

g Adá mi Má ria

Tel je sí te ni a sze re tet pa ran csát
In ter jú Kä fer Ist ván nal, a Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem Szlo vák Tan szé ké nek

nyu gal ma zott ve ze tő jé vel

Iro dal mi dél után
A bu da hegy vi dé ki evan gé li kus
temp lom ban (Bu da pest XII., Kék
Go lyó u. 17.) már ci us 21-én, va sár -
nap dél után 5 óra kor „Nyel vé ben él
a nem zet” cím mel a ha za, nem zet
és nyelv té ma kör ben tar tunk iro -
dal mi dél utánt. Prog ra mun kon
hu szon há rom ver ses és pró zai mű
hang zik el ti zen hat elő adó tol má -
cso lá sá ban öt ze nei be tét tel. A
mű sort össze ál lí tot ta: Ba kos né
Kar dos Pi ros ka. Ze nei szer kesz tő
és köz re mű kö dik: dr. Ecse di Zsu -
zsan na és a gyü le ke zet li tur gi kus
kó ru sa. Az al ka lom ra min den ér -
dek lő dőt sze re tet tel vá runk!

H I R D E T É S

A rév fü lö pi kon fe ren ci át le zá ró pó di um be szél ge tés részt ve vő i től azt kér te a be szél ge tést ve ze tő Fa bi ny Ta más püs -
pök, hogy a ta nács ko zá son el hang zot ta kat vo nat koz tas sák evan gé li kus egy há zunk mai éle té re és fel ada ta i ra. 

A ma gyar or szá gi szlo vák ként je len lé vő No bik Er zsé bet nyu gal ma zott evan gé li kus lel kész a „Tra nos ci us-ke -
gyes ség” má ig ha tó ha tá sa i ról be szélt. Bándy György a két nyel vű som or jai gyü le ke zet ki ala ku lá sá ról, a szlo vák
és ma gyar egy ház ta gok együtt élé sé ről, Sr na Zol tán száz di gyü le ke ze ti fel ügye lő a ma gyar szol gá lat hoz nyúj -
tott ma gyar or szá gi se gít sé g ről szólt. A ha tá ron tú li ak nak nyúj tott tá mo ga tá sá ról és a köz tük vég zett szol gá la -
tá ról em lé ke zett meg Zász ka licz ky Pál.

Hunčík Pé ter az egy ház ál tal kö zölt ér té kek ál lan dó sá gát emel te ki a vál to zó po li ti kai és ha tal mi vi szo nyok
kö zött. Ker tész Bo tond a szlo vák és ma gyar egy ház tör té net új, kö zös ér tel me zé sé nek le he tő sé ge it vil lan tot ta fel.
A mai szlo vá ki ai ma gyar gyü le ke ze tek nem hét köz na pi ne héz sé gei közepette is a szlo vák nem zet irán ti meg -
be csü lé sük ről szólt a kö zön ség so ra i ból Nagy Oli vér al só sze li lel kész és Ba din Ádám, a rozs nyói gyü le ke zet ko -
ráb bi pres bi te re. 

A pó di um be szél ge tés meg erő sí tet te a kon fe ren cia üze ne tét: az ala pok meg van nak, a tég lák és a ha barcs ren -
del ke zés re áll nak a szlo vák–ma gyar vi szony új já épí té sé hez, de a hely zet ja ví tá sá hoz min den ki nek el kell vé gez -
nie sa ját, nem könnyű fel ada tát. 

g -kb-

Az ér mel lé ki Szé kely hí don már ci us
el ső fe lé ben tar tot ták meg az egye te -
mes ima he tet. A va sár na pi al kal -
ma kon püs pö kök szol gál tak, több
száz lel kes gyü le ke zet előtt. 

Feb ru ár 28-án Csűry Ist ván, a Ki -
rály há gó mel lé ki Re for má tus Egy ház -
ke rü let püs pö ke, már ci us 7-én pe dig
Fa bi ny Ta más, az Észa ki Evan gé li kus
Egy ház ke rü let püs pö ke hir det te az
igét. Ez utób bi al kal mon a li tur gi kus
szol gá la tot Sztan kó Gyön gyi, a Ha jdú-
Sza bol csi Evan gé li kus Egy ház me gye
es pe re se vé gez te. Szol gált a gyü le ke -
zet fel nőtt és if jú sá gi ének ka ra. 

A szé kely hí di re for má tus gyü le ke -
zet fi a tal jai két év ti ze de rend sze re sen
részt vesz nek a ti sza do bi öku me ni kus
tá bor ban, il let ve most is ké szül nek a
Nyír egy há zán meg ren de zen dő öku -
me ni kus sza bad egye tem re. Gav rucza
Ti bor he lyi lel ki pász tor a ven dé gek -
nek – akik kö zött ott vol tak a nyír egy -
há za-kert vá ro si gyü le ke zet kép vi se -
lői is – tá jé koz ta tást adott a gyü le ke -
zet és a hoz zá tar to zó óvo da éle té ről.

d EvÉ let-in fó

Fa bi ny Ta más
püs pök

az Ér mel lé ken

Jó té kony sá gi kon cert lesz a Kis -
de ák Óvo da ja vá ra a De ák té ri
evan gé li kus temp lom ban már ci -
us 14-én 19 órai kez dés sel. Mű -
sor: Vi val di: d-moll ver seny mű
két he ge dű re és vo nó sok ra; Bach:
Esz-dúr ver seny mű brá csá ra és
vo nó sok ra; Hän del: g-moll or -
go na ver seny Op. 4. No.3.; Cri -
stoph Förs ter: Esz-dúr ver seny mű
kürt re és vo nó sok ra. Köz re mű kö -
dők: Feny ve si And rea, De recs kei
And rás (he ge dű), Fej ér vá ri Já nos
(brá csa), Me kis Pé ter (or go na),
Be nyus Já nos (kürt), a Lu the rá -
nia ka ma ra ze ne kar és a Cre do
együt tes. Hang ver seny mes ter:
Feny ve si And rea. Igét hir det:
Smi dé li usz Gá bor.

H I R D E T É S
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„Min den, amit el kez dek, ha lad ni
fog. Min den mag, amit el ve tek, ki kel
majd, fá im vi rá goz ni fog nak, és meg -
ter mik gyü möl cse i ket.” Szé che nyi
Ist ván (Bécs, 1791. szep tem ber 21. –
Döb ling, 1860. áp ri lis 8.) ír ta eze ket
a jö ven dö lő mon da to kat, bíz va ab -
ban, hogy amit el kezd, si ke rül ni fog.
De nem ak kor, és nem ál ta la: az
utá na jö vők vi szik di a dal ra.

De mél tók va gyunk-e hoz zá? Él-e
még ben nünk a nem zet fél tés és or -
szág épí tés lá za? Fá ra do zunk-e azon,
hogy „jól te vők” le gyünk mi is?

A nagy po li ti kai el len fél, Kos suth
a leg na gyobb ma gyar nak ne vez te, a
re gény író Ke mény Zsig mond a leg hí -
vebb ma gyar nak, a je les tör té net író,
Szek fű Gyu la pél dát lan ke resz tény-
ma gyar ál lam fér fi ú nak. Szel le mét
szin te min dig adap tál tuk, de leg -
több ször rosszul, fél re ért ve te vé -
keny éle té nek és po li ti kai fi lo zó fi á já -
nak cél ját. „Ha más nem zetek nek
több a kin csük, le gyen mi né künk
több er köl csünk és ha za fi úi sze re te -
tünk…” – ír ta nap ló já ban Szé che nyi. 

Bi zony jó len ne, ha itt tar ta nánk.
Ha gaz dag sá gunk szor gos mun ká ból
szár maz na, és né pünk sok ilyen
nagy sze rű em ber ál tal: sza ba don él -
het ne. Szé che nyi éle té ben, s mond -
hat juk, ha lá lá ban is, szün te len ta nu -
lás ra, mű ve lő dés re, kö zös mun ká ra,
tár sa dal mi össze fo gás ra, a min dig
szét for gá cso ló dó erők kon cent rá lá -
sá ra biz ta tott. „Tő lünk függ min -
den, csak akar juk… Annyi Jó s Ne -
mes van ben nünk, hogy a jó nak
mér té ke könnyen le von ja an nak kis -
ded sú lyát, ami még hát ra van.” Hi -
tel cí mű köny vé ben ra gyog nak ezek
a buz dí tó mon da tok, ma is meg szív -
le len dő út ra va ló ul.

Tra gi kus tör té nel münk kö té sét át-
és át vér zi Szé che nyi fáj dal mas ar ca.
Nem volt 19. szá za dunk nak még egy

ilyen alak ja, aki annyi ra sze mé lyes
sors ként, egyé ni tra gé di a ként él te vol -
na át sa ját ma gyar sá gát. Ön vád gyö -
tör te, az or szág vesz té ért ma gát érez -
te fe le lős nek. Örök re be zá rult mö göt -
te a döb lin gi té boly da ka pu ja, s egy év -
re rá a ha tal mas cá ri had se reg be tört
az or szág ba… Szé che nyi Ist ván alak -
ja iga zi lec ke nem ze dé kek egész so rá -
nak, hi szen alig van – né hány se ma -
ti kus vo nás sal raj zolt – ké pünk ró la.

Írók, köl tők szá zai pró bál ták fel dol -
goz ni tra gi kus sor sát. Arany Já nos ha -
tal mas köl te mény ben idéz te meg,
Né meth Lász ló ve re tes drá má ban,
az er dé lyi Ko csis Ist ván mo no drá má -
ban és re gény ben töp ren gett a leg na -
gyobb ma gyar tet te in.

A 2010-es ün ne pi emlékév szép
nyi tá nyá nak te kint het jük Ta rics Pé -
ter közelmúltban meg je lent mo nog -
rá fi á ját. A Püs ki Ki adó gon doz ta kö -
tet több mint más fél év ti ze des ku ta -
tó mun ka ered mé nye.

A po li ti kai szak ér tő ként is mert
író té te le sen meg cá fol ja, hogy Szé -
che nyi Ist ván ön gyil kos lett vol na, és
két ség be von ha tat lan bi zo nyí té kok kal
tá maszt ja alá, hogy Szé che nyi po li -
ti kai gyil kos ság ál do za ta lett. Mind -
ezt te szi hi te les do ku men tu mok fel -
dol go zá sá val, a gróf 1854 és 1860 kö -
zöt ti írá sa i nak és döb lin gi ha gya té ká -
nak szi go rú vizs gá la tá val.

Ha csu pán ennyi len ne e rend ha -
gyó em lé ke zés, már ak kor is fon tos
mun ka szü le tett vol na. De Ta rics
Pé ter kö te té ben meg fo gal ma zó dik a
gróf má ig szó ló üze ne te. Ége tő prob -
lé má ink, ame lye ket meg kell ol da -
nunk, vagy el ve szünk a vi lág ko hó já -
ban. Szé che nyi Ist ván ön ma gá val és
a vi lág gal vi as ko dó er köl csi ere je, tisz -
ta sá ga, em be ri nagy sá ga ma is su gár -
zó pél da, hogy meg ma rad junk min -
den idő ben.

g Feny ve si Fé lix La jos

Nőt tön-nő tisz ta fé nye
Szé che nyi Ist ván ha lá lá nak 150. év for du ló ja elé

A Bács-Kis kun me gyei Solt gaz dag
tör té ne lem mel bír. Ár pád ve zér leg -
ki sebb fi á nak és trón utód já nak, Zol -
ta (Solt, Zsolt, Zol tán) fe je de lem nek
a szál lás te rü le te. IV. Bé la ide jén hű -
sé gé ért ki vált sá go kat kap, mi vel az
ural ko dót a vá ros búj tat ta az ül dö ző
ta tá rok elől. Er re a cí me ré ben ta lál -
ha tó két arany kulcs utal. A ha gyo -
mány sze rint eze ket a re for má tus
temp lom tor nyá nak gömb jé ben őriz -
ték; a gömböt vil lám csa pás ér te, így
a két kulcs össze ol vadt és el tűnt. 

A me ző vá ros meg ne ve zé se sze re -
pelt az egy ko ri Pest-Pi lis-Solt-Kis kun
vár me gye ne vé ben, és nap ja ink ban
is mét vá ro si rang gal büsz kél ke dik.

A kis vá ros leg fon to sabb lát ni va ló -
ja az Ara don ki vég zett Vé csey Ká roly
tá bor nok csa lá di kas té lya. A fa mí lia
ré gi ma gyar nem zet ség. Őse az 1470-
ben szü le tett Szől lő sy Ba lázs, aki II.
La jos ki rály ado má nya foly tán ősi bir -
to ká ról, az Aba új vár me gyei Vé cse
köz ség ről fel vet te a Vé csey ne vet. Fel -
emel ke dé sük a 17. szá zad hoz köt he -
tő, ami kor egé szen a bá rói mél tó sá -
gig ju tot tak. A 1803-ban szü le tett Ká -
roly tízesz ten dős volt, ami kor a csa -
lád Solt ra köl tö zött. 

A kas télyt 1816-ban klasszi cis ta stí -
lus ban emel tet te ap ja, a fa mí lia gró fi
ágá hoz tar to zó Vé csey Ágos ton, aki a
kör nye ző bir to kot a na pó le o ni há bo -
rú kat le zá ró bé ke tár gya lá so kon ját -

szott sze re pé ért kap ta I. Fe renc oszt -
rák csá szár tól, ma gyar ki rály tól. Nem
hi val ko dó, al föl di gyö ke re i hez ra -
gasz ko dó an szé le sen el nyú ló, mind -
össze  egy szin tes épít mény. 

A csa lád, mi u tán el hagy ta Sol tot,
a kas télyt a ka to li kus egy ház ra ha gyo -
má nyoz ta, amely től a te le pü lés vá sá -
rol ta meg 1983-ban. Nap ja ink ban

könyv tár ként vár ja a lá to ga tó kat.
Ren de zett ud va rá ban hon fog la lá si,
má so dik vi lág há bo rús és 56-os em lék -
mű, va la mint stíl sze rű en há rom 1849-

ben el hunyt név te len hon véd sír em -
lé ke ta lál ha tó, il let ve név adó já nak, a
hős ma gyar tá bor nok nak a szo bra,
akit a par ti umi vesz tő he lyen utol só -
ként küld tek ha lál ba. Így ha lá la előtt
vé gig szen ved te tár sa i nak ki vég zé sét,
és sa ját akasz tá sa előtt, a mai em ber
szá má ra szin te fel fog ha tat lan lé lek je -
len lét ről ta nú bi zony sá got té ve –

miként a szobor talapzatán olvasha -
tó –, meg csó kol ta az előt te meg ölt
Dam ja nich Já nos ke zét. 

g Re zsa bek Nán dor

A sol ti Vé csey-kas tély

Evan gé li kus mű so rok
a Ma gyar Te le ví zi ó ban már ci us 14-én

• 10.15-kor az m1-en Evan gé li kus ma ga zin lesz, mely ben töb bek kö zött
fel idéz zük Bor bély Jó zsef bony há di lel kész sze re pét az 1848–49-es for -
ra da lom és sza bad ság harcban. Is mét lés az m2-n 13.10-kor.

• 11.15-kor az m1-en 450 éve halt meg Me lancht hon cím mel a nagy re -
for má tor ra em lé ke zik dr. Csep re gi Zol tán, dr. Reuss And rás, dr.
Blázy Ár pád és Czen the Mik lós. Is mét lés az m2-n 14.15-kor.

• 11.45-kor az m1-en Evan gé li kus temp lo mok cím mel a ka polc si és a har -
tai temp lo mot lát hat juk. Is mét lés az m2-n 14.45-kor.

A mű so rok szer kesz tő je Nagy Lász ló, ren de ző je Ne mes Takách Ág nes.

H I R D E T É S

Mis kol ci evan gé li ku sok új ra úton
• Még meg lé vő né hány he lyünk re vár juk azo kat a je lent ke ző ket, akik

a má jus 25. és 29. kö zöt ti Lu ther-út ra szí ve sen jön né nek ve lünk.
• Úti tár sak je lent ke zését vár juk a Szent föld–Pet ra utunk ra, no vem ber

4. és 11. kö zött, is mer te tő vel és lel ki ve ze tés sel.
• Kár pát al jai em lék tú rát szer ve zünk au gusz tus 16. és 21. kö zött.
Rész le tes prog ram: www.mis kolc.lu the ran.hu
Ér dek lő dés és je lent ke zés: Sán dor Fri gyes es pe res: 20/824-3222 vagy Bak -
sa Lász ló szer ve ző: 20/824-9093.

H I R D E T É S

„Di cső í tünk, Krisz tus, aki szen ved tél”
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem Egy ház ze nei Tan szé ke – Kincz ler
Zsu zsan na és Fin ta Ger gely ve ze té sé vel – böj ti ze nés áhí ta tot tart már ci -
us 20-án, szom ba ton 16 órá tól a rá kos ke reszt úri evan gé li kus temp lom ban.
Igét hir det: Gyur kó Do nát Sá mu el. Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk.

H I R D E T É S

Hang ver se nyek lesz nek a bé kás me gye ri evan gé li kus temp lom ban (Bu -
da pest III., Me ző u. 12.). Már ci us 19-én, pén te ken 19 óra kor mű so ron F.
Schu bert C-dúr vo nós ötö se. Köz re mű kö dik: Line Il di kó (he ge dű), Kri kó -
sa Pé ter (he ge dű), Pa ta chich Ju dit (brá csa), Pás kás Zsolt (csel ló), Rá di Il -
di kó (brá csa). Már ci us 28-án, va sár nap 18 óra kor Ba log Nor bert or go na -
est jén mű so ron J. S. Bach és W. A. Mo zart mű vei. A be lé pés in gye nes.

H I R D E T É S

b Je len so rok író ja vi szo lyog azok -
tól a hír adá sok tól és saj tó ter mé -
kek től, me lyek nek leg fon to sabb
té má ja a kü lön fé le ren dű, ran gú
„sztá rok”, sőt „ce le bek” ma gán -
éle te. Most még is egy olyan
köny vet sze ret nék az Evan gé li -
kus Élet ol va só i nak fi gyel mé be
aján la ni, amely Ma gyar or szág
egyik leg na gyobb és leg nép sze -
rűbb „ce leb je” ma gán éle té nek
tit ka it fir tat ja. Az Egy bol dog
meny asszony le ve lei cí mű for rás -
ki ad vány Kos suth La jos és Mesz -
lé nyi Te ré zia há zas sá gá ról szól. 

Egy, a kor ral fog lal ko zó tör té nész je -
gyez te meg egyik elő adá sá ban, hogy
Kos suth La jos fe le sé gé ről, Mesz lé nyi

Te ré zi á ról a kor tár sak annyi rosszat
ír tak, hogy az em ber szin te meg saj -
nál ja és meg sze re ti. A Lo son czy Tóth
Ár pád ál tal szer kesz tett for rás ki ad -
vány Mesz lé nyi Te ré zia négy le ve lét
köz li ba rát nő jé hez, Ta nár ky Au -
gusz tá hoz, ame lye ket 1840 jú li u sa és
1841 ja nu ár ja kö zött írt, köz vet le nül
Kos suth tal va ló há zas ság kö té se előtt
és után.

Ezek a most kö zölt le ve lek nem cá -
fol ják a Mesz lé nyi Te ré zi á ról ki ala kult
ko ráb bi ne ga tív ké pet, amely sze rint
nagy ra vá gyó, gő gös, zsu go ri, szel le -
mi leg sem kü lö nö seb ben pal lé ro -
zott volt – vi szont bi zo nyít ják azt,
hogy Kos suth La jost el ső ta lál ko zá -
suktól igaz sze re lem mel, ra jon gá sig
sze ret te. (Kos suth le ve le i ből már
ko ráb ban is nyil ván va ló volt, hogy ő
is ha son ló an ér zett fe le sé ge iránt.)

Mi lyen a „bul vár”, ha kép zett, ala -
pos, lel ki is me re tes tör té nész-le vél tá -
ros ír ja? Rész le tes, in for ma tív, hi te -
les és ér de kes. Lo son czy Tóth Ár pád
száz har minc ol da las kö te té ből a négy
le vél köz lé se mind össze húsz ol dalt
tesz ki, en nek na gyobb ré sze is ma -
gya rá zó láb jegy zet. 

A for rá sok és a szak iro da lom ala -
pos is me re té ről árul ko dó be ve ze tő
ta nul mány meg győ ző en tisz táz za
azt a kér dést, hogy a katolikus Mesz -
lé nyi Te ré zia és az evangélikus Kos -
suth La jos (utób bi nak bör tön ből va -
ló sza ba du lá sa után) Pes ten ta lál ko -
zott és is mer te meg egy mást, min den
va ló szí nű ség sze rint özv. Lász ló Fe -
renc né Szűts Jo ze fa köz ve tí té sé vel. A
jó té kony ko dá sá ról és a nem ze ti ügye -
kért va ló lel ke se dé sé ről is mert jó mó -
dú, öz vegy ház tu laj do nos hölgy volt
az, aki nem csak be mu tat ta egy más -
nak Kos suth La jost és ké sőb bi fe le -
sé gét, ha nem se gít he tett az in ga do -
zó vő le gény meg győ zé sé ben is. Így
vég leg el kell bú csúz nunk a Kos suth -
nak a bör tön be köny vet kül dő és le -
ve let író Mesz lé nyi Te réz ro man ti kus
ké pé től.

Fon tos eré nye a könyv nek, hogy
Mesz lé nyi Te ré zia le ve le ző part ne rét,
Ta nár ky Au gusz tát, az ő csa lád ját és
kör nye ze tét is rész le te sen meg is mer -
het jük. A re form ko ri du nán tú li kis ne -
me si vi lág gon dol ko dás mód ja, min -
den nap jai kü lö nö sen fon to sak evan -
gé li kus egy há zunk szá má ra, hi szen ez
a tár sa dal mi ré teg meg ha tá ro zó sze -
re pet töl tött be egy há zunk éle té ben is.

Ta nár ky Au gusz ta sze mé lye azért
is na gyon iz gal mas, mert ő is ott volt
azon „par ti ké pes” ha ja do nok so rá -
ban, akik kel Kos suth há zas ság kö té -
se előtt ta lál ko zott. Sőt az is va ló szí -
nű, hogy a mű velt, Mesz lé nyi Te ré -
zi á nál fi a ta labb és ta lán csi no sabb Ta -
nár ky Au gusz ta az el ső ta lál ko zás al -
kal má val jobb be nyo mást tett Kos -
suth ra, mint ké sőb bi fe le sé ge. En nek
a tény nek a je len tő sé gét azon ban
vé le mé nyünk sze rint a kö tet szer ző -
je ki csit túl ér té ke li. Konk ré tabb ada -
to kat hoz fel ar ra néz ve, hogy Ta nár -
ky Au gusz ta és Mesz lé nyi Te réz
öccse, Ru dolf kö zött (aki ké sőbb
Kos suth Zsu zsa fér je lett) volt szo ro -
sabb kap cso lat. 

Tör té nel mi for rás ki ad vá nyo kat ál -
ta lá ban a szű kebb szak mai kö zön ség -
nek szok tak ír ni, és csak a tör té né szek
ér dek lő dé sét szok ták az ilyen kö te -
tek fel kel te ni. Ez a könyv ki vé tel. Ol -
vas má nyos stí lu sá val, iz gal mas kér -
dés fel ve té se i vel ér de mes a szé le sebb
kö zön ség fi gyel mé re is, 496 láb jegy -
ze te ne ri asszon el sen kit at tól, hogy
kéz be ve gye.

A kö tet Kos suth fe le sé ge ma -
gán éle ti „tit ka i nak” fel tá rá sa ré vén
nem a „tör té nel mi ce leb” in tim
szfé rá já ban va ló váj ká lást szol gál ja,
ha nem se gít tör té nel münk egyik
leg meg ha tá ro zóbb sze mé lyi sé gé -
nek és mű vé nek jobb meg ér té sé ben.
Az sem ér dek te len, hogy két ön tör -
vé nyű és ko ránt sem hi bát lan jel le -
mű sze mé lyi ség bol dog há zas sá -
gát is mer jük meg be lő le, ame lyet az
őszin te sze re tet a for ra da lom és a
sza bad ság harc vi ha rai, majd az
emig rá ció há nyat ta tá sai kö zött is
össze tar tott.

g Ker tész Bo tond

Lo son czy Tóth Ár pád: Egy boldog
meny asszony levelei. Győr Megyei Jo -
gú Város Levéltára, 2008. Ármeg je -
lö lés nélkül.

Egy kü lö nö sen fon tos
kü lö nös há zas ság ról



„Kül föl dön Pe tő fi a leg is mer tebb ma gyar köl tő
má ig. Ő az is te nek ma gyar ked ven ce. Min dent
meg ka pott, hogy nagy köl tő le gyen: te het sé get,
tör té nel met, sor sot. Hu szon hat évet élt, s vi lág -
iro dal mi ran gú s mé re tű élet mű ma radt utá -
na, mely kor for du lót je len tett nem ze te iro dal -
má ban.” (Né meth G. Bé la: Pe tő fi Sán dor éle te
és egyé ni sé ge. In: A ma gyar iro da lom tör té ne -
te. Szerk. Kla ni czay Ti bor, Kos suth Könyv ki adó,
Bu da pest, 1982)

„Ha va la mi kor, sok-sok ezer év múl va föl éb resz -
te né nek sí rom ból, s hir te len ar ra kér né nek,
hogy ne vez zek meg egy köl tőt, ezt mon da nám:
Pe tő fi” – ír ta Kosz to lá nyi De zső. De va ló szí nű,
nem csak ő, ha nem a leg több ma gyar anya nyel -
vű em ber is ezt vá la szol ná gon dol ko dás, ha bo -
zás nél kül. Aki ket meg érin tett a va rá zsa, azo -
kat nem tán to rít ják már el a fe lü le tes élet raj -
zi ada tok, a dü bör gő sza va la tok, a köl tőt szo -
bor rá me re ví tő elem zé sek sem. Ők min de nek -
előtt a sze ret ni va ló köl tőt és em bert lát ják meg
ben ne, s ép pen örök fi a tal sá ga, nyug ha tat lan -
sá ga mi att ér zik ked ves nek, kö ze li is me rős nek.

Az evangélikus Petőfi Sándor ne ve és köl té -
sze te össze fo nó dott a sza bad ság fo gal má val. Ez
a leg erő seb ben su gár zó esz me, mely rö vid éle -
tét, köl tői vi lá gát be ra gyog ja. Éle te és köl té sze -
te is szo ros egy ség ben forrt össze. Élet tör té ne -
te 1848. már ci us 15-től ha lá lá ig (el tű né sé ig) a for -
ra da lom és a sza bad ság harc tör té nel mi ese mé -
nye i hez kap cso ló dik. Több ver sé nek köz vet len
po li ti kai ha tá sa volt és van. A for ra da lom ki tö -
ré se előtt írt Nem ze ti da la mind má ig a nem zet
in du ló ja ként hang zik fel. 

Ta lán nincs a ma gyar tör té ne lem ben még egy
olyan nap, mint már ci us 15-e, amely ről annyit

hall hat tunk, ol vas hat tunk vol na. Pe tő fi sze re -
pé ről, a Nem ze ti dal fel ol va sá sá ról és a nép
meg sza vaz ta tá sá ról, a cen zú ra el tör lé sé ről is
meg em lé ke zünk min den év for du lón. Tud juk,
hogy a for ra da lom és a sza bad ság harc el vá laszt -
ha tat lan a ne vé től; szin te tő le hall juk min den
év ben, hogy itt az idő… Ün ne pi mű so rok fő -
sze rep lő jé vé tesszük meg idé zett alak ját; ver se it
kí vül ről tud ja a ma gyar. A kor társ Jó kai is így
írt er ről: „Ezt a na pot Pe tő fi nap já nak ne vez -
ze a ma gyar nép; mert ezt a na pot ő ál lí tá meg
az égen, hogy alat ta vé gig küzd hes se a nem zet
hosszú ra nyúlt har cát sza bad sá ga el len sé ge i vel.”

A már ci u si ese mé nye ket kö ve tő hó na pok el -
lent mon dá sos sá gá ról, a fe le más át ala ku lás ról,

a köl tő gyöt rő dé se i ről már ke ve sebb szó esik.
Ő volt ugyan is az, aki nem fo gad ta el a szük sé -
ges nek hir de tett po li ti kai komp ro misszu mo kat,
s leg több ször elé ge det len ma radt. Min dig az ese -
mé nyek előtt járt, és si et te tett is min den kit.
Meg szál lott nak, túl zó nak tar tot ták őt, két ség -
be von ták jo gát, hogy cse le ked jen. Jú ni us ban
már azt ír ta nap ló já ba, hogy egyi ke a leg gyű lö -
le te sebb em be rek nek, s né hány nap pal ké sőbb
csú fos ve re sé get szen ve dett Sza bad szál lá son –
mint kép vi se lő je lölt. Mert vá lasz tó be szé dé -
ben sem mi ked ves ke dés, hí zel ke dés, üres ígér -
ge tés nem volt, így rossz aka rói könnyű szer rel
el le ne for dít hat ták a né pet. Ő volt az egyet len,
aki nem al ku dott – ahogy Ady End re ír ta ró la.

Tra gé di á ja itt kez dő dött el. Nem lát ták meg
ben ne „az em bert, az örök ha la dás hé ro szát”,
ahogy Kosz to lá nyi ne vez te őt egy ta nul má nyá -
ban; nem lát ták, hogy ő a jö vő ért har col. Idő vel
ő is azok kö zé ke rült, aki ket foly ton ma gya ráz -
tak, meg ma gya ráz tak, időn ként ki sa já tí tot tak;
aki ket iga zán csak „rész le te i ben jól vá lo gat va”
sze ret a ha ta lom. S ez el len egyet te he tünk: ma -
gunk vesszük bir tok ba őt, ma gunk ol vas suk el
új ra és új ra ver se it, hogy köl té sze tén ke resz tül
je len jen meg előt tünk, szü les sen új já leg alább
min den ta vasszal… Így lesz pél da kép és mér ce.

„Ha lá la? Tán meg se halt… Mert ha éle te
olyan volt, mint a tün dök lő égi test a köl té szet
és a harc menny bolt ján, ha lá la a le gen dák kö -
dé be bur kol ta. Mint ha ter mé szet fe let ti erő
ra gad ta vol na el a csa ta tér ről, egyet len nyom,
egyet len biz tos em lék jel nél kül. Így hát a köl -
tő üs tö kös ként ma radt meg az utó kor tu da tá -
ban, szik rá zó csúccsal – rö vid éle té vel – és a le -
gen dák hosszú uszá lyá val, ame lyek kö rül ve szik
vég ső órá ját.” (Mi hai Be ni uc: Ahogy meg ál mod -
ta. In: Pe tő fi től – Pe tő fi ről, Tan könyv ki adó, Bu -
da pest, 1973)

Ká nyá di Sán dor írá sá ban Pe tő fit a ma gyar
köl té szet Jé zus Krisz tu sá nak ne ve zi, ki nek „sír -

já val is úgy va gyunk, mint a ná zá re ti é vel (va -
la hol csak meg kell gyúj ta ni a ke gye let gyer tyá -
ját, va la ho vá csak le kell ten ni a hó do lat ko szo -
rú ját); (…) nem tu dom, de ak ko ra köl tő volt,
akár min den fa lu ban le het ne sír ja; ta lán nem
is a föl dön, a föld ben, ha nem va la hol ott fönn
a ma gas ban pi hen, s ez raj ta a szem fö dél:
»ma ga san szállj és hosszan éne kelj, hal dok ló
hattyúm, szép em lé ke zet!…«” (Ká nyá di Sán dor:
Tisz tel gés. In: Igaz Szó, 1969/7.)

A szerző magyartanár, a Szőnyi István Ál ta lá -
nos Iskola és Alapfokú Művészetoktatási In téz -
mény igazgatója

A SZA BAD SÁG ÜS TÖ KÖ SE
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Petfi Sándor

Miért zárjátok el az útamat?

Miért zárjátok el az útamat?
Bocsássatok!
Előre vonnak vágyaim, de én
Használni s nem ragyogni akarok.

Veszélyben a hon, s tettre híja föl
Minden fiát,
S reményeim szikláin állok én,
Lelkemre százszoros viszhang kiált.

Szilárd reményem, mint a sziklakő,
Mely nem remeg,
Hogy helyemen majd becsület marad,
Hogy a hazáért sokat tehetek.

A tettek vágya, tettek ereje,
Mint vad patak,
Folyt rajtam át, amelynek habjai
Szilaj morajjal mélybe omlanak.

Fölnézek a nyárdéli napba és
Nem fáj szemem,
Lenézek örvény fenekére és
Lenézek bátran, nem szédül fejem.

Közönséges napokban csak megáll
Más is helyén,
De majd ha minden ember tántorog,
Ottan leszek majd, s nem tántorgok én!

És jőni fognak rettentő napok,
Amilyeket
Csak álmodik most holdas éjeken
Az őrülésig rémült képzelet.

Nem várok én dicsőséget s dijat
Munkáimért...
Kötelességet ingyen tenni kell,
S kötelesség munkálni a honért;

És a dicsőség? isten hírivel
Tovább mehet,
Nem kell nekem kacér leány, midőn
Ölelhetem hű feleségemet.

Miért zárjátok el az útamat?
Bocsássatok!
Előre vonnak vágyaim, de én
Használni s nem ragyogni akarok.

(Pest, 1848. július)

Utassy József  

Zúg Március 

Én szemfedőlapod lerántom: 
kelj föl és járj, Petőfi Sándor! 

Zúg Március, záporos fény ver, 
suhog a zászlós tűz a vérben. 

Hüvelyét veszti, brong a kardlap: 
úgy kelj föl, mint forradalmad! 

Szedd össze csontjaid, barátom: 
lopnak a bőség kosarából, 

a jognak asztalánál lopnak, 
népek nevében! S te halott vagy?! 

Holnap a szellem napvilágát 
roppantják ránk a hétszer gyávák. 

Talpra, Petőfi! Sírodat rázom: 
szólj még egyszer a Szabadságról!

Reviczky Gyula

Márczius tizenötödikén

Hivatlanúl is megjösz minden évben,
Szép márczius, bilincs-oldó tavasz!
De azt a régi márcziust nem érzem;
A naptár mond csak annak; nem vagy az;
A hit kidőlt, a szivnek semmi lángja;
Fásultan él a kor s eszméletlenül,
Multon mereng a költő és dalába
Villám s haragvó mélabú vegyül.

Megalkuvás iránya most a kornak;
Ábrándnál egy kis állás többet ér,
Egy zsíros konczért százan marakodnak,
Hogy egynek jusson mentül több kenyér.
Az igazságot, elvet megtagadják,
S ki értük harczra kelne, nincs olyan,
Csak szóvirág ma a magyar szabadság
S az érte hősen ontott vérfolyam.

Nem, ez nem az a márcziusi szellő!
Nem a szabadság éltető lehe,
Egy alvó népet új életre keltő,
Hogy százados rablánczát tépje le!
A nagy, a negyvennyolczas márcziusnak
Nincs más emléke: néhány béna kar,
S távol, hol czitrom és narancs virulnak,
Honán kivül a legnagyobb magyar!

Ezért löktél hát annyi hősi sirba,
Hogy a mi véred, óh hon, megmaradt,
Mohó ajakkal, éhesen kiszivja
Egy ingyenélő parazita-had?...
Ezért áldoztál annyi vért, vagyont hát,
Hogy megtagadjanak gyáván előbb
S örököd' oszt' arczátlanul felosszák
Kétszínü, romlott, léha kegylesők?...

Csak vissza e sivár korból! Nem ég itt
Ember-méltóság tiszta ihlete!
Álmodjuk, hivjuk vissza azt a régit!...
S ha van még a magyarnak istene:
Őt kérjük, adjon még egy csoda-kardot,
Büvös csapásitól hadd hulljanak
A hitvány léhütők, kik mint a barmok
Csak ettek-ittak és meghiztanak.

Reményik Sándor

Petőfihez

Az ország elvétetett tőlünk, 
Elvétetett a hatalom,
És a dicsőség is elvétetett, 
Felbontatott és eltöröltetett 
Közöttünk minden földi kötelék. 
Térdig porban és övig hamuban
Mi mégis a Te nemzeted maradtunk: 
Petőfi nemzete!
Mert megmaradtál Te!
És Benned megmaradt az ország, 
És megmaradt a hatalom,
S a dicsőség is, a mi dicsőségünk, 
Most és mindörökké. 

Az ország megmaradt, 
Ó, nem a földi ország,
A szemfedős, a könnyel áztatott. 
Nem az, nem az!
A mi világtól elfordult szemünk 
Immár a földi ország égi mását 
Tebenned keresi.
Honfoglalónk Te vagy.
Ha őseink csak földet hagytak ránk: 
Te reánk hagytál egy darab eget,
Egy örökrészt a porló rög felett.
Kisajátíthatatlan birtokot. 
Az álmaiddal benépesitettél 
Egy új hazát,
Szabadság és szerelem gyarmatát: 
Egy magyar csillagot. 

És megmaradt a hatalom. 
Nem a kard élén csillanó erő, 
A kard, az eltörött,
Nem az ágyúk torkából ásító,
Az ágyúk hangos torka néma lőn, 
Nem tűzben, vérben edzett vértezet, 
Nem az, nem az,
Elvette tőlünk azt a végezet.
De mi most Reád szegezzük szemünk, 
A páncélunk Te vagy.
Te vagy tűzálló, kemény fedezékünk. 
Lelked örvénylő mélységeiben 
Adatott nekünk örök menedék. 
És nekünk ez elég. 
A vezérünk Te vagy.
Mint verseid, a „rongyos katonák”, 
Akiknek éhség s igazság a bére: 
Álljuk seregparádéd sorfalát. 

És megmaradt a dicsőség is. 
Ó, nem az oktalan kevélykedés, 
Világ színe előtt hetvenkedő! 
Nem a cifrálkodó magyarkodás. 
Ez más, ez más!
Nagyon nagyot zuhantunk.
De megmaradt a büszke öntudat, 
A Te öntudatod,
A mi öntudatunk:
Ha balsorsverten, ha koldusszegényen: 
Vagyunk, vagyunk!
És akarunk még lenni!… 

Az ország elvétetett tőlünk, 
Elvétetett a hatalom,
És a dicsőség is elvétetett, 
Felbontatott és eltöröltetett 
Közöttünk minden földi kötelék. 
Térdig porban és övig hamuban,
Mi mégis a Te nemzeted maradtunk: 
Petőfi nemzete!
Mert megmaradtál Te!
És benned megmaradt az ország, 
És megmaradt a hatalom,
S a dicsőség is, a mi dicsőségünk, 
Most – és mindörökké!

g Bár dos Szil via

„Föl, föl, hazám, előre gyorsan, 

Megállni féluton kivánsz? 

Csupán meg van tágítva rajtad, 

De nincs eltörve még a lánc!

(Petőfi Sándor: Megint beszélünk

s csak beszélünk..., . április)

Petőfi egyetlen hiteles portréja – dagerrotípia
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Az evan gé li kus gim ná zi u mok IV.
kó rus ta lál ko zó já nak iz gal mas szín -
folt ja volt a szom bat dél előt ti össz ka -
ri pró ba is, va la mint az a szom bat es ti
könnyű ze nei kon cert, me lyen egy li -
cis ták ból ál ló, egy ál ta lán nem ama -
tőr szin ten ze né lő rock ban da szó ra -
koz tat ta a di ák sá got. Te hát ta nu lás -
ra, is mer ke dés re, szó ra ko zás ra, tes -
ti-lel ki táp lá lék szer zés re – egy szó val
mind ar ra, ami egy egész sé ges gim na -
zis ta lel ki egyen sú lyá hoz szük sé ges –
le he tő ség nyílt eb ben a né hány in ten -
zív nap ban.

Ezek a mai fi a ta lok

Nem le het olyan nagy baj a vi lág ban
„ezek kel a mai fi a ta lok kal”, hogy ha
szín vo na las pro duk ci ók kal tud nak
elő áll ni, együtt tud nak mű köd ni a ze -
né lés út ján, mer nek éne kel ni – nem
csu pán a szín pa don és kó rus ban,
de sé tá lás, ki rán du lás és uta zás köz -
ben is. Nem le het nagy baj, ha kü -
lönb sé get tud nak ten ni igé nyes és fö -
lös le ges szó ra ko zás kö zött, még is
mer nek öröm mel és fi a ta lo san, jól
szó ra koz ni. Nem le het nagy a baj,
hogy ha van nak még olyan ren dez vé -
nyek, ame lyek te re pet ad nak mind -
er re, és ha egy ilyen ren dez vény ma
is több száz kö zép is ko lást és szá mos
pe da gó gust mo ti vál.

No vá ky And rea sze me előtt hat
év vel ez előtt, az el ső ta lál ko zó meg -
szer ve zé se kor leg in kább az a cél le -
be gett, hogy a mű vé sze ti tár gyak
presz tízs vesz té sé ből adó dó, kéz zel
fog ha tó hi ányt pó tol has sa az egy há -
zi is ko lák éle té ben. Hi szen a nem mű -
vé sze ti is ko lák ma nap ság ugyan -
azok kal a prob lé mák kal szem be sül -
nek ezen a té ren: min den hol ke vés az

ének óra, csök ken a nép sze rű sé gük,
a te het sé ge sebb di á kok ép pen ezért
más hol tel je sí te nek szí ve seb ben, más
te rü le ten mo ti vál tab bak. Ami kor a
há rom nap alatt egy ne gyed órás ká -
vé zás ere jé ig si ke rült el kap nom,
And rea így nyi lat ko zott a ta lál ko zó
cél ja i ról és mo ti vá ci ó i ról: 

– Eb ben a mai ka o ti kus vi lág ban
szük ség van ar ra is, hogy az em ber
kó rus ve ze tő ként meg ta lál has sa azt a
kö zös sé get, ahol le he tő ség van a ta -
lál ko zás ra, a ta pasz ta lat cse ré re, ahol
nem csak a ne héz fel ada tok kal, de az -

zal is szem be sül he tünk, hogy nem
va gyunk egye dül. Az évek so rán jól
meg is mer tük egy mást, ma már tu -
dom, hogy a kar ve ze tők kö zül ki nek
mi lyen a ka rak te re, mi lyen tí pu sú ze -
nét he lyez elő tér be, ho gyan áll a
gye re kek hez. Na gyon jó vissza hal la -
ni azt is, hogy a ké sőb bi ek ben a má -
sik is ugyan azt a da ra bot ve szi elő,
amit én, me rít az öt le te im ből, erőt
nyer a ta pasz ta la ta im ból. Ez is nö ve li
a kol le gi a li tást kö zöt tünk.

A kó rus ta lál ko zó meg szer ve zé -
sén túl az is re mek öt let volt No vá -
ky ta nár nő ré szé ről, hogy az idei
ren dez vény nyi tó kon cert jé re két fi -
a talt, a Ze ne aka dé mia dzsessz tan -
sza kán ta nu ló hall ga tót kért fel. Po -
zsár Má té és Ber tók Ist ván szá má ra
sem le he tett utol só él mény a mint -
egy két száz har minc fő ből ál ló gim -
na zis ta kö zös ség től vas tap sot kap ni,
ame lyet ma xi má li san meg is ér de -
mel tek. A két fel lé pő fel vált va ját szott
jól és ke vés bé is mert ko moly és
könnye debb ze nei da ra bo kat, de
egé szen rend ha gyó han gok is meg -
szó lal tak, mint pél dá ul az A csi tá ri
he gyek alatt kez de tű nép dal la ti nos,

len dü le tes fel dol go zá sa. Az est fény -
pont ja pe dig a di á kok vissza jel zé sei
alap ján is az utol só da rab volt, egy

rög tön zött négy ke zes F-dúr blues,
mely be a szer ve ző ké ré sé re vág tak
be le az if jú mű vé szek. 

– Ez a kon cert is azt bi zo nyít hat -
ja az itt meg je lent kó ris ták szá má ra
– mond ta Töl li Ba lázs, a sop ro ni Ber -
zse nyi Dá ni el-lí ce um igaz ga tó ja –,
hogy van nak olyan kor tár sa ik, akik a
mu zsi ká nak él nek, azt kép vi se lik,
hogy ez hi te les, vál lal ha tó do log, és
ma gas szin ten is mű ve lik.

A ta lál ko zó má so dik kulcs fon tos -
sá gú ese mé nye a szom bat dél utá ni
gyors ta nu lá si ver seny volt, az egyet -
len meg mé ret te tés, ahol zsű ri előtt,
egy más hoz vi szo nyít va lé pett fel a hét
je len lé vő kó rus. E ver seny lé nye ge,
hogy min den ének kar ugyan azt a bi -
ci ni u mot kap ja – idén Gár do nyi
Zol tán nak A 12. zsol tár sza va i ra cí -
mű da rab ja volt az alap ja a ve tél ke -
dő nek –, s ezt kell a csa pa tok nak fél
óra alatt elő ad ha tó kó rus mű vé for -
mál ni uk. A fel ké szü lé si idő ben min -
den ki kü lön te rem ben gya ko rol ha -
tott, és a ki hú zott sor szá mok nak
meg fe le lő en kap ták kéz hez – mint az
érett sé gin – a le zárt bo rí ték ban la pu -
ló kot tá kat, így mi előtt szín pad ra lép -
tek vol na, sen ki sem hall hat ta a ve -
tély tár sak pro duk ci ó ját. 

A fél órás fel ké szü lé si idő ben rö vid
sé tát tet tem a lí ce um ban, és kis hí ján
eu fo ri kus ál la pot ba ke rül tem az is ko -
la kü lön bö ző pont ja i ról ér ke ző, egy -
más ba ka pasz ko dó több szó la mú dal -
lam hal la tán, de iga zán csak ak kor,
ami kor a szu per gyor san meg ta nult,
még is kész pro duk ci ó kat a csa pa tok
a zsű ri elé hoz ták. Itt ugyan is a ki sebb
„ama tőr” ka ma ra kó rus tól a maga -
sabb óra szám ban éne ket ta nu ló di -
ák sá gig min den ki de re ka san helyt állt,
min den ki ma xi má li san for mál ta sa -
ját ké pé re és ha son la tos sá gá ra a két -
szó la mú da ra bot. 

– Ezek a kó ru sok már ön ma guk -
ban is na gyon re mény kel tő ek – nyi -
lat koz ta Czif ra Já nos. – Pél dá ul hogy

ka masz ko rú fiú han gok ból ilyen tel -
je sít ményt le het ki hoz ni, amit itt a
ver se nyen hal lot tunk, az már ön ma -
gá ban is nagy do log, hi szen lát hat tuk,
hogy akár egy ko rál föl ső dal la mát is
el ének lik. Fel nőt tek ese té ben a gya -
kor lott ság nem fel tét le nül mu tat ja

meg ezt a meg hitt sé -
get, sze re te tet, ami
az if jú ság hang já ban
van. Sze ret ném
hang sú lyoz ni: na -
gyon fon tos, hogy a
fi a ta lok ugyan azt a
re per to árt is ta nul -
ják, mint a fel nőt tek.
Te hát egy faj ta ka te -
go ri kus szét vá lasz -
tás – hogy a fi a ta lok
egy há zi könnyű ze -
nét mű vel je nek, mert
rá ér nek majd öreg -
ko ruk ra ko moly ze -
né vel fog lal koz ni –
bor zasz tó len ne, de
há la Is ten nek ez a

ver seny és az es ti hang ver se nyen
meg je le nő re per to ár is azt mu tat ja,
hogy sen ki nem gon dol ko dik így
ezek ben az in téz mé nyek ben.

Hap py Day

Az es ti hang ver se nyen min den kó rus
ka pott em lék la pot, a ta lál ko zó lo gó -
já val el lá tott pó lót, va la mint egy
Joób Ár pád ál tal szer kesz tett köny vet
a ma gyar nép ze ne ke resz tény szel le -
mi sé gű anya gá ból. A ju tal ma kat a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
Egy ház ze nei Bi zott sá gá nak ne vé ben
Ken deh Gusz táv ad ta át. Ek kor ke rült
sor a dél utá ni ver seny ered mény hir -
de té sé re is. A zsű ri dön té se alap ján
a sor rend a kö vet ke zőképpen alakult:

1. he lye zet tek: a De ák Té ri Evan -
gé li kus Gim ná zi um és a Ber zse nyi
Dá ni el Evan gé li kus Gim ná zi um (Lí -
ce um) ének ka ra;

2. he lye zet tek: a Bu da pest-Fa so ri
Evan gé li kus Gim ná zi um és a Bé -
kés csa bai Evan gé li kus Gim ná zi um,
Mű vé sze ti Szak kö zép is ko la és Alap -
fo kú Mű vé szet ok ta tá si In téz mény
kó ru sa;

3. he lye zet tek: a Bony há di Pe tő fi
Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um, az
Evan gé li kus Egy ház Aszó di Pe tő fi
Gim ná zi u ma és a nyír egy há zi Lu ther
Már ton Kol lé gi um ének ka ra.

A dí jak át adá sa kor Ken deh Gusz -
táv az után pót lás szük sé ges sé gét
hang sú lyoz ta az egy ház ze né ben,
Czif ra Já nos pe dig a dí ja zás re la ti vi -
tá sát, hi szen an nak el le né re, hogy a
dél utá ni ver se nyen el hang zott pro -
duk ció állt a meg íté lés kö zép pont já -
ban, min den kó rus tel je sít mé nyé ről
szö ve ges ér té ke lést adott, és ki emel -
te a he lye zet tek kva li tá sa it is. 

– Min den fé le mó don igyek szünk
nyil ván va ló vá ten ni, hogy mennyi ér -
té ke len dő van a har ma dik he lye -
zett pro duk ci ó já ban, ugyan úgy, mint
az el ső é ben, mert az, hogy va la me -

b Ko moly ze nét könnye dén, könnyű ze nét ko mo lyan – így le het ne egy
mon dat ban össze fog lal ni az evan gé li kus gim ná zi u mok ne gye dik or -
szá gos kó rus ta lál ko zó ján tör tén te ket. Az ese mény há zi gaz dá ja eb -
ben az év ben (há rom nyír egy há zi ta lál ko zó után) a sop ro ni 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 volt, fő szer ve ző je pe dig az öt let gaz da, No vá ky And rea, a
Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um ének ta ná ra. Már ci us 5. és
7. kö zött hét evan gé li kus kö zép is ko la mint egy 230 kó ris tá ja éne kelt,
is mer ke dett egy más sal, szó ra ko zott, járt-kelt a lí ce um fa lai kö zött
és Sop ron ban. A ta lál ko zó alap ve tő en négy na gyobb ese mény kö ré
szer ve ző dött: a nyi tó kon cer ten fel lé pett Po zsár Má té és Ber tók Ist -
ván, a Liszt Fe renc Ze ne mű vé sze ti Egye tem két dzsessz tan sza kos
hall ga tó ja. A szom bat délutáni gyors ta nu lá si ver se nyen zaj lott a ko -
moly mun ka és az iga zi meg mé ret te tés, amely nek alap ján a kó ru so -
kat a zsű ri ta gok – Ken deh Gusz táv, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház Egy ház ze nei Bi zott sá gá nak el nö ke és Czif ra Já nos professzor,
a salz bur gi dóm je len le gi kar nagya – dí jaz ták. A ta lál ko zó csúcs pont -
ja a szom bat es ti hang ver seny volt, ahol min den kó rus (ver seny zés
nél kül, pusz tán az együtt ze né lés örö mé ért) íze lí tőt adott re per to -
ár já ból, sa ját ze nei éle té ből. A ta lál ko zó a va sár nap dél előt ti is ten -
tisz te le ten el hang zott össz ka ri pro duk ci ó val, Bux te hu de Jézus,
boldogságom (Jesu mei ne Freu de) cí mű kantátájával ért vé get, ame -
lyet Czif ra Já nos ve zé nyelt. 

Ko moly ze ne – könnye dén

Aszód – karnagy: Szabó Andrásné

Bonyhád – karnagy: Stargl Szilvia

Deák tér – karnagy: Bence Gábor

Czifra János, Kendeh Gusztáv és felesége, illetve Nováky Andrea

Békéscsaba – karnagy: Kutyejné Ablonczy Katalin
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lyik csa pat he ti húsz perc cel ilyen
ma gas szin tet ér el, re la ti vi zál ja az
egé szet, más lesz a vi szo nyí tá si alap.
Az em ber csak azt a kö vet kez te tést
von hat ja le ma gá ban, hogy ugyan eb -
ben a me zőny ben helyt tu dott áll ni,
kis kü lönb ség gel meg tu dott szó lal -
ni a nagy kó ru sok mel lett. Ször nyű
vol na olyan vi lág ban él ni, ahol csak
az el ső he lye zés szá mít, a má so dik -
tól le fe lé pe dig a tel je sít mény már
nem ér sem mit – ál la pí tot ta meg
Czif ra Já nos.

A szom ba tot es ti gá la hang ver -
seny zár ta. A bony há di csa pat klasszi -
kus, de de rűs da ra bo kat vá lasz tott, és
en nek meg fe le lő en lel ke sen és len dü -
le te sen ad ta elő őket.

A nyír egy há zi Lu ther Már ton Kol -
lé gi um kó ru sa nem csak hogy a leg -
messzebb ről ér ke zett, de a leg in -
kább hát rá nyos hely ze tű volt a me -
zőny ben ab ból a szem pont ból, hogy
a ta gok nem egy is ko lá ba jár nak,
ezért na gyon ne héz a pró bá kat meg -
szer vez ni, a kó ris ták je len tős ré sze alig
tud kot tát ol vas ni. En nek el le né re idén
már ze ne ka ruk is be in dult, a Hap py
Day cí mű slá gert pe dig vas taps kí sé -
re té ben ad ták elő – szép meg nyil vá -
nu lá sa volt ez a kó rus el szánt sá gá nak,

a kö zön ség ré szé ről pe dig az el is me -
rés nek és a tá mo ga tás nak. 

Az aszó di Pe tő fi Sán dor-gim ná -
zi um pro duk ci ói kö zül ki emel ke -
dett egy Esz ter há zy Pál-da rab, a Jö -
vel, te rem tő Szent lé lek fel dol go zá -
sa, amely ben a he ge dű- és fu vo la -
szó ló mel lett olyan szop rán szó lis -
ta hang szó lalt meg, mely nek hal -
la tán a mö göt tem ülő Czif ra Já nos
azt kér dez te: „Hol te rem az ilyen
szop rán?” 

A fa so ri gim ná zi um „új szü lött”
kó ru sa ap ró nak szá mí tott (a nyír egy -
há zi mel lett) a töb bi – har minc,
negy ven vagy akár öt ven főt szám lá -
ló – ének kar kö zött. Re per to ár ját
azon ban kot ta nél kül ad ta elő. Zá rás -
ként szin tén egy po pu lá ri sabb da ra -
bot vá lasz tott (a Lol lipo pot), és ez
ugyan csak te li ta lá lat nak bi zo nyult,

hi szen az ének lők és a kö zön ség
egy aránt fel ol dó dott a jól is mert slá -
ger hal la tán. 

A De ák té ri kó rus és ka ma ra ze ne -
kar Schütz-da ra bok kal és spi ri tu á lék -
kal ké szült, egy pil la na tig sem hoz -

va szé gyent az is ko lá juk ban fo lyó ma -
gas szin tű ze nei ok ta tás ra. 

A bé kés csa bai evan gé li kus gim ná -
zi um mint egy hat van öt ta gú kó ru sá -

ból csak a ta gok fe le je lent meg a ta -
lál ko zón, de így is meg telt ve lük a
szín pad, tisz ta éne kük kel pe dig a
Liszt Fe renc Kon fe ren cia- és Kul tu -
rá lis Köz pont nagy ter me. 

A ven dég lá tó sop ro ni lí ce um lé pett
utol já ra szín pad ra a gá la es ten, ahol
az egyik te nor kó rus tag, Hor váth
Ábel da rab ja is el hang zott. 

Olyan da ra bok és han gok szó lal -
tak meg te hát ezen a hang ver se -
nyen, ame lyek iga zán meg ha tó ak, jel -
zés ér té kű ek le het nek a fel nőtt ge ne -
rá ció szá má ra is. Hi szen ezek a „név -
te len” ka ma szok annyi len dü le tet és
öt le tet hor doz nak ma guk ban, annyi
lel ke se dést és fan tá zi át, hogy az már
ön ma gá ban is elég len ne az el is me -
ré sük höz – de mind emel lett per sze
nem ma rad hat em lí tés nél kül az elő -
adott da ra bok mi nő sé ge, a mö göt tük
hú zó dó el szánt ság és a ki tar tó mun -
ka sem.

Fer tő ző öröm

Ami kor ar ról fag gat tam a bony há di,
a fa so ri és a nyír egy há zi kó rus tag ja -
it, mit je lent szá muk ra a kó rus tag ság
vagy ez a ta lál ko zó, mind annyi an azt
vá la szol ták, hogy az ének lés sze re te -
te mo ti vál ja őket, ez a ta lál ko zó pe -
dig nem csu pán a töb bi kó rus sal

va ló is mer ke dés le he tő sé gét hoz za
ma gá val, de csa pat épí tő, kö zös ség for -
má ló és erő sí tő ha tás sal is van sa ját
kó ru suk ra. A ver senyt egyi kük sem
ér té kel te a ta lál ko zó leg meg ha tá ro -
zóbb mo men tu ma ként: „Ez nem he -
lye zés re megy, ha nem azért, hogy jól
érez zük ma gun kat” – nyi lat koz ta
egyi kük, má si kuk pe dig mély élet böl -
cses sé get fo gal ma zott meg, ami kor
azt mond ta: „Egy idő után az élet ré -
szé vé vá lik az ének, én már nem is tu -
dom el kép zel ni az enyé met nél kü le.”

Az együtt ének lés örö mé ről és
ere jé ről ta nús ko dott a Bux te hu de-kó -
rus mű össz ka ri be mu ta tá sa a va sár -
na pi zá ró is ten tisz te le ten. Az ige hir -
de tő, Itt zés Já nos, a Nyu ga ti (Du nán -
tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke az is ten -
tisz te let vé gén la punk nak így nyi lat -
ko zott a ta lál ko zó ról: 

– Nagy öröm szá munk ra, hogy
hosszú idő után vég re a ke rü le tünk -

be, Sop ron ba is meg ér ke zett a gim ná -
zi u mok ének ka ra i nak ta lál ko zó ja. Ed -
dig ki csit só vá rog va, irigy ked ve gon -
dol tunk a nyír egy há zi ak ra, mi vel -
hogy ed dig ők rendezték. Az a re -
mény sé günk, hogy egy re több olyan
is ko lánk lesz, ahol jól mű kö dő ének -
kar van. Most saj nos nem min den kö -
zép is ko lánk ban és ál ta lá nos is ko -
lánk ban mű kö dik kó rus, de va ló ban

igaz az, hogy az ének lés nagy aján dé -
ka az Úr is ten nek. Az a kö zös ség for -
má lás, amely re ál ta la le he tő ség nyí lik,
más ként nem len ne meg va ló sít ha tó,
nem mű köd ne ilyen jól. Jó mun kát kí -
vá nok az ének ka rok nak! Az a re -
mény sé günk, hogy „fer tő ző” lesz ez az
öröm, ame lyet itt meg ta pasz tal hat -
tunk, és a ké sőb bi ek ben so ka kat el ér.

g La borczi Dó ra

Két kér dés Töl li Ba lázs hoz,
a sop ro ni Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus

(Líce um) Gim ná zi um, Kol lé gi um
és Szak kép ző Is ko la igaz ga tó já hoz

– Mennyi re le he tő ség, eset leg mek ko ra te her a sop -
ro ni lí ce um nak, hogy ek ko ra ren dez vényt lát hat ven -
dé gül ezek ben a na pok ban?

– Na gyon meg va gyunk tisz tel ve. Ne kem sze mé -
lye sen is na gyon fon tos, hogy a ta nít vá nya ink kö -
zel ről ér zé kel jék, hogy nin cse nek egye dül. 

Ez a szét szórt ság, ami egyéb ként köz egy há zi lag
is jel le mez ben nün ket, evan gé li ku so kat, nem biz -
tos, hogy átok, ha nem nagy ál dás is le het. Ese tünk -
ben ha is me ri egy mást a ti zen éves sop ro ni, nyír egy há zi, aszó di vagy bony -
há di evan gé li kus gye rek, ak kor az olyan kap cso la ti há lót hoz lét re, ami
a ké sőb bi ek ben az tán tő ké vé vá lik, ha kell… Ha nem kell, ak kor nem vá -
lik az zá, de ezek a ta lál ko zók meg ad ják a le he tő sé gét an nak, hogy ez mű -
köd hes sen. 

Itt nem az a lé nyeg, hogy mi lyen mó don ver se nyez nek az em be rek egy -
más sal, ha nem hogy meg is me rik-e egy mást. Hi szen az sem mind egy, hogy
va la ki nek had ra fog ha tó ál la po tá ban, har minc-negy ven éves ko rá ra mi -
lyen te le fon szá mai van nak a mo bil já ban. Hogy ha egy evan gé li kus is ko -
la vagy kö zös ség be van zár va a sa ját ke re tei kö zé, az nem tud na gyon
so kat el ér ni. Mi, az igaz ga tók, a ta ná rok vagy a kar ve ze tők is sze mé lye -
sen is mer jük egy mást. Te hát ha a ve ze tő nek öt le te van pél dá ul Aszó don,
ak kor azt elő ször in kább a sop ro ni nak mond ja el, mint a sa ját kö ré ben. 

De vissza tér ve a kér dés re: én ezt a lí ce um szem pont já ból le he tő ség -
nek ér zem, te her nek sem mi kép pen. Ilye ne kért va gyunk. Mert ha az is -
ko la ar ról szól, hogy reg gel nyolc tól dél után ket tő ig itt va gyunk, „be csek -
ko lunk”, „ki csek ko lunk”, ak kor az ipar. Hol ott va ló já ban az is ko la kul tu -
rá lis cent rum, ott hon, kö zös ség te rem tő erő. Ha nem így van, ak kor meg -
et te a fe ne. „Ipa ri mó don” is le het ne mű köd ni, de ak kor nem be szél get -
nénk itt szom bat dél után.

– Mennyi re mo ti vál ja a di á ko kat pél dá ul a kó rus tag ság? Presz tízs kér -
dés ez, vagy in kább cso da bo gár nak szá mí ta nak?

– Ná lunk hét száz öt ven fős a di ák ság, ezen be lül egy öt ven-hat van fős
kó rus mű kö dik. Te hát nem ar ról van szó, hogy min den di ák kó rus tag.
Hogy ha egy is ko lán be lül egyet len kö zös sé gi te rep van, és az az osz tály,
ak kor az tra gé dia. Te hát pont azért kell egy is ko lá nak kö zös sé gi te re pe -
ket te rem te nie, hogy „si mi lis si mi li ga udet” ala pon a ha son ló meg ta lál -
ja a ha son lót. Pél dá ul et től is evan gé li kus egy is ko la, nem csak at tól, hogy
ezt hir de ti ró la a fel irat.

Az a dol gunk, hogy iden ti tást ad junk, hi szen egy ti zen éves min den -
kép pen kö zös sé get ke res. Ha nem, ak kor szak em ber se gít sé gé re szo rul,
ilyen is van, és azt oda fi gye lés sel ke zel ni kell. De ha ke re si, hi szen ösz -
tö nö sen ke re si, ak kor in kább az is ko la ad ja meg en nek a le he tő sé gét, mint
bár mi más, hi szen a mi fe le lős sé günk is, hogy mi lyen kö zös sé get vá laszt
a gye rek: azt, hogy be rúg jon, fü vez zen, vagy ar ra le gyen büsz ke, hogy pél -
dá ul li cis ta, kó rus tag, vagy ko sa raz ni, fo ciz ni jár, hi szen ilyen ki csi kö -
zös sé gek ből épül fel az egész. 

Ha egy is ko la nem is me ri föl a sa ját fel ada tát, misszi ó ját, ak kor azt hol -
nap be kell zár ni. Hi szen ha nin csen sa ját ügye, ak kor va la mi mást tesz,
és az élet ve szély. Az ilyen jel le gű ta lál ko zó kon meg erő sí tést kap nak az
egyes is ko lák. Ezt ta pasz tal juk má jus ban is, a lat in ver se nyün kön – hi -
á ba már csak négy gim ná zi um ban ta nít ják a nyel vet, nem ad juk fel. Hi -
szen azért cso da bo gár nak len ni is jó, vi szont né ha a ba rát ko zást eről tet -
ni kell.

g L. D.

(Sop ron, már ci us 5–7.)
Líceum – karnagy: Takács Andrea

Nyíregyháza – karnagy: Eszenyi Gábor

Fasor – karnagy: Nováky Andrea

Kétszázharminc fős összkar a záró istentiszteleten
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Mi hály fi Er nő nem ak kor kez dett el
„be le szól ni” a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház éle té be, ami kor 1952
feb ru ár já ban az Ál la mi Egy ház ügyi
Hi va tal (ÁEH) pa ran csá ra át vet te
az egye te mes fel ügye lői hi va talt.
Leg ra di ká li sabb „be szó lá sai” – négy
év vel meg vá lasz tá sa előtt – ép pen az
1948-as egy ház harc so rán tör tén -
tek. Ak kor dőlt ugyan is el, hogy az
evan gé li kus egy ház a jö vő ben sa ját
sza ba don vá lasz tott ve ze tő i vel vé gez -
he ti-e kül de té sét ön ma ga és az ak ko -
ri ma gyar tár sa da lom szí ne előtt,
vagy pe dig kí vül ről jö vő erők egy ház -
tól ide gen dön té se i nek fog lyá vá vá -
lik. Eb ben a harc ban Mi hály fi az
utób bi ak ol da lá ra állt. 

Ez sem mi kép pen nem kö vet ke zett
pusz tán a csa lá di hát te ré ből. Ugyan -
is ő pa pi ház ból in dul va ér ke zett
meg eh hez a dön té sé hez. Édes ap já -
nak, Mi ha lo vics Sa mu es pe res-lel -
kész nek az egész pá lyá ja a Du nán in -
ne ni Evan gé li kus Egy ház ke rü let Nóg -
rá di Egy ház me gyé jé nek egyik fa lu já -
hoz, a szlo vák–ma gyar hát te rű Bér -
hez kö tő dött. A lu the ri or to do xia ta -
la ján ál ló lel kész sem a pi e tis ta, sem
pe dig a li be rá lis ha tá so kat nem en -
ged te ér vé nye sül ni sem a bé ri gyü le -
ke zet ben, sem ha tal mas szór vá nyá -
ban. Nagy te het ség gel meg ál dott lel -
kész ként tar tot ták szá mon, egy al ka -
lom mal püs pök je lölt is volt. Nem volt
pán szláv, és nem lett pán ma gyar. A
ke resz tény ség hez va ló tar to zás ma -
ga sabb ren dű össze kö tő kap csot je -
len tett szá má ra, mint az egy-egy
nem zet hez va ló kö tő dés. 

Ki ter jedt gyü le ke ze ti mun ká ján
fe lül egy ház me gyé je, egy ház ke rü le te,
sőt az egye te mes egy ház dol ga i ba is
be le szólt, el ső sor ban gaz da sá gi, pénz -
ügyi, jo gi, egy ház-köz igaz ga tá si vo na -
lon. Utó da, Ré vész Lász ló a kö vet ke -
ző ket ír ta ró la: „Hí vei aty ju kat tisz tel -
ték ben ne. Ge rin ces ma ga tar tá sú,
meg al ku vást nem tű rő em ber volt.” 

El ső szü lött fia, Er nő sok prob lé mát
oko zott ne ki, po li ti kai, il let ve ma gán -
éle ti sod ró dá sai mi att. Sú lyos össze -
üt kö zé sek re is sor ke rült kö zöt tük.
Édes ap ja ha lá lának idejére, 1942-re a
fiú már Mi hály fi Er nő né ven szer zett
ma gá nak ön ál ló ne vet. 

* * *

Ha meg néz zük Mi hály fi ér tel mi sé gi -
ként be fu tott pá lyá ját, ak kor azt kell
mon da nunk, hogy 1948-as állás fog -
la lá  sáig már maga mögött hagyta a
füg getlen értelmiségi státusát, s ez
min  den kép pen be le ját szott ké sőb bi
egye te mes, majd or szá gos fel ügye lői
meg  nyil vá nu lá sa i ba. Ele in te füg get -
len, a vi lá got sa ját tu dá sa és ta pasz -
ta la tai alap ján egy re kri ti ku sab ban
szem lé lő, mély szo ci á lis ér zék kel
ren del ke ző ér tel mi sé gi em ber ké -
pé ben áll előt tünk. Eb ben a kor sza -
ká ban még volt ben ne ci vil ku rá zsi is,
és tu dott olyan dön té sek ben is gon -
dol kod ni, ame lyek szá má ra hát rá nyos
hely ze tet ered mé nyez tek. 

1942-ben lett a Füg get len Kis gaz -
da párt tag ja, majd ugyan eb ben az
esz ten dő ben ala pí tó tag ja a Ma gyar
Tör té nel mi Em lék bi zott ság nak. A
tö rés ak kor kö vet ke zett be ná la, ami -
kor párt ján be lül, an nak bal szár nyá -
hoz csat la koz va lé nye gé ben „hű ség -
es küt” ígért az ak kor már egy re gát -
lás ta la nab bul elő re tö rő Ma gyar Kom -
mu nis ta Párt egyik ve ze tő jé nek, Kál -
lai Gyu lá nak. Se gí tett párt ja jobb ol -
da lá nak szét ve ré sé ben, Nagy Fe renc
és tár sai el le he tet le ní té sé ben. Ez zel
a dön té sé vel ér ke zett meg – Ká dár

Já nos sza vá val él ve – a „pár ton kí vü li
bol se vik” sze rep kö ré be.

* * *

Mi hály fi éle té ben két szer vo nult il le -
ga li tás ba. Elő ször 1944 már ci u sá -
ban – 1945 előt ti te vé keny sé ge mi att
– kel lett me ne kül nie. Szü lő fa lu já ban,
egy volt osz tály tár sa há zá ban ka -
pott me ne dé ket, és itt él te át a negy -
ven éven át kö te le ző en „fel sza ba du -
lás nak” ne ve zett ese ményt. Egész
éle tét meg ha tá ro zó él mény ként ad -
ta to vább ta pasz ta la tát. Nem za var -
ta az a tény, hogy a ma gyar nép tag -
ja i nak több sé ge ugyan ar ról az ese -
mény ről csak „szen ve dés tör té ne te -
ket” tu dott mon da ni.

Né hány gon do lat Mi hály fi vissza -
em lé ke zé sé ből: „…ami kor az el ső
szov jet ka to nát meg lát tam: az töl töt -
te be egész tu da to mat és ér zé se i met,
hogy so ha töb bé nem kell fél nem, so -
ha töb bé nincs mi től fél nem…” És: „
A szov jet had se reg a vi lág tör té ne lem
el ső hu ma nis ta had se re ge.” 

A bé ri gyü le ke zet ak ko ri lel ké -
sze, Ré vész Lász ló egé szen más tör -
té ne tet mon dott el utó lag. Őt a pap -
lak ból csa lád já val együtt azon nal ki -
ker get ték, és a szov jet had se reg tiszt -
jei – ál la ta ik kal együtt – köl töz tek be.
A lel készt és csa lád ját az egyik gyü -
le ke ze ti tag fo gad ta be. A szov je tek
el vo nu lá sát kö ve tő en az er köl csök tö -
ké le tes össze om lá sát tar tot ta a leg sú -
lyo sabb kö vet kez mény nek. 

* * *

Mi hály fi má so dik il le ga li tás ba vo nu -
lá sa 1956 ok tó be ré ben tör tént, ami -
kor – 1947 és 1956 kö zöt ti po li ti kai te -
vé keny sé gét kö ve tő en – a ma gyar
for ra da lom le ve ré se előtt el me ne kült
az or szág ból, má so dik fe le sé gé vel
és fi á val. Egy auszt ri ai me ne kült tá -
bor ban je lent ke zett, és az Egye sült
Ál la mok ban kí vánt le te le ped ni. 

Két for rás ból tu dunk er ről a do log -
ról. Szép fa lu si Ist ván sze rint Mi -
hály fi és csa lád ja ah hoz a 780 fő höz
tar toz ha tott, akik 1956. ok tó ber 28.

után ér kez tek, és elő ző leg az Ál -
lam vé del mi Ha tó ság (ÁVH) vagy az
ak ko ri kom mu nis ta ál lam ha ta lom
be osz tott jai vol tak.

A má sik for rás az ame ri kai evan -
gé li kus egy ház köz pon ti le vél tá rá ból
va ló két le vél. Az egyi ket az ame ri kai
lu the ra niz mus ak ko ri ve ze tői ír ták
Or dass La jos nak, a má si kat az ak ko -
ri ban egy há zi szol gá lat ba vissza tért
Or dass ne kik. Az ame ri ka i ak kö -
zöl ték, hogy Mi hály fi me ne dék jo got

kért, és úgy mu tat ko zott be, mint a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
egye te mes fel ügye lő je. Azt kér dez ték,
hogy mit te gye nek ve le. Or dass vá -
la sza az volt, hogy be fo gad hat ják, de
az egy ház éle té be so ha töb bet nem
szól hat be le. 

Mi hály fi 1956. no vem ber 4. után
vissza tért az or szág ba. Má so dik
nagy po li ti kai vessző pa ri pá ja ép pen
1956 lett, ame lyet mind vé gig „fa sisz -
ta” jel ző vel il le tett. Min den ere jé vel
azért küz dött, hogy a ma gyar par la -
ment be be ke rül jön egy fres kó, amely
en nek a „fa sisz ta el len for ra da lom -
nak” a le ve ré sét áb rá zol ja. Nagy
örö möt szer zett ne ki, ami kor ar ról
ér te sült, hogy egy ke let né met szob -
rász mű vész, Fritz Cre mer li tog rá fia -
so ro za tot ké szí tett a ma gyar 56-ról,
ame ly ből – Mi hály fi sze rint – vi lá -
go san ki de rült, hogy az egész tör té -
nés vég ered mény ben a po li ti kai és a
fe ke te, az az a vi lá gi és egy há zi re ak -
ció együt tes te vé keny sé gé nek ered -
mé nye volt. 

* * *

Ha rá kér de zünk ar ra, hogy Mi hály fi
– azon fe lül, hogy evan gé li kus lel kész
fia volt – mi lyen evan gé li kus, il let ve
egy há zi kö tő dés sel bírt, a kö vet ke ző -
ket mond hat juk. Fi a tal ko rá ban a Lu -
ther Ott hon la kó ja volt, in nen in dult
a Ta nács köz tár sa ság vö rös had se re -
gé be. Írt né hány Má ria-ver set, ame -
lyek ben Má ria gyö nyö rű pa raszt -
lány. Az egyik ben Má ria úgy je le nik
meg, mint aki nek „any ja a föld, ap ja
az is ten” [sic!]. Pro tes táns nak len ni
szá má ra annyit je len tett, mint ma -
gun kat a „gá lya ra bok” utó da i nak
sze re pé be he lyez ve min den kor szem -
be me ne tel ni a ró mai ka to li kus egy -
ház zal, amely a po li ti kai és val lá si re -
ak ció örök tá mo ga tó ja. 

Egy ház po li ti kai kon cep ci ó it Mi -
hály fi Er nő nyil vá no san négy szer –
1948-ban két szer, 1952-ben és 1958-
ban egy szer-egy szer – fej tet te ki. 

1948. már ci us 18-án Ba las sa gyar -
ma ton nyíl tan kö ve tel te az egy ház vi -

lá gi ve ze tő i nek le mon dá sát, il let ve
azt, hogy ne en ged jék, hogy a „po li -
ti kai re ak ció” az egy há zon be lül ta -
lál jon me ne dé ket. Or dass La jos ke -
mé nyen vissza uta sí tot ta Mi hály fi
mind két vád ját.

Ugyan azon év au gusz tus 30-án
szü lő fa lu já ban, Bé ren az ál lam ál tal
aján dé ko zott há rom szá za dik ha rang
ava tá sán Rá ko si Má tyást is idéz ve
mond ta el, hogy az ak ko ri Ma gyar -
or szá gon az egy há zak előtt lé nye gé -

ben két út áll. Az egyik a re ak ció út -
ja, ame lyet – sze rin te – az ak ko ri ró -
mai ka to li kus egy ház kép vi selt. A má -
sik – az ak ko ri re for má tus egy ház út -
ja – a ha la dás út ja. 

A ko ra be li evan gé li kus egy ház zal
kap cso lat ban azt mond ta, hogy van -
nak „for má lis lé pé sek”, azon ban bi -
zo nyos ve ze tők nek „a de mok rá ci á -
val szem be ni” fenn tar tá sai mi att a
do log ké se del met szen ved. Meg em -
lí tet te Bergg rav püs pö köt, aki szem -
be mert száll ni Hit ler rel és ban dá já -
val, ugyan ak kor – név em lí té se nél -
kül – tá mad ta Or dass La jost. Azt
mond ta ró la, „nem mind egy, ha
egyik sze ren csét len ma kacs sá gú püs -
pö künk a krisz tu si val azo nos szo ci -
á lis igaz sá go kat hir de tő fel sza ba dí -
tó hu ma niz mus sal szem ben akar
el len áll ni, s ma akar ja pó tol ni azt,
amit Hit ler rel és zsol do sa i val szem -
ben el mu lasz tott…” 

Ez a ki je len tés egy szer re volt a ha -
zug kom mu nis ta pro pa gan da sza va
és va lót lan ál lí tás. Ugyan is a „fel sza -
ba dí tó hu ma niz mus” 1945-től kezd -
ve sű rűn mu to gat ta a ma ga bru tá lis
ar cát is. Az pe dig, hogy Or dass La -
jos ne szállt vol na szem be a ná ci dik -
ta tú rá val, egy sze rű en nem volt igaz. 

* * *

Mi hály fi 1952-ben párt ál la mi nyo -
más ra lett egye te mes fel ügye lő. Előd -
jét szin tén a párt ál lam bi zal ma rö pí -
tet te az utol só sza ba don vá lasz tott –
hi va ta lá ról bör tön ben le mon da tott –
egye te mes fel ügye lő, bá ró Rad vánsz -
ky Al bert he lyé re. 

1952-es prog ram be szé de lé nye gé -
ben két dol got tar tal ma zott: az egyik
a szo ci a liz mus hoz va ló hű sé gé nek a
meg val lá sa volt, a má sik pe dig azon
meg győ ző dé sé nek a ki fej té se, hogy
amit 1948 óta, az úgy ne ve zett „ha la -
dó” vo nal tá mo ga tá sá val ő és tár sai
az evan gé li kus egy ház ban tet tek, az
„a túl élés egyet len út ját” je len tet te az
egy ház szá má ra.

Sze rin te a kom mu nis ta ál lam az
egyet len olyan po li ti kai for má tum,
amely sem mit nem kér a sza bad
val lás gya kor la tért cse ré be az egy há -
zak tól. Eh hez hoz zá tet te, hogy iga zi
val lás sza bad ság csak a Szov jet uni ó -
ban és a szo ci a lis ta utat kö ve tő or szá -
gok ban van. 

1958-as be szé dé nek lé nye ge az
volt, hogy tel jes egé szé ben el ve tet te
az 1956–1958 kö zöt ti egy há zi idő sza -
kot, és kö ve tel te a vissza té rést a „tör -
vé nyes ség hez”. Ezt kö ve tő en egé szen
ha lá lá ig for má lis mó don vett részt az
egy ház ve ze té sé ben. Az 1966-os zsi -
na tot „vi lág tör té nel mi ese mény nek”
ne vez te. A Kál dy Zol tán és Ottlyk Er -
nő kö zöt ti „iszap bir kó zás ban” – leg -
alább is az egy há zi nyil vá nos ság előtt
– Kál dy mel lé állt. 

* * *

Ami Mi hály fi Er nő egy há zi te vé -
keny sé gé nek bel ső, egy há zi meg íté -
lé sét il le ti – 1948 és 1972 kö zött –,

erről két egy más sal fron tá li san üt kö -
ző vé le ményt ta lál ha tunk. 

Kál dy Zol tán több al ka lom mal is
nyi lat ko zott ró la. Egyik leg fon to -
sabb meg szó la lá sa 1972-ben tör tént,
ami kor Mi hály fit el te met ték. A nem
egy há zi szer tar tás sal vég zett bú -
csúz ta tá son Kál dy Zol tán – ci vil ru -
há ba öl töz ve – töb bek kö zött a kö vet -
ke ző ket mond ta: „Is ten irán ti há lá -
val mond juk el ko por só ja mel lett,
hogy ami a fel sza ba du lás óta egy há -
zunk ban elő re mu ta tó, a szo ci a liz -
mus ban fo lyó szol gá la tun kat se gí tő
tör tént, ab ban Mi hály fi Er nő mun ká -
ja, sze re te te, ere je, böl cses sé ge és ha -
za fi sá ga ben ne van.” Utó da, dr. Fe ke -
te Zol tán pe dig fel tet te a köl tői kér -
dést: „…va jon sze rény ké pes sé ge im
al kal mas sá tesz nek-e egy ilyen nagy
ál lam fér fi, pub li cis ta és or szá gos fel -
ügye lő utód lá sá ra.”

Ezek kel a „szent té avat ni” kí vá nó
ki je len té sek kel fron tá li san üt kö zött
Or dass La jos vé le mé nye. Ő Mi hály -
fit és a hoz zá ha son ló kat – a po li ti ka
ol da lá ról – úgy ne ve zett „együtt mű -
kö dő ele mek nek” ne vez te, akik a „jó -
kor vol tak jó he lyen” elv nek kö szön -
he tő en zsí ros ál lá sok ba ül tek be le. Az
egy há zi pá lya fu tá sát il le tő en pe dig azt
mond ta ró la, hogy Dar vas Jó zsef fel
együtt azok kö zé a la i kus egy há zi ve -
ze tők kö zé tar to zik, akik „nem egy -
há zi mű kö dé sük és egy ház sze re te tük
alap ján ke rül tek tiszt sé gük be”. Ezért
in dít vá nyoz ta: „…test vé ri ke resz tyén
hang nem ben kö zöl jük a két fel ügye -
lő vel az egy ház köz vé le mé nyét, és kér -
jük meg őket ar ra, hogy köz egy há zi
ér dek ből üre sít sék meg eze ket a tiszt -
sé ge ket.” Or dass La jos an nak el le né -
re be szélt így, hogy Mi hály fi 1956-ban
Hor váth Já nos ÁEH-el nök uta sí tá sá -
ra in téz te re ha bi li tá ci ó ját, sa ját ke zé -
be vé ve Or dass fi nan ci á lis kár pót lá -
sá nak az ügyét is. Mind Mi hály fi,
mind Dar vas Jó zsef meg ígér ték, hogy
tá voz nak, azon ban az 1958-as vissza -
ren de ző dést kö ve tő en mind ket ten
vissza tér tek. 

* * *

Mi hály fi Er nő egy há zi sze rep lé sét il -
le tő en össze fog la ló an azt kell mon -
da nunk, hogy olyan egy ház ról ál mo -
dott, amely sem mi mást nem akar,
mint el nyer ni az ép pen ak tu á lis po -
li ti kai ha ta lom ke gyét. Mint ha nem
ér de kel te vol na, hogy az egy ház nak
van sa ját Ura és tő le ka pott kül de té -
se, és hogy el ső sor ban és min de nek -
fe lett ezek hez kell hű nek ma rad nia.

Mi hály fi nem tud ta meg ér te ni,
hogy a ke resz tény hit val lás és a min -
den ko ri vi lág fe lé in té zett ke resz -
tény kri ti ka és aján lá sok nél kü li egy -
ház nem egy ház. Ál lan dó an ar ra fi -
gyel mez te tett, hogy az egy ház a mon -
da ni va ló já val ne lóg jon ki a szo ci a liz -
mus ál tal en ge dé lye zett ke re tek ből.
Va zal lus egy ház ban gon dol ko dott,
fél re sö pör ve azt az igaz sá got, hogy az
egy ház nak csak Jé zus Krisz tus va zal -
lu sa ként, egye dül az ő alá ren delt je -
ként sza bad meg je len nie sa ját és a vi -
lág szí ne előtt. 

Ezen a hát té ren gon dol kod va Mi -
hály fi Er nő egye te mes, majd or szá -
gos fel ügye lő sé gét sem mi kép pen
nem le het „ál dott tör té net ként” ér -
té kel ni.

A szerző evangélikus lelkész, egy -
ház  történész, az Evangélikus Or szá -
gos Levéltár tudományos munkatársa.
Írása a kommunizmus áldozatainak
emléknapja alkalmából február 27-én
Béren rendezett templomi megemlé -
ke zésen elhangzott előadásának szer -
kesztett változata.

Egy „pár ton kí vü li bol se vik” az egy ház élén
Mi hály fi Er nő sze re pe a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház éle té ben

g Dr. Bö röcz Eni k

Dr. Böröcz Enikő február 27-én a
bé ri evangélikus templom szószékén

Mihályfi Ernő portréja a 60-as évek elejéről
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„Ha a bú za szem nem esik a föld be,
és nem hal meg, egy ma ga ma rad; de
ha meg hal, sok szo ros ter mést hoz.”
(Jn 12,24)

Böjt ne gye dik he té ben az Út mu ta tó
reg ge li és he ti igéi a böj ti öröm for -
rá sá ról, Krisz tus ál do za tá ról szól nak; ő az örök élet Ke nye re, de nem „ke -
nyér ki rály”. „Ar ról is mer tük meg a sze re te tet, hogy Jé zus az ő éle tét ad ta ér -
tünk.” (1Jn 3,16; LK) Fe dez zük fel, hogy a dió héj-evan gé li um ban is (lásd Jn
3,16) ugyan ezt hir de ti a sze re tet apos to la! Mi pe dig ezért vall hat juk: az Úr
Jé zus az én jó pász to rom. „Lel ke met meg vi dá mít ja, az igaz ság ös vé nyén ve -
zet az ő ne vé ért.” (GyLK 683,2) Egy kor a gö rö gök és az óta so kan Jé zust sze -
ret nék lát ni, meg akar ják is mer ni. He ti igé vé lett vá la szát így in do kol ja Urunk:
„Aki sze re ti az éle tét, el vesz ti; aki pe dig gyű lö li az éle tét e vi lá gon, örök élet -
re őr zi meg azt. Ha va la ki ne kem szol gál, en gem kö ves sen…” (Jn 12,25–26) Örök
örö möt az em ber nek csak a vi gasz ta lás Is te ne ad hat, ám „Krisz tus ál tal olyan
bő sé ges a mi vi gasz ta lá sunk”, mert „az Is ten vi gasz tal min ket”. Ad junk ezért
há lát: „Ál dott az Is ten, (…) az ir ga lom Aty ja…” (2Kor 1,5.4.3) Mó zes hir det -
te, hogy Is ten jó sá ga hű ség re kö te lez. Mi kor man ná val, mennyei ele del lel táp -
lál ta a né pet, „így ad ta tud tod ra, hogy nem csak ke nyér rel él az em ber, ha nem
mind az zal él az em ber, ami az Úr szá já ból szár ma zik.” (5Móz 8,3) Ne künk
az élet Ke nye ré re van szük sé günk! Is ten nek min dig iga za van: „…tu dom, hogy
így van: hogy is le het ne iga za az em ber nek Is ten nel szem ben? (…) Mert ő nem
em ber, mint én (…). Nincs is köz tünk dön tő bí ró…” (Jób 9,2.32.33) Mi már tud -
hat juk: a Bí ró, mi előtt ítél ne, el jött meg hal ni ér tünk, s aki őben ne ma rad, meg -
ma rad a sze re tet ben. Urunk ezért ké ri: „…ma rad ja tok meg az én sze re te tem -
ben.” Csak így le szünk ké pe sek ar ra, hogy egy mást krisz tu si sze re tet tel sze -
res sük. „Eze ket azért mon dom nek tek, hogy az én örö möm le gyen ben ne tek,
és örö mö tök tel jes sé le gyen.” (Jn 15,9.11) Lu ther sze rint az iga zi öröm tit ka: „Tart -
sa ma gát az em ber tel jes szív vel az igé hez, vi gasz tal ván ma gát Jé zus Krisz -
tus drá ga ígé re té vel, hogy ő az Atyá val együtt ve lünk ma rad, s meg ol tal maz,
hogy sem mi baj ne árt son, ör dög s vi lág sem mi ha tal ma el ne ti por jon, se
tő le el ne sza kít son.” Pál lal együtt hisszük, tud juk, „hogy aki fel tá masz tot ta
az Úr Jé zust, az Jé zus sal együtt min ket is fel tá maszt, és ma ga elé ál lít…” (2Kor
4,14). Ezért di cső ít sük Is tent há la adás sal a jó pász to rért – ő a Mes si ás! Ő bú -
za személe tét ön ként oda ad ta, az után új ra vissza vet te, mert „ezt a kül de tést
kap tam az én Atyám tól”. Akik ké tel ked ve ké rik: „Ha te vagy a Krisz tus, mondd
meg ne künk nyíl tan!”, ezt a vá laszt kap ják: „…ti nem hisz tek, mert nem az én
ju ha im kö zül va lók vagy tok.” (Jn 10,18.24.26) Ez az egyet len meg ol dás: „…aki
pe dig sze ret en gem, (…) ki je len tem ne ki ma ga mat.” A ju hai meg lát ják őt, „mert
én élek, és ti is él ni fog tok. Azon a na pon meg tud já tok, hogy…” (a „tit kot” lásd
Jn 14,19–21) Ám hit tel kér jük: „Jé zu som, Krisz tu som, / Én sze rel me sem! /
(…) Eggyé len ni kí ván / A szí vem ve led, / (…) Hogy így mind örök ké / Te -
ve led le gyek…” (EÉ 381)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

él víz

Már az új év har ma dik hó nap já ban
já runk, és ta lán má sok hoz ha son ló -
an ben ned is meg fo gal ma zó dott,
hogy va la mit más kép pen kel le ne
csi nál ni. Vagy ta lán van va la mi, ami
bosszant vagy nyo maszt egy olyan
saj ná la tos dön tés mi att, ame lyet a
múlt ban hoz tál. Vá gya ko zol rá, hogy
bár csak elöl ről kezd het néd a dol got.
A golf já té ko sok ezt „mull igan nak”
hív ják – azt je lö lik ez zel a szó val, ami -
kor egy rossz ütést meg le het is mé -
tel ni. Saj nos a va lós élet rit kán ajánl -
ja fel ne künk a mull igan le he tő sé gét.
Együtt kell él nünk hi bás dön té se ink -
kel, cse le ke de te ink kel, és gyak ran el
kell fo gad ni a kö vet kez mé nye i ket. 

Nem rég va la ki től kap tam egy idé -
ze tet: „Sen ki sem tud újat kez de ni, de
ma el kezd he tünk va la mit, ami nek új
lesz a be fe je zé se.” Akár egy golf -
meccs ről van szó, akár egy új üz let
meg nyi tá sá ról vagy egy kap cso lat
meg kez dé sé ről – ez mindegyikre
igaz. És né ha nem kez dünk olyan jól,
aho gyan sze ret nénk, nem úgy, mint
egy vi lág klasszis sprin ter; és nem me -
he tünk vissza, hogy új ra kezd jük a
ver senyt. Foly tat nunk kell, re mél ve,
hogy amint ha la dunk elő re, egy re
job bak le szünk. 

Van va la mi az éle ted ben, amit
sze ret nél más képp csi nál ni, vagy va -
la mit új ra kez de nél? Ta lán a kar ri e -
red ben volt olyan dön té sed, ame lyet
most vissza te kint ve nem tar tasz túl
bölcs nek? Va la ki aján lott egy le he tő -
sé get, de már nem él hetsz ve le? Volt
olyan be fek te té sed, ame ly ről ki de rült,
hogy ér tel met len volt? Ta lán tönk re -
tet tél egy fon tos kap cso la tot, és már
ja vít ha tat lan? Saj nos bár mennyi re
sze ret néd, hogy más ho gyan le gyen,

ami meg tör tént, az meg tör tént, és
nem le het meg vál toz tat ni. Szó val
ak kor ho gyan to vább? 

A fen ti ál lí tás sze rint a kez dés be -
ton ba van önt ve, de ma el kezd he tünk
va la mit, ami nek re mény tel jes le het a
be fe je zé se. A Bib lia so kat be szél er ről. 

Hagyd ma gad mö gött a múlt hi bá -
it, és szánd oda ma ga dat a cé lod nak.
Ha a meg vál toz tat ha tat lan múl ton
töp rengsz, az ál ta lá ban ha szon ta -
lan. Mi u tán kitűzted, hogy ho vá
akarsz el jut ni, és ki gon dol tad, ho -
gyan, ak kor tud ni fo god, hogy a cél -
nál vagy, ami kor oda érsz; ezért fo lya -
ma to san fo ku szálj a cél ra. „…azo kat,
ame lyek há tam meg ett van nak, el fe -
lejt vén, azok nak pe dig, ame lyek előt -
tem van nak, ne kik dől vén, cél egye nest
igyek szem az Is ten nek a Krisz tus Jé -
zus ban on nét fe lül ről va ló el hí vá sa ju -
tal má ra.” (Fil 3,13–14; Ká ro li-for dí tás) 

Ha fo lya ma to san hát ra fe lé né zel,
ez zel csak azt éred el, hogy az előt ted

le vő ös vény kacs ka rin gós lesz. Az a
far mer, aki trak tort ve zet a me ze jén,
elő re fi gyel, mert tud ja, hogy ha hát -
ra fe lé néz, ak kor nem tud ja tar ta ni az
egye nes vo na lat, pe dig ez len ne a dol -
ga. „Igye kez zél, hogy Is ten előtt be csü -
le te sen meg állj, mint olyan mun kás,

aki szé gyent nem vall, aki he lye sen
ha so gat ja az igaz ság nak be szé dét.”
(2Tim 2,15; Ká ro li-for dí tás) 

A múlt rom ja i ra nem épül het a je -
len  vagy a jö vő. „A múlt ma rad jon a
múlt ban” – mond ják né ha. Gyak ran
tel je sen új in du lás kell ah hoz, hogy
ma gunk mö gött hagy juk mind azt,
ami ko ráb ban volt, és ez a leg jobb esz -
köz ar ra, hogy a jö vő ben a be fe je zés
is meg fe le lő le gyen. „Sen ki sem told -
ja az új posz tó fol tot az ó posz tó hoz;
mert kü lön ben az újat is meg sza kaszt -
ja és az ó posz tó hoz nem il lik az új ból
va ló folt.” (Lk 5,36; Ká ro li-for dí tás) 

g Ro bert J. Ta masy
(For rás: Mon day Man na)

Ho gyan lesz a gyen ge kez dés ből
jobb be fe je zés?

b Az el múlt szá zad öt ve nes éve i -
ben Bal la Re be ka di a ko nissza
test vér misszi ós út jai so rán több
he lyen tar tott há zi bib lia órá -
kat. Ezek ről ké szí tett fel jegy zé -
se it örö kül hagy ta re ánk. E fel -
jegy zé sek ből idé zünk fel egy
kü lö nös bib lia órát.

Egy al ka lom mal sok vá gya ko zó lé lek
vett részt a bib lia órán, amely egy ho -
zsán na ének kel kez dő dött: „Si es se tek,
ha mar le jár, / Ke gyel me már rég óta
vár, / Ma még le het, ma még sza bad:
/ Bo rulj le a ke reszt alatt. (…) El száll
a perc, az éle ted, / Ma még, ha jössz,
el ér he ted. / Ne késs to vább, ne várj
to vább, / Ma kérd Atyád bo csá na tát!”
Ez után Re be ka test vér egy igét ol va -
sott fel: „Bű ne im bün te té se utol ért en -
gem (…), és a szí vem is el ha gyott en -
gem.” (Zsolt 40,13) 

Az ének és az ige sok lel ki prob lé -
mát ho zott fel szín re: bű nös vol tunk
fel is me ré sét, Is ten bűn bo csá tó ke -
gyel mét, a meg té rést és az üd vös ség
kér dé sét. 

Be szél ge tés köz ben az egy be gyűl -
tek zo ko gó hang ra let tek fi gyel me sek.
Re be ka test vér meg kér dez te az
asszonyt, mi kész tet te őt sí rás ra. „A
bű ne im, a bű ne im… – zo ko gott to -
vább –, úgy ér zem, hogy a bű ne im
so ka sá ga alatt össze ros ka dok, nem
tu dok így to vább él ni, en gem már
nem fo gad ma gá hoz az Is ten.” Er re
egy igé vel vá la szolt a bib lia kör ve ze -
tő je: „Ha meg vall juk bű ne in ket, hű és
igaz ő: meg bo csát ja bű ne in ket.” (1Jn
1,9) Ez után ar ra kér te a test vé re ket,
hall gas sák meg fi gyel me sen To ki chi
Ishi ja pán rab ló gyil kos meg té ré sé nek
tör té ne tét, ame lyet dr. F. W. Bore han
auszt rá li ai skót lel kész Tör té ne lem for -
má ló igék cí mű mun ká ja alap ján

mon dott el (for dí tot ta Sza bó Mik lós
rá kos pa lo tai nyu gal ma zott lel kész). 

A kü lö nös tör té net sze rint To ki chi
po gány ság ban szü le tett, ap ja meg rög -
zött ré sze ges em ber volt, s ő ma ga
éle té ben mind össze két ke resz ténnyel
ta lál ko zott, akik nek ré vén meg is -
mer te Is ten meg vál tó ke gyel mét. Ti -
zen há rom éves ko rá ban az éh ség
lo pás ra kény sze rí tet te. „Ez volt a
kez de te bű nös éle tem nek” – val lot -
ta ké sőbb. A tol vaj ból ha ma ro san ha -
mis kár tyás lett, ez to váb bi lo pá sok -
ra kény sze rí tet te, míg vé gül a bör tön -
ben kö tött ki, ahol a be tö rők ha tá sa
alá ke rült. 

Ki sza ba du lá sa után az egyik bűn -
cse lek ményt a má sik után kö vet te el
a leg vak me rőbb mó don, míg vé gül
meg gyil kol ta egy tea ház fel szol gá ló -
nő jét, és ügye sen, bűn jel nél kül el -
tűnt. A ha tó sá gok se hogy sem tud -
tak a nyo má ra akad ni. Egyéb bűn cse -
lek mé nye mi att azon ban To ki chi ké -
sőbb is mét fegy ház ba ke rült. Itt tud -
ta meg tár sa i tól, hogy az ál ta la meg -
gyil kolt fel szol gá ló le ány egy ko ri
ked ve sét ki vég zik a gyil kos ság mi att.
Ek kor gon dol kod ni kez dett: mit
érez het, és hogy szen ved het a he lyet -
te el ítélt és an nak csa lád ja, egész ro -
kon sá ga? Meg bor zadt az el ítélt ha lál -
küz del mé re gon dol va. Ad dig té pe lő -
dött, míg el ha tá roz ta, hogy be vall ja
tet tét, hogy meg ment se az ár tat lan
em bert.

Val lo mást tett, be val lot ta min den
bű nét, és nyíl tan fel tár ta az ad dig ki -
nyo moz ha tat lan gyil kos sá got. Ar ra
tö re ke dett, hogy ki de rül jön a he lyet -
te el ítélt ár tat lan sá ga. Hosszas bí ró -
sá gi tár gya lá sok kö vet kez tek, és a

vég ered ményük az lett, hogy őt még -
is fel men tet ték a gyil kos ság alól. „Ez
na gyon el csüg gesz tett, mert tu dom,
hogy fel men té sem az ár tat lan ra há -
rít ja a bün te tést. Annyi ra két ség be ej -
tett, hogy alud ni sem tud tam” – ír -
ta nap ló já ban. Ar ra uta sí tot ta ügy -
véd jét, hogy az igaz ság de rül jön ki.
A per új ra fel vé tel so rán őt ítél ték el. 

Ek kor lá to gat ta meg bör tö né ben
két hí vő skót test vér. Új év reg ge lén
ün ne pi ebé det vit tek be, há rom nap -
pal ké sőbb egy Új tes ta men tu mot
küld tek be ne ki. Elő ször a polc ra dob -
ta, majd unal má ban ké sőbb még is ki -
nyi tot ta több he lyen, és be le ol va sott.
Jé zus je ru zsá le mi be vo nu lá sát, majd
az el ve szett bá rány ke re sé sé nek tör -
té ne tét ol vas ta; ké sőbb azt, ho gyan
ad ták Jé zust Pi lá tus ke zé be, ho gyan
ítél ték el ár tat la nul, és vé gez ték ki a
ke resz ten. 

Ezen gon dol kod ni kez dett. Ő, a
meg rög zött, ma kacs bű nö ző szé -

gyen le tes nek tar tot ta Jé zus el len sé -
ge i nek ször nyű tet tét. To vább ol vas -
va meg ál lott Jé zus sza va i nál: „Atyám,
bo csáss meg ne kik, mert nem tud ják,
mit cse lek sze nek.” „Ez át ütött raj tam
– ír ta nap ló já ban –, mint ha húsz cen -
tis szeg gel ütöt ték vol na át szí ve met.
Mit je lent ez az ige? Krisz tust szí vem
sze rel mé nek ne vez zem? Mond jam,
hogy ez a mennyei kö nyö rü let? Nem
tu dom, mi nek ne vez zem, csak azt tu -
dom, hogy ki be szél he tet le nül há lás
szív vel hit tem. Ez az egy sze rű ké rés
be se gí tett a ke resz tyén ség kö ze pé be.”
Majd így foly tat ta: „19 éves ko rom -
tól 20 év nél töb bet töl töt tem bör tön -
ben. Ez alatt az idő alatt meg ta nul -
tam, mit je lent szen ve dést hor doz ni.
Sok kí nos pró bán es tem át, mind -
egyik azt sür get te, hogy bán jam meg
bű ne i met. S még se tud tam bűn bá -
nat ra jut ni… Most Krisz tus egyet len
sza vá tól: Atyám, bo csáss meg ne -
kik…, az én ki be szél he tet len ke mény
szí vem meg vál to zott. Meg bán tam
min den bű nö met.”

A ke reszt ről va ló ki nyi lat koz ta tás
in dí tot ta meg Is hit. „Csak a bör tön -
ben jöt tem rá, hogy van lel ke az
em ber nek – ol vas hat juk cso dá la tos
nap ló já ban, me lyet utol só be bör -
tön zé se alatt ve ze tett –, ma a zár ká -
ban ülök meg foszt va jö vés-me nés től,
még is elé ge det tebb va gyok, mint
sza bad időm ben. A bör tön kö zön sé -
ges rab koszt ján há lá sabb va gyok,
mint az előtt a leg fé nye sebb pa lo tá -
ban, amit va la ha lát tam. Min den
na pon ki be szél he tet len nagy az örö -
möm, s mind ezt Jé zus ke gyel mes jó -
sá gá nak kö szön he tem.”

Az egyik skót hí vő test vér volt

utol só lá to ga tó ja, aki egy al kal mas
igét ol va sott fel ne ki, és be szélt ve -
le az acél rá cson át. Ishi ezt mond ta
utol só ként: „Be fe jez tem jegy ze te i -
met, amit le he tett, el vé gez tem. Csak
azt vá rom, hogy a bűn tes tét le té ve
őhoz zá men jek.” Más nap reg gel ki -
vé gez ték. Utol só sza va it vers be fog -
lal ta: „Ne vem meg gya láz va. / Tes tem
bör tön ben lát ha lált, / De meg tisz -
tult lel kem / Ma vissza tér Is ten or -
szá gá ba.”

A tör té net nagy ha tás sal volt a bib -
lia kör tag ja i ra. Töb ben így nyi lat koz -
tak: „Ak kor az én bű ne im re is van
bo csá nat!” A tö re del mes szí vek ből
fel hang zott a di csé ret: „Szent Fi a dért,
ki en ge met vé rén meg vál tott, / Hall -
gass meg, ha bűn bá nat tal hoz zád ki -
ál tok! / Vi ga szod dal térj ke gye sen be -
teg szí vem hez, / Hoz zád té rő gyer -
me ked nek, Atyám, ke gyel mezz!” 

Majd bűn bá nó imád ság tört fel a
szí vek ből, s jó né há nyan – kö zöt tük
a sí ró asszony is – öröm mel tet tek bi -
zony sá got ar ról, hogy most fo gad ták
el Jé zust Meg vál tó juk nak. Öröm -
ének ként zú gott fel a test vé rek aj ká -
ról a hal le lu ja ének: „Szent bi zo nyos -
ság: Jé zus enyém! / Föl di utam ra su -
gár zik a fény, / Vár az örök ség,
mennyei fény, / Lel kem uj jong va
föl fe le néz. / Di csé nek hang zik aja ka -
mon, Jé zust öröm mel ma gasz ta lom.
(…) Bol do gan ér zem, s val lom is én:
/ Jé zu sé let tem. Jé zus enyém.”

A fegy ház „ne mes em be re” (így
ne vez te a ja pán kri mi no ló gia) is te ni
ke gye lem ben va ló ré sze sü lé sé nek
tör té ne te így ha tott a bib lia kör bű ne -
ik kel küsz kö dő tag ja i ra, s bi zo nyí té -
ka lett an nak, hogy Is ten ke gyel me
vég te len; min den hoz zá té rő, bű ne it
meg bá nó lé lek szá má ra ké szen áll.
Fo gad juk el ezt a drá ga aján dé kot!

g Szen czi Lász ló

Egy há zi bib lia óra ál dá sai



b Im már ki len ced szer hir det te meg
egy há zunk gyer mek- és if jú sá gi
osz tá lya az or szá gos evan gé li kus
báb ver senyt. Ez al ka lom mal,
már ci us 6-án a fa so ri gim ná zi um
dísz ter me és a fa so ri temp lom
adott ott hont a fesztivál jellegű
ren dez vény nek. Az or szág kü -
lön bö ző pont já ról ér ke zett nyolc
cso port a ki írás sze rint a Nö vé -
nyek a Bib li á ban té ma kör ben
mér te össze „báb ügyes sé gét”.

„A mai na pon több ször is meg kap -
tuk a ka tar zis él mé nyét, és elő adá sa -
i tok se gít sé gé vel más képp ér tünk
né hány bib li ai részt, ame lye ket ed dig
már olyan sok szor el ol vas tunk. Nem
tud tunk dön te ni a csa pa tok kö zött,
így azt ja va sol juk a szer ve zők nek,
hogy a fel aján lott dí ja kat egy for mán
osszák szét a ver seny ző csa pa tok
kö zött, és jö vő re ne is ver senyt, ha -
nem bá bos ta lál ko zót hir des se nek
meg” – mond ta az ered mény hir de -
tő, díj ki osz tó ün nep sé gen a négy ta -
gú zsű ri ne vé ben Döb ren tey Il di kó
me se író. 

Eh hez a ja vas lat hoz hű en a fa so ri
temp lom ban a zsű ri ál tal al ko tott „di -
csé ret ka te gó ri ák ban” ve het ték át a
csa pa tok kép vi se lői az em lék la po kat.

Bib lia,
nö vé nyek,

bá bok
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa

gyermekoldal

Di csé ret a ma gas szín vo na lú szak ma i sá gért – A ke reszt fo gan ta tá sa (Ober ling Zsa nett cso port ja, Győr)
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Di csé ret a szín pa di össz ké pért és a szín pa di ha tá sért – A nö vé nyek ki rá lya
(Gi czi Ni ko lett el ső cso port ja, Bük)

Di csé ret a kö zös sé gi já ték ere jé ért – Ki csi ma gocs kák (Kle nócz kyné Su lyok
An na cso port ja, Bá tony te re nye)

Di csé ret az élő szín há zért – Zá ke us és a fü ge fa (Nagy Pan ka cso port ja,
Pesthidegkút)

Di csé ret a gyer mek köz pon tú sá gért – Jó nás és a bo kor (Ba jusz né Oro dán
Krisz ti na cso port ja, Nagy ve leg)

Di csé ret a va ló di szín há zért – Az élet ke nye re (Kézdy Pé ter cso port ja,
Pilis csa ba)

Di csé ret a jö vő re mé nyé nek – Olaj fa ágacs ka (Kle nócz kyné Su lyok An na
cso port ja, Szú pa tak)

Di csé ret az ezer ar -
cú báb já té kért –
„Tü rel me hosszú…”
(Gi czi Ni ko lett
má so dik cso port ja,
Bük)

A zsű ri: Grend orf-
Ba logh Me lin da
lel kész, Gi o van ni -
ni Kor nél báb mű -
vész, Gra nasz tói
Szil via báb mű -
vész, Döb ren tey
Ildi kó me se író

Né pi ját szó ház Pre kler Ka ta ve ze té sé vel a zsű ri ta nács ko zá sa alatt

A nyitóáhítatot Pelikán András fasori
lelkész tartotta

A bábverseny moderátora Sikter
János porrogszentkirályi lelkész volt

F
O

TÓ
: 

M
É

S
Z

Á
R

O
S

 G
Á

B
O

R

F
O

TÓ
: 

M
É

S
Z

Á
R

O
S

 G
Á

B
O

R
F

O
TÓ

: 
M

É
S

Z
Á

R
O

S
 G

Á
B

O
R

F
O

TÓ
: 

M
É

S
Z

Á
R

O
S

 G
Á

B
O

R
F

O
TÓ

: 
M

É
S

Z
Á

R
O

S
 G

Á
B

O
R

F
O

TÓ
: 

B
O

D
A

 Z
S

U
Z

S
A

F
O

TÓ
: 

B
O

D
A

 Z
S

U
Z

S
A

F
O

TÓ
: 

B
O

D
A

 Z
S

U
Z

S
A

F
O

TÓ
: 

B
O

D
A

 Z
S

U
Z

S
A

F
O

TÓ
: 

B
O

D
A

 Z
S

U
Z

S
A

F
O

TÓ
: 

B
O

D
A

 Z
S

U
Z

S
A



Evangélikus Élet 2010. március 14. f 13»presbiteri«

b Lel ki ha ta lom és e vi lá gi böl cses -
ség cím mel tar tot ta meg idei
gyü le ke zet ve ze tői kon fe ren ci á -
ját a Dé li Egy ház ke rü let már ci -
us 5-én és 6-án a Bony há di Pe tő fi
Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi -
um ban. A gyü le ke ze ti lel ké szek,
fel ügye lők, má sod fel ügye lők,
gond no kok, pénz tá ro sok és pres -
bi te rek szá má ra meg hir de tett
ta lál ko zón az egy ház köz sé gek
kö zel száz nyolc van kül döt te vett
részt. A je len lé vők a gyü le ke ze -
tek ben fel lé pő konflik tu sok ke -
ze lé sé nek le he tő sé ge it, il let ve a
kö zös sé gi együtt mű kö dés szem -
pont ja it jár ták kö rül – meg hí vott
elő adók be vo ná sá val.

A két na pos prog ra mot pén tek es te a
bony há di Ke reszt met szet együt tes
rö vid kon cert je nyi tot ta meg, majd ifj.
Cser há ti Sán dor, a sze ge di egy ház -
köz ség lel ké sze tar tott be ve ze tő igei
ala po zást. Az 1Kor 12,4–11 alap ján el -
hang zott bib lia ta nul mány rá mu ta -
tott: ép pen a le vél cím zett je i vel kap -
cso lat ban tud hat juk, hogy már a
leg el ső ke resz té nyek éle te sem volt fe -
szült ség men tes. Ugyan ak kor a mai
ke resz tény kö zös sé gek ben je lent ke -
ző fe szült sé gek ol dá sá ra sincs más vá -
la sza Jé zus nak, mint hogy sze ret nünk
kel le ne egy mást. Eh hez pe dig – mi -
előtt sa ját ma gunk he lyé nek, mél tó -
sá gá nak ki har co lá sá ba kez de nénk –

fel kell ten nünk a kér dést: sze ret ve
tud juk-e ma gun kat? Sze mély sze -
rint el tud juk-e hin ni, hogy Is ten sze -
ret, ügyünk az övé, és ezért nem kell
fél nünk, és ki har col nunk a ma gunk
po zí ci ó ját?

A be ve ze tő gon do la to kat kö ve -
tő en a részt ve vők meg te kint het ték a
Dé li Egy ház ke rü let 2009-es ese mé -
nye i ről ké szült ze nés kép össze ál lí tást,
majd Ara di György ke rü le ti misszi -
ói lel kész nek a böjt li lá já ról szó ló áhí -
ta ta zár ta az es ti prog ra mot. Az
együtt lét ez után – a há zi gaz dák ven -
dég sze re te té nek kö szön he tő en – te -
rí tett asz ta lok mel lett, kö tet len be -
szél ge tés sel foly ta tó dott.

A más nap reg ge li lel ki töl te ke -
zés ről a szek szár di egy ház köz ség el -
nök sé ge, Sef csik Zol tán lel kész és dr.
Muth La jos fel ügye lő gon dos ko dott.
A lel kész 1Pt 2,9–10 alap ján el mon -
dott ige hir de té sé ben töb bek kö zött
így fo gal ma zott: „Pé ter apos tol már
most, a gon dok kal, fe szült sé gek kel és
ba jok kal küz dő gyü le ke ze tek nek
mond ja a jó hírt: »Ki rá lyi pap ság
vagy tok« (…). Va la ki nek a tu laj do ná -
ban le he tünk, és a va ló di ér té kün ket
ez szab ja meg. Itt kez dő dik az iga zi
cso da.”

A szek szár di gyü le ke zet nem  lel -
ké szi ve ze tő je – aki or vos ként a Tol -
na Me gyei Ön kor mány zat Ba las sa Já -
nos Kór há zá nak fő igaz ga tó ja – Szol -
gál ta tás és szol gá lat az egész ség ügy -
ben cím mel mond ta el bi zony ság té -

te lét. Sza va i ból ki de rült: a szol gá lat
min dig va la ki ért, a szol gál ta tás pe dig
va la mi ért tör té nik. Le het, hogy a
tár sa da lom ér ték rend jé nek hely re ál -
lí tá si kí sér le té ben fon tos lé pés len ne

e fo gal mak tisz tá zá sa és pon tos,
adek vát hasz ná la ta.

Dél előtt dr. Ko rá nyi And rás, az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
Egy ház tör té ne ti Tan szé ké nek do -
cen se, a zsi nat lel ké szi el nö ke az el -

kö te le zett ség ről, az egye te mes pap -
ság ról, a ma gas ság és mély ség meg -
élé sé ről, az Is ten től ka pott ka riz -
mák kü lön bö ző sé gé nek vál la lá sá ról
és ál dá sa i ról, az egy ház ban je lent ke -

ző konflik tu sok test vé ri fel ol dá sá nak
le he tő sé ge i ről, a ha tal mi kér dés lel -
ki vo nat ko zá sa i ról, va la mint az „Is -
ten ne vé ben élt élet” fon tos sá gá ról
szólt elő adá sá ban.

Pál mai Ist ván, a pak si egy ház -
köz ség fel ügye lő je Hét köz na pi böl -
cses sé gek egy gyü le ke zet min den nap -
ja i ban cím mel a konflik tu sok ál ta lá -
nos szer ke ze tét, sza ka sza it és di na -
mi ká ját, il let ve a gyü le ke ze ti együtt -
mű kö dés gya kor la ti szem pont ja it vi -
lá gí tot ta meg hall ga tói előtt.

Az elő adá so kon el hang zot ta kat
irá nyí tott cso port mun ka for má já -
ban dol goz ták fel a kon fe ren cia részt -
ve vői, amit az egyes cso por tok ple -
ná ris be szá mo lói kö vet tek.

Szom bat dél után a kon fe ren cia
té má já val, va la mint egyéb köz egy há -
zi ügyek kel kap cso la tos kér dé sek re
fó rum be szél ge tés ke re té ben fo gal ma -
zott meg vá la szo kat Gáncs Pé ter
püs pök, Ra dos né Len gyel An na egy -
ház ke rü le ti fel ügye lő, dr. Sza bó né
Mát rai Ma ri an na püs pök he lyet tes,
An dor ka Ár pád egy ház ke rü le ti má -
sod fel ügye lő, va la mint a zsi nat és az
egy ház me gyék je len lé vő ve ze tői.

A ren dez vény zá rá sa ként az egy -
ház ke rü let püs pö ke a né met or szá gi
má so dik öku me ni kus egy há zi na pok
pla kát já nak ké pi mo tí vu ma alap ján
adott össze fog la ló vissza te kin tést a
kon fe ren ci á ról, majd úti ál dás ban
ré sze sí tet te a ta lál ko zó részt ve vő it.

g S. A.

Kö zös szol gá lat: te her vagy aján dék?
A Dé li Egy ház ke rü let gyü le ke zet ve ze tői kon fe ren ci á ja Bony há don

– Az el múlt idő szak ban szá mos fe -
gyel mi el já rás volt az egy ház ke rü let -
ben. Mon da na ezek ről konk ré tu mo -
kat?

– A rá kos pa lo tai, a du na egy há zi és
a szar va si gyü le ke zet ben fe gyel mi el -
já rá so kat kel lett in dí ta nunk. Az el ső
két eset ben a fo lya mat vé ge az lett,
hogy a fe gyel mi ta nács a lel kész
szol gá la ti jog vi szo nyá nak fel bon tá sát
ítél te meg. Ez azt je len ti, hogy ilyen -
kor a lel kész ren del ke zé si ál lo mány -
ba ke rül, el me het más gyü le ke zet be,
il let ve a püs pök ja va sol hat ne ki más
he lyet. 

A leg sú lyo sabb eset a szar vas-új -
temp lo mi volt, ahol a lel kész nőt,
De me Zol tán nét a szol gá la ti jog vi -
szony fel bon tá sá ra ítél te a jog erős ha -
tá ro zat, míg a lel készt, De me Zol tánt
a lel ké szi hi va ta lá tól kel lett meg -
fosz ta ni, mi vel őt ko ráb ban egy szer
a szol gá la ti jog vi szony ból már fel -
men tet te a bí ró ság, így ugyan azt az
íté le tet nem le he tett még egy szer ki -
mon da ni. Ez a leg sú lyo sabb íté let feb -
ru ár 15-én jog erő re is emel ke dett. 

Úgy gon do lom, hogy egy rész ről
ezek mö gött a tör té né sek mö gött ott
van az egy há zi és vi lá gi elem össze -
csi szo ló dá sá nak fáj dal mas fo lya ma -
ta, más fe lől vi szont egy re ko mo -
lyabb prob lé ma az egy ház ban a gyü -
le ke ze ti au to nó mia kér dé se is. Olyan
mér té kű au to nó mi át adott egy há -
zunk zsi na ta a gyü le ke ze tek nek, ami -
vel saj nos nem csak él ni, de vissza él -
ni is le het. Er re pél da az új temp lo mi
gyü le ke zet, ahol a gyü le ke zet nek jo -
ga volt ar ra, hogy óvo dát in dít son. Az
óvo dá ra épít ve ké sőbb olyan is ko lát
in dí tot tak el, amely mű kö dés kép te -
len né vált. Szar va son nin csen két

evan gé li kus ál ta lá nos is ko lá nak lét -
jo go sult sá ga, mert nin csen annyi
gye rek, hogy két is ko la egész sé ges ri -
va li zá lás ban egy más mel lett meg él -
jen.

– Mi lesz en nek a kö vet kez mé nye?
– Is ko lát ed dig húsz éven ke resz -

tül csak ala pí tot tunk, most vi szont
úgy néz ki, hogy egyet meg kell
szün tet nünk. Az is ko la csőd be ke rült.
Az a re á lis ve szély áll fenn, hogy a jól
mű kö dő óvo dát is ma gá val ránt ja.
Most már ci us ban az óvó nők nem
tud ják fel ven ni a fi ze té sü ket, mert az
is ko la fi nan szí ro zá sa el vi szi a pénzt.
Az is ko lá ban négy osz tály ban hu -
szon egy gye rek ta nul, nem kell nagy
ma te ma ti kus nak len ni, hogy ki szá -
mol juk, ek ko ra lét szám nak nem le -
het fenn tar ta ni egy is ko lát.

– A má sik evan gé li kus is ko la át
tud ja ven ni eze ket a gye re ke ket?

– Az összes gye re ket nem tud ja át -
ven ni, vi szont el tud juk he lyez ni
őket a vá ros más is ko lá i ban. Gyer mek
ut cá ra nem fog ke rül ni.

– A pe da gó gu sok kal mi lesz?
– A tör vé nye sen já ró vég ki elé gí tést

ki fog juk ne kik fi zet ni. A fenn tar tó
egy ház köz ség fe le lős sé ge, hogy saj -
nos úgy vet tek fel pe da gó gu so kat,
hogy nem volt meg a meg fe le lő gyer -
mek lét szám, nem volt meg a fi nan -
szí ro zá si alap. Saj nos a le kö szö nő lel -
kész há zas pár el va kult ví zi ó ja lett vol -
na az is, hogy er re az élet kép te len ál -
ta lá nos is ko lá ra még egy gim ná zi u -
mot is sze ret tek vol na ala pí ta ni.

– Hogy tör tén he tett az, hogy gya -
kor la ti lag a csőd el já rá sig el hú zód ha -
tott ez az ügy? Nem tu dott az egy há -
zi ve ze tés ko ráb ban köz be szól ni?

– Ezt az ir re á lis, fe le lőt len ámok -

fu tást azért nem le he tett meg aka dá -
lyoz ni, mert a gyü le ke zet fenn tar tá -
sá ban volt az is ko la. A pres bi té ri um
tag jai fi ze tett al kal ma zot tak vol tak a
gyü le ke zet ben, te hát eg zisz ten ci á li -
san a lel kész től függ tek, és min dig
min dent meg sza vaz tak, amit a lel kész
há zas pár sze re tett vol na. 2010. feb -
ru ár 28-án, va sár nap azon ban vég re
fe le lős dön tés szü le tett: a pres bi té ri -
um az óvo da meg men té se ér de ké ben
az is ko la fel szá mo lá sát kez de mé -
nyez te. Ez az el já rás el in dult, saj nos
most ez zel szem be sül ni ük kell a
gyer me kek nek és a szü lők nek egy -
aránt. Fáj dal mas fo lya mat lesz, na -
gyon saj nál juk, hogy ez be kö vet ke -
zett. 

Az óvo dát nem akar juk koc ká ra
ten ni, és mi vel a gyü le ke zet is fi ze tés -
kép te len né vált, ezért min den kép pen
meg kell ten ni ezt a lé pést. Ki kell
mon da ni: a lel kész há zas pár a gyü le -
ke ze tet, az in téz mé nye ket anya gi,
szer ve ze ti és lel ki csőd be vit te.

– A De me há zas pár he lyé re új lel -
készt ne vez tek ki…

– Egy elő re he lyet tes lel készt ne -
vez tünk ki Zá to nyi Já nos sze mé lyé -
ben. Ez át me ne ti meg ol dás. Sze ret -
nénk gyor san el in dí ta ni a lel kész vá -
lasz tást, de ah hoz az kell, hogy a gyü -
le ke zet anya gi lag talp ra áll jon, hi szen
a lel kész vá lasz tás alap ve tő fel té te le,
hogy díj le ve let tud ja nak fel mu tat ni:
mit tud nak nyúj ta ni a pá lyá zók nak?
Je len leg a gyü le ke zet csőd ben van.
Ha talp ra áll nak, ak kor le het meg hir -
det ni az ál lást vagy meg hív ni va la kit,
at tól füg gő en, hogy a köz gyű lés ho -
gyan dönt. (…)

– Mik vol tak a gon dok Du na egy -
há zán?

– Bá csi Já nos lel készt fel kel lett
men te ni, mert évek óta nem tud ta a
gyü le ke ze tet meg fe le lő en ve zet ni.
Töb bek kö zött nem ké szült zár szám -
adás, nem volt költ ség ve tés, te hát a
gyü le ke zet tör vény te le nül mű kö -
dött. Jú ni us 30-ig fe le sé ge, a ko ráb -
bi be osz tott lel kész, Bá csi né Vil mos
And rea ka pott he lyet tes lel ké szi
meg bí zást. Nem tud juk, hogy ad dig

a gyü le ke zet talp ra áll-e. Ha ad dig
nem jön nek rend be a dol gok, ak kor
más meg ol dást kell ta lál nunk. (…)

– Rá kos pa lo tán mi volt a hely zet?
– Itt a lel kész és a fel ügye lő kö zöt ti

vi szony rom lott meg. A fel ügye lő és
a pres bi te rek nagy ré sze úgy lát ta,
hogy a lel kész nin csen ele get a gyü -
le ke zet ben, mert az or szá gos fenn tar -
tás ban lé vő, ám a gyü le ke zet tu laj do -
nát ké pe ző idő sek ott ho ná ban lé vő
igaz ga tói ál lá sát is el lát ja. A pres bi -
té ri um ezért kez de mé nyez te a lel kész
fel men té sét. Ezt a köz gyű lés ugyan
több sé gé ben tá mo gat ta, de a két har -
ma dos sza va za ti arány nem volt
meg. A lel kész te hát ma radt, de fe -
gyel mi ta nács elé ke rült az ügy. 

Meg ál la pí tást nyert, hogy a lel kész
nem tud együtt mű köd ni a fel ügye lő -
vel, kép te len a komp ro misszum ra. A
fe gyel mi ta nács ugyan ak kor a fel -
ügye lő fel men té sét is kér te, mert fe -
le lős nek lát ták a gyü le ke zet meg osz -
tá sá ért. Mind ket ten fel leb be zé si jo -
guk kal él tek.

A lel kész fel men té sét az or szá gos
bí ró ság jó vá hagy ta, míg a fel ügye lő
ese té ben ki mond ta, hogy bár lát ják,
ő is fe le lős a meg osz tott sá gért, de
nem lát ták ezt meg fe le lő en alá tá -
maszt va, így ő ma radt to vább ra is fel -
ügye lő. Mi a fe gyel mi ta nács ré szé -
ről sze ret tük vol na, ha mind két ol dal -
ról új ra kez dés tör té nik, de a bí ró ság
más képp dön tött. 

Csak re mél ni tu dom, hogy a fel -
ügye lő a kö vet ke ző lel késszel jobb vi -
szonyt fog ki ala kí ta ni. Saj nos ez
meg le he tő sen csú nya „iszap bir kó zás”
volt a lel kész és a fel ügye lő kö zött. Es -
pe res úr ral, a ke rü le ti el nök ség gel is
so kat pró bál tunk a lel kész és a fel -
ügye lő kö zött köz ve tí te ni. Saj nos
nem si ke rült, és vé gül nem volt más
meg ol dás…

– Ki ve ze ti je len leg a gyü le ke ze tet?
– Je len leg a Bá tovsz ky Gá bor mel -

lé nyá ron ke rült be osz tott lel kész nő,
Po nicsán Er zsé bet vi szi to vább a
gyü le ke zet ügye it, míg a ko ráb bi
gyü le ke ze ti lel kész az idő sek ott ho -
nát ve ze ti Pa lo tán, amíg a szer ző dé -

se tart. Az in téz mény fenn tar tó ja az
or szá gos egy ház, de az épü let a gyü -
le ke zet tu laj do ná ban van. Az or szá -
gos pres bi té ri um ne vez te őt ki az ott -
hon élé re, és ez a tes tü let is hív hat -
ná vissza. Sze rin tem hosszú tá von
nem jó az, ha a lel kész to vább ra is eb -
ben a gyü le ke zet ben ma rad. Re mé -
lem, be fog ja lát ni, hogy más gyü le -
ke zet ben, fe szült sé gek től men tes
lég kör ben job ban tud ja Is ten ügyét
szol gál ni, de én eb be a ma gam ré szé -
ről már nem kí vá nok be le szól ni.

(…)
– Püs pök ként Ön ho gyan él te meg

az utób bi hó na po kat?
– Ta nul sá gos volt ez a né hány

hó nap, de eze ket a lé pé se ket meg kel -
lett lép ni. Hogy teo ló gi ai ér vet hoz -
zak fel megint: a kul csok ha tal má ra,
a bű nök fel ol do zá sá ra min den lel kész
es küt tesz, de meg fo gad juk azt is,
hogy amíg nem lá tunk meg bá nást és
új ra kez dé si kész sé get, ad dig bün te -
tés van és a bű nök meg tar tá sa. Né -
ha elő kell ven ni azt a kul csot az egy -
ház ban, ami le zár egy kor sza kot,
mert lát juk, hogy va la mi úgy, aho -
gyan van, nem me het to vább, mert
rom bol és ár tal mas. Nem csak a ci va -
ko dók sa ját ká rá ra, ha nem egy egész
gyü le ke zet és ez zel együtt az egész
egy ház ká rá ra is le het ez. Ki kell mon -
da ni, hogy van nak olyan hely ze tek,
ami kor nem sza bad spon gyát dob ni
rá, mint ha mi sem tör tént vol na, ha -
nem va la ki nek fel kell áll nia, és to -
vább kell men nie. 

Ezek per sze nem nép sze rű és nem
kel le mes dol gok, jobb ar ról be szél ni,
ami po zi tí vum, de ha el fed jük a gon -
do kat, ab ba gyü le ke ze tek be le pusz -
tul nak, és ezt nem vál lal hat juk. Ne -
kem is fáj dal ma sak ezek a fel men tő
dön té sek, hi szen leg szebb szol gá la -
tom, ha or di nál ha tok, ha lel ké sze ket
szol gá lat ba ál lít ha tok, de most él ni
kel lett ez zel a nem könnyű fe le lős ség -
gel. Re mé lem, hogy si ke rül ezek kel a
lé pé sek kel egy gyó gyu lá si fo lya ma tot
el in dí ta ni egy ház ke rü le tünk ben és
egész egy há zunk ban is.

d For rás: evan ge li kus.hu

„Az egy ház ban nem ha ta lom, ha nem szol gá lat van!”
In ter jú Gáncs Pé ter püs pök kel a Dé li Egy ház ke rü let gyü le ke ze te i ben tör tént vál to zá sok ról

b A Dé li Egy ház ke rü let ben szá mos egy há zi bí ró sá gi tár gya lás zaj lott az
utób bi idő ben, és szá mos vál to zás van fo lya mat ban. A sok szor nagy
port ka vart és fe szült sé gek kel te li tör té né sek ről az evangelikus.hu
főszerkesztő je, Hor váth-Bol la Zsu zsan na kér dez te az egy ház ke rü let
püs pö két, Gáncs Pé tert, az zal a nem tit kolt szán dék kal, hogy ele jét ve -
gye a ta lál ga tá sok nak, hí resz te lé sek nek. Az alábbiakban ebből az
interjúból idézünk.
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Böjt 4. vasárnapja (Laetare). Liturgikus szín: lila. Lekció: Jn 6,1–15;
Gal 4,21–31. Alapige: 2Móz 16,11–15. Énekek: 360., 365.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német, úrv.) Johannes Erlbruch; de.
11. (úrv.) Bence Imre; du. 6. Balicza Iván; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. Veperdi
Zoltán; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok
u. 9. de. fél 10. (úrv., családi) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12.
de. 10. Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálintné Varsányi Vilma;
Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; Káposztásmegyer, IV.
Tóth Aladár út 2–4. de. 9. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Cselovszky
Ferenc; de. 11. (úrv.) Gáncs Péter; du. 6. (asztali beszélgetések); VII., Városligeti fasor
17. de. háromnegyed 10. (angol nyelvű, úrv.) Aradi György; de. 11. (úrv.) Aradi György;
VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák,
kétnyelvű családi) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. (úrv.)
Szabó Bertalan; IX., Haller u. 11. 19–21. I. emelet de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya,
X., Kápolna u. 14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.)
dr. Joób Máté; de. 11. (úrv.) dr. Joób Máté; du. 6. (vespera) Missura Tibor; XI.,
Németvölgyi út 138. de. 9. Missura Tibor; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de.
9. (úrv.) Bence Imre; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Bencéné Szabó
Márta; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Kendeh György; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de.
11. (úrv.) dr. Varga Gyöngyi; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. (úrv.) dr. Varga Gyöngyi;
Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Juhos
u. 28. (kistemplom) de. 10. Kósa László; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11.
de. 10. (úrv.) Fekete Gy. Viktor; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Vető István;
Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér
de. 9. Grendorf Péter; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. 10. Grendorf Péter;
Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákosliget, XVII., Gózon
Gy. u. de. 11. Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.)
dr. Korányi András; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de.
8. dr. Korányi András; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX., Hungária
út 37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (családi) Győri János
Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u.
16. de. 10. Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza;
Pilisvörösvár (református templom) du. 2.; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem)
de. fél 10. (családi) dr. Lacknerné Puskás Sára.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

H I R D E T É S

Dé li ha rang szó Sár szent lő rinc ről
Már ci us 19-én, pén tek dél ben a sár szent lő rin ci evan gé li kus temp lom ha -
rang ja szól az MR1 – Kos suth rá di ó ban. 1722-ben a szom szé dos Györ köny -
ből nyolc ma gyar evan gé li kus csa lád köl tö zött lel ké szük kel, Sze ni czei Bá -
rány Györggyel együtt a Sió men ti pusz tá ra. 1775-ben épült fel a ma is lát -
ha tó ba rokk temp lom. A 18–19. szá zad for du ló ján Sár szent lő rinc püs pö -
ki szék hely is volt.

d For rás: RTV Rész le tes

GYÁSZ HÍR
A fel tá ma dás re mény sé gé ben már ci us 5-én
el te met tük Za vecz ki Jó zsef 54 évet élt nyu -
gal ma zott lel készt. „Ne nyug ta lan kod jék a
ti szí ve tek: higgye tek Is ten ben, és higgye tek
én ben nem.” (Jn 14,1)

GYÁSZ HÍR
Szo mo rú an tu dat juk, hogy édes apánk, Vér tesy Ru dolf nyug -
dí jas evan gé li kus lel kész nyolc van egy éves ko rá ban el hunyt.
Te me té se már ci us 19-én, pén te ken dél után há rom óra kor lesz
Dom bó vá ron, a Rá kó czi ut cai egy há zi te me tő ben.

Vér te si Ru dolf, Vér tesy Ró bert

Nagy sza bá sú és kü lön le ges nem zet -
kö zi kó rus ta lál ko zó nak adott ott -
hont a De ák té ri temp lom már ci us 6-
án, szom ba ton. Az Eu ro pa Can tat (if -
jú sá gi kó ru sok eu ró pai szö vet sé ge)
több ma gyar or szá gi, lá tás sé rül te ket
ok ta tó in téz ménnyel és a ha zai kó rus -
mun kát össze fo gó Ma gyar Kó ru sok,
Ze ne ka rok és Nép ze nei Együt te sek
Szö vet sé gé vel (Kóta) kö zö sen szer vez -
te meg a He arts in Har mony (Egy -
más ra han golt szí vek) cí mű ren dez -
vé nyét. En nek ke re té ben a lá tás sé rül -
tek és a kó rus ze ne kap cso la tá ról folyt
ma gas szin tű szak mai dis kur zus.

A szim pó zi um hoz több hang ver -
seny is kap cso ló dott. Már ci us 5-én a
fa so ri re for má tus temp lom ban lá tás -
sé rült hang sze res szó lis ták és együt -
te sek lép tek fel. Más nap két ma gyar
és négy kö zép-eu ró pai ének kar hang -
ver se nyé re ke rült sor a De ák té ri
evan gé li kus temp lom ban, az ige hir -
de tés szol gá la tát Gerő fi né dr. Bre -
bovsz ky Éva vé gez te.

A ma gyar or szá gi ének ka ro kat a va -
kok in té ze té nek női ka ra és ve gyes ka -
ra kép vi sel te. Raj tuk kí vül egy-egy
bol gár, len gyel, szlo vén és oszt rák
együt tes éne kelt. Mű so ruk a nép dal -
tól és né pi egy há zi ének től a kor társ
mű ve kig és a gos pe lig több év szá za -
dot és stí lust ölelt fel. A kar ve ze tők

egyi ke halk jel adás sal, má si kuk rit -
mus hang szer rel, har ma dik pe dig
taps sal irá nyí tot ta vak ének ka rát. Az
ered mény bá mu la tos össz hang volt.

A mű sor mű vé sze ti ve ze tő je Kés -
már ki-Krisch György volt, aki év ti ze -
de ken ke resz tül ta ní tott a va kok in -
té ze té ben, és má ig ve ze ti an nak Lux
Mu si cae együt te sét. A ren dez vény
véd nök sé gét Szo ko lay Sán dor vál lal -
ta. A Kos suth-dí jas, evan gé li kus ze -
ne szer ző-kar nagy kö szön té sé ben
idéz te Né meth Lász lót (aki nek Sám -
son cí mű ver ses drá má ja nyo mán írt
ope rát): „Aki nek egyik ér zék szer ve
gyen géb ben mű kö dik, más te rü le ten
vá lik fo ko zot tan ér zé kennyé, és aki
nem lát, an nak bel ső lá tá sa ala kul ki,

amellyel sok szor a lá tók nál is tisz táb -
ban ér zé kel.” Ezt ta pasz tal hat ta meg
a hall ga tó ság, ami kor a hat ének kar
kö zö sen éne kel te Prae to ri us ká non -

ját és Szo ko lay Al le lu ja cí mű mű vét.
(Ez utób bi az est ele jén és vé gén is el -
hang zott elő ször a szer ző, majd Kés -
már ki-Krisch György ve zény le té vel.) 

Meg ren dí tő volt meg ta pasz tal ni azt
a kü lön le ges egy más ra han golt sá -
got, amellyel ko ráb ban egy mást nem
is me rő lá tás sé rült fi a ta lok és idő -
seb bek a kar na gyi ve ze tés re nagy, egy -
sé ges kó rus sá vál tak. Aki hal lot ta
őket, meg ért het te a ren dez vény cí mé -
nek leg mé lyebb ér tel mét: He arts in
Har mony – egy más ra han golt szí vek.

g -a -ly

Egy más ra han golt szí vek
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Szo ko lay Sándor Al le lu ja cí mű mű vét Kés már ki-Krisch György vezényli



Evangélikus Élet 2010. március 14. f 15mozaik

Hoz zá va lók a tész tá hoz: 60 dkg liszt,
5 dkg zsír vagy mar ga rin, 25 dkg
por cu kor, 2 to jás, 1 evő ka nál méz, 1
ká vés ka nál szó da bi kar bó na, 4–5 evő -
ka nál tej, 1–2 evő ka nál ka kaó por.

Hoz zá va lók a krém hez: 3 cso mag
va ní li ás pu ding por, 8–9 dl tej, 9 evő -
ka nál cu kor, 25 dkg mar ga rin, 20 dkg
por cu kor.

Hoz zá va lók a cso ko lá dé máz hoz: 6
evő ka nál por cu kor, 4 evő ka nál ka kaó,
4 evő ka nál tej, 3 dkg mar ga rin, a dí -
szí tés hez kó kusz re sze lék.

A tész ta el ké szí té sé hez a to já so kat
a fe hér jé vel együtt, a por cuk rot, a zsi -
ra dé kot és a mé zet egy tál ban ha bos -
ra ke ver jük. Hoz zá ad juk a te jet, majd
a masszát össze gyúr juk a szó da bi kar -
bó nás liszt tel. A tész tát meg fe lez zük.
Az egyik fe lé ből két la pot sü tünk a
tep si há tul ján, és a la po kat még me -
le gen há rom-há rom csík ra vág juk

hosszá ban. (Azért kell még me le gen
vág ni, mert hi de gen könnyen tö -
rik.) A tész ta má sik fe lé hez hoz zá ad -
juk a ka ka ót, majd ti zen két egyen lő
rész re oszt va tep si hosszú sá gú ru dat
sod runk be lő le, és egy szer re meg süt -
jük őket.

A krém el ké szí té sé hez a pu ding por
há tul ján ta lál ha tó le írás alap ján meg -
főz zük a pu din got, majd hűl ni hagy -
juk. A mar ga rint ha bos ra ke ver jük a
por cu kor ral, vé gül össze dol goz zuk a
pu ding gal.

A sü te mény össze ál lí tá sá hoz az
egyik fe hér la pot le tesszük egy tál cá -
ra, és meg ken jük krém mel. Há rom
bar na ru dat fek te tünk rá, majd újabb
ré teg krém kö vet ke zik. Ez után két
bar na ru dat te szünk rá, és új ból
meg ken jük krém mel. Még egy bar -
na ru dat he lye zünk rá, és kör be -
ken jük a te te jét és az ol da lát krém -

mel. Vé gül két fe hér lap pal be bo rít -
juk, mint ha ház te tő len ne.

A cso ko lá dé máz el ké szí té sé hez a
por cuk rot és a ka ka ót össze főz zük a
tej jel, majd hoz zá ke ver jük a va jat. A
ház te tő mindkét ol da lát meg ken jük
a máz zal, majd meg szór juk kó kusz -
re sze lék kel.

A meg ma radt tész tá ból, krém -
ből és cso ko lá dé máz ból még egy sü -
te ményt ál lí tunk össze a fent le írt
mó don.

SZ ERETET VENDÉ G SÉ G RE

Ház te tő sü te mény – dup lán
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Mi re az Evan gé li kus Éle tet ké szí tő
nyom da gé pek le áll nak, és a kész új -
ság kö te ge ket te her au tó ra pa kol ják,
kez de tét ve szi az V. Web 2.0 Sym po -
si um, ame lyet a szak ma kép vi se lői
csak Bar Camp Bu da pest né ven em -
le get nek. A ta va lyi ren dez vény be szá -
mo ló já tól el té rő en (Ta va szi zson gás
– 2009/13.) azon ban kü lö nös je len -
tő sé ge van an nak, hogy ez út tal az
ese mény előtt szü le tik meg az írás
Ma gyar or szág leg na gyobb web fej -
lesz tői kon fe ren ci á já ról.

Idén ugyan is har minc hét in du ló in -
ter ne tes vál lal ko zás szállt harc ba
olyan dí ja kért, ame lyek meg ala poz hat -
ják a pro jek tek jö vő jét: egy tel je sen fel -
sze relt iro dát le het nyer ni egy év re, to -
váb bá ta nács adást és we bes szol gál -
ta tá so kat kap a győz tes. A star tup-ver -
seny dön tő jé nek ered mé nye iz gal -
mas kér dés, és nem ha szon ta lan egy
pil lan tást vet ni azok ra a we bes kez de -
mé nye zé sek re, ame lyek a szak mai
zsű ri aján lá sai alap ján a leg jobb hét kö -
zé ke rül tek. A ver seny ugyan is nem -
csak ön ma gá ról szól, ha nem re mek
ké pet ad a mai ma gyar fej lesz té sek ről,
az in no vá ci ós el kép ze lé sek ről és ha -
zánk szel le mi po ten ci ál já ról.

A dön tő ben pénz ügyi szak em be rek
és in du ló cé gek me ne dzse lé sé ben já -
ra tos be fek te tők fog nak dön te ni, és
ko ránt sem biz tos, hogy a fej lesz tők és
we bes ta nács adók ál tal fel ál lí tott sor -
rend fog ér vé nye sül ni, vagy hogy a
tech ni ka i lag leg jobb nak tű nő öt le tet
tart ják a pénz em be rek a le het sé ges
leg jö ve del me zőbb be fek te tés nek. De
a je len leg leg esé lye seb bek nek tar tott

pro jek tek út mu ta tó ul szol gál hat nak
akár az in for ma ti kai kor szak ki hí vá -
sa i val szem be sü lő egy há zak nak is.

A jo sza ki.hu Ter ray Ta más és
Pfen nin ber ger Ádám fej lesz té se, az
egy elő re csak iWiW-es kis al kal ma -
zás ként mű kö dő rend szer az is me rő -
sök aján lá sa alap ján te szi le he tő vé
szak em be rek ke re sé sét kü lön fé le
mun kák ra. A mes ter em be rek nek és
kü lön fé le szol gál ta tók nak pe dig
ugyan ak kor – ha jól vég zik a mun ká -
ju kat – re mek re fe ren cia le het.

Te ma ti kus kö zös ség épí tés sel pró -
bál ko zik a grund fo ci.hu ol dal, amely -
nek már is 317 csak hob bi ként fut bal -
lo zó csa pat a tag ja. Az ama tőr fut bal -
lis ták a rend sze ren ke resz tül tart hat -
ják a kap cso la tot ra jon gó ik kal, ese -
mé nyek szer ve ző i vel, il let ve akár a
pá lya tu laj do no sok kal is. A fej lesz tő,
Mül ler Ta más szak mai part ner ként
ma ga mel lett tud hat ja a Ma gyar
Lab da rú gó- szö vet sé get.

Nagy nép sze rű ség nek ör vend az
iWiW-es Csa jok és pa sik al kal ma zás,
ame lyet ed dig több mint 530 000 tag
te le pí tett. Ezt a si kert pró bál ja meg
dr. Lász ló Ger gely ön ál ló ol dal ke re -
tei kö zött meg is mé tel ni, és a fel -
hasz ná ló tá bor ra ala poz va in dí ta na
társ ke re ső szol gál ta tást.

A ni ni mo.com egy ből a nem zet kö -
zi pi ac ra is ké szül, az ol da lon a kis -
gyer me kes szü lők hoz hat nak lét re
pro fil ol dalt sa ját gyer me kük nek. A
lát vá nyos gra fi kai ele me ket fel vo -
nul ta tó pro jekt a fel töl tött fo tó kat és
vi de ó kat nem csak meg je le ní ti, de
az ígé re tek sze rint egy faj ta me se kör -
nye zet be is ágyaz za őket. Ge ren dély
Zol tán és csa pa ta már más fél éve dol -
go zik a rend sze ren.

Egy faj ta táv mun ka me nedzs ment-
rend szer az ott hon rol.hu, amely el ső -
sor ban adat fel töl té si fel ada to kat tud
ha té ko nyan de le gál ni ott hon dol go -
zók szá má ra. A rend szer a meg bí zá -
so kat pár perc alatt el vé gez he tő da -
ra bok ra oszt ja, ame lye ket szét oszt a
re giszt rált mun ká sok kö zött, majd az
ered mé nyek fel vi te le után gon dos ko -
dik azok egy be fű zé sé ről. Be ne dek
Ba lázs rend sze re már is 7500 táv -
mun kást tud hat ma ga mö gött.

Rét ai Mar tin Poc ket Guide ne vű
szol gál ta tá sa mo bil in ter ne tes al kal ma -
zás, és a ko mo lyabb te le fo nok szá má -
ra tesz el ér he tő vé egy faj ta ide gen ve -
ze tő szol gál ta tást. A rend szer rög zí ti
a meg tett út vo na lat is, és hoz zá csa tol -
ja az út so rán ké szí tett fel vé te le ket, így
va ló sá gos te le fo nos úti nap lót ké szít.

A ver seny he te dik részt ve vő je az a
moly.hu köny ves kö zös sé gi ol dal,
amely ről eb ben a ro vat ban már több -
ször esett szó. Így e so rok író já nak
érin tett sé ge foly tán biz tos le het ben -
ne a ked ves ol va só, hogy kö vet ke ző
cik künk ben még vissza té rünk a Bar -
Camp Bu da pest ese mé nye i re.

g Nagy Ben ce

A hét web mes ter lö vész
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence
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„So kan ké rik”
Tisz telt Szer kesz tő ség! Mély sé ge sen egyet ér tek He ré nyi Ist ván nak az Evan -
gé li kus Élet 2010. feb ru ár 29-i szá má ban meg je lent le ve lé vel, mely ben ar ról
ír: „Tart suk tá vol a po li ti kát temp lo ma ink tól!” Igen, ezt va la hogy meg kel -
le ne pró bál ni, de saj nos az em be rek be már annyi ra be le ivó dott a na pi po -
li ti ka, hogy szin te le he tet len. 

Egy szer egy lel késszel be szél tem er ről, aki azt mond ta, hogy „de hát a lel -
kész nek is van po li ti kai meg győ ző dé se”. Ek kor én az zal ér vel tem, hogy ter -
mé sze te sen, de azt nem a szó szé ken kell ki fej te nie. Ami re az volt a vá la sza,
hogy „so kan ké rik”. 

És ez a baj: hogy sok em ber nek nem elég a mé di á ban hall ha tó po li ti zá -
lás, még a temp lom fa la in be lül is azt akar ja hal la ni.

He ré nyi Ist ván utal a püs pö kök egy év vel ez előt ti aján lá sá ra is, hogy mi
va ló a temp lom ba. Ak kor az volt az ál lás pont, hogy a ma gyar zász ló sem kel -
le ne, hogy a temp lom tar to zé ka le gyen. Nem tu dom, hogy hány temp lom -
ból tűnt el az óta a zász ló, de fé lek, igen ke vés ből.

Osz tom te hát a fen ti cikk ben fog lal ta kat, az zal a ki egé szí tés sel, hogy sok -
szor az Evan gé li kus Élet ben is több nek ér zem a po li ti kai cik ke ket, mint
amennyi sze rin tem egész sé ges len ne.

Test vé ri üd vöz let tel:
Pe li kán Pál né (Budapest)

Kö szö net
Ked ves is me rő se im től és a ka to li kus rá di ó ból is ér te sül tem a feb ru ár 27-ei
De ák té ri es ti ün ne pi al ka lom ról, ame lyet Cso ó ri Sán dor nyolc va na dik szü -
le tés nap ja tisz te le té re re ndez tek meg. Az al ka lom ra te hát min den ki meg hí -
vott volt; aki el jött, ma ra dan dó él mény ben volt ré sze.

Az ün ne pi est nem egy sze rű tisz te let adás volt. Ami ott tör tént, messze túl -
mu ta tott az em be ri di men zi ón. Ha tal mas, mond hat ni fen sé ges lel ki-szel le -
mi ese mény volt, amely re olyan ki éhe zet tek az em be rek. Az ün ne pel tet csu -
pán egy rö vid mon dat tal kö szön töt ték, utá na min dent át vett a köl té szet, a
cso dá la tos ének és ze ne. Höm pö lyög tek a ver sek, a lé lek ből ki sza kadt ki ál -
tá sok, fáj dal mas meg ren dü lé sek, meg sze lí dült lá to má sok, fel tö rő öröm. Mind -
ezt fel fog ta, át fog ta, kö rül ölel te, fel emel te, fel erő sí tet te a köl te mé nyek ál tal
ih le tett ze ne, amely a vé gén hal le lu já ban tört ki a női kó rus kí sé re té vel.

Az ige hir de tés is a köl tőt idéz te; fáj dal mas ki ál tá sát az or szág er köl csi ál -
la po ta mi att. (Ha lott vagy részeg ez az or szág?) A lel ke ket csak a sze re tet gyó -
gyít hat ja meg, ame lyet a ke reszt re fe szí tett, de fel tá madt Krisz tus hoz. Ő jön,
Is ten né pe ezért emel he ti fel a fe jét!

A köl té szet és ze ne él mé nyén túl pá rat lan kul túr tör té ne ti ese mény is volt
ez az es te. A ma gyar kul tú ra két nagy és most már idős sze mé lyi sé ge, akik
az el múlt év ti ze dek ben erőt és mon da ni va lót ad tak en nek az or szág nak, ta -
lál koz tak, test vér ként át ölel ték egy mást, és szol gál tak.

Er re a ben ső sé ges egyet aka rás ra és el ső sor ban szol gál ni aka rás ra len ne
a leg na gyobb szük sé ge en nek az or szág nak.

Kincz ler Irén (Bu da pest)

Mar got Käß mann ese te a fenn ál ló vi lág rend del
Drá mai gyor sa ság gal pe reg tek le sze münk előtt a né met protestáns egy ház
ve ze tő püs pö ké nek le mon dá sá hoz ve ze tő ese mé nyek. Az eset kap csán Né -
met or szág ban új ra szó ba ke rült Mar got Käß mann-nak a ná lunk ta lán ke vés -
bé is mert drez dai új évi imá ja. Mi kor is szó ki mon dó an a NA TO af ga nisz tá -
ni fegy ve res je len lé tét kri ti zál ta a „Nichts ist gut in Afg ha nis tan” (sem mi nem
jó Af ga nisz tán nal kap cso lat ban) sza vak kal. 

A 2001 óta tar tó, meg le he tő sen ho má lyos kez de tű, még bi zony ta la nabb
ki me ne te lű vál lal ko zás, há bo rús ka land ki lenc éve nyu ga ti és af gán ci vi lek,
ka to nák so ka sá gá nak éle tét kö ve tel te. Az ese mény a vi lág po li ti ka egy re kí -
no sabb hely szí né vé nö vi ki ma gát, ami ről azon ban mai vi lág ren dün ket gúzs -
ba kö tő ta bu rend szer mi att nem le het nyíl tan be szél ni.

A püs pök nőt a po li ti ka ré szé ről szá mo san tá mad ták me rész szó ki mon -
dá sa mi att, „a hát or szág cser ben hagy ja a fron ton küz dő hős ka to ná kat” stí -
lus ban, ki csit em lé kez tet ve ev vel az el ső vi lág há bo rús ve re sé get a hát or szág
áru lá sá val ma gya rá zó „hát ba dö fés” (Dolc hs toss) le gen dá ra. És va ló ban, a né -
met fül szá má ra Mar got Käß mann „Nichts ist gut in Afg ha nis tan” ki je len -
té se kis sé em lé kez tet het a hí res né met pa ci fis ta író, Erich Ma ria Re mar que
re gé nyé nek cí mé re: Im Wes ten nichts Ne ues (ma gya rul Nyu ga ton a hely zet
vál to zat lan cím mel je lent meg).

In ter ne ten vissza hall gat ha tók, el ol vas ha tók Käß mann sza vai, a ve le ké szült
in ter júk, az ese mény kom men tár jai. Ér de mes időt szán ni rá, hi szen a püs -
pök asszony ko mo lyan, ma ga biz to san vá la szol a fel tett fo gas kér dé sek re. El -
mond ja, hogy a né met protestáns egy ház nak már évek óta is mert az af ga -
nisz tá ni fegy ve res vál lal ko zást bí rá ló vé le mé nye, de a ka to li kus egy ház is ha -
son ló ál lás pon ton van. Mint lel kész hez ka to nák for dul nak hoz zá, akik mel -
lől ki lőt ték baj tár sa i kat, öz ve gyen ma radt fe le sé gek, akik a re pü lő té ren egye -
dül fo gad ják Af ga nisz tán ból ha za szál lí tott fér jük ko por só ját. Ne ki mint lel -
kész nek és mint egy egy ház kép vi se lő jé nek fel ada ta, kö te les sé ge a tár sa da -
lom lel ki is me re té re apel lál va az egyik leg fon to sabb krisz tu si pa rancs mel -
lett, a bé kes ség re tö rek vés mel lett fel szó lal nia. A püs pök nő sza va i ban, fel -
lé pé sé ben sze rény ön tu da tos ság gal vál lal ja vé le mé nyét.

El gon dol koz ta tó ez szá munk ra is, hi szen a glo ba liz mus fél gyar ma tá vá
süllyesz tett ha zánk ban az egy há zak gúzs ba köt ve tán col nak, meg zsa rol va és
anya gi ak ból ki foszt va. A fő sod ra tú mé dia száj ko sár ral aka dá lyoz za meg, hogy
ki fejt sék a tár sa da lom előtt hi va tá suk ból fa ka dó mon da ni va ló ju kat. Ér de mes
te hát oda fi gyel ni a né met püs pök asszony ese té re ilyen szem pont ból is. Hi -
szen az ószö vet sé gi ha ra gos pró fé tá kat sem sze ret te a ha ta lom, ha kö re i ket
za var va nyíl tan el mond ták a vé le mé nyü ket a nép nek. De ha nem mond ták
vol na el, el mu lasz tot ták vol na kö te les sé gü ket. Ak kor is, most is.

Czen the Mik lós (Bu da pest)

b Szer kesz tő sé günk hi bá já ból for dí tá si hi ba csú szott
múlt he ti szá munk Mar got Käß mann ról írt cik -
ké be (10. szám, 6. ol dal). A rö vi den csak EKD-ként
em le ge tett né met or szá gi egy ház test (Evan geli sche
Kirche in Deutsch land) ne vét ugyan is hely te le nül
ír tuk át Né met or szá gi Pro tes táns Egy ház ról Né -
met or szá gi Evan gé li kus Egy ház ra. A ki tű nő össze -
fog la ló szer ző je – Hol ger Man ke – az aláb bi le vél -
lel ol va só ink szá má ra is se gít tisz táz ni, mi ért nem
le het „cse re sza ba tos” a két for dí tás.

Né met or szág ban az EKD (Evan gelis che Kirche in
Deutsch land) tag egy há zai kö zött van hu szon két evan -
gé li kus, uni ált és re for má tus tar to má nyi egy ház. Az
evan gelisch szó ma gá ban fog lal ja az evan gé li kust (az -
az a lu the rá nust), a re for má tust és az uni ál tat. (Ez utób -
bin ter mé sze te sen nem uni tá ri u so kat ér tünk, ha nem
evan gé li ku sok ból és re for má tu sok ból egye sült egy há -
za kat.) Min den eset re szó sincs ar ról, hogy az EKD csak

evan gé li ku so kat tö mö rí te ne. A leg jobb for dí tás sze rin -
tem a Né met or szá gi Pro tes táns Egy ház, hi szen a pro -
tes táns szó – a né met evan gelisch szó hoz ha son ló an –
ma gá ban fog lal ja a re for má ció egy há za it.

Rá adá sul van egy olyan egy há zi szer ve zet is, amely -
ben csak és ki zá ró lag a né met or szá gi evan gé li kus
(az az lu the rá nus) egy há zak tö mö rül nek. Ez a Ve re i nig -
te Evan gelisch-Lu the ris che Kirche in Deutsch land, rö -
vi den: VELKD. En nek a ve ze tő püs pö ke 2005 óta dr.
Jo han nes Fried rich, aki emel lett a Ba jor or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház tar to má nyi püs pö ke is. (Nyil ván a
VELKD-t és az EKD-t sem sza bad össze ke ver ni.)

Az evan gelisch és az evan gé li kus sza vak rá né zés -
re ha son ló ak. De mi vel né mi tar tal mi el té rés van kö -
zöt tük, fel hí vom a fi gyel met ar ra, hogy csak az
evan gelisch-lu the risch és a lu the risch sza va kat le het
„evan gé li kus nak” for dí ta ni, az evan gelisch ön ma gá -
ban vi szont a re for má ci ó ban ala kult, pro tes táns
egy há za kat il le ti.

g Hol ger Man ke

Evan gé li kus is ten tisz te let a Ma gyar Rádi ó ban
Már ci us 14-én, böjt ne gye dik va sár nap ján 10.04-től is -

ten tisz te le tet hall ha tunk az MR1 – Kos suth rá dió hul lám hosszán Bé -
késcsabáról. Igét hir det Kon dor Pé ter es pe res-lel kész.



Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü -
let leg kö ze leb bi kül misszi ói est jét
már ci us 22-én, hét főn dél után fél 6-
tól tart juk az or szá gos iro da (Bu da -
pest VI II., Ül lői út 24.) ut cai elő adó -
ter mé ben. Ben ce Zsó fi An na gyógy -
tor nász, fi zi ko te ra pe u ta tart ve tí tett
ké pes be szá mo lót Nai ro bi ban vég zett
ön kén tes misszi ói mun ká já ról.

A Ke resz tyén Ér tel mi sé gi Fó rum
leg kö ze leb bi al kal mán, már ci us 22-
én, hét főn 18.30-kor a bu da hegy vi dé -
ki evan gé li kus temp lom ban (Bu da -
pest XII., Kék Go lyó u. 17.) dr. Pozs -
gay Im re egye te mi ta nár Volt egy szer
egy rend szer vál tás? cím mel tart elő -
adást és fó rum be szél ge tést. Az al ka -
lom ra min den ér dek lő dőt sze re tet -
tel vá runk!

HÍREK, HIRDETÉSEK
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10.04 / Kossuth rádió
Istentisztelet-közvetítés
Békés csabáról. Igét hirdet:
Kondor Péter esperes-lelkész.
20.00 / RTL Klub
Nar nia kró ni kái – Az orosz -
lán, a bo szor kány és a ru hás -
szek rény (ame ri kai ka land -
film, 2005) (143')
Pe ter, Su san, Ed mund és Lucy
a má so dik vi lág há bo rú ide jén
a hó bor tos Di gory Kir ke pro -
fesszor nál ta lál me ne dé ket.
Egyik nap Lucy já ték köz ben
el bú jik a ha tal mas szek rény -
ben, és vá rat la nul Nar nia ha -
vas tá ja in ta lál ja ma gát. A bé -
kés föld azonban az örök tél, a
jég és a fagy fog sá gá ban ver -
gő dik, a go nosz fe hér bo szor -
kány el át koz ta. A le gen da sze -
rint négy gye rek hoz za majd
el a sza ba du lást szá muk ra.

HÉTFŐ

10.30 / Kos suth rá dió
Pil vax ká vé ház
Ju hász Gyu la je le ne te
12.45 / TV2
Ro ko nok (ma gyar film drá ma,
2006) (110')
13.00 / m1
Csa ló dá sok és győ zel mek
tava sza (ma gyar do ku men -
tum film, 2009) (49')
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Mo so nyi
Mi hály
Ben ne: C-dúr mi se
19.00 / Du na Tv
A kő szí vű em ber fi ai
(ma gyar film drá ma, 1964)
(78') 1. rész
22.00 / Du na Tv
Ákos 40+ (ma gyar kon cert -
film, 2008) (50')

KEDD

13.23 / Kos suth rá dió
Ka szás At ti la Pe tő fi-ver se ket
mond
17.05 / Echo Tv
Be fe je zet len múlt
Kun Mik lós és Ge re ben Ág -
nes mű so ra
19.35 / Bar tók rá dió
Kap csol juk a Bar tók Bé la
Nem ze ti Hang ver seny ter met
A Con cer to Bu da pest hang -
ver se nye
19.40 / Kos suth rá dió
Hon fi dal
A re form kor és a sza bad ság -
harc köl té sze te a Va g an tes
együt tes elő adá sá ban
20.00 / Du na Tv
Ta va szi má mor (ma gyar do -
ku men tum film, 1991) (45')
21.30 / m1
Meg sze gett fo ga dal mak (ame -
ri kai film drá ma, 1987) (91')

SZERDA

11.30 / TV2
Éb ren ál mo dó (ame ri kai ro -
man ti kus drá ma, 2000) (105')
13.20 / Bar tók rá dió
Je an Guil lou or go na hang ver -
se nye
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.10 / PAX
Em lé kez zél meg az egész út ról
(do ku men tum film) (44')
14.45 / Du na Tv
Má tyás ki rály és a re ne szánsz
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2008) (22')
Épí té szet Má tyás ko rá ban
21.30 / m1
Sö tét anyag (ame ri kai film -
drá ma, 2007) (90')
22.35 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó

CSÜTÖRTÖK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
13.22 / Bar tók rá dió
Ko dály Zol tán V. ma gyar
kórus ver seny 2009
14.05 / PAX
Én va gyok az Út
A Zá ke us Mé dia cent rum
evan gé li zá ci ós mű so ra
14.45 / m2
Sza bad lá bon Za lá ban
20.00 / Du na Tv
Az álom tu do má nya (fran -
cia–olasz víg já ték, 2006) (105')
21.20 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Jo hann Bap tist Van hal: D-
dúr szim fó nia
Jan Dis mas Ze len ka: Mis sa
vo ti va
21.45 / ATV
Volt egy szer egy Papp La cink
(ma gyar do ku men tum film,
2006) (60')

PÉNTEK

9.35 / Duna Tv
Magyar elsők (magyar
ismeretterjesztő sorozat)
Az első magyar lóverseny
11.15 / TV2
Nap o la – A Füh rer elit
csapa ta (né met há bo rús
filmdrá ma, 2004) (110')
16.45 / Du na Tv
Be ava tás
A Him nusz ta ná csai
17.15 / PAX
Gyer mek szem mel
(ma gyar riport film, 2000)
(33')
18.40 / Bar tók rá dió
A nép ha gyo mány ze nész
meste rei
21.55 / m2
To já sok
(nor vég víg já ték, 1995) (86')
2.00 / Bar tók rá dió
Not tur no
Ben ne: Bach-mo tet ták

SZOMBAT

12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
Brenner János és Brenner
József
13.30 / m2
Bi zánc (ja pán is me ret ter jesz -
tő film so ro zat, 2006) (52')
13.38 / Bar tók rá dió
Mal colm Rud land ját szik
a Szent Ist ván-ba zi li ka
or go ná ján
21.04 / Kos suth rá dió
„…szá jam szé lé ig áradt már
a sár…”
Fa lu dy György ver sei és
Villon-át köl té sei
22.10 / Bar tók rá dió
Elő adá sok a ze né ről
Egy is me ret len ope ra: Er kel
Bánk bán ja
24.00 / Bar tók rá dió
Ars no va
Ben ne: Ste ve Re ich: Te hi lim
– hé ber nyel vű zsol tá rok

VASÁRNAP

6.03 / M. Ka to li kus Rá dió
Or go na mu zsi ka
9.50 / m1
Re for má tus ma ga zin
10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let köz -
ve tí té se a deb re ce ni Nagy -
temp lom ból. Igét hir det:
Bölcs kei Gusz táv püs pök
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
15.05 / Bar tók rá dió
Be szél ge té sek
az egy ház ze né ről
Jo seph Haydn egy ház ze né je
21.00 / m1
Üt kö zé sek (ame ri kai–né met
film drá ma, 2004) (120')
21.10 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Franz Sch midt: A hét pe csé -
tes könyv – ora tó ri um Szent
Já nos ki nyi lat koz ta tá sa i ból
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Va sár nap

Az Úr le ve szi né pé ről a gya lá za tot az egész föl dön. Ézs 25,8b (Jel 21,4; Jn 12,20–
26; 2Kor 1,3–7; Zsolt 57) La eta re va sár nap ja a böj ti öröm va sár nap ja: az evan -
gé li um ban Jé zus az élet ke nye re ként mu tat ko zik be né pe előtt. Nem a föl di ja -
vak ban bő völ kö dő éle tet ígér övé i nek, ha nem az élet ben va ló bő völ kö dést: akik
Jé zus sal mint az élet ke nye ré vel táp lál koz nak, azok nak a ha lál ban is az élet bő -
sé gé ben lesz ré szük. Ami kor el jön a vég ső be tel je se dés nap ja – ami ről a pró -
fé ta be szél –, ez min den ki szá má ra nyil ván va ló vá lesz. Ad dig vi szont rejt ve van,
és úgy tű nik, hogy a ha lál ban nincs kü lönb ség hí vők és nem hí vők kö zött: az
enyé szet ver mé ben mind nyá juk ra ugyan az a gya lá zat vár. De akik eb ben az
élet ben Jé zu séi vol tak, azok ról el vé te tik a rom lan dó ság gya lá za ta.

Hét fő

Szent a te utad, Is te nem! Zsolt 77,14a (Mk 8,34; 5Móz 8,2–10; Jn 14,8–14) Ha
Jé zus út ját csak a sí rig tud juk kö vet ni, ak kor mind ab ban, ami ve le tör tént,
nem lát hat juk meg a szent Is ten aka ra tát. De ha szi lár dan hisszük, hogy Jé -
zus út já nak nem a sír volt az utol só ál lo má sa, ak kor a Gol go ta ke reszt jé re
te kint ve mi is ezt fog juk mon da ni: „Szent a te utad, Is te nem!” És ak kor sem
ké tel ke dünk Is ten szent sé gé ben és hű sé gé ben, ami kor ben nün ket ve zet a szen -
ve dé sek út ján, és vé gül a ha lá lon át az örök élet re.

Kedd

Hát nem drá ga fi am-e Ef ra im, és nem ked ves gyer me kem-e? Va la hány szor
meg fe nye ge tem, még is min dig tö rő döm ve le. A ben sőm re meg ér te, ir gal maz -
nom kell ne ki – így szól az Úr. Jer 31,20 (Róm 9,16; Jób 9,14–23.32–35; Jn 14,15–
26) Is ten nem csak ószö vet sé gi né pé vel bánt így, ha nem gyak ran ve lünk is
így bá nik: meg fe nyít, de nem azért, mert el akar pusz tí ta ni, ha nem mert fél -
tő atyai sze re te té ben ben se jé ben is re meg ér tünk, ha azt lát ja, hogy mi vesz -
tünk be ro ha nunk. Ha a pil la nat nyi lag ke gyet len nek tű nő fe nyí tés el ér te cél -
ját, nem tud nem ir gal maz ni, hi szen ked ves gyer me ke i ként te kint ránk.

Szer da

Én majd el kül döm kö ve te met, aki egyen ge ti előt tem az utat. Mal 3,1a (Jn 1,23.27;
Jn 15,9–17; Jn 14,27–31) Ez a pró fé cia elő ször ak kor tel je se dett be, ami kor Is -
ten a per zsa Cí rus ura lom ra ju tá sá val ké szí tet te elő az utat, ame lyen el jött,
hogy né pét a ba bi lo ni fog ság ból meg sza ba dít sa. Má sod szor Ke resz te lő Já -
nos – a Mes si ás út ké szí tő je – tel je sí tet te be. De Ma la ki ás sze rint a jö ven dö -
lés vég ső be tel je se dé se még hát ra van: az utol só idők ben Is ten a Lel két töl ti
ki min den meg vál tott gyer me ké re, hogy fel ké szít se őket ar ra a nap ra, ami -
kor azért jön el, hogy az egész vi lág fö lött íté le tet tart son. 

Csü tör tök

Ki áll hat meg az Úr nak, en nek a szent Is ten nek a szí ne előtt? 1Sám 6,20 (Jn
13,8; 2Kor 4,11–18; Jn 15,1–8) A fi lisz te u sok kér dez ték ezt, ami kor az Is ten
je len lé tét hor do zó szö vet ség lá da el rab lá sa után olyan csa pá sok ér ték őket,
ame lyek ben tisz tá ta lan sá guk nyil vá nult meg. Is ten azért aján dé koz za ne künk
meg szen te lő Lel két, hogy ami kor majd ne künk is meg kell áll nunk szí ne előtt,
szent je len lé te tisz tá ta lan sá gunk mi att ne gyöt rő kínt je lent sen szá munk ra,
ha nem örök bol dog sá got és örö möt.

Pén tek

Ti az Úr nak, Is te ne tek nek a gyer me kei vagy tok. 5Móz 14,1a (Ef 5,8; Jn 10,17–
26; Jn 15,9–17) Már Mó zes, a tör vény em be re is tud ta: a nép nek nem azért kell
a pa ran cso la to kat meg tar ta nia, hogy ál ta la Is ten gyer me ké vé vál jon. Mó zes
for dí tott lo gi ká val ér vel: mi vel Is ten sze re tet ből ki vá lasz tot ta és gyer me ké vé
fo gad ta né pét, azért kell gyer me ke ként en ge del mes ked nie. Ben nün ket Jé zus
ked vé ért, Jé zus irán ti sze re te te mi att fo ga dott gyer me ke i vé a ke reszt ség ben,
és rá va ló te kin tet tel bá nik ve lünk min den bű nünk el le né re gyer me ke i ként.

Szom bat

Térj hát meg Is te ned hez, tartsd meg hű sé ge sen a tör vényt, és re mény kedj szün -
te le nül Is te ned ben! Hós 12,7 (1Pt 3,9; Jn 14,15–21; Jn 15,18–16,4) A meg té rés
pa ran csa az Is ten hez va ló tar to zás té nyé ből kö vet ke zik. A pró fé ta nem azért
hív ta meg té rés re Iz ra elt, hogy Is ten né pé vé le gyen, ha nem mi vel Iz ra el Is -
ten né pe, azért kell meg tér nie. Ne künk sem azért kell meg tér nünk, hogy Is -
ten gyer me kei le gyünk, ha nem mert Is ten már ke reszt sé günk ben gyer me -
ke i vé fo ga dott min ket, na pon ta fel kell ad nunk a ma gunk aka ra tát, hogy –
mi ként gyer me ke i hez il lik – min den ben az ő aka ra tát cse le ked jük. Ezért kell
a Mi atyánk ban na pon ta azért kö nyö rög nünk, hogy „Le gyen meg a te aka -
ra tod!” – az az Is ten aka ra ta vál jon a mi aka ra tunk ká. Lu ther nem tú loz, ami -
kor ezt mond ja: „Üd vö zül ni annyi, mint Is ten aka ra tát akar ni.” Az ezért va -
ló sza ka dat lan küz del met ne ve zi min den na pi meg té rés nek. 

g Vég he lyi An tal

Új nap – új kegyelem
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Ke resz tény nyel vi tá bo rok Ang li á ban.
www.ga bo na mag.hu. Tel.: 20/886-8195.

HA LÁ LO ZÁS
Szo mo rú szív vel, de a fel tá ma dás
re mény sé gé vel tu dat juk, hogy
Bot ta Dé nes né sz. Szuc hovsz ky
Ka ta lin éle té nek 77. évé ben, feb -
ru ár 22-én el hunyt. Már ci us 19-
én, pén te ken 15 óra kor a De ák té -
ri evan gé li kus temp lom ban bú -
csú zunk tő le. Te me té se ké sőb bi
idő pont ban szűk csa lá di kör -
ben lesz a tor da si te me tő ben.

Ko szo rú meg vál tást a la jos ko -
má ro mi Agape Evan gé li kus Sze -
re tet szol gá lat ja vá ra ké rünk.
Bank szám la szám: OTP Szé kes -
fe hér vár 11736116-20262442.

A gyá szo ló csa lád

HA LÁ LO ZÁS
Fol tin Bru nó né sz. Lá zár Er zsé -
bet éle té nek 96. évé ben el hunyt.
Gyász is ten tisz te let lesz a győr-
ná dor vá ro si temp lom ban már ci -
us 19-én 12.30-kor. A ham vak te -
me tő be he lye zé se csa lá di kör ben
tör té nik. Jé zus mond ja: „…én
élek, és ti is él ni fog tok.” (Jn 14,19)

Ked ves Test vé rek!
A Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza-anya ház ba gon do zás ra szo ru ló la kót ke -
re sünk. Ér dek lőd ni le het sze mé lye sen a Bu da pest II., Hű vös völ gyi út 193.
szám alatt vagy a 20/824-5906-es te le fon szá mon Veper di Zol tán lel kész nél.

A Fé bé el nök sé ge

H I R D E T É S


