
Sa já tos böjt és hús vét az idei. Hosszú
volt a tél. Egyes he lye ken hó na po kig
is hó bo rí tot ta a tá jat. Ami kor már
mind nyá jan azt hit tük, hogy eny hül
az idő, még egy or szá gos ha va zás las -
sí tot ta le az éle tet. Ha lál ese tek, be teg -
sé gek hí re fáj dí tot ta szí vün ket egy há -
zon be lül és kí vül, és ak kor még
nem be szél tünk azok ról a sta tisz ti ka -
i lag is ér zé kel he tő tár sa dal mi mé re -
tű be teg sé gek ről, me lyek ről a hí rek
szól nak, ám ame lyek tü ne te it ki-ki a
sa ját kör nye ze té ben is ér zé kel he ti.
Mint ha az a bi zo nyos „rossz ked -
vünk te le” tar tott vol na ki a vég ső kig,
pró bá ra té ve ter mé sze tet és tech ni -
kát, em be ri han gu la to kat és köz -
üze me ket. Csak Sán dor, Jó zsef és Be -
ne dek hoz ták zsák ban a me le get,
mos tan ra pe dig már lát vá nyo san
erő re ka pott a ta vasz, mint ha a le ma -
ra dást igye kez ne pó tol ni.

Kü lö nös az idei hús vét azért is,
mert már ci us idu sán hi va ta lo san is
el kez dő dött a pár tok vá lasz tá si kam -
pá nya. S ha a pla ká tok szö ve ge it ol -
vas sa az em ber, ak kor bi zony nem
tud – és per sze nem is akar – el vo -
nat koz tat ni egy-egy mon dat bib li kus
gyö ke ré től. A po li ti ku si meg szó la lá -
sok ban gyak ran kö szön nek vissza a
Szent írás sza vai, oly kor ta lán tu da to -
san, sok szor azon ban nyil ván azért,
mert – ha tet szik, ha nem – bi zo nyos
for du la tok a ke resz tény kul tú ra év -
szá za dai so rán mé lyen be ivód tak a
nyelv hasz ná lat ba. Ke rül ve az ak tu á -
lis ese te ket, em lé kez zünk csak a Ká -
dár-rend szer mot tó já vá vált párt -
ve ze tői mon dat ra, mely sze rint „aki
nincs el le nünk, az ve lünk van”. Az el -
ső tit kár sza va i nak és Márk evan gé -
li u má nak egy be esé se nyil ván vé let -
len, a bib li kus szó hasz ná lat ból ere dő
to po szok oly kor blasz fém hasz ná la -
ta azon ban tény. Ta lán nem is ér de -
mes küz de ni el le nük, he lye sebb, ha
a szó vagy a bib li kus for du lat ere de ti
je len té sé re igyek szünk te rel ni a fi gyel -
met, s akár meg is kö szön het jük a ké -
ret len „rek lá mot”.

Hús vét ra ké szü lőd ve, a vá lasz tá si
kam pány kel lős kö ze pén kü lö nö sen
ak tu á lis egy má sik ilyen szó kap cso lat,
a „ma gyar fel tá ma dás”. Papp-Váry
Ele mér né Hit val lás cí mű ver sé nek –
már-már szál ló igé vé vált – kez dő és
zá ró vers sza ka fe je ző dik be így: „Hi -
szek Ma gyar or szág fel tá ma dá sá ban.”

A tri a no ni bé ke dik tá tu mot kö ve -
tő év ti ze dek ben ez a vers so kak nak
adott erőt, biz ta tást a re mény te len -
nek tű nő hely zet ben, ki lá tás ba he -
lyez ve a „ma gyar fel tá ma dás”, az az az
el sza kí tott or szág ré szek vissza csa to -
lá sá nak le he tő sé gét. De je len tő sebb
köl tő ink is él tek a fel tá ma dás és a föl -
di meg úju lás „át hal lá sá val”. 

„Hús vét, örök le gen da, drá ga zá -
log” – ír ja Ju hász Gyu la 1919-ben, és
a re ményt a vi lág szá má ra nem a ré -
gi hús vé tok em lé ké ben, ha nem az „új
fel tá ma dás ban” lát tat ja (Hús vét ra).

Ba bits Mi hály 1916-ban bé ke vá gyát
fog lal ja vers be (Hús vét előtt): „Aki ha -
lott, meg bo csát, / ra gyog az ég sát ra.
/ Test vé rek, ha túl le szünk, / soh se
né zünk hát ra!” – ír ja a hús vét min -
den ré git el söp rő, meg újí tó ere jé ről. 

Ady End re a ma gyar rög va ló sá got
ál lít ja szem be a hús vét fé nyé vel (A fe -
ke te Hús vét), szin te iga zol va ez zel a
fá tum ál do za tá vá vá ló, rossz sor sát el -
ke rül ni nem tu dó ma gyar ság ról szó -
ló év szá za dos ál lí tá so kat.

„Ma gyar fel tá ma dás” – hall juk,
ol vas suk ma is, nyil ván el ső sor ban
nem a tör té nel mi Ma gyar or szág gal,
ha nem sok kal in kább a vá lasz tá sok
nyo mán vár ha tó po li ti kai vál to zá sok -
kal kap cso lat ban. A je len tő sebb tár -
sa dal mi, po li ti kai át ala ku lá sok, mint
ami lyen a rend szer vál tás is volt, a
„tör té ne lem urá nak” köz be avat ko zá -
sá val tör tén tek, leg alább is a transz -
cen dens ele met a vi lá gi gon dol ko dók
jó ré sze sem tud ja ki zár ni a fo lya ma -
tok elem zé se kor. He lye van te hát az
imád ság nak az or szág, a nem zet, a vi -
lág sor sá ért, a ben ne élő em be rek
bol do gu lá sá ért. 

Az is ter mé sze tes, hogy ki-ki – íz -
lé se sze rint – több-ke ve sebb pá -
tosszal te kint a ma gyar tör té ne lem
egyes sza ka sza i ra vagy tán az egész
nem ze ti sors kö zös ség re. Még is, ami -
kor ma nap ság a ma gyar fel tá ma dás
ke rül szó ba, az az ér zé sem, hogy dol -
ga ink po li ti kai ala ku lá sát ér dem te le -
nül hoz zuk össze füg gés be a fel tá ma -
dás misz té ri u má val, ke resz tény hi -
tünk alap já val. Az „örök le gen da, drá -
ga zá log” kis sé vi lá gi as köl tői meg fo -
gal ma zá sa ma ga a szent ti tok, több
mint le gen da, s per sze sok kal több
mint zá log. A nem zet sor sá nak jobb -
ra for du lá sa pe dig a gya kor la ti ügyek -
ben nem le gen dák, ha nem az em be -
ri jó kor mány zás kér dé se, amely -
ben az el múlt évek ben saj nos nem le -
he tett ré szünk.

Nem két sé ges: a hús vét cso dá ja, a
meg úju lás ba ve tett hit és an nak örö -
me ne künk, ma gyar or szá gi evan gé -
li ku sok nak kü lö nös bi zal mat és erőt
kell ad jon ah hoz, hogy szű kebb és tá -
gabb kör nye ze tün ket meg újít has -
suk. A tu da tos po li ti kai vá lasz tás ra
ké szül ve pe dig ne azt kér dez zük,
hogy lesz-e ma gyar fel tá ma dás, ha -
nem hogy a fel tá ma dás ho gyan vál -
hat mi nél töb bek szá má ra kö zös él -
ménnyé Ma gyar or szá gon és szer te a
Kár pát-me den cé ben.

A szerző a Magyarországi Evangéli -
kus Egyház országos felügyelője

Ma gyar fel tá ma dás?
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„A hús vé ti to jás nem csupán dísz tárgy, ha nem –
mint táp lá lék – a hosszú böjt utá ni fon tos élel -
mi szer, a hús vé ti »szen tel mé nyek« kö zé tar to zik,
a son ká val együtt.”

Interjú Mosonyi Éva népi iparművésszel
f 13. oldal

g Prh le Ger gely

„Je len tő sebb
költő ink is él tek
a fel tá ma dás
és a föl di
meg újulás
„áthal lá sá val”.

Patmoszi húsvét f 2. oldal
Felelős vagyok atyámfiáért… f 3. oldal
Régi bort új tömlőbe f 5. oldal
Lelket karbantartó költészet f 6. oldal
Német és szlovák oldal f 7. és 10. oldal
De hol vannak a samaritánusok? f 13. oldal

„Ha te hát még fog va tart a sá tán,
ha a bű nök még e vi lág hoz kö töz nek,
hagy juk oda ré gi éle tün ket, kezd jünk
új éle tet Krisz tus sal!”

Mit jelent számomra húsvét?
f 11. oldal

„Meg ala poz ták az evan gé li kus egy ház ön ál -
ló sá gát, a püs pö ki rend szert, va la mint
a vi lá gi ak és egy há zi ak együtt mű kö dé sét
az egy ház kor mány zat ban.”

Négyszáz éve volt a zsolnai zsinat
f 5. oldal

b Múlt he ti be kö szön tőnk ből ér -
te sül het tek ró la, hogy leg na -
gyobb ün ne pün kön, hús vét kor
új ra in dul a Can ta te ro vat. Ma, a
he ti éne kek ről szó ló so ro zat ele -
jén ugyan az az ének ke rül sor ra,
mint amellyel ta valy ilyen kor
be fe jez tük az Ének Kincs Tár ro -
va tot. Ahogy ígér tük: előbb
elem zést ol vas hat nak, majd az
ének szö ve gé re ké szült me di tá -
ció kö vet ke zik.

A Li tur gi kus könyv így ír a ja va solt
ének rend ről: „…min den ün ne pünk -
höz két – éne kes köny vünk ből szár -
ma zó – éne ket aján lunk, olya no kat,
ame lyek mind szö ve gük ben, mind
dal la muk ban a leg in kább meg szó lal -
tat ják egy-egy ün nep jel leg ze tes üze -
ne tét. Az el ső ének szo ro san az ün -
nep hez kap cso ló dik, a má so dik emel -
lett szem előtt tart ja az Út mu ta tó he ti
igé jét is. Az év ről év re is mét lő dő éne -
kek nek a gyü le ke zet tu da tá ban hoz -
zá kell kap cso lód ni uk egy-egy ün nep -
hez, idő szak hoz.”

Ezt a fo lya ma tot sze ret tük vol na
se gí te ni ed di gi írá sa ink kal, és ez a cé -
lunk most is.

A Di cső ség né ked, Is te nünk! (EÉ
216) a re for má ció ko rá nak ki emel ke -
dő kom po zí ci ó ja. Szö ve gét Mic ha el
We iße (1488–1534), a Cseh Test vé rek
lel ké sze ír ta. A vers min tá ja a Sur re -
xit Ch ris tus ho die kan ció, me lyet
We iße húsz vers szak ra bő vít. Az
éne kes köny vünk ben meg je le nő hat
stró fa a fel tá ma dás hir de té sé re, az an -
gyal ál tal el mon dott öröm hír re össz -
pon to sít. Az ének 1609-ben ke rült be
evan gé li kus éne kes könyv be: Mel -
chi or Vul pi us (1570–1615) we ima ri
kán tor dal la ma és har mo ni zá ci ó ja
nagy ban hoz zá já rul az ének ked -
velt sé gé hez.

A rész le tes elem zés meg ta lál ha tó
az Evan gé li kus Élet 2009/15. szá má -
ban. Most in kább is mer ked jünk meg
kö ze lebb ről az zal a mű faj jal, amely -
ből ez az ének is szár ma zik.

A kö zép kor tól kezd ve igen nép -
sze rű kan ció egy szó la mú, la tin nyel -
vű val lá sos ének. Jel lem ző je a stro -
fi kus szer ke zet, a ref rén hasz ná la ta,
a könnyen éne kel he tő dal lam. Me -

lo di ká já ban né pi és egy há zi ele mek
ke ve red nek. Több nyi re a leg je len tő -
sebb ke resz tény ün ne pek teo ló gi ai
mon da ni va ló ját, dog ma ti kai tar tal -
mát fog lal ja köz ért he tő, ver ses for -
má ba. Ez tet te le he tő vé, hogy a re -
for má ció ide jén anya nyel vű gyü le -
ke ze ti ének ké ala kít sák. Eb be a mű -
faj ba tar to zik pél dá ul a Hadd zeng -
jen ének szó (EÉ 151), a Kit sok bol dog
pász tor di csért (EÉ 152), a Mind
jöj je tek, ör vend je tek (GyLK 814):
va la mennyi hár mas lük te té sű, tán -
cos dal lam mal jár együtt. Ka rak te -
re mi att eb be a cso port ba so rol ha -
tó a Fel vir radt ál dott, szép na punk
(EÉ 217) és a Fel tá madt Is ten szent
Fia (EÉ 218) is.

Kí vá nom, hogy éne ke ink is vi -
gye nek kö ze lebb min ket a fel sza ba -
dult hús vé ti öröm höz!

g Ecse di Zsu zsa

HÚS VÉT ÜN NE PE

Di cső ség né ked, Is te nünk!
C ANTATE

Évek kel ez előtt, egy ré gi hit tan óra. Pró bá lom meg ta ní -
ta ni ezt a gye rek ko rom tól is mert dalt. Annyi év után még
min dig szí ve sen, pe dig már vagy ezer szer is mé tel tem.

„Har mad nap, hús vét haj na lán / A kő még sír ján sö tét -
lett, / De ő mint élő ki lé pett.”

Vég re megy. A kis sé bizonytalan ka masz han gok ne -
he zen iga zod nak a dal lam hoz.

– Éne kel jük el mind egyik vers sza ká val! – mon dom, bíz -
va ab ban, hogy a sok stró fa után vé gül csak si ke rül el sa -
já tí ta ni uk. Én kez dem, alig csat la koz nak. A hal le lu ja az -
tán vég re szól. A kö vet ke ző vers szak nál is mét csak az én
han gom hal lat szik, a hal le lu ja vi szont most már zeng.

„Az an gyal szólt: ne fél je tek! / Szí ve tek Jé zus hoz vá gyik.
/ Üres a sír ja, nincs már itt.” 

An nak el le né re, hogy tud ják már a ver zé ket is, ezt meg -
hagy ják ne kem, ők csak a hal le lu ját ének lik, de azt na -
gyon. Így megy ez az tán vé gig.

A szé gyel lős kis lány is me ri már, a min dig re ni tens
nagy fiú te li to rok ból fúj ja. El ének lem ne kik a hús vé ti tör -
té ne tet. Ők pe dig vá la szol nak az ese mé nyek re:

„Hal le lu ja, hal le lu ja, hal le lu ja!”
Min den ar con hús vé ti fény.

* * *

Az óta éle tem sok szor ál lí tott a fel tá ma dás tit ka elé. Oly -
kor hi tet le nül ir tot tam ma gam ból az ün ne pet, oly kor fen -
sé ges rend sze rek mö gé hú zód tam. Oly kor el ka pott a hi -
te, az tán még is en ge dett le hul la ni, a re mény ség kop pant
a hi deg kö vön.

„Bíz za tok! Él! Fel tá ma dott! / Le küz dött min den ín sé -
get. / Ha lá lon győ zött az élet.”

Most az egy sze rű dal lam fák kö zött fu tó lan gyos ta -
va szi szel lő ként jár ja át éle te met. Nincs ben ne nagy gon -
do la ti rend szer, csak el me sé li, mi tör tént. Mint ha vers -
szak ról vers szak ra erő söd ne hi te, bá to rod na a hang ja,
hogy vé gül az egy sze rű, szin te gyer me ki mó don meg fo -
gal ma zott tör té net ből erőt nyer jen:

„Hogy bűnt le vet ve áld has sunk, / S örök ké zeng jen az
ének: / Di cső ség Jé zus ne vé nek.”

Lé pé se im a rit mus hoz iga zod nak. Hús vé ti re mény jár
át. A ré gi ka masz han gok kal szí vem egy kó rus ban vá la -
szol ar ra, ami ak kor va ló ban meg tör tént:

„Hal le lu ja, hal le lu ja, hal le lu ja!”
g Ko czor Ta más

Ele get tett mi ér tünk

„Ez a hús vét olyan ün nep,
bo csá na ta van a bűn nek.
Fönt a he gyen az a Ke reszt
új élet út já ra ereszt.

A tél szennyét mind le mos va
ké szü lő dünk a hol nap ra,
a pün kösd re, szép pün kösd re,
lán gos cso dák jö vé sé re.

Szir mos jö vőnk félt ve, óva
ké szü lő dünk még na gyobb ra:
el nem ér he tő cso dá ra,
örö kös har mó ni á ra.”

f Bíró András Hit és bizalom című
verseskötetéről lapunk 6. oldalán
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„Én, Já nos, test vé re tek a baj ban és
tár sa tok az ül döz te tés ben…” – ezek kel
a sza vak kal kez dő dik a Má ria evan gé -
li u ma cí mű rock ope ra. A szer zők a
most hús vé ti alap igé ül szol gá ló Apo -
ka lip szis-sza kasz ból vet ték ezt a mon -
da tot (Jel 1,9), fel ele ve nít ve azt a ré gi
ha gyo mányt, hogy Jé zus sze re tett ta -
nít vá nya azo nos a Bib lia utol só köny -
vé nek szer ző jé vel. En nek ér tel mé ben
év ti ze dek tel tek el, és im már ag gas tyán
lett az egy kor leg if jabb ta nít vány ból.
Ő, aki – Jé zus édes any já val, Má ri á val
együtt – egé szen a ke resz tig kí sér te Jé -
zust, most ta lál ko zik a meg di cső ült
Krisz tus sal. Pe dig a Gol go ta he gyét és
Pat mo sz szi ge tét nem csak mér föl dek
so ka sá ga vá laszt ja el egy más tól, ha nem
a szó szo ros ér te lmé ben ég és föld. A
pat mo szi szám űze tés ben ugyan is a
mennyei Ki rály je le nik meg Já nos nak,
a ke resz ten pe dig egy ízig-vé rig föl di
szen ve dő vív ta ha lál tu sá ját.

A ket tő még is egy és ugyan az. Aki
va ló sá gos em ber ként vál lal ta a kín -
ha lált, az most va ló sá gos Is ten ként je -
le nik meg az apos to li-pró fé tai lá to -
más ban.

Az egy ház év ről év re meg te szi a
Gol go tá tól Pat mo szig ve ze tő utat, hi -
szen nagy pén tek után kö vet ke zik hús -
vét. Nagy pén te ken menny dör gés sze -
rű hang hal lat szott, a pat mo szi hús vét -
kor pe dig trom bi ták sza va. Pat mo szi
trom bi ták cí mű ver sé ben Nagy Gás -
pár így dol goz za fel ezt a je le ne tet: 

Pat mo sz szik lá in a szél 
pör ge ti, pör ge ti egy re
a fe hér vász na kat;
so dor ja elém a hó szín la po kat,
mint va la mi aján dék ba ka pott 
határidőnaplót ,
mely Tő le va ló, egye dül Tő le. 
(…)
Túl él tem for ró szur ko kat…
né zek a fe hér la pok szö ve tén,

szik lák el vé ko nyult le me ze in át 
Efe zus fe lé, mi kor vib rá ló lesz az ég, 
ki fe hé rül a csönd is, oly nagy ra van 
ter hé vel: mint ha üveg bu rá ban pat ta nó 
hár tyák…

Já nost meg ren dí ti a Lé lek ben el ra gad -
tat va át élt ta lál ko zás a meg di cső ült
Krisz tus sal. A hét arany gyer tya tar -
tó kö zött meg je le nő kü lö nös lény, aki -
nek ha ja hó fe hér volt, és sze me, mint
a tűz láng ja, jobb ke zé ben hét csil la -
got tar tott, szá já ból pe dig éles kard
jött ki, ért he tő mó don min de nek előtt
ré mü let tel töl töt te el őt. A szent és a
pro fán ta lál ko zá sa min dig ilyen ma -
gas fe szült ség gel jár. El ső ta lál ko zá suk -
kor így kö nyör gött Pé ter Jé zus nak:
„Menj el tő lem, mert bű nös em ber va -
gyok, Uram!” (Lk 5,8) Saul a da masz -
ku szi úton föld re zu hant és meg va -
kult, ami kor mennyei fény kí sé re té -
ben ugyan csak a fel tá ma dott Úr szó -
lí tot ta őt meg (Ap Csel 9,1–9). A ma -
ga köl tői esz kö ze i vel Ady End re is ezt
fe je zi ki Az Úr ér ke zé se cí mű ver sé ben: 

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

Já nos az Úr lá ba elé esik, mint egy ha -
lott. Ő pe dig a „ne félj!” sza vak kal
éleszt ge ti és szó lon gat ja őt. Köz ben
pe dig rá te szi jobb ját. Já nos előbb ta -
lán az íté lő Is ten sú lyos kar ját ér zi ma -
gán, de az tán alig ha nem si mo ga tás sá
sze lí dül ez az érin tés. Em lé kez tet ar -
ra a gesz tus ra, amellyel a föl di Jé zus
meg érin tet te és meg ál dot ta az em bert.

Mint ahogy a „ne félj!”, „ne fél je tek!”
kö szön tés is oly sok szor hang zott az
ő szá já ból. És ter mé sze te sen ez volt a
fel tá ma dott Úr el ső sza va is övé i hez. 

„Ne félj, én va gyok az el ső és az utol -
só…”, hang zik to vább Jé zus sza va (1,17).
Ez zel egy részt az Ószö vet ség ben a
mo no te iz mus ki zá ró la gos igé nyé vel
meg szó laló Úr ral vál lal kö zös sé get,
más részt utal ar ra, hogy ő minden nek
a kez de te és a vé ge. Szép ha gyo mány
egy uta zást, mun kát, vál lal ko zást Jé -
zus ne vé ben kez de ni, majd az ő ne vé -
ben be vé gez ni, ne ki há lát ad ni.

Jé zus az el ső és az utol só, vagy is ő
nem ide ig le nes, nem át me ne ti. Egy ka -
bát, ame lyet ilyen kor ta vasszal hor -
dunk, le het át me ne ti – de Jé zus nem.
Egy kor, amely ben élünk, le het át me -
ne ti – de Jé zus nem. Egy fes tő nek le -
het nek át me ne ti stí lus kor sza kai – Jé -
zus nak nem.

Egy szer egy gye nes di á si if jú sá gi
kon fe ren cia után le ve let kap tam egy ott
hit re ju tott fi a tal tól. Be szá molt ar ról,
hogy édes ap ja nem örült meg té ré sé -
nek, ha nem ci ni ku san ezt mond ta
ne ki: „Majd ki nö vöd! Ennyi idős ko -
rom ban én is ro man ti kus ide a lis ta
vol tam, vi lág meg vál tó ter vek kel…”

De Jé zust nem le het ki nő ni, mint
egy ci pőt vagy nad rá got. Ő nem cse -
rél he tő fel egy könnyen új esz mék re.
Lé té vel be le ivó dik az em ber be, nem
le het sza ba dul ni tő le. Ezt él het te át Já -
nos is, aki min den ked ve zőt len kül -
ső kö rül mény el le né re meg ma radt Jé -
zus ta nít vá nyá nak, akit még a pat mo -
szi szám űze tés ben is el ért a fel tá ma -
dott ke gyel me. 

„…ha lott vol tam, de íme, élek örök -

kön-örök ké” (1,18) – hang zik to vább
Jé zus sza va. Ün ne pek tá ján – ta lán
hús vét kor is – gyak ran ka punk üd -
vöz le tet tá vo li em be rek től. „Jé, hi szen
ő még él?” – kér dez zük oly kor. Igen,
Jé zus élet je lt ad ma gá ról! Ő a vi lág
éle te: ha ki akar nánk őt ta szí ta ni, a vi -
lág szí vét tép nénk ki. Ő az egy ház éle -
te: nél kü le még a leg jobb em be ri
szán dé kok is ku dar cot val la nak. Ő ki -
nek-ki nek a sze mé lyes éle te. Já nost
hi te mi att szám űz ték Pat mo sz ra, de
az élő Jé zus oda is utá na ment. 

Já nos nak, mi u tán jobb já val meg -
érin ti őt a fel tá ma dott Jé zus, el mú -
lik alélt sá ga, és tel je sí ti a rá bí zott fel -
ada tot: meg ír ja azt, „amik van nak, és
amik tör tén ni fog nak ezek után”
(1,19). Vagy is ta nús ko dik Jé zus ról
mint fel tá ma dott ról, va la mint az új
ég ről és az új föld ről.

Az élő Jé zus élesz te ni akar. És aki
ed dig test vé rünk volt a baj ban és tár -
sunk az ül döz te tés ben, az hoz zá akar
já rul ni – köny vé nek má ig ér vé nyes
ha tá sán ke resz tül – Is ten mai egy há -
zá nak meg ele ve ne dé sé hez és so kak
új já szü le té sé hez.

g Fa bi ny Ta más

Imád koz zunk! Kö szön jük ne ked,
Urunk, mind azo kat a szol gá kat, akik
a ma guk pat mo szi hely ze té ben is ki -
tar tot tak mel let ted. És még in kább kö -
szön jük a te vég te len sze re te ted, hogy
őket a ma guk hely ze té ben is utol ér -
ted fel tá ma dá sod hí ré vel. Így adj a te
mai pat mo szi né ped nek is új éle tet.
Ámen.

A VA SÁRNAP IG ÉJEHÚS VÉT ÜN NE PE  JEL 1,918 

Pat mo szi hús vét

A ter mé szet tu do má nyon tá jé ko zó dó
em ber a ha lált az élet ré szé nek tart -
ja. A ter mé sze ten tá jé ko zó dó teo ló -
gus a mu lan dó sá got a te rem tés ből ve -
ze ti le. Pál apos tol nem a tu do má -
nyon és nem a ter mé sze ten tá jé ko zó -
dik, ha nem a ki nyi lat koz ta tá son. A
bib li ai te rem tés tör té net és az em ber
bűn be esé sé nek tör té ne te alap ján
mond ja, hogy a ha lál nem az élet ré -
sze, nem is a te rem tés ből kö vet ke zik,
ha nem a ha lál bűn kö vet kez mény.
Mint ilyen, a ha lál „em ber ál tal van”
– az el ső em ber en ge det len sé ge ál tal.
De ugyan így „em ber ál tal van” a
föl tá ma dás is: az el ső en ge del mes
em ber, Jé zus en ge del mes sé ge ál tal.
Ha te hát a ha lál bűn kö vet kez mény,
ak kor a föl tá ma dás en ge del mes ség -
követ kez mény.

A tör té ne lem ben a „Mi lett vol na,
ha…” kez de tű kér dé sek nek nincs ér -
tel mük. Ez ugyan így áll az üdv tör té -
net re is. „Mi lett vol na, ha az em ber
nem esik bűn be, nem vá lik en ge det -
len né Is ten nel szem ben? Mi lyen len -
ne ak kor a ha lál nél kü li vi lág?” Nem
tud juk. Kár is ta lál gat nunk. Va ló szí -
nű leg nem len ne idő, mert az idő és
a mu lan dó ság szo ro san össze függ.
Mi lyen len ne egy időt len vi lág ban él -
ni? Nem ér de mes ezen tör ni a fe jün -
ket. Majd meg tud juk, ha el jön az ide -
je: ha időnk le te lik, és a mu lan dó ság
mos ta ni vi lá gát el hagy juk. 

De az idő mú ló vi lá gá nak et től füg -
get le nül is vé ge lesz egy szer. Pál –
mint ál ta lá ban az el ső szá za di ke resz -
tény ség – azt re mél te, hogy még az
ő ge ne rá ci ó ja ide jén. Eb ben té ve dett.
De csak eb ben. Mert az idő le tel té -
nek, az idő höz kö tött vi lág fel bom -
lá sá nak ide jét nem tisz tünk tud ni. Ez
Is ten tit ka. Azt vi szont tud nunk kell,
hogy aki az idő vi lá gá ból ki lép, az
nem el vész, ha nem az időt len ség be
lép át.

Jé zus fel tá ma dá sa ép pen ezt nyi -
lat koz tat ja ki. És még va la mit: az

időt len ség be va ló át lé pés ál tal sen -
ki nem lesz más sá. Jé zus sem lett
más sá, mint aki eb ben a mu lan dó vi -
lág ban volt. Időt le nül ugyan az a
Krisz tus ma radt! Ez hi tünk szá má -
ra ha tal mas evan gé li um. Ér tel münk
szá má ra vi szont ko moly fi gyel mez -
te tés: időt le nül azok ma ra dunk,
mint akik az idő vi lá gá ból va ló ki lé -
pés kor va gyunk. Más szó val: amíg az
idő mu lan dó vi lá gá ban élünk, ad dig
van mó dunk vál to zás ra. Ad dig kell,
hogy Ádám en ge det len fi a i ból –
Jé zus kép má sá ra for má lód va – Is ten
en ge del mes gyer me ke i vé szü les -
sünk új já. A mu lan dó ság vi lá gá ban
te lő föl di éle tünk sem mi más, mint
er re al kal mat nyúj tó ke gyel mi idő. A
kér dés az, hogy élünk vagy vissza -
élünk ve le.

Ha fi gyel me sen ol vas suk az evan -
gé li u mo kat, fel fog tűn ni, hogy Jé zus
szó hasz ná la tá ban a ha lál egé szen
mást je lent, mint amit ál ta lá ban ér -
tünk rajta. Mi több nyi re a bio ló gi ai
ha lál ra gon do lunk. Jé zus a bio ló gi ai
ha lált so sem ne ve zi ha lál nak, ha nem
min dig kö rül ír ja. „Ne fél je tek azok tól,
akik meg ölik a tes tet, de a lel ket meg
nem öl he tik. In kább at tól fél je tek, aki
a lel ket is, meg a tes tet is el tud ja
pusz tí ta ni a gye hen ná ban” – mond -
ja Má té 10,28-ban. Jé zus sze rint ez
utób bi je len ti a ha lált. Eb ben az ér -
te lem ben be szél ép test ben já ró-ke -
lő em be rek ről nem egy szer úgy, mint
ha lot tak ról. Ugyan ak kor a bio ló gi ai
ér te lem ben ha lot ta kat „a sír ban lé -
vők nek” mond ja. „Ne cso dál koz za tok
ezen, mert el jön az óra, amely ben
mind azok, akik a sír ban van nak,
meg hall ják az ő (Em ber fia) hang ját…”
– mond ja Já nos 5,28-ban. De a mon -

dat nak foly ta tá sa is van: „…és ki jön -
nek. Akik a jót tet ték, az élet re tá mad -
nak fel; akik pe dig a rosszat cse le ked -
ték, az íté let re tá mad nak fel.”

Mert az idő vi lá gá ból ki lép ve időt -
le nül azok lesz nek, akik vol tak: Is ten -
nel kö zös ség ben élő en ge del me sek
vagy Is ten től el sza kadt en ge det le nek,
Is ten és Is ten rend je el len lá za dók. 

Pál apos tol sze rint Ádám tól mind -
 annyi an az en ge det len ség, a lá za dás
lel két örö köl tük. Mind annyi an az Is -
ten nel va ló kö zös ség hi á nyá val szü -
let tünk meg az idő és a mu lan dó ság
vi lá gá ban. Az egyet len en ge del -
mes nek, Is ten Fi á nak kel lett meg -
hal nia ah hoz, hogy az en ge del mes -
ség lel két, a fi ú ság Lel két örö köl hes -
sük, aki ál tal új ra kö zös sé günk le het
Is ten nel.

Egye dül Jé zus bio ló gi ai ha lá la
ké pes hit ál tal meg tör ni a mi lel ki
ha lá lun kat. Ezért a leg mé lyebb tit -
kot, a leg na gyobb igaz sá got mond -
ja ki a ke le ti egy ház li tur gi á já ban
min den al ka lom mal el hang zó, de
hús vét kor – más-más szö veg kör -
nye zet ben – vagy negy ven szer meg -
is mét lő dő ki je len tés: „Krisz tus ha -
lál lal ti por ta el a ha lált.” És ezt az
em ber Jé zus tet te. Aki „Is ten for má -
já ban lé vén nem te kin tet te zsák -
mány nak, hogy egyen lő Is ten nel,
ha nem meg üre sí tet te ön ma gát, szol -
gai for mát vett fel, em be rek hez ha -
son ló vá lett, és ma ga tar tá sá ban is
em ber nek bi zo nyult; meg aláz ta ma -
gát, és en ge del mes ke dett mind ha lá -
lig, még pe dig a ke reszt ha lá lig.” (Fil
2,6–8) Ezért igaz, hogy „em ber ál -
tal van a ha lál, em ber ál tal van a
ha lot tak fel tá ma dá sa is”.

„Mert aho gyan Ádám ban mind -

nyá jan meg hal nak, úgy a Krisz tus ban
is mind nyá jan élet re kel nek” – foly tat -
ja az apos tol, és itt szán dé ko san nem
a fel tá ma dás szót hasz nál ja. Mert az
idő le jár ta kor, az időt len ség vi lá gá nak
el jö ve te le kor min den ki élet re kel
ugyan, de akik az Is ten nel va ló kö zös -
sé gen kí vül, nem az en ge del mes ség,
ha nem a lá za dás gyer me ke i ként fe jez -
ték be éle tü ket a mu lan dó vi lág ban,
azok szá má ra ez az élet re ke lés nem
fel tá ma dás lesz, ha nem lel ki ér te lem -
ben ha lott ál la po tuk, Is ten-nél kü li sé -
gük időt len né vá lá sa.

A po kol és a kár ho zat ki fe je zés
nem mást, mint ép pen az Is ten-nél -
kü li ség időt len né vált ál la po tát je lö -
li. Akik vi szont föl di éle tük ben Jé zus
ha lá lá nak gyü möl cse ként, a Szent lé -
lek aján dé ká nak el nye ré se ál tal
vissza tér tek az Is ten nel va ló kö zös -
ség be, más szó val lel ki ér te lem ben
már fel tá mad tak, azok szá má ra
Krisz tus di cső ség ben va ló meg je le -
né se több lesz élet re ke lés nél: a hit -
ben már a mu lan dó vi lág ban meg tör -
tént fel tá ma dá suk időt len né vá lá sá -
nak pil la na ta lesz.

g Vég he lyi An tal 

Imád koz zunk! „Hó do lat tal ün ne -
pel jük Krisz tus fel tá ma dá sát, mert
íme, a ke reszt örö möt ho zott a vi lág -
ba! Áld juk a föl tá ma dott Urat, aki
el tűr te ér tünk a ke resz tet, és ha lá lá -
val el ti por ta a ha lált. Ó, di cső sé ges
és szent sé ges hús vé ti Bá rány, Krisz -
tus! Ó, Böl cses ség, Is ten Igé je és Ha -
ta lom! Em lé kez zél meg ró lunk, ami -
kor el jössz a te or szá god ba.” (A Li tur -
gi kon ból)

AZ ÜNNEP IG ÉJEHÚS VÉT  2.  NAPJA  1KOR 15,2123 

„Em ber ál tal…”

Min den ha tó Is te nünk, sze re tő Mennyei
Atyánk! Fi ad, Jé zus Krisz tus ne vé ben
for du lunk hoz zád, aki ha lott volt, de,
íme, él örök kön-örök ké, mert min -
den em be ri ér tel met meg ha la dó
erőd del és sze re te ted del fel tá masz -
tot tad őt a ha lál ból. A ha lál fe lett ara -
tott győ ze lem ün ne pé nek örö mét
tedd ben nünk olyan ele ven né, hogy
az has son át és él tes sen min ket a hét -
köz na pok ban is.

Min de nekelőtt szí ned elé visszük
imád sá gunk ban azo kat a test vé re in ket,
akik ép pen ezek ben a na pok ban néz -
nek szem be a ha lál lal, vagy vív nak
ha lál tu sát. Légy mel let tük, adj ne kik
erőt, s mun káld ben nük a hi tet, hogy
a ha lál lal nem csak el mú lik va la mi,
ha nem va la mi új kez dő dik, amely a
hoz zád va ló meg ér ke zés ben éri el cél -
ját. Vi gasz ta lá sod ba ajánl juk azo kat a
test vé re in ket is, akik az el múlt na pok -
ban te met ték sze ret tü ket, vagy az előt -
tünk ál ló na pok ban vesz nek bú csút va -
la ki től. Adj ne kik eny hü lést fáj dal -
muk ban, és vi gasz tald őket a fel tá ma -
dás és a „van to vább” re mény sé gé vel!

Kö nyör günk hoz zád azo kért, akik
a lel ki ha lál ár nyé ká nak völ gyé ben
jár nak, akik re mény te len ség be sod -
ród tak, és nem lát nak a mély ség ből
ki utat. Szent lel ked éb ressze fel ben -
nük a re mény sé get és a hi tet, s mun -
kál ja ben nük az aka rást és a cse lek -
vést, hogy meg újult erő vel néz ze nek
a hol nap elé. Ren delj mel lé jük az úton
se gí te ni kész tár sa kat, akik nem csak
biz ta tó szó val és de rűt su gá roz va
for dul nak fe lé jük, ha nem hir de tik
szá muk ra a meg fe szí tett, de fel tá -
madt Krisz tust.

Hisszük és vall juk, hogy nem vé let -
le nül szü let tünk eb be az or szág ba, s
let tünk e nem zet fi ai. Lát tasd meg ve -
lünk és so kak kal, hogy a bajt nem el -
ső sor ban a sze gény ség, a pénz te len ség
és a gaz da sá gi vál ság okoz za, ha nem
az er köl csi mély ség, a fe le lőt len ség, a
fá sult ság, a re mény te len ség és a hi tet -
len ség. Le haj tott fe jün ket emeld fel, és
áldj meg min den be csü le tes szán dé -
kot, amely nem rom bol, ha nem épít!

Sze re tő Is te nünk! Ne ked adunk
há lát csa lá dun kért: szü lő ért, gyer me -
kért, test vé rért, kö ze li és tá vo li hoz -
zá tar to zó ért. Há lát adunk ne ked
mind azo kért, akik test vé re ink a
Krisz tus ban. Kö szön jük, hogy Fi ad,
Jé zus Krisz tus fel tá ma dá sa ál tal meg -
győz tél min ket ar ról, hogy nem a ha -
lá lé az utol só szó, ha nem az éle té. In -
díts min ket ar ra, hogy sza vak kal
vagy sza vak nél kül új ra meg új ra hir -
des sük egy más nak és szer te a vi lág -
nak, hogy az Úr fel tá madt, az Úr „va -
ló ban fel tá madt”. Ámen.

Oratio
œcumenica

SE MPER REFOR M ANDA

„A saját személyében Krisztus igaz
volt, csak mert mások bűnét vette
ma gára, lett bűnössé. Ezért támad rá
a bűn. S ő eltűri, hogy megragadják,
s keresztre hurcolják. Meghal, mintha
ma ga követett volna el halálos bűnt.
De a másoktól magára vett idegen
bűn alatt oly tiszta szentség rejtőzött,
hogy a bűn nem tudta azt legyőzni.
Krisztus testében tehát a bűn is
meg halt.”

d Luther Márton:
Jer, örvendjünk, keresztyének!

(Szabó József fordítása)
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b Re mény ség gel elő re – töb bek -
ben meg fo gal ma zó dott ez a már -
ci us 23–24-én tar tott misszi ói
kon zul tá ció után, ami kor egy há -
zunk misszi ó sai cse rél tek ta -
pasz ta la tot, szőt tek együtt ter ve -
ket, és cso dál koz tak rá Is ten
Lel ké nek mun ká já ra egy más
szol gá la tá ban, fel is me ré se i ben.
A Sze ve ré nyi Já nos or szá gos
misszi ói lel kész ál tal éven te
össze hí vott ta lál ko zó cél ja ket -
tős: a szak mai to vább kép zés
mel lett a lel ki fel fris sü lést is hi -
va tott se gí te ni.

A fő elő adó Kun sza bó Zol tán ró mai
ka to li kus di a kó nus, az Esz ter gom–
Bu da pes ti Fő egy ház me gye Misszi ós
Re fe ra tú rá já nak kép zé si fe le lő se, az Új
Je ru zsá lem Kö zös ség ala pí tó ja volt,
aki a ka to li kus egy ház misszi ó já ról
szól va hang sú lyoz ta: Krisz tust kell
hir det ni, mert min den nép nek jo ga
van hal la ni az evan gé li u mot. El uta sí -
tot ta azt a vé le ményt, hogy a vi lág kö -
zö nyös, és rá mu ta tott ar ra, hogy
sok szor azért nem jön nek az em be -
rek a ke resz tény kö zös sé gek be, mert
ott sok ma gas röp tű esz me fut ta tás
hang zik el, csak ép pen a lé nyeg ről
nem be szél nek. 

El mond ta, hogy egy há zá ban a
meg úju lá si moz gal mak élen jár nak a
misszi ó ban, de fon tos, hogy együtt -
mű köd je nek a plé bá ni ák kal, hi szen
kö zös sé gi hát tér nél kül nem le het
evan gé li zál ni; az előb bi len dü le tes sé -
ge és az utób bi sta bi li tá sa olyan,
mint ami kor a harc ba könnyű lo vas -
sá got és ne héz tü zér sé get egy aránt ve -
zé nyel nek. Egy erő sen hi e rar chi kus
egy ház tag ja ként utalt ar ra is, hogy
mi lyen fon tos a fel sőbb ség sze re pe,
hi szen „ha a leg fel sőbb szin ten fúj ják
a kür töt, an nak nincs pár ja”.

A hoz zá szó lók azon túl, hogy
meg ál la pí tot ták, mennyi re ha son ló a
lá tá suk a ka to li kus test vé rek éhez,
több fon tos gon do latot is meg fo -
gal ma ztak. El en ged he tet len az imád -
ko zás, a ter ve zés, az ada ko zás, az
öku me ni kus gon dol ko dás, a la i ku sok
szol gá la ta és a sze re tet tel jes ag go da -
lom azo kért, akik Krisz tus nél kül a
kár ho zat fe lé tar ta nak.

Je len vol tak az evan gé li kus egy ház
misszi ói bi zott sá gá nak tag jai, akik a
kon zul tá ció előtt tar tot ták ülé sü ket,
va la mint Gáncs Pé ter misszi ó ért fe -
le lős püs pök, az egy ház ke rü le ti
misszi ói lel ké szek, az egy ház me gyei
missziói fe le lő sök és a misszi ói mun -
ka ágak ve ze tői, kép vi se lői.

Több ször meg fo gal ma zó dott az,
hogy erő sí te ni kel le ne a misszió
irán ti el kö te le zett sé get a lel ké szek és

a teo ló gus hall ga tók kö zött, és jó
len ne, ha misszi ói bi zott sá gok ala kul -
ná nak a gyü le ke ze tek ben. Sok jó
pél dá ról is szó esett, me lye ket az il -
le té ke sek job ban hir det het né nek az
egy há zi saj tó ban, hogy öt le tet kap -

has sa nak azok is, akik jó szán dé kú -
ak, de ta nács ta la nok.

A mun ka ágak kö zül ez út tal a fér fi-
, ci gány-, bör tön-, al ko hol be teg-men -
tő misszió, va la mint a kór há zi lel ki gon -
do zók tar tot tak meg be szé lést, a részt -
ve vők kö re azon ban ki bő vült egyes ér -
dek lő dők kel, pél dá ul a szép szám ban
je len lé vő me gyei fe le lő sök kel.

Egy há zunk ban egy re több fér fi kör
mű kö dik, a veszp ré mi cso port ve ze -
tő je, Ló czi Ti bor ott is volt a ta lál ko -
zón. Ba kay Pé ter ci gány misszi ós re -
fe rens sze rint egy re in kább be ke rül a
köz tu dat ba a ci gány misszi ós mun ka
is. Fo lya ma to san tér ké pe zik fel a
gyü le ke ze te ket, hogy hol van nak ro -
mák, il let ve a szo ká sos nyá ri és őszi
prog ram ja ik mel lett több ren dez vé -
nyen – pél dá ul a má ju si ke rü le ti
misszi ói na pon is – részt vesz nek. 

Bí zik Lász ló bör tön lel kész öröm -
mel je lez te, hogy a bu da pes ti bör tö -
nök ben ha ma ro san meg kez di mun -
ká ját egy új, fél ál lá sú lel kész, de még
bi zony ta lan, hogy mi lyen fe le ke ze tű
lesz. Ro szík Gá bor, a Ma gyar Test vé -

ri Bör tön tár sa ság és a Bör tön lel ké -
szek Ma gyar or szá gi Szer ve ze té nek el -
nö ke szólt a misszió ál tal mű köd te -
tett, vá ci APAC-kör let ről, va la mint
a kö zel gő bör tön misszi ós ima hét ről
és Só lyom Lász ló köz tár sa sá gi el -
nök ter ve zett má ju si lá to ga tá sá ról a
bör tön lel ké szek nél. 

Az al ko hol be te gek kel fog lal ko -
zó Kö zép hal mi Misszió Ala pít vány -
nál a kö zel múlt ban vál to zás tör -
tént: dr. Sár kány An gyal hosszú
évek hű sé ges mun ká ja után át ad ta
a ku ra tó ri u mi el nök sé get Mi kó Lász -
ló nak.

Mol nár Jó zsef kór ház lel kész lel ke -
sen be szélt a mis kol ci egész ség ügyi
in téz mény ről, ahol négy, kü lön bö -
ző fe le ke ze tű lel kész is szol gál a
kór ház al kal ma zá sá ban (!), és min -
den nap van is ten tisz te let; s hogy dr.

Csi ba Gá bor, az in téz mény
főigaz ga tó főorvosa erő sen
szor gal maz za, hogy min den
kór ház ban le gyen hi va tá sos
lel kész.

Gyöngy sze me volt a ta lál -
ko zó nak Vis ky And rás Jú lia
cí mű mo no drá má ja Dér De -
ni sa elő adá sá ban. Er re a
kon zul tá ció negy ven öt
részt ve vő je mel lett a he lyi
gyü le ke zet negy ven tag ja is
kí ván csi volt.

Az el kö te le zett misszi ós
csa pat, mely Pi lis csa bá ról
ha za in dult, ter mé sze te sen
tu da tá ban van an nak, hogy
fon to sak az öt le tek és a lel ke -
se dés, de a misszió mun ká ló -
ja nem mi va gyunk, ha nem a
Szent lé lek Is ten.

g Hu lej Eni k

Fény ké pes be szá mo ló az Evan gé li kus
Misszi ói Köz pont hon lap ján:
http://misszio.lu the ran.hu

Fe le lős va gyok atyám fi á ért…
Misszi ói kon zul tá ció Pi lis csa bán

Ol vas tam, hogy a köz hi e de lem mel
el len tét ben a hi é nák sok kal in kább
élő zsák mány-szer zők, mint dög -
evők, hi e rar chi kus fel épí té sű klá -
nok ban él nek, min dig fal ká ban va -
dász nak, és sem mi lyen vad, le gyen
akár nagy tes tű ra ga do zó, nem
érez he ti ma gát biz ton ság ban ott,
ahol fur csa ka ca gá suk kal, éhe sen
fel buk kan nak. 

Ők a sza van nák és fél si va ta gok
iga zi urai, akár fej lett nős tény orosz -
lá no kat is el ej te nek, a ge pár dok, le o -
pár dok pe dig örül het nek, ha csak a
zsák má nyuk mel lől ker ge tik el őket,
és nem sa ját ma guk vál nak zsák -
mánnyá. Rend kí vül in tel li gen sek, ha -
té kony va dá szok, hi he tet le nül szí vó -
sak; ha szük sé ges, több száz ki lo mé -
te ren ke resz tül is ké pe sek ül döz ni
ki sze melt ál do za tu kat. Leg in kább éj -
sza ka, de elő for dul, hogy nap pal is va -
dász nak, és min dig a leg könnyeb -
ben el ejt he tő ál do za tot sze me lik ki: a
na gyon fi a tal, ta pasz ta lat lan vagy az
idős, be teg, le gyen gült egye de ket, így
el vé gez ve egy ben a „ter mé sze tes sze -
lek ció” fon tos fel ada tát is. Na gyon fa -
lán kok, mo hók, min dent fel fal nak, za -
jos la ko má juk al kal má val ti zen négy ki -
lo gramm húst is ké pe sek fel za bál ni,
ami egy het ven-nyolc van ki lós ál lat -
tól igen fi gye lem re mél tó tel je sít mény.
Erő tel jes áll kap csuk kal cson tot, fo gat,
szar vat és min den ehe tet len nek tű nő
por ci kát ké pe sek fel őröl ni.

Szak köny vek, le xi ko nok nem
tart ják szá mon, a szak tu do mány
sem jegy zi, még is ta pasz tal juk,
hogy az em be ri tár sa da lom sza van -
ná in és fél si va ta gos vi dé ke in je -
len tős szám ban él nek a „két lá bú hi -
é nák”, la ti nul Hya e na briss bi pe dis.
Elő re kell bo csá ta nom, hogy négy -
lá bú név ro ko na ik hoz szin te sem mi -
ben sem ha son lí ta nak, tu do má -
som sze rint nem is ke resz tez he tők.
Kö zös jel lem ző jük, hogy kö nyör te -
len ra ga do zók. 

A két lá bú hi é nák kü lön bö ző test -
al ka tú ak, szí nű ek, sza gú ak és in tel -
li gen ci á jú ak; egyé ni leg vagy fal ká ban
va dász nak, éj jel és nap pal. Ál do za ta -
ik kal ke gyet le nek és kí mé let le nek.
Leg in kább élő ál do zat ra buk nak, de
az el huny ta kat sem tart ják ér dek te -
len nek. Ki ter jedt va dász te rü le tük
mi att min de nütt fel lel he tő ek: az ut -
cán, a bol tok ban, a tör vény ho zás ban,
a tör vény vég re haj tás ban, a gaz da ság
szfé rá i ban, a BKV-nál, MÁV-nál,
Fe ri he gyen, a Wall Streeten, a bu ka -
res ti Vic to ria-pa lo tá ban, kü lön bö ző
köz in téz mé nyek zeg zu ga i ban, mé di -
á ban, egy ház ban. Azt hi szem, hogy
nincs egyet len szeg le te, haj la ta éle -
tünk szín te re i nek, ahol ne len né -
nek je len. 

Jel lem ző rá juk, hogy hi ány zik a lel -
ki is me re tük. A gát lás ta lan ság, ön zés,
rossz in du lat szá muk ra erény, amely
fel te he tő leg a törzs fej lő dés so rán

be kö vet ke zett vissza fej lő dés sel ma -
gya ráz ha tó. 

A két lá bú hi é nák, akár csak négy -
lá bú név ro ko na ik, na gyon szí vó sak,
ki fej lett zsák mány szer ző ösz tö ne ik
van nak, ébe rek, agi li sek, ge rin cük
szem te le nül haj lé kony, po fá juk bő re
vas tag, mint a ci pő talp. És er köl csi ér -
zé kük tel je sen hi ány zik. Min de nütt
je len van nak, el pusz tít ha tat la nok,
élet hi va tá suk nak te kin tik a zsák -
mány szer zést, a va dá sza tot. A meg -
ra ga dott zsák mányt pe dig nem en ge -
dik el, ad dig meg nem áll nak, amíg a
leg ap róbb da ra bok ra szét nem szag -
gat ják, föld be nem dön gö lik, el nem
pusz tít ják. 

Ami azon ban meg kü lön böz te ti
őket négy lá bú név ro ko na ik tól, az
az, hogy ki zá ró lag sa ját faj tá juk egye -
de it szok ták zsák má nyul ej te ni. Szin -
te vá lo ga tás nél kül tá mad nak, de
jó zan va dász ösz tö nük re hall gat va
leg in kább a ki fá radt, sé rült, le gyen -
gült vagy va la mi lyen ok ból ki szol gál -
ta tott ál do za to kat ve szik cél ba. 

Egyik leg ve szé lye sebb al cso port ja

a két lá bú hi é ná nak a mé dia hi é na. Ez
a tár sa da lom sza van ná i nak kor lát lan
ura, ha ra pá sa mér ge ző, és nin csen el -
le ne ol tó anyag, megfer tőz min dent és
min den kit. Leg in kább az em be ri ér -
tel met, a jó zan észt sze re ti, és ezt
emész ti fel rop pant nagy fa lánk ság gal.

Er re volt pél da az el múlt he tek ben,
aho gyan egy rop pant éhes mé dia hi -
é na-fal ka ál do za tá ul esett Né met or -
szág egyik leg nép sze rűbb püs pök
asszo nya, Mar got Käß mann. Nem
men te get ni sze ret ném a püs pök
asszony tet tét, az it tas ve ze tés té nyét,
amely nek meg van a jo gi és er köl csi
kö vet kez mé nye. Iga zá ból az há bo rí -
tott fel en gem, aho gyan az írott és
elekt ro ni kus mé dia ki éhe zett hi é na
mód já ra rá csa pott er re a hir te len ki -
szol gál ta tot tá vált asszony ra. 

Egy ba ná lis hi bá ból vi lág ese mény
lett két na pig. Szét mar can gol ni, szét -
tép ni, meg aláz ni, föld be ti por ni, öl -
ni, öl ni. Bár mit meg ten ni, csak szto -
ri, szen zá ció, fel ka pott hír le gyen, nö -
vek vő el adá si in dex, nagy rú gás az
egy há zon. Van-e, le het-e en nél na -
gyobb öröm a hi é nák fal ká já ban?
Két nap öm lött a fel tun in golt, ki szí -
ne zett, íny csik lan do zó, jö ve del me ző
szto ri. Két nap egy nagy sze rű, ter mé -
keny, ér té kes élet pá lya de rék ba tö ré -
se. Egy csa lád, egy kö zös ség tra gé di -
á ja. Óri á si arány el to ló dá sok, de aki
mér té ket, mél tá nyos sá got ke res, az
ne te gye. Ta lán a Hol don, a Mar son,

egy na gyon tá vo li boly gón, de ne itt
kö zöt tünk. 

Az egé szet úgy is le het ér té kel ni,
mint egy rosszul si ke rült kel le met len
epi zó dot, le het úgy fo gal maz ni, hogy
a püs pök asszony el nyer te mél tó
bün te té sét. Aki há bo rú ba in dul, az le -
gyen tisz tá ban az zal, hogy nem la ko -
má ra megy. De azért hadd fi gyel jünk
oda egy je len ség re: ma ő lett a mé dia -
hi é nák zsák má nya, hol nap te is sor -
ra ke rül hetsz, én is, és ak kor ez már
nem epi zód, ha nem fo lya mat. 

A két lá bú hi é nák nem ter mé sze tes
ré szei az öko szisz té má nak. Ha ki -
pusz tul ná nak, én nem bán nám; ha
vég leg el tűn né nek, nem tör tén ne
más, csak tisz tább len ne az ég kék je,
szeb ben süt ne a nap, bát rab ban és be -
csü le te seb ben néz het nénk egy más
sze mé be. Nem fél nénk a sza vak tól,
sem a rej tett gon do la tok tól. Tet te in -
kért mer nénk fe le lős sé get vál lal ni, és
ta lán fel lé le gez het ne az egész vi lág.

Hya e na bi pe dis
É GTÁJOLÓ

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Erdélyi Egyházkerület

A ba las sa gyar ma ti evan gé li kus gyü le -
ke zet ben im már má so dik éve is mer -
ked nek a zsi dó ha gyo má nyok kal a bib -
lia óra ke re té ben. A hag ga da (a ki vo -
nu lás tör té ne té nek el be szé lé se) se gít -
sé gé vel job ban meg ért he tő, hogy az

egyip to mi szol ga ság ból va ló sza ba du -
lás ün ne pe ho gyan vált Jé zus Krisz tus -
nak, Is ten egy szü lött Fi á nak az em be -
ri sé gért vál lalt szen ve dé se és ha lá la ál -
tal az úr va cso ra ün ne pé vé. 

2009 böjt jé ben – a kezdetkor –
még mind össze ti zen ket ten vet tek
részt az al kal mon, idén vi szont húsz
fő re kel lett te rí te ni, hogy a temp lo -
mot szim bo li zá ló főtt to jás ból, a
szol ga ság em lé ké re könnye ket fa -
csa ró tor má ból, a tég lák agya gát jel -
ké pe ző cha ro s et már tás ból, a bá -
rányt is szim bo li zá ló ma cesz ből és a
„kár pász ként” kör be adott pet re zse -
lyem le vél ből min den ki nek jus son. 

A fel sza ba dult lég kö rű al ka lom
egy részt va ló ban fel idéz te a zsi dó szé -
der est ha gyo má nya it, hi szen az elő -
ké szü le tek ből és az utó mun ká la tok -
ból is nagy öröm mel vet ték ki ré szü -
ket a részt ve vők, más fe lől vi szont vé -
gig – az ószö vet sé gi teo ló gia tük ré -
ben is – az egyet len sza ba dí tó ra, Jé -
zus Krisz tus ra irá nyult a fi gye lem –
hi szen min den egyes jel ké pes cse lek -
mény a vég ső meg ol dás fe lé mu ta tott.
Az est vé gén az aj tók ki tá rá sa pe dig
ki fe je zet ten a már meg ér ke zett Il lés
pró fé ta után jö vő Mes si ás ki rály fo -
ga dá sá ra utalt.

g Bart ha Ist ván
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„Ez az én vé rem!” – ele ve ned tek meg Jé zus sza vai már ci us 25-én es te a har -
mad éves teo ló gus hall ga tók ha gyo má nyos pas sió já té ká nak „ős be mu ta tó ján”
a zug lói evan gé li kus temp lom ban. A ti zen két fős sze rep lő gár da ez után ré -
gi szo kás sze rint ván dor szín tár su lat tá ala kul, és ez út tal So mogy és Za la me -
gye evan gé li kus gyü le ke ze te i be vi szi el a pas sió ál ta la ké szí tett fel dol go zá -
sát. A nagy he ti kör út nak össze sen ti zen hat ál lo má sa lesz.

g Zsíros András felvétele

A fel tá ma dott Jé zus hí vá sa
A bib li ai üdv tör té net több meg rá zó ese mé nye olyan hely szí nek hez kö -
tő dik, ame lyek a mai Iz ra e len kí vül fek sze nek, de a ke resz tény hí vők eze -
ket a te rü le te ket is a Szent föld ré szé nek te kin tik.

A leg is mer tebb kö zü lük az úgy ne ve zett da masz ku szi út, ahol az ős -
ke resz tény egy há zat ül dö ző fa ri ze us nak, Saul nak meg je lent a hús vét kor
fel tá ma dott Jé zus, azt kér dez vén tő le: „Saul, Saul, mi ért ül dö zöl en gem?”
(Ap Csel 9,4) Ak kor vált ül dö ző ből a ke resz tény egy ház alap ja it le ra kó
Pál apos tol lá, aki nek a le ve le it az Új szö vet ség tar tal maz za.

Ezért az Öku me ni kus Ta nul má nyi Köz pont (ÖTK) ez év ben Da masz -
kusz ba (Szí ria) is ter vez egy za rán dok utat szep tem ber 20. és 28. kö zött.
A gaz dag prog ram (9 nap, 7 éj sza ka) rész le te i ről tá jé koz ta tás kap ha tó
az ÖTK-nál (1114 Bu da pest, Bocs kai út 15., tel./fax: 1/466-4790, e-mail:
oku me nik@fre e start.hu) vagy Gi me si Zsu zsa lel kész nél (tel.: 70/508-7624,
e-mail: ssngms@cit ro mail.hu).

Idén még egy szent föl di (iz ra e li) út is elő ké szü let ben van ok tó ber 7.
és 14. kö zött.

Mind két za rán dok út ra vár juk az ér dek lő dők je lent ke zé sét.

H I R D E T É S

A deb re ce ni Ha rang szó ért Ala pít vány köz gyű lé si dön té sé nek meg fe le -
lő en az or go nánk tel jes kö rű fel újí tá sa után az ala pít vá nyi cél most a temp -
lom to rony ba egy bronz ha rang be épí té se. Min den ada ko zó se gít sé ge
öröm mel tölt el ben nün ket, kö ze lebb visz a cél hoz.

Ki emelt kö szö ne tün ket kell ki fe jez nünk mind azok nak, akik az adó -
juk egy szá za lé kát éven ként ala pít vá nyunk nak jut tat ták. Az APEH-től
az ala pít vány fo lyó szám lá já ra a 2008. évi fel aján lá sok alap ján 322 197 fo -
rint ér ke zett.

Min den hit tár sunk, ba rá tunk, tá mo ga tónk fel aján lá sát na gyon kö szön -
jük. Le gyen mind nyá ju kon Is ten ál dá sa.

A Ha rang szó ért Ala pít vány ku ra tó ri u ma

H I R D E T É S

A Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let köz le mé nye
„Mint szé les fo lyó, / tisz títs meg, Urunk! / Itt pusz ta a táj, / és szom ja -
zunk. / Mint szé les fo lyó, / tisz títs meg, Urunk! / Ha nem jössz kö zel, /
csak por ban va gyunk.” (Oh he a ling ri ver – Ko czor Ta más for dí tá sa)

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Dé li Egy ház ke rü le te pá lyá za tot
hir de tett meg hét ének szö veg ma gya rí tá sá ra. A ki je lölt éne kek a Lu the -
rá nus Vi lág szö vet ség 2010-ben Stutt gart ban meg ren de zen dő nagy -
gyű lé sé nek da lai kö zül ke rül tek ki. A ki írás ra 34 pá lyá zó tól 143 for dí tás
ér ke zett, a hét ének kö zül öt ese té ben volt ered mé nyes a ver seny. A fel -
kért szak ér tők bí rá la ta alap ján a kö vet ke ző pá lyá zók for dí tá sai ér tek el
el ső he lye zést:
• Csor ba Ist ván (Bu da pest) – Hö re mich (Halld, Uram, es dek lő sza vam)
• Dob óné Kiss Il di kó (Soly már) – Do fun do da an gús tia (Nincs re mény,

csak bá nat)
• Jobb Do mo kos (Krasz na mi hály fal va, Er dély) – Jho t hi Dho (Fé nyed add)
• Ko czor Ta más (Bu da pest) – Lu mière de Dieu (Jöjj, fény), Oh he a ling

ri ver (Ó, gyó gyí tó fo lyó)
A nyer te sek nek sze re tet tel gra tu lá lunk, va la mint kö szön jük min den pá -
lyá zó nak, hogy pá lya mű ve ket kül dött be, és ér té kes mun ká já val hoz zá -
já rult egy há zi ze nei éle tünk gaz da go dá sá hoz.

Az egy ház ke rü let el nök sé ge

A Ma gyar Pro tes táns Ta nul má nyi Ala pít vány fel vé telt hir det a Pro tes -
táns Fel ső ok ta tá si Szak kol lé gi um ba (1121 Bu da pest, Eöt vös út 35.) a
2010/2011-es tan év ben nap pa li ta go za tos, pro tes táns egye te mi és fő -
is ko lai hall ga tók szá má ra. In for má ci ók a fel vé te li fel té te lek ről a
www.mp ta.hu hon la pon vagy az 1/391-9050-es te le fon szá mon. A je -
lent ke zé sek be ér ke zé si ha tár ide je má jus 24.

H I R D E T É S

b Könyv be mu ta tó hely szí ne volt
már ci us 28-án, vi rág va sár nap
es te a bu da vá ri, Bé csi ka pu té ri
evan gé li kus temp lom. Nem is
akár mi lye né! Az Ég haj lat Könyv -
ki adó Man réza Fü ze tek cí met vi -
se lő so ro za tá nak ti ze dik da rab -
ja ként há rom egy há zi ve ze tő
kö zös kö te te lá tott nap vi lá got.
Az igé nyes ki ad vány A pél dá zat
ere jé vel cí met vi se li. A szer zők -
kel – Szé kely Já nos ró mai ka to -
li kus, Fa bi ny Ta más evan gé li kus
és Ko csis Fü löp gö rög ka to li kus
püs pök kel – az Ég haj lat Könyv -
ki adó ve ze tő je, Ko vács La jos Pé -
ter be szél ge tett. 

Az est ven dé ge it, a Má ria Rá dió
hall ga tó it és a prog ram va la mennyi
részt ve vő jét Ba li cza Iván, a Bu da vá -
ri Evan gé li kus Egy ház köz ség igaz ga -
tó lel ké sze kö szön töt te imád ság gal,
s el mond ta: még so sem volt ven dé -
gük Er dő Pé ter bí bo ros, prí más, esz -
ter gom–bu da pes ti ér sek.

Mi u tán el hang zott Ba bits Psy -
cho a naly sis Ch ris ti a na cí mű ver se
Su dár An na má ria elő adó mű vész
tol má cso lá sá ban, és Bán Ist ván nak,
a gyü le ke zet kán to rá nak or go na já -
té ká ban is gyö nyör köd het tek a je len -
lé vők, Ko vács La jos Pé ter – a be szél -
ge tés mo de rá to ra ként – fel kér te
Er dő Pé ter bí bo rost, hogy mu tas sa
be az új kö te tet. Hogy mi ért ép pen
ő? Mint a ki adó igaz ga tó el mond ta,
im már ha gyo mány, hogy a Man réza
Fü ze tek so ro zat da rab ja it min dig
egy „ré gi szer ző” is mer te ti. Így a so -
ro zat ed di gi leg si ke re sebb da rab ját
jegy ző Er dő Pé ter kap ta a fel ké -
rést, aki ta lán a leg au ten ti ku sabb is
há rom püs pök ta nú ság té te lé nek
mél ta tá sá ra.

A bí bo ros mind vé gig sze mé lyes,
köz vet len han gon szólt hall ga tó i hoz.
Mint meg val lot ta: meg ha tot tan, sőt
meg il le tőd ve lé pett be első ízben a
vá ri temp lom fa lai kö zé. A kö tet re
tér ve – mely nek bo rí tó ja, kom bi nál -
va az arany színt a böjt li lá já val, Si -
mon And rás re mek be sza bott gra fi -
ká já val üdí tő lát vány – ar ra mu ta tott
rá: van kö zös mon da ni va lónk. A
Man réza Fü ze tek so ro za tot a ki adó

az zal a cél lal in dí tot ta út nak, hogy
a hí vő em be rek ben élő ér té ke ket fel -
tár ja a tár sa da lom szá má ra. Egy
„más nyel vet be szé lő vi lág ban élünk”,
s igen is van mon da ni va lónk a vi lág
szá má ra! 

Elő ször a kö tet öku me ni kus jel le ge
ra gad ta meg – mond ta Er dő Pé ter –,
az, hogy kö zös iden ti tá sunk ról szól: Jé -
zus sze mé lyé ről és hoz zá fű ző dő vi szo -
nyunk ról. A bíboros ez után a szer zők

és a mű fa jok he te ro gén vol tát emel te
ki mint ér té ket: a ke rek asz tal-be szél -
ge té sek, az in ter júk, a szent be szé dek,
írá sok és cik kek sor sok ról, szó ki mon -
dás ról is so kat el árul nak. 

A pél dá zat-pél da kép kér dé se is
fi gyel met ér de mel. Mind há rom püs -
pök őszin tén val lott sa ját pél da ké pe -
i ről, a pél da kép Krisz tus ról s em be -
ri pél da ké pek ről.

Er dő Pé ter vé gül ki emel te: e há -
rom fe le ke zet püs pö ke egy nyel vet
be szél. A Szent írást val lat ják és ér -
tel me zik – va ló já ban tu dó sai is –, s
a kul tu rá lis ki fi no mult ság is ott rej -
lik a so rok kö zött. Emel ke dett ség gel
szól nak a kor prob lé má i ról, sza va -
ik nak ere jük, ta nú ság té te lük van.
Krisz tus hoz fű ző dő kap cso la tuk
ben ső sé ges, s en nek fé nye re zo -
nan ci át kelt az ol va só ban. A ke resz -
tény em ber op ti mis ta! Er dő Pé ter ez -
zel a gon do lat tal zár ta sza va it a
nagy hét kez de tén, s a biz ta tás sal,

hogy hi va tá sunk ezt a fényt, örö möt,
op ti miz must su gá roz ni.

Mind há rom szer ző gaz da gí tot ta az
es tét né hány sze mé lyes gon do lat tal.
Fa bi ny Ta más mint há zi gaz da rá mu -
ta tott: őt sok szor ne ve zik fi a tal püs -
pök nek. Nos, e kör ben – Er dő Pé tert
nem szá mít va – ő a leg idő sebb. A be -
szél ge té sek so ro za tát nagy él mény -
ként él te meg: ta lál ko zá sa i kat szom -
szé do lás nak ne vez te; mint a je len lé -

vők meg tud hat ták, a kö tet szer zői
Nyír egy há zán, Esz ter gom ban és az
Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let
Püs pö ki Hi va ta lá ban is mer ked tek
egy más sal, egy ház me gyék kel, -ke -
rü le tek kel. Fabiny Tamás gyü möl csö -
ző nek és bá to rí tó nak ne vez te az
öku me né ezen aján dé kát, és biz tat -
ta a hí ve ket: „szom szé dol ja nak” ők is,
forr ja nak össze csa lád dá, mint ők
hár man a be szél ge té sek alatt.

Ko csis Fü löp azt a meg győ ző dé sét
fo gal maz ta meg, hogy ugyan az a
lel kü let él ben nük püs pök tár sa i val.
Esz köz zé vál ni Krisz tus ke zé ben jó!

Szé kely Já nos – mint mond ta – ki -
csit fél ve vá gott be le eb be a kü lö nös
mű faj ba, majd rá éb redt: a sze mé lyi -
ség ép pen ak kor bon ta koz hat ki tel -
je sen, mi kor ön fe led ten el tud juk fe -
lej te ni. A kö tet cí mé ről meg je gyez te:
szá za dunk nak nem ta ní tók ra, in -
kább hi te les ta núk ra van szük sé ge. 

g K. D.

Püs pök könyv-be mu ta tó Bu da vár ban

b Ma gyar or szág 2011 el ső fél évé -
ben ese dé kes eu ró pai uni ós so -
ros el nök sé ge kap csán há rom
pro mi nens egy há zi ve ze tő – Er -
dő Pé ter bí bo ros, prí más, esz ter -
gom–bu da pes ti ér sek, Bölcs kei
Gusz táv, a Ma gyar or szá gi Re for -
má tus Egy ház zsi na tá nak lel -
ké szi el nö ke és Sch we i tzer Jó zsef
nyu gal ma zott or szá gos fő rab bi
– tar tott elő adást már ci us 26-án
a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé -
mi án (MTA), egye bek mel lett a
jog ál la mi ság és az er köl csi ér té -
kek vé del mé nek kap cso la tá ról.

Er dő Pé ter A 2011-es ma gyar EU-el -
nök ség szak po li ti kai stra té gi ái el ne -
ve zé sű kon fe ren cia so ro zat ren dez vé -
nyén rá mu ta tott: a nem ze ti kul tú rák
rész ben a ke resz tény ség ins pi rá ci ói
ha tá sá ra jöt tek lét re, s a ke resz tény -
ség em lé ke i vel van te le Eu ró pa, így
pél dá ul temp lo mok kal, ame lyek az
adott te le pü lé sek leg igé nye seb ben
ki vi te le zett épü le tei let tek.

Az MTA Po li ti kai Tu do má nyok In -

té ze té nek prog ram ján Bölcs kei Gusz -
táv, a Ma gyar or szá gi Re for má tus
Egy ház Zsi na tá nak lel ké szi el nö ke azt
mond ta: Eu ró pa egyik tit ka, hogy egy -
szer re je le nik meg ben ne az egy ség és
a sok szí nű ség. Eh hez szer ve sen hoz -
zá tar to zik az evan gé li um üze ne te,
mely nek kap csán azt kell mér le gel ni,
mennyi re tud se gí te ni ab ban, hogy
Eu ró pa él he tő kö zös ség le gyen.

A re for má tus püs pök meg je gyez -
te: az eu ró pai egy ség gon do la ta min -
dig a kül ső fe nye ge tés sel szem ben je -
lent meg a tör té ne lem ben, pél dá ul a
tö rök ve szély ha tá sá ra. A re for má ció
nagy alak jai min dig eu ró pai táv la tok -
ban gon dol kod tak – egye bek mel lett
er re is em lé kez tek ta valy Kál vin
szü le té sé nek öt szá za dik, idén Me -
lancht hon ha lá lá nak négy száz öt ve -
ne dik év for du ló ja kap csán –, majd
hoz zá fűz te: a pro tes táns pe reg ri ná -
ció a te het ség gon do zás egy faj tá ja
volt, ame lyet a mai kor ban is le het -
ne al kal maz ni.

Eu ró pa az az egy ség le het, amely ben
az egy más sal ki en gesz te lő dött sok fé -
le ség jól meg fér egy más sal. A 20. szá -
zad ban nagy-nagy össze om lás kö vet -

ke zett be, és meg úju lás is, amelyet Eu -
ró pai Uni ó nak ne ve zünk. Az az unió
azonban, amely most lé te zik, már
nem egé szen az, amely hez Ma gyar or -
szág csat la ko zott. Az eu ró pai gaz da -
sági nö ve ke dés ta valy mí nusz ti zen hét
szá za lé kon állt, pe dig volt olyan ré sze
a vi lág nak, ahol ez a mu ta tó épp el len -
ke ző leg, plusz ti zen hét szá za lék volt.

Sch we i tzer Jó zsef nyu gal ma zott
or szá gos fő rab bi kö zöl te: „A múlt
szennye után, ha Eu ró pa ar cán vál -
toz tat ni aka runk, ab ban a bib li ai
esz mék nek je len tős sze re pük kell
hogy le gyen.”

Az ese mény há zi gaz dá ja, Pá lin kás
Jó zsef, az MTA el nö ke meg nyi tóbe -
szé dé ben úgy fo gal ma zott: az uni ó -
nak nincs iga zi ko hé zi ó ja, de van sok
egyé ni és né hány kö zös ér de ke. „Eu -
ró pa nem nem zet és nem is iga zi ér -
ték kö zös ség, ha nem ér dek- és fo -
gyasz tói kö zös ség – mond ta, majd ki -
je len tet te: Eu ró pa ma azon ban saj nos
a fi zi kai re pro duk ci ó ra sem ké pes,
gyak ran kö ve te lő ző és de ka dens,
ezért Eu ró pá nak éb resz tő re van szük -
sé ge és vi lá gos, élet erős jö vő kép re.”

g Csa tá ri Ben ce

Há rom egy há zi ve ze tő az er köl csi érté kek vé del mé ről
és a jog ál la mi ság ról a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mi án

Nagyheti teológuspassió
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Székely János, Fabiny Tamás és Kocsis Fülöp közös kötetét dedikálja
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1610. már ci us 28-tól 30-ig ülé se zett
Zsol nán az a zsi nat, amely elő ször
ho zott egy sé ges egy házigaz ga tá si
tör vé nye ket egy tel jes or szág rész
(tíz észak nyu gat-ma gyar or szá gi vár -
me gye) evan gé li kus gyü le ke ze tei
számá ra. 

„Zsi na tok” már ko ráb ban is vol tak
ha zánk ban, hi szen min den össze jö -
ve telt így ne vez tek, ahol több-ke ve -
sebb lel kész és vi lá gi pat ró nus össze -
ült ta nács koz ni az egy ház dol ga i ról.
A zsol nai zsi nat a már em lí tett, vi -
szony lag nagy te rü let re ki ter je dő jog -
ha tó sá gán kí vül azért kü lön le ges,
mert össze hí vá sá ra or szá gos tör vény
adott fel ha tal ma zást, vég zé se it pe dig
az ál la mi ha tó ság – a hi va tal ban lé vő
ná dor – is meg erő sí tet te. Ez zel le tet -
te a ka to li kus egy ház tól tel je sen füg -
get len evan gé li kus egy ház szer ve zet
alap ja it Ma gyar or szá gon.

A ki rá lyi Ma gyar or szág te rü le té -
nek egy ré szén a re for má ci ót kö ve -
tő en „ve gyes” egy ház szer ke zet ala kult
ki. Ez azt je len tet te, hogy a plé bá no -
sok el kö te lez ték ma gu kat a lu the ri ta -
nok mel lett, né hány he lyen még es -
küt is tet tek az Ágos tai hit val lás ra, de
a lel ké szi kö zös sé gek (fra ter ni tá sok,
con tu ber ni u mok) ve ze tő it to vább ra
is a ka to li kus fő es pe re sek ne vez ték ki.
En nek az át me ne ti ál la pot nak ve tett
vé get a zsol nai zsi nat. 

A zsi nat össze hí vá sá ra az adott le -
he tő sé get, hogy a Bocs kai-moz gal mat
le zá ró bé csi bé két tör vény be fog la ló
1608-as or szág gyű lés tör vé nyei az
evan gé li ku sok szá má ra is biz to sí tot -
ták a sza bad val lás gya kor la tot és a
szu per in ten den sek vá lasz tá sát. E szu -
per in ten den sek meg vá lasz tá sa és

jog kö rük kö rül írá sa volt a leg fon to -
sabb fel ada ta a zsol nai zsi nat nak. 

1609 nya rán dog ma ti kai vi ták mi -
att si ker te len volt az el ső kí sér let az
egy há zi tör vé nyek meg al ko tá sá ra.

A kö vet ke ző év ben há rom egy ház -
me gyei elő ké szí tő ta nács ko zás után
ült össze a zsi nat, ame lyen Thur zó
György gróf, az elő ké szí tés ben te vé -
ke nyen részt ve vő, 1609-ben az or -
szág el ső fő mél tó sá gá vá, ná dor rá
vá lasz tott evan gé li kus fő rend el nö -
költ. A zsi nat meg ha tá ro zó lel ké sze
Lá nyi Il lés (Eli as Lá ni) biccsei es pe -
res, Thur zó György ud va ri lel ké sze
volt. A zsi na ton lel ké szek mel lett a
vár me gyék vi lá gi kül döt tei és nyolc
evan gé li kus fő rend is részt vett. 

Thur zó György sze mé lye sen ter -
jesz tet te elő a zsi nat tár gya it, me lyek
kö zül a leg fon to sabb az volt, hogy a
kép vi sel te tett tíz vár me gye (Tren -
csén, Lip tó, Ár va, Tu róc, Zó lyom,
Hont, Nóg rád, Nyit ra, Bars és Po -
zsony) ré szé re há rom szu per in ten -
denst vá lassza nak. A kor szak ban

szo kat la nul „de mok ra ti kus” mó don,
név sze rin ti írás be li sza va zás sal meg -
vá lasz tott szu per in ten den sek – Lá -
nyi Il lés, Me lik Sá mu el (Sa mu el Me -
lík) és Ab ra ha mi des Izsák (Izák Ab -
ra ha mi des) – fel ada ta it ír ták le az el -
fo ga dott zsi na ti tör vé nyek.

A szu per in ten den sek leg fon to -
sabb dol ga az egy há zak éven kén ti lá -
to ga tá sa, a ta ní tás tisz ta sá gá nak
meg őr zé se, a gyü le ke ze tek jo ga i nak
és anya gi ja va i nak vé del me zé se, a pe -
res ügyek ben va ló bí rás ko dás volt. A
szu per in ten den sek lel ké sze ket is
szen tel het tek, ez zel egy sze rű sít ve a
lel ké szi után pót lás biz to sí tá sát (a
ko ráb bi idő szak ban a lel kész je löl te -
ket kül föl dön szen tel ték fel). 

1610-ben ter mé sze tes volt, hogy az
anya nyel vi sé get oly fon tos nak val ló
evan gé li kus egy ház ban a tiszt ség vi -
se lők meg vá lasz tá sa kor te kin tet tel
vol tak az egy ház ta gok anya nyel vé re
is. A szu per in ten den sek mel lé vá lasz -
tot tak há rom „ins pek tort” is He u che -
lin Si mon, Lent fi Pál, il let ve Ke ver ti
Ist ván sze mé lyé ben, az elő ző ket tőt
a né met, az utób bit pe dig a ma gyar
anya nyel vű gyü le ke ze tek ré szé re. A
zsi na ti ká no nok sze rint az ins pek to -
rok a szu per in ten den sek alá vol tak
ren del ve, de – a lel kész szen te lés ki -
vé te lé vel – az övé ké vel meg egye ző jo -
go sít vá nyok kal ren del kez tek. Nem -
csak a nyel vi, ha nem a szo kás bé li kü -
lönb sé gek re is te kin tet tel volt a zsi -
nat, ami kor a ma gyar lel ké szek nek
meg en ged te, hogy az al bát (fe hér pa -
pi in get) ne kell jen hasz nál ni uk. 

A fen ti ren del ke zé sek meg erő sí tik,
hogy a nagy több sé gé ben már 1610-
ben szlo vá kok lak ta Zsol nán tar tott
zsi nat szlo vák anya nyel vű részt ve vői,

tör vé nye i nek meg al ko tói – a Tra nos -
ci us ban ké sőbb meg je lent ének szö ve -
gei mi att a szlo vák iro da lom tör té net
ál tal mél tán szá mon tar tott Lá nyi Il -
lés szel le mi ve ze té sé vel – nem szlo -
vák egy ház lét re ho zá sán fá ra doz tak.
A zsol nai zsi nat a szlo vák evan gé li kus
test vé re ink kel kö zös múl tunk ré sze. 

A zsol nai zsi nat tör vé nyei má ig
meg ha tá ro zó ak egy há zunk éle té ben.
Meg ala poz ták az evan gé li kus egy ház
ön ál ló sá gát, a püs pö ki rend szert,
va la mint a vi lá gi ak és egy há zi ak
együtt mű kö dé sét az egy ház kor mány -
zat ban. Az el len re for má ció, majd a
sze ku la ri zá ció és az egy ház el le nes
dik ta tú rák ha tá sa i tól ugyan ez az
egy ház szer ve zet sem tud ta tel jes -
ség gel meg vé de ni az evan gé li kus
gyü le ke ze te ket, de min dig új ra fel -
hasz nál ha tó min tát adott az új ra kez -
dés hez. Négy száz éves „ala pí tó ok ira -
tunk” alap el ve it ma is vál lal hat juk.

A szerző történész, az Evangélikus
Országos Múzeum munkatársa

SZ Ü LE TÉ S NA PI KÖ SZÖN TŐ

Négy száz éve volt a zsol nai zsi nat
b Pá lyá za ti do ku men tá ci ók kö te le ző alap kel lé ke a „pá lyá zó szer ve zet ala -

pí tó do ku men tu má nak hi te les má so la ta”. Ami kor a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház szá má ra nyúj tok be pá lyá za tot, el szok tam tű nőd ni: va -
ló já ban mi lyen irat má so la tát is kel le ne be nyúj ta nom? Az apos to lok cse -
le ke de te i ről írott könyv má so dik fe je ze té ből a pün kös di tör té ne tet,
amely az egy ház szü le tés nap járól szól? Lu ther ki lenc ven öt té te lét, vagy
in kább az Ágos tai hit val lás szö ve gét, amely az evan gé li kus egy ház ön -
ál ló egy ház zá vá lá sá nak leg fon to sabb do ku men tu ma? Ha a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház „ala pí tó ok ira tát” ke res sük, ak kor ta lán
leg in kább a négy száz éve meg tar tott zsol nai zsi nat jegy ző köny vét és
tör vé nye it kel le ne mel lé kel nünk „pá lyá za tunk hoz”. 

Az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um
ré gi hon lap ját ak kor ké szí tet te el
Lér ánt Ist ván, ami kor a mú ze um nak
még in ter netel ér he tő sé ge sem volt.
Nem le he tünk elég gé há lá sak ne ki,

hogy ezt a mun kát an nak ide jén ké -
rés nél kül, in gyen, egy ház- és kul tú -
ra sze re tet től in dít tat va el vé gez te szá -
munk ra. A ré gi hon lap el ké szí té se óta
el telt majd egy év ti zed azon ban in -
ter ne tes idő szá mí tás sal év ez red nyi
idő nek szá mít. Mi vel egy re töb bek -
nek el ső és leg fon to sabb tá jé ko zó dá -
si esz kö ze az in ter net, új hon lap
meg al ko tá sá hoz kel lett fog nunk.

Egy mú ze u mi hon lap hoz alap ve tő -
en ele gen dő az in téz mény cí me, te le -
fon szá ma, nyit va tar tá si ide je. Eze ken
az alap in for má ci ó kon kí vül új hon la -
punk be mu tat ja ál lan dó és idő sza ki ki -
ál lí tá sun kat, be szá mo lunk ren dez vé -
nye ink ről, a mú ze um meg ta lá lá sát
pe dig in ter ak tív tér kép is se gí ti. A „ré -
gi bor” meg úju lá sát jel zi, hogy a szol -
gál ta tá sok kö zött már nem csak a ku -
ta tá si le he tő sé gek ről, a cso por tos tár -
lat ve ze té sek ről vagy a mú ze um anya -
ga i nak fel hasz ná lá sá ról tá jé koz ta tunk,
ha nem hang sú lyo san ajánl juk mú ze -
um pe da gó gi ai fog lal ko zá sa in kat is -
ko lai és más if jú sá gi cso por tok nak. 

A hon la pon be mu tat juk a mú ze -
um tör té ne tét, az el telt há rom év ti -
zed idő sza ki ki ál lí tá sa it (2001-től
kez dő dő en rö vid le írás sal és ké pek -
kel is il luszt rál va), és igye kez tünk
össze gyűj te ni a mú ze um ról meg je -
lent ko ráb bi írá so kat is.

A mú ze um és a gyűj te mé nyek ki -
ad vá nyainak címei is fel ke rül tek a
hon lap ra.

A gyer me kek ről sem fe led ke zik
meg az intézmény – a hó nap mű tár -
gyá ról szá muk ra is ké szül le írás, ezen
kí vül já té ko kat is kí ná lunk a leg fi a ta -
labb kor osz tály nak.

A leg fon to sabb in for má ci ók an gol
és né met nyel ven is ol vas ha tók a
hon la pon.

A 21. szá zad mú ze u ma ki nyílt a vi -
lág fe lé. To vább ra is fon tos fel ada ta
a múlt tár gyi ér té ke i nek fel tá rá sa és
meg őr zé se, de az utób bi év ti ze dek -

ben az is me ret ter jesz tés, az „élet -
hosszig tar tó ta nu lás” egyik leg fon -
to sabb hely szí ne is lett. Ez az új
meg kö ze lí tés ér vé nye sül az Evan gé -
li kus Or szá gos Mú ze um hon lap ján is.

„Evan gé li kus örök ség” cím alatt egy -
há zunk tör té nel mé ről, kul tú rá já ról is
so kat meg tud hat az ér dek lő dő lá to -
ga tó. Va la mennyi evan gé li kus temp -
lo munk fény ké pe és leg fon to sabb
ada tai mel lett a De ák té ri In su la Lu -
the ra na tör té ne te, il let ve Bu da pest
nem kis szá mú evan gé li kus vo nat ko -
zá sú em lé ke – szob rok, em lék táb lák,
épü le tek – is fel ke rült a hon lap ra. 

Tör té nel mi „kö zös sé gi ol dalt” is
ké szí tet tünk Eviw né ven, aho vá fo lya -
ma to san fog juk fel töl te ni egy há zunk
tör té ne te leg fon to sabb sze rep lő i nek
élet raj zi ada ta it. A töb bi kö zös sé gi
por tál hoz ha son ló an természetesen
itt is az „is me rő sök” és kö zös „klu -
bok” ma zso láz ga tá sa le het a leg iz gal -
ma sabb el fog lalt ság. Rá cso dál koz -
ha tunk ar ra, hogy a kö zös hit mel lett
mi lyen kap cso la ti há lók erő sí tet ték
egy há zun kat a múlt ban (is). 

A hon lap in for ma ti kai ré szét a
Ze ro-Labs Kft. (Kras ser Dó ra), gra fi -
kai vi lá gát pe dig Tor dai Ró bert al kot -
ta meg, a tar tal mat a mú ze um mun -
ka tár sai ké szí tet ték. A hon lap tar tal -
mai fo lya ma to san bő vül ni és fris sül -
ni fog nak.

Új hon la punk ról sze ret nénk kér ni
az in for ma ti ka iránt leg fo gé ko nyabb,
kö zép is ko lás kor osz tály vé le mé nyét.
A leg ala po sabb kri ti kák be kül dő it
hasz nos „kü tyük” mel lett a nyá ri
mú ze u mok éj sza ká ja tisz te let je gye i -
vel ju tal maz zuk. Az elem zé se ket má -
jus 10-ig e-mail cí münk re kér jük el -
kül de ni, ame lyet most nem áru lunk
el, de hon la pun kon meg ta lál ha tó:
http://evan ge li kus mu ze um.hu/,
http://lu the ran mus e um.hu/ és
http://lu the ran mus e um.eu.

Bí zunk ben ne, hogy mú ze u munk
ré gi és új lá to ga tói egy aránt öröm mel
fog ják „fo gyasz ta ni” a meg újult vir -
tu á lis és a meg szo kott va lós tér ben is
mú ze u munk „ré gi íze it”. 

g – kb –

Ré gi bort új töm lő be
El ké szült az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um

új hon lap ja

b A ná zá re ti Jé zus ké pe a ré gi bor ról és az új töm lő ről mar ke ting szak em -
be rek rém ál ma le het. Is mert cé gek, ter mé kek, már kák újít ják meg öt-
tíz éven ként nem kis költ ség ve tés sel meg je le né sü ket, ar cu la tu kat. Az
Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um mun ka tár sa i nak fe jé ben is meg for dult
a gon do lat, va jon nem még is a jé zu si böl cses ség hez kel le ne-e tar ta nunk
ma gun kat, ami kor a mú ze um ter ve zett meg úju lá sa előtt né hány év vel
tel je sen új hon lap pal je le nünk meg a „vir tu á lis nyil vá nos ság” előtt. Az
új hon lap azon ban re mény sé ge ink sze rint nem egy sze rű en „új töm lő”
lesz – hi szen a mai vi lág ban már sen ki sem tart bort töm lő ben –, ha -
nem in kább ar ról be szél he tünk, hogy át tér tünk a „pa lac ko zás ra”.

Thurzó György

g Ker tész Bo tond

Az 1610-ben még evangélikus zsolnai templom – a zsinat helyszíne

Az 1610-ben kinyomtatott zsinati
határozatok címlapja

WWW. E VA N G E L I K U S M U Z E UM . H U
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Utol já ra Keszt he lyen lát tam a fes tőt,
gyö nyö rű nyár volt, és sok em ber a sé -
tá lóut cá ban. Ép pen túl a szív mű té ten,
szá já ban az el ma rad ha tat lan ci ga -
ret tá val. Örült ki ál lí tá sa si ke ré nek. Az
evan gé li kus temp lom ba in dult, az -
után gyor san vissza, Szig li get re.

Há za fönt állt a ma gas ban, a te -
rasz ról fi gyel te a szél ben haj la do zó fá -
kat, az uta kat, a kar csú tor nyo kat, a
kü lö nös táj ban moz gó em ber ala ko -
kat. Nem tu dott be tel ni a cso dá val:
a Ba la ton, part ján a ra gyo gó Ba da -
csony. A szik rá zó fény szin te össze -
ol vasz tot ta az eget és a he gye ket. Ad -
dig fi gyel te az örök ké tar tó pil la na -
tot, míg ben ne is meg szü le tett a fes -
tői táj, ő ma ga lett a ter mé szet.

Ez lett az új Ger zson Pál: össze gez -
te a be lő le fa ka dó te re ket és szí ne ket.
És ar co kat is, a köl tő ba rá tok ver se -
i hez ké szült il luszt rá ci ó kat. Át fo gal -
maz va adott vissza öt le te ket, szép sé -
ge ket, gon do la to kat. Kü lö nö sen a
nagy fe lü le tű olaj ké pe ken lát szik: a
zöld, bar na, pi ros, kék, na rancs és
ége tett agyag tört szí nei tün dö köl nek
sze líd har mó ni á ban.

Sé tá lok a föld szin ti tá gas te rem -
ben. Né hány cím: Ma gyar táj (1982),
Ta vasz (1987), Szig li get cso dái (1989),

Hol vagy, Szép ha lom? (1995)… Az élet
di a da lát hir de tik a fest mé nyek, a
bé kes sé get lé lek és test, szel lem és
anyag kö zött. Az apo ka lip ti kus, pusz -
tí tó vi lág ban a re ményt.

Tö ré keny szár nyú fecs kéi mint ha
az ég bol tot ha sí ta nák ket té. Ta lán
oda kép zel te ma gát pa rá nyi há tuk ra,
úgy rö pült, su hant
a zöld tük rű tó fe -
lett. Ezért e kü lö -
nös lá tás mód, az
ör vény lő me leg szí -
nek, a Szig li get kör -
nyé ki vul ká ni kú -
pok, ná das öb lök,
fel hő ál la tok me rész
össze vá gá sa.

A mes ter és pél -
da kép szel lem uj já -
nak vo ná sai: a Ba la -
ton fes tő jé nek,
Egry Jó zsef nek a
küz del me! És a töb -
bi ek: Bor sos Mik lós
szép ség ide ál ja, Ke -
resz tury De zső és
Ta káts Gyu la vers -
be szé dé nek han gu -
la ta. Du nán túl örök
üze ne te.

Vé ge ze tül szól ni kell a Kol ler Ga -
lé ri á ról. Az ala pí tó uno ká ja, Kös ter
Dá ni el ve zet te „Vár ne gyed-mű hely”
időn ként egy-egy mes ter re kon cent -
rál, csa lá di as han gu la tú meg nyi tó kon
ad le he tő sé get ge ne rá ci ók ta lál ko zá -
sá ra. Ger zson Pál április 5-éig meg -
te  kint he tő ki ál lí tá sának megnyitóján

je les köl tő ink, Ágh Ist ván és Sze pe si
At ti la, va la mint Fá bi án Lász ló író
em lé ke zett a nem ré gen el tá vo zott
fes tő re. Jár dá nyi Zsó fia he ge dű mű -
vész és Ko vács Ida brá csa mű vész
Bar tók ze né jé vel kö szön töt te a szép
szá mú kö zön sé get. 

g Feny ve si Fé lix La jos

A szig li ge ti fes tő
Ger zson Pál-em lék ki ál lí tás a Kol ler Ga lé ri á ban

Bí ró And rás Élő be széd cí mű, 1946-
ban meg je lent, el ső ver ses kö te té vel
oly annyi ra bi zo nyí tot ta je len tős köl -
tői ké pes sé ge ket fel mu ta tó te het sé -
gét, hogy pá lya kez dé se Baum gar -
ten-ösz tön dí jas nak mi nő sült; majd
ki zár ták a Ma gyar Írók Szö vet sé gé -
ből. Mind össze há rom éven be lül tör -
tént mind ez. A re mény tel jes te het -
ség gel ál dott fi a tal köl tő így kény sze -
rült hu za mo sabb ide ig fi ók já ba rej -
te ni ke let ke ző mű ve it. 

Köz ben kü lön fé le mun ka kö rök ben
dol go zott, és 1965-ben új ra in dí tot ta
a már több mint húsz esz ten de je szü -
ne tel te tett, A Ku tya cí mű szak la -
pot, s ki tű nő szer kesz tői ér zék kel for -
mál ta köz ked velt ma ga zin ná. Ter mé -
sze te sen – ol va só i nak sze ren csé jé re
– a szép iro da lom gya kor lá sát sem
hagy ta ab ba, mert min den meg pró -
bál ta tás el le né re ma ka csul bí zott al -
ko tó ere jé ben, s nem alap ta la nul…

A szép ség ün ne pe cí mű má so dik
ver ses kö te tét 1982-ben ma gán ki -
adás ban je len tet te meg, s az az óta
négy ki adást meg ért
mű ve – a hi va tá sos
ki adók át la gos tel je -
sít mé nyét le hen ger -
lő mó don, mint egy
ko ráb bi könyv ki -
adó ink pi ac ér zé -
keny sé gi ha tás fo ká -
nak cá fo la ta ként –
nyolc ezer (!) pél -
dány ban kelt el. Az
író Bí rót 1990-ben
fo gad ta vissza az
író szö vet ség, s az
utób bi idő szak ban
tu cat nyi nál több
köny vet pub li kált:
re gé nye ket, ver ses-
és ri port köny ve ket,
is me ret ter jesz tő
mű ve ket. 

Ki emel ke dő al ko -
tói tel je sít mé nye a
Vér és öle lés össze -
fog la ló cí mű, az
Esz tel ne ki csa lád
ezer évét fel dol go zó,

igen ala pos és ter je del mes re gény tri -
ló gi á ja. Dá vid és Gó li át, va la mint
Má ria val lo má sai cí mű po é mái, az
1948 és 1961 kö zött fi ók ban ma radt
ver se i ből össze ál lí tott, vé gül Ko lozs -
vá rott 1994-ben ki adott Holt an gya -
lok sem hagy ha tó ak em lí tés nél kül.
Né hány írá sát an gol, fran cia, né -
met, orosz, spa nyol és svéd nyelv re
is le for dí tot ták.

A Szé kes fe hér vá rott 1923-ban szü -
le tett, ma Érd li ge ten élő al ko tó te hát
hosszú ke rü lő úton ju tott el új ra az
őt mél tán meg il le tő mű vé szi meg be -
csü lé sig. Írói te vé keny sé gét a Ma gyar
Köz tár sa ság Ezüst Ér dem ke reszt je ki -
tün te tés sel is mer ték el. 

Hit és bi za lom cím mel 1997-ben
ad ta köz re vá lo ga tott ver se it, s a
kri ti ka ré gi adós sá ga, hogy e köl té sze -
tet mél tán és fo lya ma to san ke zel je. A
kö tet bo rí tó ján te kin té lyes kül se jű
fér fi arc ké pe fo gad ja az ol va sót, és
bölcs de rűt su gár zó te kin te té vel hív -
ja kö te té nek s lel ké nek bel ső vi lá gá -
ba. Az 1982 és 1995 kö zött írott sza -

bad és kö tött for má jú, ko ráb ban
még ki adat lan ver sek ből vá lo ga tott
kö tet da rab ja i nak leg főbb ér de me a
köl tő szi go rú er köl csi vér te ze té nek
pél dá ja, ami ben fon tos sze re pet kap
az ön zet len sze re tet, a hit fe gyel me,
a bi za lom ne héz hely ze te ken is át len -
dí tő ere je. A szi lárd jel le mű, is ten fé -
lő, em ber tár sa i nak szé pet-jót su gal -
ló al ko tó mű vész éle tünk je len sé ge it
für ké szi, s ere de ti, ter mé sze tes, tisz -
tán ért he tő nyel ven, az em ber ség su -
gár zó pél dá i val, a mű velt ség kút já nak
mé lyé ből me rít ve te remt sa já tos
han gu la tot min den mű vé ben. A cím -
adó vers nem hi á ba ter jed nagy si ker -
rel Szi ge ti Esz ter meg ze né sí té sé ben
és elő adá sá ban: „Ál dott légy bim bó -
zó ta vasz, te / re mé nye ink ri kol tó ra -
gyo gá sa!” 

E kö tet kez dő so rok ból is ér ző dik
a lel ki is me re tes toll for ga tó er köl csi és
esz té ti kai ér zé ke, s ez a meg nye rő,
biz ta tó, in tel li gens mo dor jó sá gos
nap sü tés ként su gár zik a to váb bi ver -
sek ből is. Meg fá radt ko runk ban,
ami kor fi a tal em be rek ér zik ma gu kat
fe les le ges nek, éle tü ket pe dig cél ta lan -
nak, Bí ró And rás ta pasz ta la ta i nak
bir to ká ban ké pes a köl té szet esz kö -
ze i vel tá maszt nyúj ta ni:

Nya rát si rat ja, lásd, a kert –
én még sem si ra tom nya ram,

jól tu dom: aki új ra kezd,
an nak nem egy – száz nya ra van!

Lé lek be li vér te ző dé sünk leg jobb te -
re pei a biz ton sá gos for ma ke ze lés sel
ala kí tott da lai, rom lat lan mon da ni -
va ló juk kal, mint az imént idé zett, Aki
új ra kezd cí mű ese té ben is. Té mái kö -
zül a kris tály tisz ta sze re lem, a ter mé -
szet ra jon gó imá da ta, a csa lá di kap -
cso la tok ha lá lon tú li bont ha tat lan sá -
ga a leg jel lem zőbb. 

Ér vé nye sen van je len a tör té nel -
mi vissza pil lan tás is… Ilyen pél dá -
ul a nyolc éves ko rá ból meg őr zött
él mé nye: lát ta Krú dy Gyu lát konf -
lis ba száll ni a Kör úton. Több ver sé -
ben ele ve ne dik meg a tör té ne lem,
rég múlt ko ro ké ve gyül a kö zel múl -

té val. Ön ál ló vers ben ál lít em lé ket
– töb bek kö zött – La ti no vits nak,
Má ra i nak.

E vers ép pen ak tu á lis, de az éle té -
nek 87. évét má jus ban be töl tő Bí ró
szin te össze ver se ar ról ta nús ko dik,
hogy hit re és bi za lom ra épü lő lé tünk
har mó ni á ját ki zá ró lag hit tel és bi za -
lom mal te he ti tar tós sá az em ber.
Ezek lé nye ges tá ma szai a bol dog ság -
hoz, bol do gu lás hoz ve ze tő úton. A
bol dog ság ról ép pen a köl tő nek van
leg hi te le sebb fo gal ma:

Mi a bol dog ság?
Bel ső bé ke,
a har mó nia tel jes sé ge,
le győ zött sé günk
eré nye,
ön ma gunk ke mény
tör vé nye,
örö münk tisz ta
edé nye,
Is ten nyug ta tó
sze me fé nye.

(Mi a bol dog ság?)

Va jon mi le het az oka ver ses kö te tei si -
ke ré nek? Leg va ló szí nűb ben az, hogy
a for ma ér zé keny, ne mes kon zer va ti -
viz mus köl tő jé nek ver sei át örö kí tő
sze rep pel bír nak. Át emel, vagy is se -
gít meg őriz ni va la mit ab ból az ér zés -
vi lág ból, amely az em be ri ség örök lét -
tör vé nyé nek tar tó pil lé re, mint az ön -
zet len-ér dek te len sze re tet, a jó ság, a
szép ség ész re vé te le és al kal ma zá sa. 

„A ma em be re örö kös ro ha ná sá ban
meg fá rad va oly kor el tű nő dik: hol ta -
lál ja meg nyu gal mát leg alább egy kis
idő re, hogy meg újul jék a ter mé szet és
a sze re lem nyu gal mas ten ge ré ben?
Pél dá ul a köl té szet, a lí rai fel ol dó dás
vi lá gá ban” – vall ja a köl tő, aki olyan
ta nul ha tó vers tar tal mak meg je le ní tő -
je, mint az őszin te ség, a hit és a bi za -
lom, a tisz ta, min den fé le hát só szán -
dék tól men tes em be ri ér zel mek is ko -
lá já nak ál ta lá nos ér vé nyű tan anya gai. 

E köl té szet azért nagy sze rű, mert
egy sze rű – mond hat nám ke re set le -
nül elő buk ka nó szó for du lat tal, és
így is van. Hi te lét iga zol ja az idő, az
ol va sók meg tar tó sze re te te. Bí ró
And rás hit tel írott ver se i hez bi za lom -
mal for dul hat nak. Meg győ ző dé sem,
hogy nem fog nak csa lód ni ben nük.
A lé lek kar ban tar tá sá ra, az egyé ni ség
új ra élesz té sé re ér de mes időn ként
is mét fel la poz ni őket.

g Zsi rai Lász ló

Bí ró And rás: Hit és bi za lom. Vá lo ga -
tott ver sek. An te us, Érd li get, 1997. Ár -
meg je lö lés nél kül.

Lel ket kar ban tar tó köl té szet
Bí ró And rás: Hit és bi za lom

Ez a hús vét olyan ün nep,
fák, vi rá gok meg zsen dül nek,
mint ha húz nák, von nák őket,
oly se be sen, gyor san nő nek.

Ez a hús vét olyan ün nep,
fi a ta lok meg szé dül nek,
össze búj nak, sug do lóz nak,
sza vak ból szép jö vőt fon nak.

Ez a hús vét olyan ün nep,
sze lek, vi zek meg per dül nek,
hol a nap fény, hol a zá por
nyes na gyobb részt a ha tár ból.

Ez a hús vét olyan ün nep,
sí rás és bá nat el ül nek.
Min den örül, hogy lé tez het,
hogy nagy lé leg ze tet ve het.

Ez a hús vét olyan ün nep,
bo csá na ta van a bűn nek.
Fönt a he gyen az a Ke reszt
új élet út já ra ereszt.

A tél szennyét mind le mos va
ké szü lő dünk a hol nap ra,
a pün kösd re, szép pün kösd re,
lán gos cso dák jö vé sé re.

Szir mos jö vőnk félt ve, óva
ké szü lő dünk még na gyobb ra:
el nem ér he tő cso dá ra,
örö kös har mó ni á ra.

(Ez a hús vét)

A hónap könyvcsomagja –
áprilisban a Luther Kiadótól
mindössze 1000 forintért

• Veled egy életen át –
Gondolatok a szerelemről
és a házasságról
Szerk. D. Szebik Imre

• Vajta Vilmos: Hitből
fakadó élet

• Juliana Ray: Jövevények és
vándorok. Egy család
három nemzedéke
az Útra talál

• Válogatott zsoltárok
Bodrog Miklós
fordításában

• Christoph Klein:
Fény az út végén

Vá sá rol ja meg a hó nap köny veit
ked vez mé nye sen! A
könyvcsomag ára: 1000 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.

F
O

TÓ
: 

S
C

H
W

A
N

N
E

R
 E

N
D

R
E



Evangélikus Élet 2010. április 4. f 7német oldal

Deutsche Anlage Redakteur:
Holger Manke

Es heißt, die Zeit heilt al le Wun den.
Doch ge gen man che tie fen Wun den
kommt auch die Zeit nicht an. Sol -
che Wun den hat der Amok lauf von
Win nen den am 11. März 2009 in das
Le ben vie ler Men schen ge ris sen.
Da mals war ein 17-Jäh ri ger in sei ne
ehe ma li ge Schu le ein ge drun gen, er -
schoss dort neun Schü ler und drei
Leh re rin nen. Auf der Flucht durch
Win nen den und Wend lin gen tö te te
er drei wei te re Men schen und
schließ lich sich selbst. 

Am tief sten sind die Wun den, die
den An ge hö ri gen der Op fer so wie
den Schü lern und Leh rern der Al -
bert ville-Re al schu le, in der der
Amok lauf be gann, zu ge fügt wur -
den. Was sie bis heu te durch ma chen,
ist für Außen ste hen de kaum vor stell -
bar. Ein Jahr da nach be fin den sich
noch 60 bis 70 Be trof fe ne in am bu -
lan ter The ra pie, um das Ge sche he -
ne ver ar bei ten zu ler nen. Ih re Wun -
den wer den nur lang sam, viel leicht
aber auch nie ver hei len. Eben so wird
Win nen den auf lan ge Zeit den Stem -
pel des Amok laufs tra gen, seit die
28.000-Ein woh ner stadt nord öst lich
von Stutt gart ver gan ge nes Jahr in den
Mit tel punkt des welt weit öf fent li chen
In ter es ses ge rückt war. 

Es wa ren schier un wirk li che Sze -
nen, die sich am 11. März 2009 und
in den Ta gen da nach im be schau li -
chen Win nen den ab spiel ten; Sze -
nen, wie man sie aus dem Fern se hen
kennt, als He li ko pter über der Stadt
krei sten, sich ein Großauf ge bot an
Po li zei und Jour na li sten um die
Schu le ver sam mel te und sich Über -
tra gungs wa gen an Über tra gungs -
wa gen reih te. Be reits ein paar Ta ge
spä ter aber wa ren die Über tra gungs -
wa gen wie der ab ge fah ren und die
Mi kros ein ge packt.

Was blieb war, außer der Trau er
und dem Schmerz, die Fra ge nach
dem Warum. Sie ist bis heu te un be -
ant wor tet. Um so wich ti ger ist es
des halb, das „Nie wie der“ ener gisch
an zu packen. Die Po li tik hat Kon se -
quen zen aus dem Amok lauf ge zo gen
und rea giert: Die Nut zung groß ka -
lib ri ger Waf fen wur de von 14 auf 18
Jah re hoch ge setzt, das Land Ba den-
Würt tem berg wird die An zahl der
Schul psy cho lo gen ver dop peln,
außer dem soll flä chen deckend ein
Ge walt prä ven ti ons pro gramm ein -
ge führt wer den. Die For de run gen
vie ler Op fer el tern nach ei nem Ver -
bot von Kil ler spie len und von groß -
ka lib ri gen Waf fen in Pri vat haus hal -
ten wur den da ge gen nicht er füllt. 

Doch das „Nie wie der“ ist nicht
nur Sa che der Po li tik, son dern ei nes
je den. Ei ne seit dem Amok lauf im -
mer wie der ver lau te te For de rung
nimmt den Ein zel nen in die Pflicht.
Näm lich die nach Ge mein schaft,
nach ei nem acht sa me ren Um gang
mit ein an der, nach we ni ger Ego is mus
und mehr Selbst lo sig keit. Bei der Ge -
denk fei er zum er sten Jah res tag des
Amok laufs am 11. März sag te Bun -
des prä si dent Horst Köh ler: „Wir
kön nen al le ler nen, gut mit ein an der
um zu ge hen. Wir kön nen dar auf ach -
ten, dass nie mand ab seits bleibt.
Wir kön nen mehr An teil neh men an -

ein an der, statt acht los vor über zu ge -
hen. Wir kön nen so gar je man den an -
lä cheln, den wir nicht gleich ins
Herz schließen wol len. Oft reicht
schon ein freund li ches Wort, oft
hellt schon ein kur z es Ge spräch für
den an de ren den gan zen Tag auf. Al -
le Men schen brau chen Zu wen dung.“

Die Al bert ville-Re al schu le ver -
sucht, die se Wer te zu le ben. „Ich ha -
be einen Traum“ tru gen die Schü ler
bei der zen tra len Trau er fei er ver gan -
ge nes Jahr auf Pull overn und T-
Shirts ge schrie ben. Bei der dies jäh -
ri gen Ge denk fei er setz ten sie mit
dem Schrift zug „Ich le be mei nen
Traum“ das Zei chen, dass sie nicht
nur von ei ner fried li chen Ge sell -
schaft träu men, son dern ih ren ganz
ei ge nen Bei trag da zu lei sten wol len,
dass die ser Traum Wirk lich keit wird. 

Der Ap pell Köh lers war im Grun -
de nichts an de res als ein Auf ruf zu
mehr christ li chen Wer ten. „Tut
nichts aus Ei gen nutz oder um eit ler
Eh re wil len, son dern in De mut ach -
te ei ner den an dern hö her als sich
selbst“, heißt es im Phil ip per brief,
Kap. 2, Vers 3. Je sus lehr te uns außer -
dem, sei nen Näch sten zu lie ben wie
sich selbst. Der acht sa me, lie be vol -
le Um gang ist tief im Glau ben an
Gott ver an kert. Die Kir che soll der
Aus druck ei ner Ge mein schaft sein,
in der sich je der an ge nom men fühlt,
weil eben je der den an de ren ach tet.

Am Abend des Amok laufs und in
den dar auf fol gen den Ta gen wa ren
die Kir chen bis auf den letz ten Platz
be setzt. Das war si cher lich auch ein
Zei chen der So li da ri tät, doch es war
noch viel mehr ein Aus druck des Be -
dürf nis ses, nicht al lein zu sein mit
sei nen Äng ste und sei ner Trau er.
Die ses von der Kir che ver mit tel te
Ge fühl der Ge mein schaft muss nun
aus ihr hin aus in den All tag ge tra gen
wer den. Bun des prä si dent Köh ler
for der te in sei ner An spra che auf,
das Ge fühl der Zu- und Zu sam -
men ge hö rig keit in al le Be rei che des
Le bens zu trans por tie ren. In der
Schu le, den Ver ei nen oder der Fa mi -
lie kann je der sei nen Teil zu ei nem
ge mein schaft li chen Ge fühl bei tra gen,
dass sich kei ner ver nach läs sigt fühlt,
sich je der ge ach tet sieht. Wenn je der
für sich ei ne Leh re aus dem Amok -
lauf zieht, kann dem Tod der Op fer
des Amok laufs nach träg lich und
nach hal tend ein Sinn ver lie hen wer -
den. Letzt lich ist es nicht die Zeit,
son dern sind es die Men schen, die
da bei hel fen kön nen, die durch den
Amok lauf ver ur sach ten Wun den zu -
min dest ein we nig zu schließen.

g Renée Ri car da Bil lau
Jour na li stin

Win nen den –
ein Jahr da nach

Lie be Schwe stern und Brü der in Un -
garn,

ich grüße Sie herz lich aus Ita li en
mit dem Mo nats spruch für den
Oster mo nat aus Ephe ser 1,18: „Gott
ge be euch er leuch te te Au gen des
Her zens, da mit ihr er kennt, zu wel -
cher Hoff nung ihr von ihm be ru fen
seid.“

Zu Ostern geht un ser Blick in die
zu künf ti ge Welt. Vor aus, nach vorn,
in das Mor gen.

Es ist ei ne Welt, die schon heu te
auf strahlt und in der wir die leid vol -
len Ta ge und die grau en Näch te
un se res Seins über wun den se hen
kön nen. Manch mal se hen un se re
Au gen auf Din ge, die we nig Hoff -
nung in uns wecken. Er eig nis se, die
den Blick auf Mor gen, auf ein „Da -
nach“ ge ra de zu un mög lich ma chen.
Un heil und Leid, das uns wi der fährt
oder um uns her um ge schieht. Die
Sor gen, die uns ge fan gen neh men,
die Pro ble me, die sich uns in den
Weg stel len. Dann ist un se re See le
wie blind und sie welkt in Trau rig -
keit und Selbst mit leid da hin. „Er -
leuch te te Au gen des Her zens“ zu ha -
ben, das be deu tet einen Wech sel des
Blick punk tes. Es ist sehr außer ge -
wöhn lich, dass die Au gen er leuch tet
wer den und ein neu es Licht auf die
Din ge fällt. Aber plötz lich keh ren
Mut und Ver trau en in uns zu rück, so
wie die Son ne nach lan gen ver reg -
ne ten Ta gen. Die ses neue Licht sen -
det Gott mit der Auf er ste hung sei -
nes Soh nes.

Da gibt es wie der et was zu er war -
ten. Hoff nung wird ge weckt. Ein
schö ner Be griff, Hoff nung wecken. Es
klingt wie Auf ste hen aus ei nem un ru -
hi gen oder ge quäl ten Schlaf. Auf wa -
chen, weil man ei ne auf re gen de Rei -
se vor sich hat. Ei ne Rei se, um ei ner
neu en Welt ent ge gen zu ge hen, die
mit dem Auf er stan de nen wach ge -
wor den ist. Da sind viel leicht neue Be -
geg nun gen, die auf uns war ten. Neue
Men schen, de ren Le ben und Ge -

schick auf ein mal wich tig und be rei -
chernd für uns wer den kön nen.

Die Evan ge lisch-Lu the ri sche Kir che
in Un garn und die Evan ge lisch-Lu the -
ri sche Kir che in Ita li en sind da bei, ei -
ne Kir chen part ner schaft zu grün -
den. Nach vor be rei ten den Be su chen
von Bi schof János Ittzés und Bi schof
Tamás Fa bi ny in Pa ler mo (2008) und
Rom (2009), und von Sei ten der ita -
lie ni schen Kir che durch De kan Mil -
kau im Mai 2009 in Bu da pest, soll nun
bei den Syn oden in Ve ro na und in Bu -
da pest der Part ner schafts ver trag un -
ter zeich net wer den. Er sieht die Zu -
sam men ar beit auf ver schie de nen
Ebe nen vor und do ku men tiert, dass
die bei den lu the ri schen Min der hei -
ten kir chen sich ge gen sei tig Un ter stüt -
zung und geist li che Be glei tung zu -
spre chen möch ten. Ein Hoff nungs zei -
chen. Ein Zei chen der Ver bun den heit
in Eu ro pa, das vie le Jah re lang ein ge -
teil tes Eu ro pa war. Nicht nur zwi schen
den Län dern, son dern auch un ter
den Men schen.

Da sind vie le al te Wun den, die zu
hei len be gon nen ha ben. Men schen,
für die wir auch ge ru fen sind, Hoff -
nung zu wecken. Viel leicht kann das
auch mit der Be grün dung ei ner neu -
en Part ner schaft zwi schen Kir chen
ge sche hen. Ostern heißt Wach-Wer -
den, Auf ste hen, Auf er ste hen – und
Schrit te nach vorn ge hen, da mit mei -
ne per sön li chen Sor gen und die Sor -
gen um die wei te Welt neu es Le ben
und neue Chan cen fin den. Wenn ich
mein Le ben mit den Er fah run gen

an de rer in Ver bin dung brin ge, wird es
rei cher und kla rer. Und es hilft mir, zu
hö ren und zu se hen, wie die Men -
schen in an de ren Län dern ih ren
Glau ben le ben. Chri stus stif tet Ver bin -
dung un ter den Zeu gen sei ner Auf er -
ste hung. Und in die sen Ver bin dun gen
liegt viel Kraft. Denn: zu Ostern geht
un ser Blick in die zu künf ti ge Welt.
Vor aus, nach vorn, in das Mor gen.

Gott möch te, dass wir er ken nen, zu
wel cher Hoff nung wir be ru fen sind.

Er möch te, dass wir nicht nur bei dem
Al ten ste hen blei ben oder gar in
Trau er ver sin ken, weil vie les nicht
mehr so ist, wie wir dach ten. Son dern
er möch te, dass wir un se re Kraft auf
das Mor gen kon zen trie ren. Neu wer -
den. Auf ste hen. Auf er ste hen. Sol che
Wor te der Hoff nung sind wie ei ne
Weg be schrei bung. Sie sind wie das
Licht von Ostern, das auf un se re
über mü de ten Au gen fällt und zeigt:
Der Weg Got tes mit den Men schen
war nicht zu En de. Er führt wei ter, er
führt hin auf; manch mal an ders, als
wir es dach ten, aber zu ei nem Sinn.
Über die Hoff nung hat Václav Ha vel
ein mal ge schrie ben: „Hoff nung ist
nicht die Über zeu gung, dass et was gut
aus geht, son dern die Ge wis sheit, dass
et was Sinn hat, egal wie es aus geht“. 

Der Sinn des To des Je su stellt sich
mit den er leuch te ten Au gen des Her -
zens nicht wie ein aus sichts lo ses Dra -
ma, son dern wie ein er ster, not wen -
di ger Schritt in ei ne neue Wirk lich keit
dar. Er tut weh. Aber er hilft uns, für
un ser Le ben Be deu tung und Aus sicht
zu ge win nen. Der Sinn von man -
chem Leid, das wir per sön lich oder
all ge mein er fah ren, wird sich er -
schließen, wir wer den Luft ho len
und den näch sten Schritt ge mein sam
wa gen, mit dem Auf er stan de nen an
der Sei te.

So nah ist uns die zu künf ti ge Welt.
Und so viel gibt es da von zu hö ren
und zu sin gen. In den ge mein sa men
Got tes dien sten zu Palm sonn tag, Kar -
frei tag, Ostern. Und in den hof fent -

lich vie len und reich hal ti gen Tref fen,
die sich auf grund der neu en Kir -
chen part ner schaft er ge ben wer den.

Wir freu en uns auf die Be geg nun -
gen mit Ih nen!

So wün sche ich Ih nen, lie be Schwe -
stern und Brü der in Un garn, und
uns al len ein fro hes, an Hoff nung und
Freu de rei ches Oster fest.

g Ihr Hol ger Mil kau
De kan der Evan ge lisch-Lu the ri -

schen Kir che in Ita li en

Blick in das Mor gen
Ein Gruß aus Ita li en
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Ko rá nak leg dí sze sebb is ko la -
épü le te volt a ti zen nyolc hó -
nap és hat nap alatt el ké -
szült, 1864. szep tem ber 25-én
át adott – ak kor még a Sü tő
ut cá ról el ne ve zett – evan gé -
li kus gim ná zi um Pest vá ro sá -

ban. Igaz ugyan, hogy a Gers -
ter Ká roly ál tal ter ve zett épü -
let ben nem volt – és a mai na -
pig sincs – pél dá ul tor na te -
rem, de an nál na gyobb büsz -
ke sé ge a dísz te rem, vagy
ahogy ak kor ne vez ték: már -

vány te rem. Ám a mint egy
két száz fő be fo ga dá sá ra al kal -
mas he lyi ség nem csak az is -
ko la, ha nem a vá ros kul tu rá -
lis éle té nek is fon tos szín he -
lyé vé vált, kü lö nös kép pen a
tő le csak né hány ut cá nyi ra ta -

lál ha tó pes ti Vi ga dó 1865-ös
meg nyi tá sá ig.

A dísz te rem tör té ne té ben
fon tos év volt a hu szon öt év -
vel ez előt ti esz ten dő: Schall Jó -
zsef Ybl-dí jas épí tész raj zai és
ter vei alap ján ak kor újí tot ta fel,
il let ve ál lí tot ta vissza ere de ti
ál la po tá ba az V. ke rü le ti ta -
nács. Er re a ne gyed év szá -
zad dal ez előt ti mun ká ra em -
lé kez tek már ci us 23-án az zal
a ki ál lí tás sal, amely a fel újí tás
alap já ul szol gá ló terv raj zo kat
mu tat ja be.

Kézdy Edit igaz ga tó kö -
szön tő sza vai és a gim ná zi um
di ák ja i nak rö vid mű so ra után
Fa bi ny Ta más, az Észa ki Egy -
ház ke rü let püs pö ke nyi tot ta
meg a tár la tot, a hu szon öt
év vel ez előt ti mun kák ról pe dig
Vízy Lász ló nyu gal ma zott mű -
em lék-fel ügye lő, az ak ko ri
mun ká la tok be ru há zó épí té sze
szólt.

A ki ál lí tás má jus kö ze pé ig
te kint he tő meg a gim ná zi um
dísz ter mé ben.

g Bo da Zsu zsa fel vé te le

Ne gyed év szá za da ere de ti pom pá já ban
Ki ál lí tás meg nyi tó a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um dísz ter mé ben

b A De ák té ri evan gé li kus gim ná zi um -
ban már ci us 23-án nyílt ki ál lí tás
meg nyi tó ja után kér tem be szél ge tés -
re Vízy Lász ló épí tészt, nyu gal ma zott
mű em lék-fel ügye lőt. Ő „ve zé nyel te
le” ugyan is – mint a Bu da pest Fő vá -
ro si Ta nács Vég re haj tó Bi zott sá ga
Mű sza ki Osz tá lyá nak épí té sze – az
is ko la épü let dísz ter mé nek fel újí tá -
sát hu szon öt év vel ez előtt. Úgy is
mond hat nánk, szá mos ér de kes ség
tu dó ja, aki amúgy ma ga is evan gé li -
kus gyö ke rek kel ren del ke zik.

– 1983-at ír tunk, és a fő vá ro si V. ke rü -
le ti ta nács öt éves ter vé ben sze re pelt egy
ze ne is ko la épí té se, amely nek elég nagy lett
vol na a költ ség ve té se. Az összeg azon ban
nem állt tel jes mér ték ben ren del ke zés re,
így azt az át hi da ló meg ol dást ja va sol tam,
hogy újít suk fel in kább a dísz ter mét en -
nek az is ko lá nak.

– Amely az 1948-as ál la mo sí tás, il let -
ve a le ány gim ná zi um 1952-ben tör tént
meg szün te té se után ál ta lá nos is ko la ként
funk ci o nált 1992-ig, ami kor is az egy ház
vissza kap ta az épü le tet. Rossz ál la pot ban
volt a dísz te rem?

– A meg épí tés óta több ször is fel újí tot -
ták, ezek kö vet kez mé nye ként azon ban el -
ve szí tet te dí szí té sét és szí ne it; a fa lak szür -
kés zöld re vol tak fest ve, a már vány nak
nyo ma sem volt. A pad lót hal szál kás
par ket ta fed te. A fa li ka rok le fe lé áll tak, rá -
adá sul leg alább öt fé le bu rát szá mol tunk
meg raj tuk. A te rem kö ze pén ta lál ha tó
pom pás csil lár is ugyan ilyen sze dett-ve -
dett volt. Elő ször új lám pa tes te ket akar -
tunk ven ni, de dr. Far baky Pé ter mű vé -
szet tör té nész épü let tör té ne ti ta nul má nya
ki mu tat ta, hogy az épü let ben ere de ti leg
gáz fű tést és gázvi lá gí tást hasz nál tak. Ez
utób bi csak úgy volt le het sé ges, ha a lám -
pák gyer tya sze rű en ég tek, vagy is a vi lá -
gí tó tes tek bu rá i nak fel fe lé kel lett áll ni uk.
Nem tud tuk, ho gyan néz tek ki az ere de ti
bu rák, így Ki szely Ka ta lin üveg mű vész
úja kat ter ve zett. 

– Az ál la pot fel mé rés után in dul ha tott
meg a min den rész let re ki ter je dő, ala pos
fel újí tás.

– A ro man ti kus stí lu sú már vány te rem
mű em lé ki ter ve zé sé re Schall Jó zsef Ybl-
dí jas épí tészt kér tem fel. Ő raj zol ta
meg a mű em lé ki bel sőt, il let ve azo kat a

ki egé szí tő ele me ket –mint pél dá ul a
dísz par ket tát –, ame lye ket pó tol ni kel -
lett. Ezek a ter vek lát ha tók itt a most
nyílt ki ál lí tás ke re té ben. Hadd te gyem
hoz zá azt is, hogy a De ák té ri dísz te rem
ter ve it a Kép ző- és Ipar mű vé sze ti Lek -
to rá tus bí rál ta el. A meg fe le lő szak mai
kon zul tá ció után nem csak hogy egy han -
gú lag jó vá hagy ták Schall Jó zsef ter ve it,
de a ti zen hat lap ere de ti je má ra mú ze -
u mi ér té kű vé vált.

– Em lí tet te, hogy a mun ka meg kez dé -
se ide jén is szür kés zöld szí nű ek vol tak a
fa lak.

– A fel újí tás alap kér dé se volt, hogy mi -
lyen volt az ere de ti bel ső szí ne zés, és va -
jon mi ért hív ták már vány te rem nek, ha
már vány nak a nyo mát sem le het lát ni. Mi -
u tán be fe jez ték az Ope ra ház fel újí tá sát
1984 őszén, Sze be ni Nán dor építész és
mun ka tár sai let tek a dísz te rem fel újí tá sá -
nak ki vi te le zői. Elő ze te sen fal ku ta tást vé -
gez tek, és há rom ré te get vissza bont va, a
ne gye dik ré teg ben meg ta lál ták az ere de -
ti, már vány ha tá sú fes tést. Stuc co lus tro a
ne ve en nek a fal fes té si tech ni ká nak, amely
va ló já ban matt viasz fes tés. Az ere de ti
fes tést a je len tős hi á nyok és sé rü lé sek mi -
att csak a be já ra ti ol dal fa lon le he tett – egy
rész le té ben – be mu tat ni. A töb bi fe lü le -
tet en nek a min tá já ra új ra fes tet ték.

– Schall Jó zsef nek a dísz te rem ről szó -
ló mű le írá sá ban a kö vet ke ző ket ol vas hat -

juk: „ A 120 éves épü let dísz ter me erő sen
el hasz ná ló dott. A sok szo ri át fes tés, má -
zo lás az asz ta los mun ka fi nom ta go za ta -
it és a dí szí tő mo tí vu mok ha tá ro zott
kon túr ja it át fed te, le pu hí tot ta. So kat
ron tott a leg utol só má zo lás, ami kor az
ara nyo zan dó dí szí té sek nél a lap aranyt
bronz por ral he lyet te sí tet ték! A bronz por
meg fe ke te dett, mai ál la po ta csú nya! A te -
rem mai ál la po tá ban a kö zép zöld szín
ural ko dik. Sö tét.” Ez a le írás már nem áll -
ja meg a he lyét…

– A fel újí tás so rán sze ret tük vol na
hely re ál lí ta ni a mennye zet és a kar zat dí -
sze i nek, va la mint a vi lá gí tó tes tek nek az
ara nyo zá sát, ha nem is tel je sen, de leg -
alább je len tős rész ben. Ab ban az idő ben
azon ban ara nyat csak kü lön en ge déllyel,
de vi za-, az az kon ver ti bi lis va lu ta-fe de -
zet tel le he tett be sze rez ni. Ilyen pénz ügyi
ke ret tel csak a fő vá ros, il let ve a me gyék
ren del kez tek. Dr. Czét ényi Pi ros ká nak, a
Bu da pes ti Mű em lék-fel ügye lő ség ve ze tő -
jé nek köz re mű kö dé sé vel kap tuk meg az
arany füst la pok hoz szük sé ges de vi zát a fő -
vá ro si kon tin gens ter hé re egy el kü lö ní tett
ke ret ből.

Ha meg néz zük a mennye zet alatt, a fa -
la kon kör be fu tó dí szí tő sort, ak kor lát hat -
juk, hogy a mo tí vum ban a Fel vi dék re jel -
lem ző pi ros és kék szín do mi nál arany ki -
egé szí tők kel. Nem vé let le nül, hi szen az
épü let ter ve ző je, Gers ter Ká roly kas sai
szár ma zá sú volt. A te rem fel újí tá sá nál en -
nek hely re ál lí tá sá ra is tö re ked tünk.

A hal szál kás par ket tát is – amely rá adá -
sul két fé le irány ban volt le té ve – sze ret -
tük vol na a ko ra be li hez ha son ló min tá -
jú pad ló zat ra cse rél ni. Mi vel nem ma radt
ránk az ere de ti min tá zat, Schall Jó zsef egy
fel vi dé ki út ján min tá kat gyűj tött, ezek
alap ján ter vez te meg a most is lát ha tó par -
ket tát. Két fé le fa anyag ból ké szült: a sö té -
tebb szí nű tölgy ből, a vi lá go sabb ár nya -
la tú kő ris fá ból.

– 1985 vé gén fe je ződ tek be a fel újí tá si
mun ká la tok, ame lyek ered mé nye kép pen
az óta im po záns dísz te rem be lép he tünk be.

– Ami kor dr. Gerő Lász ló épí tész, mű -
em lé kes pro fesszor be lé pett a meg szé pült
te rem be, el is me rő en, a ma ga szűk sza vú
mód ján csak annyit mon dott: „Kell len -
ni olyan fel újí tás nak, amely min ta ként
szol gál.” Hogy ez va ló ban így van-e, és
hogy a re no vá lás ki áll ta-e hu szon öt év
pró bá ját, ítél je meg min den ki ma ga.

g Bo da Zsu zsa

Be szél ge tés Vízy Lász ló épí tésszel

b A vi rág va sár na pot meg -
elő ző hét vé gén tar tot ták
meg – im már ti zen he te dik
al ka lom mal – a Nyír egy -
há zi Evan gé li kus Kos suth
La jos Gim ná zi um dísz -
ter mé ben az egy há zi kö -
zép is ko lák or szá gos öku -
me ni kus sza va ló ver se nyét.
Hu szon egy di ák szó lal ta -
tott meg egy-egy gyöngy -
sze met 16–17. szá za di ma -
gyar köl tők, il let ve Jó zsef
At ti la is te nes ver sei kö zül. 

A dísz ter met meg töl tő ta nu ló -
if jú ság és az ér dek lő dő fel nőt -
tek lel ki fel töl tő dé sét és hit be li
meg erő sö dé sét egy aránt szol -
gál ták a mély át élés sel és bel -
ső meg győ ző dés sel ki mon -
dott, több év szá za dos vagy
csak több év ti ze des sza vak,
me lyek ma is élő igé vé lé nye -
gül tek a nagy hét kü szö bén,
mert az Úr ér ke zé sét, je len lé -
tét vagy hi á nyát hir det ték édes
anya nyel vün kön.

A mű vé szet is ten ke re sés;
ez a ver seny a re mény és az
öröm ün ne pe; a vers mon dás
alá zat; a kis örö mök ben is Is -
ten szól: jö vök! – ezek vol tak
a ren dez vény fő véd nö ke, dr.
Bánsz ki Ist ván, a gim ná zi um
nyu gal ma zott igaz ga tó ja meg -
nyi tó be szé dé nek kulcs sza vai. 

Tóth Ka ta lin is ko la lel kész
kö szön tő jé ben hang sú lyoz ta:
ez a sza va ló ver seny al ter na tív
is ten tisz te let, ahol a vers mon -
dás ige szol gá lat tá ne me sül het.

A zsű ri két tag ja ez év ben
mé dia szak em ber volt: Kó sa
Ár pád, a Köl csey TV ügy ve ze -
tő igaz ga tó ja és Sza bó Eri ka
ma gyar ta nár, a Suns hi ne Rá -
dió hír szer kesz tő je. A zsű ri el -
nö ke, Mark o vics At ti la – Nyír -
egy há za Me gyei Jo gú Vá ros
Pol gár mes te ri Hi va ta la ok ta -
tá si, kul tu rá lis és sport iro dá -
já nak osz tály ve ze tő je – ki je -
len tet te: „Nem ma ga mu to ga -
tás a vers mon dás, ha nem szol -
gá lat a má sik em ber fe lé, hogy
ka pott ké pes sé ge im mel örö -
met és szép sé get nyújt sak.
Ki tá rul ko zó lé lek kel kell meg -
mu tat nom em ber tár sa im nak
a ben nem lé vő te het sé get.” 

Ez va ló sult meg a pén tek
dél utá ni elő dön tő so rán, ame -
lyen két for du ló ban sza val ta el
vá lasz tott köl te mé nye it a ti -
zen nyolc le ány és a há rom fi -
a tal em ber. A zsű ri va cso ra
után hoz ta nyil vá nos ság ra a
szom bat dél előt ti dön tő ti -
zen két részt ve vő jé nek ne vét és
a ver sek cí mét.

A szü net ben kér dé sem re
Má té Zol tán igaz ga tó he lyet tes
el mond ta, hogy ez a ver seny
ku ri ó zum. Pá rat lan a ma ga
ne mé ben ha zánk ban, mert itt
csak is te nes ver sek kö zül le het
vá lasz ta ni, me lye ket az is ko la
ta ná rai nagy gon dos ság gal vá -
lo gat nak össze, és tesz nek
köz zé a hon la pon az ak tu á lis
év for du lók, je les na pok fi gye -
lem be vé te lé vel. 

Iga zi kü lön le ges sé gek kel,
gyöngy sze mek kel aján dé koz -
ták meg a hall ga tó sá got a há -
zi gaz dák. Te het sé ges di ák ja ik
mu tat tak be mű so ra ik ból rö -
vid íze lí tőt, pél dá ul az is ko la

szín ját szó kö ré nek két lé lek -
épí tő da rab ját is. 

Az 1843-ban ala pí tott könyv -
tár leg fél tet tebb kin cse it – kö -
zöt tük a leg ré gibb, 1534-ben ki -
adott vi lág föld rajz köny vet –
ka ma ra ki ál lí tá son te kint het -
ték meg a je len lé vők. A tíz ezer
kö te tes mű em lék könyv tár ál -
lo má nyá ból ezen kí vül több ré -
gi, res ta u rált Bib li át, szak köny -
vet is be mu ta tott Pin té né Ko -
si na Ju dit könyv tá ros, ve tí tett
ké pe ken és kéz be is vé ve a
bőr kö té ses rit ka sá go kat.

A szom bat dél előt ti dön tőn,
ün ne pé lyes és mél tó ság tel jes
csönd ben, szin te imád ság ként
hang zott fel a tu cat nyi is te nes
vers, kö zöt tük a he lye zet tek ál -
tal elő adot tak: Ba las si Bá lint:
Se gélj meg én ge met, én édes Is -
te nem; Szen czi Mol nár Al -
bert: XC. zsol tár; Ri may Já nos:
Ki ben ke se reg a ma gyar nem -
zet nek rom lá sán és fo gyá sán;
Jó zsef At ti la: Csön des es té li
zsol tár és a Tu dod, hogy nincs
bo csá nat.

Tar Já nos né, az in téz mény
igaz ga tó ja zá ró ér té ke lé sé ben
el mond ta, hogy ez a ver seny
na gyon fon tos ta nu lá si al ka -
lom is, mert e ver sek ta ní ta -
nak, ho gyan tud junk kér ni,
fo hász kod ni, há lát ad ni s an -
nál töb bet is mon da ni, mint:
Is te nem, se gíts! 

A zsű ri el nö ke a díj át adást
így kezd te: „Úgy dol goz zál,
mint ha örök ké él nél, és úgy
imád kozz, mint ha mind járt
meg hal nál!” Majd az zal foly tat -
ta, hogy nem volt vi ta a ta gok
kö zött ab ban, ki ket vá lassza -
nak ki a leg job bak nak. A ver -
seny zők érez ték és ér tet ték a
ne héz ver se ket, s szé pen tud -
nak be szél ni. A ma gyar nyelv
ápo lá sa min den nél fon to sabb!
A sza va ló ver seny el ér te cél ját
– ál la pí tot ta meg Mark o vics
At ti la, s zá rá sul Ko dályt idéz -
te: „Ha te het ség van ben nem,
mű vel jem azt ki!”

Íme, a nyer te sek név so ra.
El ső he lye zett: Sza bó Lil la (Re -
for má tus Ál ta lá nos Is ko la és
Gim ná zi um, Kis vár da), má so -
dik he lye zett: Kiss Má té (az
Evan gé li kus Egy ház Aszó di Pe -
tő fi Gim ná zi u ma és Kol lé gi u -
ma), har ma dik he lye zett: Bé res
Li li á na (Arany Já nos Gim ná zi -
um, Nyír egy há za). A há zi gaz -
dák kö zön ség dí ját De me Ad ri -
enn nyer te el (Szent Lász ló Ka -
to li kus Szak kö zép is ko la, Ál ta -
lá nos Is ko la és Óvo da, Kis vár -
da), míg a vá ros Krú dy bronz
em lék ér mét Te ke nős Bog lár ka
kap ta (Nyír egy há zi Evan gé li kus
Kos suth La jos Gim ná zi um). A
he lyi Bes se nyei Tár sa ság –
mely nek ser le gén ez ol vas ha tó:
„Mű velt sé gért, ma gyar sá gért
küzd jön min den nem ze dék!” –
ti zen há rom ver seny zőt könyv -
ju ta lom ban ré sze sí tett. 

Zár szó ként el hang zott a jö -
vő évi fel hí vás is: ugyan itt ta -
lál koz za nak az is te nes ver se -
ket sze re tő di á kok, hir det ve az
Úr ér ke zé sét! 

g Ga rai And rás

A dön tő tel jes hang anya ga el -
ér he tő a tu dó sí tó hon lap já -
nak (www.ga ra inyh.hu) friss
in for má ci ók ro va tá ból.

Az Úr je len lé te
az is te nes ver sek nyír egy há zi

sza va ló ver se nyén
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Vi dám gye rek zsi vaj töl töt te be a
solt vad ker ti Ta lál ko zás Há zát a
már ci us 12-én meg ren de zett me se -
na pon. Ti zen két óvo dá ból össze sen
negy ven ki lenc csöpp ség ér ke zett a
Nóé bár ká ja tör té ne té nek je gyé ben
zaj ló me se mon dó ver seny re. Az
ovi sok fel nőt te ket meg szé gye ní tő
bá tor ság gal és ügyes ség gel mond ták
a sok szor hosszú és ne héz me sé ket.
A zsű ri ben ott ült Pécz ka Lász ló né
nyug dí jas óvó nő, Solt vad kert vá ros
dísz pol gá ra; Rit ter Lász ló né és dr.
Nagy György And rea óvo da ala pí tó
szü lő; Ba kai An na „el ső ge ne rá ci ós”
ta nít vány és Szá vay Lász ló, a he lyi
cser kész csa pat ka pi tá nya. A gye re -

kek két kor cso port ban in dul tak: a
kö zép ső cso por to sok ver se nyé ben a
kép ze let be li do bo gó mind há rom
he lyé re fel áll hat tak a solt vad ker ti

evan gé li kus óvo da ap ró sá gai, a nagy -
cso port ban pe dig két ezüst ér met ér -
de mel tek ki.

g Vas tag Ger gely fel vé te le
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b Ke re sik-e ma az em be rek a me -
di tá ci ós iro dal mat? Hi szen el -
ural kod ni lát szik min den mű faj -
ban az „ame ri kai stí lus”: min den
mo zog, min den ki ro han, ál lan -
dó an tör té nik va la mi, min den -
ki mond ja han go san a ma gá ét.
Le het az já ték film vagy gyer -
me kek nek va ló rajz film, re gény,
szín da rab vagy al kal mi mű sor –
hi ány zik az el gon dol kod ta tó
csend.

A kér dés re, mennyi re van ma igény
csend re, me di tá ci ó ra, már az is fe le -
let, hogy egy so ro zat ötö dik kö te tét
tart juk a ke zünk ben. Gra tu lál ha -
tunk a szer kesz tő nek és a ki adó nak,
hogy nem ad ták fel a re ményt:
igen is kell a csend, a spi ri tu a li tás.

Aho gyan az öt ven év fe let ti ek -
nek kü lön ké szít mé nye ket kí nál -
nak vi ta mi nok ból és hasz nos ás -
vá nyi anya gok ból, így ke rül het az
idő seb bek, a „szép ko rú ak” asz ta -
lá ra ez az össze ál lí tás. Me di tá ci -
ók bib li ai igék alap ján, imád sá gok,
ver sek és nagy sze rű fény ké pek.

A so ka so dó évek és a fo gyat ko -
zó erő az őszt idé zik, és a ko ráb -
bi év ti ze dek hez vi szo nyít va bő sé -
ge seb ben ren del ke zés re ál ló idő -
ben fel buk kan nak en nek az élet -
kor nak a kér dé sei: öre ge dés, el -
mú lás, a kö rü löt tünk szű kü lő vi -
lág. A szer kesz tés ha tá sos, jó ér -
zék kel kö ve tik egy mást a me di tá -
ci ók, az imád ság és a ké pek. El -
gon dol koz ta tó egy-egy konk rét
élet sors – mint pél dá ul Gré ti né nié –
üze ne te a mai ge ne rá ci ók nak. Vi lág -
iro dal mi gyöngy szem a Pré di ká tor
köny ve 12. fe je ze té nek az idős kor ról
szó ló köl tői le írá sa. 

Még az a tény sem za va ró, hogy
egy-egy té ma, han gu lat több ször is
elő ke rül, hi szen a könyv nem egy sze -
ri, ele jé től vé gé ig va ló „ki ol va sás ra”
író dott, ha nem gya ko ri kéz be vé tel -
re és a sza ka szok át gon do lá sá ra. A
Mo za i kok cí mű fe je zet vagy az év for -
du ló kon va ló el gon dol ko dás azok ba
a spi ri tu á lis rej té lyek be ve zet nek,
ame lyek re sok szor saj nál tuk az időt
ed dig, de az év ti ze dek sú lya alatt nem
tud juk őket el űz ni ma gunk tól.

Elő ke rül nek adós sá ga ink, mu lasz -
tá sa ink, bű ne ink, és sok szor rá jö vünk:

„Ezt kár volt mon da nom.” A lel ké szi
szol gá lat ban töl tött élet örö mei és
gond jai ugyan úgy he lyet kap nak a
könyv ben, mint a „ci vil” éle téi. Nagy -
sze rű gon do lat volt ün ne pi per ce ink
szá má ra, szent es té re, szü le tés nap ra,
de be teg ség re és ha lál eset re szó ló an
is rö vid el csen de se dé si li tur gi át kö zöl -
ni. Kár, hogy más élet hely ze tek – pél -
dá ul gyer mek, uno ka szü le té se, ke -
resz te lő, es ke tés – ki ma rad tak.

Sok szó esik az egyé ni élet prob -
lé má i ról, ez zel szem ben szin te ki ma -
rad a csa lád ban, is me rő sök kö zött,
mun ka he lyen, kö zös ség ben adó dó
konflik tu sok fel tá rá sa és azok ke ze -
lé se. Ma az egy há zak ban, az öku me -
né ben egy re több ször a „gyó gyí tó
em lé ke zés” (he a ling of mem ori es,
hei len des Erin nern) mód sze ré vel

né zünk szem be a ko ráb bi egy ház tör -
té ne ti ese mé nyek, a val lás há bo rúk
vagy a mai fe le ke ze ti el len té tek té -
nye i vel. Ez be le il le ne a könyv te ma -
ti ká já ba.

Idő sebb és fi a ta labb szer zők csen -
des per cek re, imád ság ra, éle tünk Is -
ten előt ti át gon do lá sá ra hív nak mind -
nyá jun kat: „Is te nem, las san meg ta -
nu lom, hogy mind ezek ve lem is
meg tör tén het nek. Adj tü rel met ön -
ma gam hoz és má sok hoz, hogy fel ké -
szül jek er re a vál to zás ra.” 

g Dr. Har ma ti Bé la

Sza bó La jos (szerk.): Bölcs szív – 50 +
me di tá ció és imád ság. Lu ther Ki -
adó, Bu da pest, 2009. Ára 990 fo rint.

Bölcs szív – 50 +
me di tá ció és imád ság

Ta va ly év vé gén meg je lent az egy ház -
köz sé gi gyűj te mé nyek ke ze lé sé ről
szó ló út mu ta tó, mely ben a le vél tá rak,
könyv tá rak, kegy tár gyak és mű tár -

gyak he lyes gon do zá sa mel lett ol vas -
ha tunk a mű em lék vé de lem ről és a fo -
tó kon zer vá lás ról is.

Az es pe re sek a kö zel jö vő ben va la -
mennyi lel kész hez el jut tat ják a ki ad -

ványt. (Igény sze rint a lel ké szi mun -
ka kö zös sé gek ülé se in az egy ház me -
gyei gyűj te mé nyi meg bí zot tak rész -
le te seb ben is szól nak az út mu ta tó ról,
il let ve az adott egy ház me gye gyűj te -
mé nyi fel ada ta i ról.)

A szí nes ké pek kel il luszt rált gya -
kor la ti ta ná csok és in for má ci ók re -
mél he tő leg se gí tik majd az egy ház -
köz sé gi gyűj te mé nyek meg őr zé sé nek
fe le lős ség tel jes mun ká ját, hogy év szá -
za dok so rán fel hal mo zott ér té ke ink
2017-re, a re for má ció kezdetének
öt századik évfordulójára ren de zett és
vé dett ál la pot ba ke rül je nek.

g H. G. 

Út mu ta tó az egy ház köz sé gi gyűj te mé -
nyek ke ze lé sé hez. Szer kesz tet te a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Gyűj -
te mé nyi Ta ná csa. Pro Cul t u ra Lu the -
ra na, Bu da pest, 2009. 61 oldal. (Evan -
gé li kus Gyűj te mé nyi Ki ad vá nyok 5.)

Út mu ta tó az egy ház köz sé gi
gyűj te mé nyek ke ze lé sé hez

b Húsz év vel ez előtt nyi tot ta meg
ka pu it a solt vad ker ti Evan gé li -
kus Egy há zi Óvo da. Már ci us
27–28-án nagy sza bá sú, két na -
pos ün nep so ro zat tal em lé kez -
tek a ke rek év for du ló ra. Ki csik
és na gyok, gye re kek, öreg di á -
kok, szü lők és ven dé gek mint -
egy nagy csa lád ként ün ne pel tek
együtt a hét vé gén. 

A leg ki seb be ket Gryl lus Vil mos
ze nés mű so ra szó ra koz tat ta a mű ve -
lő dé si ház ban, a fel nőt tek Szé kely
And rás ma ga tar tás ku ta tó A ma gyar
lel ki ál la pot – A ha zai de mog rá fi ai
hely zet hát tér té nye zői cí mű, mé lyen el -
gon dol koz ta tó elő adá sát hall gat hat ták
meg. A fi a tal ku ta tó a kö zös ség sze -
re pé nek fon tos sá gá ról be szélt, rá mu -
tat va ar ra, hogy a kö zös sé gek fel -
bom lá sa, az el szi ge te lő dés és a ma gány
mi lyen ko moly lel ki vál to zá so kat
idéz het elő az em be rek ben; nem csak
az egyén ben, ha nem a nem zet ben is.
Ezt kö vet te a vi lág hí rű Boly ki Bro thers
kon cert je az evan gé li kus temp lom ban.
A cso dá la tos hang zás vi lág, a já té kos,
könnyed stí lus tel je sen ma gá val ra gad -
ta a nagy szá mú kö zön sé get. A szom -
ba t zá rá sa ként – ahogy szü le tés na pos -
hoz il lik – az „öreg di ák”-ta lál ko zón
fel vág ták a hu sza dik szü le tés nap ját ün -
nep lő óvo da tor tá ját, majd pezs gős
koc cin tás sal ért vé get a nap.

A va sár na pi há la adó is ten tisz te le -
ten a nagy szá mú gyü le ke zet előtt
Gáncs Pé ter, a Dé li Egy ház ke rü let
püs pö ke hir det te Is ten igé jét, míg
Lup ták György es pe res és Ho mo ki Pál
lel kész a li tur gia szol gá la tát vé gez te. 

Az ige hir de tő a vi rág va sár na pi
evan gé li u mi tu dó sí tás (Mt 21,1–16)
alap ján ki emel te, hogy már a je ru zsá -
le mi temp lom ban gyer me kek han gos
ho zsan ná ja se gí tet te Jé zus hoz a gyó -
gyu lás ra vá gya ko zó sán tá kat és va ko -
kat. A ki csi nyek éne ke fi gyel mez tet -
te a fel nőt te ket, hogy Dá vid fia, a vár -
va várt Mes si ás meg ér ke zett, és kész

be vo nul ni az ő éle tük be is. Ezt a szol -
gá la tot se gí tik az evan gé li kus óvo dák
is, élü kön a solt vad ker ti „Kin der gar -
ten” („gyer mek kert”) hi va tás tu dat tal
fel vér te zett óvó nő i nek ál do za tos,
oda adó mun ká já val. A pré di ká ció vé -
gén a püs pök egy gyer me ké neknek a
se gít sé gé vel meg éne kel tet te az egész
gyü le ke ze tet.

Az is ten tisz te le ten és az azt kö ve -
tő ün ne pi köz gyű lé sen fel csen dült a
je len le gi és volt óvo dá sok éne ke a
gyü le ke ze ti ének kar, va la mint az Orf
ütő s ze ne kar szol gá la ta mel lett.

A gyü le ke zet fel ügye lő je ál tal ve -
ze tett köz gyű lé sen La ka tos né Hach -
bold Éva ve ze tő óvó nő óvo da tör té -
ne ti át te kin té sé ben fel vá zol ta azt az
utat, me lyet a meg ala ku lás óta meg -

tet tek. Sze re tet tel tekintett vissza az
együtt el töl tött évek re, me lyek alatt
ők, óvó nők is ren ge te get épül tek és
ta nul tak. Is ten ke gyel mé ből iga zi
kö zös ség, mond hat ni, csa lád for -
má lód ha tott az óvo dá ban.

Az ün ne pi köz gyű lé sen be mu tat -
ták az Is ten böl cső jé ben cí mű köny -
vet is, mely sok kép pel, „Gyer mek -

száj” gyűj te ménnyel, vissza em lé ke zé -
sek kel, név so rok kal tár ja az ol va sók
elé az óvo da el múlt húsz évét.

A köz gyű lé sen el hang zott kö szön -
té sek so rát a he lyi lel kész zár ta. Ho -
mo ki Pál há lát adott a Te rem tő nek a
meg tett útért, mél tat ta az óvo da ala -
pí tók fá ra do zá sa it, és meg kö szön te
mind azok tá mo ga tá sát, akik az el telt
húsz év ben bár mi lyen for má ban se -
gí tet ték a solt vad ker ti Evan gé li kus
Egy há zi Óvo dát.

Az is ten tisz te le tet kö ve tő en gaz -
da gon te rí tett fe hér asz ta lok vár ták
az ün nep lő gyü le ke ze tet, ahol a sok -
fé le fi nom ság mel lett kö tet len be szél -
ge tés sel zár ták a két na pos ün nep ség -
so ro za tot.

g – vas tag –

Ju bi lá ló solt vad ker ti evan gé li kus óvo da

„A kis her ceg a ró ká tól, Bör ön te
Már ta »kis her ceg nő« Jé zus Krisz tus -
tól ta nul ta meg, hogy jól csak a szí -
vé vel lát az em ber.” Ez zel a gon do lat -
tal nyi tot ta meg a rá kos szent mi -
hály–sas hal mi evan gé li kus gyü le ke -
zet lel kész nő je Csil lag gyer tya fény –
Szí vet me len ge tő írá sok cí mű kö te té -

nek be mu ta tó ját Gáncs Pé ter. A püs -
pök el ső sor ban nem a Dé li Egy ház -
ke rü let lel ké szi ve ze tő je ként kö szön -
töt te a szer zőt, ha nem egy ko ri mun -
ka tár sa ként, aki vel még or szá gos
misszi ói lel ké szi szol gá la ta ide jén
együtt dol go zott a rá dió misszi ó ban.

Az el múlt húsz év pré di ká ci ó i ból,

me di tá ci ó i ból, saj tó ban és hang hor -
do zón meg je lent írá sa i ból me rí tő vá -
lo ga tást Döb ren tey Il di kó me se író és
Le ven te Pé ter „ön kép ző tár sas lény”
mu tat ta be. A kö tet elő sza vát is
jegy ző há zas pár sze rint Bör ön te
Már ta szün te le nül Is ten ujj le nyo ma -
ta it ke re si a vi lág ban, és nem csak ke -
re si, de meg is ta lál ja – a sze re tet ben.
Őr an gyal ként a könyv rö vid jegy ze -
te i vel is ab ban akar se gí te ni, hogy fel -
fe dez zük a sze re tet aján dé ká nak ár -
nya la ta it.

A XVI. ke rü le ti Ko ro na kert ét te -
rem ben már ci us 25-én dél után meg -
tar tott al kal mon Ko vács Pé ter pol gár -
mes ter is kö szön töt te a dön tő en
gyü le ke ze ti ta gok al kot ta kö zön sé get.
A könyv be mu ta tó mo de rá to ra Ken -
deh K. Pé ter, a Lu ther Ki adó igaz ga -
tó ja volt, míg ze nei alá fes tés sel a
gyü le ke zet tag jai kö zül Hor váth né
Kar sai Il di kó és lá nyai, An na má ria
és Ve ro ni ka szol gál tak.

g V. J.

Is ten ujj le nyo ma ta it ke res ve

Balról jobbra Levente Péter, Döbrentey Ildikó, Kendeh K. Péter, Börönte Márta,
Gáncs Péter és Kovács Péter
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Lupták György, Gáncs Péter és Homoki Pál
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„Vza li Pá na z hro bu a ne vie me, kam
Ho po ložili.” Ak je prázd ny hrob, tak
je jed no znač ne krá dež. Vy krá dať
hro by nie je nič ne zvy čaj né v dnešnej
do be. Hro by, kde sa da jú nájsť vzác -
ne a his to ric ké ve ci,sú lá kad lom. A
keď prí du tí, pre kto rých má hrob his -
to ric ký vý znam, náj du ten to prázd -
ny. Nie bez mŕ tve ho, ale dô klad ne vy -
bie le ný. Vza li Pá na z hro bu, hrob je

prázd ny, ozna mu je Má ria Mag da lé -
na uče ní kom. Tá to sprá va po mk la do
be hu aj nie najm ladšie ho Pet ra. To
nie je možné. Ko mu a na čo by bo lo te -
lo mŕ tve ho člo ve ka… Prázd ny hrob,
to ne môže byť prav da… O tom, že
Má ria ne ma la popre pla ka nej no ci
ha lu ci ná cie, sa uisťujú Pe ter a Ján. No
čo tá zvi nu tá šat ka a od ložené plach -
ty… To by ve ru zlo dej ne ro bil, te lo ne -

mo hol nik od niesť. Vra ca jú sa do mov
pl ní otá zok a ne ma jú lo gic ké vy svet -
le nie. Slá va a vďa ka Bo hu, že hrob je
prázd ny… Prázd ny Ježišov hrob je zá -
ru kou a ná de jou pre každé ho Ježišov -
ho na sle dov ní ka, že aj je ho hrob zo -
sta ne raz pri Jeho Dru hom Prí cho de
prázd ny. „Ja žijem i vy bu de te žiť,“ ho -
vo rí Ježiš. Vďa ka Ti, Ot če, za prázd -
ny hrob…

Prázd ny hrob

Slovenská príloha
Stranu zostavili: Tímea Guláčiová, Hilda Guláčiová-Fabuľová

Ježiš ho vo rí: „Bol som mŕ tvy, a hľa, som živý
na ve ky ve kov a mám kľúče smr ti a pod sve tia.“
(Zja ve nie Já na 1,18) Kde sa to všet ko za ča lo?

Ži dia slá via Veľkú Noc – Pe sach (po
gréc ky pas cha, po heb rej sky pe’sach,
na Slo ven sku sa na via ce rých mies -
tach ho vo rí aj pas ka) ako pa miat ku na
svo je vy slo bo de nie z egypt ské ho ot -
roc tva. Sviat ky sa za čí na jú v deň pr -
vé ho jar né ho spl nu me sia ca a trva jú
8 dní – kedže spln me sia ca je po hyb -
li vý, po hy bu je sa aj ten to svia tok a tak
sa „po hy bu je“ aj naša Veľká Noc.
Ten to svia tok svä tia Ži dia už oko lo
3500 ro kov. U kresťanov je Veľká Noc
osla vou vzkrie se nia Ježiša Kris ta z mŕ -
tvych po je ho smr ti na dre ve gol got -
ské ho kríža. Kým svia tok na ro de nia
Ježiša sa pri po mí nal až od 4. sto ro čia,
naj staršie sve dec tvo o sviat ku Zmŕ -
t vychvs ta nia je už z 2. sto ro čia z
mes ta Sar dy (dnes Sart v Ma lej Ázii).
Naj starší kresťania ten to svia tok ne -
pot re bo va li svä tiť, oni si ho pri po mí -
na li stá le pri lá ma ní chle ba.

Veľko noč ná ne deľa

a veľko noč ný pon de lok

Deň Vzkrie se nia Ježiša Kris ta je naj -
väčším sviat kom kresťanov. U ka to -
lí kov sa jed li v ten deň ale bo v so bo -
tu po svä te né jed lá – ko neč ne bo lo po
pôs te! – S po svä te ný mi jed la mi sa
hlav ne na de di nách po službách
Božích ute ka lo do mov – po ve ra ho -
vo ri la: kto prí de pr vý do mov, pr vý
do kon čí jar né prá ce! Ak nie kto ne daj -
bože za ko pol ale bo spa dol, zna me -
na lo to nešťas tie… Po obe de sa za ča li
ďalšie príp ra vy na na stá va jú ci deň –
Veľko noč ný pon de lok.

Veľko noč ný pon de lok sa nie sol a aj
sa ne sie v po han skom du chu. Už na
svi ta ní pri chá dza li mlá den ci, vy tiah li

diev ča tá k po to ku ale bo pum pe, ob -
lie va li ich, vyšiba li kor báč mi, za čo do -
sta li maľova né va jíč ka, za jesť i vy piť.
V de di nách do kú deľných izieb pri -
jí ma li v ten deň no vých čle nov – tých,
čo navšte vo va li po sled ný roč ník ľudo -
vej ško ly. Dnes sa nie kde kú pa či
zme ni li do slo va na žob rá kov.

Sym bo lom Veľko noč né ho pon -
del ka je kor báč, za jac, va jíč ko (a v sú -
čas nos ti aj fľaša al ko ho lu). Kor báč
mal vy hnať z te la všet ko zlé, aj zlých
du chov, a pre bu diť ľudí k živo tu.
Va jič ko bo lo sym bo lom plod nos ti –
za ja čik to is té.

K veľko noč ným sym bo lom však
pat rí aj ba rá nok – obet né zvie ra za
hrie chy, s kto rým sa stre tá va me už v
Sta rej Zmlu ve. Sym bo li zu je obeť Ježiša
Kris ta za naše hrie chy. Naj dô ležitejším
kresťan ským sym bo lom je kríž, na kto -
rom tr pel Ježiš, za pá le ná svie ca sym -
bo li zu je vzkrie se né ho Kris ta.

Vzkrie se nie

Ježišov hrob strážili sa mot ní Ži dia.
Bá li sa, aby uče ní ci ne uk rad li Ježišovo
te lo a ne vy hla so va li, že vstal z mŕt -
vych, ako sám pred po ve dal. Aj ka -
meň, kto rý uzat vá ral hrob, za pe ča -
ti li. Mies to držiteľ Pi lát od mie tol dať
na stráženie svo jich vo ja kov. Tí ma -
jú dosť prá ce na mest ských hrad bách.

Stot ník v no ci ob chá dzal stráže.
Všet ko bo lo v po riad ku. Ho ci tí to
ľudia bo li stá le otra se ní z uda los ti,
kto rá sa odo hra la pred dvo ma dňa -
mi, už za ča li uzat vá rať stáv ky: na ozaj
ten Ježiš na tre tí deň ožije? Le bo tá -
to sprá va bo la me dzi Žid mi veľmi
rozšíre ná, a pre to vlast ne da li Ježišov
hrob strážiť.

Stot ník uve ril, že umrel Boží Syn,
ale aj v ňom bo la po chyb nosť. Na
vlast né oči vi del, ako zo mrel. O Je ho
smr ti ne bo lo po chy by. Ba z diaľky sa
po ze ral aj na to, kde Ho po cho va li. Aj
te raz v diaľke uvi del hrob so strážami.
Ale ich je – há dam sa bo ja? Ma jú
oko lo se ba pl no oh ňov, ba via sa ne -
pri ro dze ne hluč ne, vy kri ku jú, sme -
jú sa, vi dieť a po čuť ich je doširo ka –
daľeka.

Stot ník za stal. Nie, ne pôj de k tým -
to ľudom. Spro ti vi li sa mu. Ale ur či -
tá zve da vosť mu ne da la, aby sa vzdia -
lil, ba po dišiel bližšie.

Po ma ly sa za ča lo roz vid nie vať.
Pod no ha mi po cí til drob né chve nie.
Za se sa zem hý be? Za se sa nie čo zač -
ne diať?

Ti cho zhí kol. Z ob lo hy zle te li oh -
ni vé bles ky. Na ze mi sa zme ni li na
bie le po sta vy, kto ré ma li kríd la.
Strážco via ob ra zu ne re a go va li. Ne hý -
ba li sa. Ne pre vra ve li. Ne moh li ob ra -
zu za spať. Ale bo za mre li v úžase a
stra chu ako stot ník?

Bie le po sta vy ľah ko od ko túľali ka -
meň a vošli do hrob ky vy te sa nej v
ska le. A vzá pä tí… Vzá pä tí z hro bu
vyšli tri bie le po sta vy. Tri! Dve s kríd -
la mi a tá tre tia… to je Ježiš! Ur či te je
to Ježiš.

„Ži je,“ vy rie kol stot ník. „Boží Syn
na ozaj vstal z mŕ tvych…“

On uve ril na roz diel od židov ské -
ho ná ro da, kto rý do te raz ča ká na
svoj ho Me siáša…

A my, ľudia zo za čiat ku 21. sto ro -
čia, má me tiež ta kú vie ru ako ne zná -
my rím sky stot ník? Ale bo sa pri -
bližuje me tým dru hým?

g No ra Ba rát ho vá

Zvláštnosti 

Gol go ta, Gol go ta,
mies to Le beč né,
na te ba spo mien ky
osta nú več né!
Tu Ježiš na kríži
Zmu če ný zo mie ra
zem kr vou ne vin nou
ostá va skro pe ná.
Hroz nú smrť pod stú pil,
aj to Božia vôľa
kým du cha vy pus til
moc ným hla som zvo lá:
„Bože môj, Bože môj, pre čo si ma opus til?”
Opo na chrá mo vá sa tr há,
On, čo je bez vi ny
Do svo jich rán
Naše hrie chy scho vá
a spo lu s ni mi,
svoj život do ko ná.
My veľkí hriešni ci
v srd ci to cí ti me,
že si tr pel za nás,
ka júc ne pro sí me,
od púsť naše vi ny,
už hrešiť nech ce me,
chce me sa po lep siť
a byť cel kom iní!
Ak sa tak ne sta ne,
my to dob re vie me,
že sme za tra te ní
a več ne zhy nie me.

g I. Zla tov ský

Pros ba o od pus te nie

Kris tus vstal z mŕ tvych. Uda losť
veľko noč né ho rá na, kto rá zme ni la
de ji ny ľud stva a stá le ovplyv ňu je
naše živo ty. Uče ní ci si mys le li,že to
bu de mať vplyv na okamžitú zme nu
po me rov vo sve te. Ne moh li sa do -
čkať, za ča li po chy bo vať a pre sta li
roz umieť aj ukrížova niu, aj vzkrie se -
niu. Odišli do mov z Je ru za le ma do
Emauz. On sa k ním na ces te pri dal
a oni sa s Ním za ča li zho vá rať o tom,
čo sa sta lo v Je ru za le me. Po zna li
Ho, až ked prišli do mov. On sa s ni -
mi sa dol za stôl a za čal lá mať chlieb.
Po zna li Ho ako svoj ho Dob ré ho
Pas tie ra, Kto rý žil pre nich a za nás
všet kých zo mrel. Za ča li im ho rieť
srd cia, keď im vy kla dal, že ce lé Pís -
mo je sve dec tvom o útr p nej Božej
lás ke. Tak možno po znať vzkrie se -
né ho Pá na vždy. Evan je lium k nám
pri chá dza a spe čaťuje nám, čo všet -
ko Boh podľa sve dec tva Bib lie vy ko -
nal pre naše vy kú pe nie. Tu po cí ti li,
čo je zo správ ne ho evan je lia po -

znať, že ide o nás osob ne. Syn Boží
tr pel,aby sme moh li žiť život vy slo -
bo de ný z hrie chu. Vstal z mŕ tvych,
aby mo hol ísť s na mi na našich ces -
tách a mo hol nás pre tvo riť na ver -
ných pút ni kov.

Aj pri toh to roč ných sviat kov nás
oslo vu je evan je lium o vzkrie se nom
Kris to vi. Pri ho vá ra sa nám osob ne,
aby nám za ho re lo srd ce. Do voľme
zves to va né mu Slo vu dot knúť sa nás.
Po tom ne bu de po čuť z našich úst, že
Veľkú Noc ne má me ra di pre ľudo vé
zvy ky, kto ré sa s ňou spá ja jú. Bu de me
na pl ne ní ra dosťou a vdač nosťou za
všet ko, čo Pán Boh pre nás Ježišovi vy -
ko nal. Na pl ne ní veľko noč nou ra -
dosťou môžeme prežiť sku toč ne
požeh na né veľko noč né sviat ky, nech
sú už po zna če né po tešením z našich
blíz kych, s kto rý mi sa stret ne me, ale -
bo na pl ne né smút kom utr pe nia nás
sa mých či našich blíz kych. To všet ko
pre to, le bo Kris tus vstal z mŕ tvych.

g Lu bo mír Tur an

Buď me na pl ne ní
ra dos ťou
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Krisz tus mond ja: „Ha lott vol tam,
de íme, élek örök kön-örök ké, és ná -
lam van nak a ha lál és a po kol kul -
csai.” (Jel 1,18)

Hús vét he té ben az Út mu ta tó reg ge li
és he ti igéi ezt zen gik: az Úr Krisz tus
va ló ban fel tá ma dott meg iga zu lá sunk ra, ő a hús vé ti hit Te rem tő je. Di csér jük
az Urat! „Ál dott az Is ten, a mi Urunk Jé zus Krisz tus Aty ja, aki nagy ir gal mas -
sá ga sze rint új já szült min ket élő re mény ség re; Jé zus Krisz tus nak a ha lál ból
va ló fel tá ma dá sa ál tal.” (1Pt 1,3; LK) „Üd vös ség és sza ba du lás kely hét ve szem,
és az Úr ne vét ének lem.” (GyLK 750) A fe hér  ru hás if jú az üres sír ból hir de -
ti: „Ne fél je tek! A ná zá re ti Jé zust ke re si tek, akit meg fe szí tet tek? Fel tá madt, nin -
csen itt.” (Mk 16,6) Pál is eszünk be jut tat ja a ka pott evan gé li u mot: „Krisz tus
meg halt a mi bű ne in kért (…). El te met ték, és (…) fel tá madt a har ma dik na -
pon. Leg utol já ra pe dig (…) meg je lent ne kem is.” (1Kor 15,3.4.8) De a Fel tá ma -
dott is szól a min den ko ri, rest szí vű em mau si ván do rok hoz: „Hát nem ezt kel -
lett-e el szen ved nie a Krisz tus nak, és így meg di cső ül nie?” Ám ők ott a sze mé -
lyes ta lál ko zás nyo mán fel he vült szí vű ta nít vá nyok ká let tek, és „ők is el be szél -
ték, ami az úton tör tént, és hogy mi ként is mer ték fel őt a ke nyér meg tö ré sé -
ről” (Lk 24,26.35). Ne künk van ki ről/mi ről el be szél ni va lónk? Mi énk Lu ther
e bi zony ság té te le? „Is ten, ki a Krisz tust fel éb resz tet te ha lot ta i ból, meg ele ve -
ní ti majd a mi ha lan dó tes tün ket is. Mi sem ma ra dunk a sír ban, ha nem fel -
tá mad va, ve le együtt tes ti leg is örök hús vé tot ün ne pe lünk!” Pál ezt így in do -
kol ja: „Jé zus Krisz tus le győz te a ha lált, és vi lá gos ság ra hoz ta az el nem mú -
ló éle tet az evan gé li um ál tal.” (2Tim 1,10; LK) Urunk, ím, fel tá madt, mi is fel -
tá ma dunk. „Ha csak eb ben az élet ben re mény ke dünk a Krisz tus ban, min den
em ber nél nyo mo rul tab bak va gyunk.” (1Kor 15,19) De Pál szin te egy lé leg zet -
vé tel lel foly tat ja bi zony ság té te lét: „Ám de Krisz tus fel tá madt a ha lot tak kö -
zül, mint az el huny tak zsen gé je”; „…az után az ő el jö ve te le kor kö vet kez nek azok,
akik a Krisz tu séi.” (1Kor 15,20.23) De mit je lent a test fel tá ma dá sa? „Az el ső
em ber föld ből, por ból va ló, a má so dik em ber menny ből va ló.(…) És amint vi -
sel tük a föl di nek a ké pét, úgy fog juk vi sel ni a mennye i nek a ké pét is.” (1Kor
15,47.49) Hús vé ti hi tét így összeg zi Pál: ami kor a ha lan dó hal ha tat lan ság ba
öl tö zik, ak kor lesz „tel jes a di a dal a ha lál fö lött”. Ve le együtt ad junk há lát az
Úr Is ten nek, „aki a di a dalt ad ja ne künk a mi Urunk Jé zus Krisz tus ál tal” (1Kor
15,54.57). Két ezer éve min den pén tek e győ ze lem re és a bűn ből va ló sza ba -
du lá sunk ra em lé kez tet, „mert a mi hús vé ti bá rá nyunk, a Krisz tus, már meg -
ál doz ta tott” (1Kor 5,7). Er ről szól Pál evan gé li u ma is: „Igaz be széd ez: Ha ve -
le együtt hal tunk meg, ve le együtt fo gunk él ni is.” (2Tim 2,11) Ezért: „Vá rom a
hol tak föl tá ma dá sát és az el jö ven dő örök éle tet.” (Ni ce ai hit val lás) Valld: „Uram,
ki hoz tál en gem a hol tak ho ná ból, élet ben tar tot tál, nem ros kad tam a sír ba.”
(GyLK 689,3) S hidd: „Jé zus, Üd vö zí tőm él, / Ve le együtt én is élek. (…) Hol
lá tás sá lesz a hit, / Mely örök ké üd vö zít.” (EÉ 369,2.4)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Már rég óta dol goz tak a mun ká sok,
tör ték, csi szol ták, hord ták a kö vet. A
pusz tá ban egy re messzebb nyúlt az
út. A kö ze li fa lu ban la kó kis fi ú nak azt
mond ta az édes any ja, hogy ma ga a
ki rály jön majd er re, szín pom pás
ru há ban, dísz kí sé ret tel, fé me sen csil -
lo gó dár dák kö zött. A kis fiú na gyon
vár ta a ki rályt, szá mol ta, há nyat kell
még alud ni. 

Egy szer szü lei az zal éb resz tet ték,
hogy el jött a nagy nap. Már ko rán ki -
áll tak az új, érin tet len út mel lé, de
még tü re lem mel kel lett len ni ük. A tö -
meg zú gott, mo raj lott, majd fo ko za -
to san el hal kult. Egy alak lép delt las -
san, fáj dal ma san az úton. A kis fiú sze -
me ki ke re ke dett. A ki rály? Bí bor kö -
peny volt raj ta és va la mi fur csa ko -

ro na, de a kis fiú fé lel me tes nek ta lál -
ta a tö vi se ket. Dár dás ala kok kí sér -
ték, akik azon ban né ha ta szí tot tak
egyet raj ta. Se bek bo rí tot ták a tes tét,
és egy nagy fa ke resz tet ci pelt a vál -
lán, ros ka doz va a te her alatt.

Az em be rek el kezd tek szét szé -
led ni, né há nyan csa ló dá suk nak ad tak
han got. A kis fi ú val is el akar tak in -
dul ni, de ő még kért egy per cet.
Csak néz te-néz te a fér fit, aki vá rat -
la nul ol dal ra for dí tot ta a fe jét, és egy
vil la nás ra rá sze gez te a te kin te tét. A
ka to nák a kö pe nyes re mor dul tak,
és to vábblök dös ték. A kis fi út öl be
vet ték és el vit ték a szü lei, mi köz ben
egy re csak mo tyo gott: „A Ki rály… Az
én Uram és Ki rá lyom…”

g Rab Fe renc

Épít se tek utat a pusz tá ban
(Ézs 40,3)Fi a ta labb ko rom ban ol vas tam egy -

szer két ha lász ról, akik ré sze gen
száll tak be a csó nak ba. Nagy erő fe -
szí tés sel evez tek, de se hogy sem kö -
ze led tek a túl só part hoz. Nem ér tet -
ték, mi aka dá lyoz za őket. Vég re ész -
re vet ték: csó nak juk még min dig az
in nen ső part hoz volt köt ve…

Ez a kis tör té net gon dol ko dás ra
kész te tett: nem va gyok én is ha -
son ló ezek hez a ha lá szok hoz? Tu laj -
don kép pen mi is az élet cé lom? Ak -
kor már ol vas ni kezd tem a Bib li át, és
meg ér tet tem be lő le, hogy a túl só

part ra kel le ne meg ér kez nem… Meg -
vi lá go so dott előt tem, hogy az én
éle tem sem ha lad jó irány ba. Kezd -
tem ke res ni en nek az okát. Még
szor gal ma sab ban ol vas tam to vább
Is ten nek igé jét, míg vég re rá mu ta -
tott, hogy éle tem ha jó ja meg van kö -
töz ve a bű nök kö te le i vel. Hi á ba pró -
bál ko zom hit ben előbb re jut ni, a
sá tán meg kö töz. A bű nök ten ge ré -
ben in kább süllyed, mint előbb re ha -
lad na éle tem. Szo ron gó ér zé sek vet -
tek kö rül.

Hús vét ün ne pe kö ze le dett. Ad dig
már sok hús vét volt éle tem ben, de
egyik sem je len tett szá mom ra kü lö -
nö sebb ün ne pet. Vég re hat van év vel
ez előtt el jött az a hús vét, amely szá -
mom ra is el hoz ta az iga zi örö met,
bol dog sá got, meg úju lást, egy új élet
meg in du lá sát. Ezen a na pon bol dog
ör ven de zés sel vet tem tu do má sul az
an gyal hír mon dá sát: „Nin csen itt,
mert fel tá madt…” (Mt 28,6)

Mit is je len tett ak kor szá mom ra ez
az üze net? An nak fel is me ré sét, hogy
élő Krisz tu som van!

Egy an gol köl tő, aki től meg kér dez -
ték, mit je lent szá má ra Krisz tus, így
fe lelt: „Ami a vi rág nak a nap, az ne -
kem a Krisz tus.” Amint a vi rág nak
színt és il la tot a nap su gár, úgy az em -
ber éle té nek Krisz tus ad ér té ket. Így
kezd tem az után én is új éle tet az én
élő, meg vál tó Krisz tu som mal.

Tu dom, hogy ma is na gyon sok -
fé le kép pen vé le ked nek Krisz tus ról.
Egye sek sze rint tö ké le tes em ber volt,
aki úgy tu dott hin ni, sze ret ni, meg -
bo csá ta ni, jót ten ni és ál do za tot

hoz ni, mint sen ki más, és eb ben van
az ő utol ér he tet len sé ge. Má sok sze -
rint ra jon gó volt, aki meg va ló sít ha -
tat lan cé lo kat tű zött az em be rek
elé, aki nek „rög esz mé je” volt az Is -
ten or szá gá nak meg ala po zá sa azon
a föl dön, ahol ke nyér kell az em be -
rek nek, és a pénz a dik tá ló úr. Alá -
za tot, szol gá la tot és ön meg ta ga -
dást hir de tett, ame lyek re – úgy -
mond – na gyon rá fi zet nénk, ha
gya ko rol nánk. Jé zus te hát ke gyet len
zsar nok volt – do hog ják a vi lág fi ai
–, aki igá já ba hajt ja a sza bad ság ra te -
rem tett em bert, hogy ne ki en ge del -
mes ked jék. Be fu ra ko dik a bál ter -
mek be, és er köl csi el ve i vel meg -
ront ja a má mo ros órá kat, ki üti a kéz -
ből a bo ros po ha rat.

Sok em ber szá má ra Krisz tus ke -
gye le tes em lék csu pán. Ők a temp -
lom ban szí ve sen né zik a fe szü le tet,
„el hall gat ják” a ró la szó ló ta ní tást, ör -
ven dez nek szü le té se em lék ün ne pén,
ma guk ba száll nak ha lá la év for du ló -
ján, ám ér tet le nül áll nak a hús vé ti sír
cso dá ja előtt. 

Vi lá gos sá vált előt tem, hogy a mai
em bert ezért tud ja oly erő sen fog va
tar ta ni a sá tán. Hús vét ün ne pe azért
nem hoz szá muk ra iga zi sza ba du lást,
meg úju lást, mert ők még nem „bir -
to kol ják” azt a Krisz tust, aki le győz -
te a ha lált.

Hoz zuk hát ezért ide ezen az ün -
ne pen hi tünk al vó pa ra zsát, hadd
szít sa láng ra a hús vé ti öröm hír! Hadd
mu tas sa meg ne künk, hogy Krisz tus
a mi élő Meg vál tónk, aki meg halt
éret tünk bű ne in kért, de fel is tá ma -
dott, hogy szá munk ra meg sze rez ze
az örök éle tet. Je lent se ezt szá munk -
ra a hús vét, hogy meg is mer hes sük a
drá ga hús vé ti üze net bol dog sá gát:
Krisz tus fel tá ma dott!

Ha te hát még fog va tart a sá tán, ha
a bű nök még e vi lág hoz kö töz nek,
hagy juk oda ré gi éle tün ket, kezd jünk
új éle tet Krisz tus sal! Le gyen ő az éle -
tünk ve zé re, út mu ta tó ja! Le gyen
Krisz tus élő va ló ság szá munk ra!

Ha mind ezt el fo gad juk, és hit ál -
tal ma gun ké vá tesszük, ak kor lesz
iga zi hús vé tunk. Ak kor ért jük meg,
mit je lent a hús vét: fel tá mad ni Krisz -
tus sal új élet re.

Le gyen a hús vé ti üze net min den -
ko ri öröm hír szá munk ra!

g Szen czi Lász ló

Mit jelent szá mom ra húsvét?

John Owens üz le ti igaz ga tó A si ker
pa ra do xo na cí mű köny vé ben ar ról ír,
mi lyen ér zés a szak mai kar ri er csú -
csán len ni, mi köz ben ma gán éle te
ro mok ban he ver. Fe le sé ge két gye re -
ké vel el hagy ta, al kal ma zot tai és mun -
ka tár sai meg sza kí tot ták ve le a sze mé -
lyes kap cso la tot, sőt még a ba rá tai is
hi de gek és tá vol ság tar tó ak let tek irá -
nyá ban. Ő lett an nak az üz le ti ve ze -
tő nek a klasszi kus meg tes te sí tő je,
aki a szak mai élet ben si kert si ker re
hal moz, míg a min den na pi élet alap -
ve tő dol ga i ban cső döt mon d. 

Köny vé ben Owens így ír: „Nincs
nyug tom eb ben az iro dá ban. Mil lió
gon do lat jár a fe jem ben, egy lis ta, me -
lyen ezer el vég zen dő do log so ra ko -
zik. Ez a zűr za var, a ká osz han gu la -
tát kel ti ben nem. A mo ni to ro mat cet -
lik bo rít ják, egy ra kás ol va sat lan
könyv, új ság és fo lyó irat fog lal ja el az
író asz ta lom je len tős ré szét. Bár vet -
tem egy Zen cso bo gót, amely ne ga -
tív io no kat bo csát va a le ve gő be csök -
ken ti a stresszt, de a le ve gő annyi ra
szá raz, hogy el pá ro log be lő le a víz, és
csak a kis mo tor bú gá sát hal lom a víz
nyug ta tó cso bo gá sa he lyett.”

Ha a fen ti élet kép va la mi lyen mó -
don a te éle ted re is jel lem ző, egy dol -
got tu dok aján la ni: állj meg! „Za bo lázd
meg a meg bok ro so dott te en dő i det!”,
az az las síts le annyi ra, hogy ér zé kel -
ni tudd a té ged kö rül ve vő vi lá got. 

Éven te szá mos ke resz tény gyü le -
ke zet él a böjt ha gyo má nyá val. Eb ben
a negy ven na pig tar tó idő szak ban Jé -
zus Krisz tus ra em lé kez nek és ar ra a
negy ven nap ra, ame lyet Jé zus a pusz -
tá ban töl tött, hogy fel ké szül jön a rá
vá ró kí sér té sek re, meg pró bál ta tá -
sok ra. A tör té net az Új szö vet ség ben,
Má té evan gé li u má nak 4,1–11 ré szé -
ben ta lál ha tó. 

So kan így vagy úgy, de ha son lí tunk
Owens re: meg szál lot tan ro ha nunk
egyik hely ről a má sik ra foly ton azt
ku tat va, ho gyan ér het nénk el nagy és
ki hí vást je len tő cé lo kat – gyak ran
anél kül, hogy fel ten nénk ma gunk nak
azt az egy sze rű kér dést: mi ért is? 

Most már végefelé járunk ennek a
hosszú böjti időszaknak. Még ha
nem va gyunk is temp lom ba já ró vagy
hí vő em be rek, bölcs do log len ne
éven te időt sza kí ta ni az el csen de se -
dés re, meg áll ni egy rö vid idő re, ahogy

a böjt is ja va sol ja, ki je löl ve az ön meg -
ta ga dás és fe gye lem ide jét. Le csil la -
pít va a kö rü löt tünk le vő ká oszt annyi -
ra, hogy ész re ve gyük a min ket kö rül -
ve vő em be re ket és a ha tá so kat, me -
lyek át jár ják éle tü nket. Va ló ban meg -
éri min den áron meg va ló sí ta ni dé del -
ge tett vá gya in kat és cél ja in kat?

Még jobb, ha akár na pon ta fel -
tesszük ma gunk ban az aláb bi kér dé -
se ket és meg is pró bá lunk vá laszt ke -
res ni rá juk: Mi lyen sze mé lyes és csa -
lá di cél ja im van nak az el kö vet ke ző
na pok ra? Mi lyen ré gi dol go kat kell az
éle tem ből szám űz ni, mi előtt új dol -
gok kal be tölt het ném a helyüket?
Ho gyan tu dom meg te rem te ni a
szent ség és tisz ta ság he lyét éle tem -
ben a ro ha nó vi lá gunk ban? 

An nak ha lo ga tá sa, hogy elég időt
szen tel jünk ezek nek a kér dé sek nek az
őszin te meg vá la szo lá sá ra, vé gül töb -
be ke rül het, mint gon dol nánk.
Ahogy Jé zus mond ja: „Mert aki meg
akar ja men te ni az éle tét, el vesz ti,
aki pe dig el vesz ti az éle tét énér tem,
meg men ti azt.” (Lk 9,24) 

g Ro bert D. Fos ter
(For rás: Mon day Man na) 

Zabolázzuk meg teendőinket!

A bu da pes ti nyug dí jas lel ké szek össze jö ve te le nagy pén tek he lyett áp ri -
lis 9-én, pén te ken 9.30-kor lesz a De ák té ren. Az al kal mon id. Zász ka -
licz ky Pál tart elő adást a Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia ha tá ron át -
íve lő mun ká já ról. Sze re tet tel vár juk az ér dek lő dő ket.
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b A bio e ti ka tárgy kö ré be tar to zó
té mák szá ma meg le he tő sen
nagy: a ge ne ti kán és a gén te rá -
pi án be lül az ős sej tek ato mi
szint jé től az abor tusz és az eu ta -
ná zia em be ri-er köl csi prob lé -
má in át egé szen a klí ma vál to zás
egész boly gón kat érin tő kér dé -
sé ig sok min den ről van mit
mon da nia. Ezért is si ke rült
rend kí vül jól az Evan gé li kus
Egye te mi Lel kész ség és a Lu -
ther Már ton Szak kol lé gi um kö -
zös szer ve zé sé ben meg tar tott
bio e ti kai kon fe ren cia már ci us
22-én a Lágy má nyo si Ökumeni -
kus Köz pont ban.

Az egye te mi gyü le ke zet Hé Ha (hét -
főn hat kor) ne vű  so ro za ta, amely a
tel je sen kü lön bö ző vi lág né ze tű, ko -
rú és hát te rű fi a tal fel nőt tek be szél -
ge tő kö re, eb ben a fél év ben a va ló sá -
got vizs gál ja kü lön bö ző szem pon tok -
ból. Volt már szó pél dá ul a mű vé sze -
ten át szű rő dő va ló ság mi ben lé té ről
Bá lint Ádám kép ző mű vésszel be szél -
get ve, de lesz olyan al ka lom is, amely
a fil mek va ló sá gát tár gyal ja ma gyar
fil mes szak em be rek se gít sé gé vel,
vagy ép pen az álom és a va ló ság kap -
cso la tát vizs gál ja egy álom ku ta tó val. 

A leg utób bi esz me cse re a bio e ti -
ka kér dés kö ré vel fog lal ko zott, és
mint hogy ez egy be esett a Lu ther-ott -
hon ál tal szer ve zett kon fe ren cia so -
ro zat ese dé kes té má já val, a meg nö -
ve ke dett lét szá mú hall ga tó ság a két
al kal mat össze köt ve együtt be szél ge -
tett a meg hí vott ven dé gek kel. Az
utób bi ak ez út tal hár man vol tak: dr.
So mo si György, a Ma gyar Bio e ti kai
Tár sa ság el nök sé gi tag ja, dr. Haj nal
Már ton or vos-fi zi kus és dr. Orosz
Gá bor Vik tor, az Evan gé li kus Hit tu -
do má nyi Egye tem (EHE) ad junk -
tu sa. A hall ga tó ság a Lu ther-ott -
hon és az egye te mi gyü le ke zet tag -
jai kö zül ke rült ki, va la mint az EHE
hall ga tói is kép vi sel tet ték ma gu kat.
Mo de rá tor ként e so rok író ja mű kö -
dött köz re.

Az egye te mi gyü le ke zet lel ké szé -
nek, Kör mendy Pet rá nak a kér dé sé -
re fe lel ve So mo si György össze fog lal -
ta, hogy bio e ti kai alap elv ként el ső sor -
ban a köz jó és a bi za lom, va la mint a
kö zös sé gi szem pon tok pri o ri tá sa ér -
vé nye sül, és azt is meg tud hat ták az
egy be gyűl tek, hogy akár va la mely jár -

vány ügyi kér dés ben is sze re pet kap -
hat e disz cip lí na. 

Orosz Gá bor Vik tor – aki dok to -
ri disszer tá ci ó já ban az em be ri mél -
tó sá got a ge ne ti ka, il let ve a gén te rá -
pia kon tex tu sá ban vizs gál ta – el -
mond ta: egye nes vo nal hú zó dik a
gén től az em be ri tár sa da lo mig, mert
egy ge ne ti kai de fek tus vagy a kö ré

cso por to su ló ku ta tás ki hat a tár sa da -
lom ra is. Pél da ként a „sta tus quo an -
te” el vet ér de mes em lí te ni: a tu do má -
nyos fej lő dés az zal is jár, hogy ha a
bir to kunk ba ke rü lő tu dás ról ki de rül,
hogy nagy ve szé lye ket is rejt, at tól
még nem mon dunk le ró la. A pre -
implan tá ci ós ge ne ti kai di ag nosz ti ka
kap csán az abor tusz vá lik né mi leg
oka fo gyot tá, hi szen egy be ül te tés
előt ti emb rió ese té ben ta lán ke vés -
bé ké nyes a ki mu ta tott de fek tus mi -
att le mon da ni ró la.

Ugyan ak kor – hang zott el a hall -
ga tó ság ré szé ről a kér dés –, ha va la -
mi ke vés bé ké nyes eti ka i lag, ak kor az
már eti kus? Orosz Gá bor Vik tor
vá la szá ból ki de rült: a bio e ti kai ha tá -
rok meg vo ná sa va ló ban rop pant ne -
héz föl adat, és óri á si ve szé lye ket
rejt ma gá ban. Tisz te let ben kell tar -
ta nunk egy más em be ri mél tó sá gát
Is ten és em ber előtt – hang sú lyoz -
ta, hoz zá té ve, hogy a fe le lős ség vál -
la lás ban ben ne van a té ve dés le he tő -
sé ge is.

Haj nal Már ton, aki je len volt a
2004-ben Kop pen há gá ban tar tott
öko ló gi ai kon fe ren ci án, szin tén a
fe le lős ség vál la lás ról be szélt. Vé le -
mé nye sze rint nem elég a kon fe -
ren ci á zás és a part ta lan be széd. Na -
gyon mar kán san fo gal maz ta meg,
hogy hol hú zó dik az egyes em ber fe -
le lős sé ge, és mi lyen esz kö zök kel ren -
del ke zik ak kor, ami kor olyan, a kör -
nye ze tet pusz tí tó esz kö zö ket hasz nál,
mint pél dá ul a busz vagy a lap top,
eset leg olyan húst eszik, amely nagy
arány ban tar tal maz a ki vá gott eső er -
dők he lyén ter mesz tett szó ját. II.
Já nos Pál pá pa egyik mon da ta is
elő ke rült, mely sze rint a kör nye ze ti
vál ság er köl csi és eti kai vál ság. Va ló
igaz, a kör nye ze té ért fe le lős sé get
nem vál la ló em ber vál sá ga er köl csi
ter mé sze tű.

A hall ga tó ság kö ré ben elő ke rül tek
más kér dé sek is az eu ta ná zi á ról és az
abor tusz ról, és han got ka pott egy kis -
sé ho lisz ti ku sabb szem lé let is, amely
a szen ve dést nem föl tét le nül prob le -
ma ti kus nak, ha nem bi zo nyos ese tek -
ben szük ség sze rű nek lát ja, de volt
olyan is, aki az or vo si köz re mű kö dés -
sel vég zett ön gyil kos ság kap csán
meg je gyez te, hogy az abor tusz is
ilyen gyil kos ság.

Azt a gon do la tot, hogy az em be -
ri mél tó ság ré sze kö zös ség be szü let -
ni és az élet vé gén kö zös ség ből tá voz -
ni, meg győ ző en tá masz tot ta alá,

aho gyan a kon fe ren cia fo ko za to san
kö zös be szél ge tés sé ala kult. Töb bek
vé le mé nye sze rint a be szél ge tés két
órá ja sem volt ele gen dő… Az zal
azon ban min den ki egyet ér tett, hogy
na gyon ér té kes ese mény nek adott he -
lyet a Lágy má nyo si Öku me ni kus
Köz pont.

g Lisz ka Vik tor

Kényes kérdések
hétfőn hattól

b A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná -
zi um múlt he ti szá munk ban is -
mer te tett kü lön le ges nap ján, a
De ák-na pon volt a meg hí vott
elő adók egyi ke Ga dó György
Pál er dő mér nök, ter mé szet vé -
del mi mér nök, aki az ál ta la szer -
kesz tő-ri por ter ként és társ ren -
de ző ként jegy zett, Al isz ka cí mű
film kap csán be szélt han ti nyelv -
ro ko na ink éle té ről. 

Az el múlt év ben az Evan gé li kus Élet
nép sze rű Ara rát ro va tá ban is rend -
sze re sen pub li ká ló Ga dó György Pál
tíz év vel ez előtt már járt nyu gat-szi -
bé ri ai nyelv ro ko na ink nál, és fil met is
for ga tott a Szo po csin csa lád éle té ről.
Most ar ra volt kí ván csi a for ga tó cso -
port, mennyit vál to zott az óta a han -
tik éle te. 

Már tíz éve is lát szott, hogy a
han tik több ezer éves ha gyo má nyos
kul tú rá ja ko moly vál to zás előtt áll. A
20. szá zad vé gén az ősi han ti te rü le -
tek alatt az oro szok a vi lág egyik leg -
na gyobb olaj me ző jét ta lál ták meg, és
ne ki kezd tek a ki ter me lés nek. Az
újabb olaj fú rók fel ál lí tá sá hoz az ős -
la ko sok en ge dé lyét ké rik, és meg is
kap ják. Cse ré be mo to ros szánt, ben -
zint aján dé koz nak a han tik nak. 

Tíz éve a Szo po csin csa lád köz vet -
len kö ze lé ben folyt a ki ter me lés,
ami azt ered mé nyez te, hogy el -
szennye ződ tek a vi zek, ke ve sebb lett
a hal és a vad. Al isz ka Szo po csin ak -
kor tíz éves volt. A stáb most ar ra tö -
re ke dett, hogy a húsz éves lány tör té -
ne tén ke resz tül mu tas sa be, mi lyen
le he tő sé gei van nak az újabb han ti
nem ze dék nek. 

Al isz ka egye te mis ta a han ti-man -
szijszki egye te men, és egy évet Bu da -
pes ten is töl tött a Ba las si In té zet
di ák ja ként. A fil men nyo mon kö vet -
het jük Al isz ka ha za té ré sét a szü lő -
föld jé re. A Szo po csin csa lá dot nyá -

ri szál lás he lyén ta lál ta a stáb. Egy fa -
ház ban él nek, kö rül be lül nyolc van ki -
lo mé ter re Ko ga lim tól, az olaj vá ros -
tól. Jo szif, a csa lád fő, Ri ma, a fe le sé -
ge és gyer me ke ik még a han tik ha -
gyo má nyos ha lá szó-va dá szó, rén -
szar vas te nyész tő éle tét élik. Húsz–
negy ven ki lo mé te res kör ze ten be lül

év sza kon ként kö ve tik a rén szar vas -
csor da vo nu lá sát. 

A film mu tat ja, amint meg ér ke zik
a csor da a csa lád nyá ri szál lás he lyé -
re. Az ál la tok ele in te fé lén kek, nem
mer nek az em be rek kö ze lé be jön ni,
az tán meg ba rát koz nak az asszo -
nyok kal. Köz ben ha za ér ke zik Sztyo -
pa is, Al isz ka ti zen nyolc éves öccse,
aki olaj ipa ri tech ni kum ban ta nul, és
sok más tár sá hoz ha son ló an ar ra ké -
szül, hogy egy kö ze li kút nál dol goz -
zon majd há rom he tes tur nu sok -
ban. Ez azt je len ti, hogy há rom he -
tet fog dol goz ni éj jel-nap pal, majd
há rom hét re ha za me het a csa lád já -
hoz az er dő be. Sztyo pa ab ban re -
mény ke dik, hogy egy szer majd csak
ki apad nak az olaj for rá sok, és ak kor
a han tik vissza tér het nek a ha gyo má -
nyos éle tük höz… 

A han tik táp lá lék szer zé se még
csak ugyan év ez re des ha gyo má nyo -

kat őriz. Re kesz tő ha lá sza tot foly tat -
nak, a fo lyó tel jes szé les sé gé ben szo -
ro san egy más mel lé le vert cö lö pök -
kel zár ják el a ha lak út ját, így azok
kény te le nek be le úsz ni a var sá ba. Az
egye te mis ta Al isz ka épp olyan ügye -
sen pu col ja a ha lat, mint édes any ja.
A Szo po csin csa lád egy re több kon -

zer vet fo gyaszt, bár Ri ma még ott hon
sü ti – ola jos ser pe nyő ben – a rend -
kí vül íz le tes han ti ke nye ret. 

A ha gyo má nyok mel lett ter mé sze -
te sen meg je len tek ná luk is a mo dern
tech no ló gia leg újabb vív má nyai: a
csa lád min den tag já nak van mo bil -
te le fon ja (bár a vé tel csak a lét ra har -
ma dik fo kán tö ké le tes), van té vé jük,
szá mí tó gé pük, né hány kony hai se -
géd esz kö zük, au tó juk, mo to ros szá -
njuk. A kör nye ze tük pe dig fo lya -
ma to san szennye ző dik az olaj tól. 

A kér dés: mi lesz a kö vet ke ző ge -
ne rá ció han ti csa lád ja i val? Akar ják-e,
tud ják-e még őriz ni őse ik nyu godt,
las sú élet rit mu sát, vagy el kap ja őket
is a ci vi li zá ció őrült tem pó ja? A ha -
son ló sor sú né pek éle tét fi gyel ve a jö -
vő nem sok jó val ke cseg tet. A fil met
rö vi de sen a szé le sebb kö zön ség is lát -
hat ja a Du na Te le ví zió mű so rán. 

g Já no si Va lé ria

Al isz kánál „Han tiországban”

Balról jobbra: Liszka Viktor, Orosz Gábor Viktor, dr. Hajnal Márton és
dr. Somosi György
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b Új ra in du lá sá nak huszadik év for -
du ló ját ün ne pel te már ci us 27-én
a Ma gyar Evan gé li u mi Ke resz -
tyén Di ák szö vet ség (MEKDSZ).
Több száz egye te mis ta és volt di -
ák gyűlt össze a budapesti Rhé -
ma Kon fe ren cia-köz pont ban,
hogy em lé kez ze nek és együtt
örül je nek. A MEKDSZ olyan
fe le ke zet kö zi szer ve zet, amely a
ma gyar egye te me ken, fő is ko lá -
kon mű kö dő ön te vé keny bib -
lia kö rö ket tá mo gat ja és fog ja
össze. Olyan di ák moz ga lom,
amely egy szer re öreg és fi a tal, hi -
szen ere de ti leg 1904-ben ala pí -
tot ták, majd 1949-es meg szű -
né se után 1989-ben le he tett új -
ra in dí ta ni.

A ke rek év for du ló meg ün nep lé se
al kal mat nyúj tott ar ra, hogy a je len -
lé vők fel idéz zék, mennyi min den
vál to zott az el múlt két év ti zed ben.
Be ve ze tés ként Pász tor Zol tán, a
MEKDSZ el nö ke kö szön töt te az
egy be gyűl te ket.

Jo nat han Lamb, az In ter na ti o nal
Fel lows hip of Evan ge li cal Stu dents
(IFES) nem zet kö zi szer ve zet volt
eu ró pai tit ká ra Pri o ri tá sok a di ák -
misszi ó ban cím mel tar tott elő adást.
Ki emel te, hogy a MEKDSZ, amely a
kez de tek től fog va az IFES tag szer ve -
ze te, Kö zép-Eu ró pa egyik leg erő -
sebb di ák moz gal ma. Ezt a mun kát

csak Is ten ere jé vel le het foly tat ni. Ap -
Csel 20,17–27 alap ján fog lal ta össze,
mi re kell oda fi gyel ni a di á kok kö zött
vég zett mun ká ban. A leg fon to sabb
alap el vek: az evan gé li um hű sé ges
hir de té se, a hi te les élet, az együtt ér -
ző azo no su lás a má sik kal, az „en ge -
del mes szen ve dés” és a lel ki fe gye lem. 

Ez után a di ák szö vet ség el múlt
húsz évé ben egy mást vál tó tit ká rok

– Her jecz ki Kor nél, Bern hardt Dó ra,
Fro uk je de Ho op, Sch wáb Zol tán és
Já ray Már ton – be szél tek él mé nye -
ik ről, ta pasz ta la ta ik ról.

A prog ra mok kal pár hu za mo san,
il let ve az ebéd szü net ben le he tő ség
nyílt a MEKDSZ-mú ze um meg lá to -
ga tá sá ra, ahol az el múlt húsz év re -
lik vi á it gyűj töt ték össze, va la mint a
di ák kö rök ből ki ke rült mű vé szek
mun ká i nak meg te kin té sé re. A lá to -

ga tók meg is mer het tek több, a
MEKDSZ-szel együtt mű kö dő ke -
resz tény szer ve ze tet is.

A dél utá ni prog ram nyi tá nya ként a
je len le gi tit kár be szélt a di ák szö vet ség
jö vő ké pé ről. Já ray Már ton be mu tat ta
az ép pen in du ló ban lé vő új pro jek te -
ket is, töb bek kö zött a lel ki gon do zói
kép zést, az ön kén tes évet és a re for má -
tus, az evan gé li kus és a bap tis ta teo -

ló gu sok kö zös bib -
lia kö rét. Meg fo gal -
ma zá sa sze rint a
MEKDSZ „nem
olyas mi, amit csi -
ná lunk, ha nem ami
tör té nik ve lünk”,
vagy is ben ne új ra
és új ra Is ten mun -
ká ját él het jük át.

A részt ve vők ez -
után vi deo fel vé tel -
ről meg néz het ték
az IFES ve ze tő i nek
szü le tés na pi üd -
vöz le tét, majd kis -
cso por tok ban öt -

let el het tek ar ról, ho gyan mű köd het -
ne job ban a szer ve zet és a már vég -
zett di á kok kö zöt ti kap cso lat tar tás.

A na pot kö zös imád ság és a szin -
te már a MEKDSZ him nu szá nak
szá mí tó ká non el ének lé se zár ta: „Az
Is te né le gyen min den di cső ség! Ör -
ven dez zen az Úr az ő né pé nek! Egész
éle tem mel Uram di csé rem, ál dom az
ő szent ne vét, amíg élek.”

g Adá mi Má ria

MEKDSZ: az öreg-ifjú moz ga lom

Az előadó – szibériai zuzmószőnyegen
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Szer da van, ha za fe lé ta rtunk a za -
jos pes ti csúcs for ga lom ban. Las san
ki ju tunk a nagy for ga tag ból, már
csak egy ne ki ru gasz ko dás kell hoz zá.
Er re az utol só ne ki ru gasz ko dás ra vá -
runk a lám pá nál: Nagy kő rö si út,
Ha tár út ke resz te ző dé se. Há rom
sor ban fi gyel jük a lám pát, mi kor ad
sza bad jel zést, mi kor sza ba dul ha -
tunk már. 

Ol dalt, a leg szél ső sor mel lett, tán
jár da sincs ott, egy em ber bo tor kál a
szél ben, csúsz kál is a még ép pen el
nem ol vadt hó fol tok kö zött. Nem fi -
a tal már, akár az öt ve net is meg él te,
in nen ne he zen lá tom, mi vel mi ép pen
a túl szé len ál lunk, el ső nek a sor ban.
Ru há ja ko pott, ki csit haj lék ta lan ba
haj lik, a fe je fe det len, ügyet le nül
kap kod a sap ká ja után, amit a szél
fúj ha tott le a fe jé ről. Köz ben dü lön -
gél, rosszul lép, ép pen csak el tud ja
ér ni az egyik óri ás pla kát -áll vány
lá bát. Lá tom, hogy a szom széd ko csi -
ban is ész re vet ték. „Biz tos ré szeg” –
ol va som le az anyós ülé sen ülő szá já -
ról a sza va kat. 

Köz ben a sap ka ment he tet le nül
re pül to vább a szél ben. Az em ber is -
mét ne ki in dul, de el csú szik. Es té ben

is mét az osz lop ba ka pasz ko dik, ül -
ve ma rad a tö vé ben. Pró bál fel áll -
ni, de mind un ta lan ki csú szik a lá -
ba, úgy tű nik, hogy az ere je is las -
san el fogy, ha nyatt fek szik, majd új -
ra meg pró bál fel tá pász kod ni, de
vissza esik. És új ra… En nek az ered -
mé nyét már nem lá tom, a lám pa
zöld re vált, már du dál nak mö göt -
tem. Be le ta po sok a gáz ba, köz ben
eszem be jut, ta lán hív ni kel le ne a
112-t vagy va la mi lyen ha son ló szá -
mot. És mit mond jak ne kik? Egy em -
ber fek szik a Ha tár út, Nagy kő rö si
út sar kán? És én ki va gyok, és hol
va gyok, és…? Vé gül nem hí vok sem -
mi lyen szá mot, csak a lel ki is me re -
te met nyug tat ga tom: biz to san se gít
majd ne ki va la ki. Va la mi lyen ir gal -
mas sa ma ri tá nus.

Más nap is mét ha za fe lé a lám pá -
nál. Úgy in té zem, hogy a leg szél ső sor -
ba ke rül jek, ahon nan jól lát ni az út
mel let ti te rü le tet. Nincs ott sem mi. De
teg nap ott volt. Tu dom! És azt is tu -
dom, hogy a ke se rű ség a szí vem ben,
ami ért nem se gí tet tem, még na gyon
so ká ig ott lesz: nem vál tam sa ma ri -
tá nus sá.

g Bak Pé ter

De hol van nak
a sa ma ri tá nu sok?

b A hús vét ün ne pé hez el vá laszt ha -
tat la nul hoz zá tar to zik a hús vé -
ti to jás, amely nek dí szí té sé re
szám ta lan for mát ta lált az ün -
nep re ké szü lő em ber: hí mes to -
jás, írott to jás, pat kolt to jás. Mi
most – nem vé let le nül – a pé csi
evan gé li kus gyü le ke zet  egyik
ak tív tag já tól, a gyü le ke zet Lu -
ther-ró zsa Ala pít vá nyá nak el nö -
ké től kér dez tük, ho gyan ké szül
az ün nep re. Ol va só ink ta lán
még em lé kez nek rá: ta valy a
Mo so nyi Éva né pi ipar mű vész
ke resz tes mo tí vu mok kal dí szí -
tett hús vé ti to jás kol lek ci ó já ról
ké szült fel vé tel volt az Evan gé li -
kus Élet ün ne pi szá má nak cím -
lap fo tó ja…

– Szá mom ra na gyon fon tos a hús -
vét ün ne pe, de az ezt meg elő ző fel -
ké szü lés, a böjt idő sza ka is. Sok te -
en dő vel, oda fi gye lés sel, el mé lyü lés -
sel te li. A Lu ther-ró zsa Ala pít vány el -
nö ke ként, mun ka tár sa im mal együtt
a rá szo ru lók ra is gon do lunk. Ha gyo -
má nyo san szer ve zet ten, a lel ké szek
sze mé lyes köz re mű kö dé sé vel já ru -
lunk hoz zá son ká val és utal vánnyal
az ün ne pi asz tal kí ná la tá hoz. Ugyan -
ak kor, mint to jás író, az éj sza kai órák
je len tős ré szé ben to jás fes tés sel fog -
lal ko zom. Ez so sem fá raszt, in kább
ki kap csol.

Szá mom ra a to jás az élet, a fel tá -
ma dás szim bó lu ma, mint ahogy so -
kan így gon dol ják szer te a vi lá gon. A
hús vé ti to jás pi ros szí ne Krisz tus
ki on tott vé rét is szim bo li zál ja. A
hús vé ti to jás nem csupán dísz tárgy,
ha nem – mint táp lá lék – a hosszú
böjt utá ni fon tos élel mi szer, a hús vé ti
„szen tel mé nyek” kö zé tar to zik, a
son ká val együtt. Az, hogy a to jás hé -
ja ün ne pi dísz be öl tö zik, pi ros ra szí -
ne zik és min ták kal dí szí tik, csak
erő sí ti ezt. Min den min tá nak, de
még az osz tó kö rök nek is meg van a
je len tő sé gük. A hí vő asszo nyok a
to jás ra a vi rág min ták mel lett val lá si
je le ket is ír tak. Gyűj tő mun kám so rán
sok szép ke resz tes mo tí vu mot is mer -
tem meg. Egy er dé lyi to jás min ta
még Krisz tus sír ját is meg je le ní ti, egy
szép tu li pá nos to já son pe dig fel irat
hir de ti: „Krisz tus föl tá ma dott, hal le -
lu ja!”

– Ho gyan kez dő dött, kik vol tak az
el ső ta ní tó mes te rek?

– Csa lá dom ban min den ki dol -
gos, ügyes ke zű volt. Gye rek ko rom -
ban sok időt töl töt tem anyai nagy ma -
mám mal, aki mun ká ja mel lett so kat
ké zi mun ká zott, kö tött, és hús vét kö -
ze led té vel sa ját kéz zel ké szí tett gyö -
nyö rű hí mes to já sa i val aján dé koz ta
meg az összes szom szé dot, is me rőst.
Így már na pok kal hús vét előtt a vi -
asz il la ta ter jen gett a kony há ban, és
ve lem, kis uno ká já val for gat ta a pi -
ros fes tő lé ben a to já so kat. Má sik ta -
ní tó mes te rem, Kungl Mi hály né, Éva
né ni Ké kesd ről szár ma zott, on nan
hoz ta ma gá val a fa lu dí szít mény -
kin csét, amit óvo dás ko rom tól én is
ír tam a to jás ra. „Ír tuk” – ezt a ki fe -
je zést hasz nál juk ma is – az úgy ne -
ve zett író ka se gít sé gé vel, amit gi cá -
nak ne ve zünk. Bár Éva né ni már jó
év ti ze de nincs köz tünk, de még őr -
zöm az ál ta la hasz nált szer szá mot, a
sző lő vessző vé gé re te kert ap ró fém -
csö vecs két.

A tech nika na gyon egy sze rű: a

gi cá val for ró méh vi aszt vi szünk fel a
to jás fe lü le té re, majd a to jást nö vé -
nyek ből nyert fes tő le vek kel fest jük
meg. A szí ne zés hosszas kí sér le te zést
je lent, mely nek so rán sok szí nű, vál -
to za tos for ma- és szín vi lág bir to ká -

ba ju tot tam. Ki me rít he tet le nek a le -
he tő sé gek, min dig van va la mi új,
ami el va rá zsol.

Hús vé ti szo kás ként in dult, de má -
ra éle tem szer ves ré szé vé vált a to jás -
írás és min den eh hez kö tő dő is me -
ret, te vé keny ség. Nem csak a böj ti
idő szak ban, ha nem szin te fo lya ma -
to san, egész év ben.

– Hon nan szár maz nak a to jás ra
ke rü lő min ták?

– Elő ször csak a nagy ma ma min -
tá it raj zol tam. A bú za vi rá got, a ge reb -
lyét. Fel nőtt fej jel fe dez tem fel a min -
ták gaz dag tár há zát. Sze mé lyes kap -
cso la tok ré vén ka pott min ta raj zok
után pub li ká ci ók ból bő ví tet tem is me -
re te i met, és mú ze u mok ban ku tat tam
újabb és újabb mo tí vu mok után.
Ezek év ről év re gya ra pod tak. Elő ször
pa pír ra raj zol tam őket, mint min den -

ki más. A to jás azon ban va ló di tér be li
tárgy, ezért né hány éve a kü lön bö ző
min tá kat pa pír he lyett ele ve üres to -
jás hé jak ra kezd tem ír ni. 2007-ben,
ami kor még „csak” ezer öt száz da rab
volt be lő le, ma gyar re kord dá nyil vá -

ní tot ták, de má ra már több mint
két ezer da rab ból áll a gyűj te mé nyem,
és nincs kö zöt tük két egy for ma.

– Hol ta lál koz ha tunk al ko tá sa i val?
– Tag ja va gyok a Kap tár Egye sü -

let nek, így éven te több cso por tos ki -
ál lí tá son lát ha tók al ko tá sa im szer te
az or szág ban. Tö rek szem ar ra, hogy
ön ál ló ki ál lí tá so kon is be mu tas sam
eze ket a tö ré keny va rázs la to kat.
Szü lő vá ro som ban, Pé csett, ahol je -
len leg is élek, már sok szor ta lál -
koz hat tak ve lük az ér dek lő dők: a
nép raj zi mú ze um ban, mun ka he -
lyem, a „nagy pos ta” elő csar no ká -
ban vagy leg utóbb pél dá ul a pé csi vi -
lág örök sé gi hely szí nen, a Cel la Sep -
tic ho rá ban. Sok gye re ket, fel nőt tet
meg is mer tet tem már a ha gyo má -
nyos to jás dí szí té si tech ni ká val is,
így ok kal re mél he tem, hogy szá -
mos csa lád ban ke rül az asz tal ra sa -
ját ké szí té sű írott to jás.

2010-ben Pécs az egyik eu ró pai
kul tu rá lis fő vá ros. En nek tisz te le té -
re hús véthét főn 2010 da rab – kü lön -
bö ző min tá jú – hí mes to jást mu ta tok
be a pé csi dóm előtt egy ha tal mas
szal ma fé szek ben. Ez zel sze ret nék
tisz te leg ni az örö költ ha gyo mány
előtt, és szeretném kö szön te ni a
hús vé tot. Sze re tet tel vá rom az Evan -
gé li kus Élet min den ér dek lő dő ol va -
só ját is er re az ese mény re.

g S. A.

ME G HÍ VÓ E G Y MIND ÖSSZ E K ÉT ÓR ÁN ÁT L ÁT H A TÓ K I ÁL LÍ  TÁ S R A

Evan gé li kus né pi ipar mű vész
Eu ró pa kul tu rá lis fő vá ro sá ban

Mo so nyi Éva idén 2010 ma ga „hímezte” to jás sal ün nep li a hús vé tot

Cho pin
Két száz éve szü le tett a „ze ne po é tá ja”

Az Evan gé li kus Teo ló gus ott hon ká pol ná já ban (Bu da pest XIV., Ró zsa -
völ gyi köz 3.) az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) Egy ház ze -
nei Tan szé ké nek szer ve zé sé ben áp ri lis 12-én 18 óra kor Ober frank Pál -
lal, a Veszp ré mi Pe tő fi Szín ház igaz ga tó já val be szél get Smi dé li usz Gá -
bor De ák té ri evan gé li kus lel kész hit ről, köl té szet ről és ze né ről.

Az est ze nei elő adói az EHE kán tor sza ká nak ta ná rai, Elek Szil via (zon -
go ra), Heim Mer ce desz (ének), Kincz ler Zsu zsan na (ze ne tör té net) és di -
ák jai, Bart hos Mó ni ka (ének), Ta kács Dó ra (ének). Ven dég mű vé szek: Kán -
tor Ba lázs (gor don ka mű vész), Pál he gyi Má té (fu vo la mű vész).

Az es tet a hall ga tói ön kor mány zat szer ve zé sé ben a köl té szet éj sza ká -
já val foly tat juk. Min den kit sze re tet tel vá runk!

H I R D E T É S

„Jé zus ha lál ra ada tott bű ne in kért, és fel tá masz ta tott meg iga zu lá sun kért.”
(Róm 4,25) Az Evan gé li kus Al ko hol- és Szen ve dély be teg-men tő Misszió
csen des he tet tart a szar vas-ótemp lo mi evan gé li kus gyü le ke zet Kö zép -
hal mi Misszi ó já ban áp ri lis 12-től 16-ig. Sze re tet tel hív juk az al ko hol- és
szen ve dély be teg ség ben, va la mint de presszi ó ban érin tett, lel ki gyó gyu -
lást, meg erő sö dést ke re ső test vé re in ket. Lel kész  test vé re in ket kér jük, biz -
tas sák és se gít sék a rá szo ru ló kat, hogy részt ve hes se nek az al kal mon. Rész -
vé te li díj 8000 fo rint sze mé lyen ként. A rá szo ru ló kat le he tő ség sze rint
tá mo gat juk. Min den ki hoz zon ma gá val tisz tál ko dá si sze re ket, Bib li át és
jegy zet fü ze tet. Ér dek lőd ni és je lent kez ni áp ri lis 8-ig le het dr. Sár kány
An gyal or vos nál (20/824-6669) és Sel me czi La jos lel kész nél (34/383-819
vagy 20/824-3011). Az ét ke zés biz to sí tá sa mi att kér jük az ér dek lő dő ket
a je lent ke zés idő pont já nak be tar tá sá ra.

H I R D E T É S

Nyi tott szív vel
A Pes ti Evan gé li kus Egy ház me gye misszi ói al kal mát áp ri lis 18-án, va sár -
nap 16 órai kez det tel tart ja a Rá kos szent mi há ly–Sashalmi Evan gé li kus
Egy ház köz ség temp lo má ban (1161 Bu da pest, Hő sök te re 11.).

A PROG RAM:
• 16.00: Ének lés. Meg nyi tó: Győ ri Já nos Sá mu el egy ház me gyei

misszi ói elő adó
• 16.10: Bör ön te Már ta, a ven dég lá tó gyü le ke zet lel ké sze

és Il lés né Vin c ze Éva elő adó a Co da cso port szol gá la tá ról
• 17.15: Ben ce Zsó fi ke nyai út já ról tart be szá mo lót
• 18.00: Él vez zük a rá kos szent mi há lyi evan gé li kus test vé rek ven dég lá tá sát
• 18.30: Zá ró áhí tat

H I R D E T É S

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

Ra dos né Len gyel An na
or szá gos fel ügye lő-he lyet tes, 

a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

H I R D E T É S

Név jegy: Mo so nyi Éva
to jás író né pi ipar mű vész
Vég zett sé ge: pe da gó gus,

marke ting me ne dzser,
szakköz gaz dász

Lak hely: Pécs
Mun ka hely: Ma gyar Pos ta Zrt.,

ko or di ná tor
Dí jak: Ma gyar Kéz mű ves

Remek 2008,
Szak mai ní vó díj 2009
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Húsvét 2. napja. Liturgikus szín: fehér. Lekció: Lk 24,13–35; 1Sám 2,1–6.
Alapige: 1Kor 15,21–23. Énekek: 221., 259.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német) Johannes Erlbruch; de. 11. (úrv.)
Balicza Iván; du. 6. Bence Imre; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.) Herzog Csaba;
Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Zay Balázs; Csillaghegy-Békásmegyer,
III., Mező u. 12. de. 10. (úrv.) Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.)
Hokker Zsolt; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. (úrv.) Bátovszky Gábor; V., Deák
tér 4. de. 9. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.) Gáncs Péter; du. 6. Kulcsár
Zsuzsanna; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; VIII., Karácsony S.
u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; IX., Gát u. 9. (katolikus templom) de. 11. (úrv.) Véghelyi
Antal; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. (úrv.) Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai
út 10. de. 8. (úrv.) dr. Joób Máté; de. 11. (úrv.) dr. Joób Máté; XI., Németvölgyi út 138.
de. 9. dr. Blázy Árpád; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Balicza Iván;
Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; XIII., Kassák
Lajos u. 22. de. 10. (úrv.) Kendeh György; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy
Tamásné; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamásné; Pestújhely, XV., Templom
tér de. 10. (úrv.) dr. Szabó Lajos; Rákospalota, XV., Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de.
10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv.)
Fekete Gy. Viktor; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. (úrv.) Vető István;
Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. (úrv.) Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik
tér de. 9. (úrv.) Grendorf Péter; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.)
Grendorf Péter; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Nagyné Szeker Éva;
Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc, XVIII.,
Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) dr. Korányi András; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83.
(református templom) de. 8. (úrv.) dr. Korányi András; Kispest, XIX., Templom tér 1.
de. 10. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel;
Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16.
de. 10. (úrv.) Kertész Géza; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. (úrv.) Endreffy Géza;
Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. dr. Lackner Pál.
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Húsvét ünnepe. Liturgikus szín: fehér. Lekció: Mk 16,1–8; Ézs 26,14.19.
Alapige: Jel 1,9–18. Énekek: 215., 216.

I., Bécsi kapu tér de. 5.  (hajnali, úrv., feltámadási liturgia); de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta;
de. 10. (német, úrv., gyermekistentisztelet) Johannes Erlbruch; de. 11. (úrv.) dr. Fabiny Tamás;
du. 6. Bencéné Szabó Márta; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.) Veperdi Zoltán;
II., Modori u. 6. de. 3/4 11. (úrv.) Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u.
9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy-Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. (úrv.)
Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.) Hokker Zsolt; Újpest, IV.,
Lebstück M. u. 36–38. de. fél 6. (hajnali virrasztás, úrv.) Solymár Péter Tamás; de. 10. (úrv.)
Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 5. (hajnali, úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de.
9. (úrv.) Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv., kantátás) Smidéliusz Gábor; de. 11.  (gyermek-
istentisztelet) Grendorf-Balogh Melinda; du. 6. (úrv., Tamás-mise) Gáncs Péter; VII.,
Városligeti fasor 17. de. háromnegyed 5. (hajnali, úrv.) Pelikán András; de. 11. (úrv.) Aradi
György; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. (úrv.) Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10.
(szlovák, úrv.) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. (úrv.) Szabó
Bertalan; IX., Gát u. 9. (katolikus templom) de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya, X.,
Kápolna u. 14. de. 5. (hajnali, úrv.) Benkóczy Péter; de. 10.  (úrv.) Benkóczy Péter; Kerepesi
út 69. de. 8. (úrv.) Tamásy Tamás; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy
Árpádné; de. 11. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; de. 11. (gyermekistentisztelet) dr. Blázy Árpád;
du. 6. (vespera) dr. Joób Máté; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) dr. Joób Máté;
Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; Budahegyvidék,
XII., Kék Golyó u. 17. de. 5. (hajnali, úrv.) Keczkó Pál; de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; XIII., Kassák
Lajos u. 22. de. 10. (úrv.) Kendeh György; XIII., Frangepán u. 41. de. fél 9. (úrv.) Kendeh
György; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV. Gyarmat u. 14. de.
fél 10. (úrv.) Tamásy Tamás; Pestújhely, XV., Templom tér de. negyed 6. (hajnali, úrv.) Kendeh
K. Péter; de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Régi Fóti út 73. (nagytemplom)
de. 10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv.,
gyermekek húsvétja) Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. 5. (hajnali, úrv.)
Vető István; de. fél 11. (úrv.) Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. (úrv.) Vető
István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr,
XVII., Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146.
de. 9. (úrv.) Grendorf Péter; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Grendorf Péter;
Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) Győri Gábor; Pestszentimre, XVIII.,
Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. (úrv.) Győri Gábor; Kispest, XIX., Templom
tér 1. de. 10. (úrv.) Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. (úrv.) Széll Bulcsú;
Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák
tér de. fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Solymár
Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. (úrv.) Endreffy Géza; Budakeszi, Fő út 155.
(gyülekezeti terem) de. fél 10. (úrv.) dr. Lacknerné Puskás Sára.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

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
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.

Evan gé li kus is ten tisz te let a Ma gyar Rádi ó ban
Áp ri lis 2-án, nagy pén te ken 10.04-től is ten tisz te -

le tet hall ha tunk az MR1 – Kos suth rá dió hul lám hosszán Csor ná ról. Igét
hir det Tu bán Jó zsef lel kész.

H I R D E T É S

b Éven ként meg ren de zett csen -
des nap juk ra gyűl tek össze nyug -
dí jas pap nék és pap nők már ci -
us 27-én, szom ba ton a bu da -
pes ti De ák té ri gyü le ke zet ter -
mé ben. A szí nes nek ígér ke ző
prog ram ra – D. Sze bik Im ré né,
Má ria nyu gal ma zott püs pök -
né asszony ki tar tó hí vo ga tá sá -
nak ered mé nye ként – hat van öt
részt ve vő vel telt meg a te rem. 

A ta lál ko zó cí me ként meg adott kér -
dés – Hon nan jöt tünk? Mer re tar -
tunk? – a nyug dí jas pap nék már
meg fu tott pá lyá já ra utalt, de ar ra is,
ami még előt tük áll.

D. Ke ve há zi Lász ló nyu gal ma zott
lel kész Az egy ház ha jó ja a 20. szá zad
má so dik fe lé ben cím mel meg tar tott
elő adá sa evan gé li kus kö zös sé günk
kö zel múlt ját dol goz ta fel. Kel lő ér zé -
keny ség gel idéz te fel az el múlt év ti -
ze dek ese mé nye it, tud ván, hogy azt
a pap nék és lel kész  fér jük eset leg egé -
szen más ként él ték meg a sa ját szol -
gá la ti he lyü kön. 263. éne künk ké pi
vi lá gát fel hasz nál va hul lá mok ról be -
szélt, me lyek oly kor ré misz tő mó don
meg ráz ták egy há zunk ha jó ját, össze -

zi lál va a ben ne ülő le gény sé get. Ám
a csen des nap „mű sor fü ze té be” még -
is az ének szö veg má sik so ra ke rült vi -
gasz ta lá sul, egy ben az elő adó hit val -
lá sá ul: „ …ő meg vív hat ten ge rek kel!”
Elő adá sa zá rá sa ként D. Ke ve há zi
Lász ló a jól is mert la tin mon dást –
Na vi ga re ne ces se est, vagy is ha józ -
ni szük sé ges – szel le me sen tet te át
szen ve dő szer ke zet be. Ez zel a nyel -
vi já ték kal mu ta tott rá az egy ház
meg tar ta tá sá nak egyet len mód já ra:
(Is ten től) kor má nyoz tat va len ni
szük sé ges!

A fel kért hoz zá szó lók – Zász ka -
licz ky Pé ter né, Ág nes és Ben c ze And -
rás né, Tí mea – val lo má sa az elő adás
zá ró gon do la tát húz ta alá. Ők is Is ten
ve ze té sé ről be szél tek. Ar ról, hogy
egye dül az Úr tesz al kal mas sá a ránk
bí zott fel ada tok vég zé sé re. A pap né -
ként el töl tött év ti ze dek re Ág nes in -
kább már vissza te kin tett. Nyug dí jas -
ként ugyan adód nak még meg bí za -
tá sok, de már nem „fe le lős a gyü le -
ke ze tért”. Tí mea még ak tí van szol gál
fér je mel lett Szé kes fe hér vá ron. El té -
rő tem pe ra men tu mú pap nék, bár
kö zös ben nük, hogy mind ket ten a ta -
ní tó női hi va tást vá lasz tot ták. Ám
ami még fon to sabb: en ged tek Is ten
ve ze té sé nek….

Így kor má nyoz ta az Úr is ten Schu -
lek Ti bor né Ma jo ross Edit élet út ját is,
amely a Ter mő csip ke bo kor cím mel a
kö zel múlt ban meg je lent könyv ből
meg is mer he tő. A mű vel lel kész fe le -
ség, fes tő mű vész édes any já nak ál lít
mél tó em lé ket lá nya, Thur nay Bé lá -
né. Fér jé vel együtt jött el Vil ma a
csen des nap ra, hogy él ve ze tes könyv -
be mu ta tót tart son.

A nap prog ram ját gaz da gí tot ták az
ebéd utá ni cso port be szél ge té sek és
Beate Pesch ké nek, a Ba jor Pap né -
szövet ség kép vi se le té ben ér ke zett
ven dég nek a kö szön tő sza vai.

Az al ka lom ke re tét a nyi tó- és a
zá ró áhí tat ad ta. Itt zés Ist ván lel -
kész Jel 2,3 alap ján szólt a nap ele -
jén ar ról, hogy a szol gá la tok ban
könnyen meg fá rad hat az em ber, el -
lan kad ben ne az el ső sze re tet, a
tűz. Ám an nak a Krisz tus nak az ir -
gal má ra em lé kez het, ah hoz az Úr -
hoz tér het vissza a hí vő, aki ről tud -
ja, hogy nem szű nik meg te remt mé -
nye i ért ég ni.

Zá ró áhí ta tá ban e so rok író ja a
biz ta tást erő sí tet te meg, egy má sik
ké pet fel hasz nál va: ab ba a Krisz tus -
ba ka pasz kod ha tunk, aki meg akar
tar ta ni ben nün ket.

g B. Pin tér Már ta

Is ten től kor má nyo zot tan

Ta más-mi se lesz áp ri lis 4-én, hús vét ün ne pén a De ák té ri evan gé li kus temp lom ban.
17.45-től kö zös ének lés, 18 órá tól is ten tisz te let. Té ma: Mi tör tént? Igét hirdet Gáncs Péter
püspök. Az is ten tisz te let után sze re tet ven dég ség re vá runk min den kit.
Bő veb ben: http://ta mas mi se.min den ki lap ja.hu.

H I R D E T É S

Az Észa ki Egy ház ke rü let nyug dí jas
lel ké szei már ci us 24-én is mé t össze -
gyűl tek az észa ki püs pö ki hi va tal -
ban. Az éven te meg ren de zett ta lál -
ko zón idén ti zen öt lel kész je lent
meg, hogy meg ossza egy más sal és
a ke rü let el nök sé gé vel az el múlt

idő szak örö me it és bá na ta it. A ta -
lál ko zón D. Sze bik Im re nyu gal -
ma zott püs pök tar tot ta a kez dő áhí -
ta tot, majd dr. Fa bi ny Ta más püs -
pök be szélt – ké pek kel il luszt rált
elő adás ke re té ben – né hai Ke ken
And rás lel kész ről. Ben czúr Lász ló

fel ügye lő a kö zel gő egy há zi ese -
mé nyek ről adott tá jé koz ta tást, je lez -
ve, hogy az egy ház ve ze tés szá mít a
már nem ak tív lel ki pász to rok szol -
gá la tá ra is.

g Hor váth-He gyi Áron
fel vé te le

Nyug dí jas lel ké szek ta lál ko zó ja észa kon
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A ki fe je zés két tag ja ele ve nem il lik
egy más hoz. Tűz és já ték…

Nem tu dom, hogy an nak a kor osz -
tály nak, amely nek tag jai már esz mél -
tek a vi lág há bo rú ide jén, mit je lent a
tű zi já ték. Ne kem a fé lel met, a bajt
idé zi. Em lé kez tet a dör re né sek re, az
erő sö dő si ví tás ra, ame lyet az ég ből
hul ló bom ba kelt, az ez után kö vet -
ke ző ret te ne tes, föl det ren ge tő dü bör -
gés re; em lé kez tet a sí ró, imád ko zó
asszo nyok ra, akik azért kö nyö rög -
tek az óvó hely sö tét jé ben, hogy még
egy szer meg lát has suk az eget. Gyer -
tyát, pet ró le um lám pát nem le he tett
hasz nál ni, mert az gyor san fo gyasz -
tot ta a le ve gőt.

A lát vány, amely a ha lot ti csend be -
áll tá val, a lé gi ri a dó le fú já sa után ki -
me rész ke dő ket fo gad ta, min den el kép -

zel he tőt fe lül múlt, ha az óri á si, bűz -
lő por ren ge teg egy ál ta lán lát ni en ged -
te. Há zak he lyén óri á si gö dör, fek vő, gi -
lisz ta alak ra zsu go ro dott lám pa osz lo -
pok, tö ves tül ki for dult fák, si kol to zó,
két ség be esett em be rek…

Az em ber „le győz te a ter mé sze tet”
(?), a leg fé lel me te sebb erők kel ját szik,
szó ra koz ta tás ra hasz nál ja a tü zet, a
vi zet, bir to kol ja csil la gok pil la na to -
kig tar tó kon ku ren ci á ját – mil li ó kért.
Tob zó dik a lát vány ban, ámul va cso -
dál ja a le ve gő ben szét szó ró dó szik ra -
tö me get, amely nek leg ke vés bé erős
hang ha tá sa is pá ni kot, ha lál fé lel -
met kelt az ál la tok ban.

Min den ho vá be fér kő zik a „ne kem
er re is te lik” men ta li tás. La ko da lom -
ba, szü le tés na pi tor tá ra, nem ze ti ün -
ne pek be. Már nem is ün nep az, ami -

kor nem rob ban, sis te reg vagy szik rá -
zik va la mi, óri á si ma gas ság ban. 

Lát tál már tűz ben meg égett em be -
re ket? Zú gó ár víz elől ro han va me ne -
kü lő ket?

Úgy gon do lom, hogy az öröm nek,
az ün nep lés nek nem a tű zi já ték a he -
lyes for má ja. A tűz ad jon me le get, vi -
lá gít son. Az em ber ne pró bál gas sa,
hogy a Te rem tő nek med dig tart a tü -
rel me! A csil la gok iga zán szé pek. Ta -
lán azért is van nak, hogy több ször
eszed be jus son, hogy az ég re nézz?!
Mert ha fel né zel, már nem te he ted
meg, hogy ne rá gon dolj!

Hány em ber fa gyott meg ezen a té -
len Ma gyar or szá gon? Hány gye rek
kap hat na na pon ta egy szer me leg ételt
az el pu fog ta tott mil li ók ból?

g Dr. Sch rott Gé za

Tű zi já ték

b 2010 ja nu ár já ban meg nyílt az
el ső ta nya si áruk bolt ja Bu da -
pest XVI II. ke rü le té ben, a Ha -
van na-la kó te le pen. A bolt meg -
nyi tó ján Ba logh Jó zsef, a Ma -
gyar or szá gi Ta nyá kon Élők Egye -
sü le té nek el nö ke ki emel te: a
kez de mé nye zés sel a vá ros és a vi -
dék egy aránt nyer het, mi vel a fő -
vá ro si ak ki vá ló mi nő sé gű ma -
gyar ter mé kek hez jut nak, a ta -
nyán élők pe dig ér té ke sí te ni tud -
ják ter mé ke i ket. Ch la dek Ti bor -
ral, a kez de mé nye zés evangé li -
kus öt let gaz dá já val, a bolt társ -
tu laj do no sá val be szél get tünk.

– Mi vel évek óta is me rem Önt,
nem volt na gyon meg le pő szá mom -
ra, hogy ilyen ne mes cé lú vál lal ko zás -
ba kez dett. El gon dol kod ta tó azon ban,
hogy eb ben a kü lö nö sen is ne héz
gaz da sá gi hely zet ben meg mer te ten -
ni ezt a lé pést. Mi kész tet egy hú szas
éve i ben já ró fi a talt er re?

– Hi szem, hogy min den ki a ma ga
sze ren csé jé nek a ko vá csa, a ne héz kö -
rül mé nyek pe dig ar ra va lók, hogy le -
győz zük és meg vál toz tas suk őket. Je -
len leg a leg na gyobb el len zé ki párt
par la men ti frak ci ó ja me ző gaz da sá -
gi és kör nye zet vé del mi ka bi net jé nek
mun ka tár sa ként dol go zom. Nap
mint nap a ha zai ag rá ri um, a vi dék
prob lé má i val fog lal koz va fo gal ma zó -
dott meg ben nem a gon do lat, hogy
eb be a vál lal ko zás ba be le kezd jek.

A ta nya si áruk bolt já nak lét re ho -
zá sá val alap ve tő en két célt kí vá nunk
szol gál ni. Egy részt hogy a ta nya si
élel mi sze rek pi ac ra ju tá sát elő se gít -
sük, más részt pe dig hogy ked ve ző ár -
fek vés sel hoz zunk for ga lom ba jó
mi nő sé gű ha zai ter mé ke ket. Tud va -
le vő, hogy az úgy ne ve zett bio é lel mi -
sze rek a tár sa da lom nagy ré sze szá -
má ra meg fi zet he tet le nek, a mul tik
pol cai pe dig ros ka doz nak a túl nyo -
mó részt kül föl di, a ha za i nál rosszabb
mi nő sé gű áruk tól, ame lyek ér de kes
mó don az im port költ sé gek da cá ra is
ol csób bak tud nak len ni a ma gyar ter -
mé kek nél. Mi e ket tő kö zött ta lál tuk
meg a kö zép utat, a bolt ban jó mi nő -
sé gű, ta nya si ter mékeket for gal ma -
zunk min den ki szá má ra el ér he tő
áron.

– Bi zo nyá ra szé le sebb kö rű össze -
fo gás van a mun ka mö gött… Kik se -
gí tet ték a bolt meg va ló su lá sát?

– El ső ként em lí tem meg üz let tár -
sa mat, egy ha zai nagy vál lal ko zót,
aki biz to sí tot ta az öt le tem meg va ló -
sí tá sá hoz szük sé ges fi nan ci á lis hát -

te ret. A gaz dák kal va ló kap cso lat tar -
tás ban Ba logh Jó zsef or szág gyű lé si
kép vi se lő, a Ma gyar or szá gi Ta nyá kon
Élők Egye sü le té nek el nö ke se gí tett
ren ge te get. Kü lön ki kell emel nem
Sa mu Ist ván ba rá to mat, a bolt üz let -
ve ze tő jét, aki nek köz gaz da sá gi is me -
re tei és lel ke se dé se nél kü löz he tet len,
il let ve fe le sé gét, Sa mu né Szo láry Il -
di kót, ők ket ten azok, akik szí vü ket-
lel kü ket be le tet ték ab ba, hogy az
álom va ló ság gá vál jon.

– Jó né hány hét el telt már a bolt
meg nyi tá sa óta. Mi lye nek az el ső
ta pasz ta la tok? El ső sor ban a la kó te -
le pen élők vá sá rol nak, vagy van, aki
messzebb ről is el lá to gat a bolt ba?

– Alap ve tő en két fé le vá sár ló jár az
üz let be: az el ső cso port ba fő leg kis -
ma mák, nagy csa lá do sok, nyug dí ja sok
tar toz nak, akik itt meg vá sá rol hat nak
olyan ter mé ke ket, ame lye ket más
bolt ban nem en ged het né nek meg
ma guk nak, a má sik cso port pe dig az
árak tól füg get le nül vá sá rol ná lunk.
Egy va la mi azon ban majd min den
vá sár lónk ban kö zös: fon tos szá muk -
ra, hogy ma gyar árut vá sá rol ja nak,
azért, mert tud ják, hogy a ta nya si
élel mi szer jó mi nő sé gű, s azért is,
mert ez zel jót tesz nek, hi szen se gí -
tik a ta nya si, a vi dé ki gaz dál ko dó kat.
Vá sár ló ink több sé ge Ha van na-la kó -
te le pi, de bi zony gyak ran elő for dul,
hogy Bu da pest má sik vé gé ből is jön -
nek hoz zánk, hogy sa ját sze mük kel

ta pasz tal ják meg mind azt, amit a te -
le ví zi ó ból, az új sá gok ból lát hat tak-
hall hat tak kez de mé nye zé sünk ről.

– Na gyon jó öt let, hogy egy-egy
zöld ség vagy gyü mölcs mel lett a ter -
me lők fény ké pe is meg ta lál ha tó,
amely min den kép pen elő se gí ti a bi -
za lom ki ala ku lá sát. Gon do lom, ez a
szem lé let a vá sár lás lég kö rét és a vá -
sár lók han gu la tát is be fo lyá sol ja…

– En nek az – is me re te im sze rint
Ma gyar or szá gon egye dül ál ló – öt let -
nek kö szön he tő en va ló ban lé nye -
ge sen na gyobb bi za lom mal vá sá rol -
nak tő lünk árut, mint bár hol más hol,
hi szen ha a ter me lő va la mi hez a ne -
vét, il let ve az ar cát ad ja, egy út tal fe -
le lős sé get vál lal az ál ta la ter melt áru
mi nő sé gé ért.

– Úgy tu dom, egy elő re Bács-Kis -
kun me gyé ből szár ma zó ter mé kek
ta lál ha tók a bolt ban. Vár ha tó a bő -
vü lés? Van nak-e to váb bi cé lok?

– Sze ret nénk a kö zel jö vő ben to -
váb bi ta nya si áru kat for gal ma zó bol -
to kat nyit ni a fő vá ros ban. Ah hoz
azon ban, hogy új üz le tek meg nyi tá -
sá val egy si ke res üz let lán cot hoz zunk
lét re, fel tét le nül szük sé ges, hogy a ha -
zai jog sza bá lyi fel té te lek meg vál toz -
za nak. Ma a mul tik szá mos te rü le ten
ver seny előnyt él vez nek a ha zai kis-
és kö zép vál lal ko zá sok kal szem ben.
Az élel mi szer-biz ton sá gi elő írá sok te -
kin te té ben is át es tünk a ló túl ol da lá -
ra, szá mos in do ko lat la nul szi go rú
elő írás ne he zí ti azt, hogy a ha zai ter -
me lők pi ac ra jut tat has sák ter mé ke -
i ket. Ezen is szük sé ges len ne vál toz -
tat ni.

– A bolt kap csán eszem be jut nak
azok a gyü le ke ze ti kez de mé nye zé -
sek, ame lyek előny ben ré sze sí tik a he -
lyi gaz dák – ne tán gyü le ke ze ti ta gok
– ter mé ke it. Ön sze rint a ke resz tény
kö zös sé gek „jó táp ta la jai” le het né nek
e szem lé let szé les kö rű el ter jesz té sé -
nek? Mit ja va sol azok nak, akik eset -
leg egy ilyen „há ló zat” meg szer ve zé -
sén gon dol kod nak?

– Egy ilyen há ló zat lét re ho zá sá hoz
szé les kap cso lat rend szer és tő ke
szük sé ges. Ugyan ak kor ab ban bí -
zom, hogy a kö zel jö vő ben mind töb -
ben is me rik majd fel: ér de mes a vá -
sár lás kor tu da to san ha zai árut vá lasz -
ta ni. A he lyi kis kö zös sé gek al kal ma -
sak le het nek ar ra, hogy erő sít sék a
ma gyar em be rek egy más irán ti fe le -
lős ség vál la lá sát, hogy min den kit rá -
döb bent se nek ar ra: fe le lő sek va -
gyunk egy má sért, össze tar to zunk. Bí -
zom ab ban, hogy mi ha ma rabb az
egész or szág ban ez a szem lé let lesz
az irány adó.

g JCsCs

TA N YA SI  ÁRUK B OLT JA N YÍLT BU DA PE S TEN

Bi za lom és mi nő ség
ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla

b A Ma gyar Te le ví zió eb ben az
év ben is a ke resz tény ség leg na -
gyobb ün ne pé hez mél tó prog ra -
mo kat ajánl né ző i nek. Az össze -
ál lí tás a Val lá si és Egy há zi Mű so -
rok Szer kesz tő sé gé nek gaz dag
mű sor kí ná la tá ból ad íze lí tőt.

Áp ri lis 2-án, nagy pén te ken 18 óra kor
a né zők a Bu da pest-Po zso nyi Úti
Re for má tus Egy ház köz ség Há la adás
temp lo má nak is ten tisz te le té be kap -

cso lód hat nak be, igét hir det Ber ke -
si Gá bor lel kész (m1). A hely szí ni
köz ve tí tés után az Ez az em ber va ló -
ban az Is ten fia volt cí mű el mél ke dés
a ró mai szá za dos döb bent sza va i ból
me rít. Bar si Ba lázs fe ren ces szer ze -
tes an nak a drá mai órá nak a tör té né -
sét ele ve ní ti fel, ami kor a „temp lom
kár pit ja ket té ha sadt”. Egy ben ne -
künk is szól a kér dés: „Meg szü le tett-
e ben nünk is a szá za dos fel is me ré se?”

Áp ri lis 4-én, hús vét va sár nap ján az
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor a Kis de -
ák Evan gé li kus Óvo da éle té be ad
be te kin tést. E fa lak kö zött nem csu -
pán ke resz tény szel le mű ne ve lés fo -
lyik, az el kö te le zett pe da gó gu sok
Vit tay Ág nes óvó nő ve ze té sé vel a

hi tet a min den na pi élet ter mé sze tes
ré sze ként ad ják át a leg if jabb nem ze -
dék nek (m1, 10.25; m2, 13.55).

A hús vét va sár na pi ka to li kus szent -
mi sét a Ma gyar Te le ví zió a bu da pes ti
Szent Ist ván-ba zi li ká ból köz ve tí ti.
Az ál do za tot Er dő Pé ter bí bo ros,
prí más mu tat ja be. A ke resz tény ség
leg na gyobb ün ne pén fel ele ve ní ti a
nagy szom ba ti vi gí li át, amely ben a tűz
és a víz meg ál dá sa után meg em lé ke -
zünk a Fény szü le té sé ről, az az Jé zus
Krisz tus fel tá ma dá sá ról. Ez után kap -
csol ják Ró mát: XVI. Be ne dek pá pa az

öröm hús vé ti üze ne tét kül di a „vá ros -
nak és a vi lág nak”. A né zők a hely szí -
ni köz ve tí té se ket mind két csa tor -
nán fi gye lem mel kí sér he tik.

Hús vét hét főn az MTV a bu da fo -
ki bap tis ta ima ház ban tartott is ten -
tisz te le tet köz ve tí ti fel vé tel ről (m1,
m2, 10.00). Kul csár Ti bor, a fel tá ma -
dá si ün nep ige hir de tő je az új év ez -
red em be ré nek üzen: „Egy kor szá -
mo san ta lál koz tak a fel tá madt Krisz -
tus sal, az óta mil li ók és mil li ók
mond hat ják el ma guk ról: Jé zus
Krisz tus ál tal új éle tet, új élet szem -
lé le tet, új re mény sé get nyer tek. Ez
a le he tő ség ma is nyit va áll min den -
ki előtt!”

g Cs. Z.

Vá lo ga tás az MTV
ünne pi mű so ra i ból

Hoz zá va lók a tész tá hoz: 30 dkg kris -
tály cu kor, 6 to jás, 1 cso mag va ní li ás
cu kor, 20 dkg liszt, 1 cso mag sü tő por,
25 dkg da rált dió, 8 evő ka nál víz,
2 evő ka nál ka kaó por.

Hoz zá va lók a fő zött krém hez: ½ li -
ter tej, 4 pú po zott evő ka nál liszt, 1 cso -
mag va ní li ás cu kor.

Hoz zá va lók a „si ma” krém hez:
25 dkg mar ga rin, 35 dkg por cu kor,
35 dkg da rált dió, íz lés sze rin ti
mennyi sé gű rum.

A tész ta hoz zá va ló i ból két la pot
kell süt nünk, így vá laszt ha tunk, hogy
az alap anya go kat meg fe lez ve két -
szer re süt jük meg, vagy egy tész tát fo -
gunk ki hűlt ál la po tá ban fél be vág ni.
A tész ta el ké szí té sé hez a két fé le cuk -
rot jól össze ke ver jük a to jás sár gák kal,
majd hoz zá ad juk a vi zet is. Be le ke -
ver jük a lisz tet, a sü tő port, a ka kaó -
port és a di ót. (Ha két szer re süt jük
meg a tész tát, a má so dik ba ne te -
gyünk ka kaó port, így két fé le szí nű és
ízű la pot ka punk.) A leg vé gén be le -
ke ver jük a ke mény hab bá vert to jás -

fe hér jé ket. Az így ka pott tész tát sü -
tő pa pír ral ki bé lelt, 35 x 35 cen ti mé -
te res tep si ben, 160 fo kos sü tő ben
húsz perc alatt meg süt jük.

A krém hez elő ször a fő zött kré met
ké szít jük el oly mó don, hogy a hoz -
zá va ló kat sű rű re főz zük, majd hagy -
juk ki hűl ni. A „si ma” krém hoz zá va -
ló it össze dol goz zuk, majd be le ke ver -
jük a ki hűlt fő zött kré met.

A sü te mény össze ál lí tá sá nál a tész -
ta la pok kö zé, il let ve a sü te mény te -
te jé re is te szünk kré met, majd kör -
ben a tor ta ol da lát is meg ken jük. Vé -
gül nem csak a te te jét, de az ol da lát
is meg szór juk da rált di ó val.

SZ E RETET VE NDÉ G SÉ G RE

Sok sze le tes dió tor ta
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Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti
Egye sü let (EB BE) ta va szi prog ram -
já nak leg kö ze leb bi al kal mát áp ri lis
8-án, csü tör tö kön 17 óra kor tart ják
az or szá gos iro da ut cá ról nyí ló ter -
mé ben (1085 Bu da pest, Ül lői út
24.). A Szent lé lek ről (a ka riz ma ti kus
és a ra ci o na lis ta fel fo gás kö zött)
cím mel dr. Ko vács Lász ló At ti la
lel kész, teo ló gi ai ta nár tart elő -
adást. Áhí tat tal Sza kács Ta más
szol gál.

A Far kas ré ti öku me ni kus es ték ke -
re té ben áp ri lis 12-én, hét főn 18.30-
kor Ma gyar né Ba log Er zsé bet re for -
má tus misszi ós lel kész Az egy ház
mint kö zös sé gek kö zös sé ge cím mel
tart elő adást és ve zet be szél ge tést.
Hely szín: evan gé li kus–re for má tus
temp lom, Bu da pest XI., Né met völ -
gyi út 138.

A Bet há nia CE Szö vet ség áp ri lis 17-én,
szom ba ton 10 órai kez det tel tart ja ta -
va szi or szá gos csen des nap ját és évi
ren des köz gyű lé sét a Jó zsef vá ro si Re -
for má tus Egy ház köz ség temp lo má ban
(Bu da pest VI II., Sa lét rom u. 5.). Sze -
re tet tel hí vunk min den ér dek lő dőt.

HÍREK, HIRDETÉSEK
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VASÁRNAP

20.00 / Du na Tv
Fel tá ma dás (olasz–fran cia–
né met film drá ma, 2001) (93')
Tolsz toj klasszi kus nak szá mí -
tó tör té ne té ben Ka tyu sa
Masz lo vát, a pros ti tú ci ó ból
élő lányt em ber ölés vád já val
ál lít ják bí ró ság elé. Az es -
küdt szék tag jai kö zött ott ül
Dimi t rij Nyehl ju dov her ceg
is, aki meg döb ben ve is me ri
fel Ka tyu sá ban egy ko ri sze -
rel mét, akit az ő meg gon do -
lat lan vi sel ke dé se in dí tott el a
zül lés út ján. A film má so dik
ré szét hús véthét főn ve tí ti a
Du na Tv.

HÉTFŐ

10.00 / m1
Bap tis ta is ten tisz te let köz ve -
tí té se fel vé tel ről. Igét hir det:
Kul csár Ti bor lel ki pász tor
10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let köz -
ve tí té se Ma kó ról. Igét hir det:
Kon rád Zol tán lel kész
11.00 / m2
Mu si ca Hun ga ri ca
A Vo ces Ae qua les ének -
együt tes mű so ra a nagy hét,
hús vét li tur gi kus ze né i ből
15.05 / Kos suth rá dió
A pá lo sok szik lá ja
19.00 / Du na Tv
A ke reszt mű vé sze te
(an gol is me ret ter jesz tő film,
2007) (53')
19.35 / Bar tók rá dió
A Phil har mo nia Ze ne kar és a
he re for di kó rus fesz ti vál ének -
ka rá nak hang ver se nye

KEDD

9.30 / Du na Tv
Négy szög le tű ke rek er dő (ma -
gyar me se já ték, 2007) (19')
10.50 / TV2
Szö kés Bu dá ra
(cseh–szlo vák–ma gyar ro -
man ti kus drá ma, 2002) (136')
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő (tu do má nyos is me -
ret ter jesz tő mű sor)
14.35 / RTL Klub
Eb a tit ka minden nek (ame ri -
kai csa lá di film, 2006) (78')
20.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Őr já rat. Be szél ge té sek
nemze ti örök sé günk ről
21.30 / m1
A ki rá lyért és a ko ro ná ért
(fran cia film drá ma, 2008)
(96') 1. rész
21.35 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Vá lo ga tás Bux te -
hu de és Bach mű ve i ből

SZERDA

13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Va la ki ír a ke zed del
(vers mű sor) Örök hús vét
16.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Test vér egy há za ink éle té ből
Je len té sek a pro tes táns vi lág ból
20.00 / HBO
Hét élet (ame ri kai film -
dráma, 2008) (123')
21.35 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne:
Ko dály Zol tán: Mis sa Bre vis
22.45 / Du na II. Au to nó mia
Bach: F-dúr toc ca ta és fú ga
Ka ro si Bá lint or go nál
23.50 / m2
Ang e la
(olasz film drá ma, 2005) (98')

CSÜTÖRTÖK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
15.00 / Vi a sat His to ry
A pro tes táns fel ke lés
(an gol do ku men tum film-
soro zat, 2006)
15.55 / Du na II. Au to nó mia
A fi a tal ság szí nei (olasz élet -
raj zi drá ma, 2006) (102')
18.40 / Bar tók rá dió
A ze né ről
IV. nem zet kö zi Bar tók Bé la
zon go ra ver seny Sze ge den
19.10 / PAX
A zsol tá ros és a zsol dos (szín -
há zi fel vé tel) (38') Az Evan gé -
li um Szín ház elő adá sa
21.30 / m1
Kí sér té sek (szí nes, fe ke te-fe hér,
ma gyar film drá ma, 2002) (85')
22.30 / Du na Tv
Gad jo di lo – A bo lond ide gen
(fran cia–ro mán film drá ma,
1998) (97')

PÉNTEK

12.05 / Bar tók rá dió
Ken neth Gil bert csem ba ló -
hang ver se nye
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Bá lint And rás szín mű vész
16.45 / Du na Tv
Be ava tás
Az em mau si va cso ra
18.00 / PAX
Bach: Já nos-pas sió
20.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Ke resz tény Köz éle ti
Aka dé mia
Ke resz tény tár sa dal mi el vek a
gaz da ság ban
21.40 / m1
Pá rizs, Te xas
(NSZK–an gol–fran cia
filmdrá ma, 1984) (131')
21.55 / m2
XXY
(ar gen tin–fran cia–spa nyol
film drá ma, 2007) (86')

SZOMBAT

11.00 / PAX
Ke rék pár tú ra egy ház tör té ne ti
uta kon
(úti film)
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
A böl cses ség szé ke
16.45 / Má ria Rá dió
Még is sze ret ni
Gyök össy End re gon do la tai a
sze re tet ről
19.00 / Bar tók rá dió
Kap csol juk New Yor kot, a
Met ro po li tan Ope ra há zat
Mo zart: A va rázs fu vo la
19.35 / m2
Vuk (ma gyar rajz film, 1981)
1. rész
21.35 / RTL Klub
300 (ame ri kai tör té nel mi
dráma, 2007) (117')
22.30 / m1
Lem ming (fran cia film drá -
ma, 2005) (129')

VASÁRNAP

10.20 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
10.45 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo
Év szá za dok egy há zi
mu zsi ká ja
15.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Gre go ri án éne kek
15.55 / m2
Az iga zi Mi ci mac kó (ka na dai
film drá ma, 2004) (89')
18.55 / m1
Ma gyar or szág vá laszt
21.15 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Is me ret len 14. szá za di szer ző:
Bar ce lo na mi se
Jac ques Lo us si er: Fé nyek –
Ba rokk mi se a 21. szá zad ból
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Va sár nap

Ál dott a mi Urunk Jé zus Krisz tus Is te ne és Aty ja, aki nagy ir gal má ból új já -
szült min ket Jé zus Krisz tus nak a ha lot tak kö zül va ló fel tá ma dá sa ál tal élő
re mény ség re. 1Pt 1,3 (Zsolt 34,2; Mk 16,1–8; 1Kor 15,1–11; Jn 20,1–10) Krisz -
tus fel tá madt! Va ló ban fel tá madt! Krisz tus él, hi tünk, re mé nyünk él! Urunk,
ezen a na pon olyan fény ra gyog ja be a vi lá got, amely min den szeg let be be -
tűz, min den fa gyos föl det fel he vít, min den szí vet át me le gít. Szét tört, be teg
vi lág, be teg lel kek, ha lá los fé lel mek, fá jó vesz te sé gek, tört re mé nyek: nincs
ere je ha lál nak, go nosz nak raj tunk, em be rek! Krisz tus fel tá madt, sza va szól,
ere je lük tet ve áram lik szét tag ja ink ban. Hajt sunk tér det, fe jet előt te, a győz -
tes Úr előtt!

Hét fő

Hű sé ges az Úr, aki meg erő sít ti te ket, és meg őriz a go nosz tól. 2Thessz 3,3 (1Krón
29,12; Lk 24,13–35; 1Kor 15,12–20; Jn 20,11–18) Hús vét: in du lás. Új élet, új
kez det. És ami a leg cso dá la to sabb: hogy nem egye dül kell eb ben az új élet -
ben jár nunk, ha nem Krisz tus az, aki előt tünk megy. Ne künk csak annyi a dol -
gunk, hogy kö ves sük őt. Nem va gyunk el eset tek, nem va gyunk egye dül, ha -
nem ve le együtt va gyunk. Mert hű sé ges, meg erő sít és meg őriz. Ha rá fi gye -
lünk, és őt kö vet jük, meg úju lás ban lesz ré szünk. A fel tá ma dott nyo má ban
a táv la tok ki tá gul nak. Örök élet re van ab la kunk. Nincs kö tél, amely le kö töz,
hi szen az Úr széj jel tép te. A Fel tá ma dot tat kö vet ve mi is fris sen, üdén, fel -
lel ke sül ten in dul ha tunk. Van hí rünk, amit vin nünk kell!

Kedd

„Ha ha ra gusz tok is, ne vét kez ze tek”: a nap ne men jen le a ti ha ra go tok kal. Ef 4,26
(Péld 15,1; 1Kor 15,20–28; Jn 20,19–23) A ha rag vás ból a vé tek oly könnyen szár -
ba szök ken. Min den óra, min den perc drá ga ah hoz, hogy ha rag ban, düh ben tel -
jék. S fő leg: vé tek ben! Hány szor meg fo gal maz ták már ezt a pá li ta ná csot sze -
mé lyi ség épí tő vagy pszi cho ló gi ai köny vek. En ged jük el a ha ra got. Bo csás sunk
meg. Bé kül jünk meg. Meg nyug vá sunk, har mó ni ánk ér de ké ben s a má sik em -
ber fe lé va ló ne mes gesz tus sal kér jük/fo gad juk a bo csá na tot. Nekünk, akik ke -
gyel met kap tunk, meg bo csá tást, hogy ne kel le ne meg bo csá ta nunk, bo csá na tot
kér nünk? Hús vét he té ben mi le het ne szá munk ra ak tu á li sabb üze net, mint ez?

Szer da

Lel kem köz te tek ma rad! Ne fél je tek! Hag 2,5 (Jn 16,7; 1Kor 15,35–49; Jn 20,24–
31) Van nak csa lá dok, ahol az el hunyt kis gyer mek em lé két úgy őr zik, hogy
fo tók kal van te le a la kás, a szo bá ját érin tet le nül hagy ják, já té ka i val, tár gya -
i val is pró bál ják őt „ma guk között tar ta ni”. Ta lán így könnyebb szá muk ra?
Mert az el en ge dés re még nem ér tek meg? Hi szen a föl di el en ge dés, egy faj -
ta ma gány, ré sze sor sunk nak. Csak egy va la ki nem hagy min ket so ha el. Is -
ten szám ta lan ígé re tet ad, hogy Lel ke ál tal ve lünk, köz tünk ma rad. Hag ge -
us nál így szól: mi kor ki jöt te tek Egyip tom ból, meg ígér tem, lel kem köz te tek
ma rad. És Jé zus Já nos 14-ben mit ígér? Nem hagy min ket ár ván, el jön hoz -
zánk. Hús vét után már is pün kösd fe lé néz he tünk. A Szent lé lek Is ten Lel ke
le gyen ve lünk, és ve zes sen, hogy so se le gyünk ma gunk ra ha gyot tak, ár vák.

Csü tör tök

Uram, mi ért állsz oly tá vol, mi ért rej tő zöl el a szük ség ide jén? Zsolt 10,1 (Jn
11,32; 1Kor 15,50–57; Jn 21,1–14) A leg sö té tebb és leg gyá szo sabb élet sza kasz
bár mi kor rá sza kad hat az em ber re. S gyen ge sé günk ben azon nal össze om lunk,
ha „Is ten nap fo gyat ko zá sát” (Pi linsz ky) él jük át, mint en nek a zsol tár nak az
író ja va la mi lyen nagy ba já ban. Sí runk, mert az igaz ság el rej te zik a szem elől.
De az az Is ten, aki a hús vét sír kö vét is el hen ge rí tet te, ma ga fe lé hív, ma ga
fe lé té rít. Nem áll tá vol az Úr egyet len hoz zá ki ál tó tól sem.

Pén tek

Min den na pi ke nye rün ket add meg né künk ma. Mt 6,11 (Zsolt 104,27–28; 1Kor
5,6b–8; Jn 21,15–19) Le het, hogy gaz da sá gi vál ság kel lett ah hoz, hogy a jó lét -
ben, pa zar lás ban élő vi lág meg ta nul ja be csül ni azt, amit ko ráb ban ész re sem
vett? A szű kebb-tá gabb ér te lem ben vett min den na pi ke nye ret? Ma egy re töb -
ben in kább ott hon, ke men cé ben sü tik meg az az nap ra va lót. S nem dob ják ki
a ma ra dé kot. Sőt oda ad ják a szom széd nak, aki eset leg rá szo rul, vagy egy is -
me ret len sze gény em ber nek. Mi lyen mély ta ní tás a Mi atyánk ezen ké ré se! Add
meg – vagy is min dent, ami alap ve tő az élet ben, fent ről kap junk. Ne künk – az -
az ne csak ne kem, ha nem ha ké rek, ké rem azt más nak is, hi szen nem ön zés -
re, ha nem test vé ri sze re tet re kell tö re ked nem. Ma – mert bí zom az Is ten ben,
aki hol nap is meg ad ja, ami kell. Ta nul juk meg há lá val ven ni…

Szom bat

Krisz tus mond ja: „Ha ti meg tart já tok az én igé met, va ló ban ta nít vá nya im
vagy tok; meg is me ri tek az igaz sá got, és az igaz ság meg sza ba dít ti te ket.” Jn 8,31–
32 (Zsolt 119,45; 2Tim 2,8–13; Jn 21,20–25) „A meg bo csá tás örö me tet te, hogy
nem csak szen ve dé sei szű né sét érez te hir te len, de olyan lel ki nyu gal mat is,
ami lyet ré geb ben so ha sem ta pasz talt. Ugyan az, ami szen ve dé se i nek volt for -
rá sa, egy szer csak, úgy érez te, lel ki öröm for rá sá vá vált; ami meg old ha tat -
lan volt, ami kor el ítélt, vá dolt és gyű lölt, egy sze rű lett és vi lá gos, ami kor meg -
bo csá tott és sze re tett.” Nagy ere jű le írás ez Tolsz toj egyik fő mű vé ből. Egy em -
ber fel is me ri, hogy a meg bo csá tás, az ige, az igaz ság fel sza ba dít. Bár a mi éle -
tünk re gé nyé nek lap ja i ra is ilyen so rok íród ná nak!

g K há ti Dó ra

Új nap – új kegyelem
APRÓHIRDETÉS

Or go na cse re mi att el adó egy komp -
lett 12 re gisz te res, 3 ma nu á los Angster
or go na, to váb bá új sze rű ál la pot ban
egy 2 ma nu á los, 31 re gisz te res Lauk -
huff já ték asz tal, pe dál, or go na pad.
Cím: Ró mai Ka to li kus Fő plé bá nia,
6400 Kis kun ha las, Szent Im re u. 14.
Ér dek lőd ni Kiss Be ne dek gond nok nál
le het: 20/526-5470.

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

Fizessen elő
lapunkra!

HA LÁ LO ZÁS
Is ten aka ra tá ban meg nyu god -
va, bár fá jó szív vel tu dat juk,
hogy Czel lecz Zol tán né Or dass
Sá ra már ci us 19-én, éle té nek
78. évé ben vissza ad ta lel két Te -
rem tő jé nek. Ham vasz tás utá ni
bú csúz ta tá sa áp ri lis 7-én 11 óra -
kor lesz a ke len föl di evan gé li kus
temp lom ban (Bu da pest XI.,
Bocs kai út 10.).

Sze ret tei


