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„A jó öku me né nem je lent -
het arc ta lan sá got és elv te -
len sé get. Nem hi szek a
csak »pro tes táns öku me -
né ben«…”

EvÉl&levél f 15. oldal

A „tár lat ve ze tő” nem a mú ze um mun -
ka tár sa, nem vi selt MNG fel ira tú ki -
tű zőt. De Lu ther-ka bát ját és püs pö -
ki ke reszt jét is ott hon hagy ta, hogy
úgy áll jon ott a há rom nagy sza bá sú je -
le net övez te tér ben, mint bár me lyi -
künk: mint át la gos mú ze um lá to ga tó,
mint a jó ké pek és ki ál lí tá sok ba rát ja. 

Ke zé ben azon ban Bib li át tar tott. A
né ző ket, hall ga tó kat böj ti út ra hív ta,
szub jek tív, lé lek ve zet te, ih le tett tú rá -
ra. Nem a leg is mer tebb ma gyar fes -
tő élet út ját is mer tet te, nem re a liz mu -
sá ról vagy his to ri zá ló elő adás mód já -
ról be szélt, nem is ko lá it tag lal ta vagy
nép sze rű sé gé nek tit kát – ahogy egy
hi va tá sos, „ob jek tív” tár lat ve ze tő tet -
te vol na. Azt ke res te a meg fes tett ala -
kok ban: Jé zus ban, Pi lá tus ban, Má ri -
á ban és Já nos ban, a fő pa pok ban és a
ka to nák ban, hogy ér zé ke nyen áb rá zolt
lel ki ál la po tuk, szé les ská lán moz gó
gesz tu sa ik, eset leg szim bo li kus nak
tű nő je len lé tük mennyi ben ér tel me -
zi a jól is mert evan gé li u mi ese mé nye -
ket, Krisz tus Urunk kín szen ve dé sé nek
és ke reszt ha lá lá nak annyi szor meg -
éne kelt és annyi fé le kép pen meg fes tett
tör té ne tét.

Ta lán nem is tűnt vol na blasz fé mi -
á nak, ha így kez di mon dan dó ját:
„Test vé re im, ol vas sá tok el a pas sió tör -
té ne tét, ahogy azt Mi hály evan gé lis -
ta meg fes tet te szá munk ra…” Evan gé -
lis ta? Ta lán, de leg alább is apos tol,
aki Krisz tus ról – a ben ne élő Úr ról –
ta nús ko dik két ezer év vel a Je ru zsá lem -
ben tör tén tek után is. Fabiny Tamás
fel idéz egy be szél ge tést Tolsz toj An na
Ka reni ná já ból, amely ben egy bi zo -
nyos Mi haj lov ne vű fes tő ké pét –
Krisz tus Pi lá tus előtt – nagy fej csó vá -
lás öve zi, hi szen nem kö ve ti az ikon -
fes tő is ko la szi go rú sza bá lya it, és Is -
ten-em ber he lyett em ber-Is tent lát tat.
Mert Mi haj lov „nem fest he ti meg
azt a Krisz tust, aki nincs ott a lel ké ben”. 

Mun ká csy nem is hasz nál ja a ké -
pek cí mé ben a Jé zus ne vet, pe dig az
evan gé li u mok ezek ben a je le ne tek -
ben még nem ne ve zik őt Krisz tus nak.
Fes tőnk azon ban, mint ké sei ta nú ság -
te vő, már a val la tás ké pe i ben is Krisz -
tus ról, a fel kent ről be szél. Ő, a sze -
gény asz ta los fia a meg di cső ült Krisz -
tust lát ja az egy sze rű ács fi á ban. A fe -
hér ru hát vi se lő Krisz tus-ala kok nyu -
gal mas ma gasz tos sá ga, fen sé ges hall -
ga tá sa el ké pesz tő el len té tet al kot
akár Pi lá tus ta nács ta lan sá gá val, akár
a kons pi rá lók zi ze gé sé vel vagy az ut -
ca né pé nek dü hödt gesz tu sa i val és
or dí to zá sá val. Íme a ki rály, íme az
em ber és íme, az Is ten Fia, az evan -
gé li um ma ga – vall juk elő ször, má -
sod szor és har mad szor a fes tő vel. 

A tár lat ve ze tés szub jek ti vi tá sa
meg en ge di, hogy fon tos ver sek ci tál -
tas sa nak Re mé nyik től, Pi linsz kytől,
Weö res Sán dor tól. Hogy meg szó lal -
jon – ez út tal ze ne nél kül – Tim Rice

meg rá zó Pi lá tus-mo no lóg ja a Jé zus
Krisz tus szu per sztár ból:

„És jött egy bősz vad tö meg, sok
üt ni kész ököl, ádáz és dur va nép! /
Meg ro han ták mind, s itt meg sza kadt
a kép… / És jöt tek ez rek és ez rek,
mind őt si rat ták, / És kör be járt a bű -
nös ne ve is: az én ne vem mond ták.”

Pi lá tus ne vét, aki azért (is) sze re -
pel a Cre dó ban, hogy tör té nel mi
sze mély ként hi te le sít se a tör té ne tet
és meg ha tá roz za a kort is. Pi lá tus,
aki nek Re mé nyik ver sé ben meg ér tés,
Pi linsz kynél föl men tés a ré sze. Aki -
nek trón ján – Mun ká csy ké pén is –
sze re pel az SPQR (Sena tus Po pu lus -
que Ro ma nus – a ró mai sze ná tus és
nép) rö vi dí tés, a tör té ne ti hű ség je -
le. És aki fel ír ta a ke reszt re azt a má -
sik négy be tűt, ame lyek kel lel ki is me -
re té nek volt adós: IN RI. „E négy be -
tű az én be csü le tem, / Ha jó tö rött sé -
gem utol só ron csa…”

Fa bi ny Ta más tár lat ve ze té sén a
teo ló gus be szélt az új szö vet sé gi szö -
veg hez va ló hű ség ről. Az iro dal már
idéz te az ide vá gó so ro kat az evan gé -
li u mi tör té net ről és a fes tő si ker tör -
té ne té ről. A po li ti kus al kat vont pár -
hu za mot a val la tást és a ki vég zést vé -
gig né ző zsi dó fő pa pok és Ká dár Já -
nos kö zött. Az édes apa lát ta meg az
anyák fáj dal mát és con pas si ó ját
mind há rom ha tal mas kom po zí ci ó -
ban – akár rejt ve, akár nyíl tan je le -
nik is meg. És vé gül a pré di ká tor mu -
ta tott rá ar ra a ti tok za tos, arab te li -
vé ren ülő, fe hér ru hás fér fi ra, aki ben
az El jö ven dőt, a ki rá lyok nak Ki rá lyát,
az urak nak Urát, az Is ten Igé jét kell
lát nunk. Aki fel vet te em be ri ala -
kun kat, aki nek meg ve tés és szen ve -
dés volt a ré sze, aki meg halt, és aki
föl tá ma dott. És vissza jön, ami kor
har mad szor nyí lik meg az ég.

Ma u passant hí res re gé nyé ben, A
szép fi ú ban egy ha tal mas fest mény ről
be szél, s ez zel a Gol go ta be mu ta tá -
sá ra utal. „[…] az egész vá ros oda cső -
dült egy ma gyar fes tő, Mark ovits
Ká roly nagy fest mé nyé hez, amely
egy Jac ques Len ob le ne vű mű ér tő nél
volt ki ál lít va, s a hul lá mo kon já ró
Krisz tust áb rá zol ta. A lel ke se dő mű -
kri ti ku sok ezt a vász nat a szá zad leg -
nagy sze rűbb re mek mű vé nek is mer -
ték el. Wal ter meg vá sá rol ta öt száz -
ezer fran kért, és el vit te; ez zel egyik
nap ról a má sik ra el vág ta a köz ér dek -
lő dés ára da tát, és egész Pá rizst ar ra
kény sze rí tet te, hogy őró la be szél -
jen, és iri gyel je, szid ja vagy di csér je.”
Wal ter per sze ke gye sen meg nyi tot -
ta sza lon ját az ér dek lő dők előtt, ez is
hoz zá tar to zott a mar ke ting jé hez.
Meg hí vó ján ennyi állt: „Wal ter fő szer -
kesz tő és ne je tisz te let tel ké rik, te kint -
se meg há zuk nál de cem ber 30-án 9
óra és éj fél kö zött Mark ovits Ká roly -
nak a »Hul lá mo kon já ró Krisz tus« cí -
mű fest mé nyét, vil lany vi lá gí tás nál.
Az utó irat pe dig egé szen pi ciny be -
tűk kel az volt: Éj fél után tánc.”

Ki így szub jek tív, ki úgy.

Éj fél után tánc, 
avagy ami szub jek tív, és ami nem

Magyar Evangélikus Szerzetesrend f 3. oldal
Merre tovább, Líbia? f 6. oldal
400 éves az inkeri evangélikusság f 8–9. oldal
Visszakapott méltóság f 11. oldal
Déli felügyelők konferenciája f 13. oldal
Dupla hungarikum… f 13. oldal

g Zász ka licz ky Zsu zsan na

„A leg főbb al ko tó a vi lág te rem tő Úr is ten, aki
előtt ké tel ke dés nél kü li hit tel pró bá lok meg áll -
ni. Ki mon dom, ha köz hely nek hang zik is: bár -
csak min den al ko tá sunk az ő di cső sé gét ma -
gasz tal ná…”

Interjú D. Szokolay Sándorral f 5. oldal

„zsen dül tek”
b Bár az el múlt hét vé gén az idő já rás nem épp a ta -

vasz ból adott íze lí tőt, ez nem volt aka dá lya an nak,
hogy már ci us 18–19-én szel le mi zsen dü lés re vár jon
if jab bat és idő seb bet a Bony há di Pe tő fi Sán dor
Evan gé li kus Gim ná zi um. Az im már har ma dik al -
ka lom mal meg szer ve zett – ez út tal is jól si ke rült –
ren dez vény so ro zat ra az or szág száz hu szon egy is -
ko lá já ból kö zel két száz öt ven di ák és fel ké szí tő ta -
nár ér ke zett. Az evan gé li kus in téz mény ben négy tu -
dás pró ba dön tő jé re ke rült sor egy idő ben, to váb -
bá az evan gé li kus könyv tá ro sok szak mai ta lál ko zó -
ja és a tör té ne lem ta ná rok to vább kép zé se kap cso -
ló dott a prog ram hoz. 

A fel ké szí tő ta ná rok nak mi ni kon fe ren ci át is kí nál tak a
szer ve zők, ame lyen dr. Kont ra Mik lós, a Sze ge di Tu do -
mány egye tem pro fesszo ra a szo cio ling visz ti ká ról, Szűcs -
né dr. Har kó Eni kő, a du na új vá ro si gim ná zi um igaz ga tó -
he lyet te se Shakes peare-ről és a Globe Szín ház ról tar tott
elő adást, Re isz né Szőts Edit, a Dysle xi ás Gyer me ke kért
Tol ná ban Egye sü let el nö ke pe dig szer ve ze tük te vé keny -
sé gét is mer tet te.

A Lotz Já nos szö veg ér té si és he lyes írá si ver seny re el ső kör -
ben kö zel há rom ezer di ák ne ve zett be, a bony há di dön -
tő ben nyolc van hár man mér ték össze a tu dá su kat a 4., 7.
és 8. osz tá lyo sok kö zül. Mint a ver senyt szer ve ző igaz ga -
tó he lyet tes, Lencz né Vr bovsz ki Ju dit el mond ta, cél juk a
vi lág hí rű nyel vész pro fesszor munkásságának meg is mer -
te té se a ma gyar or szá gi di á kok kal és ta ná rok kal, ezért min -
dig úgy vá lo gat ják a fel ada tok szö ve gét, hogy azok ró la szól -
ja nak. Az idei ver seny díj ki osz tó ján, va la mint a Lotz-em -
lék táb la szom bat reg ge li ko szo rú zá sán részt vett a pro -
fesszor Ka li for ni á ban élő fia, Charles Pe ter Lotz is.

A Glas per len spi el el ne ve zé sű né met nyel vi, kul túr tör -
té ne ti és or szág is me re ti ver se nyen ál ta lá nos és kö zép is -
ko lá sok mér ték össze tu dá su kat. A köz pon ti té ma fő ként
Szász-Svájc volt. 

Az Ésszel já rom be a föl det! cí met vi se lő nem zet kö zi
kö zép is ko lai föld raj zi ta nul má nyi ver seny ez út tal Föl dünk
szi ge te i vel fog lal ko zott.

Két száz öt ve nen

A mé dia ta nács két tag ja, Au er Já nos és Kol la rik Ta más
is elő adást tar tott Berekfürdőn, a Pro tes táns Új ság írók
Szö vet sé ge (Prúsz) há rom na pos hét vé gi kon fe ren ci á ján
– kö zöl te a mé dia ta nács szó vi vői iro dá ja múlt szom ba -
ton a Ma gyar Táv ira ti Iro dá val.

A Pro tes táns mé dia mű hely 2011 cím mel már ci us 18–
20. kö zött meg ren de zett szak mai esz me cse rén az ese -
mény fő véd nö ke, Sza lai An na má ria, a Nem ze ti Mé dia-
és Hír köz lé si Ha tó ság (NMHH) és a mé dia ta nács el nö -
ke kö szön tő be szé dé ben azt mond ta: az NMHH és a mé -
dia ta nács mun ká já ban min dig a kö zös ség ér de ke it ál -
lít ja a kö zép pont ba. „A leg na gyobb hang súlyt a né zők,
ol va sók, fel hasz ná lók, elő fi ze tők jo ga i nak és ér de ke i nek
vé del mé re he lye zik” – fej tet te ki videoüzenetében.

Kol la rik Ta más, a mé dia ta nács tag ja elő adá sá ban azt
hang sú lyoz ta, hogy az új mé dia tör vény el fo ga dá sá ra
azért volt szük ség, mert a ré gi sza bá lyo zók már el avul -
tak, így nem vol tak al kal ma sak ar ra, hogy akár a di na -
mi ku san át ala ku ló elekt ro ni kus mé di át, akár a we bes
plat for mok ra át te vő dő írott saj tót kor sze rű mó don sza -
bá lyoz zák. Ki tért ar ra is, hogy fon tos kér dés nek tart -
ja a köz szol gá la ti kó dex meg al ko tá sát. Ez a do ku men -
tum ugyan is „zá lo ga an nak, hogy a jö vő ben a köz szol -
gá la ti mé di u mok ról szó ló vi ták már ne a kü lön bö ző in -
gat la nok el adá sá ról vagy vissza vá sár lá sá ról szól ja nak,
ha nem pél dá ul ar ról, hogy mi lyen tar tal mak, mi lyen
alap el vek, mi lyen mű sor struk tú ra biz to sít ja job ban a
köz szol gá lat fel ada tá nak tel je sü lé sét” – tar tal maz za a
köz le mény.

Au er Já nos a ta nács ko zá son azt mond ta: az ön kén tes
ala pon szer ve ző dő szak mai ön sza bá lyo zó szer ve ze tek sa -
ját kö zös sé gük re kö te le ző ere jű nor ma rend sze re is elő -
se gí ti azt, hogy „az írott saj tó az ér ték el vű ség és a mi nő -
ség te rem tés igé nye men tén mű köd jön to vább”.

d MTI

A pro tes táns mé dia mű hely ről rész le te seb ben la punk 7. ol -
da lán… A mé dia ta nács Be rek für dőt meg járt tag jai a ké -
szü lő köz szol gá la ti kó dex ről lap zár tánk után – már ci us
22-én dél előtt – az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let lel -
ké szi ve ze tő jé nek hi va ta lá ban egyez tet tek dr. Fa bi ny Ta -
más püs pök kel és az egy ház te le ví zi ós, il let ve rá di ós mű -
so ra i ért, va la mint írott saj tó já ért fe le lős mun ka tár sak kal.

Mé dia ta nácstagok
médiaműhelyen

A deb re ce ni Dé ri Mú ze um fel újí tá sa mi att – áp ri lis vé gé ig – Bu da pes ten, a Ma gyar Nem ze ti Ga lé ri á ban lát ha tó Mun -
ká csy Mi hály há rom, vi lág szer te is mert mo nu men tá lis vász na, a Krisz tus-tri ló gia is. A ki ál lí tó in téz mény, va la mint
a Mun ká csy Ala pít vány és az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis Ala pít vány szer ve zé sé ben a böj ti idő szak ban, szom -
ba ton ként egy há zi ve ze tők vál lal koz nak szub jek tív tár lat ve ze tés re.

Evan gé li kus rész ről el ső ként dr. Fa bi ny Ta más püs pö köt hall gat hat ták az ér dek lő dők már ci us 19-én; a püs pök
(képünkön) sza va it Fin ta Ger gely or go na mű vész és az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem Kincz ler Zsu zsan na ál -
tal ve zé nyelt ének ka rá nak böj ti egy ház ze nei össze ál lí tá sa szí ne sí tet te. Áp ri lis 9-én Gáncs Pé ter el nök-püs pök mond -
ja el gon do la ta it a ké pek ről, utá na Szak csi La ka tos Bé la zon go ra mű vész mu zsi kál, áp ri lis 16-án pe dig Bo gár di Sza -
bó Ist ván re for má tus püs pök szól a há rom fest mény ről, az evan gé li kus Gryl lus Dá ni el ze nei köz re mű kö dé sé vel.
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f Folytatás az 5. oldalon

„Bár a Du na men tén lakó ke resz té nyek más-más nem ze -
tek hez, kü lön bö ző fe le ke ze tek hez tar toz nak, őket nem
csu pán a fo lyó kö ti össze, nem csu pán an nak vizén osz -
toz nak, ha nem az élő víz ből is me rí te nek, ame lyet Jé zus
kí nált fel egy kor a sa má ri ai asszony nak.”

Kezünkben az evezőlapát f 4. oldal
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W W W . M Y L U T H E R . H U

b Böjt har ma dik he té ben klasszi -
kus ko rál ja ink egyi ke, a Jöjj, hogy -
ha bű nöm éget (EÉ 416) se gít het
ben nün ket az el mé lyü lés ben.

A har minc éves há bo rú utol só előt ti
évé ben, 1646-ban Jus tus Ge se ni us,
he ti éne künk szö ve gé nek író ja, va la -
mint Da vid De nic ke éne kes köny vet
adott ki az el csüg gedt hí vek vi gasz -
ta lá sá ra. A Han no ver ben meg je lent
gyűj te mény egyé ni el csen de se dés
cél já ra ké szült, ám ha ma ro san olyan
nép sze rű vé vált, hogy 1657-től az is -
ten tisz te le tek hi va ta los éne kes köny -
ve ként kezd ték hasz nál ni. Elő sza va,
va la mint az egyes fe je zet cí mek („Ín -
ség ben”, „Há bo rú ság ban”, „Pes tis jár -
vány ide jé re”, „Az em ber nyo mo rú -
sá gá ról”…) so kat el árul nak ar ról a
vész ter hes, há bo rú tól súj tott kor -
szak ról, mely ben a ki ad vány ké szült.

Az ál ta lunk el ső sor ban bűn bá na ti
ének ként is mert Jöjj, hogy ha bű nöm
éget a han no ve ri gyűj te mény pas si -
ós fe je ze té ben ka pott he lyet. Az ere -
de ti leg nyolc vers sza kos szö veg tar -
tal mi lag két rész re osz lott: el ső sza -
ka szá ban Krisz tus meg vál tó tet te
ke rül a kö zép pont ba, a má so dik ban
pe dig a meg vál tott élet gyü möl csei.
Az ere de ti szö veg re to ri ka i lag is
gon do san fel épí tett for má ját a mai
éne kes köny vünk ben ta lál ha tó rö vi -
dí tett, öt vers sza kos alak saj nos már
nem tud ja elég jól szem lél tet ni.

Jus tus Ge se ni us (1601–1673) han -
no ve ri pré di ká tor és szu per in ten dens

nagy tisz te let tel vi sel te tett Lu ther
szel le mi örök sé ge iránt. Mun ká i ban
– 1660-as ka te kiz mu sá ban, az ugyan -
eb ben az év ben ki adott pas si ós pré -
di ká ció gyűj te mé nyé ben, de már éne -
kes köny vé nek elő sza vá ban is – vi lá -
go san érez he tő Lu ther Ho gyan szem -
lél jük Krisz tus szent szen ve dé sét? cí -
mű írá sá nak ha tá sa.

Ének szö ve gé nek gon do lat me ne te
is an nak men tén ha lad, és ta nít a pas -
sió he lyes szem lé le té re.

A lu the ri szö veg – Szent Ágos ton
egy ház atyá hoz vissza nyúl va – ket tős
mó don ér tel me zi a pas si ót: szent ség -
ként s egy ben a ke resz tény em ber
szá má ra adott pél da mu ta tás ként is.
Ezt az el hí va tá sun kat már Pé ter
apos tol is em lí ti: „…Krisz tus is szen -
ve dett ér te tek, és pél dát ha gyott rá -
tok, hogy az ő nyom do ka it kö ves sé -
tek…” (1Pt 2,21) Ezt a ket tős tar tal mat
– a szak ra men tum és a pél da mu ta -
tás gon do la tát – fe dez het jük fel éne -
künk szö ve gé ben is.

A dal lam ere de té ről ke vés adat áll
ren del ke zé sünk re. A szö veg nél ko ráb -
bi, 16. szá za di ke let ke zé sű té tel va ló -
szí nű leg az 1545-ös Bab st-éne kes -
könyv szá má ra ké szült. Hy po dór
hang ne me, mely a kö zép ko ri ze ne el -
mé let sze rint a ko mor, tra gi kus tar -
tal mak hor do zó ja volt, hű en tá maszt -

ja alá a szö veg pas si ós és bűn bá na ti
tar tal mát, imád sá gos ka rak te rét. A
mind Ma gyar or szá gon, mind Eu ró -
pá ban nép sze rű dal la mot J. S. Bach is
fel dol goz ta Or gel büch le in cí mű gyűj -
te mé nyé ben (BWV 624). Ko rál elő já -
té ká nak meg hall ga tá sa ha szon nal se -
gít he ti böj ti el csen de se dé sün ket!

g Fe ke te Ani kó

Böj ti cso da
Ki vált sá gos em be rek nek tart juk azo -
kat, akik cso dát él het nek át. Így te -
kin tünk Jé zus kor tár sa i ra, a fel tá ma -
dást át élő ta nít vá nyok ra, mind azok -
ra, akik meg ta pasz tal hat ták Is ten
ere jé nek nagy sá gát a vi lág min den
ba já val, be teg sé gé vel, mu lan dó sá -
gá val szem ben. Lát ták a vissza ka pott
lá tást, a vissza ka pott lép te ket, a
vissza ka pott éle tet. De aki mind ezt
át él te, lá tott mást is. Lát ta a fő pa pok
és a nagy ta nács igaz ta lan íté le tét, lát -
ta a ró mai ka to nák ön cé lú ke gyet len -
ke dé sét, lát ta a meg alá zott, össze tört,
meg ve tett Jé zust meg hal ni. Lát ta az
ön fel ál do zó, men tő sze re tet leg tö ké -
le te sebb meg nyil vá nu lá sát.

Aki szív vel ének li a hét éne két, bár
nem an nak a kor nak a gyer me ke,
nem szem ta nú, az még is lát ja, át éli a
leg na gyobb cso dát: az em ber re ta lá -
ló Is tent, a meg sza ba dí tott éle tet. A
ne héz út és a vé gén a ke reszt fá ja nem
va la mi nek a vé gét je len tet te, ha nem
új kez de tet. Nem a Mes ter fel fe lé íve -
lő pá lyá já nak de rék ba tö ré sét, ha nem
a lej tő re ke rült em ber után nyú ló is -
te ni sze re tet két ség te len je len va ló sá -
gát. En nek a cso dá nak meg lá tá sá ra,

át élé sé re min den nap szük ség van.
Bű ne ink, hi bá ink, mu lasz tá sa ink fá -
jón per zse lik lel kün ket, nem hagy ják
el fe lej te ni el ve szett sé gün ket.

Kell, hogy va la mi más is fris sen él -
jen éle tünk ben, hi tünk ben. Kell,
hogy va la mi más ra is tud junk em lé -
kez ni, ami gyó gyu lást hoz éle tünk
min dig ki úju ló égé si se bé re. Kér -
dőn ku tat juk, hogy lé te zik-e olyan
do log a vi lág ban, amely ugyan úgy
össze tud forr ni éle tünk kel, mint
em ber lé tünk min den ma gunk ban
hor do zott tö re dé kes sé ge, és min -
den nap fel tud emel ni, to vább tud
len dí te ni. Bé kes sé get adó vá laszt ka -
punk, ha ész re vesszük böjt csen des,
szen zá ció nél kü li, de leg mé lyeb ben
em be ri cso dá ját: azt, amit ő tett ve -
lem, a tisz ta sze re tet in dít ta tá sá ból fa -
ka dó ön fel ál do zást.

A hét igé je (Lk 9,62) ke mény be -
széd nek tű nik, hi szen annyi ra sok kí -
sér tés vesz kö rül ben nün ket, annyi
min den el von ja fi gyel mün ket az örök
ér té kek, az örök cél fe lől. De min den
kí sér tés, min den bot lás meg erő sí ti
ben nünk: nincs más re mé nyem. A te -
kin tet min dig egye ne sen rá irá nyul,
a szem min dig elő re te kint. Ar ra, aki
ott áll előt tünk mint meg fe szí tett, ér -
tünk szen ve dő Meg vál tó. Ar ra, aki
min den kö rül mé nyek kö zött, so ha
meg nem fá su ló, ko nok sze re tet tel hív
és vár or szá gá ba. Az utol só per cig jó
az irány, ha az úton já ró min dig fe lé
tö rek szik: az élet ván do ra így ma rad
a má sik em ber rel sze re tet ben, Is ten -
nel örök bé kes ség ben.

g Ör dög End re

Jöjj, hogy ha bű nöm éget
C ANTATE

Ál lok a ki ál lí tás el sö té tí tett ter mé ben.
Szem ben ve lem egy fe hér zsír kő ből
ké szült szo bor. Mark Wall in ger al ko -
tá sa. A cí me: Ec ce ho mo. Le nyű göz -
ve né zem. Nem va gyok haj lan dó
élő nek te kin te ni, de mély sé ge sen
hat rám. Szé de leg ve lé pek ki a Szép -
mű vé sze ti Mú ze um ból. Egy egy sze -
rű fiú, tö vis ko ro ná val. Olyan ma gas,
mint én. Sem mi szak rá lis nincs raj -
ta. Csak áll ki szol gál ta tot tan. Ol -
vas tam, hogy Lon don ban egy köz té -
ren ál lí tot ták fel így. A tö meg na pon -
ta ment el mel let te. Sen ki nem
mond ta: Íme, az Is ten Bá rá nya.

* * *

Egy egy sze rű bá rányt? Mó zes meg -
ren dül ve hall gat ta az Urat. Az el múlt
he tek ese mé nyei örök re be ír ták ma -
gu kat az em lé ke zetébe. A ki lenc csa -
pás lát vá nya vég leg meg fosz tot ta őt
a kí vül ma ra dás ár tat lan sá gá tól. Öreg -
nek és fá radt nak érez te ma gát. Mi -
köz ben a kö rü löt te le vő vi lág da rab -
ja i ra hul lott szét, aköz ben az Úr egy
egy sze rű asz talt tett elé. Ar ról be szélt,
hogy kell a bá rányt le vág ni, hogy
csont ja ne tör jön, hogy a vé re sza bá -
lyo san foly jon a tál ba, ahon nan majd
fel kell ken ni az aj tók fél fá já ra.

Mi lyen hét köz na pi, mi lyen egy sze -
rű! A bá rány vé re vá lik pás ká vá; ami -
kor jön a pusz tí tás an gya la, a be fes -
tett aj tó kat el ke rü li majd. Vég te len
lesz a gyász, de a mi e ink meg me ne -
kül nek. Gye re kek és anyák si kol tá sa
töl ti majd be ezt az éj sza kát, de a fes -
tett aj tók mö gött élet ben ma rad nak
az ott la kók. Íme, az Is ten Bá rá nya!

* * *

Ér zünk va la mi mély bel ső kész te tést,
hogy az éle tünk ben fel gyű lő ter het va -
la hogy le te gyük. Szin te min den val -
lás, kul tusz is mer va la mi lyen ri tu á lét

ar ra, hogy a ré git el le hes sen hagy ni,
hogy meg le hes sen tisz tul ni, hogy új
éle tet le hes sen kez de ni. Oly kor mű -
kö dik is. Tra gi kus va ló ság, hogy azok
a sor sok, me lyek eze ket a tisz tu lá si fo -
lya ma to kat nem is me rik, vé gül össze -
om la nak, nem bír va az el vi sel he tet -
len ter he ket. A kul tu szok se gí tik a kö -
zös vá gyat, hol dur va kí nok kö zött,
hol sze líd szen ve dés sel. Mi pe dig át -
él het jük a sza ba du lást, az új út kez -
de tét, új re ményt ka punk to váb bi
éle tünk höz. Élet ele münk ez a val lás.

* * *

Mi le be gett Ézsa i ás sze me előtt, ami -
kor az Úr szen ve dő szol gá já ról írt?
„Nem volt ne ki szép alak ja, ami ben gyö -
nyör köd het tünk vol na, sem olyan kül -
se je, ami ért ked vel het tük vol na. (…) Pe -
dig a mi be teg sé ge in ket vi sel te, a mi fáj -
dal ma in kat hor doz ta. (…) Mint a bá -
rány, ha vá gó híd ra vi szik, vagy mint a
juh, mely né mán tű ri, hogy nyír ják, ő
sem nyi tot ta ki szá ját.” (Ézs 53,2.4.7)

Ezer évek kel ké sőbb mi már csak
a ke resz tet lát juk és Krisz tus meg gyö -
tört tes tét. A Gol go tán ezek a sza vak
ki ke rül he tet len kép pé vál tak. Ugyan -
ak kor le het, hogy a ré gi pró fé ta egé -
szen mást élt át. Ta lán egy meg gya -
lá zott, ki kö tö zött em bert lá tott, vagy
egy be te get, amint el ha gyot tan fek szik
az ágyá ban, vagy egy elő ke lő csa lád -
ból szár ma zó kol dust, akit min den -
ki gú nyol? Nem tud hat juk.

Jé zus ha lá la min dent meg for dí -
tott: a mon da tok ott, Je ru zsá lem ha -
tá rá ban tel je sül tek be, de egy ide jű leg
ér tel mez ték a ré gi lá to mást is. Az Úr
szen ve dő szol gá ja így vált Krisz tus sá.
Íme, az Is ten Bá rá nya!

* * *

Az Is ten Bá rá nya ki fe je zés nek sok je -
len té se van. Já nos evan gé li u ma el ső -

sor ban a pás ka bá rány je len tést erő -
sí ti fel oly annyi ra, hogy még a szen -
ve dés tör té ne tet is kész ki csit tor zí ta -
ni, hogy vé gül Jé zus ke reszt ha lá la ar -
ra az idő re ke rül jön, ami kor a szo ká -
sok sze rint a csa lá dok nak le kel lett öl -
ni ük a hús vé ti bá rányt. Más ira tok az -
zal a bá ránnyal hoz zák össze füg gés -
be, mely re a csa lád ta gok rá tet ték a
ke zü ket, mint egy a vét ke i ket, az tán
ki za var ták a pusz tá ba. Ez a bűn bak.
Ézsa i ás ilyen ér te lem ben szól az Is -
ten em be ré ről, az Úr szen ve dő szol -
gá já ról. Élet ele münk ez a teo ló gia.

* * *

A fi a tal em ber re, aki meg je lent a fo -
lyó par ton, nem volt igaz az, amit
Ézsa i ás írt: in kább meg nye rő kül se -
jű, egy sze rű em ber volt. Ru há ja,
mint a töb bi e ké. Nem volt sem túl
ma gas, sem túl ala csony. Ki né zet re
ta lán nem is kel tett vol na fel tű nést,
még is volt ben ne va la mi kü lön le ges.
A kö rü löt te ál lók egy ide jű leg érez ték,
hogy jó len ne a kö ze lé ben len ni,
ugyan ak kor va la mi tisz te let tel jes tá -
vol sá got is kel lett tar ta ni uk. Itt min -
den Is ten ről szólt.

Ke resz te lő Já nos nagy ha tá sú be szé -
dei sok ér dek lő dőt gyűj töt tek a Jor dán
mel lé ké re. Ké sőbb ki jöt tek a vá ros ból
a „szak ér tők”, akik nek az volt a dol guk,
hogy fel fe dez zék, ki Is ten em be re, ta -
lán a mes si ás ma ga. Já nost fag gat ták,
de ő el há rí tot ta a kér dé se ket. A hi va -
ta los vizs gá lat el le né re min den ki érez -
te, hogy van itt a le ve gő ben va la mi
mér he tet len fe szült ség. Oly kor az

em be rek ön kén te le nül is az ég fe lé néz -
tek. Az tán jött ez az egy sze rű fi a tal em -
ber. Va la ki azt mond ta, ács Ná zá ret -
ből. Já nos azon ban fel né zett, és így
szólt: Íme, az Is ten Bá rá nya!

* * *

Sa ját sor som el me rül év ez re des kul -
tu szok vi lá gá ban, val lá som fel fe de zé -
se i ben, nagy gon dol ko dók ér tel me -
zé sé ben, ahogy a Bib li át ol vas ták és
ér tet ték. Kész va gyok vi tet ni ma gam
ez zel a sod rás sal. Nem ér zem ma gam
be csa pott nak, hogy ré sze le szek a
meg tisz tu lá si ri tu á lék nak, még ha tu -
dom is, hogy ez oly kor pri mi tív egy -
sze rű sé gű val lá so sok refle xe is. Nem
ér zem ma gam ki játsz va, ha az ér tel -
me zé sek oly kor a ma guk el lent mon -
dá sos sá gá ban lesz nek csak igaz zá.

A ré gen lá tott szo bor ra gon do lok:
va la hogy el kell kép zel nem. Arc nél -
kül lép hoz zám ma még is. Is me ri ter -
he i met. Kész meg tisz tí ta ni. Nem szo -
bor, nem kép, nem kő. Nem ha gyo -
mány és nem li tur gia pusz tán. Na gyon
is élő és cse lek vő. Min den val lás min -
den je len té sé vel, min den teo ló gia
min den ma gya rá za tá val fér kő zik kö -
zel hoz zám, hogy lás sak. Meg érin ti vak
sze me i met. Le ve szi há lyo gos bű ne i -
met, így ve zet ki a fény re. Ocu li va sár -
nap ja van: láss! Íme, az Is ten Bá rá nya.

g Ko czor Ta más

Imád koz zunk! Mó zes ként vá gyunk
va la mi ha tal mas ra, égig érő re, köz -
ben te itt vagy az egy sze rű ben, a
köz ért he tő ben, az el ér he tő ben. 

Is ten Bá rá nya, te el ve szed a vi lág
bű ne it: ir gal mazz ne künk.

El for dít juk sze mün ket a szen ve dés
elől, pe dig ézsa i á si nyi tott sze mek kel
kel le ne néz nünk té ged. 

Is ten Bá rá nya, te el ve szed a vi lág
bű ne it: ir gal mazz ne künk.

Vak kol dus ként ülünk az út szé lén.
Állj meg előt tünk, tedd ránk ke ze det!

Is ten Bá rá nya, te el ve szed a vi lág
bű ne it: adj ne künk bé két.

Ámen.
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Íme, az Is ten Bá rá nya
A VA SÁRNAP IG ÉJE

Mennyei Atyánk! Sze münk rád néz,
ke zünk ki tár juk fe léd, mi kor ké ré se -
in ket ter jeszt jük eléd. Ké rünk, te kints
ránk, töltsd be szük sé ge in ket!

Kö nyör günk egy há zun kért és az
egész ke resz tény sé gért. Ké rünk, vonj
min ket kö ze lebb ma gad hoz és egy -
más hoz, hogy kö ve te id le hes sünk, és
éle tünk kel, cse le ke de te ink kel ró lad
te hes sünk ta nú bi zony sá got.

Kö nyör günk az em be ri sé gért. Ké -
rünk, se gíts, hogy min den cse le ke de -
tün ket a sze re tet ve zé rel je, és úgy te -
kint sünk em ber tár sa ink ra, mint a te
sze re tet re  mél tó te remt mé nye id re.

Kö nyör günk a te rem tett vi lá gért.
Tégy késszé min ket, hogy nyi tott
szem mel és szív vel tud juk fo gad ni
min den aján dé ko dat, és meg be csül -
jük őket. Ké rünk, hogy ne az elé ge -
det len ség sza va kap jon te ret az éle -
tünk ben, ha nem tud junk min dig há -
lát ad ni mind azért, amink van. Tud -
juk, hogy mi lyen sok az éhe ző em ber
vi lág szer te és or szá gunk ban egy -
aránt. Add, hogy fe le lős ség gel vi sel -
tes sünk szük sé get szen ve dő em ber -
tár sa ink iránt, és kész sé ge sek le -
gyünk a se gít ség nyúj tás ban.

Ké rünk, hogy ami kor ki lá tás ta lan -
nak látjuk az életünket, amikor csüg -
ge dés köl tö zik a szí vünk be, rád fi -
gyel ve ak kor is új re ményt kap has -
sunk. Imád ko zunk a mun ka nél kü li -
e kért, az ott hon ta la no kért, a sa nya -
rú kö rül mé nyek kö zött élő kért, az ül -
dö zöt te kért – te mu tasd meg ne kik
a ki ve ze tő utat!

Együtt ér ző szív vel hoz zuk eléd a
ter mé sze ti ka taszt ró fák és a há bo rúk
el szen ve dő it, vi selj gon dot ró luk,
adj erőt a ne héz sé gek le küz dé sé hez
és az új ra kez dés hez.

Imád ko zunk azért, hogy a há zas -
ság és a csa lád le gyen meg be csülve.
Add, hogy a há zas tár sak ne csak a jó -
ban, ha nem a rossz ban is ki tart sa nak
egy más mel lett.

Imád ko zunk az öz ve gye kért, az ár -
vá kért, a be te ge kért, a ha lál lal küz -
dő kért és a gyá szo ló kért, te adj ne -
kik erőt ke reszt jük el hor do zá sá hoz.

Hall gass meg min ket, Atyánk, és
tel je sítsd ké ré se in ket a mi Urunk Jé -
zus Krisz tus ál tal! Ámen.

Oratio
œcumenica

SE MPER REFOR M ANDA

„Fé le lem és alá za tos ság nél kül sen ki
sem ked ves Is ten előtt. Azért így szól
[a zsol táríró]: Is ten nek az a szo ká sa,
hogy szí ve sen meg hall gat ja a sí ró kat
és pa nasz ko dó kat, de nem a biz to sa -
kat és sza ba dokat. Azért a jó élet nem
kül ső cse lek vés ből és lát szat ból áll,
ha nem só haj to zó és tö re del mes lé lek -
ben nyilvánul meg.”

d Lu ther Már ton: Bűn bá na ti
zsoltá rok – A ha to dik zsol tár

(Schu lek Ti bor for dí tá sa)
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Las san a böj ti út fe lé hez ér ve nem árt
tisz táz nunk a kér dést: va jon hol is
van a he lye a ke reszt nek egyé ni, kö -
zös sé gi, egy há zi éle tünk ben? Gyak -
ran hi vat ko zunk ar ra, hogy a lu the -
ri teo ló gi a alap ja in épít ke ző evan gé -
li kus egy ház ke reszt köz pon tú egy ház.
De va jon mit je lent ez a hét köz na -
pok ban? Ho gyan, mi ben nyil vá nul
meg a gya kor lat ban ez a ki csit ti tok -
za to san hang zó té zis? 6. szá za di böj ti
him nu szunk ban is ar ról éne ke lünk,
hogy a „ke reszt fa tit ka tün dö köl…”
(EÉ 189) De va jon mennyi ben le het
ez ma is irány fény szá munk ra?

So kan úgy gon dol nak a ke reszt re,
mint a föl di ván dor út vég ál lo má sá -
ra. Ha va la ki nek a ne ve után oda ke -
rül a ke reszt je le, ar ról tud juk, hogy
már „né hai”. Szeb ben fo gal maz va:
elő re ment, ha za tért, aki nek sír ján is
több nyi re ott lát ha tó a ke reszt lát szó -
lag min dent le zá ró szim bó lu ma. Pe -
dig a ke reszt sok kal több, mint a ha -
lál je le. Ami kor Jé zus a ke reszt ha lá -
lá ról jö ven dölt, min dig hoz zá tet te:
„…de har mad na pon fel kell tá mad -
nia.” (Mt 16, 21)

Fur csa – ránk, em be rek re oly -
annyi ra jel lem ző – mó don ak ko ri és
mai ta nít vá nyai több nyi re el akad nak
a jé zu si pró fé cia el ső fe lé nél. Be le bot -
la nak a ke reszt ha lál bot rá nyá ba, és
nem hall ják meg azt a tisz ta evan gé -
li u mot, amely már idé zett éne künk -

ből is ki csen dül: „…az élet hal ni
szállt, / S meg tör te hol ta a ha lált.”

A ke reszt ugyan is nem csak a tes ti
ha lál ra, a cél ba ér ke zés re utal, ha nem
a kez det, az újat in to ná lás je le is.
Ahogy a kot ta sor ele jén a ke reszt elő -
jegy zés, úgy Krisz tus ke reszt je is
egész éle tün ket egy bi zo nyos hang -
nem be he lye zi. Ami kor a püs pök ik -
ta tás li tur gi á já ban az ol tár nál tér dep -
lő fő pász tor meg kap ja a ke resz tet,
egész éle te „más hang nem be” ke rül.
S ha ké sőbb ne tán „el han go lód na”,
van esély az új ra han go lás ra. Ez le het
a min den ko ri püs pö kök, egy ben az
egy ház né pé nek is re mény sé ge,
ugyan akkor fe le lős sé ge is…

Van nak püs pök kol lé gák, akik a
ne vük elé írt ke reszt tel is utal nak er -
re az „elő jegy zés re”. Ha Is ten is úgy
akar ja, nem is olyan so ká ra, jú ni us
25-én a győ ri Öreg temp lom ban
szem ta núi le he tünk majd egy ilyen
rit ka, fel eme lő ün nep nek, a na pok -
ban meg vá lasz tan dó új du nán tú li
püs pök ik ta tá si is ten tisz te le tén.

To vább lép ve te gyük fel a kér dést:
hol a he lye a ke reszt nek temp lo ma -
ink ban? A vá lasz egy ér tel mű nek tű -
nik: a ke reszt a nyi tott Bib li á val
együtt ott van min den evan gé li kus
ol tá ron. Sőt – sok he lyütt – ol tár kép
he lyett is oly kor egé szen im po záns
ke reszt re néz het fel a gyü le ke zet. 

De él más faj ta ha gyo mány is,

ugyan csak lu the rá nus, so kat mon dó
tra dí ció, amellyel pél dá ul Svéd or -
szág ban ta lál koz ha tunk. Amint er ről
rö vi den la punk is tu dó sí tott, a test vér-
egy ház ke rü le tünk ben tör tént püs -
pök vál tás kap csán Lin kö ping ben és
Upp sa lá ban jár hat tam a kö zel múlt -
ban. Mind a bú csúz ta tó, mind pe dig
a be ik ta tó is ten tisz te let egyik meg ha -
tá ro zó él mé nye volt, ami kor a li tur gi -
á ban köz re mű kö dő szol gá lók a Bib li -
át le vet ték az ol tár ról, majd egy ke resz -
tet, va la mint égő gyer tyá kat vi vő me -
net tel a temp lom kö ze pé re vo nul tak,
hogy az ün nep evan gé li u mát ott, a
gyü le ke ze ti ta gok kö zött ol vas sák fel.
Ez az egy sze rű szim bo li kus ak tus
gyö nyö rű en pré di kál ar ról, hogy a ke -
reszt nek és az ar ról szó ló evan gé li um -
nak el kell jut nia a temp lom, a gyü le -
ke zet cent ru má ba, szí vé be.

Va ló já ban ez a re for má ció öt száz
éve min dig ak tu á lis üze ne te: ki vin ni,
oda vin ni a ke resz tet a nép kö zé, be -
vin ni az evan gé li um fé nyét az em be -
rek éle té be. Er ről szól zse ni á lis tö -

mör ség gel a Lu ther-ró zsa, szí vé ben
a ke reszt tel!

De nem csak az em lí tett im po záns
svéd szé kes egy há zak ban szem be -
sül het tem a ke reszt mél tó he lyé vel.
Upp sa lai há zi gaz dánk, Tord Har lin,
az ot ta ni egy ház ke rü let nyug dí jas
püs pö ke el vitt egy ki csiny la kó te le -
pi ká pol ná ba, a Sankt Ans gar-temp -
lom ba, amely nek kö ze pén egy ha tal -
mas fe szü let ma gas lik. Ilyen mó don
a gyü le ke zet a szó szo ros ér tel mé ben
a ke reszt kö rül, mint egy a ke reszt
von zá sá ban ül. Más kép pel él ve: az
em be rek a ke reszt ko or di ná ta -rend -
sze ré ben ta lál hat ják meg a he lyü ket.

Va ló já ban en nek a le he tő ség nek a
fel is me ré se, meg ra ga dá sa böj ti utunk
leg fon to sabb, leg mé lyebb ér tel me és
cél ja. A ke reszt nem csu pán de ko rá -
ció temp lo ma ink ban, és sok kal több,
mint egy drá ga ék szer a nya kunk ban.
A ke reszt nem dísz let, ha nem amint
már ele ink is val lot ták: „Ave crux,
spes uni ca” – Üd vöz  légy, ke reszt,
egyet len re mény sé günk!

Krisz tus ke reszt je ver ti ká li san
össze kö ti a mennyet és a föl det, Is -
tent és em bert, ho ri zon tá li san pe dig
egy más fe lé for dít min ket. Döb be ne -
tes, hogy Krisz tus ke reszt jé nek tö vé -
ben egy más mel lett áll Jé zus édes -
any ja, Má ria, a sze re tett ta nít vány, Já -
nos, va la mint a ki vég ző osz tag ró mai
szá za do sa, aki el ső ként mond ja ki az

egész vi lá got meg ren dí tő hit val lást:
„Bi zony, Is ten Fia volt ez!” (Mt 27, 54)
Nem vé let len, hogy az iga zi lu the rá -
nus teo ló gus, Jo hann Se bas ti an Bach
a Má té-pas sió cent ru má ba he lye zi
ezt a hit val lást. Hadd hív jam fel a fi -
gyel met ar ra, hogy az idén, vi rág va -
sár nap és nagy szom ba ton es te ez a
rit kán hall ha tó pas sió csen dül fel a
De ák té ren…

A ke reszt nem csak új kez det re fel -
han go ló elő jegy zés és nem csu pán a
föl di ván dor lás nyug vó pont ját je lö -
lő zá ró ak kord. A gol go tai ke reszt éle -
tünk új ra fel fe dez he tő cent ru ma,
amely ben met szi egy mást ég és föld,
ma gas ság és mély ség, kö ze lé ben egy -
más ra ta lál hat Is ten és em ber. Így le -
het a ke reszt va ló ban az, ami ről im -
már más fél év ez re de éne kel Krisz tus
né pe: „…Üd vös ség kút ja, min de -
nek!/ Le gyen győ zel münk, add meg
ezt, / A di a dal mas szent ke reszt!”

Hol a he lye a ke reszt nek?
É GTÁJOLÓ

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

„Ne héz bú csúz nunk at tól az
épü let től, amely nem csak lel -
kész csa lá dok há za, ha nem egy
egész gyü le ke zet ott ho na volt
több mint egy év szá za don át.
Be kell azon ban lát nunk, ez az
épü le tek sor sa. Le het em lé kez -
nünk ezek re a he lyek re, de
sok kal fon to sabb, hogy az itt
hal lott vi gasz ta ló igét
őriz zük meg a szí -
vünk ben. Hisszük,
hogy ak kor egy el nem
pusz tu ló ha zá ba ér -
ke zünk” – mond ta
Lász ló né Há zi Mag -
dol na he lyi lel kész,
ami kor utol já ra pré di -
kált a bon tás előtt ál -
ló pusz ta föld vá ri pa ró -
ki án. 

Mint la punk is be -
szá molt ró la, ta valy
de cem ber 4-én tűz pusz tí tott
az is ten tisz te le ti hely ként is
hasz nált in gat lan ban. Az épü -
le tet fel újí ta ni – sta ti kai ál la -
gá ra te kin tet tel – nem len ne
gaz da sá gos. Az il le té kes ha tó -
ság en ge dé lyének bir to ká ban

né hány hé ten be lül meg kez -
dőd het a pa ró kia bon tá sa. A
he lyi ek ab ban bíz nak, hogy
még az idén új, biz ton sá gos
haj lé kot ad hat nak át.

A bú csú al kal mon imád ság -
ban em lé kez tek a föld vá ri ak
elő de ik re is, akik épí tet ték,
gon doz ták az épü le tet, és

azok ra, akik igét hir det tek
vagy hall gat tak fa lai kö zött.

Az áhí tat után a lel kész le -
sze rel te a hom lok zat ról a hi -
va talt jel ző táb lát.

g Lász ló Je n Csa ba
fel vé te le

Bú csú a pa ró ki á tól
Ha ta vasz, ak kor jön nek a teo -
ló gu sok – tud ja ezt min den ki
Solt vad ker ten, hi szen év ti ze -
dek óta ilyen tájt ké szül az
evan gé li kus gyü le ke zet az if jú
lel kész je löl tek fo ga dá sá ra. És
ők idén is öröm mel ér kez tek. 

Dr. Bé res Ta más nak, az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem tan szék ve ze tő do -

cen sé nek ve ze té sé vel múlt va -
sár nap öt hall ga tó szol gált az
egy ház köz ség ben. Bonnyai
An na, Kony ecs ni Ka ta, Kor -

mos Zsu zsan na, Né meth Gá -
bor és Né meth Mi hály a 9
órai is ten tisz te le ten a gyer me -
kek nek tar tot tak gon do lat éb -
resz tő fog lal ko zást, a 10 órai
„nagyis ten tisz te le ten” pe dig
az ol tá ri szol gá lat ban se gí tet -
tek ige hir de tő ta ná ruk mel lett.
A fi a ta lok jó vol tá ból a gyü le -
ke zet a hit tu do má nyi egye tem

min den nap ja i ba és tan rend jé -
be is be pil lan tást nyer he tett.

g Ifj. Ká posz ta La jos 
fel vé te le

Teo ló gus nap Solton
Be mu tat ko zó kon cert jét tar -
tot ta már ci us 18-án es te az
Echo együt tes a kő sze gi evan -
gé li kus gyü le ke ze ti ház ban. 

A ze ne kar az if jú ság tag ja -
i ból ala kult ta valy nyár ele jén.
A fi a ta lo kat az egy év vel ez -
előt ti ze nés pas sió já ték, a
t e m p  l o m  -
szen te lé si ün -
nep re ké szí -
tett ének, va -
la mint a Szél -
ró zsa or szá -
gos evan gé li -
kus if jú sá gi ta -
lál ko zó egyik
reg ge li áhí ta -
tá nak szol gá -
la ta erő sí tet te meg ab ban,
hogy hét ről hét re pró bál ja nak,
és ki ala kít sák azt a sa já tos
ze nei hang zást, ame lyet el ső -
sor ban a fú vó sok je len lé te
ha tá roz meg.

A ze ne kar tag jai több sé gük -
ben a Győr ben meg tar tott nyá -
ri evan gé li kus ze nei tá bor
részt ve vői, akik múlt pén te ken
egy órás ön ál ló mű sor ral lép tek

a kő sze gi kö zön ség elé. A zsú -
fo lá sig telt gyü le ke ze ti ház ban
is mert és ke vés bé is mert if jú -
sá gi éne kek, va la mint meg ze -
né sí tett ver sek hang zot tak el
sa já tos hang sze re lés ben. 

Az együt tes leg kö ze lebb
Sop ron ban, a ke rü le ti kon fir -

man dus na pon éne kel majd,
ezt kö ve tő en ké szül nek a jú ni -
us ele ji drez dai Kirchen tag ra,
nyá ron pe dig – a mik ke li test -
vér gyü le ke zet meg hí vá sá ra –
Finn or szág ba utaz nak.

A kő sze gi Echo üze ne te eb -
ben a rö vid hit val lás ban ad ha -
tó vissza: „Az össz hang vissz -
hang ja az Össz hang nak.”

g –y –a

Kő sze gi Echo

Ma gam alatt vág tam a fát,
pe dig nem is tud tam ró la. Mi -
u tán a teo ló gi án ol vas tuk Be -
ne dek re gu lá ját (a ben cés rend
alap do ku men tu mát), és el ol -
vas tam szá mos, ko los tor ban
ját szó dó tör té ne tet, sok szor
vic ce lőd tem, hogy ha len ne
egy hely, amely lu the ri ta ní tást
kö vet ne, és alap ja a ben cés re -
gu la len ne, ak kor biz tos kö zé -
jük áll nék. Nos, je len tem: ma -
gam alatt vág tam a fát: lé te zik
ilyen. És nem is egy.

Je len leg Mir field ben (Nagy-
Bri tan nia) ta nu lok az ang li kán
teo ló gi án, ame lyet az in téz -
ménnyel együtt élő ang li kán
szer ze tes rend, a Com mu nity

of the Re sur rec ti on (a Fel tá -
ma dás Kö zös sé ge) ala pí tott
és tá mo gat mind a mai na pig.
Mi u tán vég re „élő ben” ta pasz -
tal tam, mi lyen is a szer ze te si
élet rit mus, és na pon ta is mer -
ke dem az atyák kal, a könyv tár -
ban is a szer ze tes ren dek ről
szó ló kötetek szek ciója fe lé
sé tál tam leg több ször. 

Itt ke rült ke zem be Dom
Da vid Nic hol son OSB szer ze -
tes fü ze te: Az evan gé li kus ben -
cés szer ze tes ség li tur gi kus ze -
né je. Azon nal eszem be ju tot -

tak ko ráb bi meg gon do lat lan
ki je len té se im a szer ze tes rend -
be lé pés ről, hi szen ahol li tur -
gi kus ze ne van, ott kö zös ség is
kell, hogy le gyen! A fü zet egy
egye sült ál la mok be li, há rom
svéd or szá gi és két né met or -
szá gi (fér fi és női) kö zös ség is -
ten tisz te le ti éle tét mu tat ja be
rö vi den. Mind annyi an evan -
gé li ku sok, és rend jük alap ja –
kis vál toz ta tá sok kal – a ben -
cés re gu la.

Ami kor ki ej tem azt a szót,
hogy szer ze tes rend, azon nal a

ka to li kus, eset leg az or to dox
egy ház jut eszem be, vagy a
budd his ta szer ze te sek éle té ről
szó ló film koc kái je len nek meg
előt tem. El ha mar ko dot tan ki -
je lent het ném, hogy Lu ther is
ki lé pett a rend ből, pár ját pe dig
egy má sik rend ből „sza ba dí tot -
ta meg”. Ezek alap ján – kö rül -
te kin tés nél kül – le von hat -
nám a kö vet kez te tést, hogy a
lu the rá nus kép be egy sze rű en
nem il lik a szer ze te si élet. Kár,
hogy Jé zus fe lül ír ja a mi lu the -
rá nus gon do la ta in kat.

Az Ige be szél ar ról, hogy
van nak, aki ket Is ten ki vá laszt
ma gá nak, hogy az tán ezek nek
az em be rek nek min den ide -
jét, osz tat lan fi gyel mét az
Atya dol gai kös sék le. Van -
nak, akik ezt kö zös ség ben
élik meg, éle tük rit mu sát a
na pi több szö ri el csen de se -
dés, imád ság, is ten tisz te let
ha tá roz za meg. Egyes kö zös -
sé gek a pré di ká lás nak szen te -
lik ma gu kat, má sok a szo ci á -
lis mun kát ál lít ják a kö zép -
pont ba, van nak ta ní tó kö -

zös sé gek, és van nak, akik az
imád ság ra és lel ki gon do zás -
ra kö te le zik el ma gu kat.

Va jon van nak-e Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy há -
zunk ban olya nok, akik el hí -
vást érez nek a szer ze te si élet -
re? Len ne-e szük ség egy há -
zun kon be lül női és fér fi szer -
ze tes rend re? Egy ál ta lán össze -
fér-e a lu the rá nus ság és a
szer ze te si élet for ma? Mi lyen
szol gá la tot, se gí tő kö zös sé -
get tud nánk el kép zel ni egy há -
zunk ban? Egy ál ta lán eszünk -
be jut-e, hogy a szer ze tes ség
– re a li tás?

g Szcs Má ria
evszerzetes@gmail.com

Ma gyar Evan gé li kus Szer ze tes rend
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A kö zel múlt ban Né met or szág ban
járt ma gyar köz tár sa sá gi el nök – aki
elő ző leg Ch ris ti an Wulff ál lam fő vel
és Ang e la Mer kel kan cel lár ral is ta -
lál ko zott – már ci us 16-án részt vett
a nem ze ti ün ne pünk al kal má ból a
ber li ni ma gyar nagy kö vet sé gen ren -
de zett fo ga dá son. 

Sch mitt Pál rö vid kö szön tőt mon -
dott, majd ma gas ál la mi ki tün te té se -
ket adott át olyan Né met or szág ban
élő ma gyar sze mé lyi sé gek nek, akik je -
len tős mér ték ben hoz zá já rul tak a
ma gyar ság tu dat meg őr zé sé hez, il -
let ve az anya or szág gal va ló kap cso la -
tok ápo lá sá hoz. 

A Ma gyar Köz tár sa sá gi Ér dem -

rend lo vag ke reszt je ki tün te tést kap -
ta if jabb Kle ment Kor nél, a Né met or -
szá gi Ma gyar Szer ve ze tek Szö vet sé gé -
nek el nö ke, míg a Ma gyar Köz tár sa -
sá gi Ér dem rend tisz ti ke reszt jét Fu ta -
ky Ist ván hun ga ro ló gus, a gött in ge ni
egye tem nyu gal ma zott nyel vész pro -
fesszo ra, va la mint Gé mes Ist ván evan -
gé li kus lel kész, a Stutt gart kör nyé ki
ma gyar ság lel ki gon do zó ja ve het te át. 

A dí ja kat Sch mitt Pál, va la mint
Prőh le Ger gely kül ügyi ál lam tit kár-
he lyet tes, a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház or szá gos fel ügye lő je és
Czu kor Jó zsef ber li ni ma gyar nagy kö -
vet ad ta át.

d For rás: Evan ge li kus.hu

Ma gyar ál la mi ki tün te tés
Gé mes Ist ván stutt gar ti evan gé li kus

lelkész nek

Böjt má so dik va sár nap ját a gal ga györ ki gyü le ke zet ben és fi li á já ban, Vác kis -
új fa lun töl töt te az Észa ki Egy ház ke rü let el nök sé ge. Mind két he lyen dr. Fa -
bi ny Ta más püs pök hir det te az igét, Ben czúr Lász ló fel ügye lő pe dig egy há -
zunk kal kap cso la tos gaz da sá gi kér dé sek ről, il let ve be ru há zá sok ról adott tá -
jé koz ta tást. A li tur gia szol gá la tát Pin tér Já nos he lyi lel kész vé gez te. Az egy -
ház ke rü let ve ze tői köz vet le nül, sze mé lye sen kí ván tak meg is mer ked ni a gal -
ga györ ki gyü le ke zet – Le ader-pá lyá zat ke re té ben meg va ló sí ta ni ter ve zett –
be ru há zá sa i val. A vác kis új fa lui le ány gyü le ke zet ben har minc hat éve ez volt
az el ső püs pök lá to ga tás.

g Ko vács Ist ván fel vé te le

A Szlo vá ki ai Evan gé li kus Egy ház tel -
jes el nök sé ge je len volt a vá ros köz -
pont já ban fek vő, zsú fo lá sig meg telt
kis lu the rá nus temp lom ban. Az ün -
ne pi is ten tisz te le ten a test vér fe le ke -
ze tek kép vi se lői ol vas ták fel az imád -
sá go kat. Az evan gé li kus lel ki ve ze tők
– így a ke le ti és a nyu ga ti egy ház ke -
rü let püs pö kei, es pe re sek – a li tur gi -
á ban vet tek részt, míg az egye te mes
fel ügye lő, az or szá gos iro da igaz ga -
tó ja és mun ka tár sai a hát tér ből biz -

to sí tot ták pél dás szer ve zett ség gel a
nem zet kö zi vé duz zadt „Du na-hul lá -
mos” egy há zi ese mény za var ta lan le -
fo lyá sát. 

Ter mé sze te sen je len vol tak mind -
azon or szá gok kép vi se lői is, ame lyek -
ben a ko ráb bi hó na pok ban ren dez -
ték meg a prog ram so ro za tot, il let ve
ame lyek be az el kö vet ke zen dő hó na -
pok ban ér ke zik. A ha tá ron túl ról
jött ven dé gek so rá ban ha zán kat
Bölcs kei Gusz táv, a re for má tus egy -
ház zsi na tá nak lel ké szi el nö ke és
Gáncs Pé ter evan gé li kus el nök-püs -
pök kép vi sel te, D. Sze bik Im re nyu -
gal ma zott evan gé li kus püs pök pe dig
a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me -
ni kus Ta ná csá nak el nö ke ként vett
részt az al kal mon.

E so rok író já nak a nem zet kö zi
szer ve ző bi zott ság tag ja ként volt al -
kal ma fény ké pe ző gé pé vel is meg örö -
kí te nie azt az epi zó dot, ami kor a zá -
ró ol tá ri szol gá la tot kö ve tő en Mi loš
Klá tik egye te mes püs pök át nyúj -

tot ta a jel ké pes eve ző la pá tot Gáncs
Pé ter nek. Ez az ak tus szim bo li zál ta,
hogy a ren dez vény so ro zat foly ta -
tó dik: áp ri lis ban a ma gyar or szá gi
evan gé li ku sok kül de té se lesz, hogy
szót emel je nek az erő szak ál do za ta -
i nak vé del mé ben, leg fő kép pen pe dig
hogy em lé kez tes sék ma gu kat és kör -
nye ze tü ket a meg bé ké lés mun ká lá -
sá ra. Az ol tár tér ben ott állt har ma -
dik ként Mic ha el Bün ker oszt rák
püs pök is, aki től egy hó nap pal ko -

ráb ban Mi loš Klá tik vet te át az eve -
ző la pá tot. 

Az al ka lom ról ké szült (fenti) fel -
vé te len vi lá go san lát szik azon ban,
hogy egy ne gye dik sze mély re is
szük sé gük volt egy há zi ve ze tő ink -
nek, még pe dig a tol mács ra. Bándy
György, a Po zso nyi Co me ni us Egye -
tem Evan gé li kus Hit tu do má nyi Ka -
rá nak pro fesszo ra vál lal ta a fel ada -
tot, hogy Klá tik püs pök szlo vák
nyel ven el hang zott bá to rí tó sza va it
ma gyar ra for dít sa. A bé ke meg te -
rem té sé nek, né pek, et ni ku mok ki -
en gesz te lő dé sé nek is le het gyak -
ran aka dá lya az, hogy nem ért jük
egy más „nyel vét”. Sok szor fél re ma -
gya ráz zuk egy más szán dé ka it, akár
még mi, ke resz té nyek is. Krisz tus
kö ve tő i nek is szük sé gük van köz ve -
tí tő re, a Szent lé lek se gít sé gé re, hogy
meg ért sék egy mást, s így a bi zal -
mat lan ság, az elő íté le tek el vá lasz tó
fa lai le dől hes se nek. Már ci us 20-
án a rév ko má ro mi evan gé li kus

temp lom ban en nek le het tek ré sze -
sei az egy be gyűlt hí vek. 

Az is ten tisz te le tet kö ve tő „za rán -
dok me net” tag jai – akik a test vér egy -
há zak szom szé dos temp lo ma i ba lá -
to gat tak el, hogy ott rö vid ima al kal -
ma kon ve gye nek részt – át él het ték a
Krisz tus ban meg va ló su ló egy sé get.
Bár a Du na men tén lakó ke resz té -
nyek más-más nem ze tek hez, kü lön -
bö ző fe le ke ze tek hez tar toz nak, őket
nem csu pán a fo lyó kö ti össze, nem
csu pán an nak vizén osz toz nak, ha -
nem az élő víz ből is me rí te nek, ame -
lyet Jé zus kí nált fel egy kor a sa má ri -
ai asszony nak, s amely ről Klá tik püs -
pök pré di kált az ün ne pi al kal mon.

A du nai bé ke hul lá mok ter jed nek
to vább. A szlo vá ki ai ün nep ség más -
nap ján gyűlt össze Bu da pes ten, a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
Or szá gos Iro dá já ban a ma gyar or szá -
gi köz pon ti al kal mat szer ve ző mun -
ka cso port. Ha zánk ban a nagy hét

szer dá ján, áp ri lis 20-án ke rül sor az
ün ne pi együtt lét re. Nincs az egy há -
zi esz ten dő nek még egy ilyen idő sza -
ka, mint ép pen a Jé zus szen ve dés é -
ről va ló meg em lé ke zés nap jai, ami -
kor ennyi re tö mény mó don szem be -
sül nénk az em be ri erő szak kal.
Ugyan ak kor Krisz tus ma ga tar tá sa
ta nús ko dik ar ról, hogy az ag resszió
nem erő vel, ha nem a lé lek sze líd sé -
gé vel győz he tő le. 

A De ák té ri evan gé li kus temp lom -
ban áp ri lis 20-án es te 6 óra kor meg -
ren de zen dő ün ne pi is ten tisz te let nek
– és az azt meg elő ző kon fe ren ci á nak
– ezért is lett Le fegy ver ző sze líd ség a
mot tó ja. A dél után 3 óra kor kez dő dő
ta nács ko zás ra és az es ti is ten tisz te let -
re, ame lye ken – ne ves ha zai ven dé gek
mel lett – a szom szé dos egy há zak ve -
ze tői is szol gál nak majd, már most sok
sze re tet tel hív ják és vár ják a ma gyar
szer ve zők a gyü le ke ze tek tag ja it – a
Du na mind két ol da lá ról…

g B. Pin tér Már ta

BÉ K E HUL L Á M OK A DU NÁN

Ke zünk ben az eve ző la pát
b Szlo vá ki á ba ért a Bé ke hul lá mok a Du nán el ne ve zé sű prog ram so ro -

zat. Aho gyan er ről már ko ráb ban is be szá mol tunk, a Né met or szág -
ból in dult ak ció cél ja az, hogy fel hív ja a fi gyel met az Eu ró pá ban is egy -
re lep le zet le neb bül ter je dő erő szak ra, ugyan ak kor em lé kez tes se a fo -
lyó part ján élő egy há za kat Krisz tus tól ren delt kül de té sük re. Ar ra, hogy
– hi te les szol gá la tuk kal – a bé kes ség te rem tés esz kö zei le gye nek. Szlo -
vák test vé re ink nél már ci us 20-án rend kí vül im po záns va sár na pi is -
ten tisz te let re ke rült sor Rév ko má rom ban (szlo vá kul Ko már no, né me -
tül Ko morn).
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Má sod szor adott jó té kony sá gi hang ver senyt a Syl ves ter Já nos Pro tes táns Gim -
ná zi um ja vá ra Fassang Lász ló or go na mű vész. A már ci us 18-ai – a De ák té -
ri evan gé li kus temp lom ban meg tar tott – kon cert köz re mű kö dő je Szo ko lay
Don gó Ba lázs nép ze nész volt.

g Mészáros Gábor fel vé te le

Tájékozódó püspöklátogatás
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Kun ágo tán szü le tett 1931. már ci us 30-
án. Ze nei ta nul má nya it 1947-ben a
bé kés-tar ho si is ko lá ban kezd te, majd
a Ze ne aka dé mi án foly tat ta. 1957–61
kö zött a Ma gyar Rá dió ze nei szer -
kesz tő je volt. 1959-től a Liszt Fe renc
Ze ne mű vé sze ti Fő is ko la ze ne szer -
zés sza kán ta ní tott, 1966-tól egye te -
mi ta nár ként. Az 1994-es év nagy vál -
to zást ho zott az éle té ben: Sop ron ba
köl tö zött, s az óta min den ide jét a
kom po ná lás nak szen te li.

Ope rái, kü lö nö sen a Vér nász

(1964) kül föl dön is is mer tek. És a töb -
bi: a Ham let, a Sám son, a Mar git, a
ha zá nak szen telt ál do zat… ora to ri -
kus, ver seny- és ze ne ka ri mű vei, kó -
rus cik lu sai, szó ló kan tá tái, da lok,
szó ló mű vek zon go rá ra, or go ná ra,
cim ba lom ra. Ki tün te té se i nek so ra
is hosszú: Kos suth-dí jas, ér de mes és
ki vá ló mű vész, 2009-ben el nyer te a
Pri ma Dí jat is.

A szá raz fel so ro lás ennyit tud
meg mu tat ni Szo ko lay Sán dor éle té -
ből és mun kás sá gá ból. Fél év szá zad
gaz dag ter mé sét. Ez idő alatt azon -
ban te rem tő lá zak mű köd tek ben ne,
ma gát szét osz tó éle tet élt, hi tet és
sze re te tet su gár zó vi lá got ho zott lét -
re. Mű ve it Is ten és az an gya lok, el bu -
kó és győ ző em be rek, Ma gyar or -
szá got fél tő fér fi ak né pe sí tik be.
Zeng a zsol tár ének, a gön ci pré di ká -
tor föl per zselt igéi, csönd je, hogy egy -
mást ki egé szí tő drá mai üze net té for -
má lód ja nak.

Sop ron ban ke res tük föl a nem ré -
gi ben hittudományi egyetemünk
dísz doktorává fogadott je les ze ne -
szer zőn ket, hogy nyolc va na dik szü -
le tés nap ján fel kö szönt sük. Hogy
meg val las suk az el röp pent év ti ze dek -
ről, a rö vid re sza bott idő ben – mert
a mes ter mun ká val, új mű vek kel ün -
nep li a ke rek év for du lót.

– Szü le tés na pun kon sok szor meg -
fe led ke zünk a má sik „hős ről”: édes -
anyánk ról. Mi lyen em lé ke ket őriz
ró la?

– Az édes anyá ról so ha nem le het
meg fe led kez ni, és min den re em lé kez -
ni kell, ami ve le kap cso la tos. Az én
ese tem ben ez ör ven de te sen hosszú
idő, mi vel két-há rom éves ko rom ra
még min dig vi lá go san em lék szem, és
bő ven el múl tam öt ven, mi kor el -
vesz tet tem őt. Ki fe je zet ten anyás
gye rek vol tam, csak a kö ze lé ben
érez tem ma gam biz ton ság ban. „Fogd
a ke zem, fogd a ke zem” – mon do gat -
tam rit mi kus mon dó ká mat, és kö vet -
tem, aho vá csak le he tett. Szám ta lan -

szor vé gig gya lo gol tuk ilyen mó don
szü lő fa lum je ge nye-nyár fa so ros fő -
ut cá ját.

Őszin te tü re lem mel ad ta a vá la -
szo kat ki fogy ha tat lan kér dé se im re,
fél tő sze re tet tel ne velt, nem csak sza -
va i val, de cso dá la tos für ké sző, be szé -
lő te kin te té vel is. Va rázs la tos me se -
mon dó volt. Min den es te együtt
imád koz tunk. Ne ki kö szön he tem a
hi te met.

Gyer mek ko ro mat iga zi csa lá di
sze re tet övez te. Ter mé sze te sen édes -

anyá mon kí vül a csa lád töb bi tag ját
is sze ret tem és ér té kel tem. Oros há -
zi Szo ko lay nagy anyá mat tar tot tam
a vi lág leg szebb asszo nyá nak. Édes -
apám hoz pe dig éle te vé gé ig vér be li
mu zsi kusba rát ság is fű zött.

– Em lé k szik a pil la nat ra, mi kor el -
dön te tett, hogy ze ne szer ző lesz?

– Pár hó na pos zon go ra ta nu lás
után mint ha az ég ből sza kadt vol na
rám a kom po nál hat nék, ami től az óta
egy nap ra sem sza ba dul tam. Per sze
a ze ne szer zés ke mény szak ma, de a
bol dog ság, amit a han gok má mo ra
oko zott, vé gig kí sért egész éle te men.
Sze ret tem nagy fá ba vág ni a fej szé -
met, de az al ko tás nem min dig el ha -
tá ro zás kér dé se. Gyak ran érez tem a
fe lül ről jö vő se gít sé get, s úgy ér zem
má ig, hogy az Is ten egész pá lyá mon
a te nye rén hor do zott.

– A ze ne aka dé mi ai ta ná rai kö zül
kik vol tak Ön re a leg na gyobb ha -
tással?

– A ha tal mas mű velt sé gű, biz tos
íté le tű Far kas Fe renc volt a mes te rem.
A leg kü lön bö zőbb adott sá gú em -
be re ket tud ta az al ko tás fe lé te rel ni.
„Leg szebb ke ser vem” az volt, hogy
sok szor le akart be szél ni – „ég-ki me -
sze lő” – ál ma im ról. Mi kor a mű vész -
aka dé mi án utol já ra ta lál koz tam ve -
le, így szólt: „Sa nyi kám, az eget nem -
igen le het ki me szel ni, de olyan jó,
hogy te leg alább meg pró bál tad!” 

A so kat el vá ró, rend kí vül szi go rú,
em be ri leg, mű vé szi leg egy aránt tel -
jes éle tet élő Ko dály Zol tán volt
min de nek fe let ti pél da ké pem, és ma -
rad is élet fogy tig lan. Sok nagy sze rű
ta ná rom volt, akik tu dá suk kal, em -
ber sé gük kel vé dő sor fal ként vet tek
kö rül az öt ve nes évek jel lem pró bá -
ló nap ja i ban.

– Pi linsz ky ír ja va la hol: „Is ten nek
írunk!” És a ze ne szer ző?

– A leg főbb al ko tó a vi lág te rem tő
Úr is ten, aki előtt ké tel ke dés nél kü li
hit tel pró bá lok meg áll ni. Ki mon -
dom, ha köz hely nek hang zik is: bár -

csak min den al ko tá sunk az ő di cső -
sé gét ma gasz tal ná… Ma gam a spi ri -
tu á lis ze ne mind erő sebb és ih le tet -
tebb szo rí tá sá ban ér zem iga zán jól
ma gam.

– Köztudomású, hogy val lá sos té -
má jú mű ve ket is szép szám mal kom -
po nált…

– A „val lá sos té má jú mű vek” ese -
tem ben őszin te, mély hit ből fa kad -
nak. Ez a mű faj szá mom ra nem egy
a sok kö zül, mert ez a mű faj en gem
va ló ban él tet. Las san már csak eb ben
le lem örö mö met.

– Vé le mé nye sze rint mi lyen sze rep
jut a mu zsi ká nak az em be ri élet ben?
Gyón tat, fel ol doz bű ne ink alól, ja vít
raj tunk?

– Nem va gyok di dak ti kus al ka tú.
Jó, ha az ered mény leg alább ha son -
lít a szán dék ra, de nem az al ko tó fel -
ada ta ezt meg ítél ni. Bár csak gyón tat -
na, bár csak fel ol doz na, bár csak ja ví -
ta na raj tunk!

– Most, nyolc va na dik szü le tés -
nap ja előtt is szün te le nül dol go zik.
Van nak még meg va ló su lat lan ter vek?

– A „szün te le nül dol go zom” élet -
vi tel ről sze ret nék va la mennyi re le -
szok ni. Ez azt je len ti, hogy nem aka -
rom töb bé, hogy ha tár idők től függ -
jek. Nem aka rom én meg mon da ni,
hogy mi kor ra kell ké szen len nem.
Ide á lis len ne, bár kis sé utó pisz ti -
kus, hogy a mű mond ja meg a ren -
delt idő ben, hogy „kész va gyok”.
Meg va ló su lat lan ter ve im leg alább
száz húsz év re szól nak…

Összeg zés? Igyek szem, de a föl di
élet idő tar ta mán nem töp ren gek.
Kez dek har mo ni kus em ber ré vál ni,
és ez már csak mil li mé te rek re van a
bol dog ság tól. A min den áron va ló
kí sér le te zés nem le het cél ja gyor san
fo gyó időm nek, de az ide á lis Szép, a
Csend meg ta lá lá sa mind vé gig ál -
mom ma rad.

– Két száz éve szü le tett Liszt Fe -
renc. Ho gyan te kint rá, mint aki
lak he lyé ül min dig Sop ron vá ro sát
ne vez te meg?

– Mély sé ges tisz te let tel, sze re tet -
tel ér tek egyet nagy elő döm mel. At -
tól lett Sop ron a hű ség vá ro sa, hogy
hű sé ge sek a pol gá rai. Eh hez a vá ros -
hoz ér de mes ra gasz kod ni. Gyak ran
em le ge tem: a ma gyar ze ne zse ni á lis
tri á sza: Liszt, Bar tók, Ko dály a mi
nagy fe le lős sé günk. Ál ta luk let tünk
ze nei vi lág ha ta lom má, kár vol na el -
her dál ni ezt az örök sé get. Liszt egyik
szép uno ká ja mi nap azt nyi lat koz ta,
hogy min den or szág ban más ként
ér té ke lik „hír he dett” ősét, de az biz -
tos, hogy Ma gyar or szá gon sze re tik a
leg job ban. Örü lök, hogy ész re vet te!

– Sok hang ver se nyen sze re pel nek
mű vei, szer zői est je i ről tu dó sí ta nak a
Budapesti Ta va szi Fesz ti vál hí rei,
az őszi Ko runk ze né je nyi tó kon cert -
je is kö szön ti, kó ru sok ké szül nek, vi -
dé ken és Pes ten is. Mit vár tő lük, és
részt tud-e ven ni mind eze ken?

– Sze ret nék! A szü le tés na pomon
a Tom kins kó rus tart szer zői es tet Bu -
da pes ten. Deb re cen ben Ko csis Zol -
tán ve zény li Is tár po kol já rá sa cí mű
ora tó ri u mo mat, a Fé szek Klub ban ze -
nés be szél ge tő es te lesz a Bu da pes ti
Vo nó sok kal. A Szo ko lay Bá lint női
kar – édes apám ala pí tot ta – a vá ros -
ma jo ri temp lom ban ter vez kon cer -
tet. Ősszel Vá sáry Ta más ve zé nyel
szer zői es tet, Ker te si Ing rid, Ko kas
Ka ta lin és Ke le men Bar na bás mű kö -
dik köz re. Nem so ro lom, sok szép,
öröm te li al ka lom ígér ke zik, szá -
mom ra meg annyi meg mé ret te tés.
Ad ja Is ten, hogy örö me tel jék ben ne
hall ga tó ság nak, ju bi láns nak egy -
aránt!

g Feny ve si Fé lix La jos

Vég te len dal lam
Szü le tés na pi be szél ge tés Szo ko lay Sán dor ze ne szer ző vel
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A há rom for du lós erő pró ba el ső
for du ló já ban száz negy ven csa pat
vett részt, a bony há di kö zép dön tő -
ben pén te ken ti zen hat, a szom ba ti
dön tő ben pe dig nyolc csa pat mér -
kő zött.

Az el ső he lye zett Bu da pes ti Pi a ris -
ta Gim ná zi um csa pa ta két he tes észt -
or szá gi uta zást
nyert. (A má so dik
he lye zett szen te -
si Hor váth Mi -
hály Gim ná zi um
ver seny zői Prá gá -
ban, míg a bronz -
ér mes nagy ka ni -
zsai Bat thyá ny
La jos Gim ná zi -
um és Egész ség -
ügyi Szak kö zép is -
ko la csa pa tá nak
tag jai Bécs ben
tölt het nek el egy
hét vé gét.)

Az ugyan csak
kö zép is ko lá sok nak ki írt Or dass La -
jos or szá gos re to ri ka ver se nyen – ti -
zen négy te le pü lés kép vi se le té ben –
hu szon ha tan mér ték össze tu dá su kat
a pri mer ka te gó ri á ban, az úgy ne ve -
zett ma gisz ter ka te gó ri á ban pedig
korábbi re to ri kaver se nyek dobogósai
áll tak – négyen – „szó szék re”.

Az el ső na pon a pri me rek Fel nőtt
gye re kek – gye rek fel nőt tek?, míg a
ma gisz te rek Nem hat, aki foly ton
hat ni akar (Ko dály Zol tán) té ma cím -
mel mond hat ták el be szé de i ket. A
szom ba ti rög tön zé sek alkalmával a

di á kok vá laszt hat tak az adott té -
mák ból.

A re to ri ka ver senyt pri mer ka te gó -
ri á ban Ge iszl Zsó fia (Bat thyá ny La -
jos Gim ná zi um és Egészségügyi

Szak kö zép is kola, Nagy ka ni zsa) nyer -
te meg a ven dég lá tó in téz mény ta nu -
ló ja, Frank Eve lyn előtt; a ma gisz te -
rek nél a szé kes fe hér vá ri Te le ki Blan -
ka Gim ná zi um és Ál ta lá nos Is ko la di -
ák ja, Nagy Vi rág Esz ter elő zött meg
egy evan gé li kus kö zép is ko lát kép vi -
se lő te het sé get, Kes jár Rá helt (Bé kés -
csa bai Evan gé li kus Gim ná zi um, Mű -
vé sze ti Szak kö zép is ko la, Kol lé gi um

és Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si In téz -
mény). 

A szel le mi zsen dü lés nép sze rű sé -
gét jel zi, hogy az evan gé li kus ok ta tá -
si in téz mé nyek ből ak kor is szí ve sen
részt vesz nek raj ta pe da gó gu sok, ha
di ák juk tör té ne te sen nem ju tott be a
leg job bak kö zé. A szer ve zők ar ra
tö rek sze nek, hogy a szak mai ren dez -
vé nye ken kí vül a kul tu rá lis és sza bad -
idős prog ra mok is jól si ke rül je nek. A
fi a ta lok kö ré ben – a ka ra oke, a cso -
csó baj nok ság, a fal má szás és a tánc -
ház mel lett – idén A kis gyu fa árus

lány cí mű elő adás arat ta a leg na -
gyobb si kert, a Bony há di Ok ta tá si-
Ne ve lé si In téz mény mo dern tán co -
sa i nak elő adá sá ban.

g Má té Ré ka

Két száz öt ve nen
„zsen dül tek”

f Folytatás az 1. oldalról

Ma te ma ti ka fel ada tok kal bir kóz tak
A Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um volt a hely szí ne már -
ci us 11–15. kö zött a XX. nem zet kö zi ma gyar ma te ma ti ka ver seny nek. A
330 ven dég kö zül 220 volt ver seny ző di ák. Min den év fo lya mon volt olyan
fi a tal, aki hi bát la nul ol dot ta meg a fel adat sort. 

A négy kö zép is ko lai év fo lya mon 125-en ér de mel tek ki va la mi lyen
el is me rést. A ven dég lá tó evan gé li kus in téz mény di ák jai is igen jól sze -
re pel tek, mind a négy év fo lya mon volt dí ja zott bony há di: a 9. év fo lya -
mon Ka tz Dá ni el har ma dik lett, a 10. év fo lya mon má so dik dí jat szer -
zett Bő sze Zsu zsan na és Bar czel Ni ko lett, a 11. év fo lya mon Var jú Já -
nos har ma dik he lye zést ért el, a 12. év fo lya mon pe dig hár man kap tak
ugyan csak har ma dik dí jat: Éne kes Pé ter, Ne u kirch ner El isa beth és Kö -
pen c zei Ger gő.

A részt vevő iskolák négy legeredményesebb tanulójának teljesítményét
tekintve négy is ko la emelkedett ki a me zőnyből: a sze ge di Rad nó ti-, a bu -
da pes ti Fa ze kas-, a mis kol ci Föl des- és a bony há di Pe tő fi-gim ná zi um. Utá -
nuk kö vet kez tek a ha tá ron tú li is ko lák: a zen tai ma te ma ti kai te het ség -
gon do zó, a ko lozs vá ri Bá t ho ri- és a csík sze re dai gim ná zi um.

A bony há di ak igye kez tek a hu sza dik év for du ló hoz mél tó kö rül mé nye -
ket te rem te ni, és a ver se nyen kí vül sza bad idős prog ra mo kat is kí nál tak
a részt ve vők nek. Meg ha tó pil la na ta volt a meg nyi tó ün nep ség nek,
ami kor ket ten – Ben c ze Mi hály (Bras só) és Oláh György (Rév ko má rom)
– mi nisz te ri ok le ve let ve het tek át a nem zet kö zi ver seny húsz év vel ez -
előt ti el in dí tá sá ért. 

g M. R.
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Ésszel járták be a földet…

A megkoszorúzott Lotz-emléktábla alatt Charles Peter a legmagasabb…
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A Rad nó ti Mik lós an ti rasszis ta dí ja -
kat az idén Bocs kai T. Jó zsef, az Iga -
zolt Ma gyar Sza bad ság har cos Szö vet -
ség el nö ke, Gor don Gá bor, az Élet
Me ne te Ala pít vány ala pí tó ja és el nö -
ke, Kor dá né Szat má ri Ve ro ni ka, a
Ma gyar El len ál lók és An ti fa sisz ták
Szö vet sé gé nek (ME ASZ) al el nö ke,
Ko vács Zol tán, az Élet és Iro da lom cí -
mű he ti lap fő szer kesz tő je, Lom ni ci
Zol tán, az Em be ri Mél tó ság Ta ná csá -
nak el nö ke, Nagy Já nos, a ME ASZ al -
el nö ke, Szász And rás, a Ma gyar
Nem ze ti El len ál lá si Szö vet ség el nö -
ke, Sze bik Im re nyu gal ma zott evan -
gé li kus püs pök, a Ma gyar or szá gi
Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak
el nö ke, Sző nyi Pál Ti bor, a ME ASZ
I. és XII. ke rü le ti szer ve ze té nek tit -
ká ra és Vö rös T. Ká roly, a Nép sza bad -
ság na pi lap fő szer kesz tő je kap ta meg.

A 2000-ben ala pí tott el is me rést
Han ti Vil mos, a ME ASZ el nö ke nyúj -
tot ta át már ci us 21-én, az an ti rasszis -
ta vi lág na pon.

Az el is me rést a Ga la mus-cso port
el ne ve zé sű in ter ne tes fo lyó irat kép -
vi se le té ben a lap mun ka tár sa, Lé vai
Jú lia, míg Sza bad ka (Su bo ti ca, Szer -
bia) vá ro sá nak ne vé ben a te le pü lés
több ve ze tő je vet te át. A szin tén az
idén ki tün te tett Esze nyi Eni kő, a
Víg szín ház igaz ga tó ja le vél ben kö -
szön te meg dí jat, ame lyet ne vé ben
He ge dűs D. Gé za szín mű vész, az
ese mény mo de rá to ra vett át. Pres ser
Gá bor ze ne szer ző, elő adó mű vész és
Kle ant his Kle ant hous, a Szak szer ve -
ze ti Vi lág szö vet ség eu ró pai iro dá já -
nak ve ze tő je ké sőbb ve szi át az el is -
me rést.

A dí ja zot tak ne vé ben Sze bik Im -
re mon dott be szé det, rá mu tat va: „A
Min den ha tó egy vér ből te rem tet te az
em be ri sé get, ezért össze tar to zunk”,
a bő rünk szí né től füg get le nül. Rad -
nó ti Mik lós köl tő ről – aki nek a ne -
vét vi se li a díj – azt mond ta: „Meg -
in dí tó a ha za sze re te te, hit ve se irán ti
sí rig tar tó sze rel me” és ki tar tó re -
mény sé ge.

Tom Lan tos ma gyar szár ma zá sú
ame ri kai sze ná tor 2008-ban oda -
ítélt ki tün te té sét uno ká ja, Kim ber
Lan tos Co ok az idei ün nep sé gen vet -
te át. Mint el mond ta, „be le sze re tett
az it te ni kul tú rá ba és az it te ni em be -
rek be”, ami kor ko ráb ban több ször
Ma gyar or szá gon járt, és sze ret né
gyer me ke i vel is meg sze ret tet ni ezt az
or szá got.

Han ti Vil mos a díj át adás kor kö zöl -
te: má ra min den na pi vá vál tak a
rasszis ta je len sé gek Ma gyar or szá -
gon. Vé le mé nye sze rint ezek erő söd -
het nek, „ha olyan tör vé nyek van nak,
ame lyek nö ve lik a sze gény sé get”.
Meg lá tá sa sze rint a fa siz mus elő szo -
bá ja a rassziz mus, en nek vissza szo -
rí tá sa pe dig csak de mok ra ti kus kö -
rül mé nyek kö zött le het sé ges.

Meg em lí tet te, hogy – ami ként
ko ráb ban – sze ret ték vol na a Par la -
ment ben meg tar ta ni a ren dez vényt,
de Kö vér Lász ló tól, az Or szág gyű lés
el nö ké től el uta sí tó vá laszt kap tak.

A Rad nó ti Mik lós an ti rasszis ta
díj cél ja, hogy min tát, kö vet he tő
ma ga tar tás mó dot mu tas son a nyil vá -
nos ság nak olyan sze mé lyi sé gek, kö -
zös sé gek el is me ré sé vel, akik, il let ve
ame lyek élet út juk kal, ki ál lá suk kal
pél dát ad nak, fel lép nek a rassziz mus,
az an ti sze mi tiz mus és a ki re kesz tés
bár mely for má ja el len.

Az ENSZ 1966-ban dön tött ar ról,
hogy már ci us 21-ét az an ti rassziz mus
vi lág nap já vá nyil vá nít ja, em lé kez tet -
ve ar ra: 1960-ban ezen a na pon Dél-
Af ri ká ban vér für dő be tor kol lott és
hat van ki lenc ál do za tot kö ve telt egy
apart heid el le nes de monst rá ció.

d MTI

An ti rasszis ta
vi lág nap

b Ti zen négy nap után múlt hét vé -
gén tér tek vissza Lí bi á ból a Ma -
gyar Öku me ni kus Se gély szer ve -
zet mun ka tár sai. A szer ve zet he -
lyi se gély prog ram já nak ke re té -
ben az egyip to mi–lí bi ai ha tá ron
több mint ezer me ne kült ka pott
élel mi szer cso ma got, míg Lí bi á -
ban négy kór ház szá má ra össze -
sen két és fél ton na egész ség ügyi
fel sze re lést, va la mint alap ve tő
élel mi szert jut tat tak el. Az el ső
hu ma ni tá ri us szál lít má nyo kat
Ka i ró ban sze rez ték be, on nan
szer vez ték meg a se gély áru lí bi -
ai út ját, il let ve szét osz tá sát. Bá -
lint Gá bor, a szer ve zet fő mun ka -
tár sa ta pasz ta la ta i ról és a szer ve -
zet mun ká já ról az aláb bi exk lu -
zív írást küld te la punk nak.

Az nap es te ér ke zem Ka i ró ba, ami kor
az egyip to mi kopt ke resz té nyek kö -
zül töb ben meg hal tak a mu zul má -
nok kal tör tént ut cai össze csa pá sok -
ban. A re pü lő ből ki lép ve rög tön csö -
rög a te le fo nom, he lyi kol lé gám hív,
hogy több he lyen is tün te té sek van -
nak a vá ros ban, emi att nem tud ide -
jé ben ér tem jön ni. 

A re pü lő tér ről ki jut va több órán át,
las san ara szol va, ne he zen ju tunk el
szál lá sunk ra. Út köz ben min den fe lé
fel vo nu lók ba bot lunk: az egyik fe lül -
já rón a for gal mat kopt ke resz té nyek
zár ják el, ke zük ben ke resz te ket szo -
ron gat va két ség be eset ten kö ve tel -
nek – azo nos bá nás mó dot. Né hány
ki lo mé ter rel ar rébb Mu ba rak ex el nö -
köt él te tők ma sí roz nak, vé gül el len -
zé ki tün te tők kel ta lál ko zunk. Az
egész vá ros for rong, fel old ha tat lan -
nak tű nő mély konflik tu so kat hor -
doz va ma gá ban. Egy fel ke lő sze rint
a val lá si el len té te ket még most is Mu -
ba rak em be rei szít ják, né hány nap -
ja, a for ra da lom ide jén mu zul má nok
és ke resz té nyek kéz a kéz ben egy más
mel lett áll tak a Tah rír té ren.

* * *

A lí bi ai ha tá rig tar tó hét száz ki lo mé -
te res út ese mény te le nül te lik, de a
ha tá ron már szem be sü lünk a Lí bi -

á ból el me ne kült több ezer kül föl di -
vel. A fér fi ak már he tek óta sát rak -
ban, il let ve a sza bad ég alatt fel hal -
mo zott bő rönd he gye ken, pok ró -
cok ba csa var va, a nők és a gye re kek

pe dig a vám hi va tal épü le té ben össze -
zsú fol va kény te le nek meg húz ni ma -
gu kat. Töb ben még azo kat a kif li ket
és saj to kat maj szol ják, ame lye ket pár
nap pal ez előtt osz tott szét kö zöt tük
az öku me ni kus se gély szer ve zet. Re -
ménnyel tölt he ti el őket, hogy a
Nem zet kö zi Mig rá ci ós Szer ve zet
(IOM) mun ka tár sai is a hely szí nen
dol goz nak, hogy a ha tá ron re ked tek
mi nél előbb ha za jus sa nak Bang la -
des be, Vi et nam ba és meg annyi sze -
gé nyebb af ri kai or szág ba.

Át jut va Lí bi á ba már ka lan do sab -
ban te lik az uta zás, lép ten-nyo mon
fel ke lők el len őr ző pont ja in kell ke -
resz tül ha lad nunk. Éj sza ka is to vább -
me gyünk, mert a fi a tal har co sok ál -
lít ják, hogy ez az or szág rész biz ton -
sá gos. Te á ra in vi tál nak, tá mo ga tá suk -
ról biz to sí ta nak, de a se gí tő kész sé get
egy al ka lom mal egész kü lö nös mó -
don ér tel me zik. Az egyik „check

poin tot” (el len őr ző pon tot) el hagy va
a ki vi lá gí tat lan úton a so főr vé let le -
nül egy árok fe lé kor má nyoz za az au -
tót. A srá cok er re egy kö ze pes so ro -
za tot lő nek a le ve gő be, fi gyel mez te -

tés gya nánt, hogy le tér tünk az út ról.
Mi nek is ki a bál ni, ha kéz nél van a
gép pisz toly… Nem hit tem vol na,
hogy egy fegy vert jó té kony cél lal is le -
het hasz nál ni…

* * *

Ben gá zi ba, a lí bi ai fel ke lők köz pont -
já ba húsz óra alatt ju tunk el, itt már
vár Be lé nyi Da ni kol lé gám. A Ma gyar
Öku me ni kus Se gély szer ve zet ado -
má nyát – amely köt sze re ket, gyógy -
sze re ket, fer tőt le ní tő sze re ket és ki sebb
mennyi ség ben alap ve tő élel mi szert
tar tal maz – a he lyi kór há zak kap ják. 

Si ke rül fel ven ni a kap cso la tot az el -
ső lí bi ai se gély szer ve zet tel is, amely -
nek mű kö dé sét a fel ke lők köz pon ti
szer ve ze te, az Át me ne ti Ta nács hagy -
ta jó vá. A szer ve zet ve ze tő je élén ken
gesz ti ku lál va ma gya ráz za, hogy itt
Ben gá zi ban most vég re sza ba don
„lé le gez het nek”, meg sza ba dul tak

Kad ha fi el nyo mó ha tal má tól. A kül -
föl di új ság írók ré szé re a vá ros ban két
saj tó köz pon tot mű köd tet nek, csak itt
van in ter net kap cso lat, mi is in nen
küld jük ha za a je len té se in ket.

Ahogy tel nek a nap ja ink Ben gá -
zi ban, a hely zet úgy vál to zik szin te
órá ról órá ra. Utunk vé ge fe lé kezd
egy ér tel mű len ni: a fel ke lők sor ra
ve szí tik el a ko ráb ban el fog lalt vá -
ro so kat. A dik tá tor zsol do sai egy re
na gyobb ütem ben ha lad nak elő re.
Ben gá zi fő te rén ál lan dó an ki sebb-
na gyobb cso por tok tün tet nek: re pü -
lés men tes öve zet ki ala kí tá sát ké rik,
Kad ha fi tá vo zá sát kö ve te lik.

A nem zet kö zi be avat ko zás egy re
sür ge tőbb. He lyi kap cso la ta ink tól
olyan hí re ket ka punk, ame lyek meg -
erő sí tik ko ráb bi ter ve in ket: már nincs
ér tel me to vább ma rad ni, egy elő re fel
kell füg gesz te nünk lí bi ai mun kán kat.
Na gyon ne héz meg ítél ni, hogy a for -
ron gó arab or szá gok ban mi ként
men nek majd vég be a vál to zá sok, s
hogy pél dá ul Lí bi á ba vissza tér he -
tünk-e még va la ha…

g Bálint Gábor

Mer re to vább, Lí bia?

Bengázi főterén egy kisfiú – egyik kezében töltényt tart, másikkal a győzelem jelét mutatja

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet szállítmánya – kötszerek és gyógyszerek – súlyos sebesülteket ellátó
kórházakba került
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MM-tör té ne lem
A pro tes táns mé dia mű he lyek tör té -
ne te 2003 őszé ig nyú lik vissza. Az
Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé ge szer -
vez te meg ek kor az el ső ilyen jel le gű
hét vé gi to vább kép zést, amely re az -
után éven te két szer vár ták az ér dek -
lő dő ket. A Pro tes táns Új ság írók Szö -
vet sé gé nek (Prúsz) 2005-ös meg ala -
ku lá sa után szer kesz tő sé günk az őszi
mű hely (társ)ren de zé sé nek jo gát fel -
kí nál ta a Prúsz nak, és a szö vet ség fo -
lya ma to san élt is a le he tő ség gel.
(Köz ben az EvÉ let stáb ja 2007-től az
evan gé li kus kö zép is ko lák di ák új ság -
írói szá má ra rend sze re sí tet te ön ál ló
kur zu sa it.) 

A Prúsz ere de ti leg 2010 no vem be -
ré re hir det te meg a múlt hét vé gi pro -
tes táns mé dia mű helyt, ám – rész ben
a je lent ke zők elég te len szá ma, rész -
ben az elő adók aka dá lyoz ta tá sa mi -
att – át kel lett ten nie e ta va szi idő -
pont ra. A prog ra mot – az Evan gé li -
kus Élet és a Prúsz, valamint a társ -
szer ve ző ként szintén csat la ko zó deb -
re ce ni Köl csey Fe renc Re for má tus
Ta ní tó kép ző Fő is ko la meg bí zá sá ból
– Ke re kes Sán dor, a Ma gyar Te le ví -
zió deb re ce ni stú di ó já nak és a fő is -
ko la Köl csey-stú di ó já nak ve ze tő je, a
Prúsz el nök sé gi tag ja ál lí tot ta össze,
il let ve „ve zé nyel te le” már ci us 18. és
20. kö zött.

A Meg bé ké lés Há zá ban, a re for -
má tus egy ház – ide á lis hely szín nek
bi zo nyult – be rek für dői kon fe ren cia-
köz pont já ban ez út tal fő ként gya -
kor ló hivatásos új ság írók és gyü le ke -
ze ti hír le ve lek la i kus szer kesz tői, no
és pe da gó gu sok, gim na zis ták, lel ké -
szek és más egy há zi tiszt sé get be töl -
tők jár ták kö rül, mi lyen (le het) a jö -
vő egy há zi mé di á ja. 

Mé dia ta ná csi nyi tány
A mé dia mű hely mint egy fél száz
részt ve vő je el ső ként a ren dez vény
fe lett fő véd nök sé get vál la ló Sza lai
An na má ri á nak, a Nem ze ti Mé dia-
és Hír köz lé si Ha tó ság el nö ké nek
vi de o ü ze ne tét te kint het te meg, majd
Faggyas Sán dor, a Prúsz al el nö ke kö -

szön töt te a meg je len te ket – a vá rat -
lan meg be te ge dés mi att tá vol ma -
radt el nök, No votny Zol tán ne vé ben
is. (Kö szön tőt mon dott to váb bá
Hős Gá bor, a Pol gá ri Mé dia Egye sü -
let el nö ke, To ót-Hol ló Ta más, a Ma -
gyar Táv ira ti Iro da (MTI) hír szer -

kesz té si köz pont já nak fő szer kesz tő-
he lyet te se, dr. Völ gye si Zol tán, a
deb re ce ni ta ní tó kép ző fő is ko la rek -
to ra és Mol nár Já nos, a mé dia mű -
hely nek ott hont adó in téz mény
igaz ga tó ja is.)

Az ér de mi prog ram nyi tá nya ként
a mé dia ta nács két je len lé vő tag já nak
kö zös elő adá sa kö vet ke zett. Kol la rik
Ta más és Au er Já nos az új mé dia sza -

bá lyo zás alap el ve i ről, így pél dá ul a ké -
szü lő köz szol gá la ti kó dex ről és a
szak mai ön sza bá lyo zó szer ve ze tek
sze re pé ről be szélt.

Még mi előtt fa kul ta tív prog ram
ke re té ben meg már tóz hat tak vol na a
te le pü lés gyógy für dő jé nek ter mál vi -
zes me den cé i ben, a kon fe ren ci á zó kat
he ti la punk fő szer kesz tő je, T. Pin tér
Ká roly Prúsz-tit kár in vi tál ta in ter ak -
tív is mer ke dés re.

Vi lág há lón in nen…
A mé dia mű hely részt ve vői és elő adói
kö zött ta lán most elő ször vol tak
több ség ben re for má tu sok, és ez né -
mi képp a prog ra mon is meg mu tat -
ko zott. Így pél dá ul a szom ba ti nap
nyi tó elő adá sa is egy – el ső sor ban –
kál vi nis ták szá má ra is me rős mé di -
um ra, ne ve ze te sen a Kál vin csil lag cí -
mű pe ri o di ká ra irá nyí tot ta a fi gyel -
met. Mint dr. Fe ke te Ká roly egye te -

mi ta nár, a ki ad vány fő szer kesz tő je
el mond ta: a Ma gyar Re for má tus
Egy ház ma ga zin jel le gű, éven te egy -
szer meg je le nő, el ső al ka lom mal
har minc öt ezer pél dány ban ki adott,
de a to váb bi ak ban száz ez res pél -
dány szám ban meg je len tet ni ter ve -

zett, in gye ne sen ter jesz tett „egy -
ség lap já nak” cél ja a rész egy há zak
sok szí nű szol gá la tá nak be mu ta tá sa,
il let ve ezen ke resz tül a Kár pát-me -
den cé ben (és a ten ge ren tú lon) élő re -
for má tus hí vek össze tar to zás-ér zé -
sé nek erő sí té se.

Ugyan csak test vér egy há zunk éle -
té be en ge dett be pil lan tást Pász to ry
Ádám, a Ma gyar or szá gi Re for má tus
Egy ház Zsi na ta Kom mu ni ká ci ós
Szol gá la tá nak igaz ga tó ja, ami kor Út -
ke resz te ző dés ben ál lunk cím mel a
sze mé lyi jö ve de lem adó egy szá za lé -
ká nak fel aján lá sá ra buz dí tó kam pá -
nyuk hát te rét vi lá gí tot ta meg. A re -
for má tus egy há zon be lül is élén ken
vi ta tott kis film mel be val lot tan egy
olyan, gaz da sá gi lag ak tív tár sa dal mi
ré te get kí ván nak meg szó lí ta ni, ame -
lyet – né ző pont juk sze rint – az ed -

di gi ek ben hasz nált mód sze rek kel
nem tud ná nak el ér ni. A kam pány so -
rán a film (te ma ti kus) te le ví zi ós csa -
tor ná kon va ló ve tí té se mel lett nagy
hang súlyt fek tet nek az in ter ne tes és
a mo bil te le fo nos al kal ma zá sok ra
adap tált meg je le nés re is.

A po li ti kai és az egy há zi kom mu -
ni ká ció sa já tos sá ga i ról Szé ná si Mik -
lós, a nem ré gi ben meg szün te tett
Deb re cen cí mű fo lyó irat fő szer kesz -
tő je be szélt, míg a saj tó nyelv ano má -
li á i ról, a di vat sza vak mér he tet len
el ural ko dá sá ról és a nyelv szür kí té si
fo lya mat ról Arany La jos, a ta ní tó kép -
ző fő is ko la Fő nix cí mű lap já nak fő -
szer kesz tő-lek to ra tar tott ér zék le -
tes pél dák kal il luszt rált elő adást. 

Ugyan csak a „kál vi nis ta Ró má -
ból” ér ke zett Be rek für dő re az evan -
gé li kus And ris ka Já nos. A te het sé gé -
vel már az evan gé li kus mé dia mű he -
lye ken ki tűnt – la punk ban is rend sze -
re sen pub li ká ló – fi a tal em ber a 2009-
es Csil lag pont re for má tus if jú sá gi
ta lál ko zó ról ké szí tett Lét bá tor ság cí -
mű film jé vel mu tat ko zott be a részt -
ve vők nek. 

A klasszi kus mű hely mun ká ra ezen
a hét vé gén rá di ós, il let ve te le ví zi ós ri -

por tok ké szí té se ré vén nyílt le he tő -
ség. A Ke re kes Sán dor ve zet te fog lal -
ko zást kö ve tő en a hang- és kép -
anya gok mon tí ro zá sá ban (szer kesz -
té sé ben és vá gá sá ban) a Mé li usz Rá -
dió és az Al föld Te le ví zió mun ka tár -
sai si et tek a vál lal ko zó szel le műek se -
gít sé gé re.

…és túl
A mé dia mű hely he te ro gén össze té -
te lű kö zös sé gé ben egy-egy elő adás
után ter mé sze te sen nem min den ki
érez het te min dig úgy, hogy szá má -
ra is hasz nos, va do nat új in for má ci -
ók kal gaz da go dott. Az összes sé gé ben
még is egy ér tel mű en si ke res nek
mon dott hét vé ge tit ka nem utol só -
sor ban ta lán ab ban áll hat, hogy az

elő adók sze mé lyes kon zul tá ci ók ra is
vál lal koz tak, s hogy e kon zul tá ci ók
ké ső éj sza ká ba nyúlt kis cso por tos
szak mai be szél ge té sek be tor koll hat -

tak. És azért per sze min den részt ve -
vő szá má ra akadt olyas mi, ami ép -
pen Be rek für dőn ke rült új meg vi lá -
gí tás ba.

E te kin tet ben ta lán Dé vé nyi Ist ván -
nak és Nagy Ben cé nek – a hét vé ge
köz pon ti té má já hoz leg kö ze lebb ál -
ló – elő adá sa i ból pro fi tál hat tak leg -
töb bet a részt ve vők. Dé vé nyi Ist ván
még a szom ba ti nap fo lya mán – Az
on-line új ság írás jö vő je cím mel –
tar tot ta meg elő adá sát. Az MTI Új
Mé dia el ne ve zé sű szer ve ze ti egy sé gé -
nek fő szer kesz tő-he lyet te se a mint -
egy négy mil lió ma gyar in ter net hasz -
ná ló hír fo gyasz tá si szo ká sa i ból ki in -
dul va töb bek kö zött a hír gyűj tő ol da -
lak ne ga tí vu ma i ról be szélt (ko moly,
hi te les in for má ci ók és sok szor bul vár -
hí rek együtt ver se nyez nek a fo gyasz -
tó ke gye i ért). Mint el mond ta: a hi ra -
do.hu köz szol gá la ti hír por tál nak egy
ilyen kö zeg ben kell ér ték ori en tál tan
tá jé koz tat nia az in ter ne te ző ket.

A blo gok és a kö zös sé gi ol da lak hi -
va ta los mé di á ra gya ko rolt ha tá sa i ra
is ki tért elő adá sá ban Dé vé nyi Ist ván,
ám ezek ről bő veb ben – a va sár na pi
is ten tisz te le tet kö ve tő en – az EvÉ let
ter ve ző szer kesz tő je, Nagy Ben ce be -
szélt, úgy is, mint a Moly.hu köny ves
kö zös sé gi ol dal fej lesz tő je. (Elő adá -
sá nak szer kesz tett vál to za ta la punk
15. ol da lán ol vas hat ó.)

A leg főbb ta nul sá got a mű hely
egyik leg  fi a ta labb részt ve vő je, a sop -
ro ni Früh wirth Blan ka ek ként fo gal -
maz ta meg: „Ne künk az a fel ada tunk,

hogy a mo ni to ron ne csak pro filt lás -
sunk, ha nem mö gé tud junk néz ni, és
meg lás suk ma gát az em bert.”

g Vitális Judit

Evangélikus Élet 2011. március 27. f 7fókusz

Protestáns MédiaMűhely – 2011, Berekfürdő
b „Mert ami vel csor dul tig van a szív, azt szól ja a száj” – ezt a Má té evan -

gé li u má ban (12,34b) ol vas ha tó ige sza kaszt vá lasz tot ták a múlt hét vé -
gi pro tes táns mé dia mű hely mot tó já ul az al ka lom szer ve zői. A pén -
tek dél után tól va sár nap dé lig tar tó együtt lét so rán – egye bek mel lett
– azt vizs gál ták meg a részt ve vők, hogy az új mé dia tör vény szab ta fel -
té te lek kö zött mi lyen kö zeg ben kell köz ve tí te ni ük az öröm hírt, és eh -
hez mi lyen kor sze rű esz kö zök áll nak a ren del ke zé sük re. Kér dé sek és
vá la szok hang zot tak el te hát a jö vő mé di á já ról, fó kusz ba pe dig az in -
ter ne tes új ság írás ke rült.

Kerekes Sándor köszönti Dévényi Istvánt

Vágás közben…

Az első sorban (balról jobbra) Völgyesi Zoltán, Faggyas Sándor, Hős Gábor
és Kollarik Tamás

Kollarik Tamás és Auer János „tanácstag” mellett megtisztelte jelenlétével
a protestáns médiaműhelyt a médiatanács szóvivője, a Baár–Madas
Református Gimnáziumban is diákoskodott dr. Kiricsi Karola
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b A finnt anya nyel ve ként be szé lő
né pes ség Orosz or szág ban má ra
csak nem ki halt, a fin nek ala pí -
tot ta evan gé li kus egy ház jö vő je
pe dig a fi a tal oro szok tól és a
töb bi orosz or szá gi nem ze ti ség -
től függ. Az in ke ri evan gé li kus
egy ház, vagy is az Orosz or szág -
ban élő, finn gyö ke rű lu the rá nu -
sok egy há za az idén lesz négy -
száz éves. 1611-ben ala kult meg
a Lem pa ala el ne ve zé sű evan gé -
li kus gyü le ke zet, az egy ház ek -
kor tól szá mít ja lé tét.

A tör té nel mi Ingermanland, azaz
fin nül In ke ri tar to mány Finn or szág
ré gi (1939-es) ha tá ra, a Lado ga-tó dé li
part ja, Észt or szág észak ke le ti ha tá -
ra és a Finn-öböl kö zött fe küdt. Te -
rü le tén az ókor tól kezd ve kis finn -
ugor né pek, vó tok és izsó rok (inkeri -
ek) él tek, és a 17. században ide köl -
tö zött finnek is megkapták az inkeri
finn megkülönböztető jelzőt. 

A kö zép kor ban In ke ri las san a
nov go ro di fe je de lem ség be fo lyá sa
alá ke rült, s la kói orosz ha tás ra pra -
vo szláv hit re tér tek. Azon a te rü le ten
pe dig, amely ké sőbb Finn or szág ré -
sze lett, már a 11. szá zad ban erő seb -
ben nyu ga ti, ka to li kus, ké sőbb ki fe -
je zet ten svéd ha tás ér vé nye sült.

A 17. szá zad ele jén a svéd ki rá lyok
el hó dí tot ták In ke ri te rü le tét Orosz -
or szág tól, amely ak kor – bel po li ti kai
okok ból – na gyon gyen ge volt. A tar -
to mány finn ugor és orosz – val lá su -
kat te kint ve or to dox – la kói kö zül ek -
kor so kan Orosz or szág ba te le pül tek.
A svéd ál lam he lyet tük a bi ro da lom
ré gi te rü le te i ről, kü lö nö sen a mai
Finn or szág ból te le pí tett át evan gé li -
kus – mint hogy a re for má ció el ter -
je dé sé vel Svéd or szág és az ak kor a ré -
szét ké pe ző Finn or szág is evan gé li -
kus sá vált – finn pa rasz to kat. 

In ke ri 1641-ben ön ál ló egy ház ke -
rü let lett. 1655-re már öt ven nyolc finn
aj kú evan gé li kus gyü le ke zet mű kö -
dött a te rü le tén.

Své dek után új ra oro szok
In ke ri 1617–1721 kö zött volt Svéd or -
szág ré sze. E kor szak vé gén a te rü let
la kos sá gá nak há rom ne gye dét fin -
nek al kot ták. 

1700-ban új ra há bo rú kez dő dött
Svéd or szág és a meg újult, erős orosz

bi ro da lom kö zött. Az oro szok vissza -
hó dí tot ták In ke ri te rü le tét. I. Pé ter
orosz cár már a há bo rú alatt, 1703-
ban meg kezd te az új fő vá ros – Szent -
pé ter vár – épí té sét a Né va fo lyó tor -
ko la tá nál – ép pen a fin nek ál tal la kott
In ke ri kö ze pén. 

Az 1721-ben meg kö tött bé ke kö -
vet kez mé nye ként az egész In ke ri (és
Finn or szág nagy ré sze) Orosz or -
szág hoz ke rült. A tar to mány kö ze pén
fel épült új fő vá ros la kos sá ga dön tő -
en ter mé sze te sen orosz volt, ám a
kör nyé ke még két év szá za dig jel -
lem ző en finn nyel vű és evan gé li kus
val lá sú ma radt.

A finn kul tú ra szem pont já ból In -
ke rit na gyon gaz dag tar to mány nak
mond hat juk, fal va i ban sok ré gi nép -
me sét és dal la mot ta lál tak a 19. szá -
za di finn or szá gi ku ta tók. Finn or -
szág ban ezek a ré gi „ka le va lai” ver -
sek ak kor ra már sok he lyütt fe le dés -
be me rül tek.

A két száz éves orosz ura lom ide -
jén az in ke ri fin nek ter mé sze te sen
job bá gyok vol tak, az észak-eu ró pai
sza bad pa rasz ti osz tály is me ret len
volt az orosz tár sa da lom ban. De az
élet kö rül mé nyek nem vol tak a leg -
rosszab bak; Szent pé ter vár kör nyé kén
két száz éven át bé ke ho nolt, és a finn
né pes ség lé lek szá ma is nö ve ke dett:
az 1917-es for ra da lom ide jén mint egy
140 ez ren vol tak, sok kal töb ben,
mint az utol só „svéd év ben”, 1700-
ban.

A fin nek ará nya – az egész In ke -
ri te rü le tét te kint ve – csök kent az
orosz ura lom alatt, de még 1911-ben
is kö rül be lül har minc finn evan gé li -
kus fa lu volt az orosz te le pü lé sek kö -
zött. A val lá si és kul tu rá lis kü lönb sé -
gek mi att a fin nek nem igen ol vad tak
be a szláv né pes ség be, az in ke ri finn
pa rasz tok kö zött rit ka volt az oro -
szok kal kö tött ve gyes há zas ság.

A Szov jet uni ó ban – szen ve dés
és szét szó ra tás 
Az 1917. évi kom mu nis ta ha ta lom át -
vé tel nem érez tet te azon nal a ha tá -
sát az in ke ri ek éle té ben – mint aho -
gyan a szov jet-orosz or szá gi pol gár -
há bo rú sem –, ám kö rül be lül 1930-
tól egé szen új, vi ha ros idő szak kez -
dő dött szá muk ra: a sztá li ni kény szer -
kol lek ti vi zá lást és az orosz or szá gi ki -
sebb sé gek el le ni erő sza kot meg szen -
ved ték az in ke ri fin nek is. A 1930-as
évek ben több tíz ezer em bert gyil kol -
tak meg vagy hur col tak a Gu la gra kö -
zü lük. 

A finn te le pü lé sek el nép te le ned tek,
a finn is ko lák és ta nár kép ző sze mi -

ná ri u mok meg szűn tek. Az evan gé li -
kus temp lo mo kat be zár ták, a pa po -
kat szin tén bör tön be vit ték vagy
Finn or szág ba de por tál ták. A ré gi
In ke ri pusz tu lá sá nak út ján az utol só
ál lo más a má so dik vi lág há bo rú volt,
en nek kö vet kez mé nye ként ala kult

ki a nagy in ke ri finn di asz pó ra: so kan
Szi bé ri á ba vagy a Szov jet unió más tá -
vo li te rü le te i re ke rül tek, né hány ezer
me ne kült pe dig a há bo rú vé gén
Finn or szá gon ke resz tül Svéd or szág -
ba. A finn aj kú ré gi In ke ri tar to mány
meg szűnt. 

A má so dik vi lág há bo rú után új,
orosz la kó kat te le pí tet tek az egy kor
finn fal vak ba. A haj da ni la kó kat csak
az 1960-as évek ben en ged ték vissza -
tér ni Le nin grád kör nyé ké re, ám ré -
gi há zu kat vagy egyéb tu laj do nu kat
so ha nem kap ták vissza.

E tra gé di ák köz ben azon ban az in -
ke ri ek mind vé gig meg tar tot ták evan -
gé li kus hi tü ket. Sok csa lád ban meg -
hal tak a fér fi ak, de az anyák és nagy -
ma mák hű sé ge sen to vább ad ták a
hi tet. Év ti ze de ken át ti tok ban tar tot -
ták is ten tisz te le te i ket – te me tők -
ben, er dők ben, la ká sok ban. Csak
1969-ben en ge dé lyez te a szov jet kor -
mány egy új in ke ri finn gyü le ke zet
meg ala kí tá sát. A szov jet-karé li ai Pet -
ro za vodszk ban 1970-ben kez dő dött
új ra az egy há zi mun ka. Az észt evan -
gé li kus egy ház egyik fin nül tu dó
pap ja, Pa ul Sa ar es pe res (2010-ben
halt meg) több év ti ze den át szol gált
a pet ro za vodsz ki finn gyü le ke zet ben.

A ré gi In ke ri te rü le tén – a Le nin -
grád mel let ti Pus ki nó ban – 1977-ben
re giszt rál ták az el ső új evan gé li kus
gyü le ke ze tet. Ek kor ra több ezer in -
ke ri finn tért vissza Le nin grád kör -
nyé ké re. 

Új já szü le tett egy ház –
új né pek, új nyel vek kö zött
Egé szen 1991-ig, a Szov jet unió meg -
szű né sé ig kel lett azon ban vár ni, amíg
az egy há zi élet va ló ban sza bad dá
lett. Ezt kö ve tő en az in ke ri ek is na -
gyon gyor san vissza kap tak több

evan gé li kus temp lo mot, igaz, le -
rom lott ál la pot ban. Eze ket finn or szá -
gi ön kén te sek a finn evan gé li kus
egy ház tá mo ga tá sá val re no vál ták.
Több evan gé li kus gyü le ke zet szü le -
tett új já Le nin grád – il let ve ak kor tól
új ra Szent pé ter vár – kör nyé kén. De
nem csak ott.

Ám a di asz pó ra évek alatt a fi a tal
finn nem ze dé kek el vesz tet ték finn
nyel vü ket: ma az in ke ri ek kö zött
csak az öre gek be szél nek fin nül. A
kö zép ko rú ak és fi a ta lok nyel vi leg
oro szok, de a val lá suk evan gé li -

kus. Ez ered mé nyez te azt, hogy az
in ke ri egy ház ban 2003 óta az el ső
hi va ta los nyelv az orosz. Van nak
még finn nyel vű is ten tisz te le tek,

kü lö nö sen Szent pé ter vá ron, de egy -
re ke ve sebb.

Az egy ház nak nap ja ink ban mint -
egy ti zen öt ezer tag ja van. (Ez a szám
a meg ke resz telt gyer me kek nél kül ér -
ten dő.) Nagy több sé gük orosz, bár
so kuk fin n gyökerekkel bír. 

A püs pö ki szék hely a Kelt to (oro -
szul Kol tu si) ne vű kis vá ros Szent pé -
ter vár kö ze lé ben. A nagy vá ros kör -
nyé kén több evan gé li kus egy ház -
köz ség él. A püs pök 1996 óta Aar re
Ku u ka up pi.

Kelt tó ban mű kö dik az in ke ri egy -
ház teo ló gi ai in té ze te is. A kép zé si idő
négy év, ez alatt BA (Ba che lor of
Arts) vég zett sé get le het sze rez ni teo -
ló gi á ból. Az in téz mény együtt mű kö -
dik több szent pé ter vá ri egye tem mel
is, ezen kí vül finn or szá gi evan gé li -
kus pro fesszo rok is ad nak elő Kelt tó -
ban, il let ve az ame ri kai egye sült ál la -
mok be li, úgy ne ve zett Mis sou ri Sy nod
ne vű egyház képviselői is tar tot tak
ven dég elő adá so kat. Az ok ta tás nyel -

ve az orosz, a kül föl di ek elő adá sa it
for dí tás ban hall hat ják a di á kok.

Az utób bi évek ben az in ke ri egy -
ház Orosz or szá gon be lül tel je sen új
né pek és nyel vek kö zött is mű kö dik:
a Vol ga men tén és az Ural hegy ség te -
rü le tén is él nek evan gé li kus gyü le ke -
ze tek, tag ja ik finn ugor nyel vű mord -
vi nok, ko mik, ma rik és ud mur tok.
Van nak gyü le ke ze tek a ta tá rok és a
csu va sok vá ro sa i ban is, il let ve szi bé -
ri ai nagy vá ro sok ban. A leg ke le tibb
evan gé li kus kö zös sé gek mos ta ná -
ban a Baj kál-tó mel let ti Burj áti á ban
ta lál ha tók, ahol több mint ezer meg -
ke resz telt evan gé li kus hí vő él. A tá -
vo li mon gol vi lá got el ér te az evan gé -
li kus hit.

Teo ló gi ai kon zer va ti viz mus –
szé le se dő sza ka dék
Teo ló gi a i lag az in ke ri egy ház na -
gyon kon zer va tív. A kom mu niz mus
ne héz év ti ze dei alatt – aho gyan fön -
tebb már em lí tet tem – az anyák,
nagy anyák tar tot ták meg az evan gé -
li kus hi tet az in ke ri ek kö zött, ám ma
az egy ház nem en ge dé lye zi nők lel -
késszé ava tá sát. Ez a tény né mi fe -
szült ség for rá sa a finn és az in ke ri
egy ház kö zött. A finn gyü le ke ze ti

Négy száz éves az orosz or
E he ti szá munk Pa no rá ma ol da lai a
lu the rá nus vi lág egy ke vés bé is mert
szeg le té re nyúj ta nak ki-, il let ve be te -
kin tést. Az ön ál ló ál la mi ság gal so ha -
sem ren del ke ző In ke ri evan gé li ku -
sa i val finn test vér la punk, a Kot i -
maa egyik szer kesz tő je, Jus si Ryt kö -
nen lel kész is mer te ti meg az EvÉ let ol -
va só it. Az exk lu zív cikk to váb bi kü -
lön le ges sé ge, hogy szer ző je ékes ma -
gyar nyel ven ír ta meg dol go za tát…

g Jus si Ryt kö nen

Virkkilä tipikus régi finn település Inkeriben – mai lakóinak a nagy többsége orosz

Evangélikus hallgatók a Keltto teológiai intézetben
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r szá gi finn evan gé li kus ság
cso por tok kal Orosz or szág ba lá to -
ga tó lel kész nők igen rit kán pré di kál -
hat nak In ke ri ben.

A ho mo sze xu a li tás kér dé se en nél
is sok kal na gyobb prob lé ma az in ke -
ri egy ház szá má ra. A finn or szá gi
evan gé li kus ság so ra i ban er ről mos -
ta ná ban zaj lik a vi ta, In ke ri ben azon -
ban hall gat nak ró la. 

E két kér dés mi att egy re szé le sebb
a sza ka dék a két finn evan gé li kus egy -
ház kö zött. Pél dá ul Aar re Ku u ka up -
pi múlt szep tem ber ben nem vett
részt a finn fő vá ros ban az új hel sin -
ki püs pök, Ir ja As ko la fel szen te lé sén,
mert az új püs pök – nő, és az in ke -
ri egy ház nem is me ri el a női lel ké -
sze ket. A tá vol ma ra dás má sik oka az
volt, hogy As ko la teo ló gi a i lag az
úgy ne ve zett „li be rá lis” lel ké szek kö -
zé tar to zik. Aar re Ku u ka up pi azt is
ki mond ta, hogy a jö vő ben csak olyan
finn or szá gi lel ké szek kel kép zel he tő el
együtt mű kö dés, akik „nem li be rá lis
mó don” fog lal nak ál lást a ho mo sze -
xu a li tás kér dé sé ben.

Gaz da sá gi te kin tet ben az in ke ri
egy ház hely ze te, mond hat ni, ka -
taszt ro fá lis. Be vé te le ik több mint
fe lét a kül föl di – fő leg Finn or szág ból,
de az Egye sült Ál la mok ból is – ér ke -
ző tá mo ga tás te szi ki. Ed dig vi -
szony lag könnyen is jött a tá mo ga -
tás Finn or szág ból, és ez ta lán né mi -
képp ha mis ké pet fes tett az in ke ri -

ek elé. Az e for rás ból ér ke ző összeg
most bi zony csök ken ni fog. Aar re
Ku u ka up pi sze rint ezért a leg fon to -
sabb fel adat a jö vő ben – mi nél gyor -
sab ban – „ön ál ló vá” for mál ni az in -
ke ri egy há zat.

Irány Finn or szág!
A mai Finn or szág ban mint egy hu -
szon öt ezer in ke ri finn él; 1991 után
az orosz or szá gi fin nek nek vi szony -
lag könnyű volt a szom széd ba köl -
töz ni. A Finn or szág ban élő in ke ri -
ek kö zött az idő sek jól tud nak fin -
nül, de a kö zép ko rú ak és a fi a ta lok
nyel vi leg oro szok. Szá muk ra ne he -
zebb a be il lesz ke dés. A leg fi a ta lab -

bak ter mé sze te sen jól meg ta nul ják
a finn nyel vet az is ko lá ban, bár ott -
hon a szü le ik kel ta lán oro szul be -
szél nek. A Finn or szág ban le te le pe -
dett in ke ri ek kö zött nagy a mun ka -
nél kü li ség.

Az idő sek, akik te hát gyak ran jól
be szé lik finn anya nyel vü ket, ak tí -
van részt vesz nek a finn evan gé li kus
gyü le ke ze ti élet ben, ám a fi a ta lab bak
ál ta lá ban nem. Rész ben ezért, rész -
ben pe dig a finn evan gé li kus egy ház
„li be rá lis” vo ná sai mi att az in ke ri egy -
ház sa ját is ten tisz te le te ket tart Finn -
or szág ban. Ez a finn egy ház nak nem
tet szik. Le het sé ges, hogy a közel jö -
vő ben a két egy ház nak tár gyal nia kell

egy más sal ez ügy ben, hogy meg ta lál -
ják a mo dus vi ven dit.

Orosz or szág evan gé li ku sai,
egye sül je tek!
A mai in ke ri egy ház a ne vé ben hord -
ja ré gi finn ere de tét és ha gyo má nya -
it, de a tény az, hogy nincs töb bé In -
ke ri. Nin cse nek töb bé ele ven finn kö -
zös sé gek Orosz or szág ban. A négy -
száz év vel ez előt ti finn be te le pí tés
ma ra dan dó örök sé ge Orosz or szág -
ban az evan gé li kus egy ház, né hány
csa lád név és Szent pé ter vár kör nyé -

kén jó né hány el szlá vo sí tott hely ség -
név, ame lyek mö gött a fin nül ér tő
em ber meg ta lál hat egy-egy ré gi finn
szót. Lem pa ala, Kelt to, Tu uta ri, Sku -
o rit sa, Li is silä, Jär vi saari, Mark ko -
va… – hely sé gek, ahol má ra csak nem
ki halt az év szá za dos orosz or szá gi
finn kul tú ra. Re qui es cat in pace.

Orosz or szág ban egy má sik, né -
met gyökerű evan gé li kus egy ház is
van. Ere de te 1600 előtt re nyú lik
vissza, de a né met evan gé li ku sok
min dig in kább Moszk vá ban, a Vol ga
men tén és Szi bé ri á ban él tek. Mos ta -
ná ban ez a na gyobb – mint egy nyolc -
van ezer ta got szám lá ló – orosz evan -
gé li kus egy ház, az in ke ri hez ha son -
ló an, gya kor la ti lag orosz nyel vű. A né -
met nyel vet még hasz nál ják, de az
orosz or szá gi né me tek kö zül na gyon
so kan vissza tér tek őse ik föld jé re, Né -
met or szág ba. Száz év vel ez előtt még

több mint két mil lió né met élt Orosz -
or szág ban.

Aar re Ku u ka up pi in ke ri püs pök
sze rint va ló szí nű, hogy tíz éven be lül
egye sül ni fog a két evan gé li kus egy -
ház Orosz or szág ban. Az e fe lé tett el -
ső lé pés az len ne, hogy fu zi o nál ná nak
a két egy ház teo ló gi ai in té ze tei. 

Inkeri egyházának teológiai intézete Kelttóban

Skuoritsa evangélikus temploma

Inkeri egyházának főtemploma Szentpéterváron

Skuoritsa – a finn önkéntes ácsok által megújított evangélikus templom

Evangélikus fiatalok Ivan Laptev lelkésszel Keltto gyülekezetében
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b A kö vet ke ző he tek ben zaj lik
majd az új al kot mány or szág gyű -
lé si vi tá ja, me lyet min den kép -
pen in do kolt nyo mon kö vet -
nünk. Az Or szág gyű lés – Sa la -
mon Lász ló ál tal ve ze tett – al kot -
mány-elő ké szí tő ese ti bi zott sá -
ga 2010 de cem be ré ben tet te köz -
zé kon cep ci ó ját, a kor mány pe -
dig a na pok ban nyúj tot ta be az
Or szág gyű lés nek a tör vény ja -
vas la tot. 

Az al kot mány ügye nem pusz tán
szak mai-jo gi kér dés, ha nem mind -
nyá jun kat érint. Az egy ház tár sa dal -
mi ta ní tá sa több szem pont ra rá vi lá -
gít. Az ál lam ren del te té se a köz jó
szol gá la ta, a köz jó mi ben lé te azonban
sok te kin tet ben vál toz hat. Van nak
ugyan ak kor az egy ház tár sa dal mi
ta ní tá sá ban szi lárd pon tok, így a
sze mély mél tó sá ga, a szo li da ri tás
esz mé nye és a szub szi di a ri tás ér vé -
nye sí té se; az el múlt év ti ze dek ben
pe dig egy re na gyobb hang súlyt kap
az alap ve tő jo gok, kü lö nö sen a val -
lás sza bad ság biz to sí tá sa. Míg a szo -
li da ri tás és a szub szi di a ri tás mér cé -
je el ső sor ban az, hogy tény le ge sen
ho gyan ér vé nye sül nek a min den na -
pok ban, az alap ve tő jo gok és el vek
biz to sí tá sát és rög zí té sét az al kot -
mány tól vár juk.

1. Pre am bu lum
Az al kot má nyok, tör vé nyek ál ta lá ban
pre am bu lum mal kez dőd nek, olyan,
ün ne pé lyes be ve ze tő vel, mely nek
ön magában nor ma tív tar tal ma nincs
(nem kö vet kez nek be lő le jo gok, kö -
te le zett sé gek), azon ban az al kot má -
nyo zó (tör vény ho zó) itt utal azok ra
a jo got meg elő ző ér té kek re, me lyek
ve zet ték, így az ér tel me zés so rán
ezek a szö veg ré szek is fi gye lem be ve -
he tő ek. Aho gyan né hány év vel ez -
előtt az Eu ró pai Unió al kot má nyos
szer ző dé se kö rü li vi ták kap csán, úgy
ma Ma gyar or szá gon is azt ta pasz tal -
juk, hogy a pre am bu lum („Nem ze ti
hit val lás”) kö rül né ha éles vi lág né ze ti
üt kö zé sek ala kul nak ki. Ilyen kér dés
a nem zet ke resz tény örök sé gé nek
el is me ré se, és ilyen kér dés Is ten ne -
vé nek fel hí vá sa.

A ke resz tény ség sze re pe tény kér -
dés: nél kü le nincs ma gyar ál la mi ság,
nincs ma gyar tör té ne lem. Ugyan ak -
kor ke rü len dő az olyan meg fo gal ma -
zás, amely mú ze um ban he lyez né el
a ke resz tény sé get: nem csak tör té nel -
mi sze re pe van, ha nem je len va ló is.
Ha te hát a pre am bu lum mél tat tör -
té nel mi ér té ke ket, ak kor nem a ke -
resz tény ség em lí té se, ha nem ki ha gyá -
sa szo rul na ma gya rá zat ra.

A transz cen dens uta lás vo nat ko -
zá sá ban az a kér dés is fel me rül het,
hogy egy jo gi do ku men tum ban em -
lí tett is ten va ló ban az Is ten len ne-e
vagy in kább az al kot má nyo zó te -
remt mé nye. Ugyan ak kor ér de mes
rög zí te ni, hogy Is ten lé té nek el is me -
ré se a po zi tív jog fö lött nem ön cél. Ha
csak a pol gá rok ki sebb sé ge vall ja is őt,
ak kor is a ha ta lom vé ges sé gé nek el -
is me ré sé ről van szó, ami így nem Is -
tent (ő alig ha szo rul rá), ha nem az
em bert vé di. Ate is ták szá má ra sem
sér tő, ha nem biz ton sá got adó gon do -
lat, hogy az al kot má nyo zók egy ré sze
szá mot vet vég ső fe le lős sé gé vel is.

Gya ko ri fél re ér tés, hogy a Szent
Ko ro nát is val lá si tar ta lom mal bí ró
jel kép nek hi szik. A fél re ér té sek kel

szem ben a ko ro na nem a szó szak rá -
lis ér tel mé ben szent. Bár Szent Ist -
ván tól Bol dog IV. Ká roly ki rá lyig
szá mos ki rá lyun kat a ka to li kus egy -
ház ban szent ként tisz tel jük, ma ga a
ko ro na nem az.

2. Az élet hez va ló jog
Két ség kí vül a leg alap ve tőbb kér dés az
élet hez va ló jog, az élet vé de lem meg -
fo gal ma zá sa. Úgy tű nik, az új al kot -
mány az élet hez va ló jog össze füg gé -
sé ben kü lön em lí te né, hogy a mag -
za ti éle tet is vé di. Ez zel kap cso lat ban
meg jegy zen dő, hogy a mag za ti élet

vé del me a je len le gi al kot mány ból is
le ve zet he tő, ahogy ezt az Al kot -
mány bí ró ság 1991-ben meg is tet te.
Ugyan ak kor mind az al kot mány bí ró -
sá gi ha tá ro za tok, mind a mag za ti
élet vé del mé ről szó ló tör vény több -
nyi re kö vet ke ze te sen mag za ti élet ről
szól nak, míg va ló já ban em be ri élet -
ről van szó. A de cem be ri kon cep ció
a fo gan ta tás sal kez dő dő em be ri éle -
tet ré sze sí tet te vol na vé de lem ben, eh -
hez ké pest a mag zat vé de lem ne ve sí -
té se vissza lé pés.

Meg em lí ten dő, hogy az em be ri
élet fo gan ta tás tól tör té nő vé del mé -
nek ki mon dá sá ból nem szük ség -
sze rű en kö vet kez ne az abor tusz
sza bá lyo zá sá nak ér de mi szi go rí tá sa.
Az Al kot mány bí ró ság el ső abor -
tusz ha tá ro za ta (1991) alap ján a tör -
vény ho zó nak, ha nem is me ri el em -
be ri sze mély nek a mag za tot (ahogy
ez az evi den cia el le né re tör tént),
egyen sú lyi hely ze tet kel lett (vol na)
lét re hoz nia a nő ön ren del ke zé si jo -
ga és az ál lam élet vé del mi kö te le -
zett sé ge kö zött. A má so dik abor -
tusz ha tá ro zat (1998) lé nye gé ben azt
ál la pí tot ta meg, hogy a „mag za ti
élet vé del mé ről” szó ló tör vény egy -
ol da lú an az ön ren del ke zé si jo got
he lyez te elő tér be. Az ezt kö ve tő
tör vény mó do sí tás cse kély mér ték -
ben erő sí tet te az élet vé de lem ol da -
lát, azon ban sem mi kép pen nem be -
szél he tünk ha té kony élet vé de lem ről,
az el len súly to vább ra is csak for má -
lis. Az az a je len le gi gya kor lat a je len -
le gi al kot má nyos ren del ke zé sek
alap ján sem véd he tő. 

Más kér dés, hogy adott tár sa dal -
mi köz fel fo gás mel lett in do kolt-e a
mag zat el haj tás szé le sebb kör ben
tör té nő bün te té se, a köz jót szol gál -
ná-e a bün te tés vagy a bün te tés sel
va ló fe nye ge tés. Ugyan ak kor a jog -
rend szer bel ső össz hang já nak meg -
te rem té se in do kolt tá ten né a jog el -
le nes ség és a bün tet he tő ség ha tá ra -

i nak új ra gon do lá sát. A „jog el le nes,
de nem bün tet he tő” for mu la, amely
Né met or szág ban mű kö dik, ko he -
ren sebb sza bá lyo zás len ne ná lunk is
– a je len le gi al kot má nyos ren del ke -
zé sek mel lett is. Emel lett kö vet ke ze -
te sen küz de ni kell azok el len az em -
be ri tu da tot el ho má lyo sí tó és a sza -
bad aka ra tot be fo lyá so ló kény sze rek
el len (jöj je nek akár a hoz zá tar to zók
ré szé ről, akár a mun kál ta tók, ok ta -
tá si in téz mé nyek stb. irá nyá ból),
me lyek so ka kat tra gi kus dön tés re in -
dí ta nak.

Új meg fo gal ma zás az em be ri mél -
tó ság sért he tet len sé gé nek ki nyil vá ní -
tá sa. Ugyan ak kor a ter ve zet to vább -
ra is em be ri mél tó ság hoz va ló jog ról
szól, ami azt su gall ja, hogy nem a
mél tó ság im ma nens vol tá ból in dul ki
(eb ben az eset ben nem a mél tó ság -
hoz va ló jog ról, ha nem a mél tó ság
tisz te let ben tar tá sá hoz fű ző dő jog ról
ren del kez ne).

3. A há zas ság és a csa lád
Az al kot mány ma is vé di a há zas ság
és a csa lád in téz mé nyét, új don ság
len ne vi szont an nak egy ér tel mű rög -
zí té se, hogy há zas sá got fér fi és nő
köt het. Több kül föl di ál lam is al kot -
má nyi szin ten ha tá roz za meg a csa -
lád ra vo nat ko zó leg fon to sabb ren del -
ke zé se ket és a csa lád fo gal mát. Pél -
dá ul az ír al kot mány sze rint „[az] ál -
lam el is me ri a csa lá dot mint a tár sa -
da lom ter mé sze tes, el sőd le ges és
alap ve tő kö zös sé gét és mint el ide ge -
nít he tet len és sért he tet len jo gok kal
ren del ke ző er köl csi in téz ményt, mely
a po zi tív jog nál előbb va ló és fel -
sőbb ren dű” (41. cikk). Szin tén egy ér -
tel mű meg fo gal ma zást ta lá lunk a
len gyel al kot mány ban: „A Len gyel
Köz tár sa ság vé di a há zas sá got mint
fér fi és nő szö vet sé gét, va la mint a
csa lá dot, az anya sá got és apa sá got”
(18. cikk). 

Nyil ván a há zas ság in téz mé nyét
azo nos ne mű pá rok szá má ra is ki nyi -
tó nyu ga ti tör vény ho zás ve zet te az al -
kot má nyo zót an nak rög zí té sé re, hogy
a há zas ság csak egy fér fi és egy nő kö -
zött áll hat fenn. Emel lett a len gyel al -
kot mány rög zí ti, hogy a me ző gaz da -
ság alap ja a csa lá di gaz da ság (23.
cikk), hogy őri zet be vé tel ese tén a
csa lá dot ér te sí te ni kell (41. cikk), és
az ál la mi szo ci ál po li ti ká nak min de -
nek előtt a csa lád ja vát kell szem
előtt tar ta nia (71. cikk). 

Az olasz al kot mány is ter mé sze -
tes egy ség ként is me ri el a csa lá dot,
mely nek alap ja a há zas ság (29. cikk)
– ott a vi lág há bo rút kö ve tő al kot má -
nyo zás kor alig ha gon dolt va la ki is
ar ra, hogy azo nos ne mű ek is há zas -
sá got kí ván ná nak köt ni. A köz tár sa -
ság elő se gí ti a csa lád ala pí tást, és kü -
lön in téz ke dé sek kel se gí ti a nagy csa -
lá do kat. A nők egyen jo gú sá gát a
mun ka vi lá gá ban úgy kell biz to sí ta -
ni, hogy lé nye ges csa lá di kö te le -
zett sé ge ik nek is ele get te hes se nek
(37. cikk). Az egyen jo gú ság ál sze mé -
rem től men tes, ma már szin te po li -
ti ka i lag in kor rekt meg fo gal ma zá sa
fér fi és nő el té rő csa lá di sze re pé ből
in dul ki.

A kü lön ne mű ség rög zí té se ép -
pen a ho mo sze xu á lis kap cso la tok
eman ci pá ci ó já nak vissza ha tá sa –
ko ráb ban (így az olasz al kot mány
meg fo gal ma zá sa kor) ez fel sem me -
rült. A dek la rá ció fö lös le ges nek tűn -
het az Al kot mány bí ró ság 1995-ös,
élet tár si kap cso la tok ra vo nat ko zó
ha tá ro za ta tük ré ben, hi szen ez rög -

zí ti, hogy há zas ság csak fér fi és nő
kö zött jö het lét re. Azon ban a ha tá -
ro zat in do ko lá sá ban az Al kot mány -
bí ró ság a há zas ság „kul tú ránk ban és
jo gunk ban ha gyo má nyo san” ki ala -
kult in téz mé nyé ről szól, ami nyit va
hagy ja a le he tő sé get, hogy ké sőbb az
Al kot mány bí ró ság a tár sa dal mi-kul -
tu rá lis vál to zá sok ra te kin tet tel új
tar tal mat ad jon a há zas ság in téz mé -
nyé nek. Az az az al kot má nyo zót az
óva tos ság, in do kolt óva tos ság ve ze -
ti, ami kor a pol gá rok dön tő több sé -
gé nek meg győ ző dé sé vel össz hang -
ban rög zí ti, hogy há zas ság csak fér fi
és nő kö zött jö het lét re.

Az al kot mány ter ve zet – szem ben a
de cem be ri kon cep ci ó val – nem kö ti
össze a há zas ság és a csa lád in téz mé -
nyét, az az nem (nem csak) a há zas sá -
gon ala pu ló csa lá dot ré sze sí ti vé de lem -
ben. Így a ter ve zet a há zas ság in téz mé -
nyét és a csa lá dot „mint a nem zet
fenn ma ra dá sá nak alap ját” vé de né.
Úgy tű nik, hogy az utób bi meg fo gal -
ma zás alap ve tő en a gyer me kes csa lá -
do kat tart ja szem előtt, az az nem ön -
ér ték nek te kin ti a csa lá dot, ha nem re -
pro duk ci ós ér té két hang sú lyoz za. 

A ter ve zet több pon ton el kö te le -
zi ma gát a csa lá dok vé del mé re és a
gyer mek vál la lás tá mo ga tá sá ra. Az
al kot mány to vább ra is el is mer né a
szü lők jo gát ar ra, hogy a gyer me kük -
nek adan dó ne ve lést meg vá lasszák. 

Élénk ér dek lő dést vál tott ki a gyer -
me ket ne ve lő ket eset leg meg il le tő to -
váb bi sza va za ti jog gal kap cso la tos fel -
ve tés (eb ben a vo nat ko zás ban sza ba -
to sabb len ne a kis ko rú ak szü le ik ál -
tal gya ko rolt vá lasz tó jo gá nak kér dé -
sé ről be szél ni). 

Fon tos új elem a köz te her vi se lés vo -
nat ko zá sá ban an nak rög zí té se, hogy
a gyer me ket ne ve lők ese té ben a kö zös
szük ség le tek fe de zé sé hez va ló hoz zá -
já ru lás (így az adók) mér té két a gyer -
mek ne ve lés ki adá sa i nak fi gye lem be -
vé te lé vel kell meg ál la pí ta ni.

4. Val lás sza bad ság, ál lam és
egy ház
Az új al kot mány az el múlt húsz év -
ben ha tá lyos szö veg hez ha son ló
meg fo gal ma zás sal vé de né a val lás sza -
bad sá got, kü lön hang súlyt ad va az
egy há zi ön ál ló ság nak.

5. Ér té ke lés
Az al kot má nyo zás nem az al kot -
mány jo gá szok ügye, ha nem min -
den kié. Az em lí tett kér dé sek ben –
kü lö nö sen a csa lád és az élet hez va -
ló jog ügyé ben – ed dig is ko moly vi -
ták foly tak a szö veg ről. A ter ve zet a
há zas ság és a csa lád vo nat ko zá sá ban
a ha tá lyos al kot mány nál töb bet (de
a de cem be ri kon cep ci ó nál ke ve seb -
bet) ígér, míg az élet vé de lem vo nat -
ko zá sá ban nincs ér de mi vál to zás a
ha tá lyos hely zet hez ké pest (ami a de -
cem be ri kon cep ci ó hoz ké pest csa ló -
dást kelt het). 

Ami kor azt szor gal maz zuk, hogy
olyan meg fo gal ma zá sok szü les se -
nek, ame lyek mi nél tel je seb ben tük -
rö zik az igaz sá got, nem sa ját fel fo gá -
sun kat akar juk rá erő sza kol ni má -
sok ra, ha nem egy pár be széd ben hal -
lat juk han gun kat – ez ál lam pol gá ri
fe le lős sé günk.

g Schan da Ba lázs 

A szerző egyetemi docens, a Páz -
mány Pé ter Ka to li kus Egye tem Jog- és
Ál lam tu do má nyi Kar Al kot mány -
jo gi Tan székének vezetője

Ezek ben a he tek ben zaj lik az új al kot mány or szág gyű lé si vi tá ja. A Ma gyar Ku rír (ka to li kus in ter ne tes por tál) ar ra kér te Schan da Ba lázs al kot mány jo gászt,
hogy ke resz tény szem pont ból vi lá gít sa meg a ter ve zett szö veg fon tos pont ja it. Írá sát az aláb bi ak ban mi is kö zöl jük.

Né hány szem pont
a ké szü lő al kot mánnyal kap cso lat ban

Hű vös völ gyi Il di kó, a sop ro ni
Pe tő fi Szín ház és a Ma dách Szín -
ház mű vé sze Csen des cso dák
cím mel Re mé nyik Sán dor ver se -
i ből ad jó té kony sá gi es tet a Lep -
ra misszió ja vá ra áp ri lis 3-án, va -
sár nap fél 5-kor a ke len föl di re -
for má tus temp lom ban (Bu da -
pest XI., Ok tó ber 23. út 5.; a 4-
es vil la mos Fe hér vá ri úti vég ál -
lo má sá nál, a volt Bu dai Ská lá val
szem ben). Köz re mű kö dik: Csá -
ki And rás gi tár mű vész. A be lé -
pés díj ta lan. Ado má nyo kat a
Lep ra misszió ja vá ra a hely szí nen
a per sely be kér nek ten ni.

H I R D E T É S

Mi lyen párt ra sza vaz na
Jé zus?
A Lő rin ci Ér dek lő dők Tea há za
(LÉT) sze re tet tel meg hív ja kö -
vet ke ző be szél ge té sé re, már ci us
29-én, ked den 18 órá ra. Ven dé -
günk Ba la vány György író, új -
ság író, a Min den na pi.hu köz éle ti
por tál fő szer kesz tő je. Hely szín:
pest szent lő rin ci evan gé li kus
gyü le ke zet (1183 Bu da pest, Kos -
suth tér 3.).

H I R D E T É S

A hónap könyve –
márciusban
a Luther Kiadótól 30
kedvezménnyel

Bar tos né Sti asny Éva:
Há bo rú ban bé kes ség ben
A Bo gár ut cai gyer mek ott -
hon la kó i nak csodás
meg me ne kü lé se

Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét
ked vez mé nye sen!
Eredeti ára: 980 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.

A nyug dí jas lel kész csa lá dok leg -
kö ze leb bi ta lál ko zó ja áp ri lis 1-jén
fél tíz kor lesz a De ák té ri gyü le -
ke zet ud va ri ter mé ben, ahol Ká -
posz ta La jos tart áhí ta tot és elő -
adást Né met gyö ke rű gyü le ke zet -
ben szol gál tam cí men. Vár juk az
ér dek lő dő ket.

H I R D E T É S

A ke len föl di evan gé li kus gyü le -
ke zet ta nács ter mé ben (1114 Bu -
da pest, Bocs kai út 10.) áp ri lis 2-
án, szom ba ton 16.30-kor kez dő -
dő sze re tet ven dég sé gen asz ta li
be szél ge tés lesz Prőh le Ger gely
he lyet tes ál lam tit kár ral, aki Ma -
gyar kül po li ti ka és a ma gyar ki -
sebb ség hely ze te az eu ró pai uni -
ós el nök sé günk ide jén cím mel
tart be ve ze tőt. Min den ked ves
ér dek lő dőt sze re tet tel hí vunk és
vá runk!

H I R D E T É S



Evangélikus Élet 2011. március 27. f 11él víz

„Aki az eke szar vá ra te szi a ke zét, és
hát ra te kint, nem al kal mas az Is ten
or szá gá ra” (Lk 9,62)

Böjt har ma dik he té ben az Út mu ta -
tó reg ge li és he ti igéi sze mün ket az Is -
ten Bá rá nyá ra irá nyít ják, aki szol gál -
ni jött ér tünk. Ke resz te lő meg lát ta Jé zus ban az Úr szen ve dő Szol gá ját és az
új szö vet sé gi pás ka bá rányt: „Íme, az Is ten Bá rá nya, aki hor doz za a vi lág bű -
nét!” (Jn 1,29) Én is „hoz zád eme lem te kin te te met, aki a mennyek ben la ko -
zol. Jus son szí ned elé az én imád sá gom.” (GyLK 758,1) Vall juk: „Jé zus Krisz -
tus ban van a mi vált sá gunk az ő vé re ál tal: a bű nök bo csá na ta az ő ke gyel -
mé nek gaz dag sá ga sze rint.” (Ef 1,7; LK) Ezért „sze mem ál lan dó an az Úr ra
néz…” (Zsolt 25,15) S akit ő el hív – „Kö vess en gem!” (Lk 9,59) –, an nak egész
éle té vel: sza va i val és tet te i vel kell hir det nie Is ten or szá gának öröm hí rét! Te -
hát min den ch ris ti a nus misszi o ná ri us és vi lá gos ság az Úr ban. Er re hív Pál:
„Le gye tek te hát Is ten kö ve tői, mint sze re tett gyer me kei, és él je tek sze re tet ben
(…). Sen ki meg ne té vesszen ti te ket üres be szé dé vel!” (Ef 5,1–2.6) Urunk is egy -
ér tel mű en fo gal maz za meg kö ve té sé nek szi go rú fel té te le it a to rony épí tés, a
had ba vo nu lás és a meg ízet le nült só pél dá za ta ál tal: „Ha va la ki nem hor doz -
za a ma ga ke reszt jét, és nem jön utá nam, az nem le het az én ta nít vá nyom.”
(Lk 14,27) Dr. Lu ther sze rint: „Bár a ke resz tet nem azért vál lal juk, mint ha
ez zel sze ret nénk üd vö zül ni vagy csak a leg cse ké lyebb ér de me ket is sze rez -
ni; még is Krisz tus pél dá ja sze rint szen ved nünk kell, hogy hoz zá ha son ló vá
le gyünk.” Jób a szen ve dé sei kö zött Is ten hez for dul „Mi ért?” kér dé se i vel: „Mi -
ért nem ve szed le ró lam a sze med? (…) Mi ért tet tél a cél táb lád dá? (…) Mi -
ért nem bo csá tod meg vét ke met (…)?” (Jób 7,19.20–21) Jé zus Urunk sze rint
az ő ne vé ben vég zett leg ki sebb szol gá lat is an nak bi zo nyí té ka, hogy „aki nincs
el le nünk, az mel let tünk van” (Mk 9,40). S ugyan ak kor óv má sok és sa ját ma -
gunk meg bot rán koz ta tá sá tól, te hát bűn re csá bí tá sá tól, el tán to rí tá sá tól is. A
lel ki leg vak fa ri ze u sok mennyei jelt kö ve tel tek Jé zus tól, ez zel kí sér tet ték. Ő
ér tet len ta nít vá nya it így fi gyel mez tet te: „Van sze me tek, és még sem lát tok, fü -
le tek is van, és még sem hal lo tok?” (Mk 8,18) Ne le gyünk va kok Jé zus kül de -
té sé nek fel is me ré sé re, is te ni ha tal má nak meg lá tá sá ra; néz zünk fel őreá szün -
te len! A ti zen ket tő ki kül dé se kor az ő min de nek előtt va ló sze re te tét szab ja
a ta nít vány ság elő fel té te le ként; s aki még akár a leg kö ze leb bi csa lád tag ja it is
job ban sze re ti, „mint en gem, az nem mél tó hoz zám; és aki nem ve szi fel ke -
reszt jét, és nem kö vet en gem, nem mél tó hoz zám” (Mt 10,37–38). Az Is ten or -
szá gá nak és az Em ber fia el jö ve te lé nek nap ja el van rejt ve elő lünk, de
Urunk sze rint a hely zet olyan lesz, mint Nóé és Lót nap ja i ban volt. Lót fe -
le sé ge nem elő re-, ha nem hát rate kin tett. „Aki meg akar ja tar ta ni az éle tét,
el vesz ti, aki pe dig el vesz ti, meg tart ja azt.” (Lk 17,33) „Aki az éle tét meg tart -
ja, / El vesz ti azt én nél kü lem. / Ki éret tem ha lál ba ad ja, / Az meg ta lál ja én -
ve lem. / Ki ke reszt jé vel nem kö vet, / Én hoz zám mél tó nem le het.” (EÉ 438,4)
Ma is ez az im i t atio Ch ris ti, a Krisz tus-kö ve tés egyet len le het sé ges út ja! 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Csa lá di is ten tisz te le te ken az ado -
má nyo kat ná lunk a gye re kek szok ták
össze gyűj te ni. A na gyob bacs kák egye -
dül vi szik a ko sa rat, a ki seb bek szü -
lői kí sé ret tel. 

Egyik va sár nap én is részt vet tem
egy ilyen csa lá di is ten tisz te le ten. Egy -
szer csak meg állt mel let tem egy fi a -
tal asszony. Hir te len nem tud tam,
mit akar hat. Az tán lej jebb néz tem, és
meg lát tam egy ko sa rat te le pénz zel s
mö göt te két csil lo gó, cso dál ko zó sze -
met. A ko sár mö gül ugyan is egy kis -
fiú fe je kan di kált ki. A kis lur kót be
akar ták von ni a gyü le ke zet éle té be. Én
ugyan szí ve seb ben lát tam vol na a ke -
zé ben egy mac kót vagy kis au tót, de
szü lei bi zo nyá ra el ma gya ráz ták ne -
ki, hogy mi is a pénz sze re pe az em -
ber éle té ben, és ho gyan hasz nál ják
azok, akik be csü le te sek… 

Le het, hogy mi re ez a kis fiú föl nő,
már nem is ta lál ko zik pénz zel. Egy rá -
dió adás ban hal lot tam, hogy az úgy -

ne ve zett „smart pho ne”, „okos te le fon”
se gít sé gé vel min dent el fo gunk tud ni
in téz ni. Vá sá rol ha tunk is, így nem is
ke rü lünk kap cso lat ba pénz zel, leg fel -
jebb egy kár tyá val.

A tech ni ka fej lő dé se meg ál lít ha -
tat lan, de va jon a ké szü lé kek jó
irány ba te re lik-e a sze mé lyes kap cso -
la to kat, meg ad ják-e a kü lön bö ző
kö zös sé gek hez va ló tar to zás va ló di
él mé nyét, tud nak-e iga zi se gít sé get
ad ni ezek a cso da gé pek az em be ri lé -
lek nek?

Ta lán ha az em lí tett kis fiú fel nő,
szí ve sen gon dol majd vissza ar ra,
mi lyen jó is volt tár sa i val együtt a
gyü le ke zet hez tar toz ni egy „va ló di”
temp lom ban. Kom pu te re se gít sé gé vel
el jut hat a vi lág leg na gyobb, leg csil lo -
góbb temp lo ma i ba, be is lép het, de ko -
sa rat nem vi het, hogy ado mányt
gyűjt sön. És hi á ba vár ja, hogy va la -
ki meg si mo gas sa a fe jét…

g Csa ba Pi ros ka

Ko sár és kom pu ter

Teo ló gu sok kal dol goz tuk fel – mint -
egy hit tan óra ként – ezt a tör té ne tet,
és ki pró bál tuk, hogy mi lyen az, ami -
kor az em ber ki lenc ven fok ban meg -
gör nyed, és nem tud ki egye ne sed ni.
Azt ta pasz tal tuk el ső ként, hogy a va -
ló ság nak, a tér nek csu pán egy ici pi -
ci sze le tét lát juk. Pont úgy, mint
ami kor az em ber nek a cső lá tá sa mi -
att fo gal ma sincs, hogy mi van az ál -
ta la be fog ha tó kö rön kí vül.

Az tán meg pró bál tuk egy mást
meg szó lí ta ni eb ben a gör nyedt hely -
zet ben. Na gyon meg alá zó volt, hogy
vagy le ha jolt hoz zánk az egye ne sen
ál ló, aki be szél get ni akart ve lünk,
vagy ne künk kel lett a nya kun kat egé -
szen ki csa var ni, hogy lás suk az ar cát.

Bi zony van nak olyan sza ka szok az
em ber éle té ben, ami kor na gyon ki -
szol gál ta tott, meg alá zó hely zet be
ke rül. Ilyen hely zet ben volt ez az
asszony is.

Ami kor ki pró bál tuk ezt a pózt,
döb ben ten ta pasz tal tuk azt is, hogy
nem tu dunk mély le ve gőt ven ni. Csak
egé szen fel szí ne sen lé le gez tünk, hi -
szen össze szo rult a re kesz iz munk. 

Egy olyan asszony áll előt tünk, aki
a va ló ság nak csak egy pi ci sze le tét lát -
ja, aki foly ton meg alá zó hely zet be ke -
rül, és aki nem bír mé lyen lé le gez ni. 

Jé zus ak kor min den lát vá nyos meg -
ol dás nél kül, sze lí den, csen de sen oda -
lép, meg érin ti őt, és azt mond ja ne ki:
„Asszony, meg gyó gyul tál a be teg  sé -
ged ből.”

Ő pe dig azon nal ki egye ne se dik, és
meg tör té nik ve le az, amit bár me lyi -
künk át él het. Én is meg ta pasz tal ha -
tom, mi lyen ér zés ész re ven ni azo kat
a dol go kat, ame lyek ed dig a cső lá tá -
som mi att rejt ve vol tak előt tem. A va -
ló ság ból min dig min dent csak a ma -
gam szem szö gé ből lát tam, az élet nek
csak egy kis sze le tét ér zé kel tem. Na -
gyon nagy él mény, ami kor az em ber
sze me előtt egy szer csak ki tá rul a vi -
lág. Én, aki ko ráb ban meg alá zott
hely zet ben vol tam, rá döb be nek ar ra,
hogy van mél tó sá gom. A te rem tett -

ség ből ka pott mél tó sá go mat élem és
ér zem át, hi szen én is egyet len, egye -
di da rab ként jöt tem ki az Is ten ke zé -
ből. Ez pe dig nem va la mi pök hen di
nagy ké pű ség gel tölt el, ha nem na -
gyon nagy há lá val az Is ten iránt, aki
en gem pont ilyen re te rem tett. 

Ka pok olyan le he tő sé get, mint ez
a mos ta ni, pi lis csa bai ta lál ko zó is. Jé -
zus oda lép hoz zám, ki tá gít ja a pers -
pek tí vát, rá döb bent mél tó sá gom ra,
és friss le ve gő vel szel lőz te ti át a lel -
ke met. Ami kor iga zán mé lyen föl lé -
le gez he tek, ami kor egy pi cit ki jö he -
tek a min dig gát ló kö rül mé nyek kö -
zül, a min dig csak fe lü le tes, kap ko -
dó lé leg zés vi lá gá ból, és iga zán be lé -
le gez he tem a tisz ta, friss, hű vös le ve -
gőt, ami től az em ber egé szen más
köz ér zet tel fog vissza men ni a min -
den na pok fel ada tai kö zé.

Imád koz zunk Ans elm Gr ün nel!
Uram, Jé zus Krisz tus, ke reszt be fo -
nom ka ro mat a mell ka som előtt. A
szí vem bel se jé ben őr zöm a mai nap
es té jét, és be zá rom az aj tót, hogy
sen ki se lép hes sen be csen des, bel ső
szo bám ba. Itt laksz te, Uram. A na pi
gon dok, prob lé mák szá má ra ti los a
be lé pés. A jö vő től va ló fé le lem, a
szo ron gás sem jö het be ide. Az em -
be rek, akik kel ma együtt vol tam, még
a leg jobb ba rá ta im is mind kí vül ma -
rad nak. Ter mé sze te sen gon do lok rá -
juk, és imád ko zom ér tük, még is, be -
zá rom az aj tót, mert most ve led sze -
ret nék ket tes ben len ni. Ha te, Uram,
a ti tok, ben nem élsz, ak kor én is ott -
hon va gyok ön ma gam nál. Bel ső vi lá -
gom ban fel fa kad ál ta lad a Szent lé lek
for rá sa, és eb ből min dig erő fe szí té sek
nél kül me rít he tek. Ami kor fá radt va -
gyok, és el fo gyott az erőm, tu dom,
hogy for rá sod so ha sem apad ki ben -
nem, hi szen is te ni for rás ez. Ámen.

Sza bó né Mát rai Ma ri an na es ti áhí -
ta ta, amely el hang zott a Dé li Egy ház -
ke rü let fel ügye lő i nek ta lál ko zó ján,
Pi lis csa bán.

Visszakapott méltóság
„Egy szer va la me lyik zsi na gó gá ban ta ní tott szom ba ton. Íme, volt ott egy asszony,
aki ben be teg ség lel ke la kott ti zen nyolc éve, és annyi ra meg gör nyedt, hogy egy -
ál ta lán nem volt ké pes fel egye ne sed ni. Ami kor Jé zus meg lát ta őt, elő szó lí tot ta,
és ezt mond ta ne ki: »Asszony, meg sza ba dul tál be teg sé ged ből.« És rá tet te a ke -
zét, mi re ő nyom ban fel egye ne se dett, és di cső í tet te az Is tent.” (Lk 13,10–13)

1942. március 28-ról 29-re – vi rág va -
sár nap ra – virradó éjjel a lübecki Má -
ria-temp lom két, 434 és 273 éves nagy -
ha rang ja is áldozatul esett a bom bá -
zás nak, ron csa ikat memen tó ként őrzik.

Kék kondulásból 
szürke, hallgatag
érc-halom:
se irgalom,
se oltalom.

A két harangnyelv
(két kitépett porzó),
a két harangtest
(két roncsolt virág-lepel),
évente egyszer,
Virágvasárnap,
magasba lendül, s énekel.

Táncot jár
két halott harang,
láthatatlan kötélen,
táncot jár minden holtakért,
a józan Hanza-éjben.

Petrczi Éva

A lübecki
harang(virág) -

haláltánc

A vi lág ke resz tény sé ge ki lenc hó nap -
pal ka rá csony előtt – már ci us 25-én
– Krisz tus fo gan ta tá sát ün nep li. Ez
az ün nep szin te egy idős a ka rá -
csonnyal. Re for má tor ele ink is meg -
tar tot ták. An nak ha tá sá ra, hogy a ró -
mai ka to li kus egy ház eb ből a Krisz -
tus-ün nep ből (is) Má ria-ün ne pet
kre ált, és Gyü mölcs ol tó Bol dog -
asszony né ven tart ja meg, egy há -
zunk ban fo ko za to san el hal vá nyult
en nek a rend sze rint hét köz nap ra
eső ün nep nek a fé nye, és ma már az
ál ta lunk nem ün ne pelt Má ria-ün ne -
pek so rá ban tart juk szá mon. Ám mi -
ként a ka rá csony sem Má ria szü lé -
sé nek, ha nem Krisz tus szü le té sé -
nek az ün ne pe, úgy ezen a na pon is
Krisz tus fo gan ta tá sá ról kell meg -
em lé kez nünk, az azt be je len tő an -
gya li üd vöz let igéi alap ján. A hét köz -
na po kon is is ten tisz te le tet tar tó gyü -
le ke ze te ink ben en nek nem len ne
sza bad, hogy aka dá lya le gyen.

g Vég he lyi An tal

Már ci us 25. –
Krisz tus

fo gan ta tá sá nak
ün ne pe

Az aján dék ba ka pott vers szer ző je
sze re tet tel hív ja ol va só in kat ket tős
könyv be mu ta tó já ra, ame lyen a Kagy -
ló kürt tel ha ran goz ni cí mű „pu ri tán
ta nul mány kö te té ről” és A pa tak éne -
ke cí mű ver ses kö te té ről be szél get
az est há zi asszo nyá val, Be recz Ág nes
gyűj te mé nyi igaz ga tó val.

(Idő pont: áp ri lis 4., hét fő 17.30.
Hely szín: Rá day Könyv tár, Bu da -
pest IX., Rá day u. 28., fszt. bal ra, há -
tul az ud var ban.)

A be szél ge tést de di ká lás kö ve ti, és
az új köny ve ken kí vül kap ha tók lesz -
nek – je len tős en ged ménnyel – a
szer ző hat va na dik szü le tés nap ja al -
kal má ból meg je lent kö te tei is. 

Pet rő czi Éva áp ri lis 7-én, 18 órá tól
a bu da pes ti Né met Aj kú Re for má tus
Egy ház köz ség Pro tes táns Fó ru má nak
ven dé ge lesz a Hold ut cai re for má tus
temp lom ban, az ő ven dé ge pe dig
Ste in bach Jó zsef, a Du nán tú li Re for -
má tus Egy ház ke rü let püs pö ke. A
köl tő nő meg ze né sí tett ver se i vel
Csörsz Ru men Ist ván mű kö dik köz -
re. Erre a díjtalan estre is szeretettel
vár ják olvasóinkat.



b Mos ta ni hat ré szes so ro za tunk -
ban Il lés pró fé ta tör té ne tét ele -
ve nít jük fel. Min den rész hez
tar to zik egy rejt vény is. Old já tok
meg, és a he lyes meg fej té se ket
össze gyűjt ve küld jé tek el szer -
kesz tő sé günk cí mé re (Evan gé li -
kus Élet szer kesz tő sé ge, 1085
Bu da pest, Ül lői út 24.). A bo rí -
ték ra ír já tok rá: Gyer mek vár.

5.
Aháb ki rály ha lá la után fia, Ahaz já
lett az ural ko dó. De ő sem az Urat kö -
vet te, ha nem ide gen is te nek nek ál do -
zott.

Egy nap le sett a te tő te rasz ról, és
na gyon be teg lett. Tud ni akar ta,
hogy meg gyó gyul-e még, ezért kö ve -
te ket kül dött Ba al ze búb is ten hez. A
kö ve tek azon nal út nak is in dul tak. Il -
lés nek eköz ben meg je lent egy an gyal,
és így szólt hoz zá:

– Menj, és be szélj a ki rály em be re -
i vel. Azt üze ni az Úr Ahaz já nak, hogy
mi vel nem kö ve ti az ő út ját, ha nem po -
gány is ten től vár ja a gyó gyu lást, töb -
bé nem fog az ágyá ból fel kel ni.

Ami kor Illés át ad ta ne kik Is ten
üze ne tét, a kö ve tek azon nal vissza -
for dul tak. A pa lo tá ba ér ve el mond -
ták a be teg ki rály nak, mi tör tént az
úton.

– Hogy né zett ki az az em ber? –
kér dez te tő lük.

– Szőr ből volt a ru há ja, a de re kán
pe dig bőr öv volt.

– Ez csak Il lés le he tett! – is mert rá
Ahaz já.

A ki rály azt gon dol ta, hogy ha
meg öli Il lést, az üze net sem fog va -
ló ra vál ni. Ezért el küld te az egyik pa -
rancs no kát öt ven ka to ná val a he gyen
la kó pró fé tá ért.

Ami kor a ka to nák oda ér tek, a ve -
ze tő jük így szólt Il lés hez:

– Is ten em be re! A ki rály azt pa ran -
csol ja, hogy jöjj le a hegy ről!

Az Úr azon ban nem akar ta, hogy
meg hal jon a pró fé tá ja, ezért most is
meg mu tat ta a ha tal mát.

– Ha én az Is ten em be re va gyok,
száll jon le tűz az ég ből, és emésszen
meg té ged az öt ven em be red del
együtt! – ki ál tot ta Il lés. Amint be fe jez -

te a mon da tát, tűz szállt le az ég ből, a
ka to nák pe dig azon nal meg hal tak.

A ki rály ak kor egy má sik ve zé rét
küld te el má sik öt ven em ber rel, de ők
is ugyan úgy jár tak.

Ami kor egy har ma dik pa rancs nok
ért a hegy hez em be re i vel, térd re
ros kadt Il lés előtt, és kö nyö rög ni
kez dett ne ki:

– Is ten em be re! Kér lek, le gyen
drá ga előt ted az éle tem és öt ven
szol gád nak az éle te! Ne jus sak elő ző
tár sa im sor sá ra!

Ek kor az Úr an gya la is mét meg -
szó lalt a pró fé tá nak, és biz tat ta, hogy
ne fél jen, men jen el bát ran ez zel az
em ber rel a ki rály hoz, nem lesz sem -
mi ba ja.

Ami kor Ahaz já ágyá hoz lé pett, Il lés
ne ki is meg is mé tel te az Úr sza va it:

– Mi vel nem kö vet ted az Úr út ját,
és ide gen is tent akar tál meg kér dez -
ni, azt üze ni az Úr, hogy so ha töb bé
nem kelsz fel eb ből az ágy ból.

S va ló ban, a ki rály ab ban a pil la nat -
ban ki le hel te a lel két.

Me lyik pa rancs nok és csa pa ta ma -
radt élet ben?

G YE R ME KVÁR

Ked ves Gye re kek!

Szerkesztette: Boda Zsuzsa

Az áp ri li si er dők, par kok, öreg te me -
tők cso dá la tos han gú da lo sa ez a ma -
dár. Ne vét min den ki is me ri, de iga zán
jól csak ke ve sen lát ták, mert több nyi -
re a bok rok sű rű jé ben rej tő zik.

Szí ne ze té ben nincs sem mi, ami
rend kí vü li hang já ra utal na. Egy al ka -
lom mal író-ol va só ta lál ko zón ma dár -
han go kat ját szot tam a gye re kek nek,
majd szí nes ké pe ket mu tat tam ne kik.
Meg kér dez tem, va jon me lyi kük gyö -
nyö rű csat to gá sát hal lot ták az imént.
A vá la szok azt mu tat ták, hogy a
gye re kek fan tá zi á já ban a szép ének
csak is egy na gyon tar ka tol lú ma dár -
tól szár maz hat. Tip pel tek a sár ga ri -
gó ra, a ten ge lic re, a gyur gya lag ra, és
na gyon cso dál koz tak, ami kor rá mu -
tat tam a vör he nyes bar na, min den
tar ka tol lat nél kü lö ző fü le mü lé re.

Ha ének ver senyt ren dez nénk az
eu ró pai ma da rak kö zött, a ba rát ka,
az éne kes ri gó és több más ma dár
mel lett biz to san ott len ne a fü le mü -
le is. Sőt va ló szí nű leg ő nyer né az
arany ér met, ő röp pen het ne fel a do -
bo gó leg ma ga sabb fo ká ra. Nem vé -
let le nül, hi szen éne ke va ló ban gyö -
nyö rű, csat to gó és rend kí vül vál to za -
tos. Kí ván csi tu dó sok a leg job bak nál
több mint kétszázötven kü lön bö ző
stró fát szá mol tak össze.

Ami kor áp ri lis ele jén a hí mek –
né hány nap pal a to jók előtt – meg -
ér kez nek Af ri ká ból, te rü le tet fog -
lal nak, majd éne kel ni kez de nek. Ez -
zel párt igye kez nek csa lo gat ni ma -
guk hoz. Csat tog nak ak kor is, ami kor
már pár ba áll tak, és a to jó a fész ket
épí ti vagy a to já so kat me len ge ti. Az
ének azon ban ek kor már a szom szé -
dos hí mek nek szól, fe nye ge tést tar -
tal maz, va la hogy így: „Ez az én te rü -
le tem, át ne lépd a ha tárt, mert pó -
rul jársz!” Más ma da rak nak, ci ne gék -
nek, fü zi kék nek sza bad a be já rás, ez
csak a szom szé dos fü le mü le hí mek
szá má ra ti los.

Csat tog nak éj sza ka is. So kat hall -
gat tam őket Bu da pes ten, pél dá ul a
Nép li get ben, de a Ti ha nyi-fél szi ge -
 ten vagy a Sas -érnél, a Ti sza men tén
is. Nincs cso dá la to sabb, mint te li -
hol das es té ken, éj sza ká kon a bok ros
ezüst be öl tö zött sű rű jé ből fe lénk
szál ló fü le mü le szó. Éne kük meg ih -
let te a köl tő ket is, így szü le tett pél -
dá ul Arany Já nos A fü le mü le cí mű
köl te mé nye.

A pá rok er dő szé le ken, bok ro sok -
ban, par kok ban él nek, ahol ro va -
rok kal, fér gek kel, pó kok kal és ap ró
csi gák kal táp lál koz nak. Az őszi vo nu -
lás ide jén a bo dza fe ke te bo gyó ját is

csi pe ge tik. Au gusz tus má so dik fe lé -
ben, szep tem ber ele jén in dul nak a tá -
vo li Af ri ka fe lé.

g Sch midt Egon

Kér dé sek
1. Mit gon dolsz, hány fi ó kát ne vel nek
a pá rok?
2. Éne kel nek a to jók is?
3. Meg te le ped het nek ker tek ben is?

Fü le mü le

ME SÉLNEK AZ ÁLL ATOK

(Vá la szok: 1. éven te egy szer köl te nek,
és négy-öt fi ó kát ne vel nek; 2. nem,
csak a hí mek; 3. er dő kö ze li na gyobb,
bok ros ker tek ben, ha az avart nem ta -
ka rít ják el a bok rok alól, igen)
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Milyen állatokat ismertek fel
a képen? Írjátok a vonalakra!



Evangélikus Élet 2011. március 27. f 13»presbiteri«

b Vi lág vi szony lat ban is egye dül ál ló mó don ro ma fel ső ok ta tá si szak kol -
lé gi u mo kat hoz nak lét re a ma gyar or szá gi tör té nel mi egy há zak. Bu -
da pes ten a je zsu i ta rend, Deb re cen ben a re for má tus egy ház, Mis kol -
con a gö rög ka to li kus egy ház, Nyír egy há zán pe dig az evan gé li kus egy -
ház in dít szak kol lé gi u mi te het ség gon do zó kép zést ci gány egye te mis -
ták nak és fő is ko lá sok nak. A Ke resz tény Ro ma Szak kol lé gi u mi Há ló -
zat hi va ta los meg ala ku lá sá ra, il let ve a há ló zat ál la mi tá mo ga tá sá ról
szó ló szán dék nyi lat ko zat alá írá sá ra már ci us 17-én, csü tör tö kön ke -
rült sor a Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um ban.

Egy nem zet ere je a ki mű velt emberfők sokaságá ban van – idéz te Szé che nyit
a szán dék nyi lat ko zat alá írá sa kor Ba log Zol tán, a Köz igaz ga tá si és Igaz ság -
ügyi Mi nisz té ri um tár sa dal mi fel zár kó zá sért fe le lős ál lam tit ká ra. Mint el -
mond ta: a ci gány ság fel zár kó zá sa el kép zel he tet len a ro ma ér tel mi ség meg -
erő sö dé se nél kül. Ma gyar or szá gon ugyan is az em be rek kö zel hu szon öt szá -
za lé ká nak van fel ső fo kú vég zett sé ge, ám a ro mák kö zött ez az arány az egy
szá za lé kot sem éri el. Nem mind egy azon ban – hang sú lyoz ta az ál lam tit kár
–, hogy a dip lo mát szer ző ro mák a ci gány ság hoz tar to zá su kat a ma gyar sá -
guk el le né ben élik-e meg, vagy egy szer re vál lal ják mind két iden ti tá su kat.

A ke resz tény ro ma szak kol lé gi u mok – mint a dokumentumból kiderül –
pon to san eb ben kí ván nak se gí te ni: cél juk a tár sa dal mi, nem ze ti és szo ci á -
lis kér dé sek irán ti ér zé keny ség nö ve lé se, a ma gyar–ro ma iden ti tás meg erő -
sí té se, a ro ma di á kok ta nul má nyi elő me ne te lé nek, ne ve lé sé nek és sze mé lyi -
ség fej lő dé sé nek tá mo ga tá sa, va la mint a kö zös ség irán ti fe le lős ség vál la lás és
a ke resz tény szel le mi sé gű ro ma ér tel mi ség meg erő sí té sé nek elő se gí té se.

A szán dék nyi lat ko zat alá írá sá val – is mer tet te Ba log Zol tán – az ál lam vál -
lal ta, hogy ha zai és uni ós for rá sok ból tá mo ga tást biz to sít az in téz mény ala -
pí tás hoz, a je len leg há rom mil li árd fo rin tos ösz tön díj alap egy ré szét pe dig
ki zá ró lag ro ma szak kol lé gi u mi ösz tön dí jak ra for dít ja.

A tör té nel mi egy há zak kép vi se le té ben Bölcs kei Gusz táv re for má tus püs pök,
Ko csis Fü löp gö rög ka to li kus püs pök, P. For rai Ta más Ger gely je zsu i ta tar to -
mány fő nök – a szak kol lé gi u mi há ló zat el nö ke – és Fa bi ny Ta más evan gé li -
kus püs pök ír ta alá a do ku men tu mot. A saj tó je len lé vő kép vi se lői előtt szó -
ban is vá zol ták, mi lyen alap el vek men tén kép ze lik el a szak kol lé gi u mok mű -
kö dé sét. Mint el mond ták, az ön ma gá ban is ma gyar „ta lál mány nak” szá mí tó
szak kol lé gi u mok ban a hang súly a szak mai is me re tek ben va ló el mé lyü lés elő -
se gí té sén van. A ro ma szak kol lé gi u mok ban emel lett figyelmet fordíta nak majd
a kul tu rá lis (ci gány és ma gyar nép is me ret, tör té ne lem, mű vé szet) és a spi ri -
tu á lis is me re tek re (teo ló gi ai, egy há zi kér dé sekre) is, így ké szít ve fel a szak kol -
lé gis tá kat ar ra, hogy se gí te ni tud ja nak a meg lé vő fa lak le bon tá sá ban.

* * *

In du ló fél ben lé vő vo nat ra szállt fel az evan gé li kus egy ház, ami kor alig két
hét tel a szán dék nyi lat ko zat alá írá sa előtt csat la ko zott a kez de mé nye zés hez
– tud tuk meg Fa bi ny Ta más püs pök től. Az ere de ti el kép ze lés sze rint Mis -
kol con kí vül Nyír egy há zán is a gö rög ka to li kus egy ház fenn tar tá sá ban in -
dult vol na el a ro ma szak kol lé gi um, de ők vé gül ez utób bi vá ros ban vissza -
lép tek a lu the rá nu sok ja vá ra.

Az Észa ki Egy ház ke rü le ten be lül Nyír egy há zán él a leg több evan gé li kus,
és az evan gé li kus fenn tar tá sú ok ta tá si, il let ve dia kó ni ai in téz mé nyek szá ma
és szol gá la ta is je len tős. Evan gé li kus óvo da, ál ta lá nos is ko la, gim ná zi um és
kö zép is ko lai kol lé gi um is mű kö dik a vá ros ban, a szo ci á lis in téz mé nyek ben
pe dig nem csak idő se ket, il let ve fo gya ték kal élő ket gon doz nak, ha nem – pél -
dá ul az Ol ta lom Sze re tet szol gá lat nál – szen ve dély be te gek nek és haj lék ta la -
nok nak, kö zöt tük sok ro ma szár ma zá sú em ber nek is se gí te nek.

– Ha si ke rül el in dí ta ni a ro ma szak kol lé gi u mot, ak kor a hát rá nyos hely -
zet ben lé vők tá mo ga tá sá val egy ide jű leg a dip lo mát sze rez ni óhaj tó fi a ta lok -
nak is se gí tő ke zet tu dunk nyúj ta ni, sőt – és ez akár az in téz mény „spe ci a -
li tá sa” is le het – a szak kol lé gis ták ma guk is te vő le ge sen be kap cso lód hat ná -
nak a ci gá nyok fel zár kóz ta tá sá ért vég zett szol gá lat ba – mon d ta az Észa ki Egy -
ház ke rü let püs pö ke.

A szak kol lé gi um lét re ho zá sá nak ér de mi ré sze még csak most kö vet ke zik.
A tech ni kai és a sze mé lyi fel té te lek meg te rem té sén túl per sze je lent ke zők -
re is szük ség van. Ar ról azon ban még nem áll nak ren del ke zés re ada tok, hogy
a he lyi kö zép-, il let ve fő is ko lák év fo lya ma in hány ci gány fi a tal ta nul…

Fa bi ny Ta más en nek el le né re nem zár ja ki an nak a le he tő sé gét, hogy a szak -
kol lé gi um már most szep tem ber ben meg kezd he ti mű kö dé sét. A kö zel jö vő -
ben mi nél több fó ru mon igye kez nek tá jé koz ta tást ad ni a ter vek ről, és ha leg -
alább négy-öt ér dek lő dő je lent ke zik, ak kor min den kép pen meg fon tol ják az
in téz mény idei be in dí tá sát. El len ke ző eset ben jö vő ősszel nyit ja meg a ka -
pu it a szak kol lé gi um.

– A cigányok fel zár kóz ta tá sá ért vég zett szol gá la tot a szak kol lé gi u mok meg -
ala ku lá sá tól füg get le nül is vál lal nia kell az egy ház nak, és fo gó dzó kat kell nyúj -
ta nia az érin tet tek nek ah hoz, hogy ne szé gyell jék cigány szár ma zá su kat, és
le gyen pers pek tí vá juk – vall ja Ba kay Pé ter, egy há zunk ci gány misszi ói re fe -
ren se. – A lel ké szek pél dá ul fel ku tat hat nák az egy ház köz sé gük te rü le tén élő
te het sé ges, jó szán dé kú ci gány  gye re ke ket, és bá to rít hat nák a gyü le ke ze ti ta -
go kat: ka rol ják fel őket, se gít se nek ne kik az ál ta lá nos is ko la el vég zé sé ben és
a to vább ta nu lás ban. A kö zép is ko lák ese té ben azt kel le ne el ér ni, hogy a ta ná -
rok, a di á kok – és a szü le ik – po zi tí van vi szo nyul ja nak a ci gány szár ma zá sú
fi a ta lok hoz, és tá mo gas sák őket az érett sé gi meg szer zé sé hez ve ze tő úton.

Mun ka tár sa im mal együtt – akik kö zött ci gá nyok is van nak – sze ren csés
hely zet ben va gyok: ab ban a kö zös ség ben, ahol gye re kek fel zár kóz ta tá sá val
fog lal ko zunk – Sár szent lő rin cen és kör nyé kén –, igény lik a mun kán kat, és
nem gör dí te nek elé be aka dá lyo kat. Van nak ugyan olyan cigány szü lők, akik -
nek ke vés bé fon tos, hogy ren de sen ta nul-e a gyer me kük, de a több ség ál do -
za to kat is hoz va tö rek szik ar ra, hogy gyer me ke ne csak, mond juk, két osz -
tályt vé gez zen el, mint ő, ha nem en nél to vább jus son.

g – vi tá lis –

Dup la hun ga ri kum
a ro ma szak kol lé gi um

A hét vé gén nem csak az áhí ta tok ál -
lí tot ták elő tér be az igei üze ne tet, de
a fel kért elő adók is a ke resz tény hit
szem szö gé ből vizs gál ták meg a szá -
muk ra ki je lölt té má kat. Az el ső es -
te dr. Frenyó V. Lász ló tan szék ve ze -

tő egye te mi ta nár nak, a pestúj he lyi
gyü le ke zet pres bi te ré nek Ke resz -
tény hi tünk mint meg tar tó erő –
Mi ben se gít hi tem a hét köz na pi élet -
ben? cí mű elő adá sa iga zi bi zony ság -
té tel volt. Az Ál lat or vos-tu do má nyi
Egye tem ko ráb bi rek to ra sa ját ta -
pasz ta la tai alap ján is hív ta fel a hall -
ga tó ság fi gyel mét a hit erőt adó,
bé kes ség te rem tő ha tá sa i ra. 

Teo ló gi ai alap ve tés sel kezd te, egy -
ház szo cio ló gi ai át te kin tés sel foly -
tat ta, vé gül konk rét gya kor la ti be szá -
mo ló val zár ta re fe rá tu mát a kon fe -
ren cia fő elő adó ja, Ste in bach Jó zsef

du nán tú li re for má tus püs pök szom -
bat dél előtt. Ke resz tény hi tünk re -
mény ség is – Meg újul hat-e ke resz tény
kö zös sé günk? címmel sok re mény kel -
tő pél dá val szol gált az evan gé li kus

hall ga tó ság szá má ra is. A prob lé -
mák ról ken dő zet le nül szó ló elő -
adást élénk be szél ge tés kö vet te. A
püs pök nek fel tett kér dé sek ből ki de -
rült, hogy a két fe le ke zet gyü le ke ze -
tei és azok ve ze tői sok szor ha son ló

kér dé sek kel ke rül nek szem be, né ha
ugyan azok kal a prob lé mák kal szem -
be sül nek.

Sok ta nul ság gal szol gált az a két re -
fe rá tum is, amely a dél előtt má so dik
fe lé ben hang zott el. Dr. Ba li kó Zol -
tán, a pé csi fel ügye lő A gyü le ke zet
meg tar tá sa és egy sé ge cí met ad ta

mon dan dó já nak. A sok szem pont ból
spe ci á lis hely zet ben lé vő pé csi gyü -
le ke zet kö zel múlt be li tör té ne te szá -
mos ta nul ság gal szolgál – ezek ről is
szólt a fel ügye lő őszin te han gú össze -
fog la ló ja.

A kö vet ke ző elő adás a Nyu gat-bé -
ké si Egy ház me gyé be tar to zó pi ciny
pusz ta föld vá ri gyü le ke zet há rom éve
nagy si ker rel mű kö dő kez de mé nye -
zé sé vel is mer tet te meg az egy be -
gyűl te ket. Dr. Lász ló Je nő Csa ba a te -

tőn le eresz tett bé na meg gyó gyí tá sá -
nak tör té ne té vel il luszt rál ta: Jé zus hoz
akár a te tő meg bon tá sá nak árán is
oda kell vin nünk az em be re ket. A
pusz ta föld vá ri gyü le ke zet nem te tőt
bon tott, ha nem temp lo mot nyi tott,
ami kor útnak indították Nyi tott
temp lom éj sza ká ja el ne ve zé sű ren -
dez vé nyü ket. Hogy a kez de mé nye -
zést a fa lu ban po zi tí van fo gad ták, azt
a szá mok is mu tat ják: az egy ház köz -
ség „nyi tott es té jén” leg utóbb tíz szer
annyi an is meg for dul tak, mint egy-
egy va sár nap az is ten tisz te le ten. (A
leg utób bi al ka lom ké pes be szá mo ló -
ja he ti la punk 2010. au gusz tus 1-jei
szá má nak 1. és 10. ol da lán ol vas ha -
tó: http://www.evan gelikus elet.hu/la -
poz gato/2010-31.pdf – A szerk.)

A két na pos kon fe ren ci án Ara di
György ke rü le ti misszi ói lel kész,
Sza bó né Mát rai Ma ri an na püs pök -
he lyet tes, ifj. Zász ka licz ky Pál rá -
kos ke reszt úri fel ügye lő és Gáncs Pé -
ter püs pök adott igei út ra va lót.

Kü lön le ges ze nei vál lal ko zás ba
fo gott a Smi dé li usz Gá bor, De recs -
kai And rás és Né meth Ta más al kot -
ta, Ko rál-szi get ne vű együt tes –
evan gé li kus ko rál fel dol go zá so kat
ad nak elő gi tár, he ge dű és (az ütő -
hang sze rek csa lád já ba tar to zó) ca -
jon se gít sé gé vel. A szom bat dél utá -
ni fél órás kon cert jó pél dát mu ta tott
ar ra, ho gyan le het öt vöz ni a tra dí -
ci ót az új jal.

A dé li ke rü le ti fel ügye lők ta lál ko -
zó ján a részt ve vők ezen kí vül fó rum -
be szél ge tés ke re té ben kér dé se ket te -
het tek fel az egy ház ke rü let ak tu á lis
ügye i vel kap cso lat ban, il let ve kül -
misszi ói hí rek ről hall hat tak Jó né Ju -
ta si An ge li ká tól, a püs pö ki hi va tal iro -
da ve ze tő jé től. Nagy ér dek lő dés övez -
te Endre ffy At ti lá nak, a pi lis csa bai Fé -
bé Szo ci á lis, Re ha bi li tá ci ós és Szol -
gál ta tó Non pro fit Köz hasz nú Kft.

ügy ve ze tő jé nek ter mék vá sár lás sal
egy be kö tött be mu ta tó ját. Vé gül a
je len lé vők fel idéz het ték – a Wisz ki -
densz ky And rás püs pö ki tit kár ál tal
ké szí tett kép össze ál lí tás se gít sé gé vel
– az egy ház ke rü let ben ta valy tör tént
fon to sabb ese mé nye ket.

g Bo da Zsu zsa

Új hely szí nen gyűlt össze a ré gi csa pat
Dé li ke rü le ti fel ügye lők kon fe ren ci á ja Pi lis csa bán

b Száz húsz gyü le ke ze ti fel ügye lő és má sod fel ügye lő ér ke zett a dé li ke -
rü let ből – Pusz ta föld vár tól Bony há dig – a pi lis csa bai Bé thel-ott hon -
ba múlt pén te ken, hogy az Erőnk és re mény sé günk mot tó je gyé ben
szom bat es tig meg osszák egy más sal a ta pasz ta la ta i kat, ta nul has sa nak
és kö zö sen épül hes se nek az ige fé nyé ben. Az im már ha gyo mánnyá vált
ta lál ko zón a csa lá di as han gu la tot csak fo koz ta a há zi gaz da egy ház -
ke rü le ti ve ze tő ség nek – Len gyel An na fel ügye lő nek, Gáncs Pé ter püs -
pök nek és Sza bó né Mát rai Ma ri an na püs pök he lyet tes nek – a sze re -
tet tel jes köz vet len sé ge.

Dr. Frenyó V. Lász ló

Ste in bach Jó zsef

Dr. Ba li kó Zol tán
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Összeállította: Boda Zsuzsa

„Hadd zúg jon az ál gyu! po gány Ali
mond, / És pat tog a bom ba, és röp -
ked a grá nát; / Min den tü zes ör dög
né pet, fa lat ont: / Tö ri Dré gel szik lai
vá rát” – ír ja Arany Já nos Szon di két
ap ród ja cí mű köl te mé nyé ben.

A 444 mé ter ma gas vul ká ni kúp
te te jén fek vő Dré gely vár hoz üdí tő er -
dei sé tá val jut ha tunk fel. Ki in du ló -
pon tunk a Dré gely pa lánk kül te rü le -
tén fek vő Schaf fer-kút mel let ti,
könnyen meg kö ze lít he tő gép ko csi -
par ko ló. Az itt fu tó kis pa tak ban a
sze ren csé sek akár gő tét is lát hat -
nak. A vár kö ze lé ben ket té vá lik az ös -
vény: a rö vi debb utat a na gyobb fi zi -
kai meg ter he lést bí rók, a né mi leg
hosszabb sza kaszt az idő seb bek és a
kis gyer me ke sek vá laszt hat ják.

Az ok le ve lek ben el ső al ka lom mal
1285-ben em lí tett vá rat a Hont–Páz -
mán nem zet ség Bo zó ki ága épí tet te.
Ké sőbb a Csá ki fa mí lia bír ta, majd ki -
rá lyi bir tok, utóbb ér se ki vár kas tély.
Az 1400-as évek ele jén megerő sí tet -
ték, de a tö rök idők re ál la po ta erő sen
le rom lott, fő képp egy 1549-es vil lám -
csa pás kö vet kez té ben. 

Ilyen kö rül mé nyek kö zött vív ta
1552-ben Szon di György vár ka pi tány
hő si es har cát a tö rök el len. Száz öt ven
ka to ná já val négy na pig tu dott el -
len áll ni a ti zen ké tez res osz mán túl -
erő nek. Se be sül ten, fél térd re rogy -

va is har colt. Bá tor sá gát el len fe le, Ali
pa sa is el is mer te, és meg ad ta szá má -
ra a ka to ná hoz mél tó vég tisz tes sé get.
Dré gely vár az ost rom kö vet kez té ben
rom hal maz zá vált, csak ki sebb őr ség
ál lo má so zott le om lott fa lai kö zött.

A tö rö kök a kö zel ben fa vá rat emel -
tek, a Dré gely pa lánk te le pü lés név
má ig er re em lé kez tet. A kő vár ma -
rad vá nya it a ma gya rok 1593-ban
ugyan vissza vív ták, de már so ha -
sem épült új já.

Hely re ál lí tá sa kö zel fél év ez red (!)
múl tán, 1989-ben in dult meg – tör -
té nel mi pil la nat, hi szen ek kor fa -

laz ták vissza el ső kö vét. Az ér de mi lö -
kést a Dré gely vár Ala pít vány élet re
hí vá sa je len tet te. Az ál la mi és ön kor -
mány za ti szer vek és in téz mé nyek, va -
la mint vál lal ko zá sok és az ügy mel -
lett el kö te le zett ma gán sze mé lyek tá -
mo ga tá sa ré vén nap ja ink ban is foly -
nak a ré gé sze ti és mű em lék vé del mi
szak em be rek fel ügye le té vel zaj ló
mun ká la tok. Szon di ra és vár vé dő
ka to ná i ra szo bor kom po zí ció, kő -
szar ko fág, em lék táb la, kop ja fa és
több in for má ci ós táb la em lé kez te ti
Dré gely vár ki rán du ló it.

g Re zsa bek Nán dor

ERŐS VÁ R AK

„Fel hő be ha nyat lott a dré ge li rom”

b „Meg pró bál tál min ket, Is te nünk,
meg tisz tí tot tál, mint az ezüs -
töt” (Zsolt 66,10) – ol vas ha tó
test vé rünk gyász je len té sén. Ez az
ige már ci us 16-án a te me té sen is
el hang zott, ahol a szol gá la tot
Far kas Er vin be zi lel kész, dr.
Percze Sán dor győr-mén fő csa na -
ki lel kész és e so rok író ja vé gez -
te. A té ti evan gé li kus te me tő ben
Kar dos Jó zse fet né pes gyü le ke zet
kí sér te el utol só föl di út já ra.

Kar dos Jó zsef 1933. feb ru ár 11-én
szü le tett Nagy ka ni zsán szü lei egyet -
len élő gyer me ke ként. Az ele mi is ko -
lá kat Za lá ban, la kó he lyén vé gez te,
kö zép is ko lai ta nul má nya it pe dig a fa -
so ri gim ná zi um ban. Érett sé gi után a
teo ló gi á ra je lent ke zett, de el uta sí tot -
ták mint po li ti ka i lag meg bíz ha tat lant.
Egy évet Ino tán, az alu mí ni um ko hó -
ban dol go zott, ez után új ra pró bál ko -
zott. Ek kor – mint a mun kás osz tály
tag ját – már fel vet ték. 1958-ban szen -
tel te lel késszé Or dass La jos püs pök.
Se géd lel kész volt Sze ge den és Por -
rog szent ki rá lyon, majd Bu da pest-
Jó zsef vá ros ban má sod lel kész. 

1959-ben kö tött há zas sá got Psa i -
den Te ré zi á val, há rom gyer me kük
szü le tett. 

1961-ben Ba la ton szár szó ra ke rült,
ahol a dél-ba la to ni szór ványt gon doz -
ta, és a szár szói üdü lő gond no ka volt.
It te ni szol gá la ta ide jén Ba la ton feny -
ve sen és Sze me sen is ten tisz te le ti he -
lyi sé get, ima há zat épí tett. Sza bad
ide jé ben mo za ik ból Lu ther-ró zsá kat
ké szí tett az épü le tek fa lá ra és ko vá -
csolt vas gyer tya tar tó kat az ol tár ra.
1974-ig szol gált itt, ek kor a té ti gyü le -
ke zet hív ta meg lel ké szé nek. 

Tét mel lett hu szon öt évig gon doz -
ta Gy őr szem ere, ti zen nyolc évig Fel -
péc és Gyö mö re gyü le ke ze te it. Több
cik lu son ke resz tül a Győr-Sop ro ni
Egy ház me gye jegy ző je, majd szám -

ve vő szé ki el nö ke volt. 2000-ben
ment nyug díj ba, utá na is szol gált
ott, aho vá hív ták.

2004 ka rá cso nyán meg halt sze re -
tett fe le sé ge, utá na már nem vál lalt
több szol gá la tot. Ha vi rend sze res ség -
gel meg je lent Ene sén, Mó richi dán,
Ka jár pé cen az is ten tisz te le ten igét

hall gat ni. Bal ese te és be teg sé gei után
2011. már ci us 10-én hív ta ha za Urunk.

Ve le olyan em ber ment el, aki kö -
zel állt hoz zám. Nyug díj ba me ne te -
le után sok szor he lyet te sí tett – ahogy
ne vet ve mond ta: „Es pe re si káp lán
let tem!” Szí ve sen jött min dig, mi ként
hó nap ról hó nap ra fe le sé gé vel együtt
– is ten tisz te let után a pa ró ki á ra –
egy-egy hosszabb be szél ge tés re. Az -
tán hit ve se ha lá lá val sem mi vé lett,
amit még együtt ter vez tek. Sem gyer -
me kei, sem uno kái nem pó tol hat ták
fe le sé gét, aki negy ven öt éven ke -
resz tül állt mel let te jó ban, rossz ban. 

Mind töb bet be szélt sa ját el me ne -
te lé ről. Ké szült – ezt mu tat ják az éne -
kek is, ame lye ket te me té sén az ő ké -
ré sé re éne kel tünk. 

Né hány hó nap ja még rá tud tam
ven ni, hogy el jöj jön, és meg néz ze új
ott ho nun kat. Ma gam előtt lá tom,
ahogy fá rad tan bo toz va megy ki fe lé:
mint aki kész a hosszú út ra. Az tán a
kór há zi ágy, ahol el eset ten fek szik,

ne he zen be szél. Ígé rem ne ki: új ra el -
jö vök hoz zád. Na pok kal ké sőbb a ké -
ré se: majd ott hon. Min den vá gya
az volt, hogy ha za me hes sen. Ott hon
ja vult, mind erő sebb lett a re mény -
ség: fel épül. És egy reg gel a lá nya te -
le fo nált: el aludt. Bé kes ség su gár zott
az ar cá ról, meg tért ah hoz, aki is mer -
te őt, aki nél nyu gal mat ta lált. 

Ki volt test vé rünk? Evan gé li kus lel -
kész, aki sza va i val és tet te i vel szol gált.
Nem az el mé let, a gya kor lat volt az
ő te rü le te. Va la ki vel egy szer ar ról be -
szél get tünk: az utol só ré gi vá gá sú, fa -
lu si pa pok egyi ke. Pré di kált, épít ke -
zett, a ker tet ka pál ta.

Ugyan ak kor szol gá la tát, bár hol
volt is, át fog ta a hű ség. Hű volt
Krisz tus hoz – er ről szó ló hit val lás az
egyik, te me té sé re kért éne ke: „Éle -
tem, Jé zus, egye dül te töltsd be!” 

Kardos József hű volt egy há zá hoz
a ta ní tás ban is. Em lék szem, a kilenc -
ve nes évek ele jén az egyik fi a tal kol -
lé gát ala po san hely retette, ami kor az
egy há zunk ta ní tá sá tól ide gent val lott.
Kon zer va tív volt – a szó iga zi ér tel -
mé ben –, véd te, óv ta azt, ami drá ga
kin csünk. 

Egy volt fon tos szá má ra: Krisz tu -
sunk ügye. Ezért szol gált, ezért tett
meg min dent. Sza bad ság ra nem na -
gyon ment. Ha csa lád ja még is rá
tud ta be szél ni, de köz be jött va la mi
szol gá lat, te me tés, ma radt, mert az
a fon tos! 

Ke ve set be szélt ma gá ról, ne he -
zen tá rul ko zott ki. Fi gyel tünk-e rá?
Rá, akit Urunk át vitt a tes ti szen ve -
dé sek pró bá ján is? De cso dá la tos
en nek a pró bá nak az ál dá sa: utá na ott
a meg tisz tí tott ezüst. Mi lyen nagy ke -
gye lem, ha va la kit Urunk meg tisz tít
ama nap ra! Az ilyen em ber mond hat -
ja el – hi szem, hogy test vé rünk is –
a 66. zsol tár egy má sik ver sét: „Ál dott
le gyen Is ten, mert nem uta sí tot ta el
imád sá go mat, sze re te tét nem von ta
meg tő lem.”

g Jan ko vits Bé la

In me mo riam Kar dos Jó zsef
(1933–2011)

Egy há zunk ban – amint a vo nat ko zó
tör vé nyi pa rag ra fus fo gal maz – „az
egy ház köz sé gek egy mást köl csö nö sen
se gí tő sze re tet mun ká ját a Gusz táv
Adolf Se gély szol gá lat vég zi, ez zel is ki -
fe jez ve az egy ház köz sé gek és in téz mé -
nyek egy sé gét és össze tar to zá sát”. 

Gya kor la ti lag ez el ső sor ban az
egy ház köz sé gek éven kén ti va sár na -
pi ada ko zá sá ban nyil vá nul meg. Ek -
kor az épít ke ző, re no vá ló, újon nan
ala ku ló és szór vány kö zös sé gek tá mo -
ga tá sá ra gyűj tést ren de zünk az egész
or szág ban, min den gyü le ke ze tünk -
ben. Imád ság gal tesszük, hogy az
ado má nyo kat meg fe le lő en, böl csen
oszt has suk el, és a tá mo ga tás a leg -
szük sé ge sebb he lyek re jus son.

A GAS-gyűj tés szép for má ja sok
he lyen a „szó szék cse re”, ami kor lel -
ki pász to rok egy más gyü le ke ze tét
föl ke res ve hir de tik az igét, és föl hív -
ják a fi gyel met er re a fon tos ügy re.
Ta valy a Pes ti Egy ház me gye gyü le ke -
ze tei is el kezd ték ezt a for mát be ve -
zet ni, és a si ke rén föl buz dul va idén
már ci us 27-én (vagy más va sár na -
pon) az összes pes ti gyü le ke zet részt

vesz ben ne. Kü lön hasz na en nek
más gyü le ke ze tek és lel ki pász to rok
meg is me ré se, a sze mé lyes ta lál ko zá -
sok so ra is.

Az zal a mot tó val ada ko zunk, hogy
há lá sak le he tünk, hogy nem mi va -
gyunk a leg na gyobb szük ség ben;
nem min ket ért a baj, és hogy nem
min ket sújt va la mi lyen ka taszt ró fa.
Az sok kal több ki adást (és szen ve -
dést) je len te ne, mint amit most er re
a cél ra ada koz ni fo gunk. Há la ado -
mány is az, amit adunk – min den jó -
ért, ame lyet fö lül ről kap tunk.

Kér jük a test vé re ket, hogy imád -
ság gal ada koz za nak. Hogy va ló ban jó
hely re ke rül je nek ado má nya ink, és
se gít sé get je lent hes se nek a kül ső
dol gok ren de zé sé ben, de a lel ki elő -
me ne tel ben is. Imád koz zunk ha zán -
kért, éb re dé sért és Urunk ál dá sá ért!

„Ki nek szí ve re ád tá masz ko dik,
meg őr zöd azt tel jes bé ké ben, mi vel Te
ben ned bí zik. Bíz za tok az Úr ban
örök ké, mert az Úr ban, Je ho vá ban
örök kő szá lunk van.” (Ézs 26,3–4;
Ká ro li-for dí tás)

g Széll Bul csú

Egy mást se gít jük
Va la mi buz dí tó dol got kezd tünk

a Pes ti Egy ház me gyé ben

A Mar cal tő höz tar to zó Ihász-pusz tán is meg em lé kez tek a he lyi ek már ci us
15-én az 1848-as for ra da lom ki tö ré sé nek év for du ló já ról. Ré gi ha gyo mány itt,
hogy az ün nep lők a sza bad ság harc egyet len Veszp rém me gyei csa tá já nak,
az 1849. jú ni us 27-én ví vott ihá szi üt kö zet nek em lé ket ál lí tó már vány obe -
liszk nél gyűl nek össze ko szo rú zás ra. Em lék mű sor ral – má sok mel lett – a mar -
cal tői Kmety György Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la ké szült a je les nem ze ti év -
for du ló ra – a csa tá ban a ma gyar csa pa to kat az evan gé li kus lel kész fi a ként
szü le tett Kmety György hon véd tá bor nok ve zet te.

g Ke re csé nyi Zol tán fel vé te le
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2017-re ké szül ve ko mo lyabb lu the rá nus iden ti tás vol na
kí vá na tos
2017-ben ün ne pel jük a lu the ri (!) re for má ció el in du lá sá nak fél év ez re des em -
lék ün ne pét. A je les idő pont hoz kö ze led ve Szi las At ti la az Evan gé li kus Élet
már ci us 13-i szá má ban ki fej tet te azt az óha ját, hogy a ké szü lő dés je gyé ben
kí vá na tos vol na, ha egy há zunk szo ro sabb ra fűz né a kap cso la tát a re for má -
tus egy ház zal (2017-re készülve szorosabb protestáns együttműködés volna
kívánatos, 15. o.). Kö zös hit ok ta tást, meg egye ző szö ve gű éne kes köny vet, sőt
kö zös is ten tisz te le ti ün nep lést is vi zi o nált.

Egy kö zös sé get két fé le kép pen le het meg tör ni: erő vel és csen des ak na mun -
ká val. Az elő ző vel ha zánk ban az el len re for má ció ide jén meg pró bál koz tak a
ka to li ku sok, si ker te le nül. Bo csá na tot kér tek ér te, mi pe dig – re mé lem – meg -
bo csá tot tunk ne kik. A má sik mód szer sok kal ve szé lye sebb, ez pe dig egy ér -
tel mű en re for má tus irány ból ve szé lyez te ti egy há zun kat.

Egy há zunk nak el ső ren dű prob lé má ja je len leg az, hogy nincs meg fe le lő lu -
the rá nus iden ti tá sunk. A re for má tus „nagy test vér” oly kor igen csak fe nye -
ge tő ár nyé ká ban élünk leg alább há rom száz éve, és so kak szá má ra evan gé li -
kus nak len ni mind össze annyit je lent, hogy nem va gyunk ró mai ka to li ku sok.
Szá nal mas azo nos ság tu dat… Tör té nel mi tény, hogy a 16–17. szá zad ban az ural -
mon lé vő ka to li kus fe le ke zet fegy ve re sen is ül döz te/ül döz tet te a ma gyar evan -
gé li kus sá got. Ugyan így tör té nel mi tény azon ban az is, hogy már ez idő alatt,
ké sőbb pe dig még mar kán sab ban je lent ke zett a re for má tus be fo lyás egy há -
zunk ban. Ma ép pen et től kell fél te nünk a sa ját azo nos sá gun kat. A re for má -
tus be fo lyás egy ér tel mű je lei – tu dom, una lo mig le rá gott csont, még is igaz
– a fe hér re me szelt temp lom fa lak, az egy ol da lú an ige hir de tés-köz pon tú, az
úr va cso rát csak nagy ün ne pi és bűn bá na ti (!) füg ge lék ként meg tű rő is ten tisz -
te let, a vi lá gi elem túl sú lya az egy ház kor mány zá sá ban min den szin ten. En -
nek sem mi kö ze a lu the ri ke gyes ség hez, egy ház fel fo gás hoz, ta ní tás hoz.

Szi las At ti la fáj lal ja, hogy ha zánk ban az evan gé li kus és a re for má tus egy -
ház nincs olyan kö zel egy más hoz, mint pél dá ul Né met or szág ban. Va ló igaz,
Né met or szág ban he lyen ként a két egy ház tény le ge sen szer ve ze ti egy ség ben,
uni ó ban él – mint hogy ezt a 19. szá zad ele jén a re for má tus Ho hen zol lern-ural -
ko dó rá eről tet te az or szá gá ban élő lu the rá nus kö zös ség re. Ez is tör té nel mi
tény. „Az Úr Jé zus hű sé ges szol gá it, hit val ló pap ja in kat ka to na ság gal hur col -
tat ta bör tön be; min den fe lé, de kü lö nö sen Szi lé zi á ban vér ta nú-idő ket élt új -
ra az egy ház” – ír ja er ről a kor szak ról Já nossy La jos nem rég új ra meg je lent,
ki tű nő dok to ri disszer tá ci ó já ban (Az evan gé li kus li tur gia meg új ho dá sa tör -
té ne ti és el vi ala pon, 102. ol dal, 366. jegy zet). Ez nem az a faj ta „öku me né”,
amely az egy ház ja vát és a test vé ri egy ség meg erő sö dé sét szol gál ja… Csak re -
mél het jük, hogy ezek az idők va ló ban el múl tak, egy szer és min den kor ra.

2017-ben a lu the ri (!) re for má ció el in du lá sá nak öt szá za dik év for du ló ját fog -
juk ün ne pel ni, ame lyet ép pen úgy nem vol na sza bad össze mos nunk a kál -
vi ni re for má ci ó val, mint a Szent há rom ság-ta ga dó irány za tok kal vagy ép pen
a tri den ti zsi nat tal. Kö zös hit ok ta tás, kö zös éne kek, kö zös is ten tisz te let? Nem
a test vé ri – te hát két ol da lú és köl csö nös! – kö ze le dés el len va gyok, de a lu -
the ri hit val lá sok hoz va ló, es kü vel vál lalt hű sé gem ér tel mé ben nem tu dok nem
evan gé li kus szem mel néz ni és ta ní ta ni bár mi lyen bib li ai tör té ne tet akár gye -
re kek nek is. Mint aho gyan nem sza bad nem lu the ri mó don ér tel mez nem a
Szent írást, és így pré di kál nom a szó szé ken va sár na pon ként, ak kor sem, ha
a gyü le ke zet so ra i ban eset le ge sen ott ül nek a nem lu the rá nus test vé rek is.
Ugyan így nem tu dom vál lal ni jó lel ki is me ret tel pél dá ul az úr va cso ra vé te -
lét sem re for má tus is ten tisz te le ten, tud ván, hogy a kál vi ni ta ní tás össze egyez -
tet he tet len a lu the ri szent ség fel fo gás sal – mint aho gyan nem hí vom se gít -
sé gül va la mely szent köz ben já rá sát sem ab ban az eset ben, ha ép pen ka to -
li kus kö zös ség gel ün ne pe lek együtt.

Egyéb ként éne kes köny vün ket sem kel le ne a re for má tus igé nyek hez iga -
zí ta nunk. Amit fá jón el mond tam az iden ti tá sunk ról, az er re is ér vé nyes. Egy -
ál ta lán meg kel le ne is mer nünk, ta nul nunk és hasz nál nunk az éne kes köny -
vet, amely ugyan ide s to va har minc esz ten de je a ke zünk ben van, ám sok gyü -
le ke zet ben mind össze a 40. ének szám tól kez dik el ma is la poz gat ni…

A jó öku me né nem je lent het arc ta lan sá got és elv te len sé get. Nem hi szek
a csak „pro tes táns öku me né ben”, mint aho gyan nem tu dom teo ló gi ai ala pon
el fo gad ni azt a tév hi tet sem, hogy az evan gé li kus egy ház a re for má tus egy -
ház hoz olyan kö zel áll, hogy csak egy haj szál vá laszt el tő lük. Ami ért Lu ther
és Zwing li an nak ide jén nem tu dott meg egyez ni egy más sal, azok az aka dá -
lyok ma is fenn áll nak. 2017-re ké szül ve nem le he tünk nem lu the rá nu sok! Ha
nem a sa ját hit val lá sun kat kép vi sel jük kö vet ke ze te sen, az zal ép pen az öku -
me ni kus moz gal mat és az egész egy há zat sze gé nyít jük meg.

Re mé lem és imád ko zom is azért, hogy 2017-ben mi ne va la mi lyen arc ta lan
„pro tes tan tiz must” ün ne pel jünk, ha nem a lu the ri (!) re for má ci ót – és hogy en -
nek nyo mán meg erő sö dött iden ti tá sunk kal le hes sünk hasz ná ra az öku me ni -
kus moz ga lom nak, nem csak re for má tus test vé re ink, ha nem az egész anya szent -
egy ház ja vá ra, min de nek előtt pe dig Krisz tus Urunk leg na gyobb di cső sé gé re.

Tu bán Jó zsef lelkész (Csorna)

A tit kok tit ká hoz
A re vi de ált Ká ro li-for dí tás sze rint Lk 17,21 így hang zik: „…Is ten or szá ga ti
ben ne tek van.” A pro tes táns új for dí tás ja ví tott ki adá sá ban (1990) he lye sen:
„kö zöt te tek van” – en tosz hü món. (Var ga Zsig mond J. új szö vet sé gi gö rög–ma -
gyar szó tá ra sze rint „ezen az egy he lyen [for dul elő]: »az Is ten or szá ga köz -
te tek van« Lk 17,21: sem mi kép pen sem »ben ne tek«, már csak azok mi att sem,
akik nek Jé zus ezt az igét mond ja [ti. azok fa ri ze u sok], ha nem »kö zöt te tek«,
ti. Jé zus sze mé lyé ben […] vö. hé ber be tōk.”)

Az Evan gé li kus Élet már ci us 13-i szá má ban Var ga Pé ter no vel lá já ban (A
tit kok tit ka, 11. o.) Proh ász ka Ot to kár nak, az er dé lyi evan gé li kus köl tő, Re -
mé nyik Sán dor ál tal is nagy ra be csült fe hér vá ri püs pök nek a sza va tük rö -
ző dik: „Mi Atyánk, aki a szí vünk ben vagy!” – Ám de Is ten csak an nak le -
het a szí vé ben, aki a hang zó vagy írott ige ál tal szí vé be fo gad ta Jé zust, őt,
aki bű ne in ket vé ré vel el tör li, éle tün ket Szent lel ké vel meg újít ja, és foly ton
újít ja. 

Is ten or szá ga, ki rály sá ga, ki rá lyi ural ma a Jé zust be fo ga dot tak szá má ra hit
ál tal min de nütt föl is mer he tő; a ter mé szet és a tör té ne lem bá mu la tos je len -
sé ge i ben a nem ön hitt szak em ber meg sej ti, töb bet-ke ve seb bet meg lát be -
lő le; a ma gát is te ní tő vagy te remt ményt is te ní tő em ber vak meg lát ni.

Dr. Zsig mondy Ár pád (Bu da pest)

Je len írás an nak a pre zen tá ci ó nak a
„zan zá ja”, amely a Pro tes táns Új ság írók
Szö vet sé ge ál tal szer ve zett múlt hét
vé gi mé dia mű hely va sár na pi zá ró
elő adá sán hang zott el e so rok író já tól.
Bár a ve tí tés a Pre zi.com rend kí vül lát -
vá nyos be mu ta tót le he tő vé té vő rend -
sze ré vel ké szült, nem tar tal ma zott
sok kal töb bet egy sze rű szó cso por tok -
nál. Ezek a hí vó sza vak azon ban olyan
fo gal ma kat je löl tek, ame lyek mind -
egyi ké ről kü lön elő adást le he tett vol -
na tar ta ni, hi szen in ter ne tes kom mu -
ni ká ci ónk mai ál lá sát nem csak fej lesz -
tői ol dal ról, de akár tör té ne ti, akár szo -
cio ló gi ai szem pont ból is ér de kes és ér -
de mes vizs gál ni.

A web, a web2.0 és a web3.0,
azaz a sze man ti kus web
A we bes kom mu ni ká ció haj na lán
ugyan azok a mé dia cé gek vál tak tar -
ta lom szol gál ta tó vá, ame lyek ko ráb -
ban is eb ben az üz let ág ban mo zog -
tak, így szá muk ra az új tech no ló gia
csu pán egy új plat for mot je len tett. 

Az a mo dell, amely ben ke ve sek
szol gál tat tak, és a több ség csak fo -
gyasz tot ta az in for má ci ó kat, a web2.0
be kö szön té vel vál to zott meg.

Az „új kor sza kot” leg in kább ta lán
a blo gok el ter je dé se fém je lez te, en -
nek vi szont az a csak nem tíz év vel ez -
előtt tör tént tá ma dás adott len dü le -
tet, amely ben rom ba dőlt a New
York-i World Trade Cen ter. A ne tes
tar tal mak lét re ho zá sa egy csa pás ra
ke rült át azok nak a ke zé be is, akik ed -
dig csu pán ol va sók vol tak…

Az az óta el telt tíz év ben a ren del -
ke zés re ál ló esz kö zök meg sok szo ro -
zód tak. Vi rág ko rát éli a Twit ter,
amely mind össze 140 ka rak te res
üze ne tek írá sát te szi le he tő vé, ám épp
ezért ki vá ló esz köz ar ra, hogy raj ta
ke resz tül hí rek re mu ta tó lin ke ket
vagy rö vid gon do la to kat osszunk
meg má sok kal. Ha son ló kép pen a
Fa ce book „hír fa la” is ide á lis fe lü le te
a gyors él mény- és tar ta lom meg -
osz tás nak, míg a klasszi kus blog for -
ma meg ma radt a sa ját ar cu lat ki ala -

kí tá sá ra vá gyó és hosszabb írá so kat
pub li ká ló szer zők te re pé nek.

A web jö vő je ként em le ge tett sze -
man ti kus web egy elő re ke vés bé jól
kö rül ír ha tó fo ga lom, ám az egy ér tel -
mű en lát ha tó, hogy fő jel lem ző je a
pub li ká lá si-fo gyasz tá si fo lya mat ban
meg je le nő mes ter sé ge s in tel li gen cia-
meg ol dá sok meg je le né se lesz. Elő ké -
pe en nek pél dá ul a Go og le le ve le ző -
je, a Gmail, amely már ma is ké pes
kü lönb sé get ten ni a szá munk ra fon -
tos és ke vés bé fon tos le ve lek kö -
zött, de utal ha tunk akár a Fa ce book
hír fo lya má ra is, amely az is me rő se -
ink – szá munk ra – leg in kább ér dek -
lő dés re szá mot tart ha tó be jegy zé se it
vá lo gat ja kü lön.

Di gi tá lis be ván dor lók,
di gi tá lis benn szü löt tek
A ne tes hasz ná la ti szo ká sok ban
majd hogy nem pon to san olyan kü -
lönb sé gek fe dez he tők fel, mint ami -
lye nek egy adott te rü let ős la ko sa i nak
és az oda be ván dor lók nak a kul tú rá -
ja kö zött van nak. A di gi tá lis be ván -
dor lók az in ter net kor szak előt ti idők
gyer me kei, akik még mag nó ka zet tá -
kat má sol va cserélget ték egy más kö -
zött ked venc ze né i ket. Ez zel szem ben
a di gi tá lis benn szü löt tek már olyan
kö zeg ben szo ci a li zá lód nak, amely ben
min den szá muk ra fon tos in for má ció
és adat el ér he tő a ne ten, így on-line
je len lé tük ad ja alap ját hob bi ja ik, szó -
ra ko zá sa ik dön tő ré szé nek is. Így az
in ter ne te zés szá muk ra nem csak egy
esz köz, amellyel el fog lal ják ma gu kat,
ha nem olyan esz köz, amely min den
vir tu á lis el fog lalt sá guk gyűj tő he lye.

Ta lán a mos ta ná ban egy re na -
gyobb szám ban ter je dő táb la gé pek
hoz ták el az in for ma ti ka azon kor sza -

kát, amely ben már meg szű nik a be -
lé pé si kor lát a fel hasz ná lók előtt. Az
érin tő kép er nyő po fon egy sze rű fel -
hasz ná lói fe lü le tet és könnyű ke zel -
he tő sé get nyújt, az er re ki he gye zett
ope rá ci ós rend sze re ket pe dig szin te
nem is kell ki ta nul ni. A jö vő ben
gya kor la ti lag nem is lesz már ér tel -
me di gi tá lis benn szü löt tek ről be -
szél ni, mi vel eze ket a táb la gé pe ket
már azok is tud ják hasz nál ni, akik
nem csak hogy az ana lóg és a di gi tá -
lis tech no ló gi ák kö zöt ti kü lönb ség -
gel nin cse nek tisz tá ban, de még a sza -
va kat sem tud ják hi bát la nul ki ej te ni
– vagy is, mond juk, a két éve sek.

Ször fö zés, bön gé szés és je len lét
A web ol da lak lin kek kel kap cso lód -
hat nak össze, így az ol va sá suk nem
is fel tét le nül min dig li ne á ris, hi szen
fo lya ma to san ug rá lunk egyik hon lap -
ról a má sik ra. Az er re a te vé keny ség -
re hasz nált ször fö zés ki fe je zés azon -
ban már most ki ve szett a hasz ná lat -
ból, ugyan is ne tes tar ta lom fo gyasz -
tá sunk már nem ezt a min tát kö ve -
ti. Sok kal in kább jel lem ző rá az a faj -
ta bön gé szés, amely nek so rán egy
adott gyűj tő ol dal ról ruc ca nunk ki
egy-egy rö vid lá to ga tás ere jé ig. A kü -
lön bö ző hír gyűj tő ol da la kat vagy
hír fo lyam mal ren del ke ző szol gál ta -
tá so kat hasz nál va pe dig jó eséllyel
jut ha tunk el a – szá munk ra – leg ér -
de ke sebb anya gok hoz.

A Fa ce book és a Twit ter ese té ben
rá adá sul már nem is az ol da lak
meg lá to ga tá sá ról van szó, hi szen
eze ket a kö zös sé gi ol da la kat már a
gép in du lá sa kor meg nyit juk, és gé -
pünk ki kap cso lá sá ig be sem zár juk
őket. Ezek a szol gál ta tá sok – fé lig
vagy tel je sen au to ma ti ku san – fo lya -
ma to san fris sí tik ak tu á lis ese mé -
nyek kel a meg je le ní tett tar tal mat,
így se gít ve elő, hogy a lá to ga tó ál -
lan dó an je len le gyen az ol da lon, és
ne is érez zen kész te tést ar ra, hogy
új ra ki me rész ked jen az in ter net
nyílt vi ze i re.

g Nagy Ben ce

A kétévesek technológiája
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

b A név vá lasz tást ne a vé let len
vagy a pil la nat nyi sze szély ha -
tá roz za meg, hi szen a ke reszt -
név – ha va ló ban ke resz tény
név – azt fe je zi ki, hogy a meg -
ke resz telt em ber a Szent lé lek
ere jé ből új já szü le tett, a ter mé -
szet fe let ti rend be lé pett, kap -
cso lat ba ke rült Is ten nel. A ke -
reszt ség ben ka pott név a föl di
és az örök élet kö zöt ti kap cso -
lat ra utal. 

Az ame ri kai saj tó nem ré gi ben fog lal -
ko zott ve le, hogy a Má ria meg fe le lő -
je, a Ma ry – amely 1910 és 1965 kö -
zött fo lya ma to san az el ső vagy a má -
so dik he lyen állt a női ne vek nép sze -
rű sé gi lis tá ján – 2009-ben ki szo rult
a száz leg gya ko ribb női név kö zül.

Ma gyar or szá gon ha son ló a hely -
zet: a 2010 ja nu ár já ban ki adott sta -
tisz ti ka sze rint a leg gya ko ribb női
név ugyan még min dig a Má ria, de
az új szü lött le ány oknak leg szí ve seb -
ben adott száz név kö zött már nem
sze re pel. Utób bi ak kö zül leg nép sze -
rűbb a Jáz min, de Jé zus any já nak
ne vé nél ked vel tebb a Bi an ka, a

Fru zsi na, a Ra mó na, a Me l issza, a
Zsa nett, a Van es sza, a Lara, a Dzse -
ni fer, az Eve lin,az Ami ra, a Cin tia és
a Mer cé desz is.

A fér fi ne vek nél is ha son ló ten den -
cia fi gyel he tő meg. A je len leg leg gya -
ko rib ba kat – Lász ló, Ist ván, Jó zsef –
új szü lött gyer me kük szá má ra ma
már jó val rit káb ban vá laszt ják a
szü lők: a Lász ló név az új szü lött ne -
vek ta va lyi nép sze rű sé gi lis tá já nak
18. he lyé re, az Ist ván a 30. hely re, a
Jó zsef a 41. hely re szo rult vissza. A
leg szí ve seb ben vá lasz tott száz név
közt sze re pel ugyan ak kor a Ro land,
a Ke vin, az Alex, a Ri kár dó, a Bren -
don, a No el, az Ad ri án és a Ró meó.

A szü le ink től ka pott név élet re
szó ló aján dék – vagy ép pen te her.
Éle tünk so rán több mil li ó szor hall -
juk, hi szen min den ki ezen a né ven
szó lít. Akit szü lei olyan név rit ka ság -
gal súj ta nak, mint Ajád, Ani cét,
Be risz ló, Ár len, Ed da, Ana kin, Fő -
nix, Cser jén, Bé da, Feb ró nia, Del fi -
na vagy Teg za – va la mennyi en ge -
dé lye zett név –, ar ról a ne ve alap -
ján eset leg nem fog ják tud ni, fér fi
vagy nő, de leg alább is vissza kér dez -
nek a be mu tat ko zás kor: „Hogy tet -
szett mon da ni?”

A gyer mek ne ve nem olyan, mint
egy e-mail cím, ame lyet ki-ki a fan -
tá zi á ja sze rint ki ta lál hat. Va la mi kép -
pen kap cso ló dik a sze mé lyi sé gé -
hez, egy éle ten át el kí sé ri, sőt – a
Szent írás ból tud juk – ma ga Is ten is
ko mo lyan ve szi. Ő ad ta Áb rám nak
az Áb ra hám, Sá ra i nak a Sá ra, Já kób -
nak az Iz ra el, Si mon nak a Pé ter
ne vet. Ő mond ta Za ka ri ás nak, hogy
fi át Já nos nak, Jó zsef nek pe dig, hogy
Má ria fi át Jé zus nak ne vez ze. Az Is -
ten kép má sá ra te rem tett Ádám nak
ha tal mat adott, hogy ne vet ad jon a
te remt mé nyek nek. Va la ki nek ne -
vet ad ni meg szen telt cse le ke det,
Is ten te rem tő ter vé ben va ló ré sze -
se dés, vagy is ko moly fe le lős ség.

A gyer me ket vá ró pá rok nak ér de -
mes át gon dol ni uk, mit fog szól ni le -
en dő gyer me kük évek múl va a ne -
vé hez, és mit gon dol majd, mi ért ép -
pen ezt vá lasz tot ták szá má ra. Ta lán
egy ked ves csa lád tag em lé ké re vagy
azért, hogy ily mó don egy pél dás éle -
tű sze mély hez kös sék – vagy min -
den sze mé lyes kö tő dés nél kül, pusz -
tán azért, mert jól hang zik?

d A Ma gyar Ku rír nyo mán
For rás: catho licpre a ch ing.com,

nev nap tar.eu, www.ny tud.hu

Mennyi re ke resz tény ne vek
a mai ke reszt ne vek?
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VASÁRNAP

6.00 / Ten kes Rá dió (Sik lós)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
(on-line adás:
www.ten kes ra dio.hu)
8.00 / Ci vil Rá dió (Bu da pest)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
(on-line adás:
www.ci vil ra dio.hu)
10.04 / Kos suth rá dió
Bap tis ta is ten tisz te let köz ve -
tí té se Bu da pest ről, a Jó zsef
ut cai ima ház ból
Igét hir det: Új vá ri Fe renc
lelki pász tor
10.55 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
14.00 / Film mú ze um
A Pál ut cai fi úk (ma gyar
ifjúsá gi film, 1968) (105')

HÉTFŐ

10.00 / To rony Rá dió (Bé kés)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház
félórá ja
14.45 / Du na Tv
Lyu kas óra (iro dal mi mű sor)
15.25 / m1
Ave Gra tia. Szár nya s ol tá rok
18.00 / Bar tók rá dió
200 éve szü le tett Liszt Fe renc
Ben ne:
B-A-C-H fan tá zia és fú ga;
Jé zus Krisz tus szí ne vál to zá -
sá nak ün ne pé re
20.30 / m2
Amb le apó
(fran cia té vé film, 2007) (60')
21.00 / Du na Tv
A gyer tyák cson kig ég nek
(ma gyar já ték film, 2005) (89')

KEDD

10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne:
Bach: 4. kan tá ta (Ch rist lag
in To des Ban den)
16.05 / Du na Tv
Ké pes Kró ni ka (ma gyar
ismeret ter jesz tő so ro zat)
Ár pád ma gyar jai
19.30 / Kos suth rá dió
Vac ka Rá dió
(foly ta tá sos me se já ték)
21.00 / Du na Tv
Út a menny or szág ba
(ame ri kai–iz lan di já ték film,
2005) (86')
23.25 / RTL Klub
XXI. szá zad – a le gen dák ve -
lünk él nek
Mi ért rob ban tott Ma tus ka?
23.25 / m1
Szel lem a pa lack ból… Óvo -
da mú ze um Mar ton vá sá ron

SZERDA

12.00 / Kos suth rá dió
Dé li ha rang szó a me ző be ré -
nyi né met evan gé li kus temp -
lom ból
13.00 / PAX
Csa lád fa
(csa lád ter ve ző so ro zat)
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
21.00 / Du na Tv
Hip p olyt
(ma gyar já ték film, 1999) (91')
21.35 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
21.45 / m1
Bar ba ros sa
(olasz tör té nel mi film, 2009)
(103')
24.00 / Du na Tv
Zo rán – A da lok és mi
(ma gyar kon cert film) (107')

CSÜTÖRTÖK

10.00 / PAX
Ke rék pár tú ra egy ház tör té ne ti
uta kon (úti film)
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Pol gár Ju dit sak ko zó
14.55 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
A hit paj zsai
15.20 / Du na Tv
Tám Lász ló dia po rá mái
(ma gyar film etűd)
A pé csi szé kes egy ház
21.00 / Du na Tv
A csen des ame ri kai
(ame ri kai–auszt rál–né met
já ték film, 2002) (97')
23.15 / m1
A rejtélyes 20. század
Történelmi érdekességek
23.30 / Bar tók rá dió
Ars no va
Az Amad in da ütő együt tes
ját szik

PÉNTEK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
13.30 / Kos suth rá dió
Örül je tek az Úr ban
min den kor!
A me to dis ta egy ház fél órá ja
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Franz
Schu bert
Ben ne:
Esz-dúr mi se – Be ne dic tus
14.20 / Du na Tv
Sze rel mes föld rajz. Dr. Kopp
Má ria ma ga tar tás ku ta tó
21.40 / m1
Vi ha ros va ká ció (ame ri kai
film drá ma, 2000) (94')
22.30 / Du na Tv
Sejt je ink (ma gyar do ku men -
tum film-so ro zat)
23.25 / Du na Tv
Min den tu dás Egye te me
Vá sáry Ta más: Liszt Fe renc –
a mé di um és a mé dia

SZOMBAT

12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Ott hon a csa lád ban
16.35 / m1
Magyarország története
A három Hunyadi
19.10 / Du na Tv
A ta ní tó nő
(ma gyar té vé já ték, 1988)
(104')
20.03 / Kos suth rá dió
Spi ró György
kis hang já té kai
A hí vás; Bú park; Cso bo gás
21.25 / m2
For ró ság
(orosz film, 2006) (95')
21.55 / Bar tók rá dió
Csu kás Ist ván:
Össze gyűj tött ver sek
22.50 / m1
Lor na csend je
(bel ga film drá ma, 2008)
(101')

VASÁRNAP

8.04 / MR6 – Ré gió Rá dió
Ka pocs (va sár na pi
öku me ni kus mű sor)
9.30 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
(on-line adás: www.ra dio17.hu)
10.05 / m1
Re for má tus ma ga zin
10.30 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
12.57 / Bar tók rá dió
Itt zés Ger gely (fu vo la), Do -
bozy Bor bá la (csem ba ló) és
Roh mann Dit ta (gor don ka)
Bach-hang ver se nye
15.05 / Bar tók rá dió
Mu si ca Sac ra
(egy ház ze nei ma ga zin)
16.45 / m1
Hogy volt?!… Eper jes Ká roly
te le ví zi ós mun kái

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból március 27-étől április 3-áig

Va sár nap
Sze mem ál lan dó an az Úr ra néz. Zsolt 25,15 (Mal 3,20a; Róm 13,12; Lk 9,57–
62; Ef 5,1–8a; Zsolt 34) Ha föl né zek az ég re, fel hő ket lá tok; ha le né zek a föld -
re, port lá tok; ha át né zek az ablaküve gen, az ut cát lá tom; ha tü kör be né zek
– ma ga mat lá tom; ha vé gig né zek egy em be ren, em bert lá tok. El ol va som a
zsol tá ros he ti ige ként ki je lölt sza va it, be csu kom a Bib li á mat, és el in du lok.
Föl né zek az ég re – lá tom a meg te rem tett és ki fe szí tett ég bol to za tot. Le né -
zek a föld re – lá tom, hogy hon nan vé tet tem, és mi vé le szek. Át né zek az üve -
gen – az éle tet lá tom. Tü kör be né zek – gyer me két lá tom. Vé gig né zek egy em -
be ren – Őt lá tom.

Hét fő
Ami előt tem van, an nak ne ki fe szül ve fu tok egye nest a cél fe lé, Is ten mennyei
el hí vá sá nak a Krisz tus Jé zus ban adott ju tal má ért. Fil 3,14 (Ézs 35,3; Lk 14,/25–
26/27–33/34–35/; 1Sám 18,1–16) Az, aki nem is me ri ezt a mennyei a ju tal -
mat, fé lő, hogy el ka va ro dik. A ju ta lom – aki ma ga Krisz tus – irá nyít. Ön -
ma ga fe lé. Sza va édes, mint a méz, jel le me nagy sze rű, éle te kí vá na tos, ígé -
re tei ke cseg te tő ek, a ró la szó ló be széd erő vel te li, bá nás mód ja le nyű gö ző. Ju -
ta lom. Mi min dent meg te szünk egy kis ju ta lo mért! Hát még ha el hisszük,
hogy min den idők leg na gyobb ju tal ma is a mi énk le het! Az enyém! 

Kedd
A ke reszt ség ál tal el te met tet tünk ve le a ha lál ba, hogy ami kép pen Krisz tus fel -
tá madt a ha lál ból az Atya di cső sé ge ál tal, úgy mi is új élet ben jár junk. Róm
6,4 (Ézs 61,1a; Jób 7,11–21; 1Sám 20,1–23) Ha a ke resz tény ség nek ezen kí vül
sem mi más üze ne te nem len ne, ez is elég vol na ah hoz, hogy az utol só em -
ber is meg akar jon tér ni. De van va la ki, aki nem akar ja, hogy meg hal junk a
bűn nek (Róm 6,2), nem akar ja, hogy a ke reszt ség óem be rünk ha lá lát okoz -
za, és azt sem akar ja, hogy új éle tünk le gyen, mert így tart hat min ket a mar -
ká ban. Mi te hát a ke reszt ség? Is ten nel egy új élet kez de te és a sá tán vesz te
– ben nem. 

Szer da
Ezt mond ja az el ső és az utol só, aki ha lott volt és élet re kelt: Légy hű mind -
ha lá lig, és ne ked adom az élet ko ro ná ját. Jel 2,8.10c (Ézs 62,3; Mk 9,38–41/42–
47/; 1Sám 20,24–21,1) Fen sé ges ígé ret, nem? Egy éle ten át sze ret ni, hogy az -
tán egy éle ten át sze res sen. A hű ség sze re tet nél kül élet kép te len. Is ten azt
ké ri tő led, hogy tarts ki mel let te, és so ha se le gyen más is te ned. Ha meg csa -
lod, fáj dal mat oko zol ne ki, és még az élet ko ro ná ja sem le het a ti ed. Pe dig
ne ked is el van ké szít ve. Egy fen sé ges élet, fen sé ges he lyen, fen sé ges lé nyek -
kel, fen sé ges ki rállyal. El is fo gad ha tod, vagy le is mond hatsz ró la. Min den
tet ted del és gon do la tod dal va la me lyik mel lett dön tesz. 

Csü tör tök
Az asszony úgy lát ta, hogy jó vol na en ni ar ról a fá ról, mert csá bít ja a sze met,
meg kí vá na tos is az a fa, mert okos sá tesz: sza kí tott a gyü möl csé ből, evett, majd
adott a fér jé nek is, és ő is evett. 1Móz 3,6 (Róm 6,13; Mk 8,/10–13/14–21; 1Sám
23,1–18) Min den kit meg kör nyé kez a kí sér tő, sok ezer éves ta pasz ta la ta még
ra va szab bá te szi őt, mint ami lyen elő ször volt. Szi sze gé se alig hall ha tó, ér -
ke zé se alig lát ha tó. El hi te ti, hogy ő nincs is, ha még is meg sej tünk be lő le va -
la mit, azt súg ja: csak ár nya kat lá tunk, kép ze lő dünk. Jé zus mód sze re en nek
pont az el len té te. Nyíl tan mond ja: ő lé te zik, kö zöt tünk la kik, ben nünk él. Ami -
kor ezt fel is mer jük, a ben nünk meg szü le tő vi lá gos ság örök re el osz lat ja a sö -
tét sé get.

Pén tek
Nyo mo rú sá gom ide jén az Úr hoz fo lya mo dom, ke zem éj jel is ki tá rom fe lé je lan -
ka dat la nul. Zsolt 77,3 (Lk 18,7; Mt 10,34–39; 1Sám 24,1–23) Az ószö vet sé -
gi imád ko zó ki tár ta a ke zét, a ke resz tény em ber össze kul csol ja. A lé nyeg azon -
ban ugyan az. El csen de sed ni Is ten előtt és be en ged ni őt egy ku sza, fáj da lom -
mal, két sé gek kel, fé lel mek kel te li, el vá rá sok tól el ne he zült élet be azért,
hogy he lyé re rak ja, ami sza na szét van, meg nyug tas sa, ami fel zak la tó dott, meg -
erő sít se, ami el bi zony ta la no dott, fél re te gye, ami még rá ér, elő hoz za azt, ami
nem tűr ha lasz tást.

Szom bat
Így szól az Úr: Mi vel ra gasz ko dik hoz zám, meg men tem őt. Zsolt 91,14 (Mk
10,47.49; Lk 17,28–33; 1Sám 25,1–17) Is ten a lel künk mé lyé re lát. Kö rül mé -
nye in ket tud tun kon kí vül ala kít ja, aj tó kat nyit ki és zár be anél kül, hogy mi
kér nénk tő le. Lép ten-nyo mon meg ment. Mint a kúsz ni-mász ni ta nu ló kis -
gyer me ket édes any ja, aki min dig el kap ja, meg fog ja, öl be ve szi, ke zét tart ja
ab ban az utol só pil la nat ban. Kö ze lé ben ma rad ni biz tos, vé dett ál la pot. Ha
nem lát ha tó vagy hall ha tó, ránk tör a ma gány, el ke se re dünk és sí runk. Ezért
is kér jük, hogy szen tel jen meg min ket je len lé té vel. Ha meg te szi, már is a leg -
ben sőbb vá gyunk tel je sült. 

g Hor váth-He gyi Oli vér

Új nap – új kegyelem

F I Z E S S E N  E L Ő  L A P U N K R A !

HÍREK, HIRDETÉSEK

APRÓHIRDETÉS

Templomok, templomtornyok fel-
újítása, villámvédelem kiépítése.
29 év referenciával. Bede László,
30/943-5089.
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50 ÉVE HA RANG ÖN TÉS
ŐR BOTTYÁN BAN
GOM BOS MIK LÓS
arany ko szo rús
ha rang ön tő mes ter

Ki vá ló ma gyar szak em be rek ál tal ké szí tett,
kül föl dön is el is mert ma gyar ter mé ke ket
gyár tunk a ha ran gok kal kap cso la tos
bár mely mun ká hoz.

Re fe ren cia: www.ha ran gon tes.hu.

Le vél cím: 2162 Őr bottyán, Rá kó czi u. 121.
Mo bil: 30/948-9575, fax: 28/361-770.
E-mail: gom bos mi@ha ran gon tes.hu.

Sze re tet tel hív juk fel a fi gyel met há rom új ra – ez út tal CD-n – ki adott,
Bör ön te Már ta lel kész nő szer kesz té sé ben, az Evan gé li kus Rá dió misszió
stú di ó já ban ké szült fel vé tel re. Írok ne ked, Is te nem és A tit kok nap ló ja cím -
mel két, gyer me ke ket meg szó lí tó fel vé telt aján lunk. Ezen a két CD-n az
ő kor osz tá lyu kat érin tő, lé lek for má ló gon do la to kat hall gat hat nak meg.
A har ma dik CD – Ve led va gyok, fo gom a ke zed – gyá szo lók szá má ra ké -
szült, ne kik pró bál vi gasz ta lást, eny hü lést nyújtani.

A CD-k meg ren del he tők az Evan gé li kus Misszi ói Köz pont nál: 1/400-
3057 (a dél előt ti órák ban), e-mail: ev mis@lu the ran.hu. Egyéb meg ren -
del he tő ki ad vá nyok, CD-k, le tölt he tő hang anya gok hon la pun kon ta lál -
ha tó ak: http://misszio.lu the ran.hu.

H I R D E T É S


