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f GáncsPéterevangélikuselnök-püspök
népszámlálássalkapcsolatosgondolataiÉgtájolórovatunkbana3.oldalon

„Au tiz mus spekt rum za var ral 
szü le tett. Mint Andersen,Mozart,
Beethoven,Einstein,Newton.
Mint az Esőember cí mű film 
Ray mondja. Egy kis eső ma nó.”

Százbólegy f 6.oldal

„Ilyen még nem volt! Nagy pén tek haj na lá ra hó fe hér
pap lan ta kar ta a vá rost. A ta va szi vi rá gok ré mül ten
for gat ták fe jü ket a hó ta ka ró fö lött. A reg ge li sé tán
csak a ku tyák vi hán col tak fe ne ket len nagy öröm mel,
s já té ko san be le-be le ha rap tak a hó ba.”

Ahólapát f 7.oldal

Húsvétok–munkaruhában f 2.oldal
…éshíjávaltaláltattunk f 3.oldal
NagyhetiParsifal f 9.oldal
SzázéveszületettLotzJános f 10.oldal
Hajnaliirigység f 11.oldal
Ittatavasz,holatavasz? f 12.oldal

„Ho gyan fog a ki sebb ség be szo rult ke resz tény ség 
a vi lág sor sá ra vagy – le gyünk sze ré nyeb bek – Eu ró pa
jö vő jé re hat ni? Va jon az új pá pa ho gyan fog vi szo nyul ni
eh hez a leg in kább el vi lá gi a so dott kon ti nens hez?”

„Ökumenikusgondolatok”
apápaválasztásapropóján f 5.oldal

Résnyílottvasbörtönünkön/Márcsakemlékategnapelőtt. g Dr. Sra mó And rás felvétele

„Vár ja lel kem (Zsolt 130,5), ami annyit
je lent: lel kem vá ra ko zó, ki tar tó an
bi za ko dó ma ga tar tá som má lett.
Mint ha csak azt mon da ná a zsol tá -
ros: egész lel kem lé te és éle te nem
egyéb, mint csu pa vá ra ko zás, só -
vár gás az Is ten re. Ez la tin ra így for -
dít ha tó: Sustinuidominum,sustent-

rix(seuexpectatrix)fuitanimamea
(vá rom az Urat, lel kem csu pa vá ra -
ko zás lett) – ez zel fe jez he tő ki erős
és ál lan dó vá ra ko zá sa, ami kor a lé lek
nem érez egye bet, mint hogy vár, s
ké szen lét ben áll. Aho gyan ezt a zsol -
tár ban ol vas suk: »Ahogyanaszarvas
kívánkozikafolyóvízhez,úgykíván-
kozik a lelkem hozzád, Istenem!«
(Zsolt 42,2); ugyan úgy ért he tő itt is.
Só vá rog va kí ván ta lel kem az Urat,
úgy hogy ma ga is vá ra ko zás sá lett, éle -
tem ezen túl nem egyéb bi za ko dás nál,
re mény ke dés nél, ki tar tó vá ra ko zás -
nál. És bí zom ígé re té ben. Az az igé -

jé re, ígé re té re és sza vá ra ha gyat koz -
tam. Ez hát az új, bel ső em ber lé nye -
ge: az ál lan dó an ma gá ban hor do zott
Is ten re va ló ha gyat ko zás, re mény ség,
bi za lom és Is ten irán ti hit. Ezért Is -
ten nem is hagy ja el őt, hi szen ke gyel -
mét és se gít sé gét ígér te mind azok -
nak, akik ben ne »bíz nak«, rá ha gyat -
koz nak. S ez az ige és »ígé ret« az új
em ber alap ja, meg él he té se; aki nem -
csak ke nyér ből él, ha nem Is ten ezen
igé jé ből (Mt 4,4).” 

d LutherMárton:
A ha to dik bűn bá na ti zsol tár 

(Zsolt 130) (WeltlerÖdönfordítása)

SE MPEr rEfor M AndA

A tár sa da lom ter mé sze tes fo gyá sát a
nem zet kö zi ván dor lás ha tá sa egy -
har mad dal csök ken tet te, no ha az or -
szág uni ós csat la ko zá sa és a nyu gati
mun ka erő pi ac meg nyi tá sa az év ti zed
vé gé re ugyan csak hoz zá já rult a lé lek -
szám csök ke né sé hez – mu ta tott rá
NémethZsolt.A KSH el nök he lyet te -
se em lé kez te tett ar ra: 1981-től csök -
ken az or szág né pes sé ge, a 2011-es lé -
lek szám pe dig alat ta ma rad az 1960-
as nak. Mind össze Pest, va la mint
Győr-Mo son-Sop ron me gyé ben nőtt
a la kos ság szám az utób bi tíz év ben,
ami egy ér tel mű en a bel ső mig rá ció
kö vet kez mé nye. Ugyan eb ből az ok -
ból azon ban Bé kés me gyé ben – ahol
a leg drasz ti ku sabb a fo gyás – 9 szá -
za lék kal ke ve seb ben él tek eb ben az
idő szak ban.

A né pes ség ben az idős ko rú ak ará -
nya 32,4-ről 37,8 szá za lék ra nö ve ke -
dett, míg a gyer mek ko rú ak ará nya
26,4-ről 23,5 szá za lék ra csök kent.

A KSH el nök he lyet te se kö zöl te: a
fog lal koz ta tot tak ará nya a 2001-es
36,2-ről 39,7 szá za lék ra, míg a mun -

ka nél kü li sé gi rá ta a tíz év vel ez előtti
4,1-ről 5,7 szá za lék ra nőtt. 

A tíz év vel ez előt ti hez ké pest 153,4
szá za lék, azaz 315 583 em ber val lot ta
ma gát ci gány nak el ső- vagy má sod sor -
ban. A je len tős emel ke dés oka ként
Németh Zsolt azt em lí tet te, hogy meg -
en ged ték ket tős iden ti tás meg je lö lé sét.
A 315 583-on fe lül 71 686-an van nak,
akik ön ma gu kat ro ma em be rek kel kö -
zös ház tar tás ban élők nek val lot ták,
to váb bá 247 959-en lak nak „nagy mér -
ték ben ci gány nem ze ti ség hez tar to zók
ál tal la kott te rü le ten” – fo gal ma zott. 

A má so dik leg né pe sebb nem ze ti sé -
get a né me tek je len tik 185 696-os, a
har ma di kat pe dig a ro má nok 35 641-
es lét szám mal, utób bi ak tól azon ban
nem sok kal ma rad el a szlo vák ság 
35 208-as lé lek szám mal. 

A mig ráns cso por tok kö zül a leg -
na gyobb az oro szok ará nya, ők 13 337-
en van nak, ami 242 szá za lé ka a tíz év -
vel ez előt ti adat nak, kí na i ak pe dig
6770-en él nek Ma gyar or szá gon, ami
232,2 szá za lé ka a tíz év vel ez előt ti nek.

d Forrás:MTI

Kevesebbenvallották
vallásosnakmagukat

Közzétettéka2011.évinépszámlálásadatait

b Magyarországlakosságánaklétszáma9937628volta2011.október
1-jeinépszámláláskor,ez260687-telkevesebb,mintamennyi2001.
február1-jén,azelőzőösszeíráskorvolt–mondtaaKözpontiStatisz-
tikaiHivatal(KSH)népszámlálásértfelelőselnökhelyettesemúltcsü-
törtökönazösszeírásvéglegesadatairólszólóbudapestisajtótájékoz-
tatón.Tízévalatt10százalékról27százalékranőttavallásikérdés-
renemválaszolókaránya,sezatendenciavalamennyitörténelmiegy-
házravonatkozik.Aválaszadók53,5százaléka,azaz3871881személy
vallottamagátkatolikusnak(ebből3691347római,179176görögka-
tolikus),15,9százalékuk,azaz1153442reformátusnak,3százalékuk,
azaz214965pedigevangélikusnak.Azortodoxkeresztényekszáma
13710,azizraelitáképedig10965a2011-esadatokszerint.

Az MKPK Tit kár sá gá nak köz le mé nye 
a 2011. évi nép szám lá lás vég le ges ada tai kap csán

A val lá si ho va tar to zás ra vo nat ko zó kér dés re adott vá la szok alap ján a ma -
gu kat a ka to li kus egy ház hoz tar to zó nak val lók szá ma csök kent. Ez zel pár -
hu za mo san igen nagy mér ték ben nőtt azok szá ma, akik er re a kér dés re nem
vá la szol tak. Amint azt már a nép szám lá lás kor is szó vá tet tük, er re a kér -
dés re a szá mí tó gé pes rend szer na po kig egy sze rű en nem fo gad ta el a vá -
laszt, ha va la ki „ka to li kus”-nak val lot ta ma gát, és eb ben az ér te lem ben tá -
jé koz tat ták a szám lá ló biz to so kat is. Ugyan ak kor a kér dés fel ve tés is el tért
a ko ráb bi nép szám lá lá so ké tól, így az ered mé nyek nem al kal ma sak az össze -
ve tés re. Mind ezek alap ján a nyil vá nos ság ra ho zott ada to kat a val lá si ho -
va tar to zás ra vo nat ko zó an nem tud juk mérv adó nak te kin te ni.

Bu da pest, 2013. már ci us 28.
d A Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren cia Tit kár sá ga

A Magyarországi Baptista Egyház közleménye
A nép szám lá lás ada tai alap ján né hány szá za lék kal nőtt a bap tis ták lét szá -
ma az el múlt év ti zed ben, mi köz ben az egész tár sa da lom ban saj nos je len -
tő sen csök kent az egy há zi kö tő dés. A bap tis ták to vább ra is ar ra tö rek sze -
nek, hogy hi te les élet tel gyor san se gít se nek, és kö zös sé ge ket épít se nek.

2013. már ci us 28.
d A Ma gyar or szá gi Bap tis ta Egy ház el nök sé ge
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Hús vét ün ne pe után nem győz zük
sem elég szer mon da ni, sem elég -
szer hal la ni, hogy nagy pén tek és
hús vét el vá laszt ha tat la nul össze tar -
toz nak, ha nagy pén te ken Jé zus Krisz -
tus ke reszt ál do za tát, hús vé ton pe dig
fel tá ma dá sát ért jük. Eb ben a vo nat -
ko zás ban is ér vé nyes és igaz, hogy
amit Is ten egy be szer kesz tett, em ber
azt ne vá lassza szét. 

A szét vá lasz tá si kí sér let re azért
min dig új ra akad pél da. Egé szen
odá ig, hogy a ke resz tény ség egyik
csa lád ját nagy pén te ki, a má si kat pe -
dig hús vé ti jel ző vel cím kéz zék és
mi nő sít sék. Sa ját por tánk előtt sö pör -
ve fel kell is mer nünk, hogy eb ben az
el na gyolt és igaz ság ta lan szét vá lasz -
tás ban mennyi re vol tunk és va gyunk
mi is lu da sok. 

Csak a Szent lé lek Úr is ten kor ri gá -
ló jó ked vé nek kö szön het jük, hogy
már kö zel húsz éve a „hús vé ti nak”
cím ké zett ré szen egy bel ga bí bo ros
hi té ből és tol lá ból meg je lent egy
ter je del mé ben vé kony ka, de je len tő -
sé gé ben sú lyos trak tá tus Nincsvasár-
nappénteknélkül! cím mel. Csak a zá -
ró mon da tát idé zem: „Test vé rek, tel -
jes szív ből kí vá nok nek tek szent és
bol dog hús vé tot. De ne ugor já tok át
nagy pén te ket. Sok bol dog va sár na -
pot kí vá nok nek tek, de ne fe led jé tek
a pén te ket sem!”

Le gyen kö zös re mény sé günk, hogy
a „nagy pén te ki nek” jel zett ré szen
pe dig egy re erő tel je seb ben zen dül fel
a re for má tor ál tal tol má csolt ősi
him nusz hús vé ti jel le ge: „Jé zus, Meg -
vál tónk sír ba szállt, / Bű nün kért
hul lott vé re, / Ám de le vert pok lot,
ha lált / Har mad nap reg ge lé re. / Ezen

ör ven dez he tünk, / És di csér het jük Is -
te nünk. / Zeng het a Hal le lu ja! Hal -
le lu ja!” (EÉ 215,1)

Ezt a bel ső, Is ten mű vel te egy sé get
nem le het az zal el in téz ni, hogy „tu -
do má sul szol gál”. Az apos tol Krisz tus
szo ron ga tó sze re te tét ér zé ke li és hir -
de ti, amely nem foj to gat, ha nem ma -
gá hoz ölel ve át me le gít ben nün ket. A
„min den ki” ál ta lá nos sá gá ban és név -
te len sé gé ben mind egyi künk ne ve ott
rej tő zik. Ke resz te lé sünk kor – ez a va -
sár nap nagy pén tek re is em lé kez tet –
a ke resz te lő lel kész az Ótestamentu-
mot idéz ve is Jé zus Krisz tus új élet -
re me len ge tő sze re te tét hir det te: „Ne
félj, mert megváltottalak, neveden
szólítottalak,enyémvagy!” (Ézs 43,1)

A va sár nap evan gé li u ma meg ren -
dí tő szűk sza vú ság gal mond ja el, ho -
gyan öle li be le ta nít vá nyai kö zös sé -
gé be, a meg vál tot tak kö zös sé gé be Jé -
zus Krisz tus a hú zó do zó, fel té te le ket
sza bó Ta mást is. A se bek helyé vel
nem pusz tán iga zol ja ma gát a Fel tá -
ma dott, ha nem a seb he lyek érin té sé -
re biz tat va ar ra bá to rít, hogy Ta más
is mer je ma gát a „min den ki ért” va -
ló ke reszt ál do zat meg aján dé ko zott -
já nak te kin te ni. 

Pál sem tud ta fe led ni en nek a ma -
gá hoz öle lő sze re tet nek az ere jét.
Nem dog ma ti ká ból ta nul ta a Krisz -
tus sal va ló kö zös ség „mi vol tát”, ha nem
a hit ben meg élt Krisz tus-kö zös ség
örö mé vel mer te ki mon da ni a „min -
den ki ért” ámu lat ba ej tő cso dá ját. 

Be le mer jük-e ír ni a „min den ki ért”
rejt je lé be a ma gunk ne vét, a ma gunk
üd vös sé gé nek alá za tos re mény sé -
gét? Gon dol junk há lá val ke reszt sé -
günk re, és mer jük meg kö szön ni,

hogy ér tünk is tör tént, ami nagy pén -
tek és hús vét el vá laszt ha tat lan egy -
sé gé ben Krisz tus sal tör tént.

A hús vét ün ne pe utá ni va sár na pok
– kezd ve a ma i val – egy szer re be szél -
nek sze mé lyes hi tünk tit ká ról, Jé zus
Krisz tus ha lá lá ba és éle té be va ló be vo -
ná sunk cso dá já ról meg ar ról a kap cso -
lat ról, amely ben a Krisz tus-hí vők egy -
más sal és egy má sért va ló kap cso la ta
fo nó dik össze. Az üd vös sé günk sze mé -
lyes ügy, de nem ma gán ügy. 

Egy szer re va gyunk Is ten szán tó -
föld je, ame lyet Jé zus Krisz tus ma ga
mun kál meg, és Is ten mun ka tár sai,
akik kel dol goz tat. Még pe dig olyan
„mun ka ág ban”, amely ben sen ki mást
nem al kal maz hat, csak azo kat, akik -
ben ő ma ga szán tott-ve tett a bű nök
bo csá na tá val. Jé zus Krisz tus ezt a
mun kát né pé ben vég zi, és né pét „al -
kal maz za” az Is ten nel va ló ki en gesz -
te lő dés re hí vás sal.

A „min den ki ért” cso dá já ból ak kor
vil lan fel va la mi a vi lág ban, ami kor a
„fe hér ru há sok” hét köz na pi ba öl töz -
ve, de Krisz tus-hi tük ből ki nem vet -
kőz ve a má sik em ber ben – min den
meg té vesz tés re kész te tő lát szat el le né -
re – az üd vös ség vá ro má nyo sát tisz -
te lik. A kül ső-bel ső ba jok ter hét hor -
do zók kal nem úgy egye sül nek, hogy a
sa ját pa na szo kat vagy sé rel me ket ál -
lít ják a má so kéi mel lé vagy fö lé, ha nem
a re mény sé get sze ret nék meg osz ta ni:
Is ten nem for dí tott há tat, nem ér zé -
ket len, és nem csa pá sok kal súj tó el len -
ség. Amit tesz vagy en ged, ir gal ma san
te szi. Nem akar ják ma gu kat Is ten vé -
dő ügy vé de i vé ki ne vez ni, hi szen nem
ő, ha nem mi fo gunk min den ki vel
együtt elé je áll ni a nagy na pon. 

Nem mi dönt jük el, szá nunk-e má -
sok szá má ra egy kis zu got Krisz tus há -
zá ban, ha nem so ka kért és so kak kal
együtt zör ge tünk az aj tó nyí lá sá ért.
Nem sze ret nénk Jób „rossz vi gasz ta -
ló i nak” amúgy is né pes tá bo rát sza po -
rí ta ni. De a rész vét sem ele gen dő. 

El fo gad juk-e Is ten vi gasz ta lá sát,
hogy ab ból má sok nak is jus son?
Vagy már iga zá ban min den ről le tet -
tünk, mint a te jes em ber ba rát ja, aki
előtt Tó bi ás min den ke ser vét ki ön -
ti: „Be szél jünk va la mi vi dá mabb ról!
Mi hír a ko le rá ról?” (SólemÁléchem:
Tóbiás,atejesember.)

Több re és jobb ra szánt ben nün ket
Jé zus Krisz tus, ami kor be le von ha -
lá lá ba és éle té be. Ami kor kö zös sé gé -
be fo gad, és a ki en gesz te lő dés szol -
gá la tá ra mél tat ja a mun ka ru hás hús -
vé t oló kat.

g FE hér Ká roly

„Bársokszoregészenapadlónvagyok,
mégsemszeretnémabbahagynidicsé-
retedet, Uram! Ha szinte semmit
semérzékelekhatalmadból,szeret-
némsegítségedetremélni.Hamagá-
nyosnak és elhagyottnak érzem is
magam,szeretnélekgyülekezetedkö-
zösségébendicsőíteni.Temellettem
vagy,méghamindenholésminden-
kibenellenségetsejtekis.Tevilágos-
ságotgyújtasz,amikormindensűrű
sötétbenrejtőzik.Jobbodtartahalál
fojtogatásában is. Mindent köszö-
nök,Uram!TevagyaMegváltóm,te
vagy a világ üdvözítője, Jézusom!
Ámen.”(NeukirchenerKalender, 2013.
már ci us 24.)

HúS véT ün nE PE u Tán 1.  vA Sár nAP (Qu A Si   M o d o g E ni Ti)  – 2Kor 5,14–17

Húsvétok–munkaruhában
A vA SárnAP ig éjE

b Húsvétutánújralehetőségetka-
punk arra, hogy megismerjük
egyházunkegyikgyülekezetét.E
beszámolót–Jo hann Gyu la lel-
késszelegyüttműködve–Ko csis
Krisz ti naegyházzenész,acsömö-
rigyülekezetkántoraírta.

Csö mö rön még ápol ják a tót ha -
gyo má nyo kat. Itt az is ten tisz te le ti
al kal mak olya nok, mint a gyü le ke ze ti
ta gok: nincs két egy for ma. A gyü le -
ke zet ben min dig is fon tos sze re pe
volt az ének lés nek, ezt a kö zös
együtt lé tek kor ma is ta pasz tal hat juk.
Ezt hang sú lyoz za az 1980-as éve kig
hasz ná la tos Tranosciusénekeskönyv
is, s ezt az ének lés sze re te tet ha gyo -
má nyoz zák át a ta gok ge ne rá ci ó ról
ge ne rá ci ó ra.

Va sár nap dél előt tön ként fő is ten -
tisz te le tet tar tunk. Min den hó nap el -
ső va sár nap ja úr va cso rás al ka lom,
ezen kí vül az ad ven ti és böj ti idő szak -
ban min den va sár nap le he tő ség nyí -
lik az Úr szent tes té vel és vé ré vel él -
ni, emel lett pe dig va sár nap es ti is ten -
tisz te le te ken is részt ve szünk. Csö -
mö rön is is mert az or szág ban már
min de nütt el ter jedt öku me ni kus
ima hét, ek kor a hét min den nap ján
a töb bi fe le ke zet tel együtt vé gez zük
a li tur gi kus al kal ma kat.

Van nak he lyi sa já tos sá gok is: far -
san gi ima hét, pün kös di evan gé li zá -
ció, re for má ci ói so ro zat és a nagy heti
es ti is ten tisz te le tek so ro za ta. A far -
san gi ima hé ten min den es te össze -
gyű lünk, és egy jó tea és fi nom sü te -
mény mel lett a ven dég lel ké szek pré -

di ká ci ó it hall gat juk. A pün kös di
evan gé li zá ci ót a csö mö ri re for má tus
test vé rek kel együtt szer vez zük, a re -
for má ci ói so ro zat pe dig a nagy tar csai
és a cin ko tai gyü le ke zet tár su lá sá val
tör té nik. Im má ron ha gyo mánnyá
vá lik az őszi gyü le ke ze ti hét vé ge Pi -
lis csa bán, va la mint a jú ni u si gyü le -
ke ze ti nap, ahol egyéb prog ra mok
mel lett min dig tar tunk li tur gi kus
al kal ma kat is.

Mind eze ken kí vül min den kor osz -
tály meg ta lál ja a ne ki meg fe le lő ima -
órai al kal mat: van he ten te va sár na -
pi is ko la („va si”), ifi, öre gi fi, bib lia óra,
va la mint ha von ta pres bi te ri bib lia óra.

Nem ré gen még tar tot tak szer da és
szom bat reg gel tót is ten tisz te le tet is,
emel lett pe dig gyá szo ló csa lá dok
szom bat es te össze gyűl tek kö zös
vir rasz tás ra, ám ezek a szép szo ká sok
saj nos már nem ma rad tak fenn.

A kü lön bö ző al kal ma kon hasz -
ná la tos ki ad vá nyok is épp oly szá mo -
sak, mint ahány fé le al ka lom van. A
fő is ten tisz te le te ken az Evangélikus
énekeskönyvből ének lünk, s az eb ben
le vő éne kek kö zül a leg ked vel teb bek
a Tranosciusból át vett dal la mok.

Li tur gi ánk a ha gyo má nyos ének -
ver ses li tur gia – az egy há zi év leg na -
gyobb ré szé ben az éne kes könyv 1–11-
es szá mú éne ke i vel –, a nagy sá to ros
ün ne pe ken vi szont ré gi ha gyo mányt
kö vet ve egy-egy idő sza ki éne ket há -
rom rész re el oszt va ének lünk a li tur -
gia he lyén. Van nak az is ten tisz te let -
ben ál lan dó sult éne kek is: le vo nu lás -
kor a 293-as, ke resz te lé si al kal mak -
kor a 296-os, az is ten tisz te let vé gén
pe dig az úr va cso rá hoz át ve ze tő 308-
as ének utol só két ver se.

Sze ren csé re az ének lés sze re te te
mel lett a gyü le ke ze ti ta gok az új
meg is me ré sé től sem zár kóz nak el,
min dig szí ve sen ta nul nak újabb éne -
ke ket, így vál ha tott pél dá ul nem rég
tel jes sé a 11-es úr va cso rai li tur gia
ének lé se.

A 20. szá zad kö ze pén a Tranosci-
us mel lett a Szarvasiénekeskönyvet
hasz nál ták. Eb ből vet ték át a még ma
is hasz ná la tos OJezisi kez de tű éne -
ket, mely min den is ten tisz te let ele -
jén el hang zik – ma már ma gya rul –
mint a gyü le ke zet és a lel kész kö zös
imá ja. Az éne kelt ámen is sa já tos, egy
ré gi dal la mon négy szer hang zik el.
Gyá szo ló csa lá dok nak le he tő sé gük
van ar ra, hogy je lez zék a lel kész nek
a ha lott vagy a csa lád ked velt éne két,
mely le he tő ség sze rint he lyet kap az
is ten tisz te let vé gén.

A nagy ün ne pe ken gyü le ke ze ti
kó ru sunk szol gál éne ké vel, s eze -
ken a na po kon nem ze ti Himnuszunk
is el hang zik. Éven ként je len van gyü -
le ke ze tünk ben egy ha tod éves hall ga -
tó az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem ről; az ő vizs ga-is ten tisz te -
le te is meg fe le lő ün ne pi díszt kap. Vi -
rág va sár nap és nagy pén te ken nem
ha gyo má nyos is ten tisz te le ti ren det
tar tunk, ha nem a pas si ót ol vas suk sa -
ját gyü le ke ze ti pas sió fü ze tünk ből.
En nek so rán a szen ve dés tör té net
fel ol va sott ré szei kö zött a gyü le ke zet
fon tos böj ti ko rál ja it éne kel jük. Ifi se -
ink vi rág va sár nap ra éven ként más-
más pas sió já té kot ál lí ta nak össze,
oly kor pe dig az is ten tisz te le ten az Új
ének kö tet ből vett dal la mok kal szol -
gál nak.

Bib lia órai al kal ma in kon ének lünk

még a Halleluja cí mű kö tet ből, va la -
mint a he lyi hasz ná la tú Zengd,lelkem
fü zet ből is, me lyet egy ko rai éve i ben
el hunyt test vé rünk em lé ké re ál lí tot -
tak össze.

Li tur gi ánk ala kí tá sa kor tart juk
ma gun kat az elő írt pe rikó pa rend hez.
A gra du ál ének- és he ti é nek-ja vas la -
to kat is fi gye lem be vesszük, azo kat
csak ak kor nem al kal maz zuk, ha a
gyü le ke zet szá má ra is me ret len az
aján lott dal lam, és nincs le he tő ség ar -
ra, hogy az adott va sár na pon meg ta -
nít suk.

Kü lön le ges li tur gi kus öl tö zé ket
nem hasz ná lunk, lel ké szünk a Lu -
ther-ka bá ton kí vül sem stó lát, sem al -
bát nem vi sel, még a je le sebb al kal -
mak kor sem.

Az is ten tisz te let re kö zö sen csu pán
al kal man ként ké szü lünk, egyez tet ve
egy más sal az ének rend vál to zá so kat,
az is ten tisz te let fo lya ma tá ban tör té -
nő vál to zá so kat, ezen túl pe dig ön -
ál ló an ké szít jük elő az al ka lom fo lya -
ma tos sá gá hoz és meg fe le lő rang já hoz
szük sé ges te vé keny sé ge ket, ele me ket.
Kö zös egyez te tés tör té nik olyan al -
kal mak előtt, ame lye ken a gyü le ke -
ze ti kó rus vagy az ifi szol gál, il let ve
gyá szo ló csa lád rész vé te le kor is.

Ha gyo mány és meg úju lás te hát
együt te sen van je len gyü le ke ze tünk
is ten tisz te le ti éle té ben. Az a re mény -
sé günk, hogy a fi a ta labb ge ne rá ci ók
is meg fe le lő en ér té kel ni és ápol ni fog -
ják a meg lé vő ha gyo má nyo kat (eset -
leg ré gi e ket ele ve ní te nek fel), az újí -
tá sok kö zül pe dig csak az ar ra mél -
tó kat ve szik majd át.

g Ko csis Krisz ti na

Istentisztelet-előkészítés
ésénekválasztás Csömörön

Örök ké va ló Is ten, sze re tő mennyei
Atyánk! Ál dunk té ged, hogy egy -
szü lött Fi a dat nem hagy tad a ha lál -
ban, ha nem fel tá masz tot tad, és így
győ zel met arat tál a ha lál fe lett. Add
meg ne künk ke gyel me sen, hogy e
győ ze lem fé nye a mi éle tün ket is be -
vi lá gít sa, hogy ne csak az ün nep
ide jén, de azt kö ve tő en, a hét köz na -
po kon is a fel tá ma dott Jé zus Krisz -
tus vi lá gos sá gá ban jár junk. Kö nyör -
günk éle tet adó és élet újí tó ke gyel me -
dért, hogy ne a ha lált, ha nem va ló -
ban az éle tet szol gál juk. Tégy min ket
késszé és al kal mas sá min den jó ra.

Úr Jé zus Krisz tus, Élet Fe je del me,
aki ön ma ga dat ad tad ér tünk a ke resz -
ten, és fel tá mad tál meg iga zu lá sunk -
ra, ké rünk, áldd meg gyü le ke ze tün ket
a te je len lé ted del. Te állj most is kö -
zé pen, és irá nyítsd fi gyel mün ket ön -
ma gad ra, hogy rád fi gyel ve, be lő led él -
ve meg ra gad has suk a min den nél na -
gyobb aján dé kot: az örök éle tet.

Szent lé lek Is ten, áraszd ránk ke -
gyel me det, és szen telj meg min ket.
Té ríts a te uta id ra, ve zesd lép te in ket,
ve zesd gon do la ta in kat, sza va in kat,
tet te in ket, hogy iga zán krisz tu si ak le -
hes sünk.

Kö nyör günk, Urunk, evan gé li kus
egy há zun kért és min den Krisz tus ban
hí vő kö zös sé gért. Fi gyel mez tess bű -
ne ink re és mu lasz tá sa ink ra. Adj
mind annyi unk nak bűn bá nó és alá za -
tos szí vet. Se gíts, hogy egy más meg -
be csü lé sé ben hű en tölt hes sük be
tő led ka pott szol gá la tun kat: az evan -
gé li um hir de té sé nek ál dott szol gá la -
tát. Áldd meg egy há zi ve ze tő in ket,
püs pö ke in ket és lel ké sze in ket, egy -
há zunk fel ügye lő it és min den tiszt -
ség vi se lő jét, gyü le ke ze te ink min den
tag ját: ki csi ket és na gyo kat, idő se ket
és fi a ta lo kat. En gedd, hogy Krisz tus
fel tá ma dá sá nak hí re va ló ban öröm -
hír ként tölt se be szí vün ket és gon do -
la ta in kat.

Kö nyör günk hoz zád ha zán kért és
né pün kért. Ne en gedd el fe lej te nünk,
hogy te a tör té ne lem nek is Ura vagy.
Se gíts meg ér te nünk, hogy min den
ter vünk és szán dé kunk csak úgy ve -
het he lyes irányt, ha a te igé den tá -
jé ko zód va és a te éle tet adó ke gyel -
med ből me rít ve fo gal ma zó dik és
vá lik va ló ság gá. Őrizd és áldd meg
ve ze tő in ket és elöl já ró in kat, hogy
mun ká ju kat fe le lős ség gel és kel lő
böl cses ség gel vé gez zék. Adj jó elő me -
ne telt ma gyar né pünk nek és min den
nép nek. Űzd ki lel künk ből a bé két -
len ség hang ját, és adj bé két min den
em ber nek. Adj erőt és hi tet, bá tor -
sá got és tü rel met mind azok nak, akik
a te jó aka ra tod sze rint igaz ság ra,
egy más meg be csü lé sé re és meg bé ké -
lés re tö rek sze nek. 

Kö nyör günk a be te ge kért és az el -
eset te kért, a hal dok ló kért és a gyá -
szo ló kért. A te vi gasz ta ló je len lé ted
ad jon eny hü lést a fáj da lom kö ze pet -
te is. Kö nyö rülj a ke reszt jük sú lya
alatt ros ka do zó kon, ne pró báld őket
ere jü kön fe lül. En gedd, hogy ők is
érez zék és lás sák, hogy a te sze re te -
ted ve lük van, és so ha nem hagy ja el
őket. Ve zess mind nyá jun kat föl di
éle tünk út ján az örök élet fe lé.

Mennyei Atyánk! A te vég te len ir -
gal mad ban bíz va ké rünk, hall gass
meg min ket, a mi Urunk Jé zus Krisz -
tu sért. Ámen.

Oratio
œcumenica
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Más fél éves (!) adat fel dol go zás után,
nagy csü tör tö kön lát ta el ér ke zett nek az
időt a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal
(KSH), hogy köz zé te gye a 2011-es
nép szám lá lás ada ta it, így a ha zai né -
pes ség val lá si meg osz lá sá ról szó ló
szá mo kat is. 

Egye se ket szin te sok kol tak a tör té -
nel mi egy há zak fo gyá sát tük rö ző
szám so rok. Bi zo nyos po li ti kai kö rök
vi szont nem is tit kolt kár öröm mel
kom men tál ták, hogy „mil li ók for dul -
tak el” a na gyobb egy há zak tól…

De mit is mu tat nak va ló já ban
ezek a szá mok? Ter mé sze te sen vár -
juk a szak ér tői elem zé se ket, de ta lán
ezek is me re te nél kül is sza bad né hány
irány mu ta tó, tá jo ló gon do la tot elő -
re bo csá ta ni. Min de nek előtt szö gez -
zük le: nagy baj len ne, ha az egy há -
zak fe le lős pász to rai tíz éven te a
KSH-tól ér te sül né nek a rá juk bí zott
nyáj ál la po tá ról, fo gyá sá ról vagy ép -
pen gya ra po dá sá ról. 

A Dé li Egy ház ke rü let köz gyű lé -
sén a ke rü let fel ügye lő he lyet te se, An-
dorkaÁrpád sta tisz ti kus éven te szem -
be sít min ket az ak tu á lis nép moz gal -
mi ada tok több nyi re nem túl de rűs
szá ma i val. Őszin tén meg vall va: nem
szí ve sen szok tunk be le néz ni eb be a tü -
kör be, amely ál ta lá ban nem mu tat
von zó ké pet ró lunk. Így vi szo nyul nak
so kan a KSH-ada tokhoz is, ezek nek a

hi te les sé gé vel, meg bíz ha tó sá gá val
kap cso lat ban azon nal meg szó lal tak a
há rí tó, kri ti kus han gok. 

Tény, hogy min den sta tisz ti kai
fel mé rés nek akad nak gyen ge pont jai.
Oly kor már a kér dés meg fo gal ma zá -
sa is rejt het ma gá ban fél re ér té si le -
he tő sé get. Va jon em lék szünk-e még
a 2011-es kér dő ív szö ve gé re: „Mely
vallásiközösséghez,felekezetheztar-
tozónakérzimagát?” Er re a kér dés -
re kö zel 2,7 mil lió hon fi tár sunk nem
adott vá laszt, ami 244 szá za lé kos (!)
ug rást je lent 2001-hez ké pest. 

Ez a drá mai nö ve ke dés nem ma -
gya ráz ha tó csu pán a tár sa da lom sze -
ku la ri zá ci ó já val vagy az egy há zak
hi tel vesz té sé vel. Ugyan ak kor két -
ség te le nül jel zi, hogy egy re több em -
ber szá má ra nem eg zisz ten ci á lis kér -
dés a val lá si ho va tar to zás…

Min den kép pen ön vizs gá lat ra kell,
hogy in dít sa nak min ket a szak ma i lag
akár még vi tat ha tó nép szám lá lá si
ada tok. Ugyan ak kor nem sza bad a
mar do só ön vá das ko dás vagy a mér -
ge ző bűn bak ke re sés csap dá já ba es -
nünk, mely nek je lei már fel buk kan -
tak lel ké szi le ve le ző lis tán kon. Ter mé -
sze te sen szük sé ges és egész sé ges az
őszin te pár be széd és a fe le lős út ke -
re sés. Kü lön ben a nép szám lá lás mot -
tó ja is er re biz tat: „Feleljenajövőért!”

Bi zony szá mos sú lyos kér dés re

kell fe le le tet ta lál nunk. Mi lyen vá laszt
ad ha tunk pél dá ul ar ra a sür ge tő ki -
hí vás ra, hogy még az erő sen meg -
csap pant, mint egy 215 ezer „evan gé -
li kus ér zé sű” hit test vé rünk je len tős
ré szét sem tud juk el ér ni? Bár ano nim
vá la szuk sze rint evan gé li kus kö zös -
ség hez tar to zó nak ér zik ma gu kat, de
a kö zös ség még nem ta lált rá juk, ami
per sze az ő – oly kor tu da tos – „rej -
tőz kö dé sük” fe le lős sé ge is.

Eb ben az össze füg gés ben va jon
ho gyan vált ha tó ap ró pénz re stra té -
gi ánk jól csen gő cél ki tű zé se: „Látha-
tóanevangélikus”?! Ho gyan csal hat -
juk elő tíz ez ré vel „il le ga li tás ban élő”
test vé re in ket a név te len ség ho má lyá -
ból? Mennyit se gít het eb ben az egy -
szá za lé kos „mo soly kam pány”? 

To váb bi ége tő kér dés: mi lyen sze -
re pet játsz hat nak sza po ro dó ok ta tá -
si in téz mé nye ink a ki dol go zás alatt
ál ló, már na gyon várt új misszi ói
stra té gi ánk ban? Fon tos, hogy ép pen
ezen a te rü le ten ne le gyünk tü rel -
met le nek. Oly kor hal la ni már ke se -
rű meg jegy zé se ket: mi re me gyünk az
óvo dá ink kal, is ko lá ink kal? Ki mu -
tat ha tó-e már po zi tív ha tá suk a gyü -
le ke ze tek éle té re vagy akár a lel kész -
után pót lás ra? Hol kés nek a gyü -
möl csök? 

Va ló ban sür get a szük ség, ki va -
gyunk éhez ve ar ra, hogy vég re lás suk

mun kánk, erő fe szí té se ink ered mé -
nye it. Nem könnyű el fo gad ni az
apos to li fi gyel mez te tést: le het, hogy
más a ve tő és az ara tó. Ne künk ada -
tik az ül te tés, plán tá lás, ön tö zés szép,
de ne héz fel ada ta, és majd má sok fog -
nak szü re tel ni, ha a nö ve ke dést adó
Úr el ér ke zett nek lát ja az időt.

Mi, perc em ber kék ne he zen vi sel -
jük az Örök ké va ló „idő be osz tá sát”,
aki nek ezer esz ten dő annyi, mint a
teg na pi nap… Pe dig jó zan ésszel is
be lát ha tó len ne, hogy a kö zel négy
év ti ze des is ten te len agy mo sás lé lek-
és kö zös ség rom bo ló ha tá sát nem
le het két év ti zed alatt jó vá ten ni… Ép -
pen az ok ta tás és ne ve lés te rü le tén
szí vós mag ve tő mun ká ra és vég te len
tü re lem re van szük ség. A leg sür ge -
tőbb, hogy eh hez meg ta lál juk, il let -
ve ké pez zük az el hí vott, el kö te le zett
mag ve tő ket és ker té sze ket.

Fon tos, hogy in téz mé nye ink cél tu -
da tos mű köd te té se mel lett ne mond -
junk le gyü le ke ze te ink új ra élesz té sé -
nek, sőt akár új gyü le ke ze tek plán tá -
lásá nak esé lyé ről sem. Er re néz ve
akad né hány friss ta va szi rügy, új
haj tás kez de mény a dé li tá ja kon. Gon -
dol junk a hús vé ti EvÉletbenmeg je lent
tu dó sí tás ra a szar va si szór vány ban
szár ba szök ke nő gyü le ke zet ala pí tá si
kez de mé nye zés ről vagy az eb ben a
szám ban (fentebb) ol vas ha tó bó csai

be szá mo ló ra. Bó csán ép pen a fel tá ma -
dás ün ne pén hir det tük meg a gyü le -
ke zet „fel tá masz tá sá nak” esé lyét…

Az idei fa gyos nagy hét kö ze pén ért
min ket a nép szám lá lá si ada tok hideg -
zu ha nya, de mi re ezek a so rok hús -
vét után meg je len nek, re mény ség
sze rint érez zük már a győz tes ta vasz
élet újí tó le he le té nek ere jét. 

Ne fe led jük a ne künk is szó ló ígé -
re tet: a Fel tá ma dott előt tünk jár. Ha őt
kö vet jük, fe le lő sen el ve zet a jö vő be, és
ez az ígé ret nem csak a 214 965 „evan -
gé li kus ér zé sű” ta nít vány nak szól!

g Gáncs Pé tEr

Megszámláltattunk,éshíjávaltaláltattunk é gTájoló

GáncsPéterpüspök
DéliEgyházkerület

Úr va cso rás is ten tisz te let re gyűl tek össze a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Or szá gos Iro dá já nak dol go zói már ci us 28-án, nagy csü tör tö kön. Az
al kal mon SzemereiJános, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke hir -
det te Is ten igé jét, a li tur gi á ban Grendorf-BaloghMelinda if jú sá gi re fe rens
se géd ke zett.

A pré di ká ció alap igé jé ül 1Kor 15,14 szol gált: „HapedigKrisztusnemtá-
madtfel,akkorhiábavalóamiigehirdetésünk,dehiábavalóatihitetekis.”
A püs pök a nagy csü tör tö ki ese mé nyek hez kap cso ló dó an ar ról be szélt, hogy
Jé zus a ke nyér ben és a bor ban a sza ba dí tás cso dá ját mu tat ja meg, sze re te -
té nek je le it ad ja kör be. Hang sú lyoz ta: Jé zus fel tá ma dá sa nél kül hi á ba va ló az
úr va cso rai szer tar tás, az ige hir de tés, a lel ké szi és püs pö ki szol gá lat és az or -
szá gos iro da mű kö dé se is.

g Adá mi Má ria

Öröm mel fo gad ta el a Fő vá ro si Bün -
te tés-vég re haj tá si In té zet meg hí vá -
sát a Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li -
kus Egy ház ke rü let püs pö ke, aki lá to -
ga tá sa ke re té ben nagy csü tör tö ki is -
ten tisz te le ten hir det te Is ten igé jét
már ci us 28-án. SzemereiJános a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
misszi ó ért is fe le lős püs pö ke ként
ki emelt fi gyel met for dít a bün te tés-
vég re haj tás ban vég zett lel ké szi szol -
gá lat ra. (Ko ráb ban – gyü le ke ze ti lel -
kész ként – ma ga is rend sze res lá to -
ga tó ja volt a Du nán tú li Or szá gos

Bün te tés-vég re haj tá si In té zet ba -
racs kai ob jek tu má nak.)

Nagy csü tör tö ki ige hir de té sé ben
hat van két fog va tar tott előtt be szélt
a sza bad ság meg élé sé nek kü lön bö ző
le he tő sé ge i ről, ar ról, hogy az em ber
rá csok tól füg get le nül le het rab ság ban
vagy sza bad ság ban. Az is ten tisz te le ti
szol gá lat ban – az in té zet lel ké szei
mel lett – fog va tar tot tak is részt vet -
tek: bib li ai sza ka szo kat, imád sá go kat
ol vas tak fel, és az ün ne pi együtt lét ze -
nei ré szé ben is köz re mű köd tek. (Az
al kal mat kö ve tő en a fog va tar tot tak

sa ját ké szí té sű aján dé kot ad tak át a
ven dég ige hir de tő nek ma guk és az
in té zet ne vé ben.)

A nap fo lya mán Sze me rei Já nos
meg te kin tet te az in té zet I. ob jek tu mát,
tá jé ko zó dott a fog va tar tot tak ne ve lé -
sé vel és lel ki éle té vel kap cso la tos le -
he tő sé gek ről. A lá to ga tás vé gén kö szö -
ne tét fe jez te ki CsériZoltán ez re des,
bün te tés-vég re haj tá si fő ta ná csos, in -
té zet pa rancs nok nak – a jog sza bá -
lyok ál tal meg ha tá ro zot ta kon túl ta -
pasz talt – tá mo ga tó hoz zá ál lá sá ért.

g Er dé lyi Csa ba

PüspökilátogatásaFővárosiBüntetés-végrehajtásiIntézetben

A fel tá ma dás idei ün ne pén Bó csá ra
lá to ga tott GáncsPéter el nök-püs pök
és Lupták György, a Bács-Kis kun
Egy ház me gye es pe re se. So kak ban
fel me rült a kér dés: mi le het a baj Bó -
csán, hogy az el nök-püs pök sze mé -
lye sen ke res te fel az ezer nyolc száz la -
ko sú köz sé get a Du na–Ti sza kö zén. 

Ta lán a fris sen köz zé tett nép szám -
lá lá si ada tok szo mo rú szá mai, ta lán az
amúgy is nem ze ti sport nak szá mí tó ne -
ga tív hoz zá ál lás, pesszi miz mus te szi, de
ha egy ilyen ki csiny kö zös ség ben egy -
szer re je le nik meg a szór vány lel kész, az
egy ház me gye es pe re se és a ke rü let
püs pö ke, ak kor min den ki azt gon dol -
ja, hogy ott va la mi biz to san nincs
rend jén. Pe dig épp el len ke ző leg: a te -
le pü lés evan gé li ku sa i nak pász to ro lá sát
vég ző HomokiPál solt vad ker ti lel kész
fel ve té se nyo mán – negy ven év után –
új ra lel készt kap hat Bó csa és Táz lár. 

Az em lí tett nép szám lá lá si ada tok
sze rint a két te le pü lé sen össze sen
mint egy két száz har minc evan gé li kus
él, akik köré ben ar ra vo nat ko zó an is in -
dult egy fel mé rés, hogy – kö zö sen –
tud ná nak-e ön ál ló gyü le ke zet ként lel -
készt fo gad ni. A hús vét va sár na pi is ten -
tisz te le tet kö ve tő be szél ge té sen Vida
György gyü le ke ze ti fel ügye lő és Szőke-
Tóth Mihály, Bó csa köz ség pol gár -
mes te re örö mé nek adott han got, és tá -
mo ga tó an nyi lat ko zott az ön ál ló so dó
gyü le ke zet ter ve i vel kap cso lat ban. 

A le he tő ség az zal a re ménnyel ke -
cseg tet, hogy egy fej lő dő köz ség ben
„fel tá mad hat” az evan gé li kus gyü le ke -
zet. Iga zi ta va szi öröm hír ez!

g Szövegésfotó: Kiss Ta más

MiabajBócsán?
PüspökilátogatásBács-Kiskuntanyavilágában
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észa ki egy ház ke rü le ti köz gyű lés
Az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let köz gyű lé sét a 2005. évi IV. tv. 84. §
alap ján április19-én,pénteken14óraikezdettel az Eg ri Evan gé li kus Egy ház -
köz ség temp lo má ban (Eger, Vö rös mar ty u. 28.) tart juk. Az ülés vár ha tó -
an 18 órá ig tart. Er re az ülés re az egy ház ke rü let köz gyű lé sé nek sza va za ti és
ta nács ko zá si jog gal ren del ke ző tag ja it a 2005. évi IV. tv. 84. §. (1) be kez dé -
se alap ján tisz te let tel és sze re tet tel össze hív juk. Erős vár a mi Is te nünk!

Dr. Fáb ri György egyházkerületifelügyelő
Dr. Fa bi ny Ta más püspök

Könyv aján ló és -be mu ta tó: „El vé gez te tett”
Az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis Ala pít -
vány a Ma gyar Nem ze ti Ga lé ri á val és a Mun -
ká csy Ala pít vánnyal együtt mű köd ve evan gé li -
kus, gö rög ka to li kus, ró mai ka to li kus és re for -
má tus egy há zi ve ze tő ket kért fel ar ra, hogy Mun-
kácsy Mihály há rom is mert al ko tá sa előtt
mond ják el fe le ke ze tük meg kö ze lí té sé ből fa ka -
dó mű elem zé sü ket. A so ro zat hoz ala pít vá -
nyunk nem csak püs pö kö ket és teo ló gu so kat, ha -
nem egy há zi és vi lá gi ze né sze ket is fel kért, hogy
egy részt a fe le ke ze tek böj ti egy ház ze nei kin csét, más részt a mű vek ből
fa ka dó sa ját ze nei gon do la ta i kat is osszák meg a je len lé vők kel. 

A so ro zat cent ru má ban az a meg kö ze lí tés állt, hogy bár a tri ló gia al -
ko tá sa it és mű vé szet tör té ne ti ér tel me zé sü ket so kan is me rik, a mű vek va -
ló di teo ló gi ai tar tal má val még is ke ve sen ta lál koz nak. Jól le het a ke resz -
tény ség szá má ra köz pon ti je len tő sé gű nagy he ti ese mé nye ket dol goz zák
fel ezek a kö zel száz éves al ko tá sok, még sem volt még olyan kez de mé -
nye zés, amely nek se gít sé gé vel az ér dek lő dők a tri ló gia teo ló gi ai tar tal -
má ról hall hat tak vol na. Mint ahogy nem volt pél da még ar ra sem, hogy
kö tet for má já ban je len je nek meg a fe le ke ze tek sa já tos lel ki sé gé nek meg -
fe le lő, bib li kus ala po kon el hang zó meg kö ze lí té sek. 

Mun ká csy Mi hály Krisztus-trilógiájának ér tel me zé se a tár lat ve ze tők jó -
vol tá ból túl mu tat a mű vé szet tör té ne ti meg kö ze lí té sen, és az elem zés kö -
zép pont já ba a mű tár gyát, az az Krisz tus szen ve dés tör té ne tét he lye zi. 

A kö tet szer zői: BeerMiklós ka to li kus püs pök, FabinyTamás evan gé li -
kus püs pök, GáncsPéter evan gé li kus püs pök, JelenitsIstván pi a ris ta szer -
ze tes, KocsisFülöp gö rög ka to li kus püs pök, SzabóIstván re for má tus püs pök,
TernyákCsabaka to li kus ér sek, ZászkaliczkyZsuzsannamű vé szet tör té nész.

A ki ad vány áp ri lis 8-án je le nik meg, ára 3200 fo rint.
A könyv be mu ta tó áp ri lis 25-én, csü tör tö kön 18 óra kor lesz

a Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um ban (1053 Bu da pest, Ká ro lyi u. 16.).

Men tál hi gi é nés fó ku szú 
szo cio ló gi ai dok to ri prog ram 

a Sem mel weis Egye te men
Az Egyénekésközösségekerőforrásainakszociológiaiésmentálhigiénés
megközelítése cí mű szo cio ló gi ai dok to ri prog ram fel vé telt hir det a
2013/14-es tan év re dok to ri (PhD) kép zés re.

A Sem mel weis Egye tem Men tál hi gi é né In té ze te mun ka tár sa i nak
köz re mű kö dé sé vel zaj ló dok to ri prog ram az em be rek és cso por tok si -
ke res, a lel ki egész sé get fej lesz tő élet stra té gi á it és prob lé ma meg ol dó ké -
pes sé gét ku tat ja men tál hi gi é nés szem lé let tel, in ter disz cip li ná ris meg kö -
ze lí tés ben. A té ma ve ze tők és a meg hir de tett dok to ri té mák meg ta lál ha -
tók az in té zet hon lap ján (ezek től el té rő, de a prog ram pro fil já hoz jól il -
lesz ke dő té má val is le het je lent kez ni).

Jelentkezésihatáridő:május24.
Is mer ke dő mű helyt is szer ve zünk má jus 8-án, szer dán 14 óra kor; he -

lye: Bu da pest VI II. ker., Nagy vá rad tér 4. fsz. 81. Az ér dek lő dők má jus
2-ig küld he tik el a té ma ter vü ket.

To váb bi tá jé ko zó dás és in for má ci ók: a mental.usn.hu/index.php/hu/dok-
tori-kepzes és a phd.sote.huvagy a phd.sote.hu/felveteli hon la pon, il let ve
a dok to ri prog ram tit ká rá nál, dr. Martos Tamásnál: mar tos@men -
tal.usn.hu.

Meg hí vó to vább kép ző kon zul tá ci ó ra
A gyü le ke ze ti mun ka társ-kép ző vég zett hall ga tói ré szé re to vább kép ző kon -
zul tá ci ót tar tunk áp ri lis 12–14. kö zött Pi lis csa bán, a Bé thel Evan gé li kus
Misszi ói Ott hon ban (Szé che nyi u. 8–12.). Je lent kez ni le het a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá ja cí mén PolyákKata test vé -
rünk nél (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.), te le fo non a 20/824-2013-as szá -
mon vagy a ka ta.po lyak@lu the ran.hu e-mail cí men áp ri lis 3-ig.

A rész vé tel és az el lá tás té rí tés men tes. A rész le tes prog ra mot ké sőbb
pos táz zuk a részt ve vők nek. Öröm mel vár juk min den ér dek lő dő és vég -
zett hall ga tón kat.

D. SzE bik Im rE nyugalmazottpüspök,tanfolyamvezető
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Krisz tus fel tá ma dá sa hús vé ti örö -
met és re mény sé get aján dé koz ne -
künk. Nem szük ség sze rű, hogy az
em be ri ség éle te a pénz ha tal ma alatt
ros ka doz zon. A vi lág meg ha tá ro zó -
ja min den el len ke ző lát szat el le né re
nem a sze mély től el sza ka dó gaz da -
ság vagy az em be ri ön zés, nem is a
nyers erő szak, ha nem a min den ha -
tó Is ten sze re te te. Az ő aka ra tá nak
ke re sé se és kö ve té se a leg ne me sebb
er köl csi mér ce.

Hús vét kor az em ber vi lág ra új re -
mény ség vir rad. Ez a vi lá gos ság a sö -
tét ség ben ra gyog, az egy ház szol gá -
la tán ke resz tül pe dig szer te szét árad.
Nagy pén tek ke reszt je és hús vét üres
sír ja együtt hir de tik a mai vi lág nak,
hogy győ zött a ha lá lon az élet. Jé zus
fel tá ma dá sá nak öröm hí re aján dé -
koz za meg az em bert, a csa lá dot, a
kö zös sé get, az egy há zat és a vi lá got
az zal az iga zi erő vel, amely al kal mas
az élet ér té ke seb bé té te lé re.

Tud juk, hogy a ha lált le győ ző élet
re mény sé gé ben lesz a fi a tal má so kat
el fo ga dó if jú vá, a szü lő ér ték hor do -
zó édes apá vá és édes anyá vá, majd
meg be csült nagy szü lő vé; a ha za így
vá lik sze re tett szü lő föld dé, és ben ne
min den em ber úti társ sá. Ezért az em -
be ri éle tek, kap cso la ta i nk és kö zös -
sé ge ink meg úju lá sá ért imád ko zunk.

Fel tá madt Krisz tus! Va ló ban fel tá -
madt! Di csér jük az Urat!

2013. hús vét

Húsvétiüzenet

Dr. Er dő Pé tEr s. k. StE in bach Jó zsEf s. k. Dr. Fischl Vil mos s. k.
bíboros elnök főtitkár

Ma gyar Ka to li kus Egy ház  Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa

A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak tag egy há zai:

Dr. Bölcs kEi Gusz táv s. k., reformátuspüspök,azsinatlelkészielnöke
Gáncs Pé tEr s. k., evangélikuselnök-püspök

Papp Já nos s. k., baptistaegyházelnök
Pa ta ky Al bErt s. k., pünkösdiegyházelnök

CsEr nák Ist ván s. k., metodistaszuperintendens
Dr. Frank HE gE dűs s. k., anglikánkáplán

Ar szE ni osz Kar da mák isz s. k., metropolita, Ma gyar or szá gi Ort ho dox Ex harc há tus
Mark Go lov kov s. k., érsek, Orosz Or to dox Egy ház Ma gyar Egy ház me gyé je

Si lu an Ma nu i la s. k., püspök, Ma gyar or szá gi Ro mán Or to dox Egy ház
Pan tE lic Lu ki jan s. k., püspök, Bu dai Szerb Or to dox Egy ház me gye

Kir kov Vla di mir s. k., elnök, Ma gyar or szá gi Bol gár Or to dox Egy ház

Az al kalmat meg nyitva D. Szebik
Imréné kö szön töt te az egy be gyűl te -
ket, akik kö zül né há nyat fér je is el kí -
sért a csen des nap ra. Ked ves gesz tus -
ként gyer tyát gyúj tott azok nak a
pap nék nak az em lé ké re, akik az elő -
ző esz ten dei al ka lom óta huny tak el.
D.SzebikImre nyu gal ma zott püs pök
pe dig imád ság ban kért ál dást, tü rel -
met és erőt a be teg sé gek kel, testi
gyen ge ség gel küz dő lel kész fe le sé -
gek éle té re.

A kez dő áhí ta tot a ren dez vény nek
is he lyet adó, ven dég lá tó gyü le ke zet
lel ké sze, Gerőfinédr.BrebovszkyÉva
tar tot ta. Több szent írá si hely re hi vat -
koz va fej tet te ki, hogy mit is je lent az
Úr tü rel me: ez a köz tes ál la pot Is ten
ha rag ja és ke gyel me kö zött. Ószö vet -
sé gi pél dá kon ke resz tül mu tat ta be,
hogy Is ten to le ran ci á já nak is van
ha tá ra. Így idéz te fel pél dá ul Mó zes
alak ját, aki ve ze tői gyen ge sé ge, ké tel -
ke dő, oly kor erőt len hi te bün te té se -
ként nem lép he tett be az ígé ret föld -

jé re. A lel kész nő ugyan ak kor rá mu -
ta tott ar ra, hogy Is ten „be ha tá rolt”
tü rel me ha tár ta lan sze re te té nek áll a
szol gá la tá ban, vagy is az em ber meg -
té ré sét, Krisz tus hoz for du lá sát mun -
kál ja. 

Szel le mes kép pel in dí tot ta elő -
adá sát SefcsikZoltán szek szár di lel -
ki pász tor, aki ar ról be szélt (képün-
kön), hogy mi ként ke zel het jük okos
tü re lem mel az evan gé li kus egy há -
zunk ban is ta pasz tal ha tó ke gyes ség -

be li kü lön bö ző sé ge ket. A Sa la mon
temp lo má nak ka pu já ban egy kor volt
két osz lop ra hív ta fel a fi gyel met. Aki
Is ten há zá ba be akart lép ni, an nak
min dig a Já kin ról és Bo áz ról el ne ve -
zett osz lo pok közt kel lett el ha lad nia.
A to le ran ci á hoz is egy kö zép út ve zet.
Az igaz ság és a sze re tet „osz lop fái”
kö zött kell meg ta lál nia az em ber nek
a he lyes arányt, il le tő leg irányt. 

A kö zép irány meg ta lá lá sá ban Pál
apos tol és a re for má to rok nyom do -
ka i ban jár ha tunk, akik Krisz tust he -

lyez ték lá tá suk kö zép pont já ba. Így
tud ták di na mi kus mó don meg ítél ni
a to le ran cia ha tá ra it. Az apos tol ek -
kép pen in ti az efe zu si gyü le ke ze tet:
„JussatokegyetértésreazÚrban.”

Aki Pál ké pe sze rint gon dol ko dik
– hogy tud ni il lik va la mennyi en a
Krisz tus tes té nek tag jai va gyunk –,
an nak nem okoz hat gon dot a ke gyes -
sé gét más ként meg élő test vér el fo -
ga dá sa.

A pap nék csen des nap já ra ér ke zett
né met ven dég, BeatePeschke asszony
a Ba jor Pap nész övet ség kö szön té sét
ad ta át. Ér de kes in for má ci ó val is
szol gált a la kó he lyét il le tő en. Augs -
burg vá ro sá ban – ahol nem csu pán
a re for má to ra ink ál tal meg fo gal ma -
zott hit val lást fo gad ták el év szá za -
dok kal ez előtt – ma száz negy ven
kü lön bö ző fe le ke zet ből, kul tú rá ból
ér ke zett em ber él. Min den har ma dik
la kos be ván dor ló. De már 1650-ben
dön tés szü le tett ar ról, hogy min den
év au gusz tus 8-án em lé kez ze nek
meg a bé ke (to le ran cia) nap já ról. 

Augs burg ban 1950 óta ez a nap is
hi va ta los sza bad nap, ame lyet a vá ros
pi ac te rén ki ra ko dó vá sár ral, az egyes
et ni kai kö zös sé gek spe ci a li tá sa i nak
be mu ta tá sá val ün ne pel nek meg.
Szép pél dá ja ez an nak, ho gyan ta nul -
ha tó és örö kít he tő át a to le ran cia. A
ke resz tény egy há zak pe dig jó al kal -
mat ta lál hat nak eb ben a nap ban ar -
ra, hogy az em ber sze re te ten ke resz -
tül Is ten ha tár ta lan sze re te té re hív -
has sák fel a fi gyel met.

Is ten te rem tett vi lá gá nak tisz te let -
ben tar tá sá ról be szélt BenczúrLász-
lóYbl-dí jas épí tész, az Észa ki Egy ház -
ke rü let tisz te let be li fel ügye lő je is,
aki – ebéd után – a szak rá lis épí té -
szet ről val lott al ko tá sai be mu ta tá sá -
val. Az idén már ci us 15-én a Ma gyar
Ér dem rend Lo vag ke reszt (pol gá ri
ta go zat) ki tün te tés ben ré sze sült „lel -
kész fiú” sza va i ból ki de rült, min dig is
ke gye lem nek tar tot ta, hogy épü le tet
emel he tett Is ten je len lé té nek.

Jé zus nak em be ri ér te lem mel fel -
fog ha tat lan, vég te len sze re te té re hív -
ta fel a fi gyel met e so rok író ja, ami -
kor fel ol vas ta a zá ró áhí tat alap já ul
szol gá ló egyet len ige ver set. Eb ben
ma ga a Mes ter kész te ti ön vizs gá lat -
ra hí ve it: „…ateszemedazértgonosz,
merténjóvagyok?” (Mt 20,15) 

g B. Pin tér Már ta

Tolerancia,demeddig?Krisztusig!
b Hajszálpontosanötvenengyűltekösszeavirágvasárnapotmegelőző
szombatonBudapesten,aDeáktérievangélikusgyülekezetnagyter-
mében,hogyrésztvegyenekanyugdíjaspapnékéspapnőkévenként
megrendezésrekerülőcsendesnapján.Idénaszervezőkaztatémát
választottákazalkalomra,amelyegyházunk2013-asesztendejénekis
kijelöltmottója:Re for má ció és to le ran cia.Atémacímetugyanakkor
izgalmaskérdésséformáltákát:To le ran cia, de med dig?

Meg pá lyáz ha tó aka dály men tes lak rész 
a Si ló lakóott hon ban

Pi lis csa bán a Si ló La kó ott hon ban rész ben ön el lá tó, fi a tal fel nőtt moz -
gás sé rült sze mély vagy há zas pár ré szé re szo ba-kony ha-für dő szo bás, aka -
dály men tes lak rész meg pá lyáz ha tó.

Jelentkezésihatáridő:április15. Je lent ke zés e-mail ben: kft@fe be.ax e le -
ro.net vagy pos tai úton: Si ló La kó ott hon, 2081 Pi lis csa ba, Jó zsef At ti la u.
7–9. A rész le tek ről ér dek lőd ni a 26/575-590-es te le fon szá mon le het.

Kér jük, je lent ke zé sük hez rö vid ön élet raj zot és mo ti vá ci ós le ve let csa -
tol ni szí ves ked je nek!
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g Dr. Sch nEl lEr Ist ván

Tö rés vo na lak azon ban nem csak a
ka to li kus egy ház ban, ha nem a pro tes -
táns egy há zak ban is fel lel he tők, sőt az
egész ke resz tény sé get is át hat ják. Hol
a fel szí nen, hol a fel szín alatt. Evan gé -
li kus egy há zunk ban is ér zé kel he tők el -
len té tek a fun da men ta liz mus és a li -
be ra liz mus, a há zas ság fel bont ha tó -
sá ga vagy ép pen az azo nos ne mű ek
há zas sá ga, a ho mo sze xu á li sok pap pá
szen te lé se, avagy a na pi po li ti ká hoz
va ló vi szony kér dé sé ben.

A tö rés vo na lak még mé lyeb bek az
egy há zak és az el vi lá gi a so dott tár sa dal -
mi kör nye zet kö zött. Az szin te ma gá -
tól ér te tő dő nek lát szik, hogy va sár nap
az em be rek a temp lom he lyett a fo -
gyasz tás temp lo ma i ba, a be vá sár ló köz -
pon tok ba jár nak. Az eu ró pai par la -
men tek sor ra tör vény be fog lal ják az
azo nos ne mű ek há zas sá gát, né hány or -
szág ban a ke reszt lát ha tó vi se lé se vált
til tot tá. Az Egye sült Ál la mok ban a teo -
ló gia el vég zé se után a ka to li kus pa pok -
tól ujj le nyo ma tot vesz nek, po ten ci á -
lis bű nö zők ként ke ze lik őket. 

A sze ku la ri zá ció fel gyor sult fo lya -
ma tá ban, a sze ku la ri zált tár sa dal -
mak ban a ke resz tény ér té kek el tű nő -
ben van nak, il let ve vé dett szi ge tek re,
a csök ke nő lét szá mú ke resz tény kö -
zös sé gek te rü le té re szo rul nak vissza.
Szo cio ló gi ai fel mé ré sek bi zo nyít ják,
hogy a val lá su kat gya kor lók, a rend -
sze re sen temp lom ba já rók szá ma
igen csak vissza szo rult, a tár sa da lom
több sé ge „gya kor ló ma te ri a lis ta” lett. 

Az eu ró pai al kot mány ban szé -
gyen szem re nem for dul elő a ke resz -
tény szó. Az még rend jén va ló le het -
ne, hogy Is ten ma ga nem ke rül be le
eb be az alap ve tés be, hi szen a de mok -
ra ti kus já ték sza bá lyok sze rint a hí vők
ki sebb ség ben vol ná nak, azon ban az,
hogy az eu ró pai kul tú ra és ci vi li zá -
ció alap ját meg te rem tő ke resz tény -
ség mint a kul tu rá lis em lé ke zet meg -
ha tá ro zó ja ki ma radt, tra gi kus em lé -
ke zet ki esés re utal.

* * *

Ró ma püs pö ké nek meg vá lasz tá sa
tisz te let re mél tó gyor sa ság gal le zaj -
lott. A leg töb ben örül tek, hogy a lét -
szá muk ban di na mi ku san nö vek vő
la tin-ame ri kai ke resz té nyek kö zül
ke rült ki az új pá pa. Ferencről tud ni
le het, hogy a sze gé nyek gyá mo lí tó -
ja, a tár sa dal mi igaz ság ta lan ság kri -
ti ku sa. Ka to li kus test vé re ink örül tek,
a vi lág meg nyu go dott. Az ENSZ fő -
tit ká ra, az Ame ri kai Egye sült Ál la -
mok és az Eu ró pai Bi zott ság el nö ke,
va la mint szá mos ál lam fő gra tu lált, jó
egész sé get és gyü möl csö ző te vé -
keny sé get kí vánt. Lát szó lag min den
vissza zök kent a nor má lis ke rék vá gás -
ba. A pá pai trón nem üres, a ka to li -
kus egy ház nak is mét van fő pász to ra. 

Új ra és új ra fel me rül azon ban a ke -
resz tény egy ség, az öku me né kér dé -
se. Az előb bi ek ben jel lem zett hely zet -
ben ugyan is ez a kér dés egy re sú lyo -

sab bá vá lik. Ho gyan fog a ki sebb ség -
be szo rult ke resz tény ség a vi lág sor -
sá ra vagy – le gyünk sze ré nyeb bek –
Eu ró pa jö vő jé re hat ni? Va jon az új pá -
pa ho gyan fog vi szo nyul ni eh hez a leg -
in kább el vi lá gi a so dott kon ti nens hez?

Szá munk ra – és ter mé sze te sen
az egész vi lág szá má ra – még is több
a nyi tott kér dés, mint a meg vá la szolt.

Va jon ho gyan fog vi szo nyul ni a ke -
resz tény egy ség hez, az öku me né -
hez, az egy há zak kö ze le dé sé hez?
Ho gyan vi szo nyul majd a töb bi vi lág -
val lás hoz, sőt a val lás ta lan vi lág hoz?
Szá munk ra, eu ró pa i ak szá má ra – s
ezen be lül pro tes táns eu ró pa i ak szá -
má ra – ezek kulcs kér dé sek. 

Meg hall ja-e pél dá ul az új pá pa
azon né met ke resz tény ve ze tő ér tel -
mi sé gi ek hang ját, akik – Ökumené
most cím mel – 2012 őszén tet ték köz -
zé fel hí vá su kat? (Azaláíróknévsorát
lásdakeretben.) Ezen ér tel mi sé gi ek
egy ré sze ka to li kus, má sik ré sze
evan gé li kus. Sür ge tő hang juk azon -
na li és gya kor la ti lé pe se ket kö ve tel.
Az aláb bi ak ban eb ből a fel hí vás ból
idé zünk: 

„Az elkövetkezendő években ke-
resztényekazegészvilágonazegyház-
történelemkétkiemelkedőeseményé-
reemlékeznek:ötvenévesaII.vatiká-
nizsinat,ötszázévesareformáció.Né-
metországbana»Luther-évtized«fel-
adata, hogy előkészítve és értékelve
szolgáljaatörténelmidátumot,hogy
visszapillantvaatörténelemecezúrá-
járanecsakamiországunknakmu-
tassaeztbe.Mindkéteseményugyan-
isnemcsakegyhitvallástérint,hanem
kihívásmindannyiunkszámára,éskü-
lönösképpenegylehetőség,ésnemis
csakazegyházakszámára…

MivelIstenakeresztségbennekünk
a Jézus Krisztussal való közösséget
ajándékozta,amegkereszteltekmint
testvérekösszevannakkötve.Őkalkot-
ják–mintIstennépeésKrisztustes-
te–azegyEgyházat,ahogyazt Cre -
dónk ban megvalljuk.Ezértmegparan-
csoltatott,hogyezaszellemiegységlát-
hatóformábanisalakotöltsön.

Lu ther Már ton azegyházatmeg-
újítaniakarta,ésnemszétszakítani.
Azegyházegységétakarta,hogyez-
általavilághiggyen.Ahitvallások
sokféleségénekbevezetésétegyterüle-
tenkifejezettenkivitelezhetetlennekés

nemhelyénvalónaktartotta.A Con -
fes sio Au gus ta na, alutherihitvallás
ishangsúlyozzaazegyházegységének
szükségességét…

Mégissorkerültazegyházszaka-
dásra.Voltakmélyenszántókülönbö-
zőségekésfélreértések,deaszakadás-
naknemcsakteológiai,hanemkézzel-
foghatópolitikaiokaiisvoltak:nem
avallásimeggyőződésvezetettoda,
hogyvalakievangélikusvagyrómai
katolikuslett,hanemalakóhely.A
tartományuraihatároztákmegla-
kosságukhitvallását…

Azegyházegységeutánivágynyo-
matékoskifejeződésevoltmegtapasz-
talhatóaII.vatikánizsinaton(1962–
1965),amelynemcsakpasztorális,ha-
nemökumenikusmegújulásérdekében
iskerültösszehívásra.Azsinategyik
központidokumentuma,azökumeniz-
musrólszólódekrétumakeresztény
nőkésférfiakszámárakötelességgéte-
szi,hogyakeresztényegyházegységé-
nekhelyreállításáérttegyenek…

Nemtehetjükfélreazegészegyház
egységéértvalóügyünketegészenad-

dig,mígazegyházivezetésekközötta
hivatás-ésúrvacsora-felfogásközöt-
ti teológiaiegység létrenemjön.És
nemszabad,hogyelégedetteklegyünk
azzalacéllal,hogyazegyházakegy-
mástmintegyházatelismerjék.Még
akkor sem, ha ez ma még messze
van:ezacélszükséges,azonbantúlke-
vés!Nemaszakadásmegerősítésével
akarunkmegbékélni,hanemmegélt
egységetakarunkatörténelmilegki-
fejlődöttsokféleségtudatában…

Kétségtelen,hogyvannakazúrva-
csora,ahivatalésazegyháztekinte-
tébenkülönbözőpozíciók.Adöntő
azonbanmégiscsakaz,hogyezeka
különbségekaszakadásfenntartását
nemindokolják.

Mindkétegyházbannagyazegység
utánivágyakozás.Ahasadáskövet-
kezményeitkereszténynőkésférfiak
napmintnapfájdalmasanérzékelik.
Értékeljük az utóbbi évtizedekben
azökumenéérdekébentettelőrelépé-
sekerőfeszítéseit.Hálásakvagyunk,
hogyahelyiközösségekhitbenésa
gyakorlatiegyüttműködésbenszerzett
tapasztalataigyorsabbanfejlődtek,
mintazintézményiésteológiaitisz-
tázásifolyamatok.

Azegyházivezetésekhezfolyamo-
dunk,hogyahelyigyülekezetekbenel-
ért tényszerű fejlődéseket úgy irá-
nyítsák,hogyazökumenéneahitval-
lásokközöttisenkiföldjéreérkezzen,
hanemáthidaljaazegyházainkkö-
zöttiszakadást.Agyülekezetekhezfo-
lyamodunk,hogyazökumenétvigyék
előre,közösenalakítsákazegyházi
életet,közösenhasználjákatereket,
éstörekedjenekaszervezetiegységre.
Mintareformációországánakkeresz-
tényei különös felelősséggel tarto-
zunkazért,hogyközöshitünketegy
közösegyházbanéljük.”

(Egy[et len] egy ház va gyunk [Wir
sind ei ne Kirche]. Die Zeit, 2012.
szep tem ber 6. – Ford. a szer ző.)

* * *

Ter mé sze te sen mi is tisz tá ban va -
gyunk az zal, hogy teo ló gu sok so ka -
sá ga fog lal ko zott a kö ze le dés gon do -
la tá val, hi szen pél dá ul az 1999-ben
meg szü le tett ka to li kus–evan gé li kus
Közösnyilatkozatamegigazulásról
elő ké szí té se igen sok, tu laj don kép -
pen év ti ze de kig tar tó mun ká val járt.
Vall juk meg ugyan ak kor, hogy a
nyi lat ko zat ha tá sa leg alább is mér sé -
kelt volt. 

Egy fe lől azért, mert a teo ló gi ai
meg fo gal ma zá sok és az azok hoz fű -
zött, mind két ol dal ról szár ma zó ki -
egé szí té sek a nyi lat ko zat tar tal mát
túl bo nyo lí tot ták. (Nem va ló szí nű,
hogy egy át la gos hí vő ezt el ol vas ta és
el sa já tí tot ta vol na. Sej té sem sze rint
még az ér tel mi sé gi hí vők is le tet ték
a har ma dik-ne gye dik ol dal után.)
Más részt azért, mert a nyi lat ko zat el -
le né re igen sok el kü lö nü lést szol gá -
ló gya kor lat ma radt fenn. 

Csak pél dá nak oká ért em lí tem,
hogy a 2003-ban meg ren de zett ber -
li ni Kirchen tag al kal má val tar tott
öku me ni kus úr va cso ra osz tás után az
ak ko ri pá pa az azon részt ve vő lel ké -
sze ket el til tot ta. A gya kor lat ban to -
vább ra is ket tős es ke tés szük sé ges ah -
hoz, hogy egy ve gyes há zas ság ér vé -
nyes le gyen, a pro tes táns egy há zak
lel ké szi or di ná ci ó ját a ka to li kus egy -
ház nem fo gad ja el, stb.

Az azon na li egy ség re va ló fel hí vás
hang ja ter mé sze te sen nem előz mény
nél kü li. Leg hí re sebb pél dá ja a ta izéi
öku me ni kus kö zös ség, amely ben az
1980-as évek ben a vi lág húsz or szá gá -
ból ér ke zett nyolc van ka to li kus és
evan gé li kus test vér élt együtt. Roger
test vér már 1978-ban így fo gal ma zott: 

„Azegyházmaavilágtörténelem
egyiklegnagyobbkihívásaelőttáll:
eléggétudatábanvan-eannak,hogy
egyedülihelykéntabbanahelyzetben
van,hogyazemberiségegészcsalád-
jaszámáraazuniverzálisközösségés
testvériességerjesztőjelegyen?

Azért,hogyeztazerjesztéstazem-
berek között elterjeszthesse, egyetlen
előfeltételnekkellteljesülnie:azazon-
nalimegbékélésnekakeresztényekkö-
zött.Hogyantudnaegymegbékéletlen
azemberekközöttaszeretetIstenérehi-
vatkozniésmásokatasajátéletükse-
gítségévelIstenhezvezetni?Tudnak-e
akeresztényektovábbraisőszinténaz
ökumenizmusról beszélni, ha nem
tudnak megbékélni konkrét formá-
banésazonnal?Hacsakazokatsze-
retik,akikőketviszontszeretik,éshoz-
zájuk hasonlítanak – nem teszik-e
ugyaneztahitetlenekis?Akeresztények
közöttikövetkezetlenségelvesziszavuk
hitelességét,éskiűziazújgenerációtaz
egyházakból.” (FrèreRoger:EinerLiebe
Staunen. Her der, Fre i burg, 1980. –
Ford. a szer ző.)

Pró fé tai sza vak – mond hat nánk.
Azon ban most nem az a dol gunk,

hogy vissza fe lé te kint ges sünk, ha nem
az, hogy vá ra ko zá sun kat ön ma gunk -
kal és a töb bi ke resz ténnyel szem ben
fo gal maz zuk meg, kü lö nös te kin -
tet tel a ró mai ka to li kus egy ház ra s an -
nak fe jé re.

Sze ret nénk, ha a ke reszt ség kö zös -
sé ge mel lett igei és úr va cso rai kö zös -
ség jön ne lét re egy há za ink kö zött.
Sze ret nénk, ha kö zö sen ré sze sed het -
nénk az eu cha risz tia, illet ve az úr va -
cso ra szent sé gé ben. Sze ret nénk, ha
az egy ház ban szol gá ló lel ké sze ket,
pa po kat az egy há zi in téz mé nyek
köl csö nö sen el is mer nénk. Sze ret -
nénk, ha a há zas ság ál dott sá gát az
egy há zak hi va ta lo san is el fo gad nák,
bár me lyik ke resz tény temp lom ban
kö tik is meg. Rö vi den és ve lő sen, ha
a ke resz tény egy ház egy sé ge a gya -
kor lat ban meg va ló sul na, és nem kel -
le ne meg vár ni, míg a teo ló gu sok a
köz ben ki ürü lő temp lo mok ról meg -
fe led kez ve a hit té te le ket el mé le ti leg
egyez te tik.

* * *

Mind ez per sze nem je len ti azt, hogy
az egy há zak in téz mé nye sen egye sül -
je nek. Tart sák meg szer ve ze ti kü lön -
ál lá su kat, sok szí nű sa já tos kö zös sé -
ge i ket, teo ló gi ai és mű vé szi sa já tos -
sá ga i kat, ün ne pi ön ki fe je zé sü ket. Az
egy sé get a sok fé le ség ben ve gyék ko -
mo lyan és őriz zék meg. 

Az el kö vet ke ző kor szak ban a kö -
ze le dés re mél he tő leg ki fog ter jed ni
a ke resz tény sé gen kí vü li vi lág val lá -
sok kal tör té nő pár be széd re is. Nagy
szük ség van a zsi dó ság gal, az isz lám -
mal, sőt a budd hiz mus sal és a ke leti
val lá sok kal foly ta tott pár be széd re. A
vi lá gun kat át ha tó fo gyasz tói ma te ri -
a liz mus, a transz cen dens ér té kek kel
szem be ni kö zöm bös ség ar ra szó lít
min den szel le mi ér té kek ben hí vő
em bert, hogy a kö zö set ke res se még
a sa ját egy há zá hoz, val lá sá hoz nem
tar to zó hí vő em ber ben is. Er re már
igen sok kö ve ten dő pél dát lá tunk ko -
runk ban, töb bek kö zött Thomas
Merton ka to li kus szer ze tes zen budd -
hiz mus sal foly ta tott pár be szé dé ben,
Hans Küng vi lág val lá sok ra nyi tott
teo ló gi á já ban vagy ép pen Albert
Schweitzer gyó gyí tó pél dá já ban. 

A pár be széd csak igen ma gas szin -
ten ered mé nyez het kö ze le dést, s ha
ez nem tör té nik meg, ma rad az egy -
re ter je dő ezo te ri kus ira tok ban meg -
je le nő val lá sos tur mix. Ah hoz azon -
ban, hogy a vi lág val lá sok kal va ló
pár be széd meg in dul jon, hat ha tó san
elő kell se gí te ni a ke resz tény egy há -
zak egye te mes egy sé gét. Vá ra ko zás -
sal te kin tünk az új pá pa, Fe renc e té -
ren ki fej ten dő mű kö dé se elé.

A szerző építészmérnök, egyetemi
tanár

„Ökumenikusgondolatok”apápaválasztásapropóján

A né met kö zös nyi lat ko za tot alá írók név so ra
ThomasBach, a Né met Olim pi ai Bi zott ság el nö ke; AndreasBarner, az evan -
gé li kus egy há zi na pok bi zott sá gá nak el nök sé gi tag ja; GünterBrakelmann
evan gé li kus teo ló gus; AndreasFelger szob rász és fes tő; ChristianFührer
nyu gal ma zott lel kész; GerdaHasselfeldt, a Bun des tag CSU (Ba jor Ke resz -
tény szo ci á lis Unió) tar to má nyi cso port já nak el nö ke; GüntherJauch új -
ság író; HansJoas szo cio ló gus, fi lo zó fus; FriedrichKronenberg, a Né met
Ka to li ku sok Köz pon ti Bi zott sá gá nak tit ká ra; NorbertLammert, a Bun des -
tag el nö ke; HansMaier; a Né met Ka to li ku sok Köz pon ti Bi zott sá gá nak el -
nö ke; ThomasdeMaizière vé del mi mi nisz ter; EckhardNagel, a má so dik
öku me ni kus egy há zi na pok evan gé li kus el nö ke; OttoHermannPesch ró -
mai ka to li kus teo ló gus; AnnetteSchavan teo ló gus-pe da gó gus, a Né met
Ke resz tény de mok ra ta Unió (CDU) el nök he lyet te se; UweSchneidewind
gaz da ság ku ta tó (klí ma, kör nye zet, ener gia); ArnoldStadler író; Frank-Wal-
terSteinmeier, Né met or szág Szo ci ál de mok ra ta Párt já nak (SPD) frak ció -
ve ze tő je, volt mi nisz ter; WolfgangThierse kul tú ra ku ta tó, ger ma nis ta, a Bun -
des tag el nök he lyet te se; GüntherUecker szob rász; MichaelVesper,szocio-
lógus, a Né met Olim pi ai Bi zott ság fő igaz ga tó ja; AntjeVollmer teo ló gus,
a Bun des tag el nök he lyet te se; RichardvonWeizsäcker, 1984–1994 kö zött
ál lam el nök, a né met evan gé li kus egy há zi na pok több szö rös el nö ke.

b Mintegyhatszázévótaelőszörfordultelő,hogyhivatalbanlévőpápa
lemondott,visszavonult,„nyugdíjaslett”.XVI. Be ne dek lemondásának
hírérelegtöbbünkelsőreakciójaatiszteletadásvolt.Hiszennagylel-
kierőkellahhoz,hogyvalakibelássa:feladatátmárnemtudjamegfe-
lelőenellátni.AlegtöbbkommentárJo seph Alois Rat zin ger őszinte-
ségétméltatta,bárvoltakhangok,amelyekmélyebbösszefüggésekre
utaltak.Néhányanrámutattakarrais,hogyakatolikusegyházatnagy
törésvonalakszabdalják,akívülrőlláthatóegységbelülcsakigenne-
hezenőrizhetőmeg.Afelszabadításteológiája,afeministateológia,a
papinőtlenség,acölibátus,anőkpappászenteléséneklehetősége,az
azonosneműekházassága,afogamzásgátlás,apedofilbotrányoksezek
elkendőzése–ésmégsorolhatnánk–mélyenmegosztjaakatolikusegy-
házat.Többekszerintezekkelakihívásokkalnemtudottvagynemakart
szembenézni–vagyéppenséggelmegküzdeni–XVI. Be ne dek, sezért
mondottle,áthárítvaamegoldástvárhatóanfiatalabbutódjára.
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– Ilyen ma gas ki tün te tést so ha sem
re mél tem. Ko ráb ban már meg kap -
tam a Jó zsef At ti la-dí jat, és nem
gon dol tam vol na, hogy több re is
ér de mes len nék. Úgy lát szik,
het ven ötö dik szü le tés na pom
té nye gon dol kod tat ta el a
mi nisz ter el nö köt, s az in -
dok lás sze rint élet pá lya-ju ta -
lom volt a kö zép ke reszt a
csil lag gal. Ami kor ÁderJános
köz tár sa sá gi el nök től meg -
kap tam a zöld do bo zo kat, a
kéz fo gás nál meg je gyez tem,
hogy ami en gem il let, meg va -
gyok tisz tel ve, ám a ki tün te -
tést ösz tön zés nek ve szem az
el kö vet ke ző hu szon öt év ben
még el vég zen dő mun kám hoz. Ezen
mo soly gott az elnök úr. 

Ami kor vissza tér tem a szék so rok ba,
kér dez te is a két mel let tem ülő – Szé-
lesGábor üz let em ber és PolgárJudit
sakk nagy mes ter –, hogy mi vel si ke rült
fel vi dí ta nom a köz tár sa ság el nö két.

Vár bé li ked ves ba rá tom, Buzinkay
Géza tu dós saj tó tör té nész fi gyel -
mez te tett ar ra, ami eszem be sem ju -

tott, hogy déd nagy apám, VésziJózsef
mint a PesterLloyd fő szer kesz tő je és
nagy apám, Molnár Ferenc szin tén
toll for ga tó ként még a há bo rú előtt

egy aránt Cor vin-lán cot ka pott, te hát
a nyom do kuk ba lép tem.

–Azutóbbiidőbena He ti Vá lasz -
ban isolvashatjukjegyzeteit…

– Hó na pok kal ez előtt a HetiVá-
lasz fő szer kesz tő je, BorókaiGábor
kül dött egy le ve let, kér dez ve, hogy
ha von ta egy szer ír nék-e az Utóirat
ro vat ba, még hoz zá ar ról, ami ről csak
aka rok. Mi vel a he ti lap sze rin tem ki -

egyen sú lyo zott hang vé te lű és ní vós,
öröm mel vál lal tam a fel ké rést. Több -
nyi re ang li ai je len sé gek ről írok, kü -
lö nö sen, ha ak tu á lis ma gyar or szá gi
át hal lá suk is van.

–MikorlátogatlegközelebbMa-
gyarországra?

– Az ün ne pi könyv hét al kal má ból
is mét Bu da pest re ér ke zem. A Kor -
társ Ki adó nál új köny vem je le nik
meg Tamperdü–szertelenmemoár
cím mel. Ez MarcelProust hal ha tat -
lan tri ló gi á já ra (À la recherchedu
tempsperdu–Azeltűntidőnyomá-
ban) utal.

Új ra ol vas tam LevelekZug-
ligetből cím mel 2004-ben jó
fo gad ta tás ban ré sze sült re -
gé nye met, és le ír tam mind -
azt, ami az ab ban fog lal tak ról
és az ott em lí tett sze mé lyek -
ről meg a pá lya fu tá som ko rai
sza ka szá ról még pót ló lag
eszem be öt lött. S ez út tal is
csa tol tam a sa ját szö ve gem -
hez rész le te ket anyám, Sárkö-
ziMárta le ve le i ből.

Amúgy az utób bi, kö zel
hat van év ben meg je lent új -

ság cik ke im vá lo ga tott gyűj te mé nyét
szer keszt ge tem. Ta lán Túlazezredi-
ken lesz en nek a kö tet nek a cí me. Ab -
ban a sze ren csés hely zet ben va gyok,
hogy ami ti zen ki lenc éves ko rom ban,
1956-ban kez dett új ság írói mű kö -
dé sem so rán meg je lent tő lem a la -
pok ban, an nak min den so rát bár mi -
kor jó ér zés sel vál lal ha tom.

g FEny vE si Fé lix La jos

Dolgozomrendületlenül
TelefonbeszélgetésSárköziMátyásíróval

b Kedvesrégihang.Minthaaszomszédszobábólhallanám,pedigmesszi-
rőljön:Londonkülvárosánakegyikházából.Ittél1956ótaSár kö zi Má -
tyás, akielbeszéléseibenésregényeibenifjúságánakemlékeitésaz
emigrációsléttapasztalataitidézteföl.Szteh lo Gá bor árváiközöttsze-
retetteljesévekettöltöttel.Ezévmárcius15-énMagyarÉrdemrend
középkeresztjeacsillaggal(polgáritagozat)kitüntetéstkapott.Aje-
lesírót,aBBCvoltmunkatársáterrőliskérdeztem,valamintújter-
veirőlésarról,mikorláthatjukújbólMagyarországon.

Az antirasszistavilágnaphoz kö tő dő -
en im már ti zen har ma dik al ka lom mal
ad ták át a ma gyar an ti fa sisz ták ál tal
2000-ben ala pí tott RadnótiMiklós
antirasszistadíjakat már ci us 21-én.

A bu da pes ti Radnóti Miklós Műve -
lő dé si Köz pont (RaM) szín ház ter me
zsú fo lá sig meg telt ér dek lő dők kel. A
díj át adást rend kí vül szín vo na las mű -
sor ve zet te be Hegedűs D. Géza,
ZsolnayJúlia és GaraiRóbert vers -
mon dá sá val, il let ve KeresEmil,Gál-
völgyiJános pró zá já val. 

Szív szo rí tó gon do la to kat fo gal -
ma zott meg D.SzebikImre nyu gal -
ma zott evan gé li kus püs pök és Kar-
dosPéter fő rab bi – ko ráb bi Rad nó -
ti-dí ja sok –, akik nek sza va it so kan
meg könnyez ték. A dí ja zot ta kat és a
részt ve vő ket kö szön töt te Szigetvári
Miklós is, aki a bo ri tá bor ban Radnóti
Miklós rab tár sa volt.

A Rad nó ti-díj 2013-as ki tün te tett -
jei: DruckerTibor ho lo kauszt-túl élő,
a Ho lo kauszt Em lék köz pont köz ala -
pít vány ku ra tó ri u mi tag ja; Farkashá-
zyTivadar hu mo ris ta, fő szer kesz tő;
prof.dr.HorváthJános, a Ma gyar Or -
szág gyű lés kor el nö ke, 1944-ben a
nyi la sok ál tal ha lál ra ítélt kis gaz da po -
li ti kus; KerecsényiZoltán szer kesz tő;
KissPéter volt mi nisz ter, or szág gyű -
lé si kép vi se lő; dr.LebovitsImre ho lo -
kauszt-túl élő, nyu gal ma zott egye te -
mi do cens, volt fő igaz ga tó; a Magyar
ÚjságírókOrszágos Szövetsége; Né-
methPéter fő szer kesz tő; SasJózsefhu -
mo ris ta, szí nész, ren de ző; Tolerancia
Facebook-csoport. Kü lön dí jat ka pott
PeterWeiss, a Szlo vák Köz tár sa ság
rend kí vüli és meg ha tal ma zott bu -
da pes ti nagy kö ve te.
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D.SzebikImre

A Ko má rom-Esz ter gom me gyei Vár -
gesz tes el ne ve zé se a ha tá rá ban ál ló
erő dít mény re utal. A vár az öt száz lel -
kes te le pü lés köz pont já ból gép ko csi -
val könnyen el ér he tő, a tá gas er dei
par ko ló ból tíz per ces er dei sé tá val
kö ze lít he tő meg. A szép ter mé szeti
kör nye zet ar ra ösz tön zi az em bert,
hogy hosszabb-rö vi debb ki rán du lá sok
ere jé ig vissza-vissza tér jen a Vér tes be. 

A tu risz ti kai lát vá nyos ság és a jó le -
ve gő mi att so kan lá to gat nak a kör -

nyék re. A sza bá lyos el ren de zé sű,
négy ze tes alap raj zú, há rom osz ta tú
vár ban ét te rem, bü fé és tu ris ta szál -
ló vár ja a ki rán du ló kat. 

Gesz tes az 1200-as évek ben lett a
Csák nem zet ség bir to ka. A vá rat –
mint tár sa i nak több sé gét – a ta tár dú -
lás után IV.Béla vé del mi prog ram -
já nak ré sze ként emel ték. A 14. szá zad
ele jén CsákMáté bír ta. Ha lá la után
a ko ro ná ra szállt, és 1438-ig ki rá lyi
bir tok ként je gyez ték.

Meg for dult a fa lai kö zött Zsig-
mond ki rály a fe le sé gé vel, Mária ki -
rály né val, aki há zas sá ga előtt, il let ve
társ ural ko dó ként a ma gyar tör té ne -
lem el ső ki rály nő je volt, és járt itt her -
ceg ként el ső Habsburg ural ko dónk,
Albert is.

A Hunyadiak ko rá ban a Rozgonyi

és az Újlaky fa mí li ák hoz ke rült – zá -
log ba. 1495-ben újabb ko ro nás fő, a
min den be be le tö rő dő „Bó lo ga tó Já -
nos”, II.Ulászló lo va golt ki ka pu ján
gaz dag va dász zsák mány re mé nyé -
ben. 1519-ben TörökImre nán dor fe -
hér vá ri bán (TörökBálint vég vá ri hős
ap ja) kap ta hű bér bir to kul. A mo há -
csi vész után meg száll ták a tö rö kök,
de a ha di sze ren cse for dul tá val több -
ször is gaz dát cse rélt, és 1598-tól
vég leg a ma gya ro ké lett. 

A Bocs kai-fé le sza bad ság harc ból
is ki vet te ré szét, a ka to nai cse lek mé -
nyek so rán a fel ke lők ke zé re ju tott. A
Tö rök fa mí lia után a Nyáryak bír ták.
NyáriKrisztina és EsterházyMiklós
ná dor 1624-es es kü vő jé vel szállt a
gró fi csa lád ra. Ha dá sza ti je len tő sé ge
a Rá kó czi-sza bad ság har cot le zá ró
szat má ri bé ké vel szűnt meg. 

Fa lai pusz tu lás nak in dul tak, kö ve it
a kör nyék épít ke zé se i nél hasz nál -
ták fel, ám töb bi kö zép ko ri kő vá runk -
kal össze ha son lít va a 20. szá za dot
meg le pő ép ség ben ér te meg. Egé szen
1945-ig az Eszterházyak vol tak urai,
utá na ál la mi tu laj don ba ke rült. Az
1960-as ré gé sze ti fel tá rá sok nak és az
1964-es fel újí tás nak kö szön he tő en a
múlt ta nú ja a 21. szá zad ban is áll.
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Van az óvo dánk ban egy kis fiú. Gyö -
nyö rű cso ki bar na sze me, cse resz -
nye ala kú szá ja van. Gomb a je le. 

Ki csit ne he zen kez de mé nyez kap -
cso la tot a kör nye ze té vel, vi szont
ren ge teg, hi he tet len mennyi sé gű
ver set, dalt, mon dó kát tud fej ből. A
töb bi ek kel rit kán ját szik, de több
mé ter hosszú gyöngy so ro kat fűz, és
pi ci épí tő koc kák ból óri á si tor nyo kat
épít nagy ki tar tás sal. 

Nem ké pes egy pal lón se gít ség
nél kül vé gig men ni, rit kán pa nasz ko -
dik, ha fáj da lom éri, de két ség be eset -
ten to por zé kol és vi sít, ha nincs
pon to san a meg szo kott idő ben előt -
te az ebéd je. 

Há rom és fél éves. Mi su nak hív ják.
Au tis ta. Az én kis fi am. 

Szü le té se előtt Ötös ké nek hív tuk.
Ő az ötö dik gye re künk, akit – mint
a jó ta nu lók az ötöst – ju ta lom kép -
pen kap tunk. Fur csa kis bo gár. Más,

mint aki ket is me rek. A vi sel ke dé se
szo kat lan, sok szor ért he tet len, né ha
bi zarr. Időn ként meg szól nak mi at ta
az em be rek: 

– Mi cso da hisz tis kis kö lyök, biz -
to san el ka pat ták.

– Töb bet kel le ne fog lal koz ni az zal
a gye rek kel, ak kor nem vol na ilyen. 

– Biz to san ve rik, azért fél ennyi -
re az em be rek től.

Tény, hogy kü lö nös kis por té ka.
So ká ig csak sej tet tem, most már tu -
dom, hogy ő más. Más lesz egész éle -
té ben. Au tiz mus spekt rum za var ral
szü le tett. Mint Andersen, Mozart,
Beethoven,Einstein,Newton.Mint az
Esőember cí mű film Ray mondja. Egy
kis eső ma nó. 

Még nem tud juk, mi lyen lesz, mi
ér dek li majd ki emel ten, szin te má ni -
á san, és mi lesz az, amit so ha nem ta -
nul meg a több ség nek ter mé sze tes
dol gok kö zül. Úgy sejt he tő, hogy

be szél ni tud majd – el len tét ben sok
sors tár sá val. De a kö tő dé sei más jel -
le gű ek lesz nek, az ár nya la to kat nem
ér ti majd az em be ri nyelv ben, tár sai
kö zött min dig va la mi fé le ide gen -
ként jár-kel egy éle ten át. Rö vid,
egy ér tel mű uta sí tá so kat fog csak
meg ér te ni. Sok szor ki kell vár ni tü -
re lem mel, míg is me ret len hely zet ben
meg tud nyu god ni. A na pi rend jé nek
biz ton sá gát tisz tel ni kell, hogy ott ho -
no sab ban érez ze ma gát a vi lág ban. 

Fi gye lem őt. Fej lesz tés re hor dom,
tor náz ta tom. Jobb, mint szét tárt
kar ral agyal ni. 

Már részt vet tem né hány tá jé koz -
ta tón. Meg tud tam, hogy száz ból egy
em ber érin tett az au tiz mus ban. Száz -
ból egy. Nem tu dok nem gon dol ni a
jó Pász tor ra, aki ott hagy va a ki lenc -
ven ki len cet, meg ke re si, igen, meg ke -
re si és se gí ti azt a szá za di kat is…

g Fül lEr Tí mEa
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Az 1353-as ado mány vo na lon 
bár ki se gít het 250 fo rint tal itt hon és a ha tá ron tú li Tor dán

Mi köz ben Ma gyar or szá gon az ára dá sok mel lett a bel víz okoz egy re több he lyen ká ro kat, a ma gya rok lak ta
vaj da sá gi Tor dán tor ná dó utá ni ká rok fel mé ré se zaj lik. Az Öku me ni kus Se gély szer ve zet fel ké szült, hogy szük -
ség ese tén ma gyar or szá gi kö zös sé gek nek se gít sen, Tor dán pe dig már el is kez dő dött a gyors se gé lye zés elő -
ké szí té se. 

Hús vét va sár nap ján jég eső vel kí sért or kánere jű szél vi har sö pört vé gig a kö zép-bá ná ti Tor dán. A más fél ezer
la ko sú, ma gyar lak ta fa lu ban az íté let idő mint egy száz ház tar tás ban oko zott je len tős kárt. A tor ná dó ra em lé -
kez te tő ele mi csa pás fá kat csa vart ki, te tő ket so dort le, fa la kat és ka pu kat dön tött ki. A la kó há zak és a mel lék -
épü le tek te te jé ről mint egy száz ezer cse re pet vitt le az íté let idő. Az elő ze tes becs lé sek sze rint a kár meg ha lad -
ja a több tíz mil lió di nárt.

Az Öku me ni kus Se gély szer ve zet részt kí ván ven ni a ká ro sul tak meg se gí té sé ben, ezért fel vet te a kap cso la tot
a he lyi part ner szer ve ze té vel (EHO), mellyel az el múlt két év ti zed ben szá mos al ka lom mal mű kö dött már együtt
ered mé nye sen. Je len leg a ká rok fel mé ré sét vég zi ház ról ház ra jár va egy szak ér tők ből és he lyi ek ből ál ló fel mé -
rő csa pat, amely hez a hol na pi na pon csat la ko zik az Öku me ni kus Se gély szer ve zet mun ka tár sa is, hogy az össze -
ál lí tan dó gyors se gély a le he tő leg ha té ko nyab ban se gít hes se a baj ba ju tot ta kat. A se gély szer ve zet a fel mé ré sek
ered mé nyei alap ján, az ál la mi se gít ség nyúj tást ki egé szít ve kez di meg a gyors se gé lye zést a kö vet ke ző na pok ban,
mely hez az 1353-as ado mány vo na lon, hí vá son ként 250 fo rint ér ték ben fo gad kö szö net tel tá mo ga tást.
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Az öreg Mosz kovsz ki Jó zsi es te le ha -
ran goz ta az az nap ra va lót, be zár ta a
temp lo mot, és át ment Ven cel atyá -
hoz le ad ni a kul csot. A pap Jó zsi ke -
zé be nyo mott egy szá zast. Bú csú zás -
ként csak in tett, mert ép pen te le fo -
nált.

A há bo rú után egy da ra big kér dez -
get ték a plé bá nost, hogy miért ép pen
egy zsi dót vett fel min de nes nek, de
ő ki tért az egye nes vá lasz elől. Mond -
ja ne kik, hogy Jó zsi val együtt ro had -
tak Da cha u ban? Hogy ket ten, he te -
kig éhez ve, fáz va, be te gen kó do rog -
tak ha zá ig? Raj tuk kí vül nem tar to -
zik sen ki re. Meg kit ér de kel? Száz ez -
rek kel meg esett.

* * *

Jó zsi zseb re gyűr te a pénzt, s mint
min den es te, át si e tett a Zöld Disz nó
ne vű csap szék be. Mint ha ha za ér ke -
zett vol na. Csak ép pen ami kor ide
be lé pett, nem vet te el tő le a tás ká ját
Jut ka, a szo ba lány. A va cso rá nál
sem kel lett rá szól ni a gye rek re, hogy
egyen il len dő en, mert kap hat egy po -
font, és me het a kony há ba, s ott
csám csog hat ked vé re. A fe le sé ge
sem kér dez te, hogy mi vel sze kál ta
már megint Ber ger úr, a fő nö ke? Per -
sze hogy nem, hi szen mind annyi an
füst té vál tak.

– Jó, hogy jössz, Jó zsi, nagy új ság
van! – rik kan tot ta öröm mel Bó dog
Je nő a be lé pő Mosz kovsz ki nak. 

Szé ket hú zott a ba rát já nak, de
azért to vább szá rít gat ta egy ronggyal
az asz talt. Ezt is csak ma gá nak kö -
szön het te, a fe né be is. Ép pen az
imént akar ta ki in ni a nagy fröccsét, de
a ke ze annyi ra re me gett, hogy fel dön -
töt te a po ha rat. A csa pos meg mint
egy pa ró kás lord kan cel lár – pe dig
Takó úr ko pasz volt – ki lá tás ba he -
lyez te, hogy ad dig nem kap újat,
míg le nem nyal ja az asz tal ról a ré git.
Csak saj nos a ja va már on nan is le -
csur gott a fű rész po ros pad ló ra a
csik ke ket fü rösz te ni.

– Az tán mi az a nagy új ság, Je nő?
– ér dek lő dött Mosz kovsz ki, mi u tán
a lord kan cel lár tól ren delt két nagy -
fröccsöt, meg be töl te tett egy vi zes -
po hár ba egy de ci kis üs tit hoz zá. Ezt
azért, hogy Bó dog gyor san ki tud ja
in ni, és hasz nál has sa a ke zét. 

Je nő há lás szem mel né zett Jó zsi -
ra, és rög tön le dön töt te a pá lin kát.

– Az annya! – cset tin tett nagy él -
ve zet tel, s hát ra dőlt a szé kén. 

Kis idő múl va meg nyu go dott.
Most már bé ké sen ne ki áll ha tott a
fröccsét szo po gat ni. Szin te fi nom,
tár sa sá gi em ber be nyo má sát kel tet -
te. Az is volt még pár éve, mi kor még
a di ák ja i nak ok tat ta a ma gyar és a la -
tin iro da lom gyöngy sze me it. Az tán
köz be jött a vá lás, az ital, a haj lék ta -
lan ság – a szo ká sos el csé pelt dol gok,
amit már sen ki sem hall gat szí ve sen.
Le fu tott do log. Túl sok van be lő le.

Egy fe lü le tes me di kus, ha most rá -
né zett vol na a ke dé lyes fröccsö ző re,
nem is gon dol ta vol na, hogy Je nő az
al ko ho liz mus utol só stá di u ma fe lé
tán to rog. S ha még rá dob egy la pát -
tal, a töb bit már na gyon is ha mar a
sír ásók fog ják be fe jez ni.

– Na, az tán mi az a nagy új ság? –
tü rel met len ke dett Jó zsi. 

Vá lasz kép pen Bó dog csak büsz kén
vi gyor gott, s a kocs ma pult mö gé
bö kött fe jé vel, ahol egy va do nat új hó -
la pát me le ge dett a cse rép kály há nak
tá masz kod va. A fo ga son ló gó té li ka -
bá tok ész re se vet ték azt a szo kat lan
jö ve vényt. Alud tak.

Mosz kovsz ki oda né zett, de csak
egy la pá tot lá tott. Ér tet le nül vál lat
vont.

– Na és? Mi van ezen ér de kes?
– Hát csak az, hogy én ezt be csü -

le te sen ta lál tam, mi kor le esett a te -
her au tó ról. Ez sze rin tem Is ten út mu -
ta tá sa, hogy új éle tet kezd jek. Ev vel
a la pát tal hol nap tól ön ál ló vál lal ko -
zó le szek. Már jó ko rán vé gig já rom

a Bú za ké ve ut cát – tu dod, ahol a csa -
lá di há zak áll nak –, s min den hol ol -
csón el há nyom a jár dá ról a ha vat. Ta -
lán ké sőbb ter jesz ked ni is fo gok.
Elő ször a Fi as tyúk ut cá ba, de az tán
be tö rök a Re ze da köz be is. Per sze itt
már al kal ma zot ta im is lesz nek –
mo soly gott ba rát já ra a lel kes jö ven -
dő be li üz let em ber. Szin te már lát ta
ma gát egy olyan ka bát ban, ame lyik
nincs spár gá val át köt ve.

– Az tán szer zek egy ol csó al bér -
le tet, ahol zu ha nyoz ni is le het –
szőt te to vább az ál ma it.

– Az az tán tény leg rád fér – szólt
át a kü lön asz tal tól Lea nagy sá ga, aki
Ig nác urat, az em be rét vár ta egy
édes rozs pá lin ka tár sa sá gá ban. Te het -
te: a fér je volt a kocs ma leg fi no -
mabb ven dé ge, mert egy hasz nált ru -
ha-bó dé ja volt a Kis pi a con, a Bocs -
kai út vé gén. 

Je nő még csak vál lat se vont er re
a meg jegy zés re.

– És ha nem esik egész té len? –
kér dez te min den re gon dol va Mosz -
kovsz ki.

– Olyan nincs – mo soly gott fen -
ső sé ge sen a vál lal ko zó, majd rá né zett
a csuk ló já ra. El fe lej tet te, hogy a vá -
lá sa óta nem hor dott kar órát.

– Na – tá pász ko dott fel Je nő –, ké -
ső re jár hat, ne kem men nem kell,
Jó zsi kám. Tu dod: horaruit, ro han az
idő, ahogy ta ní tot tam an nak ide jén
a di ák ja im nak.

Úri em ber mód ra meg kö szön te az
italt, s meg ígér te, hogy – ne fe lejt se
el a sza vát – majd ha el jön az ide je,
tej ben-vaj ban fog ja
Jó zsit fü rösz te ni. Si -
e tő sen, ahogy egy
el fog lalt üz let -
em ber hez il lik,
hó na alá fog -
ta a la pát -
ját, és el -
bú csú -
zott. 

Szin -
te tán tor gás
nél kül ért ki az ut -
cá ra. A kocs ma előtt fel -
né zett a ko rom fe ke te ég re, s
be le szip pan tott a le ve gő be. Igen, az
or ra nem csal. Ha va zást ígér. El mo -
so lyo dott, s el in dult egy ké nyel mes,
szél vé dett he lyet ke res ni éj sza ká ra.

Igaz, hogy más nap a csont tá fa -
gyott föld csak dél fe lé kez dett en ged -
ni, de Bó dog Je nő de rű sen ban du kolt
a Ke len föl di pá lya ud var fe lé. Éj jel re
jó he lyet ta lált a Kis-Du na-ág le zárt
sza ka szá nál, ahol a vi dé ket az elekt -
ro mos mű vek ural ta. Ma ga se tud ta,
hogy mi lyen jó hely re ve tő dött.

Az tán az is me rős óvo dá ban ka pott
egy bög re te jet, amit Jut ka né ni előtt
kel lett meg in nia. A da dus még a
zse bé be tett egy kis üveg mé zet: 

– Ez kell ma gá nak, Je nő, nem a pá -
lin ka – mond ta te he tet len saj ná lat -
tal, s csak az tán en ged te a dol gá ra.

Je nő na gyon meg örült a méz nek.
Nem mint ha sze ret te vol na, ha nem el -
vit te a Kis mo tor- és Gép gyár por tá -
sá nak, aki a mé zért cse ré be be le -
éget te a la pát nyers fa kot ró le me zé be,
hogy: HóhányóRt. Alat ta a kö vet ke -
ző sor ban: Cégtuladonos:BódogJenő.

Hogy a jbe tű ki ma radt, azt csak ké -
sőbb vet te ész re, de at tól még elég
hely re kis la pát nak né zett ki. Ez a fel -
irat már-már he lyet te sí tet te a cég be -
jegy zést, s el ső be nyo más ra szin te töb -
bet ért, mint egy sze mé lyi iga zol vány. 

Ké sőbb, mi kor a hó la pát já ra tá -

masz kod va hall gat ta a res ti ben az
idő já rás-je len tést, mi sze rint: „ha va -
zás csak a jö vő hét től vár ha tó”, nem
vesz tet te el a ked vét. Úgy tűnt ne ki,
mint ha a já ró ke lők sok kal ba rát sá go -
sab bak len né nek hoz zá. Ért he tő,
mert hi szen az nyil ván va ló, hogy
nem egy iszá kos kol dus sal van dol -
guk. Lát hat ták, hogy mun ká ra kész
la pát ja ott fek szik a vál lán.

Dél után rá adá sul sze ren csé je is
volt. Ép pen a bolt ba ment egy kan -
na bo rért – le gyen tar ta lék nak éj sza -
ká ra –, mi kor az Or mai Nor bert ut -
cá ban egy né ni ke szid ta a tá vo lo dó
te her au tót, hogy csak le do bál ták a
há za elé a tü ze lőt. 

Je nő rög vest ne ki állt, és be hord ta
a le fű ré szelt ap ró fát a kam rá ba. Ad -
dig per sze a hó la pát ja az elő szo bá ban,
a füg göny mö gül les te a gaz dá ját. Mi -
kor az utol só ha sáb is el fog lal ta dísz -
he lyét a ra kás te te jén, Ke resz teshy né -
ni – mert úgy hív ták – szép pénz zel
ju tal maz ta Je nőt. Rá adá sul úgy kö -
szönt el tő le, hogy: Is ten áld ja!

* * *

– Mondd, Jó zsi kám, mit iszol? –
no szo gat ta az nap es te a csap szék ben
Mosz kovsz kit a vál lal ko zó. 

A kocs ma törzs gár dá ja fel zú gott a
meg le pe tés től. Mi ó ta Bó do got is -
mer ték, ilyet még nem hal lot tak tő -
le. Jó zsi sza bad ko zott, de hosszas töp -
ren gés után ő is a nagy fröccs nél kö -
tött ki.

Je nő nek, mi ó ta la pát ja lett, meg -
vál to zott még a tar tá sa is. Sőt Lea, a
jó szi ma tú nagy sá ga azt is ész re vet -
te, hogy Bó dog meg mo sa ko dott.
Tény leg iga za volt! A vál lal ko zó a ke -

res mé nyén nem csak bort és ke -
nye ret vett, ha nem egy szap -

pant is. Mi vel a „mű -
vek” strand bó dé -

ja köz vet le -
nül a

holt ág
mel  l e t t

volt, tény -
leg há za lett

– fo lyó víz zel. 
Je nő az nap is

ko rán ott hagy ta
a Zöld Disz nót, és

egye ne sen ha za ment a la pát já val
Egyéb ként a spár ga már nem volt a
de re kán. Az ál lo más res ti jé ben még
dél után le cse rél te egy sár ga öv re.

– Iga zi kro ko dil mű bőr – mond -
ta ne ki Gya log Im re vil la mos ka la uz,
s csak egy fél ru mot kért ér te. Nem
is sok. Fe le sé ge sem til ta ko zott. Igaz,
már el áz va hor kolt, mi kor a fér je le -
vet te a de re ká ról.

* * *

Már mé lyen ben ne jár tak a de cem -
ber ben, de Bó dog Je nő hi á ba vár ta
cé ge be in du lá sát. Pe dig már min den
meg volt hoz zá, csak ép pen a ha va zás
hi ány zott. Nem ha tot ták meg Je nőt
a bol tok ból ki szű rő dő ka rá cso nyi
da lok. Már sej tet te, hogy hi á ba ál mo -
dik ő is Bing Crosby val a fe hér ka rá -
csony ról. Tény leg, egy ár va hó pe hely
se hullt az ég ből, mi kor a Kis ded szü -
le tett.

Egyéb ként Bet le hem vi dé kén is rit -
ka tü ne mény az ilyes mi.

Né ha, mi kor lan gyos eső vál tot ta
fel a je get, az se ho zott ked ve zőbb
mér le get a Bó dog Rt. üz le ti köny ve -
i ben, ha lé te zett vol na is ilyes mi. Az

esős na po kat az tán új ra el ker get te a
der mesz tő fagy, de még vé let le nül se
ho zott ha vat.

* * *

A haj lék ta la nok kö zött ez a tél is bu -
sá san szed te az adó ját. Ta lán a gaz -
da sá gi vál ság le he tett az oka, hogy az
idén nem adott az ég még hó ból sem
szem fö dőt a meg fa gyot tak nak. A
ha lot ti le pel pe dig a mos ta ni té li
sze zon ban nem an gyal szőt te hó pi -
hék ből ké szült, ha nem csak plasz tik -
fó lia volt, s azt is a rend őr ség aján dé -
koz ta.

Bó dog Je nő azért ki tar tó an jár ta az
ut cá kat a la pát já val.

Már is me rős alak ja lett a kör -
nyék nek, kezd ve a holt ág tól a Hen -
ger ma lom ut cán vé gig, majd foly tat -
va az Ete le úton a Ke len föl di pá lya -
ud va rig. Már a bol to sok sem za var -
ták el, ha az üz le tük előtt ácsor gott
va la mi al kal mi mun ká ra vár va.

Je nő nek azért vi szony lag jó dol ga
volt. Mi vel is mer ték a ház mes te rek,
rak tá ro sok, tü ze lő anyag-te le pek me -
ló sai, majd min den nap ra ju tott va la -
mi ke vés ten ni va ló. Csak sze gény la -
pát ja tá masz tot ta tét le nül a fa lat.

El jött a feb ru ár is, majd a már ci -
us. A vi rág bol tok előtt meg je len tek
a ki tett vöd rök, s ben nük szép szám -
mal kel let ték ma gu kat az idei vi rá gok.
A tu li pá nok egy mást lök dös ték a
vá zá ban a jobb he lye kért.

Bó dog Je nő min den nap be né zett
azokba a bol tokba, ahol meg ke res -
het te az az na pi ital ra meg mi egy más -
ra va lót. De mint ha va la mi meg -
rop pant vol na ben ne. Nem ér tet te,
mi ért vic cel te meg a sors ilyen pi szok
mó don. Pe dig az öt le te jó volt. És dol -
goz ni is akart. Min den nap, ahogy
erő sö dött a ta vasz, úgy fo gyat ko zott
a re mé nye, hogy ta lán még hasz nál -
hat ja is a cég tár sát. Hal lott ő már per -
sze má ju si fa gyok ról is. De nem ha -
va zás ról, ju tott ké sőbb eszé be.

La pát ja már sem mi ben sem hitt a
vál lán. El mo so lyo dott, mert ar ra
gon dolt, hogy ha meg kér dez ték vol -
na tő le, jó sor sa mi ért ve zé rel te ép -
pen er re a kör nyék re, ar ra is csak azt
mond ta vol na, amit Mosz kovsz ki nak,
ami kor a la pá tot ta lál ta. Hogy Is ten
út mu ta tá sa le he tett. Hol ott egy sze -
rű en csak azért, mert ak kor éj jel
na gyon ré szeg volt az öröm től. Hi -
szen az em ber nem min den nap grün -
dol egy vál la la tot.

* * *

Az utób bi idő ben, ahogy rót ta az ut -
cá kat, órák hosszat töp ren gett –
volt ide je –, hogy hol ront hat ta el az
éle tét ilyen os to bán. Le het, hogy
már ak kor rosszul dön tött, mi kor un -
do rod va, meg aláz va és vé de ke zés
nél kül a tár gya lá son min dent rá ha -
gyott a fe le sé gé re? Rá adá sul gye rek -
tar tá s ra is kö te lez ték, an nak a gye rek -
nek a tar tá sá ra, aki nek a fe le sé ge sze -
re tő je volt az ap ja. 

S he lye sen tet te-e, hogy azért,
hogy ne fi zes sen a za bi gye rek után,
in kább az ut cát vá lasz tot ta? Azt ér -
te csak el, hogy most a fe le sé ge meg
a ba rát ja ha lál ra rö hö gik ma gu kat ab -
ban a ház ban, ami az övé volt.

Je nő be le fá radt a fe les le ges töp -
ren gés be. A fe né be is! Ezért még a
Mosz kovsz ki sem ad sem mit, ju tott
eszé be a mon dás, amit most át for -
mált ma gá nak. Hü lye vol tam, és
kész! El mo so lyo dott, és be ment a
res ti be, mert el ér ke zett az ebéd -
szü net ide je. Ezt az egész sé ge ér de -
ké ben le he tő leg be kell, hogy tart sa
az em ber.

Az asz tal nál meg sóz ta a ke nye rét.
Nagy ön fe gye lem mel le gyűr te az
utol só mor zsá ig, mert tud ta, hogy

fon tos a szi lárd étel, majd le öb lí tet -
te pár üveg sör rel. Ebéd után az tán
már de rű sebb han gu lat ban ve tet te
be le ma gát a mun ka ke re sés be

* * *

Ham va zó szer dán so kat rö hög tek a
Zöld Disz nó ban. Je nő ma ko ráb ban
meg jött a hó la pát já val. Ki vé te le sen
már a töb bi ek is ott vol tak. Csak
Mosz kovsz ki hi ány zott, pe dig már
vagy egy órá ja, hogy az utol sót is el -
ha ran goz ta má ra.

– Je nő kém, ha a cé ged cső döt je -
lent, meg ve szem a la pá to dat – or dí -
tot ta a sa rok ból Ig nác úr, a rongy bol -
tos. De a hang ja ba rát sá go san csen -
gett.

– A Hó há nyó Rt. nem el adó, kol -
lé ga úr! – or dí tot ta vissza Je nő, és jó -
ked vű en rá kö szön töt te a fröccsöt,
mert Ig nác fi zet te. 

Meg jött vég re Mosz kovsz ki is, de
a ke zei még fes té ke sek vol tak. Egész
dél után to já so kat és gipsz nyu la kat
má zolt hús vé ti dísz let nek a temp lom
be já ra tá hoz.

– Még hol nap se le szek kész – zök -
kent le Bó dog Je nő mel lé az asz tal -
hoz.

– Ha aka rod, el me gyek se gí te ni,
úgy is sza bad va gyok – aján lot ta fel Je -
nő, mert tény leg sza bad volt. 

Már elő re örült, hogy majd olyas -
mi vel fog lal ko zik, amit utol já ra kis -
srác ko rá ban a rév fal vi gyer mek ott -
hon ban csi nált. Er re ivott még já nos -
ál dás képp egy de ci pá lin kát, mert
szo kat lan hi deg volt oda kinn. Az
aj tó ból a la pát já val még bú csút in tett,
és be le ve szett az éj sza ká ba.

* * *

Bó dog Je nő rosszat sej tett, mi kor
meg lát ta az ott ho ná ból ki szű rő dő
fényt. He ve sen za ka tolt a szí ve, mi -
kor be nyi tott az aj tón.

– Mit akarsz?! – or dí tott rá va la -
ki, az tán a fél ho mály ból elő tűnt egy
bo ros tás, kö vér alak.

– Húzz el, míg szé pen va gyok! –
Szin te sut to gó ra vált a hang ja, és a ke -
zé ben lé vő üve get fe nye ge tő leg rá -
emel te.

– Tü nés, te pi szok! – hal lat szott
szin te azon nal, majd nem a lá ba alól
egy si pí tó női hang. 

Csak ami kor hoz zá szo kott Bó dog
sze me a fél ho mály hoz, ak kor lát ta,
hogy a mat ra cán – amit aján dék ba
ka pott a hen tes től – egy slam pos, ré -
szeg nő sze mély dög lik. Vi zes, mé lyen
ülő sze mé ből szin te pat kány mód ra
iz zott a gyű lö let. 

Most mit te gyen? – der medt meg
Je nő, ezek még meg ölik a he lyért.
Ma gá hoz szo rí tot ta min den ízé ben
ret te gő la pát ját, és vissza lé pett a sö -
tét be.

* * *

Ilyen még nem volt! Nagy pén tek
haj na lá ra hó fe hér pap lan ta kar ta a vá -
rost. A ta va szi vi rá gok ré mül ten for -
gat ták fe jü ket a hó ta ka ró fö lött. A
reg ge li sé tán csak a ku tyák vi hán col -
tak fe ne ket len nagy öröm mel, s já té -
ko san be le-be le ha rap tak a hó ba.

– Meg őrült a ter mé szet – szit ko -
zó dott öz vegy Su haj da Jo lán, ami kor
a ci pő jé ről ver te a ha vat az új sá gos
bó dé ja előtt. – Mert ezek a bű zös au -
tók te szik.

De hir te len be lé fa gyott a szó a ré -
mü let től. A hó alól a bó dé aj ta já nál
egy láb kan di kált ki. Mel let te egy hó -
la pát fe küdt, szo ro san a gaz dá já hoz
si mul va. A né ni resz ke tő kéz zel le sö -
pör te a ha vat a fek vő alak ról. Meg le -
pő dött, ahogy a ha lott ar cá ba né zett.
Még a szá nal mas mo soly is rá fa -
gyott ál má ban. 

Az öz vegy rá pil lan tott a la pát ra, s
las san, fél han go san ol vas ni kezd te a
még elő tű nő be tű ket: HóhányóRt.
Cégtuladonos… De in nen már azt,
hogy: Bó dog Je nő, nem le he tett el ol -
vas ni.

Kiss la ki Lász ló

Ahólapát
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g Sza bó né Mát rai Ma ri an na

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem (EHE) biz to san nyert az zal, hogy
ta valy part ner szer ző dést kö tött a Ma -
gyar or szá gi és a Szlo vá ki ai Evan gé li -
kus Egy ház. Most, hogy ke res gél tem
ki csit a part ner szer ző dés do ku men -
tu mai és az együtt mű kö dé si meg ál la -
po dás ról szó ló be szá mo lók kö zött, sok
ér de kes le he tő sé get ta lál tam: könyv -
tá rak és le vél tá rak kö zös mun ká ját,
dia kó ni ai in téz mé nyek ta pasz ta lat cse -
ré jét, kö zép is ko lá sok és ok ta tási in téz -
mé nyek kö zötti cse re kap cso la tok ki -
épí té sét és per sze egy ház ve ze tői
együtt mű kö dést. Egy ki csi pont a
teo ló gus hall ga tók köl csö nös ta nul má -
nyi prog ram já nak le he tő sé ge i ről is ír.
Öröm, hogy előt tünk is ka put nyi tott
a part ner szer ző dés.

Igyek szünk is ki hasz nál ni a le he tő -
sé get. Jár ká lunk ezen a nyi tott ka pun
ki és be szor gal ma san. Szin te nap ra

pon to san a part ner szer ző dés el ső év -
for du ló ján már má sod szor ta lál ko zott
egy más sal a két teo ló gia kül dött sé ge.
Ta valy egy po zso nyi egye te mi de le gá -
ció volt a ven dé günk, idén már ci us -
ban pe dig az EHE négy ta ná ra lá to ga -
tott két nap ra Po zsony ba. 

El ső prog ram ként mun ka ér te kez le -
ten ta lál koz tunk a po zso nyi teo ló gia ta -
ná ri ka rá val. Élénk esz me cse re ala kult
ki kö zöt tünk, az ak tu á lis fel ada to kat,
ne héz sé ge ket, új prog ra mo kat, ku ta -
tá si és ok ta tá si pro jek te ket tár tuk
egy más elé. Mind annyi un kat meg döb -
ben tett a ren ge teg ha son ló ság fel is me -
ré se. A teo ló gia tu do má nyá nak he lye
és sor sa az aka dé mi ai élet ben, va la mint
az egy ház ban. Küz de lem a túl élé sért.
Fi nan ci á lis és mű kö dé si prob lé mák. Új
kép zé si ágak. Is ko lai hit ok ta tás és ve -
le együtt a hit ok ta tó kép zés. Ná luk
di a kó nus-, il let ve szo ci á l is mun kás-
kép zés, ná lunk egy ház ze ne. 

Szin te be tud tuk fe jez ni egy más
meg kez dett mon da ta it. Ugyan azok -
kal a ki hí vá sok kal szem be sü lünk, na -
gyon ha son ló örö me ink és re mény sé -
ge ink van nak. És most má sod szor
érez tük ta gad ha tat la nul: a ke resz -
tény test véri össze tar to zás ma ga san
át ível or szág ha tá ro kon is, rossz tör té -
nel mi be ideg ző dé se ken is. Va ló ban
nyit egy más fe lé.

A lá to ga tás má so dik nap ján hall ga -
tók kal ta lál koz tunk, és részt vet tünk

a po zso nyi teo ló gia egy ok ta tá si nap -
ján. Csak annyi volt a kü lönb ség,
hogy ez út tal Béres ta nár úr tar tot ta az
eti ka órát. Vagy dog ma ti kát? 

Bé res Ta más nem vé let le nül hasz -
nál ja a dogmetika el ne ve zést, hi szen
ma nap ság szét vá laszt ha tat la nul fo nó -
dik egy be a mit hi szünk és ho gyan
élünk ke resz tény kér dé se. A rend sze -
res teo ló gi ai elő adás is há rom fo ga lom
re lá ci ó já ról szólt: fenn tart ha tó ság,
te rem tés hit és meg iga zu lás. 

Né me tül ké szül tünk, de Lubomir
Batkadé kán kez de mé nye zé sé re – mi -
ért is ad nánk elő egy har ma dik nyel ven,
ha ket tő vel is bol do gu lunk? – ma gyar
nyel ven, sza ba don hang zott az elő adás,
ame lyet BándyGyörgypro fesszor, a po -
zso nyi teo ló gia tan szék ve ze tő je bra vú -
ro san for dí tott szlo vák ra. 

Gya kor la ti óra kö vet ke zett ez után,
egy szo ká sos szer dai is ten tisz te let,
amely nek ke re té ben hall ga tók gya ko -
rol ják a nem épp könnyen éne kel he -
tő szlo vák is ten tisz te le ti ren det. Most

is így tör tént, egy Lu -
ther-ka bá tos hall ga tó
nem cse kély vizs gadruk -
kal ve zet te a li tur gi át.
KorányiAndrás volt az
ige hir de tő, ez út tal né -
met nyel ven hang zott a
pré di ká ció, dé ká ni tol -
má cso lás ban. 

Az tán ma rad tunk a
né met nél, és SzabóLa-
jos rek tor mu tat ta be a
szlo vák hall ga tók nak az
Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye te met. A jó

han gu la tú elő adás so rán ez út tal a
hall ga tók döb ben tek rá a két egye tem
éle té nek sok-sok ha son ló vo ná sá ra. 

Vé gül a két egye tem ve ze tő tár ta a
hall ga tó ság elé az együtt mű kö dés jö -
vő be ni ter ve it. Sok re mény te li el kép -
ze lés kö zül egy konk ré tum ara tott
nagy tet szést – és az óta Bu da pes ten,
a mi hall ga tó ink kö ré ben is –, ez pe -
dig egy kö zös ki rán du lás ter ve. Ve gyes
teo ló gus csa pat tal sze ret nénk busz ki -
rán du lást szer vez ni 2014-ben Szlo vá -
kia te rü le té re ta nul má nyi és kö zös ség -
épí tő cél lal, a rá kö vet ke ző év ben pe -
dig Ma gyar or szág len ne az úti cél. 

Hogy a szép ter vek meg va ló sul hat -
nak, ar ra az ad ja a re ményt, hogy a két
in téz mény kö zöt ti meg ele ve ne dő,
ba rá ti vá vá ló kap cso lat be lül ről, a kö -
zös hit ből és a kö zös teo ló gi á ból in -
dul. Nem pro to kol lá ris, ha nem ke -
resz tény test vé ri kap cso lat ról szól.
Aho gyan Ko rá nyi And rás ige hir de té -
sé ben el hang zott: Az zal az is te ni
erő vel, amely Jé zus sza va i ból és szí -
vé ből a ta nít vá nyok hoz el ér ke zett,
köl csö nö sen bá to rít hat juk és erő sít -
het jük egy mást. Térd re bo rul ha tunk
Urunk előtt, és kér het jük őt an nak az
erő nek a meg ta pasz ta lá sá ért, amely
meg tart és üd vö zít.

AszerzőazEHEGyakorlatiIntézeté-
nekvezetője

Frisspozsonyilevegő

nyá ri kán tor kép ző tan fo lya mok
A fó ti Evan gé li kus Kán tor kép ző In té zet sze re tet tel vár ja a kán to ri szol -
gá lat ra ké szü lő ket az idei nyá ri bent la ká sos tan fo lya mok ra. A tan fo lya -
mok idő pont jai és ve ze tői:
• Jú ni us 20. – jú li us 6. – BenceGábor.
• Jú li us 11–27. – NémethSándor.
• Jú li us 30–au gusz tus 15. – KertészBotond.

Je lent kez ni le vél ben (2151 Fót, Ber da Jó zsef u. 3.) vagy e-mail ben (kan -
tor ke p zo@cit ro mail.hu vagy kan tor ke p zo@lu the ran.hu) le het. Kér jük,
hogy a je lent ke zés hez mel lé kel je nek lelkésziajánlást és rövidzeneiélet-
rajzot. A tan fo lya mok kal kap cso la tos tud ni va lók ról a részt ve vő ket kü -
lön ér te sít jük. To váb bi in for má ció a kán tor kép ző in té zet hon lap ján
(http://kan tor ke p zo.lu the ran.hu) ta lál ha tó.

Jelentkezésihatáridő:május25.
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A meg úju ló sop ro ni te át rum az el múlt
ősszel tűz te mű so rá ra JohnSteinbeck
1937-ben írt drá má ját. A da rab be mu -
ta tá sá val az igaz ga tó-ren de ző rá ér zett
ko rá nak, sa ját szű kebb-tá gabb kö ze -
gé nek leg szo rí tóbb gond ja i ra, leg fá jóbb
kín ja i ra. Pa ta ki And rás sze rint Ste in -
beck alap mű ve a ki szol gál ta tott em ber
vég le tes el ma gá nyo so dá sá ról és az
em ber alap ve tő lét fel té te le i nek ve -
szély be ke rü lé sé ről szól – ezek nek a té -
mák nak az ak tu a li tá sát ne héz len ne vi -
tat ni. A da rab kér dé se, hogy az ott ho -
nok, csa lá dok tud nak-e még ál mod ni,
vagy már az ál mok is ki kop tak az em -
be rek fe jé ből.

Az ere de ti leg no vel lának meg írt
szín mű az igaz ba rát ság meg ren dí tő,
tisz ta és szép tör té ne te is egy ben, hi -
szen a für ge ész já rá sú Ge or ge és a
nagy tes tű, ne héz fe jű Len nie kö zötti
vi szony an nak az őszin te em be ri
kap cso lat nak a pél dá ja, amely az el -
eset te ken va ló ön zet len se gí tés ben,
tö rő dés ben nyil vá nul meg. 

A meg nyi tón PomezsánszkiGyörgy,
a Du na Tv volt al el nö ke be szél ge tett
a két igaz ga tó val, és – az ezek ben a
na pok ban Sop ron ban meg ren de -
zés re ke rü lő Színházikavalkád há -
zi gaz dá ja ként – ma ga is öröm mel
osz tot ta meg gon do la ta it a ne ve lés -

ről, a csa lád ról. Rá mu ta tott, hogy a
mun ka-pi he nés-szó ra ko zás há rom -
szor nyolc órás „tör vé nye” ma nap ság
már na gyon nem ér vé nyes, és a ne -
ve lés re for dí tott idő szin te le nul lá zó -
dott. Po mezsánsz ki György is azt
hang sú lyoz ta, hogy ha iga zi ka tar zist
aka runk, bát ran lép jünk túl a ke res -
ke del mi te le ví zi ó zás szap pan ope ra tí -
pu sú mű so ra in, és men jünk el csa lád -
tag ja ink kal együtt szín ház ba, amely
– Brecht nyo mán – még szó ra koz ta -
tás köz ben is ne vel.

Töl li Ba lázs is az oda szánt idő
fon tos sá gá ról szólt, és ar ról, hogy
tud junk ál do za tot vál lal ni a ránk bí -
zot ta kért. 

Pa ta ki And rás az iden ti tás fon tos -
sá gá ról be szélt. El mond ta, hogy bár
enél kül is le het va la ki mű velt, de lás -
suk meg, hogy a va ló di iden ti tást a
nyelv-kul tú ra-gon dol ko dás egy sé ge
ad ja. Fon tos nak tar tot ta hang sú lyoz -
ni, hogy a koz mo po li ta sod ró dás he -
lyett él jük meg a sze mé lyes kap cso la -
to kat. Jól il luszt rál ta mon dan dó ját az
át la go san na pi 4,5 óra (!) te le ví zi ó zás
szem be ál lí tá sa a há zas tár sak kö zöt ti
na pi 9 per ces (!) be szél ge tés sel…

g� MEs tEr há zy Ba lázs

Családiösszetartozás

A Családiösszetartozás cí mű Tám op (5.5.1.B-11/2-2011-0173) pro jekt tel az is ko la leg főbb cél ja fel ké szí te ni a fel -
nö vek vő ge ne rá ci ót a bol dog, ki egyen sú lyo zott élet vi tel re, a há zas tár si, ház tar tá si és szü lői ten ni va lók ra. A pro -
jekt meg va ló sí tá sá val sze ret nék el ér ni, hogy a csa lá di kö te lé kek és csa lá di kap cso la tok erő söd je nek, a szü lő-gyer -
mek prob lé má kat és konflik tu so kat pe dig na gyobb szám ban si ke rül jön fel tár ni és meg ol dás hoz se gí te ni. Szin tén

ki emelt cél, hogy a csa lá di
élet re ne ve lés sel kap cso la tos
prog ra mok so rán a gya kor lati
élet ből szár ma zó ta pasz ta la -
tok kal és in for má ci ók kal szol -
gál ja nak a részt ve vők nek. 

Már a meg nyi tó he té ben
volt csa lá di kéz mű ves ját szó -
ház, il let ve – a prog ram so ro -
zat ré sze ként – az Ismertne-
veknapja el ső ven dé ge ként
SüvegesGergő köz szol gá lati
mű sor ve ze tő ér ke zett az is ko -
lá ba. Sor ke rült kü lön bö ző
szak ta nács adá sok ra, pél dá ul
a gyer mek ne ve lés sel kap cso -
la to san. 

Ami pe dig a jö vőt il le ti, ter -
vez nek ön fog lal koz ta tást tá -
mo ga tó kez de mé nye zé se ket,
va la mint a csa lá di élet re ne ve -
lést se gí tő rend sze res tré nin -
ge ket, fog lal ko zá so kat, ki rán -
du lá so kat. Is ko lá ról lé vén szó,
öt órá ban az osz tály fő nö ki

órák te ma ti ká já ba is be épül a „csa lá di élet re ne ve lés”. Sze re pel még a prog ram ban eze ken kí vül csa lá di hang ver seny
az evan gé li kus temp lom ban, nagy szü lő nap, kis film ké szí té si ver seny épp úgy, mint gye rek könyv-gye rek tárgy bör ze… 

A szer ve zők re mé nye sze rint ez zel a más fél éven át tar tó prog ram so ro zat tal si ke rül olyan szem lé let for má -
lást el ér ni, amely előbb re vi he ti tár sa dal munk, egy há zunk, kö zös sé ge ink éle tét.

b Csa lá di össze tar to zásacímeasoproniBerzsenyiDánielEvangélikus(Lí-
ceum)Gimnázium,SzakképzőIskolaésKollégiumprojektjének.Hiva-
talosnyitórendezvényéremárcius26-ánestekerültsoraSoproniPe-
tőfiSzínházban.Ameghívóugyanacsaládpályázat„protokollgyanús”
megnyitójáraszólt,ámjóvoltlátni,hogyolyanrendezvénnyésikeredett,
amelyvalóbanarrólszólt,amirőlaszervezőkszerettékvolna…Ameg-
nyitóestéjén–aprojektismertetéseután–oktatásiintézményünkigaz-
gatója,Töl li Ba lázsmegköszöntePa ta ki And rás nak, aSoproniPetőfi
Színházigazgatójának,hogynemcsakanyitórendezvénynekbiztosítot-
takhelyszínt.Lehetővétettékaztis,hogyaziskoladiákjaiéstanáraicsa-
ládtagjaikkalegyüttmegtekinthessékazEge rek és em be rekcíműelőadást.

SüvegesGergőalíceumdísztermében

BalszélenSzabóLajos,melletteKorányiAndrás
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A Parsifal kü lön le ges he lyet fog lal el
nem csak Wag ner mű vé sze té ben, ha -
nem ma gá ban az ope ra iro da lom -
ban is. A tisz ta ság és meg tisz tu lás, il -
let ve a meg vál tás utá ni vágy több
wag ne ri re mek mű köz pon ti kér dé se -
ként át szö vi az élet mű egé szét, ám

an nak utol só da rab já ban, az 1882-ben
a bay re ut hi Festspi el ha us ban be mu -
ta tott Parsifalban – me lyen a szer ző
har minc hét évig dol go zott – olyan
konk ré tan és mo nu men tá li san ke rül
szín re a meg vál tás misz té ri u ma,
hogy a da rab nagy pén te ki elő adá sát
hosszú év ti ze dek óta még a Ma gyar
Ál la mi Ope ra ház szá má ra is kö te le -
ző ere jű vé te szi.

Az egyik köz is mert le gen da sze rint
a ke reszt re fe szí tett Jé zus vé rét egy ke -
hely ben fog ták fel. E kö ré a Grál-ke -
hely és a Krisz tus tes tén se bet ej tő
szent dár da kö ré szö vi Wag ner a mű
cse lek mé nyét, a bib li ai ala pú rí tu so -
kat köz is mer ten zse ni á lis iro dal mi
ér zék kel öt vöz ve a lo vag re gé nyek iro -

dal mi örök sé gé vel. A Grál szim bo li -
ká ja meg ta lál ha tó a 19. szá za di né met
lu the rá nus ha gyo mány ban. 

A ze nei mo tí vu mot „Drez dai
ámen”-nek ne vez ték. Ric hard Wag -
ner Drez dá ban kon fir mált, a szak iro -
da lom sze rint ott hal lot ta ezt a dal -

la mot. (Mendelssohn az „Erősvára
mi Istenünk!” mel lett föl hasz nál ta
ezt a hit té telt szim bo li zá ló dal la mot
is a Reformációszimfóniában.) 

Wag ner nek mint ze ne szer ző nek
vi tat ha tat lan a zse ni a li tá sa, de mű ve
teo ló gi ai szem pont ból vi tat ha tó –
igaz, nem is a lu the ri teo ló gia szem -
pont já ból kell ér té kel ni. A mű ad hat
po zi tív im pul zu so kat az evan gé li u mi
hit ben szi lár dan ál ló evan gé li ku sok -
nak is. 

Az 1983-ban MikóAndrás ren de -
zé sé ben és FerencsikJános ze nei ve -
ze té sé vel be mu ta tott ope ra há zi elő -
adás a ma ga ko rá ban mo dern nek
szá mí tott. Sze rény, le tisz tult esz kö -
zök kel, a tér mo nu men ta li tá sát a té -

ma és a ze ne mo nu men ta li tá sá nak
szol gá la tá ba ál lít va al kot har mo ni kus
egy sé get, ez zel el éri a ren de zés időt -
ál ló sá gát, mely ma már vé dett sé get
biz to sít a szín re vi tel nek. A har minc -
éves ren de zés min den le he tő sé get
meg ad az éne ke sek nek és az ének kar -
nak ar ra, hogy a rop pant ko moly ki -
hí vást je len tő, gran di ó zus szó la mo -
kat za var ta la nul el éne kel jék. 

A Ma gyar Ál la mi Ope ra ház idén
iga zán ki vá ló, Eu ró pa-hí rű mű vé szek
meg hí vá sá val tet te még em lé ke ze te -
seb bé a szent ün ne pi já ték elő adá sát:
a fő sze re pe ket ki vá ló an ala kí tó Eric
Halfvarson, Yvonne Naef, Heiko
Trinsinger épp úgy kül föld ről ér ke zett
Bu da pest re, mint a kar mes ter Stefan
Soltész vagy a né hány éve si ke re it im -
már Né met or szág ban ara tó, a cím -
sze rep ben re mek lő hon fi tár sunk,
KovácsháziIstván.A bu da pes ti Ope -

ra ház ze ne ka ra és ének ka ra ih le tett,
ma ga biz tos tel je sít mé nyé vel mél tó
part ne re volt a nem zet kö zi ran gú elő -
adó gár dá nak. 

Ezen a szép, em lé ke ze tes es tén az
elő adás né zői olyan él ménnyel let tek
gaz da gab bak, me lyek va ló ban va -
rázs la tos meg ala po zá sát, kü lö nö sen
cso dá la tos elő ké szí té sét je len tik a
nagy he ti el mé lye dés nek, az ün ne pi
al kal mak át élé sé nek. A né zők kö zött
száz hat van evan gé li kus test vé rünk
szá má ra is re mény ség sze rint gaz dag
lel ki táp lá lék ként lesz ma ra dan dó
em lék ez az es te – a fel eme lő ze nei
él mény a pas sió tör té net fé nyé ben
át ér té kel ve ka tar ti kus ha tá sú le het.

g Ká kay Ist ván

Operavarázs
b AMagyarÁllamiOperaházvezetése2012-benúgyhatározott,hogyeb-
benazévadbanvalamennyiszínrevitelnyilvánosfőpróbájátegy-egytár-
sadalmicélcsoportszámáraajánljafeltérítésmentesen.Ennekazúj-
szerűésazOperaháztársadalmifunkciójáttekintvenagyondicsére-
teskezdeményezésnekakeretébenkerültsormárcius26-ánRi chard
Wag ner szentünnepijátékának,aPar si fal nak nyilvánosfőpróbájára,
melyreazOperaházvezetéseatörténelmiegyházakathívtavendégül.
Evangélikusközösségünkigényeskultúrairántiérzékenységétjelzi,hogy
azeredetilegkapottszázbelépő–agyülekezetekésintézmények,az
országosirodaésapüspökihivatalokaktivitásánakköszönhetően–két
napalattelfogyott.Amásodikköröslehetőséggelélveméghatvanbe-
lépőtsikerültszerezniérdeklődőevangélikustestvéreinkszámára.
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A Ma gyar Ál la mi Ope ra ház nagy -
sze rű kez de mé nye zé se nyo mán a
tör té nel mi fe le ke ze tek kép vi se lői
szá má ra fel aján lott Parsifal-fő pró -
ba – amely ről KákayIstván or szá -
gos irodaigazgató be szá mo ló ja szól
a szomszédos hasábokon – a kul -
tu rá lis él mény mel lett fon tos hit be -
li, teo ló gi ai kér dé se ket, gon do la to -
kat is éb reszt. Az elő adás ha gyo má -
nyos nagy he ti, nagy pén te ki idő zí -
té se is jel zi, hogy WilhelmRichard
Wagner utol só ope rá já ban, amely -
nek fő té má ja a meg vál tás le he tő -
sé ge és út ja, több ről van szó, mint
az ün nep han gu la tát meg ra ga dó, el -
mé lyí tő ze ne da rab ról.

Szö gez zük le, hogy a Parsifal
nem a ke resz tyén hit alap ve tő ta ní -
tá sá ról, a krisz tu si meg vál tás ról ze -
nei nyel ven meg fo gal ma zott bi -
zony ság té tel, mint pél dá ul Johann
SebastianBach pas si ói. Nem cél ja
te hát, hogy a bib li ai szen ve dés tör té -
ne tet ál lít sa egy bi zo nyos kor íz lé se,
ér tel me zé se sze rint a né zők elé. En -
nek el le né re fél re ért he tet le nek azok
az uta lá sok, ame lyek ép pen ezen a
bib li ai ha gyo má nyon ala pul nak.

A Szent Grál mo tí vu ma szám ta -
lan kö zép ko ri írás ban meg je le nik,
a leg is mer tebb kö zü lük ta lán Wolf-
ramvonEschenbachParsifal cí mű
köl te mé nye, amely ből Ric hard
Wag ner szö veg köny ve is ki in dul. A
Grál nem más, mint az a ke hely,
amely ből Jé zus a ha gyo mány sze -
rint az utol só va cso rán ivott, s
amely be ké sőbb a ke reszt ről alá fo -
lyó vé rét is fel fog ták. Mind ez per -
sze le gen da csu pán, még is fel fi gyel -
he tünk a ke hely és Krisz tus vé re
szo ros kap cso la tá ra, amely va ló ban
össze kö ti a két bib li ai tör té ne tet. Az
ope rá ban még egy fel eme lő úr va -
cso ra-je le ne tet is lát ha tunk. 

Ugyan csak fi gye lem re mél tó az
a tö rek vés, hogy a ke resz tyén ség
tör té ne te so rán hit ben, az az lel ki
mó don to vább adott úr va cso ra-ha -
gyo mány egy konk rét tárgy hoz – ez
eset ben a Szent Grál hoz – is kö tőd -
jön. Ha fe le ke ze te ink kö zös tör té -
ne té nek erek lye kul tu szá ra gon do -
lunk, ak kor ab ban ugyan csak fel is -
mer het jük ezt a tö rek vést. 

A le gen da sze rint a Szent Grál őr -
zé sé re lo vag rend ala kult, amely -
nek tag jai a tisz ta ság esz mé jét szem
előtt tart va, an nak meg va ló sí tá sá ra
tö re ked ve leg főbb cél juk nak a Grál
őr zé sét te kin tik, mi köz ben az erőt
eh hez szin tén be lő le me rí tik.

Wag ner ope rá já nak alap kér dé -
se a meg vál tás el éré sé nek le he tő -
sé ge, amely a jó és a rossz kö zöt ti
harc so rán a jó győ zel me ál tal va -
ló sul hat meg. Az en nek el len ál ló,
ne ga tív erőt – ugyan csak bib li ai
mo tí vum ként – a Jé zus ol da lán se -
bet ej tő dár da je le ní ti meg a mű -
ben. Az a fegy ver, amely rossz
kéz be ke rül ve a Grált őr ző rend ve -
ze tő jén, Am for tas ki rá lyon is gyó -
gyít ha tat lan se bet ejt, s így szá má -
ra a Grál él te tő ere je szen ve dé sé -
nek meg hosszab bí tá sát is je len ti. 

A cím sze rep lő, Par si fal, „a rész -
vét böl cse, a bal ga szent” eb ben a
hely zet ben je le nik meg és vég zi el
sok vi szon tag ság és el té rí té si kí sér -
let el le né re meg ta lált kül de té sét:
vissza szer zi a dár dát, meg gyó gyít -
ja a ki rályt, és új ki rály ként át ve szi
a rend ve ze té sét.

Az ope ra cse lek mé nye te hát po -
zi tív vég ki csen gé sű, az az győz a jó,
meg tör té nik a lo va gok meg men té -
se, amely a tör té net sze rint a meg -
vál tás sal egyen ér té kű. Ha a ke -
resz tyén meg vál tás ta ní tá sát és a
Parsifal vég ki fej le tét össze vet jük,
je len tős kü lönb sé ge ket ta lá lunk. 

Az ope ra nem Jé zus Krisz tus
sze mé lyé re és a ke resz ten ho zott ál -
do za tá ra kon cent rál, ha nem egy
újabb hős, Par si fal győ zel me ál tal
lát ja meg va ló sult nak a meg vál tást.
Ha úgy tet szik, az erek lye, amely -
nek ere de ti sze re pe az len ne, hogy
em lé kez tes sen, rá mu tas son va la mi -
re vagy va la ki re, itt ön ál ló élet re kel,
és a cse lek mény vi szo nyí tá si pont -
já vá, kö zép pont já vá vá lik.

Ugyan csak je len tős kü lönb ség,
hogy a meg vál tás itt e vi lá gi ér tel -
met kap csu pán, an nak is te ni alap -
ja és pers pek tí vá ja egy ál ta lán nem
ke rül szó ba. Így el mond hat juk,
hogy a Parsifal – bár erő tel je sen
hasz nál bib li ai mo tí vu mo kat –
üze ne te még sem ke resz tyén meg -
vál tás tant kép vi sel. E tény meg ál -
la pí tá sa azon ban sem mi kép pen
sem le lep le ző vagy meg le pő, hi szen
Ric hard Wag ner nem is tűz te ki ezt
cél já ul, így sem mit nem von le az
ope ra ér té ké ből. Sok kal in kább
fel hív ja a fi gyel met ar ra, hogy a
Szent írás ban ta lál ha tó üze ne tek,
ese mé nyek és gon do la tok ho gyan
vál nak az egye te mes kul túr kincs
ré szé vé, és lesz nek meg ha tá ro zó ki -
in du ló pont jai iro dal mi és ze nei
re mek mű vek ke let ke zé sé nek.

g Wag nEr Szi lárd

NagyhetiParsifal

Evangélikusközönségazopraházipáholyokban
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Nem uta sít hat tam el a Bony há di Pe -
tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um
meg tisz te lő föl ké ré sét, hogy be szél -
jek a Lotz Já nos szü le té sé nek szá za -
dik év for du ló ján tar tan dó meg em lé -
ke zé sen. Lotz Já nos sze mé lye és
mun kás sá ga irán ti nagy ra be csü lé -
sem, va la mint a gim ná zi um Lotz
Já nos em lé ke ze tét fenn tar tó lan ka -
dat lan igye ke ze té nek el is me ré se kész -
te tett ar ra, hogy ele get te gyek e föl -
ké rés nek. És még egy szo mo rú kö rül -
mény: aki er re a meg tisz tel te tés re –
a ta nít vány, a ba rát, Lotz Já nos mun -
ká i nak ma gyar or szá gi ki adó ja és
nem utol só sor ban a bony há di Lotz
Já nos nyá ri di ák egye tem név adó ja és
pat ró nu sa jo gán – iga zán mél tó lett
vol na, SzépeGyörgy pro fesszor éle -
té nek 81. évé ben, múlt év szep tem -
ber 12-én meg halt. Őreá em lé kez ve
he lyet te is szó lok. 

Va jon mi től ün ne pi al ka lom egy
cen te ná ri um, kér dez het jük, hi szen ha
kö rül né zünk, na gyon rit kán lá tunk
ma gunk kö rül száz évet meg élt em -
be re ket. Ek kép pen a száz év kí vül esik
a min den na pi élet meg fog ha tó va ló -
sá gán. Ha azon ban ala po sab ban utá -
na né zünk, lát juk, hogy hoz zánk kö -
ze li em be rek: ro ko nok, ba rá tok, is -
me rő sök kö ré ben nem ke vés olyan
sze mély – volt, aki száz éve szü le tett,
s ha ezt a kort mi meg nem él jük is,
ál ta luk, hoz zá juk kö ze li vol tunk ré -
vén mi is kap cso ló dunk az évek nek
eh hez a ke rek szá má hoz. 

Ide á lis ér te lem ben te hát a száz év
az a leg ma ga sabb „ke rek” kor, amit az
em ber és a hoz zá kö zel ál lók meg él -
het nek úgy, ahogy ér de mes él ni,
hogy – egy szép er dé lyi kö szön tő sza -
vai sze rint – „nap ja in kat szám lál ni ne
lé gyen ter hes”. Ezért is ra gasz ko -
dunk a cen te ná ri u mok meg ün nep lé -
sé hez, no ha el fo gad juk a tényt, hogy
em ber nek rit kán ada tik meg ilyen
ma gas kor, ezért a mű vész- és tu dós -
vi lág élő tag ja it a tisz te lők ki sebb „ke -
rek” év szá mok hoz kö tött ün nep lés -
ben szok ták ré sze sí te ni. Van nak hat -
van-, het ven öt, nyolc van éves kor-, il -
le tő leg – ér te lem sze rű en – rö vi -
debb, negy ven-, öt ven éves élet pá lya-
ju bi le u mok is.

E szo kás ér té ké nek és mér té ké nek
meg ér té sé hez ép pen Lotz Já nos nak
egy 1955-ben meg je lent írá sa ad ja a
kul csot (On lan gu age and cul tu re. In-
ternationalJournalofAmericanLin-
guistics, XXI, pp. 187–189). Az ere -
de ti leg an gol nyel vű cikk ma gyar ra
for dí tó ja – most el is cso dál ko zom a
sors nak e kü lö nös for du la tán – ép -
pen én vol tam. „A nyelv és kul tú ra vi -
szo nyá ról – A négyper ces mér föld”
elő ször 1974-ben je lent meg Sze ge -

den, a Hajdú Péter szer kesz tet te
NéprajzésNyelvtudomány egye te mi
ak tá ban (NéprajzésNyelvtudomány,
XVII–XVI II. évf. 5–6. sz. 57–60. ol -
dal), majd a Szé pe György szer kesz -
tet te Szonettkoszorúanyelvről cí mű,
1975-ben ki adott kö tet ben is.

A for dí tás ra pro fesszo rom, Haj dú
Pé ter ösz tön zött, s ő in téz te el en nek
ér de ké ben Lotz Já nos sal va ló ta lál ko -
zá so mat is 1972-ben, ami kor Lotz ép -
pen Ma gyar or szá gon tar tóz ko dott.
Ami kor en ge délyt kér tem tő le, hogy
hadd for dít sam le írá sát, ud va ri a san
bár, de vissza uta sí tott, mond ván,
hogy jobb lesz, ha ő for dít ja le. Lát -
szott, hogy nem bí zik a for dí tók ban. 

A NéprajzésNyelvtudomány kéz -
ira ta nyom dá ba kül dé sé nek ha tár ide -
je azon ban vé sze sen kö ze le dett, s a
Lotz Já nos ígér te ma ga for dí tot ta
írás nem ér ke zett meg ha tár idő re.
Haj dú Pé ter nek vi szont fon tos volt
Lotz Já nos tu dós sze mé lye, ra gasz ko -
dott ah hoz, hogy szer ző ként sze re -
pel tes se a kö vet ke ző szám ban, hogy
ez zel is súlyt ad jon és nem zet kö zi
kon tex tust te remt sen a sze ge di egye -
tem nyel vé sze ti ak tá já nak s így ál ta -
lá ban a ma gyar vi dék tu do má nyos -
sá gá nak, ezért az ő biz ta tá sá ra még -
is le for dí tot tam a cik ket, no ha a
szer ző jó vá ha gyá sa nél kül, amit most
utó lag sincs okom saj nál ni.

A spor to kért, kü lö nö sen a lab da -
já té ko kért és min de nek előtt a fut bal -
lért ra jon gó Lotz Já nos ra jel lem ző,

hogy pél dá it il luszt rá ci ó ként a sport
vi lá gá ból ve szi. Ki in du ló té te le az,
hogy a sport ban az úgy ne ve zett „ide -
á lis cé lo kat” ele mi, még in kább „ke -
rek szá mok ban” szok ták meg ad ni. Az
„ide á lis cél” úgy ér ten dő a sport ban,
de má sutt is, mint a már el ért re kord,
ered mény, tel je sít mény „fö lött vagy
előtt” le be gő, úgy szól ván „kar nyúj tás -
nyi ra” lé vő, nyel vi leg egy sze rű és
ke rek szám mal ki fe je zett ér ték. 

Lotz Já nos írá sá nak punc tum sali -
en se, lé nye ge az, hogy a kü lön bö ző
kul tú rák el té rő mér ték rend sze re ket
hasz nál nak – il let ve Lotz éle té ben a
ma i nál szé le sebb kör ben még hasz -
nál tak, pél dá ul más volt a kon ti -
nen tá lis Eu ró pa, és más Nagy-Bri tan -
nia (ál ta lá ban az an gol szász vi lág, így
Ame ri ka) mér ték rend sze re –, az
„ide á lis cé lo kat” még is min den kul -
tú rá ban „ke rek szá mok kal” je lö lik.
Lotz cik ke írá sá nak ide jén, 1954-ben
az ide á lis cél, az „álom mér föld” meg -
fu tá sá nak ide je négy perc volt, ame -
lyet Bannister még ab ban az év ben
meg is fu tott. (Ide tar to zó an je gyez -
zük meg, hogy a Szé pe György szer -
kesz tet te Szonettkoszorú imp ri má lá -
sá nak ide jén, te hát húsz év vel ké sőbb
az egy mér föl des fu tás vi lág re kord -
ja 3:51,1 perc volt.) 

A két mér ték rend szer – vol ta -
kép pen – össze mér he tet len, pon -
to sab ban nincs kö zös ne ve ző jük,
me lyet meg szo roz va/el oszt va egy -
más hoz mér he tők le het né nek. Ahogy
Lotz ír ja: „Adott ide á lis cél csak is az
egyik mér ték rend szer ben ad ha tó
meg; pél dá ul az an gol szász or szá gok -
ban ez a cél 7 láb a ma gas ug rás ban,
egy fél hü velyk kel több, mint a je len -
le gi 212 cen ti mé te res vi lág re kord: a

220 vagy ép pen a 225 sem nem elég
»ke rek«, sem nem elég re a lisz ti kus.” 

En nek el le né re az „ide á lis cé lo kat”
a Lotz Já nos vizs gál ta mind két kul tú -
rá ban „ke rek szá mok ban” szo kás
meg ad ni, no ha – mint fön tebb mond -
tam – e ke rek szá mok össze mér he -
tet le nek. Ahogy Lotz Já nos ír ja: „1609
mé tert 4 per cen be lül meg pró bál ni le -
fut ni nem ugyan az, mint haj ta ni a 4
per ces mér föl dért.” 

Hogy mi szá mít „ke rek szám nak”,
s mi nem, az a kul tú rá tól függ, il le -
tő leg at tól, hogy a kul tú ra mely sze -
le té ről van szó: ha idő ről, ak kor a 15,
30, 45, 60 perc ke rek nek szá mít, ha
az órá hoz mér jük; a 12 vagy 24 óra
ke rek, ha a na pot vesszük tel jes ség -
nek; a 7 is ke rek, a 4 is ke rek (!), ha
hét ről vagy hó nap ról van szó, a 12, ha

év ről. A te ret – most és ná lunk – tí -
zes szám rend szer ben mé rik: 10-20-
30 stb. cm, dm, m, km. A te ret és időt
együtt, az az a se bes sé get szin tén.
Ugyan így az áruk ér té két mé rő pénzt
is. Ez a de ci má lis rend szer ter je dő ben
van, s ma már ál ta lá nos az an gol szász
vi lág ban is. 

„Az ele mi és ke rek szá mok je len -
tős sze re pet ját sza nak kul tú ránk
»de zi de ra tív-im pe ra tív«, óhaj tó-pa -
ran cso ló vo nat ko zá sa i ban: a jog ban,
az élet ko ri ha tá rok ban, a ki fog ha tó
hal meg en ge dett hosszá ban […], a
sport vi lág ban. […] A szá mok hasz -
ná la ta e cél ki tű zé sek nél kul tu rá lis
ese mé nye ket, il let ve ezek től füg gő vi -
sel ke dé si mó do kat ha tá roz meg. A
nyel vi ki fe je zés egy sze rű sé ge s az en -
nek meg fe le lő egy sze rű fo gal mi el -
ren de zés tű nik fe le lős nek az ide á lis
cél ki tű zé sek fel ál lí tá sá ért, és eze ket
nem le het meg ma gya ráz ni nem nyel -
vi vo nat ko zá sok kal, bio ló gi ai sa já tos -
sá gok kal és ha son lók kal.”

A sport vi lá gá ból az élet tá gabb te -
re i re vissza tér ve a száz év „ide á lis cél -
ként” fog ha tó fel mint olyan pe ri ó dus,
amely ben a „ju bi láns” ha tá sa még ele -
ven, sze mé lyé nek em lé ke még élén -
ken él a ha lál mezs gyé jé nek ezen az
ol da lán ma ra dott ro ko nok, ba rá tok,
ta nít vá nyok em lé ké ben. Az em lé ke -
zés ki tá gít ja az idő ho ri zont ját, ahol
az em lé ke zők nem csak kép ze lő ere -
jük nek kö szön he tő en, ha nem ta -
pint ha tó an, szin te kéz zel fog ha tó mó -
don ér zé kel he tik a szel lem „em be ri
lép ték nél” tá ga sabb vol tát. 

Lotz Já nos nak kö szön he tő en tud -
juk, tu da to sít hat juk ma gunk ban,
hogy lép ték rend sze rünk nek e ki tá gí -
tá sa a nyelv nek kö szön he tő, s hogy a

nyelv és az ál ta la hor do zott kul tú ra,
mely nek gyer me kei va gyunk, ha tal -
ma sabb, mint mi. Szo mo rú, hogy
Lotz Já nos éle te hat van éves ko rá ban
fe je ző dött be, jó val a va ló sá go san
meg él he tő ak tív al ko tói kor be fe jez -
te előtt. De szim bo li kus, hogy al ko -
tó éle te ek kép pen még is csak az em -
ber vi lá gá nak egy má sik „ke rek és ide -
á lis” szá má hoz kap cso ló dik – vissza -
von ha tat la nul, s hogy ez a „ke rek és
ide á lis” szám nem az évek, ha nem az
órák vi lá gá ban ural ko dik. Ami ugyan -
ak kor rá mu tat Lotz Já nos al ko tó éle -
té nek sű rű és in ten zív vol tá ra.

* * *

Hadd em lé kez zek Lotz Já nos ra most
sze mé lye sebb tó nus ban egy hi te les
tör té net tel, ame lyet az imént hal lot -

tam, úgy szól ván aján dék ba kap tam
e ju bi le u mi al ka lom ra Lotz Já nos fi -
a tal ko ri is me rő sé től, NagySándorné
RévészZsófiától.

Ko ráb ban is tud tam, sőt írá sos
bi zo nyí té kom van rá – nyelv ta ná nak
egy kéz írá sos de di ká ci ó ja –, hogy ba -
rá tai, kö ze li is me rő sei Caesarnak
hív ták. Is mer ve a la ti nos mű velt sé -
gű Lotz Já nos ve ze tés re ter mett al ka -
tát és ki vá ló szel le mi ké pes sé ge it,
hoz zá il lő nek, ta lá ló nak s így ma gá -
tól ér te tő dő nek vet tem ezt a ne vét,
ame lyet az itt kö vet ke ző tör té net
más fé le kép pen ma gya ráz. 

A deb re ce ni szü le té sű és mind a
mai na pig Deb re cen ben élő Ré vész
Zsó fia – mint kor osz tá lyá ból so kan,
pél dá ul az or vos-pe da gó gus Kontra
György és fe le sé ge, Kozma Ilona
meg az én édes anyám is – a nagy ha -
tá sú ne ve lő, deb re ce ni pe da gó gia pro -
fesszor, KarácsonySándor kö ré hez
tar to zott. Ez a kör a kor ról so kat
mon dó – és so kunk szá má ra is mét
ak tu á lis sá vá ló – Exodus ne vet vi sel -
te tör té ne tünk ide jén, a múlt szá zad
har min cas éve i nek kö ze pé től fenn -
ál lá sá ig. En nek a kö zép is ko lá sok -
ból, egye te mis ták ból, fris sen vég -
zett dip lo má sok ból ál ló Exodus kör -
nek Ta hi ban volt a nyá ri tá bo ra,
me lyet a ta gok szí ve sen lá to gat tak
Ka rá csony Sán dor ked vé ért, de egy -
más ked vé ért is. 

Lotz Já nos is rend sze res részt ve -
vő je volt ezek nek a nyá ri al kal mak -
nak. A tá bor kö ze lé ben pa tak folyt,
ame lyet va la me lyik já té kos ked vű
tá bor la kó – ma már ki de rít he tet len,
hogy ki – Ru bi con nak ne ve zett el. A
Ró mai Bi ro da lom bel ső mag vá nak
er ről az észa ki ha tár fo lyó já ról csak
év ti ze dek kel ké sőbb tud tuk meg Fel-
lini film jé ből, az Amarcordból, hogy
ép pen olyan bo ká ig érő pa ta kocs ka,
mint já ték ból tör té nel mi táv lat ba
he lye zett tá vo li tár sa Ta hi ban. 

A tör té nel mi ne vet vi se lő pa tak a
tá bor la kók ke gyel mé ből, amit akár
fan tá zi á nak is ne vez he tünk, ek kép -
pen bé ké sen csör ge de ző pa tak ból
ha tár fo lyó vá lé pett elő. Ha tár fo lyó -
vá? Ha tár rá? A ha tár fo gal má hoz
hoz zá tar to zik, hogy el vá laszt. El -
vá laszt ja az it tet az ot tól, az ott ho -
nit az ide gen től, a mi én ket a ti é tek -
től stb. Ke vés bé föld höz ra gad tan
azt is mond hat juk ál ta lá ban, hogy
ha tár vá laszt ja el a már bir to kol tat a
vá gyott, a még csak el éren dő, a fön -
tebb már em le ge tett „ide á lis cél tól,
il le tő leg cé lok tól”. 

Va jon mik le het tek ezek az „ide á -
lis cé lok” a ta hi tá bor he lyen, ahol,
mond hat ni, min den a „mi enk” volt?
Vagy majd nem min den… Meg mon -
dom: a pa tak, vagy is a Ru bi con kép -
ze let ben a tá bor két fe lét vá lasz tot -
ta el egy más tól, a fi ú kat a lá nyok tól,
ek kép pen is „ide á lis cé lok ká” lép tet -
vén elő őket egy más szá má ra. Ak kor
és ott Ta hi ban – és per sze az előtt és
az óta is min de nütt, ahol if jú em be -
rek össze jön nek egy más ked vé ért –
az „ide á lis cé lo kat” nem más: egy más
je len ti. 

En nek az egy más irán ti von zó dás -
nak volt ér ték jel ző „vir tu á lis” aka dá -
lya az a ta hi Ru bi con, ame lyet az „ide -
á lis cé lo kért”, az az ér té ke kért – lá -
nyok, sport re kor dok, tu do má nyos
igaz ság, hír név – lel ke se dő Lotz Já -
nos el ső ként lé pett át – a le gen da sze -
rint. In nen te hát a Caesar név. 

g Si mon csics Pé tEr nyelvész

ABonyhádiPetőfiSándorEvangéli-
kusGimnáziumbanmárcius22-én,
aBonyhádiszellemizsendülésren-
dezvénysorozatkeretébenelhangzott
beszédszerkesztettváltozata.

SzázéveszületettLotzJános
LotzJános Ame ri ká ban szü le tett (1913. már ci us 23.) ma gyar (Un garn -
deutsch) ki ván dor lók fi a ként, és Ame ri ká ban halt meg (1973. au gusz tus
25.) ma gas be osz tá sú kor mány hi va tal nok ként. Össze sen ti zen hat évet töl -
tött Ma gyar or szá gon, hét éves ko rá tól hu szon há rom éves ko rá ig, ép pen
annyit, hogy is ko lá it el vé gez ze. 

A bony há di evan gé li kus gim ná zi um ban érett sé gi zett. Az Eöt vös-kol -
lé gi um ne velt je, GomboczZoltán ta nít vá nya volt, és az ő ja vas la tá ra ke -
rült – még ki tün te té ses dip lo má ja meg szer zé se előtt – Stock holm ba ösz -
tön dí jas di ák ként. Ez zel kez dő dött vi lág kar ri er je, amely stock hol mi fő -
is ko lai ma gán ta nár sá g tól a New York-i Co lum bia Egyetem nyel vé szeti
ka ted rá ján át egy szö vet sé gi kul tu rá lis in téz mény, a Cen ter for App li ed
Lin gu is tics el nö ki poszt já hoz ve ze tett. 

Fő mű vét, a meg je le né se kor vissz hang ta lan ma radt – de (vagy mert)
ko ra előtt já ró – ma gyar nyelv ta nát – DasungarischeSprachsystem –
hu szon hat éves ko rá ban je len tet te meg Stock holm ban. A II. vi lág há bo -
rú alatt párt fo gó ja volt Svéd or szág ba me ne kült kol lé gák nak, köz tük Wolf-
gangSteinitz (1905–1967) né met, RomanJakobson (1896–1982) orosz emig -
ráns nyel vé szek nek. Ame ri kai pá lya fu tá sá nak si ke rei nem csak ku ta tói
és ad mi niszt rá to ri kva li tá sá nak vol tak kö szön he tők, épp oly ki vá ló ta nár
is volt. Az ő ta nít vá nya volt Robert Austerlitz (1923–1994), a 20. szá zad
finn ugor nyel vé sze té nek leg szí ne sebb alak ja. 

Mun kás sá gát a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia kül tag gá vá lasz tá sá -
val is mer te el.
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„ÁldottamiUrunkJézusKrisztusIs-
teneésAtyja,akinagyirgalmábólúj-
jászültminketJézusKrisztusnaka
halottakközülvalófeltámadásaál-
talélőreménységre.” (1Pt 1,3)

Hús vét ün ne pe után az 1. hé ten az Út-
mutató reg ge li s he ti igéi az új élet te rem tő jét di cső í tik; ő le győ zi hi tet len sé -
gün ket. „Ha va la ki Krisz tus ban van, új te remt mény az. A ré gi ek el múl tak: íme,
új já lett min den.” (2Kor 5,17; LK) Fi át az Is ten ha lál ra ad ta bű ne in kért, és fel -
tá masz tot ta örök éle tün kért. Fe hér va sár nap a hús vét kor meg ke resz telt hí vők
az ős egy ház ban le ve tet ték fe hér ru há ju kat, s Ta más is élő hit re ju tott. Ám nem
csak ne kik szól Pé ter ta ná csa: Quasimodogeniti:„mintújszülöttcsecsemők
ahamisítatlanlelkitejetkívánjátok,hogyazonnövekedjetekazüdvösségre” (1Pt
2,2). Fel tá ma dá sa után nyolc nap ra Jé zus is mét meg je lent, és ezt mond ta két -
ke dő ta nít vá nyá nak: „Nyújtsdideazujjadat,ésnézdmegakezeimet…,ésne
légyhitetlen,hanemhívő.” Ta más hit val lá sa a mi énk is le het: „ÉnUram,ésén
Istenem!” És Jé zus bol dog mon dá sa is: „…boldogok,akiknemlátnak,éshisz-
nek.” (Jn 20,27–29) Vall ha tod: hi szem az örök éle tet, mert: „Él az én Uram, ál -
dott Meg vál tóm, Is te nem és sza ba dí tá som.” (GyLK 678) Is tent ma gasz ta ló him -
nu szát min den új já szü le tett ke resz tyén nek ír ta Pé ter: „Őtszeretitek,pedignem
láttátok,őbennehisztek,bármostsemlátjátok,és…örvendeztek,mertelérté-
tekhitetekcélját,lelketeküdvösségét.” (1Pt 1,8–9) „Aki hi szi ezt az igét, hogy
Krisz tus az ő ja vá ra halt meg, és tá ma dott fel, új já szü le tik tő le, az az Is ten kép -
má sa sze rin ti új te remt ménnyé lesz, és Szent lel ket vesz.” (Luther)Az egész vi -
lág Is tent ma gasz tal ja: „ÉnekeljetekazÚrnakújéneket,dicséretetaföldszé-
léig…!DicsőítsékazUrat…!” (Ézs 42,10.12) Is ten új ból ke gyel me sen te kin tett
Jó bra, és gaz da gon meg ál dot ta: „AzÚrjórafordítottaJóbsorsát,miutánJób
imádkozottbarátaiért…” (Jób 42,10) Pé ter az örök evan gé li u mot hir de ti a(z új -
ra)kez dő ke resz tyé nek nek: „…egymástkitartóan,tisztaszívbőlszeressétek,mint
akiknemromlandó,hanemromolhatatlanmagbólszülettetekújjá,Istenélő
ésmaradandóigéjeáltal.” (1Pt 1,22–23) És Jé zus a ve le ha la dó kért így kö nyö -
rög: „SzentAtyám,tartsdmegőketatenevedáltal…Aztkérem,hogy…őrizd
megőketagonosztól.(…)Szenteldmegőketazigazsággal:ateigédigazság.”
(Jn 17,11.15.17) Ari má ti á ból va ló Jó zsef is az Úr ta nít vá nya volt, és sa ját ke zű -
leg te met te el: „ŐelmentPilátushoz,éselkérteJézustestét.Aztánlevette,gyolcs-
bagöngyölte,éselhelyezteegysziklábavágottsírboltba,amelybenmégsenki
semfeküdtsoha.” (Lk 23,52–53) Az Aty já val egy lé nye gű Jé zus ige hir de té sei sum -
má ja: „Akihiszénbennem,azneménbennemhisz,hanemabban,akielkül-
döttengem…magaazAtyaparancsoltamegnekem,hogymitmondjak…Én
pedigtudom,hogyazőparancsolataörökélet.” (Jn 12,44.49–50) Mi pe dig a
sze re tett ta nít vány tól azt is tud hat juk, hogy Jé zus Krisz tus: „…azigazIstenés
azörökélet.” (1Jn 5,20) Re for má to runk kal zeng jük: „Élet, ha lál Ura ő már, / Me -
ne dék, szik la vár. / Száll örö mé nek: / Mi énk az örök élet!” (EÉ 214,3) Ő él! 

g Ga rai And rás

HETI ÚTRAVALÓ

„MiveltehátmárelfogadtátokKrisz-
tusJézust,azUrat,éljetekisőbenne.
Gyökerezzetekmeg és épüljetek föl
őbenne,erősödjetekmegahitáltal,
aminttanultátok,éshálaadásotokle-
gyen egyrebőségesebb.” (Kol 2,6–7)

Kép zel jünk el egy olyan fi a talt, aki
hosszas, ko moly elő ké szü let után fel -
vé telt nyer az egye tem re, és be irat ko -
zik. De utá na már nem jár az elő adá -
sok ra, és nem tö rő dik is ko lá já val… Ez
le he tet len! Azért küsz kö dött, hogy
min den erő fe szí té se sem mi vé le gyen?! 

És még is ilyen sok ke resz tyén.
Meg ér tet te, hogy Jé zus nél kül, Sza ba -
dí tó nél kül hi á ba va ló és meg kö tö zött
az éle te, el is me ri, hogy szük sé ge van
az Úr ra – vé gül még sem tö rő dik ve -
le. Úgy gon dol ja, hogy be biz to sí tot ta
ma gát a busz „lép cső jén”, s most már
úgy él het to vább, ahogy ed dig, mert
Va la ki ke zé be vet te az éle tét. 

Ez nagy té ve dés! Aki föl is mer te,
hogy Jé zus a Meg vál tó, és igent mon -
dott ne ki, an nak ra gasz kod nia kell az
Úr hoz, és ve le kell jár nia az élet utat.
An nak Is ten út mu ta tá sá ra, a Bib li á ra
van szük sé ge. És az Úr ve zet ni is fog -
ja, mert a Szent írás az Is ten „hasz ná -
la ti uta sí tá sa” az éle tünk szá má ra.

Ha el fo gad tá tok… az Urat, él je tek
is őben ne. Ha el in dul ta tok, foly tas sá -
tok az utat. Ha meg ta lál tá tok a meg -
ol dást, al kal maz zá tok éle te tek min den
te rü le tén. Ha van Sza ba dí tó tok, ne ros -
kad ja tok le a gon dok és a bű nök ter -
he alatt, ha nem hív já tok őt se gít sé gül.

Igénk egész sé ges fá hoz ha son lít ja a
hí vő em bert. El ső a gyö kér. A föld alatt
van, nem lát szik, de az ka pasz ko dik
meg a ta laj ban. A sze mé lyes hi tet jel -
ké pe zi ez a gyö kér: bí zom az Úr ban,
őrá fi gye lek, őt el nem en ge dem. 

A má so dik a fa törzs. Is ten és a hit
nem lát szik. Ez a sze mé lyes kin csem.
De a hit kö vet kez mé nye igen: szi lárd
lesz a lá tá som, nem do bál nak össze -
vissza az élet hul lá mai, kí sér té sei és pró -
ba té te lei. Akár mi van, ak kor is az Úr -
hoz és az ő vé le mé nyé hez ra gasz ko dom. 

Egy szer ezt az egyik if jú sá gi sunk
me re de ken, de jól fo gal maz ta meg.
Kö zép is ko lás lett, és min den nap vo -
nat tal kel lett is ko lá ba men nie. Uta zás
köz ben a fi a ta lok vi tat koz tak, el hang -
zott min den fé le vé le mény, őt pe dig ki -
gú nyol ták, és pró bál ták le té rí te ni hit -
be li lá tá sá ról. Meg kér dez tem tő le: „És
te mit mond tál ne kik? Mit csi nál tál?”
„Nem szól tam egy szót sem – vá la szol -
ta –, de ar ra gon dol tam, hogy úgy is ne -
kem van iga zam.” Hát igen, kez dő
volt, de így ma radt meg: bi zo nyos volt
ab ban a bib li ai hit ben, amely re a kö -
zös sé günk ben el ju tott. 

Te meg ma radsz-e „az egész sé ges tu -
do mány nál”? Nem tu dunk min dent
azon nal át lát ni és meg ér te ni, de ha biz -
tos ala po kat kap tunk, ha a gyö kér ze -
tünk ka pasz ko dik a ta laj ba, nem fog -
nak el so dor ni az élet vi ha rai. És sok szor
ké sőbb ért jük meg, hogy mi lyen jó volt
el fo gad ni ta ní tó ink sza vát (Jn 13,7).

Hi tünk így erő sö dik, és így vá lunk
mi is osz lo pok ká Is ten há zá ban. Vé gül
nem csak ér te ni fog juk sok min den ben,
hogy mi ért ép pen az a he lyes út, de en -
nek „hasz na” is lesz az éle tünk ben. Ez
a sok jó pe dig há lá ra in dít, a há lás szív
pe dig bol dog és erős éle tet mun kál ki
ben nünk. A há la meg erő sít, hogy jó Is -
ten hez tar toz ni, az Is ten hez tar to zás
pe dig biz tos sá te szi lép te in ket. 

Járj te is az Úr bi zo nyos sá gá ban, és
ak kor a sza ba dí tó és erős Is ten ta nú -
ja le szel! (Ézs 9,5)

g Széll Bul csú

Ahónapigéje
Akeletiatyákazttanítottákakeresz-
tyénség hajnalán, hogy az igazi, a
maradandó öröm könnyek között
születik.

Olvasgatomahúsvétitörténetetel-
mesélőevangéliumiszövegeket.Mi-
lyenkínkeservesen,lassan,nehezen
születikmegazasszonyok,atanítvá-
nyokszívébenazöröm.

Különösezahajnalihatársírásés
nevetés,szomorúságésöröm,sötétség
ésvilágosság,haláléséletközött.Ahol
azegészteremtettség,magaalétezés
csikorogvaa sarkánmegfordul.De
háthogyanislehetnemásképp?Ab-
ból,amiésahogyantörtént,hogyis
lehetneegyikpillanatrólamásikra
felhőtlenboldogság?Ahhoztúlságo-
sannagyvoltacsalódás,azelkesere-

dés, a kudarc. Ahhoz túlságosan
szörnyűlátványvoltaMegfeszített
kínszenvedése. Ahhoz túlságosan
mélyatanítványokszívébenaszégyen
ésabűntudat.

A szemekben még ott csillognak
nagypéntekkönnyei,ésalattukanap-
felkelte lassúságával áradhat csak
szétazöröm.Csakegészenlassanol-
dódhataszíveketmarkolófélelem.A
kezeknekmégtartaniukkellatégelyt,
mert az agyból az utolsó parancs
mégazvolt,hogyaholttestetkennikell.

Semmimásért,deezértazegyetlen-
egyértirigylemazasszonyokatésata-
nítványokat.Ezekértazórákért,perce-
kért.Hogyaszívüklehetettazapont
amindenségben,aholasarkánmegfor-
dultavilág.Aszemeketirigylem,ame-

lyekmégnagypéntekkönnyeitőlcsillog-
vanéztekaFeltámadottra.

Annyi mindent mondtunk már
arról,hogymiértkellettaNázáreti-
nekígy–ésegyáltalán–meghalnia.
Lehet, hogy csak ezértaz egyetlen-
egyért. Hogy legyenek, akik átélik,
hogyaszívükbenafélelemlassanol-
dódnikezd.Akikahalottnakszánt
balzsammalakezükbenállnakazélő
előtt.Akikkönnyekkelaszemükben
mosolyognak. Akiknek a szívében
megfordulavilág.

Istenem,énsemmimástnemkérek
tőled,csakeztazegyet:eztazarco-
monkönnyekközött,anapfelkeltelas-
súságávalszétáradóörömöt,kérlek,
addmegnekem!

g Né mEth Zol tán

Hajnaliirigység

„Akitehátaztgondolja,hogyáll,vi-
gyázzon,hogyelneessék!” (1Kor 10,12) 

Egy ma gyar or szá gi te le pü lés, Szi get -
mo nos tor szor gal mas la ko sa i val tör -
tént 1865. áp ri lis 6-án a kö vet ke ző eset,
amely mé lyen a szí vük be vé ső dött.

A fa lu bir to ka i nak egy ré sze a
Du na túl ol da lán, a hegy ol dal ban
volt. A ta vasz be kö szön té vel igye ke -
zett min den ki a föld jé re, hogy az el -
jö ven dő jó ter més ér de ké ben szor -

gos kod jon. A vé gig dol go zott nap
után si et ve in dul tak ha za, hogy gon -
dos kod ja nak az ott hon ma ra dot tak -
ról, és a nap vé gén pi he nő re tér je nek. 

A Du na part ján vár ta őket a csó nak,
amely az át ke lést biz to sí tot ta. Hogy
mi előbb ha za ér je nek, so kan – negy -
ven öten – száll tak be le, meg telt a ví -
zi al kal ma tos ság. Amint a part tól el -
lök ték, a túl ter helt jár mű el me rült.
Har minc egy uta sa ful ladt a Du ná ba.
A ko ra be li kró ni kás, a re for má tus lel -
kész sza va i val „nem volt a fa lu ban, aki

ro kont, ba rá tot, szom szé dot vagy jó -
aka rót ne ve szí tett vol na”.

Te med dig ter hel he ted éle ted ha -
jó ját?

„Ha csak ebben az életben re-
ménykedünkaKrisztusban,minden
embernélnyomorultabbakvagyunk.”
(1Kor 15,19) 

Szá mos tör té ne tet hal la ni, hogy
mér he tet len ter hek kel a vál lu kon él -
nek em be rek bol dog ta la nul, majd

éle tük vé gén ar ra döb ben nek rá: se ho -
va sem ju tot tak. Mi ért? Mert csak ab -
ba a ha jó ba pa kol hat juk szá mo lat la -
nul a ra ko mányt, amely nem sza kadt
el a part tól; amint tény le ge sen út nak
in dul, el süllyed a túl zott ter hek alatt.

Ha süllye dés fe nye ge ti a ha jón kat,
ak kor sem elég ki dob ni a ter he ket. A
bib li ai vi har ban hány ko ló dó ha jón is
ke vés volt ez, Jé zus kel lett a ten ger le -
csen de sí té sé hez (Mt 8,23–27). De a
ter mé szet tör vé nye i nek el lent mond -
va a ten ge ren já ró Pé ter szá má ra is a

süllye dés elől a Jé zus ra te kin tés volt
a me ne dék (Mt 14,20–33). Ezt a Jé -
zus he lyett vi har ra né zést él te át Pé -
ter ak kor is, ami kor a vád lók kö zött
bo tor kál va há rom szor meg ta gad ta
Urát (Mt 26,57–74). Az új bó li – im -
már fel tá ma dott – Jé zus ra te kin té se
már min de nek fö lé, a menny or szá gig
emel te őt.

A te éle ted ter he i ről tud Jé zus?
Elé vit ted már? Mi az, ami be be le süp -
pedsz, és úgy ér zed, nem látsz ki be -
lő le? A te her bí rá sod Is ten től va ló,
mert ha ladsz is köz ben, vagy a meg -
fe nek lés ha mis biz ton sá gá ban a ra ko -
dás sal, az újabb ter hek vál la lá sá val
vagy el fog lal va?

Ha mind ezek csak tő led va lók,
vedd ész re: ha la dás he lyett vesz te gelsz!

Aki csak a höm pöly gő vi zet né zi,
ér zé kel he ti úgy, hogy ha lad, még ha
va ló já ban zá tony ra fu tott is. Az ár ral
sod ró dó ha jó út ja is csak lát szó la gos,
mert a ve le ját sza do zó ha bok ve tik ide-
oda. Mind két eset ben csak a ha bok -
ból fel te kint ve lát ha tó az ön be csa pás.
A sod ró dás és a zá tony ra fu tás egy -
aránt vesz teg lést je lent, egyik eset ben
sem a cél van a sze münk előtt.

Úgy egy éve hal lot tunk a Cos ta
Con cor dia ne vű ha jó zá tony ra fu tá sá -
ról: is mer ve az úti célt egy kis ki té rőt
tett, ve szély be so dor va 4229 em ber éle -
tét és 32 em ber ha lá lát okoz va. 

Aki re má sok is bí zat tak, az fo ko zot -
tab ban fe lel a cél szem előtt tar tá sá -
ért, a ha la dá sért, az út irá nyért. A cél
tar tá sá hoz te kints te is Krisz tus ra, az
irány tar tá sá hoz hall gasd az ő sza vát!

g Mol nár Zsolt
Forrás:MondayManna

Amegfenekléshamisbiztonsága
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A ki emelt ün ne pek éle tünk jel ző osz lo pai. Is -
mét lő dé se ik se gí te nek ab ban, hogy vissza tud -
junk em lé kez ni akár sok-sok év re is. Hall ga tom
a 10. b pas si ó ját a De ák Té ri Evan gé li kus Gim -
ná zi um dísz ter mé ben. A mon da tok szin te
ugyan azok, mint ame lye ket an nak ide jén né -
hány év vel idő seb ben, mint most ők, egy ré gi
teo ló gus-pas sió ol va sás kor ma gam is ol vas -
tam. A ze ne megint vál to zott – az min dig vál -
to zik –, de a tör té net ter mé sze te sen ugyan az.
Év ről év re ta lál koz tam ve le va la hol va la mi lyen
for má ban, akár szín da rab sze rű en, akár csak
egy sze rű is ten tisz te le ti szö veg ként. Is mét lő dé -
sek, jel ző osz lo pok – se gí te nek, hogy vissza tud -
junk em lé kez ni.

Em lék szem ar ra, hogy va la mi kor ré gen, ami -
kor el kezd tem, fon tos nak tűnt, hogy az éle tem
az is ko la év rit mu sá ban foly jék. Szep tem ber a kez -
det, kel lett a be csen ge tés, a té li és a ta va szi szü -
net, a vá ra ko zás a va ká ci ó ra – „ó-ió-ció-áció…”
–, és új ra elöl ről az egész. Ez is is mét lő dés.

Né zem az ötö di ke se ket az ebéd lő ben. Még
na gyon ren de sek. Meg te rí te nek, áll va imád koz -
nak. Ké sőbb ez majd el tű nik, a na gyok már csak
esz nek. Né hány hét tel ez előtt vol tak a fel vé te -
lik. Ta valy ezek a gye re kek győz te sek let tek.
Aki ket idén fel vet tünk, jö vő re itt te rí te nek és
imád koz nak. Mi lett azok kal, akik ki ma rad tak
eb ből? Min dig van nak győz te sek és vesz te sek,
vagy ne kik más győ ze lem ju tott? Ez is is mét -
lő dés, az ese mé nyek vissza té ré se.

Az is mét lő dé sek se gí tik meg őriz nünk együtt -
ér zé sün ket az új nem ze dé kek kel. A vissza per -
ge tett em lé kek ben tár sa ik le szünk. Az ő éle tük -
ben ugyan azok ját szód nak le, mint ve lünk
egy kor, még ha a dísz le tek kis sé vál toz tak is.
Eszem be jutnak életem idős emberei. A mai fi -
a ta lok  szemében én va gyok az idős. Egy ide jű -
leg va gyok most részt ve vő és em lé ke ző az ő tör -
té ne tük ben. Per sze nem tud nak er ről. Hogy is
tud hat ná nak, hi szen én sem tud tam er ről a ma -
gam fi a tal sá gá ban.

Le he tő ség ez vagy átok? Ez a ta pasz ta lat át -
adás egyet len mód ja. Mi vel én már át él tem, van
fo gal mam a ki me ne tek ről. Más fe lől min dig ott
van ben ne az a szo mo rú ság, ame lyet az em ber
leg in kább ta lán ősszel érez, ami kor vissza for -
dít ha tat la nul el mú lik va la mi. Ez a ta ní tás
egyet len for má ja, ugyan ak kor ben ne a nem ze -
dé kek so ha nem ta lál koz hat nak. Bár ké szek va -
gyunk ar ra, hogy meg őriz zük elő ző pe ri ó du -
sok ban át élt ér zé se in ket, az idő mú lá sa el len
nem tu dunk mit ten ni, irigy sé günk pe dig
meg aka dá lyoz ab ban, hogy mind ezt de rűs lé -
lek kel fo gad juk.

Is ten örök ké va ló sá ga ta lán ezért olyan meg -
ka pó. Nem csu pán azért, mert je len van min -
den nem ze dék éle té ben ugyan úgy, ha nem
azért is, mert em lé ke in ket nem li ne á ri san,
ha nem va la mi sa já tos egy ide jű ség ben hor -
doz za. Ezért áll olyan tá vol tő le az íté let és olyan
kö zel hoz zá az együtt ér zés.

Ha Is ten re han go lód nánk, kö ze lebb ke rül -
nénk egy más hoz is.

g Ko czor Ta más

PAlACKPoSTA

Ismétlődés

Azoldaltszerkesztette: Vitális Judit

A köl té szet nap ja (áp ri lis 11.)
ap ro pó ján ma gyar sza kos hall -
ga tó ként fon tos nak tar tom,
hogy a ver sek je len tő sé gé ről is
es sen né hány szó. A fi a ta lok
több sé ge nem sze re ti az iro -
dal mat, pe dig a ma gyar ság
nem len ne ugyan az, ha nem
mun kál ko dott vol na Petőfi
vagy JózsefAttila.A ver sek
hat nak a min den nap ja ink -
ra, és nem tel het el ün nep -
nap sem KölcseyHimnu-
sza vagy VörösmartyMi-
hálySzózata nél kül. A leg -
fon to sabb a ver sek ben szá -
mom ra még is ma ga a szer -
ző, az ő ér zé sei és a ver sek
ké pi vi lá ga.

A köl tő hi va tá sa az,
hogy ér zé se it meg fo gal -
maz za, és ez ál tal má sok ér -
zé se it is ki fe jez ze. Weöres
SándorArspoeticájában így
ír: „Örök lé tet da lod nak em lé -
ke zet nem ad hat. / Ne foly ton-
vál to zó tól re méld a di cső sé get:
/ bár csil log, né ki sin csen, hát
hon nan ad na né ked? / Da lod
az örök lét ből tán egy üsz köt
lo bog tat / s aki fe lé je for dul,
egy per cig ben ne ég het.”

Hal ha tat lan ság hoz ve ze tő
utat nem ad a vers fa ra gás, vi -
szont ha egyé ni sé ged van, ak -
kor em lé ke ze tes sé vál hatsz az
em be rek szá má ra. Eb ből az
adó dik, hogy az egyé ni ség, az
egyé ni ér zé sek fon to sab bak,
mint a si ker.

RadnótiMiklós a ked venc
köl tőm, mi vel ná la ez az ér zel -
mi ség és a si ker a hely zet ab -
szur di tá sá val pá ro sul. A köl tő
ret te ne tes élet hely zet ben, a
lá ger pok lá ban ír ta meg cso -
dá la tos sze rel mes ver se it. Ezek
kö zül a Borinotesz egyik da -
rab ja, a Hetedikecloga a ked -

ven cem. A Borinotesz je len -
tő sé gét az is ad ja, hogy en nek
alap ján azo no sí tot ták Rad nóti
holt tes tét, ezért fon tos iro -
da lom tör té ne ti szem pont ból
is ez a vers gyűj te mény.

A Hetedik ecloga több
szem pont ból is kü lön le ges
vers. El ru gasz ko dik az ek lo ga
mű fa já tól, mi vel nincs ben ne
pár be széd, és az el be szé lő is
ugyan így el ru gasz ko dik a
mun ka tá bor tól a sze rel mé -
hez. Az esz mé nyi nő és az ott -
hon ké pé be ka pasz kod va pró -
bál ki sza kad ni a lá ger pok lá -
ból. A tel jes és oda adó sze re -

lem és sze re tet ver se ez: „Lá -
tod-e drá ga, a kép ze let itt, az
is így sza ba dul csak, / meg tö -
re tett tes tün ket az álom, a
szép sza ba dí tó / old ja fel és a
fo goly tá bor ha za in dul ilyen -
kor.” Meg je le nik a ha za vá gyó -
dás ban és a nincs te len ség ben
a gon do lat be li sza ba du lás.

A sze re lem és a hit ve si
tö rő dés leg szebb ver se ez,
és min dig meg hat az utol -
só vers sza ka: „Al szik a tá -
bor, lá tod-e drá ga, su hog -
nak az ál mok, / hor kan a
fel ri a dó, meg for dul a szűk
he lyen és már / uj ra el al -
szik s fény lik az ar ca. Csak
én ülök éb ren, / fé lig szítt
ci ga ret tát ér zek a szám ban
a csó kod / íze he lyett és
nem jön az álom, az eny -
het adó, mert / nem tu dok

én meg hal ni se, él ni se nél kü -
led im már.”

Szá mom ra ez az egyik leg ro -
man ti ku sabb vers, mi vel a ne -
kem is oly fon tos hit ve si ra gasz -
ko dás je le nik meg ben ne. Az
el be szé lő fér fi me ne kül a sze -
re lem ér zé sé be an nak el le né re,
hogy ször nyű sé gek és ha lál
len gi kö rül a min den nap ja it. 

Ez az ér zel mi ség te szi fe led -
he tet len né a köl té sze tet. Eb ből
kö vet ke zik, hogy a ver sek ben
a leg rosszabb pil la na tok ban is
ta lá lunk tá maszt és re ményt,
hogy to vább foly tas suk…

g Ol gi

oSz To zó

Költészet–ésamimögöttevan

–Mennyireszámítrendkí-
vülinek, hogymost,március
közepén–végénkitartóanha-
vazik?Vagyeztulajdonképpen
megfelelannak,amireezena
földrajzihelyenszámítanunk
kell/lehetazévezenidő-
szakában?

– Ma gyar or szág ég -
haj la ta alap ve tő en ned -
ves kon ti nen tá lis, de sem
a me di ter rán tér ség, sem
az At lan ti-óce án nincs
na gyon messze, rá adá sul
egy me den ce al ján fek -
szik az or szág, így ösz-
szes sé gé ben elég bo nyo -
lult idő já rás jel lem zi tér -
sé gün ket. Az én fo gal -
ma im sze rint ezek a szél -
ső sé ges vagy an nak tű nő
idő já rá si hely ze tek bő -
ven be le fér nek a Kár -
pát-me den ce ég haj la tá -
ba, még ak kor is, ha az
utób bi né hány év ben va ló ban
több ször for dul nak elő. A már -
ci u si ha va zás egyéb ként egy ál -
ta lán nem rend kí vü li, az vi -
szont ta lán igen, hogy az idei
tél leg ala cso nyabb hő mér sék -
le tét a nem ze ti ün nep után két
nap pal mér tük.

–Hiábakérdezném,mikor
lesz már végre tavasz, vagy
hogyacikkmegjelenéseidején
mekkoraleszavárhatólegma-
gasabbnappalihőmérséklet?

– A lég kör adott fi zi kai tör -
vény sze rű sé gek men tén mű -
kö dik. A hi va ta los ál lás pont
sze rint hét-tíz nap ra je lez he -
tő elő re elég jól a vár ha tó idő -
já rás, de én en nél óva to sab ban
fo gal maz nék. Ta pasz ta la tom
sze rint nyár ra több nyi re meg -
áll ja he lyét a ki je len tés, de té -
len in kább csak há rom-öt nap -
ra igaz. A ma gam ré szé ről a tíz
nap nál hosszabb elő re jel zé -
se ket nem ve szem ko mo lyan.

–Miértpontmeteorológus
lettél?

– Gim na zis ta ként iga zán
jó csak föld rajz ból vol tam – az
or szá gos kö zép is ko lai ta nul -
má nyi ver seny dön tő jé be is
be ju tot tam –, de bár mennyi -
re is szép ez a tan tárgy, túl sok
irány ba nem le het ve le el in dul -
ni. A ta ná ri pá lyá hoz nem
volt ked vem, a kő ze tek olyan
na gyon so sem von zot tak,
hogy geo ló gus nak men jek, a
ge og rá fus és a me te o ro ló gus
szak kö zül pe dig egy ér tel mű -
en az utób bi tet szett job ban, il -
let ve eb ben lát tam pers pek tí -
vát a te kin tet ben, hogy lesz-e
mun kám, meg tu dok-e majd
él ni be lő le. Az egye te men per -
sze ha mar ki de rült, hogy a
föld rajz csak a fel vé te lin volt
hasz nos, in kább a ma te ma ti -
ka és a fi zi ka kell, de ad dig ra
már ben ne vol tam, egy re job -
ban ér de kelt, így ma rad tam.

–Miameteorológiaszép-
sége?

– Ta lán azért is fo gott meg
ennyi re, mert min dig von zot -

tak azok a hely ze tek – ezért is
ját szom szí ve sen stra té gi ai já -
té ko kat, és a pó ker is ezért volt
hang sú lyos né hány év vel ez -
előtt az éle tem ben –, ame -
lyek ben a je len ben meg lé vő hi -

á nyos in for má ci ók alap ján kell
kö vet kez te tést le von ni a jö vő -
re néz ve. A me te o ro ló gia is
ilyen. A ren del ke zé sünk re ál -
ló ada tok meg le pő en gyak ran
el lent mon da nak egy más nak,
vagy hi á nyo sak, és ezek alap -
ján kell mi nél jobb elő re jel zést
ké szí te nünk. Min den nap más,
nincs két tel je sen egy for ma
idő já rá si hely zet, így nem vá -
lik unal mas sá, vagy leg alább -
is ed dig nem vált az zá.

Egyéb ként bi zony ta lan hely -
zet ben, egy más nak el lent mon -
dó idő já rá si mo del lek ese tén
két fé le szem lé let van: vagy
írunk egy el kent prog nó zist,
amely ben ben ne van min den,
de iga zá ból sem mi nincs ben -
ne, mert nincs ben ne konk ré -
tum; vagy írunk egy olyan elő -
re jel zést, amely ben tu laj don -
kép pen le tet tük a vok sun kat
egy adott hely zet mel lett, így a
szö veg konk ré tabb lesz, de a té -
ve dés le he tő sé ge is meg nő. Én
az utób bit kép vi se lem, mert
sze rin tem az a jobb, ha egy
prog nó zis konk rét – leg fel -
jebb nem jó, de meg tu dom
ma gya ráz ni, hogy mi ért gon -
dol tam azt, amit.

– Van olyan, hogy „jó” és
„rossz”időjárás?

– Ez re la tív. Pél dá ul ha nyá -
ron na po kig esik az eső, az a
nya ral ni in du lók nak nyil ván
kel le met len, de köz ben a gaz -
dák a föl de ken pont azt vár ják,
hogy vég re es sen. Ta lán egy
ónos esős nap tény leg nem jó
sen ki nek, de egy ér tel mű en
ki je len te ni va la mi ről, hogy az
jó vagy rossz, sze rin tem túl zás.
Nem ré gi ben – per sze nyil -
ván sa ját üz le ti ér de ke ik mi att
– a tu riz mus sal és ven dég lá -
tás sal fog lal ko zók is azt kér ték
tő lünk, hogy a prog nó zi sok -
ban ne mi nő sít sük a vár ha tó
idő já rást, ne mond juk va la mi -
ről, hogy dur va, ret te ne tes és
így to vább.

– Te személy szerint mi-
lyenidőbenérzedjólmagad?

– Sze re tem az ext ré mebb
hely ze te ket, pont azért, mert
ezek az iz gal ma sak. Egy de rült
nap ban nincs sem mi ér de kes,
sőt. Szok tam is mon da ni, hogy
ha ne kem tet szik ez vagy az az
idő já rá si hely zet/je len ség, az
más nak nagy va ló szí nű ség gel
nem nye ri el a tet szé sét…

Ked ven cem a sűrű köd: sej -
tel mes, nem en ged messzi re
lát ni. Eb ben a te kin tet ben erő -
sen ha son ló a szak má hoz. De
té len sze re tem a ha vat, ta -
vasszal a vég re me le geb bé vá -
ló le ve gőt és az il la to kat, és
hogy vég re le het rend sze re sen

és so kat brin gáz ni, nyá ron a
me le get és a lá nyok len gébb
ru há za tát, ősszel a szí ne ket, az
el ső fa gyo kat és a kö döt. Szó -
val min dig mást.

– Még egy utolsó kérdés:
hordaszmagadnálesernyőt?

– Nem, sőt so ha nem volt
es er nyőm. Víz hat lan ka bát -
ja im vi szont van nak. Sze re -
tem, ha jár tam ban-kel tem -
ben sza bad a ke zem.

g V. J.

Ittatavasz,holatavasz?
Akiazidőjárástelőrejelzi:MesterházyAndrás

név jegy: 
Ko czor Ta más
Pár éve ta ní tok a De ák
Té ri Evan gé li kus Gim ná -
zi um ban, idén az is ko la -
lel ké szi szol gá la tot is én
vég zem. Sok örö möm

van eb ben a re mek is ko lá ban. Nagy sze rű
em be rek kel va gyok kö rül vé ve, akár a ta ná -
rok ra, akár a di á kok ra gon do lok. Min den
vá gyam az, hogy azo kat az él mé nye ket, me -
lye ket a ke resz tyén ség ben át él het tem,
meg osszam ve lük. Tu dom, hogy ez te szi ér -
zé kennyé az em bert mind a vi lág dol ga i ra,
mind az örök ké va ló ság ra.

b Próbáljaismerőseitlenevelniarról,hogyjósláskénttekint-
senekazidőjárás-előrejelzésre–illetvejósnaknevezzék
őtmagát–,demintmondja,ezcsaklassanmegy.Komoly-
talannaktartjaazokat,akikakárhetekkelelőrekimerik
jelenteni,hogyegyadottidőpontbanviharravagyszik-
rázó napsütésre lehet számítani.Mes ter há zy And rás
meteorológustacsillagászatitavaszkezdete(március21.)
utánihófúvásosnapokbankérdezem.

GyarmatiFanniésRadnóti
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A hu szon ki lenc éves Mes-
terházyAndrás erős szá -
lak kal kö tő dik az evan gé -
li kus egy ház hoz. Nagy ap -
ja, az őt is meg ke resz te lő
MesterházyFerenc Keszt -
he lyen és Sü me gen volt
lel kész, és egyik uno ka -
test vé re is a lel ki pász to ri
hi va tást vá lasz tot ta. Vi -
lág éle té ben a De ák té ri
gyü le ke zet hez tar to zott:
már gyer mek-bib lia kör re
is oda járt, majd Zászka-
liczkyPéter ke zei alatt kon -
fir mált, és je len leg is az if -
jú ság osz lo pos tag ja. A
De ák Té ri Evan gé li kus
Gim ná zi um nyolc osz tá -
lyos év fo lya mán érett sé gi -
zett 2002-ben, majd az
Eöt vös Lo ránd Tu do -
mány egye tem me te o ro ló -
gus sza kán dip lo má zott
2008-ban. Négy éve az
Or szá gos Me te o ro ló gi ai
Szol gá lat mun ka tár sa.

„Kedvencemasűrűköd:sejtelmes,nemengedmesszirelátni…”
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2012 őszén részt vet tem a Fi a tal Le vél -
tá ro sok Egye sü le té nek ha gyo má nyos
őszi tu do má nyos kon fe ren ci á ján, ahol
az elő adá sok ke re tét a száj ha gyo má -
nyo zott tör té ne lem ku ta tá sá nak (oral
historyresearch) kér dés kö re ad ta.

E meg kö ze lí tés ele in te leg in kább az
et no ló gu sok kö ré ben vált nép sze rű vé,
el ső sor ban olyan nép cso por tok ta nul -
má nyo zá sa kor, ame lyek nek nem volt
írás be li sé gük, így a múlt meg is me ré -
sé nek egyet len le het sé ges mód ját a he -
lyi le gen dák, tör té ne tek, köz szá jon
for gó el be szé lé sek össze gyűj té se je len -
tet te. Ké sőbb – Észak-Ame ri ká ból
ki in dul va a 20. szá zad kö ze pé től kez -
dő dő en – a tör té né szek egyes cso port -
jai is kezd ték hasz nál ni e mód szert, s
má ra a le vél tá ro sok kö zül is egy re töb -
ben gon dol ják úgy, hogy az ilyen jel -
le gű ku ta tá sok ha szon nal jár hat nak.

A mód szer nép sze rű vé vá lá sá hoz
több for du lat ra is szük ség volt. Egy -
fe lől az ér dek lő dés hom lok te ré be
fo ko za to san – a ré gi, ha gyo má nyos
tör té ne lem szem lé let tel sza kít va –
egy re in kább a mik ro tör té ne lem ke -
rült, amely az egyes em ber és a ki sebb
kö zös sé gek tör té ne tén ke resz tül
igyek szik meg ra gad ni és ért he tő vé
ten ni az ál ta lá nos tör té nel mi fo lya -
ma to kat. En nek kap csán pe dig fel ér -
té ke lőd tek azok a for rá sok, ame lyek
a ko ráb bi ak ban jó val ki sebb sze re pet
ját szot tak, így a vissza em lé ke zé sek,
nap lók, me mo á rok, ön élet írá sok.

Mi je len ti ezek nél a for rás tí pu sok -
nál az alap ve tő prob lé mát? El ső sor ban
erős szub jek ti vi tá suk. Még is adód hat -
nak hely ze tek, ami kor nem áll ren del -
ke zé sünk re más fo gó dzó. En ged jék
meg, hogy en nek kap csán egy sze mé -
lyes pél dá val ho za kod jam elő. Tör té -
nész-szak dol go za tom té má já ul a dél-
af ri kai zu luk 19. szá za di tör té ne tét vá -
lasz tot tam. Csak ha mar szem be sül tem
azon ban az zal a ténnyel, hogy a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok erős arány ta lan -
sá got mu tat nak.

Meg fe le lő mennyi sé gű an gol nyel -
vű do ku men tum ma radt fenn, akár ka -
lan do rok, uta zók, pré di ká to rok, akár
a he lyi köz igaz ga tás tiszt vi se lő i nek
tol lá ból, de zu lu ol dal ról sem mit sem
le he tett a mér leg má sik ser pe nyő jé be
he lyez ni, mi vel a zu luk nak nem volt
írás be li sé gük. Ez az aszim met ri kus
for rás el osz lás je len tős tor zu lás sal fe nye -
get te az ese mé nyek fel tá rá sát, hi szen
csu pán az egyik fél szem pont ja it lát tat -
ta. Ilyen kor se gít ség az oral his to ry. Az
ez zel a mód szer rel rög zí tett száj ha gyo -
má nyo zott be szá mo lók – ha nem is tö -
ké le te sen, de rész ben – le he tő sé get ad -

tak arra, hogy mind két fél ál lás pont ja
meg is mer he tő vé vál jon.

A mód szer ter mé sze te sen nem
csu pán írás be li ség gel nem ren del ke -
ző nép cso por tok ku ta tá sá nál játsz hat
fon tos sze re pet. Elég a kü lön bö ző
dik ta tú rák kor sza ka i ra gon dol nunk,
ami kor a hi va ta los do ku men tu mok
nem fel tét le nül a ken dő zet len va ló -
sá got vagy leg alább is nem a tör té né -
sek tel jes va ló sá gát örö kí tik meg.

Ezt az igaz sá got egy re in kább fel fe -
de zik ha zai le vél tá ra ink mun ka tár sai is,
s lép ten-nyo mon újabb és újabb, a
fen ti mód szer rel dol go zó pro jek tek
meg in du lá sá nak le he tünk szem ta núi.
A le vél tá ros szak mát – ahogy a tör té -
ne lem tu do mány egé szét is – sok szor
sze re tik kon zer va tív szín ben fel tün tet -
ni. Eb ben van né mi igaz ság, ám ma gam
is úgy lá tom, hogy az al ter na tív mód -
sze rek és le he tő sé gek el le né re to vább -
ra is ra gasz kod nunk kell ah hoz a meg -
kö ze lí tés hez, hogy el sőd le ges for rás nak
még is csak a le vél tá rak ban őr zött do ku -
men tu mok te kin ten dők. Azon ban ez
nem zár ja ki a ren del ke zé sünk re ál ló
egyéb mód sze rek ki ak ná zá sát, hi szen
ér té kes ki egé szí té sül szol gál hat nak.

Eb ből kö vet ke ző en hasz nos nak tar -
tom a száj ha gyo má nyo zott tör té ne lem
ku ta tá sát is. Gyü le ke ze te ink múlt já nak
fel tá rá sa so rán is cél ra ve ze tő len ne a
mód szer „csa ta sor ba ál lí tá sa” és eset -
leg olyan he lyi gyűj te mé nyek lét re ho -
zá sa, ame lyek az egy ház köz ség pro mi -
nens kép vi se lő i nek, lel ké sze i nek, tiszt -
vi se lő i nek in ter júk for má já ban rög zí -
tett vissza em lé ke zé se it őr zik meg.
Ez zel is hoz zá já rul ha tunk, hogy a
múl tat mi nél tel je sebb kör ben s mi nél
ár nyal tab ban is mer jük meg.

Ma, ami kor min den ál ta lá nos igaz -
sá got szkep ti ku san fo ga dunk, s egy re
in kább az in di vi du um, az egyé ni vé le -
mény ke rül elő tér be, és min den ki
meg konst ru ál hat ja a sa ját tör té ne tét,
kü lö nö sen fon tos nak tar tom hang sú -
lyoz ni, hogy bár a múlt ta lán so sem lesz
fel tár ha tó tel jes ob jek ti vi tá sá ban, még -
is, mi nél több mo za ik da rab bal ren del -
ke zünk, a kép an nál tel je seb bé te he tő.
Eh hez a mun ká hoz pe dig al kal mas esz -
köz le het az oral his to ry mód sze re is.

g Vi lá gi Dá vid levéltáros
(RáthMátyásGyűjtemény,Győr)

EvAngéliKuS gyűjTEMényi SzEMlE

Rovatunkjelenírásánakszerzőjeegysokakáltalmárkedveltésalkalmazott,má-
sokbanazonbankétségeketébresztőmódszerelőnyeirőlosztjameggondolatait
azolvasókkal.Az oral his to ry, aszájhagyománybanélőmúltvizsgálatasoka-
katfoglalkoztat.Megfelelőenkidolgozottkérdésekkelsesetlegesbuktatóinakis-
meretébenazonbanigenhasznoslehetazegyháztörténetkutatásasoránis.

Levéltárakújutakon
b Egy-egytudományterületelfogadottmódszereisokesetbenkőbevésett-
nektűnnek,mégismindentudományágképesamegújulásra,újdolgok
beemelésére.Azinnovációgyakransajátberkeikenbelülszületikmeg,
deidőnkéntmásterületekrőlisvesznekátmetódusokat.Nincsezmás-
kéntalevéltáriszakmábansem.Ittisléteznekbevettmódszerek,demin-
digbővülazeszköztárújlehetőségekkel.

THE SAuruS

Rovatgazda:KovácsEleonóra
1848forradalma.Ne kem nem egy -
na pos ün nep már ci us 15-e, előt te és
utá na is idé zem: fáj dí tom, vi dí tom
ma ga mat he te ken át. Leg több ször a
ter mé szet is se gít, ta vasz il la tú min -
den, a föl szán tott föl dek na gyo kat lé -
le gez nek. A hó nap vé gén az tán meg -
újul min den a hús vé ti föl tá ma dás ra -
gyo gá sá ban. Mi lyen jó len ne, ha vég -
re ün ne pe ink is föl tá mad ná nak, mert
csak így szü let het új já nem ze tünk!
Saj nos et től még messze va gyunk, a
leg ki sebb re mény is cse re pe i re tö rik
szét. A po li ti ká ban át lát ha tat lan, tit -
kos erők ké szü lőd nek, új szö vet sé gek:
ön ér dek ből és hát só szán dé kok kal… 

Nem te he tek mást, a Nemzetidalt
hall ga tom, a tizenkétpontot, a ré gi ki -
ált vá nyo kat, föl hí vá so kat ol va som.
Széchenyi nap ló ját: „Ter hel-e va la mi -
nő fe le lős ség ezért a moz ga lo mért?
– kér dez te már ci us 16-án. – Azt ta -
ní tot tam: hoz zá tok rend be a vén
ha zát, tisz tít sá tok meg a szenny től,
mely kö rül ve szi. Az érin tet tek nem
vé gez ték el. Kossuth és tár sai pe dig
jobb nak lát ták fel gyúj ta ni!”

* * *

A kőszívű ember fiai I–II.Új ból
meg néz tem 1848-as for ra dal mun -
kat idé ző ked ves fil me met. Sem mit
nem ko pott az el telt év ti ze dek alatt:
ha za fi as, lé lek eme lő, tisz ta mű. A
vesz tes sza bad ság harc fá jó-szép em -
lé ke zé se. Va jon ha most él ne Jókai
Mór, meg ír ná – húsz év vel a rend -
szer vál tás után – Ma gyar or szág re -
gé nyét? Ta nul sá gos és el szo mo rí tó
könyv len ne. 

A ro man ti kus esz mék, túl zá sok el -
le né re éles szem mel lá tott az if jú Pe-
tőfi ba rát ja, biz tos kéz zel raj zolt éle -
te ket és ar co kat. Jó kai nem volt ha -
tás va dász, mint kor tár sa, VictorHu-
go, aki rém ala kok kal né pe sí tet te be
köny ve it. Jó kai Is ten re fi gyelt. Nagy
író volt.

* * * 

Születésnap.Öt száz éves a Six tus-
ká pol na hí res fres kó ja. Igaz, II.Gyu-
la pá pa már 1508-ban meg bíz ta Mi-
chelangelót a mennye zet dí szí té sé vel,
de a mun ka hosszú éve ket vett igény -
be. „Ele in te csu pán a bol to zat de ko -
rá lá sá ról volt szó – ír ta CharlesdeTol-
nay, a vi lág hí rű, ma gyar szár ma zá sú
mű vé szet tör té nész –, de az el ső váz -
la tok el ké szül te után a mes ter úgy ta -
lál ta, hogy ez a meg ol dás sze gé nyes
vál lal ko zás len ne. Ezért a pá pa be le -
egye zett, hogy fres kó díszt kap ja nak
a cse ge lyek és a hoz zá juk csat la ko zó
lu n et ták is, hogy össze kös sék a bol -
to za tot a vé gén ké szült port rék kal.” 

A rajz váz la to kon fel is mer het jük,
hogy Mi che lan ge lo a bol to zat fe -
szült sé gét akar ta ki emel ni. Le ve le i -
ből pe dig meg tud hat juk, hogy a ká -
pol na pil lé re it fes tett fül kék ben el he -
lye zett apos to lok kal emel te ki. 

Mi lyen jó, hogy en ged ték töp ren -

gé se it meg va ló sí ta ni, és nem en ge dett
a sür ge tés nek: a vég ső, leg jobb mun -
kát ad ta ki a ke zé ből. Lá to má sá nak
re mek mű vét! Az is sze ren cse volt,
hogy a kép me zők kor lá to zott szá ma
mi att kény te len volt tö mö ren össze -
fog lal ni gon do la ta it. 

Né zem a Ró má ban vá sá rolt nagy
al bu mot: Za ka ri ás pró fé ta el mé lyed -
ve la poz za köny vét, Jó el egy te ker cset
ol vas, Iza i ás káp rá za tos lá to má sán
töp reng, Ezé ki elt tit kok ve szik kö rül,
Dá ni el lá za san jegy ze tel, Je re mi ás
szól ni akar, és Jó nás nak, az utol só nak
a te kin te te Is tent ke re si a go moly gó
fel hők kö zött… Mi cso da ör vény lő
üze net, re pe de zett, fi nom szí nek
har mó ni á ja! Ég bolt nyi ho mály. 

Föl is me rés: ezt a ha tal mas mennye -
ze tet, mely a meg vál tott vi lá got je len -
ti, nem lát hat ja iga zán sen ki. Ak kor
mi ért fes tet te a mes ter? Ki nek? Is ten -
nek? Ki tud ja, és nem is ér de kes, csak
az, hogy kín lód va meg szü le tett, és áll
még min dig ez a cso da. Az utol só
íté let! 

Új ból át né zem a szép kö te tet, ke -
re sem a ne kem leg ked ve seb bet:
Ádám te rem té sét. A zse ni á lis al ko tó,
Mi che lan ge lo kép ze le té ben szü let he -
tett meg a Te rem tő me te or ként re pü -
lő, zú gó alak ja. „A föld gömb nek kis
szel vé nyén he ver a test, a bib li ai
Ádám – ír ta LykaKároly–, a Te rem -
tő uj já ból át pat tan az éle tet adó szik -
ra, az óri ás esz mél ni kezd, rá bá mul al -
ko tó já ra és most elő ször a vi lág ra. Ha -
tal mas erő és egy sze rű ség cso dá la tos
al ko tá sa a fe lejt he tet len je le net.”

* * *

Hószakadás.Hall gat tam a me te o ro -
ló gust, na pon ta több ször is, de nem
hit tem ne ki. Új ból iszo nyú tél ke re -
ke dett! Né hány nap ra csak, de az or -
szá got foj to ga tó erő vel. Egy idős fér fi
mond ta: „Mi ó ta az esze met tu dom,
ilyen íté let idő re nem em lék szem.” Így
igaz. Ilyen va dul tom bo ló vi hart ré -
gen lát tunk: fá kat csa vart ki, tá vol sá -
gi buszt so dort le az út ról. Ami hó -
kaz la kat el ta ka rí tot tak a gé pek, azt az
or kán ere jű szél per cek alatt vissza -
hord ta. 

Min de nütt vesz teg lő, fa gyos ko -
dó em be rek, pa nasz ko dók és bí rá lók.
„Mi ért nem zár ták le a ba la to ni au -
tó pá lyát, a Győr fe lé ve ze tő utat!” –
ki a bált egy MSZP-s po li ti kus. Bi zony
nem volt könnyű ilyen drá mai hely -
zet ben dön te ni, volt is fe jet len ség. Ta -
lán az uta zó kat kel lett vol na ott hon
tar ta ni. De ho gyan? Ez rek és ez rek in -
dul tak el, csa lá dos tul, ké szü let le nül,
a pi ros fi gyel mez te tés el le né re! 

Ne kem a se gít ség nyúj tás szép pél -
dái tet szet tek. Idő sek és fi a ta lok ön -
zet len ten ni aka rá sa. Fel so rol ni is sok
len ne az is me rős és is me ret len „hő -
sö ket”. A leg meg ha tóbb ta lán a moz -
dony ve ze tő helyt ál lá sa volt, aki egy
szü lő nőt ol tal ma zott, hu szon négy
órás mun ka után, a kö ze li vá ros ba rö -

pí tet te a fi a tal asszonyt. Az ő bol dog,
sí ró ar cu kat kép ze lem ma gam elé,
ahogy gyer tya láng ként át vi lá gít ják a
hó vi har ezüst füg gö nyét.

* * *

Hitésvallomás. „A val lá sos ság le -
gyen lo bo gó, mint a sze re lem vagy a
ha rag” – ta ná csol ta öreg ba rá tom. És
le gyen szí nes, kí ván csi, ke re ső és
ké tel ke dő. Le gyen ben ne a má sik
em ber tisz te le te, meg is me ré se, és
le gyen em be ri! Őszin te a bu ká sá ban,
és őszin te csen des di a da lá ban.

* * *

Könyvfalak. Fog ság ban tar ta nak,
és be te met nek. Eszem be jut nak
szom szé dom teg na pi sza vai: „Ha
tud nék egy Arany Já nos- és Vö rös -
mar ty-kö te tet sze rez ni és egy ma gyar
Bib li át KároliGáspár for dí tá sá ban,
éle tem hát ra lé vő ide jé re a könyv -
szük ség le te met biz to sí ta nám.”

Meg szív le len dő ki je len tés, oly kor
né hány kö tet is je lent he ti a min -
dent, a biz tos ér té ket, az el iga zo dást.
Ahogy öreg szik az em ber, rá jön,
hány iro dal mi mű, kép és ze ne ra bol -
ta el az ide jét. Jobb lett vol na hall gat -
ni apánk ra, mi kor a ke zünk be ad ta a
köny vek köny vét, mond ván, itt egy
ro po gós ra sült ke nyér, táp lá ló és el -
fogy ha tat lan.

* * *

Cs.SzabóLászló:Rómaimuzsika.
A ma gyar iro da lom egyik leg mű vel -
tebb li te rá to ra, aki éle te nagy ré szét
emig rá ci ó ban töl töt te, re mek nap ló -
ban tisz te leg az Örök Vá ros és Itá lia
szel le mi nagy sá ga előtt. Gaz da gí tó ol -
vas mány, meg rak va a vi lág kin csei vel. 

1968-ban ezt ír ta: „Negy ven öt éve
ta nu lom Ró mát, min den uta mon
va la mit. IX.Piuszról, aki nek vé ré ben
volt a vá ros, van egy tör té net. Kü lön -
bö ző idő ben ki hall ga tá son fo ga dott
há rom kül föl dit. Az el ső azt mond -
ta, hogy egy fél év be telt, amíg vé gig -
für kész te Ró mát az utol só zu gig. A
má so dik nak egy év kel lett hoz zá; a
har ma dik fel só haj tott, hogy évek
óta igyek szik ki is mer ni, de nem jut
a vé gé re. Csak et től az egy től bú csú -
zott vi szont lá tás sal – Ar ri ve der ci! –,
a má sik ket tőt el bo csá tot ta a szo ká -
sos mó don.”

* * *

Időmalom. Si et tet ni az időt, vagy las -
sí ta ni? Meg ál lí ta ni? Ezen töp reng tem
ma haj nal ban. Szá mol ni az éve ket,
vagy hagy ni, hogy pe reg je nek? Ker -
get ni a na po kat, vagy vissza tar ta ni?
Mi ért? És van ér tel me, hi szen meg -
őröl min dent: év ez re de ket, né pe -
ket, nem ze te ket, és sű rű szö vé sű
szi tá ján (Adyval szól va) ki ros tál ja a
rosszat, fe les le ge set. Nincs vá lasz
ben nem, ma rad to vább ra is a bi zony -
ta lan ság.

g FEny vE si Fé lix La jos

Jegyzetlapok
(Napló,2013)
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Meg hosszab bít va!
Az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um köz li lá to ga tó i val és pár to ló i val, hogy
Egy20.századipolihisztor–SzentágothaiJánosakvarelljei cí mű ki ál lí tá -
sát két hét tel meg hosszab bít ja. A tár lat így áp ri lis 15-ig lá to gat ha tó a nyá -
ri nyit va tar tá si rend sze rint: hét fő ki vé te lé vel na pon ta 10 és 18 óra kö zött.

A ki ál lí tás tól áp ri lis 11-én, csü tör tö kön 17 óra kor kez dő dő ren dez vé -
nyün kön bú csú zunk. Ek kor az egy ko ri ta nít vány, dr.RéthelyiMiklós egye -
te mi ta nár, az UNES CO Ma gyar Nem ze ti Bi zott sá gá nak el nö ke tart rend -
ha gyó tár lat ve ze tést az ér dek lő dők nek.

Min den kit sze re tet tel vá runk!
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TóthAladárút2–4. de. 9. (úrv.) Solymár Péter Tamás; Deáktér,V.,Deáktér
4. de. 9. (úrv., családi) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv., konfirmáció)
Cse lovsz ky Ferenc; du. 6. (úrv., Megálló nevű ifjúsági istentisztelet) Románné
Bol ba Márta; Fasor,VII.,Városligetifasor17. de. fél 10. (angol nyelvű egy ház -
ze nei áhítat, úrv.) Scott Ryll; de. 10. (családi) Pe li kán And rás; de. 11. (úrv.) Aradi
György; Józsefváros,VIII.,Üllőiút24. de. fél 11. Románné Bolba Márta; VIII.,
Rákócziút57/a de. 10. (szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII.,KarácsonyS.
u.31–33. de. 9. Románné Bolba Márta; Ferencváros,IX.,Gátu.2.(katolikus
templom) de. 11. (úrv., családi) Koczor Tamás; Kőbánya,X.,Kápolnau.14. de.
10. (úrv.) Benkóczy Péter; Kelenföld,XI.,Bocskaiút10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy
Ár pád; de. fél 10. (úrv., családi) dr. Blázy Árpádné; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád;
du. 6. (vespera) dr. Blázy Árpádné; XI.,Németvölgyiút138. de. 9. Gáncs Tamás;
Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24. de. 9. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; Buda-
hegyvidék,XII.,KékGolyóu.17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; negyed 12. (csa ládi)
Kecz kó Szilvia; Angyalföld,XIII.,KassákLajosu.22. de. 10. (úrv.) dr. Reuss
And rás; Zugló,XIV.,Lőcseiút32. de. 11. (úrv.) Tamásy Ta más; XIV.Gyarmat
u.14. de. fél 10. Tamásy Tamás; Pestújhely,XV.,Templomtér de. 10. (úrv.) Szabó
B. András; Rákospalota,XV.,Juhosu.28.(kistemplom) de. 10. (úrv.) Kósa Lász -
ló; Rákosszentmihály,XVI.,Hősöktere10–11. de. 10. (úrv., családi) Fekete Gy.
Vik tor; Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46. de. fél 11. (úrv., konfirmáció) Vető István;
Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24. de. 9. (úrv.) Halász Alexandra; Rákoshegy,
XVII.,Tessediktér de. 9. (úrv.) Nagy né Sze ker Éva; Rákoskeresztúr,XVII.,Pesti
út111. de. fél 11. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146.
de. 9. (úrv.) Kovács Áron; Rákosliget,XVII.,GózonGy.u. de. 11. (úrv.) Kovács
Áron; Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3. de. 10. (úrv.) Kerekes Zoltán; Pest-
szentimre,XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom) de. 8. (úrv.) Horváth-
Csi tá ri Boglárka; Kispest,XIX.,Templomtér1. de. 10. (úrv.) Széll Bulcsú; XIX.,
Hungáriaút37. de. 8. (úrv.) Széll Bulcsú; Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de.
10. (úrv.) Győri János Sámuel; Csepel,XXI.,Deáktér de. fél 11. (úrv.) Zólyomi
Má tyás; Budafok,XXII.,Játéku.16. de. 10. (úrv.) Hokker Zsolt; Budaörs,Sza-
badságút75. de. 10. (úrv.) Endreffy Géza; Budakeszi,Főút155.(gyülekezeti
terem) de. fél 10. dr. Lacknerné Puskás Sára.
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h i r d e T é s

A hús vét fe lé ve ze tő úton nem csu pán
ka te ku mé nek, kon fir man du sok ké -
szül tek szor go san bi zony sá got ad ni hi -
tük ről és el hí vá suk ról – ezt tet te a Ro -

má ni ai Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy -
ház há rom lel kész je lölt je is. A te rem -
tő, el hí vó és meg szen te lő Is ten se gít -
sé gé vel már ci us 21-én BoldizsárBeá-

ta,FejérOlivér és KalitEszter si ke res
lel ké szi szak vizs gát tett (képünkön
balróljobbra). 

Az AdorjániDezsőZoltán püs pök
ve zet te öt ta gú bi zott ság előtt a je löl tek
dol go za ta i nak (Bol di zsár Be á ta: Egyház
éskommunikáció;Fej ér Oli vér: Gyöke-
rekésszárnyak,avagyamitaszülők
gyermekeiknekadhatnakacsaládiri-
tuálékgyakorlatával;Ka lit Esz ter: Ake-
resztyénetikakritikájáról) meg vé dé -
sé vel kez dő dött a vizs ga, majd mind -
hár man szá mot ad tak hit val lás- és
egy há zi ká non-is me re tük ről is.

g K. E. 

SikereslelkésziszakvizsgaKolozsváron

Az al kal mat SógorÁrpád if jú sá gi lel -
kész nyi tot ta meg, kö szön tve az egy -
be gyűl te ket. Utána Ferenczi Anna-
máriaüd vö zöl te a gyü le ke ze tet, aki azt
is be je len tet te, hogy mi u tán hu szon öt
éve szer vezi a kin cses vá ros asszo nyai
szá má ra az ima na pot, át ad ja e szol gála -
tot az evan gé li kus gyü le ke zet nek. 

A fran cia or szá gi nők az ima nap té -
má já ul „az ir gal mas ság cse le ke de te -
i nek” (Mt 25) egyi két vá lasz tot ták a 35.
vers ből: „…jövevényvoltam,ésbefo-
gadtatok…”

Az is ten tisz te let a jö ve vény, a
„más”, a „kü lön bö ző” be fo ga dá sa és
az eb ből fa ka dó ál dás kö rül for gott.
Az egy mást be fo ga dó kö zös ség je gyé -
ben hu szon öt, kü lön bö ző fe le ke ze tű
asszony ol vas ta fel a ki je lölt li tur gi -

át. A teo ló gus lá nyok szí nes drá ma -
já ték kal fű sze rez ték az al kal mat. 

Az ige hir de tő igen szem lé le tes pél -
dá val il luszt rál ta, mit je lent a cse lek vő
el fo ga dás és be fo ga dás: egy zseb ken -

dőt mu ta tott fel, ame lyet thai föl di nők
– még pe dig pros ti tu ál tak – hí mez tek. 

Ennek és sok más ilyen zseb ken dő -
nek a ké szí té sét a hol land ki rály nő tet -
te le he tő vé, var ró gé pe ket ado má nyo -
zott ugyan is ezek nek a nők nek, hogy
le gyen más meg él he té si for rá suk,
mint a prostitúció. Ez azt pél dáz za –
mu ta tott rá Ka lit Esz ter –, hogy a be -
fo ga dás, a cselekvő el fo ga dás a má sik -
nak éle tet, új éle tet ad hat.

Vé gül a ko lozs vá ri asszo nyok öku -
me ni kus kör ben – a teo ló gu sok ál tal
elő ké szí tett sze re tet ven dég sé gen –
va ló sá go san is meg él het ték az egy -
mást be fo ga dó asz tal kö zös sé get.

g KE rék gyár tó Imo la 
evangélikusteológushallgató

Akincsesvárosbanabefogadásról
b „Jö ve vény vol tam, és be fo gad ta tok”–azidénemottóvalmegrendezett
ökumenikusvilágimanapotKolozsváronmárcius1-jénaProtestánsTeo-
lógiaiIntézetfogadtabe.Afrancianőkáltalösszeállítottistentiszte-
letiliturgiátmagábanfoglalóalkalomnakazintézetdísztermeadott
otthont.Aszervezésbenéselőkészítésben–amelyetidénesorokíró-
jánakszemélyébenevangélikusteológushallgatókoordinált–résztvál-
laltakKolozsvárreformátus,evangélikus,katolikusésunitáriusnő-
szövetségei,valamintaProtestánsTeológiaiIntézetleányhallgatóiis.
Azinteraktívésszínesistentiszteletreközelszáztízengyűltekössze.
IstenigéjétKa lit Esz ter evangélikusgyakorlólelkészhirdette.

A ke len föl di evan gé li kus gyü le ke zet
idén ősszel ün nep li SchulekJános ál -
tal ter ve zett, neo ro mán stí lus ban
épült temp lo má nak nyolc van ötö dik
szü le tés nap ját. RaksányiDezső 1932-
ből szár ma zó ol tár ké pe hi tet len Ta -
más tör té ne tét ele ve ní ti meg, amint
Krisz tus meg mu tat ja se be it a ké tel -
ke dő nek. A temp lom or go ná ját 1934-
ben avat ták fel, 1974-ben pe dig Sulyok
Imre ter vei sze rint át épí tet ték.

Ke len föl dön va sár na pon ként há -
rom, Far kas ré ten pe dig egy is ten tisz -
te le tet tar ta nak a gyü le ke zet lel ké szei:
dr.BlázyÁrpád igaz ga tó lel kész, dr.
Blázy Árpádné má sod lel kész és
GáncsTamás be osz tott lel kész, akik
a szá mos ön kén tes mun ka társ mel -
lett szá mít hat nak SchulekMátyás di -
a kó nus lel kész és Missura Tibor
nyug dí jas lel kész szol gá la ta i ra is. 

A ha gyo má nyos is ten tisz te le ti for -
mák mel lett ha von ta csa lá di, nagy
ün ne pek kor gyer mek-is ten tisz te le tet
is ün nep lünk. A FővárosiProtestáns
Kántorátus 1996 óta vé gez he ti rend -
sze res ség gel li tur gi kus szol gá la tot a
va sár nap es ti ve spe rán, il let ve ha von -
ta egy al ka lom mal, a hó nap har ma -
dik va sár nap ján ze nés is ten tisz te le -
ten éne kes és hang sze res szó lis ták is
szol gál nak.

A ke len föl di evan gé li kus gyü le ke -
zet ben hosszú évek óta mű kö dő bib -
lia órák, gyer mek- és if jú sá gi cso -
por tok, ima kö zös ség, szín ját szó kör,
fi a tal há za sok kö re, ba ba-ma ma kör,
apa kör, kö zép kör, ké zi mun ka kör és
tor na cso por tok mel lett új don ság a
kö zös ség éle té ben az asszony kör,
va la mint az is ten tisz te le te ken fel ol -
va sók szá má ra szer ve zett al ka lom. 

A gyü le ke zet ének ka rát és ze ne ka -

rát BenceGábor kar nagy-kán tor ve -
ze ti, PálDiána pe dig or go nis ta-kán -
tor ként szol gál a gyü le ke zet ben. 

A ta va szi és őszi gyü le ke ze ti hét -
vé gék mel lett a nyitotttemplomokéj-
szakája el ne ve zé sű ren dez vény so -
ro zat hoz idén im má ron har ma dik al -
ka lom mal csat la ko zik a kö zös ség. 

Szin tén a gyü le ke zet ad ott hont a
bu da vá ri evan gé li ku sok kal kö zös,
32. sz. Dé vai Bí ró Má tyás cser kész -
csa pat őrs gyű lé se i nek. To váb bá a
ka to li kus test vé rek kel össze fo gás -
ban sze re tet szol gá la tot is fenn tart az

egy ház köz ség Bu da pest XI. ke rü le -
té ben, a Frak nó ut ca 32. szám alatt.

2013-ban a gyü le ke zet a nyolc van -
öt éves ju bi le um meg ün nep lé sé hez
kap cso ló dó an ta nul mány kö tet meg -
je len te té sét ter ve zi. Az egy ház köz ség
je len le gi leg na gyobb ki hí vá sa i nak
egyi ke a temp lom épü let aka dály -
men te sí té sé nek ügye, mellyel kap cso -
lat ban a tá mo ga tó el vi dön tés a kö -
zel múlt ban már meg szü le tett. 

To váb bi in for má ci ók, il let ve az
éven te négy al ka lom mal meg je le nő
Hírlevél a kelenfold.lutheran.huweb -
ol da lon ér he tő el.

iS TEn TiSz TE lET-KÖz vE Tí TéS A MA gyAr rá di ó BAn

Bemutatkozik
aBudapest-Kelenföldi

EvangélikusEgyházközség

Evangélikus
istentisztelet
a Magyar
rádióban
Április 14-én, hús -
vét ünnepe után

második va sár nap 10.04-től is -
ten ti sz te le tet közvetít a Kossuth rá -
dió Kelenföldről. Igét hirdet Gáncs
Tamás be osz tott lelkész.
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Ma könnyen azt gon dol nánk, hogy
az ál lat ál do zat gya kor la ta tel je sen el -
len té tes a te rem tés vé de lem szem -
pont ja i val, hi szen az ál do zó úgy te -
kint az ál lat ra, mint ame lyet nem tisz -
tel, nem tart egyen ran gú nak, csu pán
egy kel lék a szá má ra cél jai el éré sé hez.
Ma, a min den rész let re ki ter je dő, na -
tu ra lisz ti kus áb rá zo lá sú hor ror- és
ak ció fil mek min den nap ja i ban él ve
könnyen gon do lunk úgy az ál lat ál do -
zat ese mé nyé re, mint amely épp úgy
te le van erő szak kal és vér rel, ke -
gyet len ség gel és do mi nan ci á val, mint
ahogy a film vász non lát ha tunk éle -
te ket ki ol tó je le ne te ket. 

21. szá za di gon dol ko dá sunk és ta -
pasz ta la ta ink alap ján az ál lat ál do zat
egy dest ruk tív, hi e rar chi kus, do mi -
náns, ego cent ri kus tár sa da lom ké pé -
hez il lesz ke dik leg in kább, amely el -
ső sor ban ar ro gáns és ön hitt ma ga tar -
tást kí ván az em ber től, és sem mi kép -
pen sem alá za tot, tisz te le tet, az ál la -
to kat te remt mény társ ként el fo ga dó
kap cso la tot.

A kor tör té ne ti ku ta tá sok azon -
ban tel je sen más ké pet tár nak elénk,
amely ben az ál do za ti ál la tok ra (s
ve lük együtt a töb bi re is) egé szen kü -
lön le ges szem mel né zett Iz rá el tár -
sa dal ma. 

A pa pi ira tok va ló já ban az em ber-
ál lat kap cso la tot sok kal ér de ke sebb -
nek és ér té ke sebb nek tar tot ták, mint
azt a mai, ter mé sze tet ura ló vi lág ké -
pünk alap ján gon dol hat nánk. Az ál -
lat ál do zat nem egy ke gyet len, fe les -
le ges gya kor lat, amely az em ber
ural ko dá sá ból szár ma zik, ha nem
sok kal in kább az alá zat cse le ke de te,
amely az erő szak és a kor rup ció bű -
ne alól se gít fel sza ba dul ni. 

Az ál do za ti ál lat nak nem passzív
ér te lem ben vett he lyet te sí tő sze re pe
van a ri tu á lé so rán. Nem egy sze rű -
en el szen ve dő ala nya, nem csak vé -
let len ál do za ta (victim) az ese mé -
nyek nek, és nem is csu pán „ál do za -
tul esik” a fo lya mat so rán. Az ál lat

nem kí vül ről jö vő, kül ső sze rep lő je az
ese mé nyek nek. Az ál lat, ame lyet az
egyes em ber (s így az egész kö zös ség)
vét ké ért ál doz nak fel, an nak a kö zös -
ség nek a ré sze, amely nek min den
egyes tag ja vi se li az egyes em be rek ál -
tal el kö ve tett vét ke ket. 

Iz rá el éle té ben a vét kes ség ugyan -
is nem egyé ni prob lé ma. Ha az egyes
em ber vét ke zik, ak kor az egész kö -
zös ség is vét kes. A meg ol dás ban pe -
dig az egész kö zös ség nek, a kö zös ség
min den tag já nak részt kell vál lal nia. 

Az ál do zat ra al kal mas ál lat nak
ki emel ke dő sze re pe volt. Az ál do za ti
ál lat ké pes volt az élet és a ha lál, a
rend és a ká osz, a szent és a pro fán
ha tá ra it át lép ni, s így az em ber és az
Is ten kö zött köz ve tí te ni. Er re egy részt
ki emel ke dő tu laj don sá gai (pél dá ul el -
ső szü lött, hi bát lan, egy éves) tet ték
ké pes sé, más részt pe dig az a szem -
lé let, mely sze rint a kö zös ség nek ő is
tel jes jo gú tag ja. S nem is akár mi lyen
tag ja, hi szen ezt a fel ada tot hi bát la -
nabb mi vol ta mi att job ban el tud ja
lát ni, mint a kö zös ség em ber tag jai. 

Ma már nincs szük sé günk ál la tok -
ra ah hoz, hogy ezt a köz ve tí tői sze -
re pet be tölt sék. Hisszük, hogy Krisz -
tus ke reszt ha lá la, Krisz tus meg vál tói
mű ve az egyet len út ah hoz, hogy az
Is ten és em ber kö zöt ti sza ka dé kot át -
hi dal juk. Ne künk, ke resz té nyek nek
nincs szük sé günk ar ra, hogy a meg -
vál tás hoz, az Is ten–em ber kap cso lat -
hoz Krisz tu son kí vül más hoz for dul -
junk. Sem mi lyen val lá si okunk nincs
ar ra, hogy az ál la tok ra a töb bi te remt -
mény társ tól kü lön bö ző tisz te let tel
vagy fi gye lem mel te kint sünk. 

De ho gyan is te kin tünk ma az ál -
la tok ra? Mi lyen a kap cso la tunk ve lük? 

Min den nap ja ink ban ál ta lá ban két -
fé le for má ban ta lál ko zunk ve lük:
há zi ked venc ként ott hon vagy fel dol -
goz va a hű tő szek rény ben. S van nak
kü lön le ges ta lál ko zá sa ink is: ál lat kert -
ben, fa lu si nya ra lás so rán, hét vé gi ki -
rán du lá son vagy pél dá ul er dei is ko -

lá ban. Ke ve sen van nak ma olya nok,
akik e vál to za tok nál ter mé sze te sebb
és őszin tébb kap cso lat ban él nek az
ál la tok kal. A föld del és az ál la tok kal
va ló szo ros kap cso lat tól már rég el -
tá vo lod tunk, s nem is tűz het jük ki
ma gunk elé azt a célt, hogy a száz
vagy ezer évek kel ez előt ti ál la po tot
hoz zuk vissza. Az a tisz te let azon ban,
amellyel az óko ri Iz rá el né pe for dult
az ál la tok fe lé, ma is fon tos dol gok -
ra ta nít hat ben nün ket. 

Egy részt se gít het ne künk job ban
meg ér te ni azt, hogy az egész te rem -
tett vi lág a gond ja ink ra van bíz va.
Míg a te rem tett vi lág töb bi ré szé re
va ló te kin tet tel ta lán ne he zeb ben
ta nul juk meg a he lyes gon dos ko -
dást, ad dig az ál la tok ese té ben ez
könnyeb ben megy, hi szen köz vet le -
nebb kom mu ni ká ci ót ala kít ha tunk ki
ve lük, egy ér tel műbb és azon na li
vissza jel zé se ket kap ha tunk tő lük. 

Más részt pe dig el gon dol kod tat hat
min ket azon, hogy mennyi re va -
gyunk haj lan dó ak kor lá toz ni sa ját
cse le ke de te in ket a töb bi te remt -
mény társ ked vé ért. Ma, ami kor az
üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá sá nak
húsz szá za lé ká ért a mér ték te len hús -
fo gyasz tás, vagyis a fu tó sza lag sze rű
ál lat te nyész tés a fe le lős, haj lan dó ak
va gyunk-e na pi há rom szo ri hús fo -
gyasz tá sun kat he ti há rom al ka lom -
ra csök ken te ni? Ma, ami kor a kö -
zös ség fo gal ma i nak ér tel me zé si ne -
héz sé ge ad ja a leg több egyé ni és tár -
sa dal mi prob lé ma gyö ke rét, va jon
haj lan dó ak va gyunk-e ta nul ni má -
sok tól, akár a te rem tett vi lág em be -
ren kí vü li ré sze i től is? 

Mert „az ál lat, nem ön ál ló társ -
ként, de az em ber kí sé rő je ként je len
van a szö vet ség ben, és ré sze van az
em ber nek tett ígé ret ben és az azt be -
ár nyé ko ló átok ban is. Az em ber rel
együtt fé le lem mel tel ve, de tel jes bi -
zo nyos ság gal vár ja is en nek az ígé ret -
nek a be tel je se dé sét, és ve le együtt lé -
leg zik fel, ami kor ez ide ig le ne sen
meg tör té nik, és ak kor is, ami kor
majd vég ér vé nye sen meg fog tör tén -
ni.” (KarlBarth)

g KSE
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Mindezatanácstalanságpedigkülönösenisérvényesazállatáldozatok
kérdésében.Ráadásulma,amikorateremtésvédelem–sígyazállat-
védelem–témájaegyretöbbhelyenfontossáválikakeresztényegyhá-
zakbanis,hogyangondoljunkazÓszö vet ség ben olysoklapotbetöltő
állatáldozatkérdésére?Miez:kegyetlengyilkosság,szörnyűpazarlás,
környezetellenesrituálévagyvalamiegészenmás?

üz EnET Az Ar Ar áTról

Rovatgazda:Jerabek-CserepesCsilla
ararat@lutheran.hu
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Sza miz da tok a lel kész la kás ban
Az EvangélikusÉlet már ci us 10-i szá má ban je lent meg BízikLászló evan -
gé li kus lel késszel egy in ter jú („Csakabűnésazelesettségfelőllehetmeg-
érteniazembert…”, 6. o.). Sze mé lyes él mé nye im mel sze ret ném ki egé szí te -
ni az írást. 

A het ve nes évek vé gé től ked den ként La ci nál, a Szent Ist ván kör út 15.-
ben lé vő la kás ban ta lál koz tunk, af fé le ér tel mi sé gi bú vó hely volt ez a hely.
1982-től el kezd tem ak tí van köz re mű köd ni a kü lön bö ző sza miz dat írá sok
ter jesz té sé ben. NagyJenő volt egye te mi tár sam tól kap tam rend sze re sen De-
mokratát,Hírmondót,Beszélőt, al kal mi ki ad vá nyo kat, re gé nye ket (pél dá -
ul SzászBéla:Mindenkényszernélkül,Orwell:1984), hi va ta lo san kö zöl -
he tet len mű ve ket, töb bek kö zött a katy ni mé szár lás ról, a 301-es par cel la
ak ko ri ál la po tá ról. 

A ter jesz tés tö ké le tes te re volt ez a la kás. A há zi gaz da is, ba rá ta im is vár -
ták és vet ték az új anya go kat. Nem volt ve szély te len ez egyi künk nek sem, de
vissza em lé kez ve is éle tem egyik meg ha tá ro zó, fon tos em lé ke ma rad, és gon -
do lom, Bí zik Lász ló éle té hez is szer ve sen hoz zá tar to zik.

BE ö thy Zsó fia (Budapest)

A Ger gely-nap tár ne gye dik hó nap ja
a ne vét a ró mai Mars had is ten ked ve -
sé ről, Ve nus ról, a szép ség és a sze re -
lem is ten nő jé ről kap ta. Ve nust la ti nul
Aperirének is ne vez ték; a szó je len té -
se a la tin ban: „meg nyit ni, ki nyit ni”. Áp -
ri lis a ki ke let nyi tá nya, ami kor a ter -
mé szet is zöld be bo rul. A né pi ka len -
dá ri um sze rint e har minc na pos idő -
szak SzentGyörgy ha va.

Az idő já rás ál ta lá ban igen sze szé lyes
és vál to zé kony ilyen kor. 1952-ben pél -
dá ul 26,2 fok kal „tré fál ta meg” a bolon-
doknapja a sze ge di e ket, míg há rom
év vel ké sőbb Pé csett –7,6 fo kot mér -
tek. 1950. áp ri lis 21-én 31,5 fok ra men -
tek fel a deb re ce ni hő mé rők hi gany szá -
lai. Az Or szá gos Me te o ro ló gi ai In té -
zet egy ko ri igaz ga tó já nak, RéthlyAn-
talnak az Időjárásieseményekésele-
mi csapásokMagyarországon cí mű
négy kö te tes gyűj te mé nyé ben ol vas hat -
juk, hogy 1420 áp ri li sá ban már érett a
cse resz nye, 1540-ben pe dig a szá raz -
ság tól el apad tak a for rá sok, pa ta kok,
és er dők ég tek. 1614-ben és 1719-ben
vi szont de ré kig ért a hó. 1737-ben
esők kés lel tet ték a ve tést.

Több né pi meg fi gye lés is kap cso ló -
dik e hó nap hoz. Ha Vil mos-na pon (6.)
esik az eső, szűk lesz az esz ten dő. Ha
Ti bor nap ján (14.) zöld a rét, jó szé na -
ter més vár ha tó. Ahány hét tel Szent
György nap ja (24.) előtt meg szó lal a
ka kukk, annyi val hosszabb lesz a té -
li es, hi deg idő. Nem az idő já rás sal függ
össze, de an nál is mer tebb az áp ri lis 1-
jei bo lon dok nap ja.

Idén hús vét 2. nap ja áp ri lis 1-jé re
esik. E nap tá ri nap hoz is szá mos ha -
zai és egye te mes tör té nel mi ese mény
köt he tő. Ezek kö zül áll jon itt né hány.

1572 – ki tört a né met al föl di sza -

bad ság harc, amely nyolc van évig
tar tott. A veszt fá li ai bé ké vel zá ru ló
küz de lem ben a né met al föl di Ti zen -
hét Tar to mány la ko sai a spa nyol
ura lom el len lá zad tak fel. 

1579 – BáthoryIstván er dé lyi fe je -
de lem és len gyel ki rály (képünkön)
meg ala pí tot ta a vil ni u si egye te met.

1810 – A pá ri zsi Lo uvre ká pol ná -
já ban meg tar tot ták a ha tal ma csú -
csán lé vő I.Napóleon fran cia csá szár
és MáriaLujza oszt rák fő her ceg nő
es kü vő jét.

1924 – A mün che ni bí ró ság íté le -
tet hir de tett az úgy ne ve zett sör -
pucss ügyé ben. AdolfHitlert öt év re
ítél ték, de már év vé gén ki en ged ték.
A bör tön ben ír ta meg a MeinKampf
cí met vi se lő mun ká ját.

né hány szü le té si év for du ló
1420 – PodjebrádGyörgy cseh ki -
rály, Cseh or szág egyet len hu szi ta
ural ko dó ja.

1815 – OttovonBismarck gróf, né -
met kan cel lár.

1865 – ZsigmondyRichárdma gyar
szár ma zá sú No bel-dí jas ké mi kus.

1952 – TőkésLászló re for má tus lel -
kész, eu ró pai par la men ti kép vi se lő,
volt ki rály há gómel lé ki püs pök.

g Összeállította: Bo da Zsu zsa
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b Abritektöbbmintkétharmadanemérzi
úgy,hogyazegyházközelállnahozzá,ésa
lakosságjelentőstöbbségesokkaljobbanbí-
zikpéldáulaBBCújságíróiban,mintalel-
készekben–egyebekmellettezderülkia
The Sun day Ti mesmegbízásábólhúsvétap-
ropójánelvégzettországosfelmérésből.

A te kin té lyes kon zer va tív brit va sár na pi lap is mer -
te té se sze rint a köz vé le mény-ku ta tás ba be vont bri -
tek 69 szá za lé ka mond ta azt, hogy vé le mé nye sze -
rint a Nagy-Bri tan ni á ban ál lam egy ház nak szá mí -
tó ang li kán unió el tá vo lo dott a tár sa da lom tól, 54
szá za lé kuk sze rint pe dig az egy ház nem lát ja el
meg fe le lő en mo rá lis irány mu ta tó sze re pét sem. 

A meg kér de zet tek nek mind össze 19 szá za -
lé ka tud ta meg ne vez ni a vi lág szer te 77 mil lió
hí vőt szám lá ló ang li kán unió leg főbb val lá si
mél tó sá gát, JustinWelbyt, Can ter bury ér se két. 

Ar ra a kér dés re, hogy ki nek az igaz mon dá sá -
ban bíz nak a leg in kább – itt a le het sé ges lis tá ról
több fog lal ko zá si ágat is meg le he tett je löl ni –, az
el söp rő több ség: a fel mé rés be be von tak 83 szá -

za lé ka a csa lád or vos ra sza va zott. A má so dik
hely re a ta ná rok ke rül tek; az ő igaz mon dá suk ban
a meg kér de zet tek 74 szá za lé ka bí zik. Ez után a bí -
rók, il let ve a BBC Nagy-Bri tan ni á ban fog ha tó hír -
te le ví zi ó ja, a BBC News új ság írói kö vet kez nek 66,
il let ve 61 szá za lék kal. Az ötö dik hely re ke rül tek
a lel ké szek: a meg kér de zet tek 54 szá za lé ka mond -
ta azt, hogy az ő igaz mon dá suk ban is meg bí zik. 

A TheSundayTimeski eme lé se sze rint ugyan -
ak kor a vá lasz adók 40 szá za lé ka nem hi szi, hogy
az egy há zak szol gá la tá ban ál lók az iga zat mond -
ják. A kér dés eb ben az eset ben az ang li kán és a
ka to li kus egy ház ra egy aránt vo nat ko zott. 

E lis ta leg al já ra mind azon ál tal a po li ti ku sok, a
vál la lat ve ze tők és az in gat lan ügy nö kök szo rul tak,
si ral mas bi zal mi mu ta tók kal. Az el len zé ki Mun -
kás párt ve ze tő po li ti ku sa i nak igaz mon dá sá ban
mind össze a bri tek 23 szá za lé ka bí zik, ez után a
nagy vál la la tok igaz ga tói (22 szá za lék), a kor mány -
zó Kon zer va tív Párt ve ze tő po li ti ku sai (21 szá za -
lék), a kon zer va tí vok kal ko a lí ci ó ban kor mány zó
Li be rá lis De mok ra ták ve ze tői (18 szá za lék) kö vet -
kez nek. A sort az in gat lan köz ve tí tők zár ják, az ő
igaz mon dá suk ban a bri tek alig 13 szá za léka hisz.

g MTI

Abriteknemérzikközelmagukhozazegyházat
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VASÁRNAP

7.15/DunaTv
Századfordítómagyarok
Weöres Sándor költő
8.00/CivilRádió(Budapest)
Lélekhangoló 
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(civilradio.hu, ismétlés: 22.00)
8.30/RégióRádió1485
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
10.00/MezzoTv
Bach:Húsvétikantáták
10.55/M1
Evangélikusmagazin
12.50/DunaTv
Esősvasárnap
(magyarjátékfilm,1962) (98’)
19.35/Bartókrádió
BudapestiTavasziFesztivál
2013–záróhangverseny
Liszt: Krisztus-oratórium

HÉTFŐ

9.50/DunaTv
Istenkezében
10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Francesco Zappa: 
Esz-dúr szimfónia
13.30/Kossuthrádió
ErősváramiIstenünk!
Az evangélikus egyház félórája
18.10/M2
Magyarnépmesék
(magyarrajzfilmsorozat)
19.00/PaxTv
Békességhírnöke
(baptistamagazinműsor)
21.00/DunaTv
Requiem
(magyardokumentumfilm)
23.00/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)

KEDD

14.07/Kossuthrádió
Arcvonások
Brusznyai József
nyugalmazott esperes
15.55/DunaWorld
Élőegyház(vallásihíradó)
16.00/DunaTv
Mesélőcégtáblák
(magyarismeretterjesztősorozat)
A tonett
19.55/DunaWorld
Talentum
Latinovits Zoltán
20.00/CorvinusRádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
20.11/Kossuthrádió
Belépő(kulturálismagazin)
20.35/DunaWorld
ArejtélyesXX.század
Kun Miklós történész műsora

SZERDA

9.35/DunaTv
Táncvarázs
Táncgála, Békéscsaba
10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Bach: Wer mich liebet, 
der wird mein Wort halten – 
74. kantáta
12.05/Bartókrádió
AMÁVSzimfonikusZenekar
hangversenye
Mozart: Requiem
13.30/Kossuthrádió
,,Tebennedbíztunk
eleitőlfogva...’’
A református egyház félórája
21.15/DunaTv
Szigorúanellenőrzöttvonatok
(csehszlovákjátékfilm,1966)
(89’)
21.15/Bartókrádió
ASzentEfrémférfikar
hangversenye

CSÜTÖRTÖK

13.05/Kossuthrádió
Rádiószínház
Thomas Mann üdvözlése
15.00/DunaTv
Énekeltversek–
aszerző:SebőFerenc
15.30/DunaTv
Aszabadságkeserűíze–
MáraiSándorésNápoly
(magyardokumentumfilm)
19.35/Kossuthrádió
KapcsoljukaBartókBéla
NemzetiHangversenytermet
Beethoven: IX. szimfónia
21.15/DunaTv
PetőfiSándor:
Ahelységkalapácsa
(magyartévéfilm,1965)
22.40/M1
Nemzetinagyvizit
A Szent Korona sorsa
23.25/DunaTv
MüpArtClassic
Orgonasztorik

PÉNTEK

11.25/AgnusRádió
(Kolozsvár)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
12.10/DunaTv
Vers
József Attila – Gryllus Vilmos
14.35/M1
Történetekanagyvilágból
(nemzetköziriportmagazin)
16.00/DunaWorld
Kultikon
(kulturálismagazin)
18.30/M1
Maradjtalpon!
(műveltségivetélkedő)
19.42/Kossuthrádió
Megzenésítettversek
GryllusDánielelőadásában
22.00/Bartókrádió
Celluloidák–
alegjobbfilmzenék

SZOMBAT

8.00/DunaTv
Kerekekéslépések
(magyarismeretterjesztősorozat)
Naménytől Lónyáig a Beregben
8.45/DunaTv
Élőegyház(vallásihíradó)
9.15/DunaTv
Istenkezében
9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu, ismétlés: 23.00)
10.00/Bartókrádió
Súgólyuk
(kulturálismagazin)
18.30/Kossuthrádió
Népzenehatároknélkül
21.15/DunaTv
Katyn
(lengyeljátékfilm,2007) (117’)
23.25/DunaTv
MüpArt
Palya Bea – Duók

VASÁRNAP

7.05/M1
ABiblia
amagyarképzőművészetben
7.20/M1
Reformátusmagazin
9.30/Bartókrádió
Musicasacra
(egyházzeneimagazin)
10.04/Kossuthrádió
Evangélikusistentisztelet
közvetítéseabudapest-
kelenfölditemplomból
Igét hirdet: Gáncs Tamás lelkész
12.05/Bartókrádió
Bravissimo!
Andrea Gabrieli: Magnificat
14.00/BudaörsRádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(budaorsradio.hu)
21.10/DunaTv
Sátántangó
(magyarjátékfilm,1994) (422’)

VASÁRnApTÓLVASÁRnApIg
Ajánlóarádióésatelevízióműsoraibóláprilis7-étőláprilis14-éig

va sár nap (áp ri lis 7.)
„Eljegyezlekmagamnakahitajándékával,ésmegismeredazUrat.”Hós 2,22 (Jn
20,19–29; 1Pt 1,3–9; Zsolt 116) A mai nap ra ki írt igék a je gyes ség és a há zas ság
ké pé vel mu tat ják be Is ten és az ő né pe, Krisz tus és az ő egy há za kap cso la tát. Is -
ten vál lal ja az el kö te le zett sé get fe lénk, akik sok szor la zán vesszük azt. Hű sé ges
a hűt len em ber hez. Ki zá ró la go san a ma gá é nak akar. Azt akar ja, hogy el vá laszt -
ha tat la nul, örök re hoz zá tar toz zunk, és a hit ál tal olyan mé lyen meg is mer jük őt,
mint ahogy meny asszony a vő le gé nyét, há zas társ a há zas tár sát is me ri.

Hét fő (áp ri lis 8.)
„Istennincsismesszireegyikünktőlsem;mertőbenneélünk,mozgunkésvagyunk.”
Ap Csel 17,27–28a (Ézs 42,10–16; Kol 2,1–7) Né ha elő for dul, hogy Is tent tá vo -
li nak érez zük. Mint ha nem len ne je len, mint ha nem hal la ná se gít sé get ké rő imá -
in kat. Az után, a vá ra ko zás órái vagy nap jai után hir te len fel is mer jük: ő vé gig
mel let tünk volt, min den fe lől sze re te te vesz kö rül. Kö zel sé ge min den na pi va -
ló ság, ak kor is, ha szá munk ra nem kéz zel fog ha tó. Is ten te rem tett min ket, szü -
le té sünk től is mer mind annyi un kat. Ő ad ja szá munk ra az él te tő le ve gőt és min -
dent, ami a lé te zé sünk höz szük sé ges. Min den őben ne áll fenn, ő tart ja gon dos -
ko dó te nye ré ben ki csiny éle tün ket és az egész te rem tett vi lá got.

Kedd (áp ri lis 9.)
„GyökerezzetekmegésépüljetekfelKrisztusJézusban,erősödjetekmegahitál-
tal,aminttanultátok,éshálaadásotoklegyenegyrebőségesebb.”Kol 2,7 (Jób 42,7–
13/14–17/; Kol 2,8–15) Min den fá nak szük sé ge van gyö ke rek re a nö ve ke dés hez.
Hi tünk nek is szük sé ge van szi lárd és táp lá ló ta laj ra, ame lyet Jé zus Krisz tus ban
ta lál ha tunk meg. Be lő le me rít he tünk erőt és re mény sé get. A ben ne va ló bi za -
lom erő sít nap ról nap ra. Eresszük mély re gyö ke re in ket az ál tal, hogy nyi tot tan
fi gye lünk Is ten igé jé re. Így ta lál hat juk meg éle tünk ben min den nap azo kat a dol -
go kat, ame lye kért há lát ad ha tunk – ezen a hé ten is. A min den na pi há la adás öröm -
mel töl ti meg szí vün ket, és más szem mel kezd jük lát ni a vi lá got: min den ben
Is ten gon dos ko dá sá nak, sze re te té nek je le it fe dez het jük fel.

Szer da (áp ri lis 10.)
„Tanítsakaratodteljesítésére,merttevagyIstenem!Atejólelkedvezéreljenaz
egyenesúton!” Zsolt 143,10 (1Pt 1,22–25; Kol 2,16–23) Em be ri gon dol ko dá sunk
sze rint sok szor in kább azt kér nénk: tel je sítsd aka ra to mat, Is te nem! Nagy lé pés,
ha in nen el ju tunk odá ig, hogy job ban bí zunk Is ten aka ra tá ban, mint a sa já tunk -
ban. Ha meg ér tet tük, hogy ő a ja vun kat akar ja, ez zel a hit tel kér het jük tő le, hogy
ve zes se lép te in ket. Hi szen ő már el ké szí tet te szá munk ra az utat, ame lyen jár nunk
kell. Pon to san is me ri ké pes sé ge in ket, le he tő sé ge in ket, bű ne in ket és gyen ge sé -
ge in ket. Szent lel ke ta ní tá sá ra hall gat va és irány mu ta tá sát kö vet ve éle tünk biz -
to san cél hoz ér Is ten or szá gá ban.

Csü tör tök (áp ri lis 11.)
„AkiéaFiú,azéazélet.” 1Jn 5,12a (Jn 17,9–19; Kol 3,1–4) Sok fé le re cep tet kí nál a
vi lág a tel jes élet re. Ál lan dó an azt hall juk, hogy kü lön fé le ter mé kek fo gyasz tá sa,
bi zo nyos szol gál ta tá sok igény be vé te le vagy ép pen min den fé le ja vak bir tok lá sa tesz
majd min ket bol dog gá. Já nos apos tol ta ná csa ez zel szem ben ra di ká li san egy sze -
rű: akié Jé zus Krisz tus, azé az élet. Az egyet len ga ran ci át az élet bő sé gé nek meg -
ta pasz ta lá sá ra a Jé zus sal va ló kap cso lat je len ti. Ez az ígé ret szá munk ra is ér vé -
nyes: „AkihiszaFiúban,annakörökéletevan,akipedignemengedelmeskedik
aFiúnak,nemlátmajdéletet,hanemazIstenharagjamaradrajta.” (Jn 3,36)

Pén tek (áp ri lis 12.)
ÍgyszóltJézustanítványaihoz:„Menjetekelszerteazegészvilágba,hirdessétekaz
evangéliumotmindenteremtménynek.”Mk 16,15 (Lk 23,50–56; Kol 3,5–11) A ta -
nít vá nyi kül de tés nem csak a hi va tá so sok nak szól. Min den ke resz tyén em ber fel -
ada ta a Jé zus ról szó ló jó hír to vább adá sa. Saj nos gyak ran úgy tű nik, hogy az em -
be rek ben nincs fo ga dó kész ség az üze ne tünk re. Mint ha olyan ter mé ket pró bál -
nánk el ad ni, amely iránt egy ál ta lán nincs ke res let. Ez azon ban ne bá tor ta la nít -
son el min ket. Gon dol junk be le: ép pen most, a ne héz idők ben van a vi lág nak nagy
szük sé ge ar ra, hogy hall ja a leg na gyobb öröm hírt Jé zus sza ba dí tó ha tal má ról.

Szom bat (áp ri lis 13.)
„Aszeretetnemörülahamisságnak,deegyüttörülazigazsággal.” 1Kor 13,6 (Jn
12,44–50; Kol 3,12–17) Van nak, akik azt gon dol ják, az a sze re tet, ha a má sik -
nak min dent el né zünk. Ha nem lep lez zük le az ész re vett ha zug sá ga it. Ha nem
mond juk meg, hogy rossz út ra té vedt. Ha hagy juk, hogy ön ző, ma gá nak va ló
éle tet él jen, akár min ket is ki hasz nál va. Vagy ép pen en ged jük, hogy szen ve dé -
lye it kö ves se. Az iga zi sze re tet azon ban nem hall gat hat, ha ha mis sá got lát, hi -
szen a má sik ja vát akar ja. Nem a lát szat, ha nem a va ló ság fon tos a szá má ra. Még
ak kor is, ha az igaz ság ki mon dá sá val fáj dal mat okoz a má sik nak. Is ten te gyen
min ket annyi ra bölccsé és bá tor rá, hogy így tud juk sze ret ni egy mást!

g Adá mi Má ria
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Ta izé-ima és ének együtt lét
A rá kos szent mi hály-sas hal mi evan gé li kus gyü le ke zet ben (1161 Bu da pest,
Hő sök te re 10–11.) min den hó nap má so dik kedd jén, leg kö ze lebb áp ri lis
9-én 19 órá tól Ta izé-ima és ének együtt lét. Min den al ka lom mal van ige -
hir de tés is. In for má ció: gyertyafeny.lutheran.hu.

APRÓHIRDETÉSEK

Al pin tech ni ká val is vál lal juk épü le tek,
tor nyok tel jes fel újí tá sát. Tel.: 30/952-
6096, e-mail: pet ra nyi al pin@gmail.com.

* * *

A X. ke rü let ben 2,5 szo bás la kás ki adó.
Tel.: 30/999-0423.

* * *

A ke len föl di evan gé li kus gyü le ke zet
bér be kí ván ja ad ni az iro dák fö löt ti,
Bocs kai út ra né ző (Új bu da köz pont),
2 és fél szo bás, ét ke zős, cir kó fű té ses
fel újí tott la ká sát. Ér dek lőd ni az 1/361-
2159 vagy a 20/824-2907 te le fon szá mo -
kon le het.

* * *

Ke re sünk 91 éves, kö ze pes de men ci -
á val küz dő, ön ál ló an moz gó, ma gát
rész ben el lá tó hölgy mel lé 24 órás 
fel ügye le tet vál la ló – le he tő ség sze -
rint szak kép zett – höl gyet ott la kás sal. 
Te le fon 9–17 óra kö zött: 30/932.5481,
e-mail: csne gu lyas mar ta@gmail.com.

Bu da vá ri evan gé li kus sza bad egye tem
A Bé csi ka pu té ri evan gé li kus temp lom ká pol ná já ban (Bu da pest I. ker.,
Tán csics Mi hály u. 28.) min den hó nap el ső hét fő jén 19 órai kez det tel
sza bad egye te mi elő adá sok han goz nak el. A kö vet ke ző, he te dik al ka -
lom áp ri lis 8-án lesz. Elő adó: FerencziIlona ze ne tör té nész. Té ma: Mit
jelenthetegyegyházzenészaközösségéletében?JohannWohlmuth,a
sopronievangélikusgyülekezetzeneigazgatójaaXVII–XVIII.század
fordulóján. Há zi gaz da: FabinyTamás püs pök. A rész vé tel in gye nes.
A szer ve zők min den ér dek lő dőt szí ve sen lát nak.

Köszönetnyilvánítás
Ta valy de cem ber ben – az elő ző évek ha son ló jel le gű kez de mé nye zé se -
i nek ered mé nyes sé gét lát va – új ra meg hir det tük elő fi ze tői tá mo ga tói ak -
ci ón kat. Mint is me re tes, (új ra) azt kér tük elő fi ze tő ink től: ha mód juk van
rá, az elő fi ze té si díj nál na gyobb össze get jut tas sa nak el ki adónk hoz, hogy
a be folyt összeg gel tá mo gat ni tud juk olyan ol va só ink elő fi ze té sét, akik
szá má ra az elő fi ze té si díj elő te rem té se ne héz sé get okoz na.

2013 el ső ne gyed évé nek vé gé ig 145 be fi ze tés ből kap tunk na gyobb
össze get a szük sé ges nél, ezek ből össze gyűlt 207 780 fo rint.

Kö szön jük mind azok nak a tá mo ga tást, akik fon tos nak tar tot ták, hogy
la punk le he tő leg min den ré gi ol va só já hoz el jut has son az idén is.

g KEn dEh K. Pé tEr, aLutherKiadóigazgatója


