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„Elő for dul, hogy csak egy rö vid
só haj, sőt oly kor sza vak nél kü li,
de ak kor is tu dom, hogy ve le
vagyok kap cso lat ban, és hi szem,
hogy ő pe dig ve lem!”
Imádság személyesen f 2. oldal

Egyház a nyilvánosság terében f 4. oldal
Beszélgetés dr. Mohay Tamással f 5. oldal
Terray László kitüntetése f 5. oldal
210 éve született Bajza József f 8. oldal
„Benczúr ismét köztünk van” f 9. oldal
Utánamenni a 99 elveszettnek f 13. oldal

„Az egész va la hol ott, 
a mis kol ci Lu ther-ud var ban
kez dő dött… Is ten él tes se
egy há zunk nyu gal ma zott
püs pö két, Sze bik Im rét!”
Hetvenöt esztendő f 3. oldal

„Vá ra ko zás sal néz tem a kon cer tek elé, mert 
a Bach-ma ra ton leg főbb kér dé se szá mom ra 
az volt: Bach egy ház ze né je »ma ra to ni« 
kö rül mé nyek kö zött, nem li tur gi kus tér ben is
szak rá lis tud-e ma rad ni, igét tud-e hir det ni?”

Bach-maraton f 7. oldal
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Idei kam pá nyunk nak – a ta va lyi hoz
ha son ló an – az a fó kusz üze ne te,
hogy a ci vi lek egy szá za léka mel lett
van egy má sik egy szá za lék is, ame -
lyet az adó zók az egy há zak nak, il let -
ve az evan gé li kus egy ház nak fel -
ajánl hat nak. Az adó zók nak ugyan is
mint egy a fe le egy ál ta lán nem ren del -
ke zik adó ja egy szá za lé ká ról, és akik
ci vil ala pít vá nyok nak fel is ajánl ják ezt
az össze get, azok nak is több mint a
fe le az egy há zak szá má ra nem ren -
del ke zik a má sik egy szá za lék ról.
Az evan gé li kus egy ház azon ban a ci -
vil szer ve ze tek hez ha son ló an fon tos
tár sa dal mi szol gá la tot vé gez in téz mé -
nye i ben – eh hez kér jük a tá mo ga tást.
Ezt hir det jük a má ju sig tar tó idő szak -
ban, és er re sze ret nénk fel hív ni min -
den ki fi gyel mét.

Az el múlt év hez ha son ló an idén is
lesz nek rek lám film je ink a kü lön bö -
ző té vé csa tor ná kon, emel lett in ter ne -
tes fe lü le te ken és kül te rü le ten pla ká -
tok kal is hir det jük majd az egy szá -
za lék fel aján lá sá nak fon tos sá gát. Egy -
ház köz sé ge ink, in téz mé nye ink, óvo -
dá ink, is ko lá ink és sze re tet ott ho na -

ink se gít sé gét is kér jük eb ben, szó ró -
lap osz tás sal, a kam pány ra va ló fi gye -
lem fel hí vás sal.

A szó ró la pok egy ben ren del ke ző
nyi lat ko za tok is, ame lye ket a per fo -
rált rész nél le vá laszt va, a raj tuk ol vas -
ha tó mó don el küld ve a Nem ze ti Adó-
és Vám hi va tal nak ki-ki azon nal ren -
del kez het adó ja egy szá za léká ról. Bí -
zunk ab ban, hogy ez zel is ha té ko -
nyab bá tud juk ten ni kam pá nyun kat.

Az egy szá za lé kos kam pány ról
hasz nos tud ni va ló kat ta lál nak az
Evan gé li kus.hu és az egy sza za -
lek2014.evan ge li kus.hu ol da lon. In -
nen le tölt he tő a rek lám film, a ban -
ne rek, a pla kát, az e-mail alá írás és
a szó ró lap is.

A Fa ce boo kon az aláb bi lin ken ta -
lál nak in for má ci ó kat a kam pány ról:
fa ce book.com/evan ge li kus.egy sza za lek

Kam pány fil münk a You tu be.com-
on: you tu.be/FS3-sBRPC0s

Kér jük, tá mo gas sák egy szá za lé -
kos kam pá nyun kat a nép sze rű sí té sé -
vel és fel aján lá sa ik kal!
g Hor váth-Bol la Zsu zsan na, 

a kam pány ko or di ná to ra

b 2014. feb ru ár 1-jén in dult a kü lön bö ző mé di u mok ban a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház idei egy szá za lé kos kam pá nya. Az ez évi szlo gen: „Két
szárnnyal töb bet se gí tesz.” A ci vi lek egy szá za léka mel lett az egy há zi egy
szá za lék kal is tá mo gat hat anya óvó kat, is ko lá kat, sze re tet ott ho no kat.

Február1-jénindult
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Pén te ki kez dő áhí ta tá ban Welt ler Sán -
dor nyu gal ma zott lel kész az Út mu ta -
tó az nap ra ki je lölt evan gé li u mi sza ka -
sza (Lk 4,22–30) alap ján szólt ar ról,
hogy Is ten igé i ben az egy min dig
több a sok nál. A ná zá re ti ek azt sze ret -
ték vol na, ha Jé zust egy ről a ket tő re
jut tat nák, de ő nem en ged te ma gát
„ké zi ve zér lés sel” mű köd tet ni. A re -
for má ció ün nep lé sé vel kap cso lat ban
a lel kész ja va sol ta, hogy azt le he tő leg
„és” nél kül te gyük, mert az ige a tol -
da lé kok nél kül is meg áll, s a mai na -
pig sen ki nek sem kel lett szé gyen kez -
nie mi at ta. Áhí ta tát ez zel a ki je len tés -
sel zár ta: „Lé lek sze rint Lu ther is zsi -
dó volt, és mi is azok va gyunk!”

Dr. Itt zés Gá bor, a Sem mel weis
Egye tem Men tál hi gi é né In té ze té nek
do cen se ve tí tett ké pes, Re for má ció és
kul tú ra: Lu ther, Me lancht hon és Arisz -
to te lész a wit ten ber gi egye te men a 16.
szá zad ele jén cí mű elő adá sá ban ér dek -
fe szí tő in for má ci ók hang zot tak el a

Bölcs Fri gyes ál tal 1502-ben ala pí tott s
a pá pa ál tal 1507-ben el is mert egye tem
– ahol Lu ther 1512-től a Szent írás
pro fesszo ra volt – teo ló gi ai, jo gi és or -
vo si ka rán fo lyó ok ta tás ról. Szó esett
ar ról, hogy Lu ther el ítél te Arisz to te -
lész ta na it és a sko lasz ti kus teo ló gi át.
Az egye tem re form já ban Me lancht hon
is nagy sze re pet ját szott; 1523-tól ő lett
az in téz mény rek to ra. A re for má ció új
vi szonyt ala kí tott ki a kul tú rá val kap -
cso lat ban is; kér dés, hogy ma ho -
gyan vi szo nyul nak a re for má ció örö -
kö sei a vi lá gi kul tú rá hoz.

Szom ba ton, a hó nap el ső nap ján
Ittzés Já nos nyu gal ma zott püs pök a
min den na pi is ten tisz te let éne kelt li -
tur gi kus rend je sze rint tar tott reg geli
áhí ta tá ban feb ru ár igé je (Ef 4,29)
alap ján szólt: „Le gyünk csend ben
együtt Is ten előtt!” Sok szor csak fe cseg
az egy ház, ahe lyett hogy ta nús kod na. 

Luther-konferencia
azigekörül

b Im már élő ha gyo mány, hogy ja nu ár vé gén a Luthert sze re tő hit test vé -
re ink össze gyűl nek a rév fü lö pi Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz -
pont ban, hogy mé lyeb ben meg is mer hes sék Krisz tus ta nú já nak éle tét
és mun kás sá gát. Idén több mint fél száz részt ve vőt re giszt rál tak,
több sé gük ben la i kus lu the rá nu so kat; kö zöt tük az or szág sok ré szé ről
ér ke zett gyü le ke ze ti pres bi te rek vol tak a leg töb ben. Az egy há zunk és
a Ma gyar or szá gi Lu ther Szö vet ség tá mo ga tá sá val ja nu ár 31. és feb ru -
ár 2. kö zött meg ren de zett há rom na pos kon fe ren ci á nak nem volt kü -
lön le ges köz pon ti té má ja. Most is „csak” az Ige kö ré gyűl tek egy be a
részt ve vők – a lu the ri teo ló gia ta nul má nyo zá sa cél já ból és a re for má -
ció kez de te fél év ez re des év for du ló já nak meg ün nep lé sé re is ké szül ve.

Az el ső si ke res ma ra ton 2008-ban volt
a Mű pá ban, a vi lág hí rű orosz ze ne -
szer ző, Csaj kovsz kij élet mű vé ből. Az -
után Dvořák kö vet ke zett, majd Bee -
tho ven, Schu bert, Mo zart és Bar tók.
Az idén Jo hann Se bas ti an Bach lett a
ki vá lasz tott. Febru ár má so di kán egész
nap az „ötö dik evan gé lis ta ként” em -
le ge tett lu the rá nus ze ne szer ző mű ve it
hall hat tuk. 

Az 1685-ben szü le tett és 1750-ben
el hunyt mes ter pá rat la nul gaz dag
mun kás sá gát szám ba ven ni is ne héz.
Ha hi he tünk az el ső jegy zék nek, 1080
sor szám alatt fog lal ja össze a kán tor -
ta ní tó óri á si ha gya té kát.

Ki ez a ze ne óri ás, aki szá za dok múl -
tá val is egy re fé nye seb ben vi lá gol? Mi
a tit ka ege kig emel ke dő ér zel mi iz zá -
sá nak? Ta lán mu zsi ká já nak em ber fe let ti
kon cent rált sá ga, me rész ívű röp te. „Az
el múlt idő ben Ba chot – ír ta Bart ha Dé -
nes – sok minden nek el mond ták. Egy -
szer kö zép ko ri misz ti kus nak, más kor
a ba rokk mes te ré nek, a ze ne Dü rer jé -
nek.” Mind igaz, de ma hoz zá te het jük,
hogy Bach min den idők egyik leg na -
gyobb re a lis tá ja. Össze fog la ló mű vé sze.

Szün te le nül tá gít ja lá tó kö rét, egy re föl,
Is ten kö ze lé be igyek szik.

„Szá mom ra Bach el ső sor ban Is -
ten-bi zo nyí ték” – ír ta Pi linsz ky. Ze né -
je ízig-vé rig klass szi kus, s akit meg -
érint, úgy ér zi, hogy min den ki más
csak hang ját ke re ső fér fi a kö ze lé ben.

Er ről meg is győ ződ het tünk. Tíz
óra kor föl zen gett a hang ver seny te -
rem nagy or go ná ja: a fi nom szö vé sű
pre lú di u mok, a 147. kan tá ta. Var nus
Xa vér vir tu óz já té ka Bach erős hi tét,
nem szű nő sze re te tét tol má csol ta. 
A d-moll toc ca ta és fú ga a fen sé ge -
set és az in ti met, ahogy bé kés har mó -
ni á ba ol vadt. A kö vet ke ző rész ben a
két szó la mú in ven ci ók ból hal lot tunk
vá lo ga tást. Nagy sze rű öt le te ket,
ahogy a mes ter ki bont ja és csen des
hang ké pek ké dol goz za fel őket.

A Bu da pes ti Fesz ti vál ze ne kar
nem zet kö zi erőt kép vi sel. Ne héz
össze ál lí tást ol dot tak meg hi bát la nul.
Ki tű nő tár sak se gí tet tek: Ke le men
Bar na bás (he ge dű), Fassang Lász ló
(or go na) és Pi von Gab ri el la (fu vo la).
A Der Ge ist hilft uns rer Sch wach heit
auf két kó ru sos mo tet tá ját a Scho la

Can to rum Bu da pes ti en sis és a Szent
Ef rém fér fi kar ad ta elő.

Az I., II. és III. bran den bur gi ver -
seny ne vét meg ren de lő jé től nyer te,
Ch ris ti an Lud wig őr gróf tól, aki nagy
ze ne ba rát volt. A Bu da pes ti Vo nó sok
mo dern hang sze re ken szó lal tat ták
meg a hí res mű vet.

Az est ér de kes szín folt ja volt a bel -
ga Ku ij ken fi vé rek fel lé pé se. Nagy sze -
rű, ré gi hang sze re ken ját szó mu zsi ku -
so kat is mer het tünk meg. Aho gyan
ez el mond ha tó Spá nyi Mik lós ról is. Tö -
ré keny, ér zé keny csem ba ló já té kán ér -
ző dött a szer ző bol dog de rű je. 

Iga zi meg le pe tés volt a Pan non Fil -
har mo ni ku sok fel lé pé se és a két és há -
rom zon go rá ra írt ver seny mű vek
be mu ta tá sa. Bach nak oly kor egyet -
len hang szer is ele gen dő volt, hogy
tel jes mű vé szi uni ver zu mot hoz zon
lét re. Vár jon Dé nes (zon go ra), Ba rá -
ti Kris tóf (he ge dű) és Pe ré nyi Mik lós
(gor don ka) kö zös já té ka az est fe led -
he tet len per cei vol tak.

Es te ki lenc kor is mét a Bu da pes ti
Fesz ti vál ze ne kart hall hat tuk. A Mag -
ni fi cat ün ne pé lyes, min dent be töl tő
zá ró ak kord ja mél tó be fe je zé se volt a
Bach-ma ra ton nak. 

A lip csei lu the rá nus kán tor, J. S.
Bach ve ze ték ne vé nek je len té se ugyan
pa tak, de mű vei ezúttal is el len áll ha -
tat la nul so dor tak.

g Feny ve si Fé lix La jos

f A Bach-maratonról egyházzené -
szek írásai lapunk 7. oldalán

Bach-maraton
Hangverseny a Mű vé sze tek Pa lo tá já ban az „ötödik evangélista” műveiből

b A BudapestiFesztiválzenekar mű vé sze ti ve ze tő jé nek, FischerIván-
nak volt me rész öt le te, hogy min den év feb ru ár já ban egy-egy ze ne -
szer ző mun kás sá gá nak leg ja vát mu tas sák be egy mást kö ve tő hang ver -
se nye ken. Re mek meg ha tá ro zás sal a maraton ne vet kap ta a ren dez -
vény, ami kor egész nap, reg geltől es tig, mond hat ni szü net nél kül szól
a ze ne a Bar tók Bé la Hang ver seny te rem ben, a Fesz ti vál Szín ház ban,
a Mű vé sze tek Pa lo tá já nak (Műpa) min den zu gá ban. Pár hu za mo san
ré gi, fe led he tet len elő adá sok film fel vé te le it is lát hat tuk.

f Folytatás a 3. oldalon

„Hogy a lé lek a ki in du ló pont 
az élet min den dol gá hoz, 
azt már elő adá sa ele jén 
le szö gez te Le ven te Pé ter.”

Az önképzés öröme
f 13. oldal
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Lá zár Er vin szép no vel lá já ban egy
rég óta ha lo ga tott tör té ne tét me séli
el. Még gye rek ko rá ban tör tént, hogy
át má szott egy óri á son. Az is ko lá ból
tar tott ha za fe lé. Az öt ki lo mé te res út
nagy ré szét fut va szok ta meg ten ni,
nya ká ban a há zi lag ké szült ta risz nyá -
val, ben ne a zör gős fa toll tar tó val. A
táj min den haj la ta, domb ja és völ gye
jó is me rő se volt, így az tán tel je sen el -
ké pedt, ami kor egy szer csak egy
hegy áll ta az út ját. Elő ször ar ra gon -
dolt, ta lán el té vedt, de a mö göt te le -
vő vá ros a he lyén volt, min den a
meg szo kott rend ben vet te kö rül,
csak ép pen előt te ma gas lott az új
hegy. Meg for dult az agyá ban, hogy
he lyes len ne vissza for dul ni, de a
vágy, hogy ha za jus son, min den nél
erő sebb volt.

„Ha za kell men ned! Ha za kell
men ned. Ha nem mégy ha za, so ha -
se lá tod töb bé apá dat, anyá dat meg
a test vé re i det, ha nem mersz át -
vág ni azon a he gyen, va la mi na -
gyon nagy baj tör té nik” – zú gott a
szí vé ben.

* * *

Pál El ső ko rinthu si le ve lé nek az ele -
jét kü lö nö sen is meg ha tá roz za az a
fi lo zó fu si előz mény, ame lyet Athén -
ben élt át. Csak sejt het jük a sa já tos
szel le mi kör nye ze tet, amely ben fel -
csen dült a ke resz tyén ség friss mon -
da ni va ló ja. Pál egy da ra big meg -
pró bál ja el he lyez ni ezt a fi lo zó fi ák vi -
lá gá ban, ha má sért nem, a szim pá -
tia fel kel té se ér de ké ben. Az tán be lát -
ja, hogy ez a mon da ni va ló nem en -
ged el sza kad ni Krisz tus ke reszt jé től,
amely a zsi dó gon dol ko dás szá má -
ra bot rá nyos, a gö rög fi lo zó fi ák szá -
má ra pe dig os to ba ság. 

Most még is azt ér zi, hogy a gyü -
le ke zet hit ben nagy ko rú tag jai, a

„tö ké le te sek” meg fog ják ér te ni ezt
a tit kot, amely Is ten el rej tett böl cses -
sé ge, a ke reszt.

* * *

Így az tán ne ki vá gott, hogy meg -
mássza az új he gyet. A hegy vé ge lát -
ha tat lan vász nak kal meg posz tó da -
ra bok kal volt le ta kar va. Így me sé li: 

„Akár ki akár mi ért te rí tet te le ezt
a he gyet, én ak kor is át ju tok a túl só
ol da lá ra, mond tam ma gam ban, és
már is süp pe dős sző nye gen lép ked -
tem, szin te hin táz ta tott a vas tag
posz tó. Né hány mé ter után az tán
me re de ken ne ki vá gott az ég nek, de
rán cai, öb lei, buggyai közt elég
könnye dén le he tett föl fe lé ka pasz -
kod ni. Már-már fü työ rész ni tá madt
ked vem, lám, mi lyen ne vet sé ge sen
egy sze rű do log ez a hegy má szás,
ami kor ma gam mö gé té vedt a te kin -
te tem, és meg tán to rod tam, has ra
kel lett vá gód nom, el ta kar tam a sze -
me met, hej, iszo nya tos mély ség tá -
ton gott alat tam, az or szág út csík ja
vé kony ka sza lag, a tar lók, szán tá sok,
ku ko ri cá sok te nyér nyi szög le tes fol -
tok; szí vott, hú zott a mély ség, jó erő -
sen be huny tam a sze mem. El tar tott
pár per cig, amíg meg nyu god tam.
Nem sza bad vissza néz ni, csak föl,
csak elő re, ak kor nem lesz sem mi
baj. Nem is néz tem le töb bet. Egy -
re föl jebb küz döt tem ma gam, itt
már akad tak ne he zebb sza ka szok
is, min den erőm re, ügyes sé gem re
szük ség volt. Az tán egy szer csak, hi -
á ba erő, hi á ba ügyes ség, ott áll tam
egy me re dély alatt, meg mász ha tat -
lan nak tűnt. Most mi lesz? Meg pró -
bál tam egy ki csit ol dalt ha lad ni, ha
föl fe lé nem megy, ol dal ra is jó. Szo -
ro san a fal hoz si mul va, egy fél talp -
nyi ki szö gel lé sen egyen sú lyoz tam, s
ek kor jobb ra tő lem, úgy két-há rom

mé ter re, egy óri á si lán cot vet tem ész -
re. Tom pa, sár ga fénnyel csil lo gott,
sze mei akár a lét ra fo kok, me re de ken,
egye ne sen tört föl a ma gas ba.” 

A lánc per sze az óri ás óra lán ca volt. 

* * *

Is ten rej tett böl cses sé ge, a ke resz ten
meg fo gal ma zó dó sze re tet hi he tet len.
Azt hisszük oly kor, is mer jük vi lá -
gunk lo gi ká it: az erő és gyen ge ség,
a ha ta lom és szol ga ság, az alá ren delt -
ség és sza bad ság sza bá lyos sá ga it.
Is mer jük az utat ha za fe lé. Az óri ás
azon ban utunk ba áll. Egy olyan igaz -
ság, amely a meg szo kott táj ré szé vé
vál va tel je sen más sá tesz min dent. 

Azt hit tük, is mer jük az utat, de
ma ga az út vál to zott meg. Azt hit tük,
tud juk, hogy ke rü lünk ha za, de az
ott hon hir te len na gyon tá vo li nak
tű nik. Azt hit tük, Is ten va la mi olyan
misz ti kum, mely től nyu god tan el sza -
kít hat juk hét köz nap ja in kat, be so -
rol hat juk a me sék vi lá gá ba, el odáz -
hat juk a ve le va ló ta lál ko zást. Most
azon ban ki ke rül he tet len, min den -
kép pen át kell ve re ked nünk ma -
gun kat raj ta.

* * *

Az tán hir te len rá éb redt ar ra, amit
már sej tett, hogy amin má szik, az
nem hegy, ha nem egy óri ás. Meg hal -
lot ta a ha tal mas szív do bo gá sát, rá -
szo rí tot ta a fü lét ön fe led ten, hagy -
ta, hogy őt is meg emel je min den
ütés nél. Az tán hir te len fél ni kez dett,
hi szen a ha tal mas kéz egy pil la nat
alatt por rá zúz hat ta vol na. Ak kor pil -
lan tot ta meg a fa lu ját. Az öröm
óvat lan ná tet te. Meg csú szott a lej tőn,
le zu hant. 

„Be huny tam a sze mem. Most tö -
rök, sza ka dok. És ek kor va la mi le las -
sí tot ta a zu ha ná so mat, le csen de se -

dett a le ve gő si ví tá sa. Ki nyi tot tam a
sze mem. Az óri ás ka bát ja sze gé -
lyén fe küd tem. Csak hár mat kel lett
ug ra nom, már is az or szág úton vol -
tam, fu tot tam a ke rék nyo mok mel -
lett ka nyar gó, ke mény re dön gölt
föl dű gya log úton Rác pác eg res fe lé.
Lo bo gott a há ta mon a ta risz nya, a fa
toll tar tó ban zö rög tek a ce ru zák.” 

Az óri ás nyúlt utá na ha tal mas
te nye ré vel, ő fog ta fel zu ha ná sát és
men tet te meg.

* * *

Is ten böl cses sé ge ugyan is – az, amit
„szem nem lá tott, fül nem hal lott, és
em ber szí ve meg sem sej tett” – azok -
nak tá rul fel, akik sze re tik őt. Azok -
nak, akik ké szek ar ra, hogy szí vé re
hajt sák fü lü ket. Azok nak, akik úgy
lép ked nek ka bát ja szé lén, hogy tud -
ják, bár mi kor össze la pít hat ja őket
ha tal mas mar ká val. Azok nak, akik
fel is me rik, hogy csak azért nem zu -
han nak le ir tó za tos mély sé gek be,
mert ő fel fog ja őket ir gal mas ke zé -
vel. Azok nak ki tá rul egyet len le he -
tő ség ként, je len le vő va ló ság ként,
em ber kö ze li cso da ként. Ez a bo -
lond ság és bot rány út ja.

* * *

Az tán szí ve sen el me sél te vol na, el -
ső ként az ap já nak. Ak kor va la mi
egy pil la nat ra el ta kar ta a na pot. Az
ap ja fel is ki ál tott:

– Mi az, nap fo gyat ko zás?
Ami re meg for dult, az óri ás már

nem volt ott. Ak kor lett sö tét, ami -
kor fel állt, és men té ben el ta kar ta a
na pot. 

Az tán az író hall ga tott er ről. At -
tól félt, nem hi szik el. Most érez te
úgy, itt az ide je, hogy el mond ja.

g Ko czor Ta más

vÍZ k e re sZ t Ün ne pe u tán u tol s Ó vA sár nAp – 1kor 2,6–10 

Azóriás
A vA sárnAp ig éje

El ha nya gol ha tat lan az anya szent -
egy ház kö tött imád ko zá si rend je, de
ha élő, sze mé lyes kap cso lat ban va -
gyunk a mi Urunk kal, ak kor élő, az -
az sze mé lyes be szél ge tés ala kul hat ki
kö zöt tünk. Akit jól is me rünk, ben -
ső sé ge sen sze re tünk, és aki is mer és
sze ret min ket, és kö zös ség ben él ve -
lünk, az zal gya kor ta el mé lyül ten be -
szél ge tünk. Időn ként ki önt jük a lel -
kün ket, bi zal ma san el mond juk ne ki
ba jun kat, örö mün ket, és fi gyel me sen
meg hall gat juk a vá la szát. Ezek mind
hoz zá tar toz nak az ima éle tem hez. 

Van nak a má sok ál tal jól meg fo gal -
ma zott imád sá gok, s ezek is fon to sak
és hasz no sak, de ami kor hit ál tal a
szív meg szó lal, ak kor sza ba don száll
az imád ság mint élő be széd. Ez a sza -
ba don, szív ből szü le tett imád ság
oly kor da do gó, sza va kat ke re ső, nem
olyan pre cíz mon dat szer ke ze tű, mint
a li tur gi kus imád ság, eset leg túl sze -
mé lyes, sőt in tim, még is ele ven. Elő -
for dul, hogy csak egy rö vid só haj, sőt
oly kor sza vak nél kü li, de ak kor is tu -
dom, hogy ve le va gyok kap cso lat ban,
és hi szem, hogy ő pe dig ve lem! 

Gyak ran hosszabb ra si ke rül ez a ti -
tok za tos imád ság, de jel lem ző je,
hogy nem ra ci o ná lis kon cent rá ci ó val
meg fo gal ma zott, ha nem tel je sen
spon tán. Mint egy pár be széd egy na -
gyon ked ves, na gyon sze re tett, de na -
gyon tisz telt is me rős sel, jó ba rát tal,
aki előtt bát ran ki mer jük ön te ni lel -
kün ket, mert tud juk, hogy nem él
vissza ve le, nem bor zad el, nem
ször nyül kö dik, ha nem meg ér tő sze -

re tet tel meg hall gat, és még meg ér -
tőbb sze re tet tel fel- és át ka rol, biz tat,
le tör li a könnye in ket. 

Pá rat lan él mény egy-egy ilyen be -
szél ge tés. Nem ál lít ha tom, hogy így
meg tör tén het min den nap és min den
órá ban, de azt igen, hogy nem rit ka
az olyan al ka lom, ami kor az én
Uram mal foly ta tott pár be széd ilyen -
né vá lik – ta lán a haj na lok fris ses sé -
gé ben vagy ne héz sé gek től szo rí tott
élet hely ze tek ben. 

Ter mé sze te sen ez az él mény nem
zár ja ki, sőt meg erő sí ti a ra ci o ná lis
kon cent rá ci ó val meg fo gal ma zott
sze mé lyes imád sá go kat, ami kor tu -
dom, hogy szük sé ges a bűn bá nat
(bűn val lás), ami kor meg tör té nik a
há la adás (s nem szűk sza vú an), és
ami kor nem ide gen a ké rés sem, és
ezt az egé szet meg ko ro náz hat ja az
ado rá ció, az az Is ten imá dá sa, cso dá -
la ta, há la adá sunk. 

Gya kor ta „irigy ked ve” né zem azo -
kat, akik el mond ták vagy le ír ták,
hogy ne kik mi lyen pon tos be osz tás
sze rin ti ima rend jük van. En nek meg -
fe le lő en „ren de sen” imád koz nak.
Iga zol ták is ezt a fel fo gá su kat az zal
– ami igaz is –, hogy „rend a lel ke
minden nek”. Tá vol áll jon tő lem,
hogy ta gad jam en nek a jó rend nek az
ál dá sát. 

Én „csak” ar ra vol tam és va gyok
ké pes, hogy na pon ta bár mi kor és
bár hol meg él jem a sze mé lyes ta lál -
ko zás meg szó lí tó jel le gét. A vét kem
leg gyak rab ban az, hogy a nagy ro ha -
ná som ban nem volt időm Jé zus ra

hall gat ni. Há lá ra in dí tó sze mé lyes él -
mé nyem, hogy be szél he tek ró la, ve -
le! Éle tem leg szebb él mé nyei kö zé
tar to zik, ami kor ép pen ki fi ca mo -
dott éle tem zsák ut cá i ból cso dá la tos
mó don ki se gí tő vá la szo kat adott a
ma ga vég te le nül ta pin ta tos mód ján.
Vagy egy igén ke resz tül, vagy olyan
tör té né sen ke resz tül, amely ből egy -
ér tel mű en ki ol vas ha tó volt a tő le
jött üze net, jó ta nács, bá to rí tás. 

Két él mé nyem mel il luszt rálom ezt.
Oda ke rü lé sem kor ro mos, majd -

nem lak ha tat lan volt a ceg lé di pa ró -
kia. A gyü le ke zet ki csi és sze gény.
Ak kor még nem volt di vat ban a
köz ponti se gít ség. Egy reg gel ol vas -
tam az Út mu ta tót, Jé zus kér dé sét:
„Ami kor el küld te lek ti te ket…, volt-e
hi á nyo tok va la mi ben?” (Lk 22,35) Pé -
ter vá la sza po zi tív volt, de be lő lem
ki sza kadt az el ke se re dett imád ság,
lát va az épü let re mény te len ál la po -
tát. A ta ta ro zás hoz szük sé ges pénz -
össze get va ló szí nűt le nül nagy nak
lát tam. Ki lá tás ta lan nak tűnt a hely -
zet, és én zú go lód va mond tam a ma -
ga mét az Úr nak. 

És há rom óra múl va meg jött a vá -
lasz! A szom szé dos nyom da ter jesz -
ked ni akart, és a nagy ud var ból sze -
retett vol na meg vá sá rol ni egy részt.
A fel kí nált összeg öt ezer fo rint tal volt
több, mint amennyi a ta ta ro zás hoz
kel lett. Térd re es tem, lá zon gó imám -
ra ez volt a fe le let!

Át él tem a bűn bo csá na tot konk rét
igei üze net ben. 1995-ben es pe res vá -
lasz tás volt a me gyénk ben, ame lyet

„iga zi” kor tes ke dés elő zött meg, bár
nem az én ré szem ről. Az összes
nyu gat-bé ké si gyü le ke zet meg kap ta
a rossz hírt ró lam, hogy bű nös em -
ber va gyok (amit nem is ta gad tam so -
ha az 1Jn 1,5 kk. ér tel mé ben). A vá -
lasz tás vég ered mé nye en nek el le né -
re az lett, hogy át ve het tem az es pe -
re si szol gá la tot. 

Még is rám ne he ze dett an nak a ter -
he, hogy mél tat lan va gyok. Így áll tam
Jé zus elé. „Uram, tu dom, de te mit
szólsz hoz zá?” S ek kor ra gyo gott fel
előt tem Jn 15,16 kk., ame lyet he te ken
ke resz tül gya kor ta el ol vas tam. De
tény leg ne kem szól? Ér tem én azt is,
hogy Mó zes, Dá vid, Pé ter, Pál bű nös
em be rek vol tak, de én nem mér he -
tem ma gam hoz zá juk. Le het ez az ige
igaz rám néz ve? 

El ér ke zett az ik ta tás nap ja. Har -
ma ti püs pök úr mély hang ja így
szólt a gyü le ke zet hez: „Is ten igé jét ol -
va som Jn 15,16 kk. sze rint: »Nem ti
vá lasz tot ta tok ki en gem, ha nem
én…«” – és így to vább. A püs pök
nem tu dott az én ví vó dá som ról, se az
igé ről. Meg ér tet tem, ez az Úr Jé zus
vá la sza. 

Szí vem utol só dob ba ná sá ig re -
mé lem, hogy ez a sze mé lyes kap cso -
lat meg ma rad hat az Úr Jé zus sal az ő
ke gyel mé ből.

g Ri bár Já nos

Imádságszemélyesen

[Lel kész:] Min den ha tó Is ten, sze re -
tő mennyei Atyánk! Kö szön jük, hogy
Fi ad ban ki je len tet ted éle tünk örök
igaz sá ga ként irán tunk va ló sze re te -
te det. Kö szön jük ne ked, hogy az ő
ne vé ben bi za lom mal for dul ha tunk
hoz zád imád sá gunk ban.

[Lek tor:] Kö nyör günk, Atyánk,
ezért a vi lá gért, amely nek éle tét oly
szö ve vé nye sen szö vi be az em be ri
ön zés és fe le lőt len ség. Te lá tod,
mennyi re igaz ság ta la nul gaz dál ko -
dunk azok kal a kin csek kel, ame lye -
ket kö zös fe le lős ség vál la lá sunk ra
bíz tál. Te lá tod egye sek mér he tet len
gaz dag sá gát, de hoz zád ki ált az éhen
halt, meg fa gyott, esz te len há bo rúk -
ban meg gyil kolt em be rek vé re is.
Tisz tább, igaz sá go sabb, bé ké sebb
vi lá got sze ret nénk ma gunk kö rül
szű kebb és tá gabb kör nye ze tünk ben
egy aránt. Áldd meg azok mun ká ját
és éle tét, akik dön té si hely zet ben a
tisz ta sá got, az igaz sá gos sá got akar -
ják szol gál ni. Jé zus Krisz tu sért ké -
rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk egy há za -
dért, amely re rá bíz tad tör vé nyed és
evan gé li u mod hir de té sét. Kö nyör -
günk azért, hogy örök igéd ért he tő -
en és hi te le sen szó lal jon meg min de -
nütt a vi lág ban. Kö nyör günk azo kért
a ke resz té nye kért, akik nek éle te és
sza bad sá ga ma ve szély ben van hi tük
mi att, és kö nyör günk azo kért is,
akik a kö rü löt tük lé vő sza bad ság ban
ta lán már nem is ér zik, hogy el hí va -
tá suk ke gye lem és az el hí vó fe lé va -
ló fe le lős ség. Jé zus Krisz tu sért ké -
rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk azo kért,
aki ket mi ri asz tot tunk el a ve led va -
ló kö zös ség től; azo kért, akik nek
szen ve dé sén mi nem eny hí tet tünk,
bár te het tük vol na; azo kért, aki ket mi
nem hall gat tunk meg; azo kért, aki -
ket mi nem lá to gat tunk meg; azo kért,
akik iránt mi vol tunk kö zö nyö sek.
Csak ab ban bíz ha tunk, hogy te ta lálsz
utat min den ki hez még ak kor is, ami -
kor ép pen kö ve te id áll ják el az utat.
Ne künk pe dig se gíts, hogy hi bá ink -
ból, bű ne ink ből fel is mer jük azt, hogy
mit kell más kép pen el vé gez nünk,
és adj erőt a meg úju lás ra. Jé zus
Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk gyü le ke ze -
tün kért. Ha meg fá rad tunk meg szo -
kott gyü le ke ze ti éle tünk ben, adj lel -
ke se dést és bá tor sá got, hogy új uta -
kon is el mer jünk in dul ni. Ha ag gasz -
ta nak gyü le ke ze tünk, épü le te ink
gond jai, aján dé kozz meg ta lá lé kony -
ság gal és kö zös sé gün kért ér zett fe le -
lős sze re tet tel. Ha em be rek kö zöt ti
konflik tu sok ter he lik kö zös sé gün -
ket, se gítsd meg ta lál ni a meg bo csá -
tás út ját. Urunk, ké rünk, se gíts, hogy
tisz ta, bol dog, a be léd ka pasz ko dó
hit ben erős kö zös ség gé le gyünk. Jé -
zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lel kész:] Mennyei Atyánk, kö -
szön jük, hogy éle tünk min den pil la -
na tá ban a te ke gyel med be rej tet ten
élünk. Kö szön jük ne ked, hogy ke -
gyel med és sze re te ted igaz sá ga egy -
kor le győz min den igaz ság ta lan sá got,
ön zést, kö zönyt és bűnt, és tel jes ség -
re jut ta tod or szá go dat mind örök ké
a mi Urunk, Jé zus Krisz tus ál tal.

[Gyü le ke zet:] Ámen.

Oratio
œcumenica

ré g i-ú j liturg ikus
sArok
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Csat la koz va e ro vat más szer ző i hez,
ez al ka lom mal ma gam is mel lé ke lek
egy ké pet az ak tu á lis Ég tá jo ló hoz. Bi -
zo nyo san 1964 te lé ről va ló, vagy is ép -
pen öt ven éves. Alig ha nem édes -
apám ké szí tet te, aki min dig szí ve sen
fo tó zott. Ak ko ri mis kol ci se géd lel ké -
szét, Sze bik Im rét áll juk kö rül két test -
vé rem mel. Szem mel lát ha tó an bi za -
lom mal va gyunk az ak kor mint egy
hu szon öt éves káp lán iránt. 

Mi nem rég köl töz tünk a bor so di
me gye szék hely re Csög lé ről, egy
Veszp rém me gyei fa lu ból, ő pe dig né -
hány év vel ko ráb ban ke -
rült ide. Édes any ja jó val
ké sőbb egy te le ví zi ós mű -
sor ban el mond ta, mennyi -
re ne héz szív vel en ged te el
a nyu gat-ma gyar or szá gi
Lé bény ből ilyen messzi re a
fi át. Ugyan ak kor örült an -
nak, hogy a lel ké szi szol gá -
la tot vá lasz tot ta. 

Nem sok kal a fo tó el ké -
szül te után Ko má rom lett
az ál lo más he lye, de az tán
vissza ke rült hoz zánk. Em -
lék szem, édes apám ak ko ri -
ban egy éven ke resz tül in -
gá zott Mis kolc és Bu da -
pest kö zött, hi szen óra -
adó ként már ta ní tott az
Evan gé li kus Teo ló gi ai Aka -
dé mi án, így szük ség volt a
se gít ség re. Ami kor az tán
pro fesszor nak vá lasz tot -
ták, ko ráb bi káp lán ja lett az
utó da.

Ér de mes ezt a fo tót ala -
po san meg néz ni. A hát tér nem ép -
pen szív de rí tő. Az ud var ban el du -
gott, ak ko ri ban bi zony ütött-ko pott
temp lom ról ke ve sen tud ták, hogy
mi lyen ér té ke ket rej te get. Ol tár ké -
pét ugyan is Szé kely Ber ta lan ké szí -
tet te. Kincs cse rép edény ben. Fű te ni
nem le he tett, így a té li is ten tisz te le -
te ket a gyü le ke ze ti te rem ben tar tot -
tuk, amely lé nye gé ben egy gyö nyö -
rű, ér té kes könyv tár szo ba. Gya ní -
tom, hogy ez a fo tó is is ten tisz te let
után ké szült, hi szen olyan „va sár na -
pi a san” va gyunk fel öl töz ve.

Mi jár hat a ké pen lát ha tó gye re kek
fe jé ben? Ti bor bá tyám nak na gyon hi -
ány zik a fa lu si kör nye zet. Han na
nő vé rem büsz ke is ko lás. Én ma gam
még óvo dás ko rú va gyok, és nap -
köz ben so kat tar tóz ko dom ott hon.
Ér te lem sze rű en gyak ran ta lál ko zom
a se géd lel késszel. Be som for dá lok
hoz zá az iro dá ba, össze fu tok ve le a
Lu ther-ud va ron, vagy tet szik, ahogy
min dig meg szó lít a lép cső ház ban.
Úgy ér zem, ve le olyan jól el le het be -
szél get ni. A ké pen Im re bá csi mind -
két kar ja fog lalt, hi szen test vé re i met

öle li át. Szem mel lát ha tó an nem ha -
gyom ma gam, és én is oda bú jok
hoz zá. A bi za lom je le ez.

Sze bik Im ré re az óta is úgy gon do -
lok, hogy ő na gyon sze ret be szél get -
ni az em ber rel. Ér dek li őt a má sik
em ber sor sa. Így ami kor im már Bu -
da pest ről vissza-vissza jár tunk Mis -
kolc ra, min dig fi gye lem mel kí sér te
éle tün ket. Ő idő köz ben – kül föl di ta -
nul má nyai után – az egy ház me gye
es pe re se lett. Örült an nak, hogy ma -
gam is teo ló gus let tem. Jól em lék -
szem ar ra, ami kor ná la szupp li kál -

tam. Ta lán ak ko ri ban már szó volt ar -
ról, hogy ő ma ga is Bu da pest re ke rül:
a nyolc va nas évek ben a bu da vá ri
gyü le ke zet vá lasz tot ta meg lel ké -
szé nek.

Em lék szem ar ra, hogy ami kor ki -
kí sért a Ti szai pá lya ud var ra, meg kér -
dez te, nem len nék-e utód ja a mis kol -
ci gyü le ke zet ben. Pon tos vá la szo -
mat már nem tu dom fel idéz ni, de
nyil ván ar ra utal hat tam, hogy egy
má sik egy ház ke rü let ben, a dé li ben
fo gok szol gál ni. Az tán Bu da pes ten is
gyak ran ta lál koz tunk, hi szen a bu da -

vá ri gyü le ke zet ben és a Bu dai Egy -
ház me gyé ben – ahol ugyan csak es -
pe res sé vá lasz tot ták – gyak ran meg -
for dul tam. Ott is min dig szí ve sen
hall gat tam élet sze rű pré di ká ci ó it, és
meg ta pasz tal tam, mennyi re sze ret
be szél get ni az em ber rel.

Év ti ze dek kel ké sőbb az tán, egé szen
más kö rül mé nyek kö zött, még is
utód ja le het tem, hi szen tő le ve het tem
át az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ki
szol gá la tát. Nem a vé let len mű ve, ha -
nem ré szem ről tu da tos dön tés volt,
hogy a be ik ta tó is ten tisz te let hely szí -

ne ép pen Mis kolc bel vá ro si temp lo -
ma volt. Kö tőd tem ugyan is a Lu ther-
ud var hoz, a temp lom hoz, a vá ros hoz,
az em be rek hez. És ta lán ben nem
él tek a ké pen lát ha tó je le ne tek is. 

El gon dol kod ta tó, hogy Sze bik Im -
re az enyé men kí vül is hány püs pök -
ik ta tó is ten tisz te let ige hir de tő je volt.
2000-ben Győr ben Itt zés Já nost,
2003-ban Bé kés csa bán Gáncs Pé -
tert, 2004-ben Sep si szent györ gyön
Ador já ni De zsőt, 2006-ban pe dig e
so rok író ját in dít hat ta út nak.

Ezért most mint elő dö met kö -
szön töm őt tisz te let tel
het ven ötö dik szü le tés nap -
ján. Meg kö szö nöm Is ten -
nek, hogy az el múlt rend -
szer meg annyi ne héz sé ge
és kí sér té se kö zött is hű -
sé ge sen vé gez te a szol gá -
la tot, majd a rend szer vál -
tás len dü le té ben vál lal ta a
püs pö ki el hí vást. Át él het -
te azt a ke gyel met, hogy a
vissza szo rí tott ság után új
len dü le tet kap tak a gyü le -
ke ze tek, szá mos új temp -
lo mot szen tel he tett. Az
egy ház ke rü let ügyes-ba jos
te en dői kö zött or szá go -
san is fi gyelt a dia kó ni ai
mun ká ra és a lel ké szek
to vább kép zé sé re, majd
ami kor el nök-püs pök ké
vá lasz tot ták, nagy mun ka -
bí rás sal vál lal ta a meg nö -
ve ke dett fel ada to kat is.

Köz ben a Ma gyar or -
szá gi Egy há zak Öku me ni -

kus Ta ná csá nak vagy a Ma gyar Bib -
lia tár su lat nak az el nö ke ként egy há -
zunk ha tá rán túl mu ta tó szol gá la tot
is vég zett. Szív ügye a ke resz tény–zsi -
dó pár be széd és a ha tá ron tú li ma -
gya rok sor sa. Nem vé let len, hogy a
ko lozs vá ri teo ló gi á tól tisz te let be li
dok to ri cí met ka pott. Ami kor a tör -
vény sze rin ti nyug díj kor ha tárt el ér -
te, ak kor pe dig zú go ló dás nél kül át -
ad ta he lyét az utá na kö vet ke ző nek.
Ez zel tö ké le tes össz hang ban ma radt
a püs pö ki szék fog la ló já ban el hang -
zott ki je len té sé vel: „Nem sze ret nék

meg ke se re dett püs pök len ni, mint az
el múlt ne héz tör té nel mi idők ben
az zá vál tak né me lyek…”

Nyug dí jas ként is min dig ta lál ma gá -
nak fel ada tot: ő in dí tot ta el – és az óta
is lan ka dat lan lel ke se dés sel vég zi – a
gyü le ke ze ti mun ka társ-kép zést, so kat
szol gál egy ko ri gyü le ke ze te i ben és
egy há zi in téz mé nye ink ben, je len van
a köz élet ben, sőt adott eset ben kész -
ség gel vál lal köz ve tí tő sze re pet egy-egy
gyü le ke ze ti konflik tus hely zet meg ol -
dá sa ér de ké ben. Cik ke ket és ta nul má -
nyo kat ír, köny ve ket ad ki.

Nem ró lam, ha nem őró la szól ez
az írás, annyit még is le kell ír nom sze -
mé lye sen, hogy ne kem min dig nagy
sze ren csém van az elő de im mel. Sió -
fo kon és Köt csén két hir te len el hunyt
lel kész szol gá la tát vet tem át, akik nek
hely ben la kó csa lád tag ja i val le het tem
test vé ri kap cso lat ban. Kő bá nyán
min dig iga zi szel le mi él ményt je -
len tett, ha elő döm mel, Veö reös Im -
ré vel be szél get het tem. A teo ló gi án
Cser há ti Sán dor pro fesszor tól vet tem
át a tan szé ket, és kap cso la tunk ra
so ha nem ve tő dött a leg ki sebb ár nyék
sem. Most pe dig Sze bik Im ré vel és
csa lád já val ma rad ha tok fo lya ma to san
test vé ri kap cso lat ban.

Az egész va la hol ott, a mis kol ci Lu -
ther-ud var ban kez dő dött. 

Is ten él tes se egy há zunk nyu gal ma -
zott püs pö két, Sze bik Im rét!

Hetvenötesztendő é gtájolÓ

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

A nyugalmazott püspök hár mas szű -
rőt ja va solt, mi előtt bár mit mon da -
nánk: igaz-e, jó-e, szük sé ges-e az,
amit kö zöl ni sze ret nénk má sok kal?
De min den ke resz tyén re rá van bíz -
va, hogy el mond ja az üze ne tet, amely
tör vény és evan gé li um pá ros igá já ban
szól; mert a hit nem ma gán ügy. 

Ez után dr. Fa bi ny Ti bor pro fesszor,
a Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye tem
Böl csé szet tu do má nyi Kar Ang lisz ti -
ka In té ze té nek igaz ga tó ja, vi lá gi teo -
ló gus az 1991-ben ala kult Ma gyar or -
szá gi Lu ther Szö vet ség mun ká já ról és
ki ad vá nya i ról adott rö vid tá jé koz ta -
tást, majd Zász ka licz ky Pál nyu gal -
ma zott evan gé li kus lel kész aján lot ta
a je len lé vők fi gyel mé be a Ke resz -
tyén Igaz ság cí mű fo lyó irat leg utób -
bi, szá za dik szá mát, ame lyet száz ol -
da lon je len te tett meg az Or dass La -
jos Ala pít vány. S egy kü lön le ges ver -
ses könyv re is fel hív ta a fi gyel met:
Hall grím ur Pét urs son iz lan di lu the -
rá nus lel kész Pas sió-éne kek cí mű
mű ve öt ven vers ben mond ja el Jé zus
szen ve dés tör té ne tét. (A kö te tet D.
Or dass La jos evan gé li kus püs pök
for dí tot ta nyel vünk re.)

Dr. Ha fen scher Ká roly, egy há zunk
zsi na tá nak lel ké szi el nö ke Ige és (?)
szent ség – a lu the ri is ten tisz te let
Ale xan der De eg in terp re tá lá sá ban cí -
mű elő adá sá ban pár hu za mo san is -
mer tet te re for má to runk, De eg és a
sa ját gon do la ta it. Az Is ten igé je a fő
szent ség. S az is ten tisz te let: Ige, aki

ma ga Krisz tus, szó ban és cse le ke de -
tek ben; te hát ige és ese mény – ál la -
pí tot ta meg.

Az elő adás té má ja nagy ér dek lő -
dést vál tott ki a hall ga tó ság kö ré ben,
ám e he lyütt a tu dó sí tó csak két hoz -
zá szó lást idéz az úr va cso ra ki szol gál -
ta tá sá nak gya kor la tá val kap cso la -
to san. Ha nem biz to sít ha tó, hogy a
gyü le ke zet min den tag ja ve gyen úr -
va cso rát, ak kor in kább bo csás suk el
azo kat, akik ak kor nem kí ván nak a
szent ség gel él ni. S nem en ged he tő
meg a kis kely hes gya kor lat, sem a
kéz be adott os tya egyé ni be már to ga -
tá sa – mond ta hoz zá szó lá sá ban
Ittzés Já nos. A zsi nat lel ké szi el nö -
ke is utalt ar ra az ér vény ben lé vő ren -
del ke zés re, mely sze rint csak a kö zös
ke hely be vagy a lel kész ál tal be már -
tott os tyá val szol gál tat ha tó ki az
úr va cso ra.

Fel üdü lést je len tett a kö zös ség nek
a ti zen két ré szes Lu ther-rajz film so -
ro zat el ké szült har ma dik ré szé nek a
meg te kin té se, mely ben a szer ze tes és
teo ló gus Is ten te nye rén él. Re mény -
ség sze rint so kak hoz ke rül het így kö -
ze lebb re for má to runk éle te és mun -
kás sá ga a ju bi le u mi év ben.

Dr. Csep re gi Zol tán egy ház tör té -
nész-pro fesszor, az Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi Egye tem Egy ház tör té -
ne ti Tan szé ké nek ve ze tő je is az írott
és a be szélt igé ről szólt A re for má ció

nyel ve – Hit vál tók és hit vé dők cí mű
elő adá sá ban. A re for má ci ói tet te -
ket meg elő zi a re for má to ri ige hir de -
tés – hang zott el. – Lu ther fel né met
nyelv já rás ban be szélt, Dé vai Bí ró
Má tyás ha zánk ban ma gya rul hir -
det te ta na it. A re for má to ri gon do lat
anya nyel vi meg fo gal ma zá sa össze fo -
nó dott a könyv nyom ta tás sal. A ré gi
hit vé dői, a fel je len tők meg sem mi sí -
ten dő eret ne kek nek ne vez ték a re for -
má ció hí ve it. A hit vál tók el len írott
vád ira tok, bűn lajst ro mok kö zül hét
fenn ma radt; ezek több nyi re ki hall ga -
tá si jegy ző köny vek. Az elő adó rész -
le te sen is mer tet te eze ket. Két leg fon -
to sabb kö zös té má juk a böjt és a
szen tek tisz te le te. A ma gyar nyel vű
re for má ci ói ira tok ban e két kér dés
for dult elő a leg gyak rab ban, míg
pél dá ul a né me tek nél a bú csú cé du -
lák ke rül tek a kö zép pont ba… 

Vál toz nak az idők, de Is ten nem
vál to zik. Ő ma is a ke reszt nyel vén
be szél az em ber rel. Aki meg ér ti a ke -
reszt nyel vét, az tud ja, hogy igaz sá -
ga Is ten nél van. Az evan gé li um (1Kor
1,18 sze rint pon to san) a ke reszt ben
ki fe je zést nye rő ige. Jé zus nemcsak
lel ki mó don, de va ló sá go san is je len
van az úr va cso rá ban – ezt val lot ta
Lu ther is az 1529. ok tó ber 1–4. kö zött
zaj lott mar bur gi kol lok vi u mon. Ti -
zen há rom cik kely ben egyet ér tett
Zwing li vel, de a 14., az úr va cso rá ról

szó ló cikk ben nem, mert re for má to -
runk ra gasz ko dott a szer zé si igék hez:
„Ez az én tes tem. Ez az én vé rem.”
Evan gé li kus iden ti tá sun kat ve szít -
het jük el, ha nem ra gasz ko dunk Jé -
zus ki je len té sé hez be tű sze rint.

Fa bi ny Ti bor pro fesszor ve tí tett ké -
pes elő adá sá ban ar ról szólt, mi lyen
ha tá sa volt Ang li á ban a lu the ri re for -
má ci ó nak. Két vér ta nú sze mé lyén ke -
resz tül adott át te kin tést a szi get or szá -
gi re for má ció sa já tos sá ga i ról. Mind -
két már tírt mág lyán éget ték meg. 

Wil li am Tyn dale (kb. 1494–1536)
ne ve szo ro san össze forrt a Bib lia
1526. évi an gol nyel vű for dí tá sá val,
ezért az an gol Lu ther nek is szok ták
ne vez ni. A Szent írás hoz ve ze tő ös vény
cí mű, 1531-ben írott mű ve két nyel -
ven is ol vas ha tó a Ma gyar Lu ther Fü -
ze tek 9. ki ad vá nya ként. 

John Frith (1503–1533) az an gol
Me lanch thon cí met kap ta, s ket tő jük
kap cso la tát Pál és Ti mó te us kap -
cso la tá hoz is ha son lít ják. Frith ak kor
egye dül ál ló an azt kép vi sel te, hogy az
üd vös ség kér dé sé ben az em ber tel -
jes mér ték ben Is ten re van utal va.

Az idén sem ma radt el Rév fü lö pön
a Lu ther-ol va só kör prog ram ja. Ez al -
ka lom mal re for má to runk öt száz éve
írott egyik le ve lét be szél ték meg az
egy be gyűl tek Isó Do rottya veszp ré -
mi lel kész nek, a kon fe ren cia há zi -
asszo nyá nak ve ze té sé vel. A Wit ten -

berg ből 1514. áp ri lis 8-án kül dött le -
vél cím zett je Ge org Spen le in ágos to -
nos szer ze tes. Lu ther – töb bek kö zött
– ezt ír ta ne ki: „Ked ves Test vé rem!
Is merd meg Krisz tust, és pe dig a
meg fe szí tet tet. Ta nuld meg őt di csér -
ni, és ta nulj meg két ség be es ni ön ma -
gad mi att. És az tán szólj hoz zá így:
»Ked ves Jé zus, te vagy az igaz ság szá -
mom ra, de én a te szá mod ra a bűn
va gyok. Te ma gad ra vet ted, ami az
enyém, és ne kem ad tad, ami a ti éd.«”
(For rás: Lu ther vá lo ga tott mű vei 7. –
Le ve lek, 45–47. o.) 

Az es ti ve spe rán Welt ler Sán dor
Zso lozs más köny vecs ké je alap ján
hang zott az ige és az ének. 

A va sár na pi zá ró is ten tisz te le ten az
új szü lött Jé zus temp lo mi be mu ta tá -
sa ün ne pé nek éne kelt li tur gi á ja csen -
dült fel, és Itt zés Já nos nyu gal ma zott
püs pök az ün nep epis to lai igé je (Zsid
2,14–18) alap ján hir det te: az ígé ret Fi -
át kell ün ne pel nünk, a mi hű sé ges Fő -
pa pun kat. Ő a sor sun kat vál la ló test -
vér, aki híd ég és föld kö zött, s köz -
ben jár ér tünk; tud se gí te ni raj tunk,
ő a mi Üd vö zí tőnk. A püs pök az in -
for ma ti ka nyel vén fo gal maz ta meg
zá ró üze ne tét: „Nem le he tünk olyan
mé lyen el rejt ve Is ten vin csesz te ré ben,
hogy ne hív ná elő és ne vizs gál ná át
a szoft ve re in ket!”

g Ga rai And rás

A Luther-konferencián elhangzott
elő adá sok szer kesz tett szö ve gét lapunk
jövő heti számában tervezzük közölni

Luther-konferenciaazigekörül
f Folytatás az 1. oldalról
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g Szent pé tery Pé ter

Mint a müns te ri kon fe ren ci án elöl -
já ró ban Si mo ne Sinn, az LVSZ val lás -
kö zi pár be széd del fog lal ko zó tit ká ra
is utalt rá, a kü lön bö ző se gély ak ci ók
ré vén sok száz ezer musz lim hal lott
már a het ven ki lenc or szág ból száz -
negy ven két egy há zat ma gá ban fog -
la ló lu the rá nus vi lág szö vet ség ről.
Ant je Jac ke lén lun di püs pök nő –
ha ma ro san svéd ér sek – azon ban ar -
ra hív ta fel a fi gyel met, hogy a teo ló -
gia spe ci á lis is me re te ket igé nyel, ép -
pen úgy, mint pél dá ul a mo le ku lá ris
bio ló gia. So kan él nek ab ban a tév hit -
ben, hogy elő ze tes tu dás nél kül vi tat -
koz hat nak teo ló gi ai témákról. 

Nem az a kér dés, hogy a teo ló gi -
á nak nyil vá nos nak kell-e len nie, ha -
nem „csak” az, hogy mi ként. Na gyon
jó volt le szűr ni az elő adás ból, hogy
a ke resz tény hí vők nek, teo ló gu sok -
nak nem kell már a pusz ta lé tü kért is
el né zést kér ni ük. 

Mi t ri Ra heb bet le he mi lel kész től
meg tud hat ták az egy be gyűl tek, hogy
Pa lesz ti ná ban a vi lág leg ter mé sze te -
sebb dol ga a val lás nyil vá nos sá ga.
Min den pén te ken ke reszt hor do zó
za rán do kok kal le het ta lál koz ni, és a
me cse te ket is ren ge te gen ke re sik fel.
A tö meg köz le ke dé si esz kö zö kön Ko -
rán-idé ze tek szól nak. A Meg vál tó
szü le té si he lyé nek la kos sá ga ko ráb -
ban szin te tel je sen ke resz tény volt, a
há zak ra egyé ni leg meg for mált ke -
resz tet fa rag tak. Ma min den tö meg -
áru, és mi nél na gyobb a (bolt ban vá -
sá rolt) ke reszt, an nál ki sebb a hit.
Nagy részt az ame ri ka i ak 450 ezer
dol lárt ál doz tak Bet le hem ün ne pi ki -
vi lá gí tá sá ra, és Pa lesz ti na-szer te a mi -
nisz ter el nök gyúj tot ta meg a (mű -
anyag) ka rá csony fák gyer tyá it. 

A ma gyar or szá gi hely ze tet je len so -
rok író ja vá zol ta. Szólt az egy ház ként va -
ló el is me rés új tör vé nyi sza bá lyo zá sá -
ról, és né hány ér de kes sé get is in do kolt -
nak tar tott meg em lí te ni. Egy nyu ga ti -
nak nem a leg ter mé sze te sebb is me ret
pél dá ul az, hogy Nagy Szu lej mán szul -
tán Szi get vár ost ro má nál halt meg… 

Ral ston Def fen baugh, az LVSZ fő tit -
kár he lyet te se ar ról be szélt, hogy az
Egye sült Ál la mok val lá sos tár sa da lom,
a la kos ság het ven öt szá za lé ka ke resz -
tény. Har minc hét szá za lé kuk he ti temp -
lom lá to ga tó, és har minc há rom szá za -
lé kuk vesz részt rit káb ban az is ten tisz -
te le te ken (az utób bi ak kö zé tar toz nak
a ha vi egy, il let ve az évi egy al ka lom mal
temp lom ba já rók egy aránt). 

A sváj ci men no ni ta Jo nas Wid mer
töb bek kö zött em lé kez te tett Müns -
ter tör té ne té re: 1534–35-ben a hol -
land Jan van Le iden ve ze té sé vel az
ana bap tis ták itt akar ták meg va ló sí -
ta ni az új Je ru zsá le met. Eköz ben –
mi vel a ti zen két ezer la kos ból nyolc -
ezer volt a nő – a po li gá mi át is be ve -
zet ték. Fel ke lé sük le ve ré se után a há -
rom fő ve zér holt tes tét a vá ro si temp -
lom tor nyá ra akasz tott ket re cek ben

tet ték köz szem lé re, a ket re cek ma is
ott van nak. 

Li sa Ga no, az LVSZ Vi lág szol gá la -
tá nak mun ka tár sa el mond ta, hogy az
ENSZ hu ma ni tá ri us fő biz tos sá gá nál az
LVSZ az ötö dik szá mú part ner. Ti zen -
két-ti zen há rom mil lió me ne kült nek
se gí te nek, akik nek több sé ge musz lim. 

Rup recht Po lenz től, a né met szö vet -
sé gi par la ment, a Bun des tag kül ügyi
bi zott sá gá nak volt el nö ké től (ke resz -
tény de mok ra ta kép vi se lő 1994–2013
kö zött) és Ch ri stoph Sträs ser szo ci ál -
de mok ra ta kép vi se lő től meg tud hat -
ta a hall ga tó ság, hogy a de mok ra ti kus
ál lam part ne re a val lás nak, de ne héz
a part ner ség, ha nem tud ják, hogy ki
kép vi se li a val lást. 

A me cset épí tés is a val lás sza bad ság
kö ré be tar to zik. Az em be ri jo gok ön -
ma guk ban ér vé nye sek, Eu ró pá ban
te hát ak kor sincs en nek aka dá lya, ha
Sza úd-Ará bi á ban nem épül het nek
temp lo mok. A mü ez zin éj sza ka „zaj -
szennye zés nek” mi nő sül het, nap pal vi -
szont nem tilt ha tó. Fe renc pá pa óta ko -
mo lyab ban ve szik a ke resz tény ér té ke -
ket, az egy ház meg íté lé se po zi tí vabb. 

Mo na Sid di qui pa kisz tá ni szár -
ma zá sú edin burgh-i pro fesszor nő is
ar ra hív ta fel a fi gyel met, hogy ál lan -
dó kér dés: ki be szél az isz lám ne vé ben.
Lon don ban nyil ván egé szen más -

képp szól nak ró la, mint a je me ni he -
gyek kö zött. A musz li mok (és te -
gyük hoz zá: kör nye ze tük) szá má ra ve -
szé lyes, ha csak ural ko dó nak vagy csak
ál do zat nak te kin tik ma gu kat. Ne kik is
meg kell ta lál ni uk he lyü ket a plu ra lis -
ta tár sa da lom ban. 

Ya sin Ak tay pro fesszor, az an ka rai
egye tem stra té gi ai in té ze té nek igaz ga -
tó ja sze rint is kér dés, hogy ma mi ért
lán gol fel az in to le ran cia.

Af ga nisz tán a 13. szá zad óta isz lám
te rü let, de csak nem rég rom bol ták le
a Budd ha-szob ro kat. Isz tam bul ban
pe dig egye sek az Ha gia Sop hi át sze -
ret nék új ra me cset té ala kí ta ni, bár Re -
cep Tayyip Er doğan tö rök mi nisz ter -
el nök sze rint er re nincs szük ség. 

Ker stin Stei ner né met szár ma zá sú
auszt rál ügy véd nő a ma laj zi ai hely zet -
ről be szélt. Az al kot mány sze rint az
isz lám az ál lam szö vet ség val lá sa, de az
alap tör vény azt is ki je len ti, hogy az ál -
lam sze ku lá ris. Az isz lám ról va ló át -
té rés en ge dé lye zé se tar to má nyok sze -
rint kü lön bö ző, a le he tet len és a le het -
sé ges kö zöt ti min den fé le át me net tel. 

Ar s kal Sa lim in do néz pro fesszor
(Syd ney, Auszt rá lia) el mond ta, hogy
ha zá já nak al kot má nya sze rint az or -
szág nak nincs hi va ta los ál lam val lá -

sa, és bár In do né zia a leg né pe sebb
isz lám la kos sá gú or szág, a ka rá csony
ál la mi ün nep. 

Mo ha med Ali Ba ka ri tan zá ni ai
po li to ló gus pro fesszor és Le o nard
Mta ita, a Tan zá ni ai Egy há zak Ta ná -
csá nak fő tit ká ra ar ról be szélt, hogy
a negy ven hat mil li ós or szág ban utol -
já ra 1967-ben tér ké pez ték fel a né pes -
ség val lá si meg osz lá sát. A po li ti kai
vá lasz tá sok so rán a je lölt val lá si ho -
va tar to zá sát nem kér de zik, ugyan ak -
kor az el nök vál ta koz va ke resz tény
vagy musz lim. Saj nos elő for dul nak
össze tű zé sek. 

De en nél sok kal rosszabb a hely zet
Af ri ka leg né pe sebb or szá gá ban, a
száz het ven- (de le het, hogy két száz-)
mil li ós Ni gé ri á ban – vá zol ta Im ran
Ab dur rah man, a jo si egye tem bé ke -
ku ta tó köz pont já nak ve ze tő je és Les -
mo re Gib son Eze ki el lel kész. Az el -
múlt év ben száz har minc ke resz tény
temp lo mot rom bol tak le. A Bo ko Ha -
ram isz lam is ta ter ror szer ve zet nek
több musz lim ál do za ta van, mint
ke resz tény, mi vel a mér sé kelt, bé kés
musz li mo kat még job ban gyű lö lik, és
a biz ton sá gi erő ket is tá mad ják. 

Az in di ai szár ma zá sú, tan zá ni ai
szü le té sű, az egye sült ál la mok be li Vir -
gi ni á ban ta ní tó Ab du la ziz Sa che di na
pro fesszor meg ál la pí tá sa sze rint több
olyan or szág van, ahol isz lám kö zös -
ség ben nem be szél het val lá si kér dé sek -
ről. Tö rek vé se, hogy az isz lá mot a mai
kor hoz iga zít sa. Sze rin te a Ko rán így
szól: „Add to vább az üze ne tet, de ne
le gyél csend őr!” Ha nem ta nít juk meg
a gye re kek nek, hogy mi a plu ra liz mus,
ak kor más cso por tok nak adunk he lyet.
A Ko rán 5,48 sze rint min den kö zös -
ség nek ada tott írás, kü lön ben Is ten egy
né pet te rem tett vol na – fej tet te ki a
vir gi niai professzor.

Di na El Oma ri (Müns ter) a hit és a
cse le ke de tek vi szo nyát ele mez te. A Ko -
rán 2,277 sze rint „akik hisz nek, jó tet -
te ket cse lek sze nek”. Is ten cél ja az élet
tö ké le tes sé té te le, a mo der nis ták és a

fun da men ta lis ták pe dig min dig csak
ki ra gad nak va la mit az isz lám szent
köny vé ből. Lát ni kell, hogy mi az,
ami kor hoz kö tött; nő ként a Ko rán 4,34
sze rin ti asszony ve rést is em lí tet te. 

Ad na ne Mok ra ni (Tu né zia), a va ti -
ká ni Pá pai Ger gely Egye tem pro -
fesszo ra sze rint ma csak a sze ku lá ris
ál lam ga ran tál hat har mo ni kus együtt -
élést. Az isz lám ban az Is ten egy sé ge
utá ni leg fon to sabb elv az igaz ság(os -
ság), en nek gya kor la tát pe dig nem sza -
bad dog ma ti zál ni; a teo ló gia a jog fe -
lett áll. A ki kény sze rí tett hit kép mu -
ta tás, ame lyet a Ko rán el ítél.

* * *

Vi lág szö vet sé günk ré szé ről ha son ló
al kal ma kat ter vez nek Ázsi á ban és Af -
ri ká ban is. Na gyon jó volt lát ni a müns -
te ri ta nács ko zás musz lim részt ve vő i nek
kész sé gét a plu ra lis ta, ál lam val lás nél -
kü li tár sa da lom ba va ló be il lesz ke dés -
re. Ak kor is, ha hosszú még az út, és ter -
mé sze te sen nem le het nek il lú zi ó ink.

A szer ző az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem Val lás- és Tár sa da -
lom tu do má nyi Tan szé ké nek ve ze tő -
je, ha bi li tált do cens

Egyházanyilvánosságterében
Egy evan gé li kus–isz lám kon fe ren cia mo za ik da rab jai

b A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség (LVSZ) Teo ló gi ai Osz tá lya és a Müns -
te ri Egye tem Isz lám Teo ló gi ai Köz pont ja Egyházésvallásanyilvá-
nosságterében cím mel ren de zett kon fe ren ci át. A részt ve vők ja nu ár
9–12. kö zött ar ra ke res tek vá laszt, hogy mi lyen sze re pet kell kap nia,
igé nyel nie a val lás nak, egy ház nak a nyil vá nos ság ban, a köz élet ben a
tár sa dal mi bé két mun kál va. Össze sen hu szon egy elő adás, kor re fe rá -
tum hang zott el szűk há rom nap alatt. Müns ter már csak a tör té ne -
lem okán is jó hely szín volt er re, hi szen itt ír ták alá 1648-ban a har -
minc éves há bo rút le zá ró, Eu ró pa to váb bi sor sát hosszú idő re meg ha -
tá ro zó veszt fá li ai bé két. Ide ha za is egy re fon to sabb a val lás kö zi pár -
be széd: ja nu ár 31. és feb ru ár 2. kö zött tar tot ták a har ma dik val lás kö -
zi ta lál ko zót és kép zést a Val lás kö zi Pár be széd Tár sa sá ga és a pan non -
hal mi Bé kés Gel lért Öku me ni kus In té zet szer ve zé sé ben a bu da té té -
nyi Szent Ar nold Lel ki gya kor la tos Ház ban. 

Meg hí vó kül misszi ói nap ra és köz gyű lés re
Misszi ónk a bé két len és igaz ság ta lan vi lág ban cím mel ren de zi meg az
Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let köz gyű lé sét és kül misszi ói nap ját feb -
ru ár 22-én, szom ba ton 10–16 óra kö zött a De ák té ri evan gé li kus gyü le -
ke zet nagy ter mé ben (1052 Bu da pest, De ák tér 4.).

prog ram
• Be ve ze tő áhí tat: „Ne szab já tok ma ga to kat a vi lág hoz” (Róm 12,1) – dr.

Bá lint Zol tán mér nök
• Kö zös úton a bé kes ség és igaz ság szol gá la tá ban – Be szá mo ló az Egy -

há zak Vi lág ta ná csá nak 10. nagy gyű lé sé ről, az öku me né cél ki tű zé se -
i ről – dr. Fischl Vil mos, a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta -
ná csá nak fő tit ká ra

• Ká vé szü net
• Köz gyű lés (el nö ki be szá mo lók, pénz ügyi je len tés, szám vizs gá lói je -

len tés, költ ség ve té si ter ve zet)
• Az egye sü let pénz tá ro sá nak meg vá lasz tá sa, be ik ta tá sa
• Ebéd szü net
• Egy ség mun ká lá sa a meg osz tott vi lág ban – Ko vács né Tóth Már ta lel -

kész 
• Af ri kai úti be szá mo ló, a leg fris sebb hí rek – dr. Bá lint né Kis Be á ta
• Úti ál dás – B. Pin tér Már ta lel kész

Ez úton is kö szö ne tet mon dunk min den, a 2013. év ben ka pott ado má -
nyért. A név sze rint ada ko zók ré szé re mel lé kel jük az iga zo lást, de kö -
szön jük mind azok ado má nyát is, akik név nél kül vagy a misszi ós kö rök
egyi ké ben ada koz tak.

Min den ér dek lő dőt sze re tet tel hí vunk és vá runk.
B. Pin tér Már ta el nök, Za lán Pé ter társ el nök
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Asz ta li be szél ge té sek: kor társ és szak rá lis?
Kor társ és szak rá lis? Mi kö ze a kor társ mű vé szet nek a szak ra li tás hoz?
Le het-e ma olyan al ko tá so kat ké szí te ni ame lyek transz cen dens tar ta lom -
mal bír nak? Van-e egy há zi be fo ga dó kész ség a szak rá lis mű vé szet re? Nem
egy le tűnt kor ví zi ó ja-e?

Az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis Ala pít vány és a Lud wig Mú ze um
2014 ja nu ár já tól új so ro za tot in dít. A ha zai kor társ mű vé sze ti élet ki ma -
gas ló sze mé lyi sé gei és tör té nel mi fe le ke ze tek teo ló gu sai, lel ké szei és püs -
pö kei vál lal koz nak ar ra, hogy pár be szé det hoz za nak lét re egy ház és mű -
vé szet kö zött. A be szél ge té sek fő té má ja a szak ra li tás hoz va ló vi szony,
a szak ra li tás teo ló gi ai és mű vé sze ti al kal ma zá sa és meg kö ze lí té se.

A kö vet ke ző al kal mak be szél ge tő part ner részt ve vői:
Feb ru ár 13., 18.00: Lo vas Ilo na Mun ká csy-dí jas kép ző mű vész és Je le -

nits Ist ván pi a ris ta szer ze tes.
Már ci us 13., 18.00: Voj nich Er zsé bet Mun ká csy-dí jas kép ző mű vész és

Var ga Má tyás ben cés szer ze tes. 
Mo de rá tor: Ga lam bos Ádám evan gé li kus teo ló gus.
A ren dez vényt rög zít jük, így a ké sőb bi ek ben vissza néz he tő lesz. Be -

lé pő díj fel nőt tek nek 600 Ft, nyug dí ja sok nak és di á kok nak 300 Ft. (A be -
lé pő vel a Lud wig Mú ze u mot tá mo gat ja.)

h i r d e t é s

Az ese mé nyen fel ol vas ták Or bán Vik -
tor mi nisz ter el nök üze ne tét is, amely -
ben töb bek kö zött az állt: „Nem tűr het -
jük és nem is tűr jük, hogy bár kit et ni -
kai vagy val lá si ho va tar to zá sa okán
meg bé lye gez ze nek, meg aláz za nak vagy
bán tal maz za nak. Ezért hir det te meg a
kor mány a zé ró to le ran cia po li ti ká ját.”

Az ausch witz–bir ke na ui ha lál tá bor
1945-ös fel sza ba dí tá sá nak hat van ki len -
ce dik év for du ló ján ren de zett ese mé -
nyen az ál lam tit kár tra gé di á nak ne vez -
te, hogy „ma gya rok lőt tek ma gya rok -
ra”, ami „nem fog ha tó fel jó zan ésszel”.
A ho lo kauszt em lék nap ja nem csak a
zsi dó ság ügye, ha nem a tel jes ma gyar -
ság em lék nap ja is, mert a ha lál tá bo -
rok, aho vá ma gyar hon fi tár sa ink száz -
ez rei ke rül tek, a ma gyar tör té ne lem
ré szét ké pe zik – ál la pí tot ta meg. 

Rét vá ri Ben ce fon tos nak mond ta,
hogy a Nem ze ti alap tan terv a zsi dó kö -
zös sé gek kel együtt mű kö dés ben szü le -
tett, és a tan terv tar tal maz za az év szá -
za do kon át tar tó zsi dó–ma gyar kö zös,
bé kés együtt élést is. Fel hív ta a fi gyel -
met: a ho lo kauszt túl élő i nek nyug díj -

pót lé kát két szer emel ték meg öt ven
szá za lék kal, ami vel ugyan nem le het jó -
vá ten ni a ho lo kauszt ször nyű sé ge it, de
az együtt ér zést ki fe je zi. Rét vá ri Ben ce
em lé kez te tett a hő sök re, akik bát rak
vol tak éle te ket men te ni: id. An tall Jó -
zsef, az egy há zi ak ré szé ről pe dig –
töb bek kö zött – Mind szenty Jó zsef bí -
bo ros, Sal ka há zi Sá ra, Slach ta Mar -
git és az evan gé li kus Szteh lo Gá bor.

Az em lék na pon meg nyi tot ták a
Hol ló Im re-em lék ki ál lí tást és az Egy -
há zi em ber men tők cí mű ki ál lí tást is,
es te pe dig fő haj tás sal és gyer tya gyúj -
tás sal em lé kez tek meg a vész kor -
szak ban meg gyil kol tak ról az ál do za -
tok em lék fa lá nál. 

Az ENSZ-köz gyű lés 2005. no vem -
ber 1-jén nyil vá ní tot ta a ho lo kauszt ál -
do za ta i nak nem zet kö zi em lék nap já vá
ja nu ár 27-ét. Az egy han gú lag el fo ga dott
ha tá ro zat hang sú lyoz za „az em lé ke zés
és a ta ní tás kö te les sé gét”, hogy a jö vő
nem ze dé kei meg is mer jék a hat mil lió,
túl nyo mó részt zsi dó ál do za tot kö ve te -
lő ná ci tö meg gyil kos sá gok tör té ne tét.

d For rás: Evan gé li kus.hu/MTI

Holokauszt-emléknap
b So ha se hol sem sza bad egyet len lé pést sem en ged ni az em be ri sza bad -

ság jo gok ból, az em be rek egyen lő sé gé ből és a jog vé de lem ből – hang -
sú lyoz ta RétváriBence, a Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um
par la men ti ál lam tit ká ra a ho lo kauszt ál do za ta i nak nem zet kö zi em -
lék nap ja al kal má ból tar tott ren dez vé nyen, ja nu ár 27-én, hét főn Bu -
da pes ten, a Pá va ut cai Ho lo kauszt Em lék köz pont ban. Az al kal mon
egy há zunk ve ze tő sé gé ből GáncsPéter el nök-püs pök volt je len. 
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– Két ség te len, hogy a fe le sé gem
Ven dég a ház nál cí mű mű so rát na -
pon ta kö rül be lül fél mil li ó an hall -
gat ják, míg az én órá i mon sok kal ke -
ve sebb egye te mi hall ga tó vesz részt.
De ez zel nincs sem mi baj. Ko ráb ban
ta lán ki csit for dít va volt: ami kor a
négy fi unk 1987 és 1996 kö zött meg -
szü le tett, és ki csik vol tak, ad dig Ili
ott hon volt ve lük, sok kal ke vés bé
mu tat ko zott a nyil vá nos ság előtt, és
sok év vel ké sőbb kez dett dol goz ni a
mé di á ban. Elő ször kül sős ként ké szí -
tett ri por to kat, majd hat és fél év után
vet ték fel fő ál lá sú mun ka társ nak.
Há zas sá gunk el ső sza ka szá ban én ju -
tot tam előbb re szak mai té ren: tu do -
má nyos fo ko za tot sze rez tem, köny -
vem, ta nul má nya im je len tek meg,
kon fe ren ci ák ra jár tam, tan szék ve -
ze tő és szak mai tes tü le tek tag ja let -
tem, el is me rést kap tam, mű so rok ba
is hív tak. Dol goz tam a Vi gi lia szer -
kesz tő sé gé ben, szer kesz tet tem a pi -
a ris ta Je le nits Ist ván köny ve it. 

– Mind azon ál tal a gyer me kek kö -
rü li fel ada tok ból – úgy tu dom – ak -
kor is de re ka san ki vet te a ré szét…

– Ez ter mé sze tes. Vé gig ott vol tam
a szü le té sük kor, ők kez det től mind -
ket tőnk höz tar toz nak. Fe le sé gem a
kis gye re ke ink mel lett sem volt ház -
hoz köt ve. Ti zen két évig ta ní tott hit -
tant óvo dá sok nak, hit ok ta tó kép zőt és
ön is me re ti kép zést vég zett, együtt
vol tunk há zas hét vé gén. So kat se gí -
tet tek csa lád ta gok és ba rá tok is eb ben
az idő szak ban, és per sze én is so kat
vol tam a gye re kek kel. Nem mel lé ke -
sen köz ben le zaj lott az or szág ban a
de mok ra ti kus for du lat; szok tuk mon -
da ni, hogy min den fi unk
más „rend szer ben”, más-
más kor mány ide jén szü -
le tett meg. 

– Kí vül ál ló ként azt
gon dol ná az em ber, hogy
kár min den per cért, ame -
lyet egy tu dós em ber nem
a ku ta tó mun ká val tölt…

– Ko ráb ban sok szor
érez tem, hogy a pá lya tár -
sa im kö zül töb ben tar ta -
nak már előbb re a szak má -
ban. De iga za van egy idő -
sebb ba rá tunk nak, aki azt
mond ta: „A nagy csa lád
nél kül gyor sab ban ha ladsz
a tu do má nyos pá lyán –
de mi nek?!” Kö zel ről fi -
gyel ni a gyer me ke im fej lő dé sét, eb ben
ben ne len ni – leg alább annyit ér, mint
a tu do má nyos tel je sít mény. Rá né zek
a négy fi unk ra, és azt mon dom: na -
gyobb „ered mé nyek” ők az éle tem ben,
mint ha még négy tu do má nyos köny -
vet meg ír tam vol na. Mi min den ma -
radt vol na ki nél kü lük az éle tünk ből!

– Rit ka, hogy egy édes apa ilyen
nyíl tan te gyen ta nú sá got a gyer me kei
irán ti sze re te té ről. Úgy tart ják, a
fér fi ak zár kó zot tab bak kell, hogy le -
gye nek. Hadd te rel jem be szél ge té -
sün ket a ma nap ság oly di va tos „gen -
derideo ló gia” fe lé. Nem tar tott so ha -
sem at tól, hogy a női és a fér fi sze rep
oly kor fel cse ré lő dik a há zas ság ban?

– Et től so sem tar tot tam, ezek a sze -
re pek ne künk min dig vi lá go sak vol -
tak. A nők egyen jo gú sí tá sá nak moz -
gal mai ter mé sze te sen a nők jo gos füg -
get len sé gi tö rek vé se i ből fa kad tak.
En nek volt is alap ja, hi szen Eu ró pá -
ban a nők év ez re dek óta fáj dal ma san
alá ren del tek vol tak egy erő sen hi e rar -
chi kus be ren dez ke dés ben. Ez a hely -
zet na gyon mély re tud men ni a kö zös
em lé ke zet ben. A gen der moz gal mak
és -ideo ló gia mö gött azt lá tom, hogy
„időn túl” is to vább dol go zik az el nyo -
ma tás tól, meg alá zott hely zet től va ló
fé le lem. Ha ter mé ket len vi ták he lyett
eze ket a fé le lem ben gyö ke re ző gör -
csö ket si ke rül ne ol da ni, alig ha nem
elő rébb len nénk. 

A tár sa da lom tu do má nyok ban ma -
nap ság erő seb ben hang sú lyoz zák a
kul tu rá lis meg ha tá ro zott sá go kat, és
las sacs kán szin te gya nús sá vá lik min -
den faj ta hi vat ko zás a lé tünk bio ló gi -
ai alap ja i ra – pél dá ul ar ra, hogy a
gyer me kek nor má li san az any juk
mé hé ben kez dik el az éle tü ket. Akik
pe dig ez utób bi a kat mér té ken túl
hang sú lyoz zák, és a nőt ki zá ró lag
anya ként tart ják el fo gad ha tó nak,
szin tén el ve tik a suly kot. A bib li ai te -
rem tés tör té net erős, nagy ké pek ben
mu tat ja be a nő és a fér fi el sza kít ha -
tat lan egy sé gét, egy más ra utalt sá gát,
egyen ran gú sá gát az Úr is ten előtt. 

– Nép raj zi ku ta tá sai so rán a gen -
der mo dell nek ép pen az el len ke ző jé -
vel ta lál koz ha tott. A fér fi ak gyak ran
érez het ték tu laj do nuk nak a fe le sé gü -
ket, aki vel bár mit meg te het tek…

– Mi köz ben ők sem vá lasz tot tak
sza ba don! Pa lóc vi dék ről szár ma zik

a tör té net, hogy ami kor ha za megy a
le gény a me ző ről, az any ja az zal fo -
gad ja: „Meg há za sí tot tunk, fi am!” Mi -
re a fiú: „És kit vet tem el, anyám?” Ha
nem is ép pen így, de volt eb ben igaz -
ság: a há zas ság kö tés ben alig volt sze -
re pe a fi a ta lok vá lasz tá sá nak és a
sze re lem nek. Sok kal in kább a csa lá -
di szem pon tok nak, ma ga sabb tár sa -
dal mi kö rök ben a po li ti ka i ak nak is,
an nak, hogy a pár meg fe lel jen az el -
vá rá sok nak, és az új csa lád biz to san
mű köd jön az élet min den ol da lá nak
– bio ló gia, nyelv, val lás, gaz da ság,
presz tízs, kul tú ra – to vább adá sá ban. 

A nép rajz sok la ko dal mi vagy ke -
resz te lé si szo kást le írt, de a há zas ság

bel ső va ló sá gá ról sok kal ke ve seb bet
tu dunk. Élet raj zok mel lett a bal la dák,
ke ser ve sek tesz nek ar ról meg ka pó bi -
zony sá got, hogy a há za so dás sal szin -
te le zá rul a sze re lem ide je, és meg sza -
kad a szív: mert sem a fiú, sem a lány
nem an nak lesz a há zas tár sa, akit sze -
re tett, ha nem akit a szü lők ne ki
szán tak. Ter mé sze te sen nem tud hat -
juk, nincs rá sta tisz ti kánk, hogy az
ilyen, szü lők ál tal össze te relt pá rok -
ból hány nak si ke rült még is iga zán
össze szok nia, meg ta nul nia tisz tel ni
és sze ret ni egy mást. Azt lát hat juk,
hogy ge ne rá ci ó kon ke resz tül meg -
szü let tek az újabb és újabb ge ne rá ci -
ók, ami azért élet erő re mu tat – ami
sze re tet nél kül el kép zel he tet len. 

– Önök kö zött hat év kor kü lönb ség
van. So ha sem ér zett kí sér tést ar ra,
hogy a fe le sé gét – az idő sebb, ta pasz -
tal tabb jo gán – irá nyít sa?

– Fris sen vég zett böl csész vol tam,
Ili pe dig nem rég érett sé gi zett fő is ko -
lás, mi kor egy más ba sze ret tünk.
Úgy lát szik, mind ket ten ek kor ér -
tünk meg rá, hogy sok ke re sés után
ránk ta lál jon az iga zi. Le het, hogy eh -
hez ép pen hat év kor kü lönb ség kel -
lett. Túl vol tam együtt já rá so kon,
sza kí tá so kon, csa ló dá so kon, és így
iga zán tud tam ér té kel ni azt a Tár sat,
akit ben ne kap tam. Ili már ti zen ki -
lenc éve sen kész volt ar ra, hogy fe -
le lős dön tést hoz zon. Ő gyer mek ko -
ra óta tu da to san azt a fi út ke res te, aki
majd a fér je lesz, és ap ja tud len ni le -
en dő gyer me ke i nek. Elő re né zett
ké sőbb is, ami kor a gye re ke ink szü -
let tek. Még csak az új szü löt tet tar -
tot ta a ke zé ben, de már jó val to vább

lá tott: ar ra, hogy mi lesz
be lő le nagy ko rá ban, és
hogy húsz év múl va egy -
szer majd le vá lik. Mind -
ezt most lát juk meg va ló -
sul ni, ami kor a gye re kek
szé pen ki nő nek a csa lá -
di fé szek ből.

– Min dig nagy tisz te -
let tel te kin tek azok ra a
há zas pá rok ra, akik vál -
lal ják, hogy ezen a feb ru -
á ri hé ten ki tá rul koz nak a
nagy kö zön ség előtt. Mi
se gí tet te Önö ket ab ban,
hogy vál lal ják ezt a fel -
ada tot?

– Nem rög tön mond -
tunk igent, de úgy lát tuk,

hogy ez a le he tő ség – a há zas sá got
meg ün ne pel ni – so kat je lent. Ez a
kincs so ka ké, mert na gyon so kan él -
nek iga zi, sze re tő há zas ság ban, és na -
gyon so kat le het kap ni, ta nul ni tő lük.
So kan van nak azok is, akik tud nak és
akar nak se gí te ni, ha ba jok mu tat koz -
nak. És so kak nak kell a bá to rí tás,
hogy a há zas ság az élet re szó ló sze -
re lem he lye, ahol va ló já ban egy élet
so rán fel tá rul az Úr is ten sze re te te. Ő
biz to sít min ket ró la, hogy ha zör ge -
tünk, ak kor aj tót nyit nak, ha ké -
rünk, ka punk, és ha ke re sünk – ak -
kor nem csak ta lá lunk, ha nem min -
ket is meg ta lál az, akit ő ren delt. 

g B. Pin tér Már ta

„Mimindenmaradtvolnaki!”
Be szél ge tés dr. Mo hay Ta más sal, a há zas ság he te egyik ar cá val

b Ol va só ink idén he te dik al ka lom mal ke rül het nek kö ze lebb egy olyan
há zas pár hoz, amely vál lal ta, hogy az ere de ti leg Ang li á ból in dult fe -
le ke zet kö zi moz ga lom, a házassághete szó szó ló ja le gyen. Idén Keresz-
tesIlona, a Kos suth rá dió szer kesz tő-mű sor ve ze tő je és dr.MohayTa-
más nép rajz ku ta tó, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem Böl csé szet -
tu do má nyi Kar Nép raj zi In té ze té nek ve ze tő je, egye te mi do cens fo gad -
ta el a fel ké rést, hogy a ren dez vény so ro zat ar ca i ként sze re pel je nek.
Nem kis ál do za tot hoz tak ezért, hi szen kész nek kell len ni ük ar ra, hogy
a hét fo lya mán bár mi kor nyi lat koz za nak, meg szó lal ja nak a mé dia kép -
vi se lői előtt. Mo hay Ta más kész ség gel vá la szolt az EvangélikusÉlet
kér dé se i re – rög tön a ta pin tat lan nak tű nő el ső re is: nem za var ja-e, hogy
fe le sé ge rá di ós mű sor ve ze tő ként ta lán tá gabb kör ben is mert?

Prőh le Ger gely az úgy ne ve zett vi seg -
rá di né gyek kép vi se le té ben tett két na -
pos hi va ta los lá to ga tást a nor vég fő vá -
ros ban, ahol a vi seg rá di or szág cso port
ma gyar el nök sé gi prog ram ját és re gi -
o ná lis cél  ki tű zé se it is mer tet te tár gya -
ló part ne re i vel. Meg be szé lést foly ta tott
– má sok mel lett – Weg ger Ch ris ti an
Strøm men nel, a nor vég kül ügy mi -
nisz té ri um po li ti kai igaz ga tó já val, Ing -
vild Stub eu ró pai ügye kért fe le lős ál -
lam tit kár ral és Ben te Ang ell-Han sen -
nal, a kül ügyi tár ca fő tit ká rá val, volt
bu da pes ti nagy kö vet tel is. A he lyet tes
ál lam tit kár el ső sor ban a ke le ti part ner -
ség ke re té ben vég zett ma gyar el nök -
sé gi mun ká ról be szélt, és ez zel kap cso -
lat ban egyez te tett nor vég kol lé gá i val
az Uk raj ná ban ki ala kult hely zet ről is. 

A he lyet tes ál lam tit kár os lói lá to -
ga tá sá nak má sik cél ja az észa ki or szá -

gok – az észa ki ötök (Nor vé gia,
Svéd or szág, Finn or szág, Iz land, Dá -
nia), il let ve a bal ti hár mak (Észt or -
szág, Lett or szág, Lit vá nia) – és a vi -
seg rá di né gyek áp ri lis ele jén ese dé -
kes észt or szá gi ta lál ko zó já nak elő ké -
szí té se volt. Az ér te kez let vár ha tó na -
pi ren di pont jai kö zött sze re pel a ke -
le ti part ner ség, va la mint ener ge ti kai
kér dé sek is.

A 2001-ben Ká ro li Gás pár-díj jal is
el is mert Ter ray Lász ló mos ta ni ki tün -
te té sé vel kap cso lat ban Prőh le Ger -
gely a Ma gyar Táv ira ti Iro dá nak el -
mond ta, hogy az evan gé li kus lel -
kész az el múlt hat van év ben na gyon
so kat tett nem pusz tán a ma gyar–
nor vég egy há zi kap cso la to kért, ha -
nem Ma gyar or szág te kin té lyé nek
nö ve lé sé ért is. 

g MTI

Ünneplőevangélikusok
oslóinagykövetségünkön

Ki tün te tés sel (is) kö szön töt ték 
ki lenc ve ne dik szü le tés nap ján Ter ray Lász lót

b Ma gyar or szág os lói nagy kö vet sé gén is kö szön töt ték ki lenc ve ne dik szü -
le tés nap ja al kal má ból TerrayLászlót, a Nor vég Evan gé li kus Egy ház nyu -
gal ma zott gyü le ke ze ti lel ké szét. Eb ből az al ka lom ból a nor vég fő vá -
ros ban ja nu ár 29-én a MagyarÉrdemrendtisztikeresztje ki tün te tést
ve het te át JeszenszkyGézától, ha zánk (evan gé li kus) os lói nagy kö ve té -
től, va la mint a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház or szá gos fel ügye -
lő jé től, PrőhleGergelytől, aki kül ügyi he lyet tes ál lam tit ká ri mi nő sé -
gé ben tar tóz ko dott a – fe le ke ze ti meg osz lását te kint ve – lu the rá nus
több sé gű or szág ban. Az ese mé nyen je len volt Ole Christian M.
Kvarme os lói evan gé li kus püs pök és VörösTamás, Ma gyar or szág os -
lói nagy kö vet sé gé nek el ső be osz tott ja is.
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Ter ray Lász ló 1924-ben szü le tett Mis kol con. A sop ro ni evan gé li kus teo -
ló gi ai kar el vég zé se után Or dass La jos püs pök 1946-ban avat ta lel késszé.
1948-ban az Egy há zak Vi lág ta ná csa és a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség ösz -
tön dí já val Svájc ban, il let ve Nor vé gi á ban foly tat ta ta nul má nya it; egész sé -
gi okok ból itt le is te le pe dett. El vé gez te a teo ló gi ai kart, és lapp nyelv ből
is ál lam vizs gát tett, mi vel 1953-tól a lapp misszi ó ban vál lalt szol gá la tot.

1954-ben az os lói misszió tu do má nyi in té zet hez ke rült a nem zet kö zi
hí rű Mykle bust pro fesszor mel lé. 1956-ban nor vég egy há zi fel ké rés re –
mun ká ját fél be sza kít va – az auszt ri ai és ju go szlá vi ai me ne kült tá bo rok -
ban tar tóz ko dó ma gya rok kö zött vég zett szol gá la tot, majd részt vett ezer -
öt száz ma gyar me ne kült Nor vé gi á ba tör té nő át te le pí té sé ben. Öt éven
át mint a Kir ke ns Nørdh jelp se gély szer ve zet tit ká ra mű kö dött. Ugyan -
csak öt évig vég zett lel ké szi szol gá la tot a messzi észa kon, Smö la szi ge -
tén. Tíz évig a Nor vég Evan gé li kus Misszi ói Ta nács el nö ke volt, négy évig
a Nor vég Egy há zi Ta nul má nyi Ta ná csot ve zet te; tag ja a bor gi egy ház -
ke rü let pres bi té ri u má nak, majd két hó na pig „meg bí zott püs pök ként” az
egy ház ke rü let ügye it is in téz te. Kez det től fog va részt vett a Kül föl dön
Élő Ma gyar Evan gé li kus Lel ki gon do zók Mun ka kö zös sé gé nek mun ká já -
ban, ti zen két évig mint ügy ve ze tő el nök, il let ve éve ken át mint az Úti -
társ és a Ko i no nia cí mű fo lyó irat szer kesz tő je és ki adó ja.

1963-ban el in dí tot ta a Trans World Ra dio ma gyar nyel vű adá sát, amely
hu szon há rom évig nyúj tott tá maszt a ma gyar pro tes tán sok nak. 1967-től
a Nor vég Egy há zi Misszió fő tit ká ra. Eb ben a mi nő sé gé ben szám ta lan -
szor járt Iz ra el ben és Er dély ben is, ahol sok ma gyar gyü le ke zet iga zi tá -
masz ra ta lált ben ne. 1992-ben a ko lozs vá ri pro tes táns teo ló gia dísz dok -
to rá vá avat ta. 1981-től 1991-ig – nyug díj ba vo nu lá sá ig – az Os lo kö ze -
lé ben le vő Råde lel ké sze volt.

Rész let Bo le ratz ky Ló ránd írá sá ból 
(Evan gé li kus Élet, 2005/26. szám)
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„Kuny hó ból jő mind, aki a vi lág nak
szen te li ma gát…” – ve tet te pa pír ra
egy ko ron Pe tő fi Sán dor. Iga za volt, hi -
szen nem csak ő, ha nem – előt te is,
utá na is – szá mos te het sé ges, a nem -
zet szá má ra pél da adó ma gyar lát ta
meg a nap vi lá got sze gény ség ben,
„lent”, kuny hó ban. 

Mó rá ra ez az tán na gyon igaz. Kis -
kun fél egy há zán ki csiny, nád fe de les vis -
kó ban szü le tett 1879. jú li us 17-én. Fol -
to zó szűcs apa és ke nyér sü tő asszony
anya gyer me ké ből vált el is mert té: író -
vá, új ság író vá, ta nár rá, mu zeo ló gus sá,
ré gésszé. „Nem szár ma zom ugyan
fény űző csa lád ból. Ősi vár kas té lyunk -
ba, mely nem ka csa lá bon for gott, ha -
nem ke nyér sü tő la pá ton, és cí me ré ben
szűcs tűt vi selt, a vi lág egye tem min den
fé nyei kö zül csak a nap fény volt be já -
ra tos” – em lé ke zett gyer mek ko rá ra.

Ha oly gyak ran a ke nyér hé jas-ke -
nyér be les, bun dás gom bó cos, hé já ban
főtt krump lis há rom fo gá sos va cso rá -
kat et ték is, „a sze gé nyes haj lék ból csak
tisz ta szí vet, ne mes lel ket kap ha tott”
a kis Mó ra – ír ta ró la Ba lázs Mi hály,
a ne ves iro da lom tör té nész Írók, ké pek
cí mű mun ká já ban. 

A szü lő hely meg ha tá ro zó volt Mó -
ra Fe renc éle té ben. „Az én írá sa im ban
fél egy há zi nap süt, fél egy há zi szél
fúj, fél egy há zi sár ga ri gó fü tyül. Et től
a vá ros tól kap tam a kis ku nok nyers,
nya kas ma kacs sá gát is. És az iga zi éle -
te met, álom éle te met itt is élem min -
dig…” – val lott éle te de lén.

A lo kál pat ri ó ta ság, a né pi ön tu dat és
fő ként a negy ven nyol cas szel le mi ség az
iga zi út ra va lói. Az idő sebb Mó ra egész
éle té ben lel ke se dett Kos suth La jos esz -
mé nye i ért és Pe tő fi köl te mé nye i ért. A
vá ros hi va ta los sá gai ezt nem igen vet -
ték jó né ven, meg szo rult sá gá ban a
csa lád ezért nem szá mít ha tott se gít ség -
re. Még is ezt a ren dít he tet len Kos suth-
és Pe tő fi-pár ti sá got, negy ven nyol cas
hű sé get tet te fia ta risz nyá já ba út ra va -
ló ul az édes apa. A szü lők, ha még oly
ne héz kes volt is a meg él he tés, min -
den ere jük kel azon vol tak, hogy a kis
Fe renc is ko lá zott em ber le gyen. Az
ol va sás és az írás el ső lec ké it az ott -
hon fa lai kö zött kezd te – szív hez szó -
ló an idéz te ezt föl a már em lí tett, Ho -
gyan ta nul tam meg ol vas ni? cí mű írá -
sá ban, a Kincs ke re ső kis köd mön egyik
da rab já ban –, el ső ol va só köny ve a ka -
len dá ri um.

* * *

Kis kun fél egy há zá ról ne héz volt az
út Bu da pes tig, a dip lo ma meg szer -
zé sé ig. Mó ra ren ge teg ál do za tot
vál lal va vé gez te el a föld rajz és a ter -
mé szet rajz sza kot. 

Már gim na zis ta ként iro dal mi ön -
kép ző kör ben je les ke dett, s egy ver -
sét is kö zöl te a he lyi lap. Bár if jú ko -
rá tól fog va köl tő sze re tett vol na len -
ni, s in kább az iro dal mat kí ván ta fő
ke nyér ke re se tül, a sors a ta ná ri ka ted -
ra fe lé so dor ta. De sze ren csé re ha mar
ki de rült: nem az is ko la az ő leg meg -
fe le lőbb ál lo más he lye. Te het sé gét
új ság la po kon kezd te ka ma toz tat ni.

Sze ge den volt már ek kor. Egy ide -
ig könyv tá ros, majd a Sze ge di Nap -
ló ak tív és ha mar nép sze rű mun ka -

tár sa, egy ide ig fő szer kesz tő je. De
nem csak e sze ge di lap ha sáb ja in je lent
meg kri ti kus vé le mé nye a tár sa dal mi
igaz ság ta lan sá gok ról és egyéb ak tu á lis
prob lé mák ról; írt a Dél ma gyar or szág -
ba, a Vi lág ba, a Ma gyar Hír lap ba is. 

Ma ke ve sen gon dol nák, de ez a
ked ves, sze líd han gú író oly kor-oly kor

igen csak he ves vé le mény al ko tó és
po li ti kus volt. Még fel ség sér té si per is
ki ju tott ne ki, s nem egy szer kény sze -
rült bí ró ság elé áll ni éle té ben. Nem ha -
zud tol ta meg negy ven nyol cas csa lá -
di he vü le tét, ha kel lett, bát ran ki pel -
len gé rez te a visszás sá go kat. 

Bá tor pub li cisz ti kái ré vén or szá gos
hír re tett szert, így több je les köz életi
sze rep lő vel is is mert sé get és ba rát sá -
got kö tött. Töb bek kö zött – az idén száz
esz ten de je el hunyt – Pó sa La jos sal, a
ha zai gyer mek iro da lom egyik út tö rő -
jé vel, aki nem más sal, mint a „nagy me -
se mon dó ként” el hí re sült Be ne dek Elek -
kel (1859–1929) in dí tot ta meg ha zánk
el ső, iro dal mi ér té kű gyer mek lap ját, Az
Én Új sá go mat. Pó sa en nek a lap nak
nyer te meg Mó rát, ő pe dig lel ke sen vá -
gott be le a ma gyar if jú sá gi iro da lom fel -
vi rá goz ta tá sá ba. Igen, fel vi rá goz ta tá sá -
ba, mert 1905-től va ló ban ő lett en nek
a leg ak tí vabb, leg ki emel ke dőbb mun -
ká ló ja Ma gyar or szá gon. 

De más ra is ju tott ide je: mi köz ben
tol lá ból sor ra szü let nek a ki tű nőbb nél
ki tű nőbb tör té ne tek – a Rab em ber fi -
ai, a Csi li csa li Csa la vá ri Csa la vér, a

Kincs ke re ső kis köd mön, a Dió bél ki -
rály fi –, szor gos mun ká sa a sze ge di
mú ze um nak. Ré gi ko rok kul tú rá já nak
tu dós val la tó já vá vál va ő ül he tett a
mú ze um igaz ga tói szék be. 

Ré gé sze ti ása tá sok ba kez dett, és hi -
va ta li évei alatt Al föld-szer te ren ge teg
ér té kes le le tet ho zott fel szín re a nép ván -
dor lás ko ri, hon fog la lás ko ri sí rok ból.
Annyi ra szív vel-lé lek kel vé gez te ezt
az ér ték men tő mun kát, hogy nem egy -
szer ké pes volt sa ját anya gi for rá sa it is
moz gó sí ta ni egy-egy ügy ér de ké ben. 

Az em be ri ség múlt já nak szin te
min den moz za na ta ér de kel te. Kü lö -
nö sen az óko ri kul tú ra. En nek egyik
ékes bi zo nyí té ka a ke resz tény ség
mel lett hi tet te vő, Arany ko por só cí -
met vi se lő tör té nel mi re gé nye, amely
a 3. év szá zad vé gé re, Di oc le ti a nus
csá szár ke resz tény ül dö zé se i nek ide -
jé be rö pí ti ol va só it. 

Mó ra hű en szem lél te ti a meg pró bá -
ló idő ket és ala kí tó it: „A csá szár, aki ter -
mé szet től em ber sé ges és szo ká sa i ban
egy sze rű volt, mint ural ko dó so kat
be vé rez te a ke zét, és az em be rek előtt
so ha se mu tat ko zott más képp, mint
te tő től tal pig drá ga kö vek be és gyön -
gyök be öl töz ve. Ural ma el vi zsar nok -
ság volt, nem ösz tö nös, ha nem hi de -
gen át gon dolt, nem sze szé lyes őr jön -
gés, ha nem jó hi sze mű rend szer.”

* * *

Mó ra Fe renc élet út ján vé gig te kint ve,
sok-sok al ko tá sát, sok ré tű te vé keny sé -
gé nek ered mé nye it szám ba vé ve nagy
ívű, ak tív pá lya raj zo ló dik ki előt -
tünk. Ren ge te get dol go zott. Ez az ön -
emész tő mun ka az tán meg ren dí tet te
egész sé gét. Éle té nek öt ven ötö dik esz -
ten de jé ben, 1934. feb ru ár 8-án tet te le
örök re a tol lat, s huny ta le a sze mét. 

A vad em ber és csa lád ja cí mű kö -
te té ben ol vas hat juk:

„Olyan éj sza ka volt az, ami kor az
em ber un ja az éle tet, kí ván ja a ha lált,
és ahogy a hold vi lág el bújt, va la mi hű -
vö set érez tem a szí vem fö lött, és a ke -
zem is hir te len el hi de ge dett. Tud tam,
hogy ez a ha lál, és hir te len eszem be ju -
tott, hogy mennyi el in té zet len ak tám
van még ne kem a föl dön.

– Ó, csak ad dig ereszd el a ke ze -
met – kö nyö rög tem az Is ten szo mo -
rú an gya lá nak –, míg vé gig ál mo -
dom az ál ma i mat, amik szü le té sem -
kor ne kem ren del tet tek.

– Nem, nem! – hú zott a hi deg
kéz az ab lak fe lé.

Az tán az öreg nagy sá gám ra gon -
dol tam, aki nek ar ca pi pa csai el hul lot -
tak az éle tünk szú rós tar ló ján, és aki
úgy ma rad, mint a sze dett sző lő, ha
en gem el ta ka rí ta nak az Is ten csű ri be.

– Csak ad dig hagyj még itt, míg
őró la gon dos ko dom. Nem aka rok én
ne ki töb bet hagy ni, mint amennyit
ma gyar író egy élet ve rej té ki vel ke -
res het. Egy pu ha szé ket, ame lyik ben
meg búj jon, mint fá zós ma gá nos
ken de ri ke, meg egy me leg ken dőt,
ame lyik én he lyet tem be ta kar ja.” 

A „kin cset” szí vé ben hor do zó Mó -
ra Fe renc nyolc év ti zed tá vo lá ból is
itt van kö zöt tünk. Is ko lák, mú ze u -
mok, kö zös sé gek, szob rok, könyv ki -
adók em lé kez tet nek rá; tör té ne tei
ott van nak a di á kok tan köny ve i ben,
szel le mi ve tél ke dők fel ada tai közt. A
Mó ra déd uno ká nak, Vé szits And re -
á nak kö szön he tő en pe dig – aki ma -
ga is író em ber – pár év óta film koc -
kák is val la nak a nagy író éle té ről, bi -
zo nyít va, hogy na gyon is ak tu á li sak
ma nap ság a Mó ra-gon do la tok or -
szág ról-vi lág ról, élet ről, ha lál ról.

g Ke re csé nyi Zol tán

„Hamajdazigebételik,
sazigértóraérkezik…”

Nyolc van éve hunyt el Mó ra Fe renc

b Ha va la ki MóraFerenc ne vét em lí ti, ak kor sze münk előtt a ma gyar if -
jú sá gi iro da lom leg is mer tebb klasszi ku sá nak alak ja je le nik meg. Má -
ig em lék szem kis is ko lás ko rom ból azok ra a ked ves Mó ra-írá sok ra, ame -
lyek ál tal elő ször is mer ked het tem meg kis gyer mek ként az ol va sás sal.
A mai na pig őr zöm kis is ko lás ol va só köny ve met, ben ne a Hogyanta-
nultammegolvasni? ked ves kis tör té ne té vel, a jég vi rá gok me ze jé be
be le ka part, for dí tott s be tű vel írt „kincs” szó val… 

Mó ra Fe renc 

Aszeretetazélet
Ha majd az ige bé te lik,
S az igért óra ér ke zik,
Az Örök ké va ló sze mén
Átal ra gyog egy röp ke fény,
És a föl tá ma dás igé i vel
Az ark an gyal nak jő ni kell.
Az an gyal szót fo gad ne ki:
Arany vessző vel meg ve ri
Mo hos sír hal mok ol da lát,
És zen gi éb resz tő da lát:
Reg gel van! Uj ra nap süt! Em be rek,
Éb red je tek, éb red je tek!
A hosszú rab ság vé get ér,
A föld re új ra vissza tér
Az élet, s bol dog ví ga lom
Za já tul zeng völgy és ha lom,
Hogy szám üzet ve el fut a ha lál,
S az an gyal fecs ke egy re száll.
De sok-sok sír ha lom fe lül
To vább re pül ked vet le nül,
Arany vessző je nem su hog,
Aj ka szo mo rún su sog:
Nek tek nin csen mi ért éb red ne tek,
Mert sen kit sem sze ret te tek!

Har ma ti Bé la Lász ló el mond ta, hogy
ami kor meg bí zást ka pott a mú ze um
ve ze té sé re, szer ző dé sé ben olyan, a jö -
vő be li fel ada ta it kör vo na la zó pon tok -
kal kel lett szem be sül nie, mint pél dá -
ul „egy há zunk múlt já nak, tör té ne té -
nek, ér té ke i nek őr zé se”. El mon dá sa
sze rint az óta is ke re si az ér té ke ket,
mi vel ez az at ti tűd nem vál toz hat, az
ér ték őr zés nek – pa ra dox mó don – ez
az ál lan dó ke re sés is sa ját ja. 

A mű vé szet és szép ség meg ha tá -
ro zá sa, lé te ezer szál lal kö tő dik az
adott kor hoz, an nak tár sa dal mi be -
ren dez ke dé sé hez, az in di vi du um fel -
fo gá sá hoz és így to vább – so rol ta az
elő adó a meg ha tá ro zó té nye ző ket, le -
fek tet ve ez zel az ala po kat mon dan -
dó já hoz. A giccs nek a 19. szá zad
má so dik fe lé re te he tő tö me ges meg -
je le né se is a tár sa dal mi és gaz da sá -
gi vi szo nyok át ala ku lá sá val függ
össze. Min den mű tár gyat csak a sa -
ját ko rá nak tör vé nyei sze rint le het
meg ítél ni – hang sú lyoz ta. 

A mai pa ra dox kort a vég te len in -
ger gaz dag ság és az el mé lyült fi gye lem
vég te len hi á nya ket tős sé gé vel ér zé -
kel tet te a mű vé szet tör té nész. Szin te
már köz hely, hogy a giccs köz hely. De
ah hoz, hogy meg kü lön böz tet hes sük
az iga zi mű vé szet től, ezt új ra és új -
ra el kell mon da ni. És ez zel együtt azt
is – tért egy ke resz té nyi szem pont -
ból ké nyes te rü let re –, hogy val lá si
giccs is lé te zik.

Ami kor Har ma ti Bé la Lász ló a
nagy or rú Cy ra no de Ber ger ac el hí re -
sült mon da tát idéz te – „Mert ma ga -
mat ki gú nyo lom, ha kell, de hogy más
mond ja, azt nem tű röm el!” –, ér zék -
le te sen fe jez te ki, hogy a val lá si giccs
ese té ben igen ér zé keny té má ról van
szó. Tu dunk a lé te zé sé ről, de nem
min dig tá mad hat juk, mert ta lán ön -
gólt rúg nánk, és el vé te nénk a lé nye -
get a túl szi go rú kri ti ká val. A hí vők
kö zül nem min den ki van ugyan is
bir to ká ban „a meg kü lön böz te tés mű -
vé sze té nek” – gon dol hat juk to vább az
igaz ga tó sza va it lu the ri ki fe je zés sel él -
ve. Nem min den igaz hí vő nek van
„igaz” esz té ti kai ér zé ke. 

Az egy ház ban esz té ti kai ér zék kel
bí rók nak ezért fon tos tu da to san el jár -
ni uk a kér dés ben, fon tos rá mu tat niuk
ar ra, mi az iga zán ér té kes, és mi az, ami
csak an nak kí ván lát sza ni. A refle xi ó nak
is meg kell ta lál ni azon ban a meg fe le -
lő he lyet és időt, né ha te hát – von hat -
juk le a me rész kö vet kez te tést az el hang -
zot tak ból – le het a giccs nek ment sé ge,
meg emel he ti a giccset a gon do lat. 

A mű vé szet ko he ren ci á ra tö rek szik
– fej te get te to vább a kér dést a mű -
vé szet tör té nész. – Tar ta lom és for -
ma egy sé gét pró bál ja meg va ló sí ta ni.
A giccs ott ér he tő tet ten leg in kább,
ahol az „egész ség re” tö rek vő vi szony
fel bo rul. Fi zi kai ér te lem ben gon dol -
ha tunk itt pél dá ul a ki csi nyí tés-na gyí -
tás jel leg ze te sen giccses esz kö zé re –
emel te ki Har ma ti Bé la Lász ló. 

En nek kap csán egy, a ke len föl di ek
szá má ra fáj dal mas tény re is fel hív ta a
fi gyel met: bár a gyü le ke ze ti te rem há -
tul já ban lát ha tó sze líd kis Jé zus-szo -
bor igen mu ta tós da rab, nem ere de ti
al ko tás, csak egy má so lat (a sok kö zül).
Az elő adó ki is ve tí tet te az ere de tinek,
Al bert Ber tel Thor vald sen dán szob -

rász mű vész ha tal mas, a kop pen há gai
ka ted rá lis ol tár te ré ben el he lye zett
Jé zus-szob rá nak fo tó ját. Az al ko tás
egye di sé ge és kü lön le ges sé ge, hogy az
ér ke ző csak ak kor tud a Jé zus-alak sze -
mé be néz ni, ha térd re eresz ke dik
előt te. Ez a mo nu men tá lis ha tás ilyen

mó don a mű al ko tás sal va ló ta lál ko zás -
kor me ta fi zi kai meg ren dü lést is ma -
gá val hoz. Ez az a ha tás, amely azon -
ban tel je sen el tű nik a szob rot min tá -
zó ki csi nyí tett má so la tok szem lé lé se -
kor. Per sze ez nem je len ti azt, hogy a
da rab nem le het be cses a ke len föl di -
ek nek – hang sú lyoz ta az elő adó. 

Egy al ko tás va ló já ban ak kor lesz
hi te les, ha ké szí tő je az al ko tás so rán
vá laszt ke res, ha ben ső ösz tön zés ha -
tá sá ra ra gad tol lat, ecse tet vagy bár -
mi lyen, még for mát lan anya got – ál -
lí tot ta a mű vé szet tör té nész. Ezért
emel he tők ki a na iv nép mű vé szet ke -
vés bé esz té ti kus, ám an nál au ten ti -
ku sabb al ko tá sai. Véd je gyük ezek nek
a mű vek nek az a mód, aho gyan ké -
szül nek. A „na iv áhí tat” ad lel ket
ezek nek az al ko tá sok nak. 

Az elő adó ki ve tí tet te pél dá ul a kis -
kő rö si evan gé li kus temp lom ol tár ké -
pét, ame lyen ter mé sze te sen le het ke -
vés sé mű vé szi meg ol dá so kat ta lál ni –
pél dá ul a ta nít vá nyok „pi ros pozs gás -
sá gát” –, de ha itt meg ál lunk a vizs gá -
ló dás ban, igaz ság ta la nul ítél ke zünk.
En nek az utol só va cso rát áb rá zo ló ol -
tár kép nek ugyan is – ahogy per sze
mind egyik nek – sa já tos tör té ne te van.
Egy re pe dés is so kat me sél het „tö rök -
ről, ta tár ról”, hát még a re pe dést el tün -
tet ni kí vá nó ecse te lő igye ke zet. Ezt az
„igye ke ze tet” ne künk be csül nünk és
őriz nünk kell. An nál is in kább, mert a
kis kő rö si ol tár kép az, amely Pe tőfi
Sán dor meg ke resz te lé se kor is az Úr di -
cső sé gét hir det te. Ezek a „na iv” al ko -
tá sok te hát na gyon is ér té ke sek, a
temp lom épí tő gyü le ke zet hi té ről és
aka ra tá ról ta nús kod nak – zár ta mon -
dan dó ját Har ma ti Bé la Lász ló mú ze -
um igaz ga tó.

Vé ge ze tül fel vil lan tott né há nyat
a put to nyá ban Ke len föld re ci pelt
„giccs kin cse i ből”. Elő ke rült egy 43–
46-os mé re tű Lu ther zok ni, egy jó –
„sör ben vagy pre desz ti nál va” szlo gen -
nel el lá tott – Kál vin sör és egy az elő -
adás után tet szés sze rint szét szed he -
tő, nagy ság sze rint sor ba ál lít ha tó
Má ria-matr jos ka… 

g Ki nyik Ani ta

Mivanagiccsputtonyban?
Mű vé szet tör té ne ti elő adás Ke len föl dön

b Az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um igaz ga tó ja sze mé lyes él mé nye ket
sem mel lőz ve húz ta elő új ra „giccs put to nyát” feb ru ár el ső nap ján a
ke len föl di evan gé li ku sok gyü le ke ze ti ter mé ben. Dr.HarmatiBélaLász-
ló a nagy si ker re va ló te kin tet tel – és a ke len föl di ek temp lom já ró ked -
vét di csér ve – volt kény te len és szí ves új ra, más szem pon tok kal gaz -
da gít va elő ven ni a té mát azok ked vé ért, akik a temp lo mok – ta va lyi
– éj sza ká ján nem hal lot ták, ami kor az ol tár mel lett áll va be szélt a giccs -
ről. Érték(t)rendek cí mű elő adá sa így is, most is trendi volt.
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b Ma gyar or szá gon ko ráb ban is -
me ret len hang ver seny tí pus sal
te rem tett új ha gyo mányt 2008-
ban a BudapestiFesztiválzene-
kar és a Művészetek Palotája:
egy ki vá lasz tott ze ne szer ző mű -
ve it szó lal tat ták meg egy tel jes
na pon ke resz tül. Feb ru ár 2-án –
he te dik ként – Bach-maratont
ren dez tek a Bar tók Bé la Nem ze -
ti Hang ver seny te rem ben és a
Fesz ti vál Szín ház ban: dél előtt
tíz és es te tíz óra kö zött ti zen egy
hang ver se nyen csen dül tek fel
JohannSebastianBach mű vei.

Min den ről be szá mol ni le he tet len,
ezért írá sunk né hány ese ményt ki -
emel ve pró bál át te kin tést ad ni a va -
sár nap tör tén tek ről.

A nagy ívű prog ram mű vé sze ti
ve ze tő je, Fis cher Iván úgy ál lí tot ta
össze a kon cer tek mű so rát, hogy
min den mű faj cso port mél tó kép pen
kép vi sel ve le gyen. Igye ke zett meg ta -
lál ni a jó arányt a nép sze rű da ra bok
és az élet mű kom po zí ci ós szem -
pont ból ki emel ke dő opu sai kö zött is.

A dél előtt rög tön be pil lan tást en -
ge dett a kom po nis ta két fon tos te vé -
keny sé gé be. A nyi tó or go na mu zsi ka
– Var nus Xa vér mű so ra ere de ti sza -
bad or go na mű vek kel és át ira tok kal –
az is ten tisz te le ti szol gá lat té vőt idéz -
te fel, az utá na kö vet ke ző ki sebb
bil len tyűs mű vek pe dig a ta nárt. 

Bach ze ne pe da gó gi ai zse ni jét a
ze ne szer zői zse ni a li tá sá hoz mél tó,
mind má ig szé les kör ben hasz nált
tan anyag bi zo nyít ja. En nek egy ré szét
al kot ják a Két- és há rom szó la mú in -
ven ci ók (ez utób bi a kat a szer ző Sin -
fo ni ák nak ne vez te), ame lyek a zon go -
ra ta nu lók kö te le ző gya kor la tai kö zé
szá mí ta nak. A gyűj te ményt Bach a
kö vet ke ző aján lás sal lát ta el: „Igaz út -
mu ta tó, amely a zon go ra ked ve lő i nek,
el ső sor ban azon ban a ta nul ni vá -
gyók nak ért he tő mó don mu tat ja meg

nem csak azt, ho gyan ta nul hat va la -
ki két szó lam ban tisz tán ját sza ni,
ha nem azt is, hogy to vább men ve, há -
rom ob li gát szó lam mal rend jén és he -
lye sen bán jék, s eköz ben ne csak jó öt -
le te ket kap jon, ha nem azo kat sza bály -
sze rű en al kal maz ni is tud ja, és kü lö -
nös kép pen az ének lő já ték mó dot el -
sa já tít sa, köz ben pe dig a ze ne szer zés -
ből is ha té kony íze lí tőt kap jon.” 

A Bu da pes ti Fesz ti vál ze ne kar ze -
ne pe da gó gi ai prog ram jai ke re té ben
gya kor ta ze nél együtt ze ne is ko lá -
sok kal, így bá to rít va te het sé ges gye -
re kek ze ne ta nu lá sát és pá lya vá lasz -
tá sát. Ezen a kon cer ten is ze ne is ko -
lá sok szó lal tat ták meg a ja va részt pe -
da gó gi ai cél lal írott kom po zí ci ó kat.

A bil len tyűs szó ló iro da lom még két
al ka lom mal ka pott te ret. Spá nyi Mik -
lós csem ba lón és Vár jon Dé nes zon -
go rán min den je len tős mű faj ból meg -
szó lal ta tott egyet: pre lú di u mot, fan -
tá zi át, fú gát, szvi tet és par ti tát.

A vo nós hang sze rek is meg ha tá ro -
zó ak vol tak Bach éle té ben. Nem le -
he tett kér dés, hogy szó ló he ge dű re és
szó ló gor don ká ra írott mű is sze re pel -
jen a nap fo lya mán: Ba rá ti Kris tóf a
d-moll par ti tát, Pe ré nyi Mik lós a C-
dúr szvi tet ad ta elő.

Ze ne ka ri vagy ze ne kar-kí sé re tes
mű vek hat hang ver se nyen csen dül tek
fel. A bran den bur gi ver se nyek a ze ne -
iro da lom leg is mer tebb al ko tá sai kö -
zé tar toz nak. A kom po nis ta 1721-
ben ko ráb ban kom po nált mű ve i ből
hat, elő adó-ap pa rá tu sát és szó ló hang -
sze re it te kint ve kü lön bö ző con cer tót
vá lo ga tott össze, és el küld te Chris ti -
an Lud wig bran den bur gi őr gróf nak.
Az el ső há rom kom po zí ció a mo dern
hang sze res Bu da pes ti Vo nó sok (mű -
vé sze ti ve ze tő Bot vay Ká roly), a má -
so dik há rom pe dig a kor hű hang sze -
re ken ját szó Au ra Mu si cale (mű vé sze -
ti ve ze tő Má té Ba lázs) elő adá sá ban
hang zott el. Jó al kal mat adott ez a fel -
osz tás ar ra, hogy a nyi tott fü lű hall -
ga tó rá cso dál koz zon a hang zás kü -
lönb sé gé re és gaz dag sá gá ra.

A töb bi con cer tó ban egy, két és há -
rom zon go ra (Fej ér vá ri Zol tán, Ke me -
nes And rás, Pa loj tay Já nos), il let ve egy
és két he ge dű (Ke le men Bar na bás, Jo -
han nes Pram soh ler, Mar le ne Ito) állt
szó ló hang szer ként a ze ne kar (a Bu da -
pes ti Fesz ti vál ze ne kar mel lett a Vass
And rás ve zet te Pan non Fil har mo ni -
ku sok) élén. Az or go na szó lós con cer -
tót a BWV 29 kan tá ta Sin fo nia té te -
le (Fassang Lász ló), a ze ne ka ri tánc -
so ro za to kat a fu vo lás h-moll szvit
(Pi von Gab ri el la) kép vi sel te.

Ora to ri kus mű vek két kon cer ten
hang zot tak el: ezek ről Opicz Jó zsef

egy ház ze nész cik ké ben alább ol vas -
hat nak.

Vé gül es sék szó a tu dó sí tó ál tal leg -
job ban várt ese mény ről. Nagy nye re -
sé ge a Bach-ma ra ton nak, hogy si ke -
rült Bu da pest re hív ni a ré gi ze ne-já -
ték meg ha tá ro zó alak ja it, a bel ga
Ku ij ken fi vé re ket. Bart hold Ku ij ken
ba rokk fu vo lán, Si gis wald Ku ij ken
ba rokk he ge dűn, Wi e land Ku ij ken vi -
o la da gam bán ját szik: mint ha úgy vá -
lasz tot tak vol na hang szert, hogy csa -
lá di lag elő tud ják ad ni a Mu si ka lis ches
Op fert (Ze nei ál do zat, BWV 1079).
Ezen a dél utá non a csem ba lis ta Ben -

ja min Alard köz re mű kö dé sé vel szó -
lal tat ták meg Bach ki emel ke dő je len -
tő sé gű kont ra punk ti kus mű vét.

Nagy Fri gyes po rosz ki rály 1747.
má jus 7-én Pots dam ban au di en ci án
fo gad ta a hat van két esz ten dős Jo hann
Se bas ti an Ba chot, ked ves ud va ri ze -
ne szer ző jé nek, Carl Phi lipp Ema nu -
el nek édes ap ját. Lé vén a ki rály ma ga
is mu zsi kus (ki tű nő fu vo la já té kos
és a ze ne min den ágá ban ta nult em -
ber), a ta lál ko zás a ze ne je gyé ben zaj -
lott. Nagy Fri gyes al kal mat adott a
lip csei mes ter nek, hogy be mu tas sa
hí res kont ra punk ti kus tu dá sát és
rög tön ző ké pes sé gét. Fel adott egy
té mát, amely re Bach nak imp ro vi -
zál nia kel lett. 

Ha za tér ve Lip csé be Bach a ka -
pott „ki rá lyi té má ra” né hány hó nap
alatt ti zen hat da rab ból ál ló so ro za tot
kom po nált. A Le ip zi ger Zei tung 1747.
szep tem ber 30-i szá má ban a nagy kö -
zön ség nek is tud tá ra ad ták az új
Bach-opusz el ké szül tét: „Mint hogy a
Po rosz Ki rá lyi Fú ga té ma mos tan ra ki -
ke rült a saj tó alól, ezen nel tu dat juk,
hogy ugyan ezen mű vet a kö zel gő
Mi hály-na pi vá sá ron meg le het vá sá -
rol ni a szer ző től, Bach kar nagy tól, va -
la mint két fi á tól Hal lé ban és Ber lin -
ben, 1 bi ro dal mi tal lér árá ért. A ki dol -
go zás áll: 1. két fú gá ból, me lyek kö zül
az egyik há rom, a má sik hat ob li gát
szó la mú; 2. egy szo ná tá ból ha ránt fu -
vo lá ra, he ge dű re és con ti nu ó ra; 3. kü -
lön fé le ká no nok ból, ame lyek kö zött
van egy Fu ga ca no ni ca is.”

Ha va la ki most ka pott ked vet Bach
hall ga tá sá hoz, a http://ra dio.hu/ cím -
re kat tint va és a Bar tók rá dió feb ru -
ár 2-i adá sá ra rá ke res ve még né hány
hé tig meg hall gat hat ja a ti zen egy hang -
ver seny ből ál ló ze ne fo lya mot. A
www.bfz.hu/?s=bach-ma ra ton ol da -
lon pe dig rész le tes prog ram le írá sok -
ra is ta lál hat.

Min den ki nek kí ván juk a ba chi
ten ger ben (Bee tho ven után sza ba don)
va ló meg már tó zást!

g Dr. Ecse di Zsu zsa

tengernyiBachaDunapartján

Ab ban a sze ren csé ben volt ré szem,
hogy a Bub nó Ta más ve zet te Szent
Ef rém fér fi kar kó rus tag ja ként le het -
tem ré sze se a Bach-ma ra ton két
egy ház ze nei jel le gű hang ver se nyé -
nek. Az elő adá so kat a szín pad ról
hall gat hat tam vé gig.

A dél után egy kor kez dő dő kon cert
a feb ru ár 2-ára író dott kan tá ta nyi -
tó té te lé vel in dult. A Mit Fried und
Freud fahr ich da hin (BWV 125) az
es ti zso lozs ma, a komp let óri um ál -
lan dó ele mé nek, Si me on há la éne ké -
nek szö ve gét ve szi ala pul. A kan tá ta
ko rál ja, amely az el hang zott té tel
egé szét kö rül fon ja és táp lál ja, meg -
ta lál ha tó éne kes köny vünk ben is:
Már me gyek bé kén, öröm mel (EÉ
500). Si me on éne ke is me rős le het
azok szá má ra, akik a Gyü le ke ze ti li -
tur gi kus könyv vel (GyLK) kap cso lat -
ba ke rül tek (a Nunc dimit tis a 783-as
szá mon ta lál ha tó meg).

Si me on te rem tő Urá tól azt a ki je -
len tést kap ta, hogy ad dig nem tá voz -
hat az örök ké va ló ság ba, amíg meg
nem lát ja üd vö zí tő Urát. Feb ru ár 2.
össze tett ün nep, ek kor tel nek le
ugyan is Má ria tisz tu lá sá nak nap jai,
és a ha gyo mány sze rint ezen a na pon
mu tat ták be Jé zust a temp lom ban. Ez

utób bi bib li ai tör té net ben ol vas hat -
juk a si me o ni szö ve get. 

A Lu ther-ko rál tar tal ma meg döb -
ben tő mó don idéz meg ha lált és bé -
két. A kan tá ta ze ne ka ri be ve ze tő je is
pas si ót fest elénk. Ez a kép vi szont in -
kább a bé kés meg nyug vás, mint a ke -
gyet len ha lál ké pét su gall ja. A ko rál
szö ve gé nek ma gyar for dí tá sá ban ez
a bé ke így ér tel mez he tő: „Nem ha lál
vár, csak álom.” 

Bub nó Ta más a pró bák so rán kü -
lö nös súlyt fek te tett Lu ther szö ve gé -
re. Drá mai ere jű volt az is, ahogy a
nyi tó té tel ko rál ját a Bu da pes ti Éne -
kes Is ko la pár kis fiú nö ven dé ke ve -
zet te. Ez ál tal a hang zás ban is meg va -
ló sult az if jú ság és a fel nőtt kor, így a
gyer mek Jé zus és az agg Si me on kö -
zöt ti kont raszt.

A kon cer ten ez után két mo tet ta
hang zott el, az egyik hang sze rek kel
együtt, a má sik con ti nu ó val. A Der
Ge ist hilft uns rer Sch wach he it auf
(BWV 226) Pál Ró mai le ve lé ből (8,26)
vett szö ve get dol goz fel, hi he tet len
szö veg fes tés sel. A ze ne kar ral va ló
mun ka a pró bák so rán azért volt
külö nö sen ér de kes, mert is mét ki de -
rült, mennyi re alap ve tő és meg ha tá -
ro zó ele me a szö veg a ba chi ze né nek.

A kó rus ze nei anya ga meg egye zett a
ze ne kar ze nei anya gá val, de a hang -
sze re sek nek is is mer ni ük kel lett a
szö ve get ah hoz, hogy a ze nei sú lyok
ott le gye nek, ahol a szö vet és a szö -
veg meg kí ván ja.

A Lob et den Herrn (BWV 230) cí -
mű mo tet ta szö ve ge szin tén meg ta -
lál ha tó a Ró mai le vél ben (15,11). A
kon cer ten ez je len tet te szá mom ra a
leg na gyobb él ményt, mert úgy érez -
tem, hogy a szö veg tar tal ma, ma gasz -
ta ló vol ta a ze nén ke resz tül ki je len -
tést nyert. A fel fe lé tö rek vő, ál dó és
ma gasz ta ló jel leg vé gig érez he tő és
nyo mon kö vet he tő volt.

A hang ver senyt a négy kis mi se
egyi ke, a g-moll mi se (BWV 235)
zár ta. Na gyon kü lö nös ez a mű, mi -
vel min den egyes té te le egy-egy kan -
tá ta té tel pa ró di á ja, más szö veg gel
el lá tott vál to za ta. A há rom szó lis tá -
ra és kó rus ra író dott mi se ke vés bé is -
mert, de na gyon nagy si kert ara tott
az ér dek lő dő kö zön ség kö ré ben.

Az es ti kon cer ten – Bach d-moll
ket tős ver se nyét (BWV 1043) kö ve tő -
en – a D-dúr Mag ni fi cat (BWV 243)
szó lalt meg. Va ló szí nű leg min den ki -
nek nagy meg le pe tés volt, hogy a da -
ra bot egy an ti fó na ke re tez te. Szö ve -

ge a gyer mek Jé zus temp lom ban va -
ló be mu ta tá sát tár ta elénk, az ün nep -
nek, feb ru ár 2-ának meg fe le lő en. A
kö zön ség ér dek lő dő en fo gad ta a
kon cert ter mek ren del te té sé től ál ta -
lá ban tá vol eső li tur gi kus at mo szfé -
rát. (A Mag ni fi cat, az az Má ria há la -
éne ke szin tén meg ta lál ha tó a GyLK-
ban, a 245–246. ol da lon.)

Fis cher Iván a pró bák so rán utalt
a Mag ni fi cat szö ve gé re és a szö veg
bib li ai kör nye ze té re. Az egész mű re
jel lem ző volt a tö ré ke nyebb, nő i e -
sebb, könnye debb meg for má lás. Ez
is hoz zá já rult ah hoz, hogy a kö zön -
ség vé gig érez het te a szö veg ma -
gasz ta ló vol tát. Ez a könnyed ség úgy
for dít ha tó le, hogy a nagy ze ne kar a
da rab kez dő hang já tól a zá ró hang já -
ig egy ka ma ra ze ne kar paj kos sá gát és
já té kos sá gát tud ta köl csö nöz ni. Ta -
lán ez tet te le he tő vé, hogy min den
ka rak ter iga zán meg mu tat koz has son,
ki bon ta koz has son. A szó ló té te le ket
ki vá ló és el is mert éne ke sek tol má -
csol ták.

A kon cert egé szét át ha tó, ka ma ra -
ze ne-jel le gű fel fo gás a kó rus el he lyez -
ke dé sé ben is meg mu tat ko zott. A
szín pad kü lön bö ző ré sze in, „fol tok -
ban” el szór va áll tunk fel, szó la mon -

ként egy-egy em ber rel. Így min den
éne kes szó lis ta ként sze re pelt az adott
pul ton be lül. A ka ma ra ének lés a
Susc epit Is ra el té tel alatt zaj lott a leg -
szem be tű nőb ben: itt a női szó la -
mok cso por ton ként egy más fe lé for -
dul va éne kel tek, amo lyan ka ma ra ze -
ne volt ez a ka ma ra ze né ben.

A kon cer tek re va ló fel ké szü lést
mind két eset ben a kö vet ke ze tes ség
és a ha tá ro zott ság se gí tet te. Ben -
nem a kö vet ke ző mot tó fo gal ma zó -
dott meg: a ze nét meg él ni, de él ni
hagy ni; ré szünk ként te kin te ni rá, de
nem meg foj ta ni. Kü lön öröm ként ért,
hogy a pró bák so rán is érez he tő volt
a da ra bok li tur gi kus vol ta. 

Vá ra ko zás sal néz tem a kon cer tek
elé, mert a Bach-ma ra ton leg főbb
kér dé se szá mom ra az volt: Bach
egy ház ze né je „ma ra to ni” kö rül mé -
nyek kö zött, nem li tur gi kus tér ben is
szak rá lis tud-e ma rad ni, igét tud-e
hir det ni? Úgy gon do lom, hogy Bub -
nó Ta más és Fis cher Iván ze nei tol -
má cso lá sa min de nes tül ele get tett a
kö zön ség ezen el vá rásá nak is, és
ma ra dan dó él ményt nyúj tott mind -
azok nak, akik va la me lyik kon cer -
ten részt vet tek.

g Opicz Jó zsef

Bach-ma ra ton – a szín pad má sik ol da lá ról
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b Ke vés olyan sok ré tű evan gé li kus
sze mé lyi sé ge van ma gyar iro da -
lom tör té ne tünk nek, mint a két -
száz tíz esz ten de je szü le tett Baj-
za József: sze mé lyé ben köl tőt,
lap szer kesz tőt, pub li cis tát, szín -
igaz ga tót, nép mű ve lőt, né mi -
képp po li ti kust s az iro da lom kri -
ti ka alap ja i nak ma gyar or szá gi
meg te rem tő jét is tisz tel het jük. 

Ma nap ság ke vés bé em le ge tik en nek
a nagy sze rű al ko tó nak a ne vét, pe dig
több ok ból is le le het ne po rol ni mű -
ve it. Sze ren csé re azért fi gyel mez tet
a Nem ze ti Szín ház au lá já ban kő be
for mált alak ja. A szen te si szü le té sű
iro da lom tör té nész, Né gyesy Lász ló
(1861–1933) ír ta: „Baj za Jó zsef
ab ban a lu strum ban szü le tett,
1804. ja nu ár 31-én, a Gyön gyös vi -
dé ki Szü csi köz ség ben, egy te kin -
té lyes evan gé li kus bir to kos ne mes
csa lád ból, amely év kör Vö rös -
mar tyt, Kos sut hot, De á kot, Czu -
czort és Tol dyt ad ta a nem zet nek.
Ő szo ro san en nek a nem ze dék -
nek volt a tag ja és egyik erős sé -
ge…” Túl zá sok nél kül iga zat írt az
iro da lom tör té nész. Baj za a re -
form kor év ti ze de i nek fő sze rep lői
közt tart ha tó szá mon. 

A fe ren ces ren di ek, majd a pi -
a ris ták is ko lá it ki já ró, az egye tem
el vég zé sé vel ügy vé di es küt tett fi -
a tal em ber, mond hat ni, pá lya té -
vesz tett, hi szen a jog nál mind job -
ban ér de kel ték a ver sek. El ső ként
Ka zin czy kel tet te fel az ér dek lő -
dé sét, majd pél da ként te kin tett Vic -
tor Hu gó ra is. Egye te mi évei alatt a
nem ze ti iro da lom egyik ké sőb bi ki -
vá ló ápo ló ja, Toldy Fe renc (1805–
1875) – akit mel les leg Sche del Fe renc -
ként je gyez tek be ere de ti leg az anya -
könyv be – vált jó ba rát já vá (s ma radt
élet hosszig). Toldy lát ta, hogy ba rát -
já nak kü lön le ges ér zé ke van a ver se -
lés hez. Nem ha bo zott ezért be mu tat -
ni Kis fa lu dy Ká roly nak (1788–1830). 

Kis fa lu dy, az Au ro ra iro dal mi
zseb könyv ki adó ja és a leg na gyobb
ma gyar nak, gróf Szé che nyi Ist ván nak
a hí ve öröm mel fo gad ta Baj zát, be -
von ta kö re i be. Kri ti kai la pot sze re tett
vol na ala pí ta ni, en nek ki adá sa azon -
ban már Baj zá ra ma radt. A Kri ti kai
La pok cí met vi se lő, 1831-ben út já ra
in dí tott s 1836-ig élő fo lyó irat leg több
cik két ma ga a szer kesz tő, Baj za ír ta,
de se gít sé gé re volt Toldy és az úgy -
szin tén ügy vé di vizs gát tett Vö rös -
mar ty Mi hály (1800–1855), aki még
só go rá vá is vált Baj zá nak. 

Ki vé te les hár mas lett ez. Ki vé te les
az íz lé sük is; aho gyan csak tud ták,
„ir tot ták”a te het ség te len sé get. Lel tek
is ha ra gos ra szép szám mal, mert
nem res tell tek bá tor, éles kri ti ká kat
meg fo gal maz ni és ki szo rí ta ni az iro -
da lom ból a ko ro sabb, fő úri író tár sa -
kat. Cso da, hogy az tán lap juk ha sáb -
ja in szá mos per fo lyik le, köz tük a
Con versa tions-le xi ko ni per? Köl csey
Fe renc (1790–1838) nem is ha bo zik
„csa ta pi ac nak” mi nő sí te ni a Kri ti kai
La po kat. Baj zá ék azon ban nem szív -
ba jo sak, még örül nek is a „rek lám -
nak”, mely csak erő síti nyom ta tott fó -
ru mu kat.

Az ön tu dat ra éb re dő nem zet ko -
ra, a mo dern, pol gá ri Ma gyar or -
szág meg te rem té sé hez el ve ze tő idő -
szak ez. Óri á si tett vágy fe szült Baj -
zá ék fi a tal nem ze dé ké ben; a tett vágy,
a re for mó haj el ső sor ban a tár sa da -
lom, il let ve a gaz da ság át ala kí tásá ra
irá nyult. Ma gyar or szá gon a mű vé -
szek, a tu dó sok, az iro dal má rok – így
Baj zá ék is – je len tős sze re pet vál lal -
nak a re form tö rek vé sek ben. S ter mé -
sze te sen az olyan po li ti ku sok is,

mint az 1830-as évek től igen csak
nagy ak ti vi tást mu ta tó Kos suth La -
jos (1802–1894), aki nek egy re na -
gyobb a sze re pe az or szá gos köz vé -
le mény ala kí tá sá ban, a nyil vá nos ság
meg te rem té sé ben. 

Az 1832–36. évi or szág gyű lés re -
form tö rek vé se it a csá szá ri ud var el -
len zi, a leg több ja vas la tot vissza -
uta sít ja, be fe je zé sét kö ve tő en pe -
dig el fo gat ja az or szág gyű lé si if ja kat.
Eb ben a hely zet ben lett ége tő szük -
ség egy el len zé ki, po li ti kai té má kat
is fel vo nul ta tó új lap ra, az Athe na -
e um ra. A Baj za fő szer kesz té sé vel
1837. ja nu ár 1-jé vel nap vi lá got lá tott
– cen zo rok és be sú gók fo lya ma tos fi -
gyel mé vel ki tün te tett – po li ti kai-
tár sa dal mi-iro dal mi fo lyó irat ban a
ha zai, össz tár sa dal mi té má kon túl fo -

lya ma to san te ret kap tak nyu ga ti po -
li ti kai vo nat ko zá sok, je len tek meg út -
le írá sok, ol vas ha tó volt szép szá mú
szí ni kri ti ka s ter mé sze te sen szép iro -
da lom is. 

Sok je les sze mély – Iri nyi Jó zsef től
Vaj da Pé te rig – írá sa gaz da gí tot ta a
la pot meg je le né sé nek bő hat esz ten -

de je alatt. S nem sza bad meg fe led -
kez ni ar ról, hogy töb bek e lap ban je -
len tek meg elő ször. Elég csak a leg -
ki emel ke dőbb re, ma gá ra Pet ro vics
Sán dor ra gon dol nunk. Pet ro vics
Sán dor ta nu ló ra, aki pon to san ek kép -
pen ír ta alá Pá pán 1842. má jus 5-én
azt a le ve let, ame lyet az or szág leg -
el ső szép iro dal mi lap já nak szer kesz -
tő sé gé be pos tá zott „Te kin te tes Szer -
kesz tő Úr” meg szó lí tás sal Baj za Jó -
zsef nek: „Ha cse kély mun kács ká im a
meg je le nés re ér de me sek, ké rem őket
az Athe na e um ban fel ven ni…”

És igen, a „Te kin te tes Szer kesz tő
Úr” ér de mes nek ta lál ta er re A bo ro -

zó cí mű ver set, me lyet a hó nap vé gén
már or szág-vi lág ol vas ha tott nyom -
ta tás ban. A pá pai ta nu ló nak ez a
nyom da fes té ket lá tott el ső al ko tá sa,
ek kor még Pet ro vics alá írás sal. No -
vem ber 8-án vi szont ugyane ha sá bo -
kon, a Ha zám ban cí mű ver se alatt
már Pe tő fi ként sze re pelt a szer ző.

Lap ki adói-szer kesz tői mun ká ja
Baj zát nem kö töt te le tel je sen. Erő -
sen fog lal koz tat ta őt a szín há zi vi lág.
Írt is egy ta nul mányt Dra ma tur gi ai
és lo gi kai lec kék ma gyar szín bí rá lók
szá má ra cím mel. Köz ben fel épült az
év ti ze dek kel ko ráb ban óhaj tott ma -
gyar já ték nyel vű szín ház az ak ko ri
Ke re pe si úton, s Baj zát ne vez ték ki
igaz ga tó já nak. 

Baj za lel ke sen vág na be le a mun ká -
ba, azon ban kor lá to zott fel adat kö re és

az azt öve ző, foly to nos konflik tu -
sok kö vet kez té ben – me lyek el ső -
sor ban a ma gyar nyelv ügyét tá -
mo ga tó tö rek vé se i ből, a ma gyar
nyel vű drá ma mű ve ket fel vo nul tat -
ni szán dé ko zó ter ve i vel szem ben
ke let kez nek – alig egy év után le -
kö szönt a poszt ról. De azért még
előt te ki dol goz ta a szín ház mű kö -
dé si sza bály za tát, s bár di rek to ri
poszt já tól el bú csú zott, azért csak-
csak raj ta hagy ta vi gyá zó sze mét
a ma gyar drá ma ügyén. Alig kel -
lett tíz esz ten dő, és új ra szín ház -
nál, a Nem ze ti Szín ház al igaz ga -
tói po zí ci ó já ban ta lál juk. 

Ter mé sze te sen mind eköz ben a
po li ti kai élet sem áll le, s ha így
van, ő sem fojt ja ma gá ba a vé le -
mé nyét, sőt! 1848-hoz kö ze ledve
Baj za ott van, ahol len nie kell:

Kos suth La jos mel lett. Ez a por ce lán -
kék sze mű, ko rán ko pa szo dó, hiú kis
em ber – aho gyan a meg bol do gult
Ka to na Ta más tör té nész jel le mez né
Kos sut hot – pon to san tud ta, hogy ki -
re van szük sé ge ek kor tájt „alá dol go -
zó ként”, se gí tő mun ka társ ként. Baj -
za a pol gá ri sza bad ság jo go kért küz -
dő leg na gyobb po li ti kai ve zér leg főbb
szó csö vé nek szá mí tó, a sa ját ne vé vel
fém jel zett for ra dal mi na pi lap nak, a
Kos suth Hír lap já nak a fő szer kesz tői
poszt ját kap ta.

Kos suth a saj tó tól is re mél te né ze -
te i nek nép sze rű sí té sét, így a leg -
több ször har cos ma ga tar tá sú Baj za
test hez ál ló fel ada tot ka pott. Pro fiz -
mu sá val csak ha mar fel fut tat ta a Hír -
la pot, úgy, hogy tar tal má val, sok ol -
da lú ha zai és kül föl di hír szol gá la tá -
val a for ra da lom és sza bad ság harc va -
la mennyi saj tó or gá nu ma kö zül a
leg el ső he lyet fog lal ta el, s a sza bad -
ság harc ra va ló fel ké szí tés leg ha tá so -
sabb esz kö zé nek bi zo nyult. Annyi ra
je len tős volt a Baj za ál tal szer kesz tett
új ság, hogy az oszt rá kok meg kí sé rel -
ték ha mi sí ta ni, így pró bál va meg té -
vesz te ni az ol va só kö zön sé get.

Baj za le he tett vol na a for ra dal mi
vész tör vény szék el nö ke is, de ezt
nem vál lal ta. Hi á ba szak má ja az
ügy véd ség, to vább ra sem az ő vi lá ga
az ítél ke zés. A sza bad ság küz de lem
be fe jez té ig mind vé gig az író asz tal nál
fog la la tos ko dik. 

A fegy ver le té tel után a Kos suth-hí -
vek, a fel ke lők utá ni haj sza, a fe le lős -
ség re vo ná sok mély sé ge sen el ke se rí -
tet ték. Az ő éle te is ve szély ben for -
gott, Hay na u ék bu ká sá ig me ne kü lés -
ben volt, buj kált; ve le volt Vö rös mar -
ty is. A rém ura lom okoz ta der medt
fé le lem mind ket tő jük egész sé gét ki -
kezd te. Baj za ideg rend sze re meg -
bom lott, ha lá lá ig – há rom év vel él -
te túl Vö rös mar tyt –, 1858 ta va szá ig
tel jes szel le mi sö tét ség ben élt. 

Sír osz lo pa a Ke re pe si te me tő ben
őr zi em lé két. Re mél jük, szü le té sé nek
e je les év for du ló ján ke rült rá leg alább
egy szál vi rág…

g Ke re csé nyi Zol tán 

KétszáztízéveszületettBajzaJózsef

Baj za Jó zsef

Ahit
Ha re mé nyid ár bo cát
Sors vi szá lya szét tö ré,
Nézz a csil la gok kö ré:
Ők lesz nek ve zé re id,
Ha szi ved ben él a hit.
De kit ál böl csel ke dés
Hit ben is meg in ga tott,
Az vi har tól há nya tott,
Té ve lyeg ve zér te len,
Ön ma gá ba’ sincs je len.
Né ki túl si ron s időn
Nem csil lám lik eny he fény,
Ég és üdv agy köl te mény
S min den szent a föld fe lett
Álom s csá ba kép ze let.
Őrizd szí ved Is te nét! – 
Hogy ha lel ked csüg ge dez,
Hí ven ápol ő s fe dez,
Szá na kod va nyújt ke zet,
És örök csend hez ve zet.

pá lyá za ti fel hí vás – kó rus mű írá sá ra
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Re for má ci ói Em lék bi zott sá ga pá -
lyá za tot hir det egy ház ze nei kó rus mű vek írá sá ra.

A kó rus mű szö ve ge sza ba don vá laszt ha tó: le het bib li ai idé zet, li tur gi -
kus szö veg, a re for má ció főbb ta na it fel mu ta tó idé zet, va la mely gyü le -
ke ze ti éne künk (EÉ vagy GyLK) szö ve ge, vers vagy imád ság. Az egyet -
len meg kö tés az, hogy a kó rus mű ma gya rul (is) éne kel he tő le gyen.

Az elő adó-ap pa rá tus sze rint há rom le he tő sé get kí ná lunk, mind há rom
meg ol dás azo nos el bí rá lás alá esik:

– a cap pel la kó rus mű (egy ne mű vagy ve gyes kar),
– or go na kí sé re tes kó rus mű,
– kó rus mű ka ma ra együt tes (2–9 hang sze res) kí sé re té vel.
A kó rus mű nem fog lal koz tat hat szó ló éne kest.
A pá lya mű vek kom po ná lá sa kor gon dol ni kell ar ra, hogy meg szó lal -

tat ha tók le gye nek egy „át la gos” gyü le ke ze ti kó rus szá má ra is (15–20 fős
együt tes), és be il leszt he tők le gye nek az evan gé li kus is ten tisz te le ti li tur -
gi á ba. A kó rus mű idő tar ta ma: 2–5 perc.

Egy ze ne szer ző egy mű vel pá lyáz hat.
A pá lyá zat jel igés: a mű cím lap ján és a kot ta el ső ol da lán a ze ne szer -

ző ne ve he lyett csak jel ige le gyen ol vas ha tó. A be kül dött kot ta anyag hoz
ké rünk mel lé kel ni egy le zárt bo rí té kot, amely nek kül ső ré szén a jel ige,
be lül pe dig a ze ne szer ző ne ve és ada tai (lak cím, el ér he tő ség), va la mint
egy nyi lat ko zat sze re pel, mely ben a ze ne szer ző ta nú sít ja, hogy a mű,
amellyel pá lyá zik, még sem mi lyen for má ban (be mu ta tó, kot ta ki adás,
hang fel vé tel) nem ke rült nyil vá nos ság ra.

A pá lyá zók hoz zá já rul nak ah hoz, hogy mű ve i ket a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház jog díj men te sen fel hasz nál has sa ki adás ra (kot ta fü zet és/vagy
elekt ro ni kus for má ban) és elő adás ra.

A gya kor ló egy ház ze né szek ből és fel kért ze ne szer zők ből ál ló bí rá ló -
bi zott ság el nö ke Dras kó czy Lász ló egy ház ze nész, ze ne szer ző. A zsű ri tag -
jai: Kamp Sa la mon, Kecs kés Ba lázs és Ben ce Gá bor. A zsű ri mun ká ját
azon ének ka ra ink ve ze tői se gí tik, akik sa ját kó ru suk kal be mu tat ják a ki -
vá lasz tott mű ve ket.

A zsű ri dön té se vég le ges és meg fel leb bez he tet len. A zsű ri nek (ha úgy
íté li meg) jo gá ban áll bár me lyik dí jat meg osz ta ni vagy nem ki ad ni.

A nyer tes pá lyá zat dí ja (brut tó összeg):
1. he lye zett: 100 000 Ft
2. he lye zett: 70 000 Ft
3. he lye zett: 50 000 Ft

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je (a pos ta bé lyeg ző kel te): 2014. má -
jus 15. Ered mény hir de tés ok tó ber ben.

A pá lyá za to kat a kö vet ke ző cím re kér jük kül de ni: Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház Re for má ci ói Em lék bi zott sá ga, 1125 Bu da pest, Szi lá gyi Er -
zsé bet fa sor 24.

pá lyá za ti fel hí vás – ze nés szín pa di mű írá sá ra
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Re for má ci ói Em lék bi zott sá ga pá -
lyá za tot hir det ze nés szín pa di mű vek írá sá ra.

A pá lyá zat cél ja, hogy elő se gít se olyan al ko tá sok lét re jöt tét, ame lyek
át él he tő vé te szik és el mé lyí tik a re for má ció ma is ér vé nyes ta ní tá sa it a
je len kor be fo ga dói (el ső sor ban fi a ta lok) szá má ra.

Az al ko tás le gyen igé nye sebb és egy sze rűbb kö rül mé nyek kö zött is elő -
ad ha tó (egé szé ben vagy rész le te i ben meg tud ja je le ní te ni egy gyü le ke ze ti
szín ját szó kör is), egyes da lai le gye nek al kal ma sak a kö zös ének lés re.

A pá lyá zat két lép csős: az el ső for du ló ban a pá lyá zó nak be kell nyúj -
ta nia az al ko tás ter ve ze tét, a szö veg köny vet – meg je löl ve a ze nei stí lust
és az elő adó-ap pa rá tust –, va la mint el kell ké szí te nie egy par ti tú ra sze -
rű en ki dol go zott rész le tet is. Az össze gyűlt pá lya mű vek ből vá laszt ja ki
a bí rá ló bi zott ság azo kat, ame lye ket ki dol go zás ra ja va sol.

A má so dik for du ló ra a zsű ri kész ter ve ze te ket is meg hív hat, il let ve jo -
gá ban áll ja va sol ni a szer zők nek, hogy ki vel fog ja nak össze. A ki dol go -
zott pá lya mű vek alap ján hir de tik ki a vég ső ered ményt.

Az al ko tás aján lott idő ke re te: 20–90 perc.

Pá lya dí jak (brut tó összeg): 
El ső for du ló – 1. díj: 70 000 Ft • 2. díj: 50 000 Ft • 3. díj: 25 000 Ft
Má so dik for du ló – 1. díj: 800 000 Ft • 2. díj: 400 000 Ft • 3. díj: 200 000 Ft

Az el ső for du ló pá lya mű ve i nek pos tá ra adá si ha tár ide je: 2014. ok tó ber 1.
A ki dol go zás ra aján lott ter vek ké szí tő it a bí rá ló bi zott ság 2014. no vem -

ber ele jén ér te sí ti.
A ki dol go zott mű be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2015. jú li us 31.
A pá lyá za to kat a kö vet ke ző cím re kér jük kül de ni: Ma gyar or szá gi Evan -

gé li kus Egy ház Re for má ci ói Em lék bi zott sá ga, 1125 Bu da pest, Szi lá gyi Er -
zsé bet fa sor 24.

Hí vo ga tó 
ta más-mi sé re

Az Egye te mi és Fő is ko lai Gyü -
le ke zet ben (Ma gyar tu dó sok
kör út ja 3.) feb ru ár 9-én 18 órai
kez det tel Ta más-mi sét tar tunk.
Ige hir de tő: Var ga Gyön gyi. Li -
tur gus: Dar vas Ani kó. Té ma:
Úton.

Éle tünk min tá za ta az út, és jó,
hogy nem egye dül kell raj ta
ban du kol nunk. Ez az út ar ról is
szól, hogy út köz ben so kat ta lál -
koz ha tunk Is ten nel, ön ma gunk -
kal, tár sa ink kal. Egy ilyen ta lál -
ko zás ra hí vunk sze re tet tel!
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k i  e g é  s Z Í t  é s  –  
Bő vÜlt A kép Zé si le He tő ség!

Hit ok ta tók kép zé se az eHe-n
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
(EHE) a 2014/15-ös tan év ben több fé le kép zést
in dít hit ok ta tói ok le ve lek meg szer zé sé re. 

1. ka te ké ta – 
lel ki pász to ri mun ka társ alap szak (BA)
Kép zé si idő: 6 fél év • Meg szer zen dő kre -
di tek szá ma: 180 • A kép zés Bu da pes ten,
nap pa li és le ve le ző ta go za ton fo lyik.

A kép zés cél ja olyan fel ké szült gyü le ke -
ze ti hit ok ta tók, il let ve lel ké szi mun ka tár -
sak kép zé se, akik gyü le ke ze ti lel kész vagy
hit ta nár fel ügye le te mel lett ön ál ló hit ok ta -
tói szol gá la tot lát hat nak el, il let ve se gít he -
tik a lel kész ad mi niszt ra tív, lel ki gon do zói,
gyü le ke zet épí té si mun ká ját.

2. Hit ta nár-ne ve lő ta nár 
mes ter szak (MA)
Kép zé si idő: 5 fél év • Meg szer zen dő kre di -
tek szá ma: 150 • A kép zés nap pa li ta go za -
ton, az EHE és az Eöt vös Lo ránd Tu do -
mány egye tem Pe da gó gi ai és Pszi cho ló gi -
ai Ka rá nak (EL TE PPK) kö zös kép zé se ke -
re té ben Bu da pes ten tör té nik.

A mes ter kép zés azok nak nyújt to vább ta -
nu lá si le he tő sé get, akik ka te ké ta – lel ki pász -
to ri mun ka társ vagy kán tor alap sza kon vé -
gez tek, to váb bá akik ren del kez nek fő is ko lai
hit ta ná ri ok le vél lel, egye te mi szin tű teo ló gus-
lel kész ok le vél lel vagy va la mi lyen más, egye -
te mi szin tű vagy BA vég zett ség gel.

A je lent ke zés nél fel té tel nél kül el fo ga dott
a ka te ké ta – lel ki pász to ri mun ka társ BA ok -
le vél.

A je lent ke zés hez fel té tel lel el fo ga dott ok -
le ve lek a kö vet ke zők: 

•  Teo ló gus-lel kész egye te mi ok le vél lel,
fő is ko lai szin tű hit ta nár/hit ok ta tó ok le vél -
lel és kán tor BA ok le vél lel ren del ke zők nél
elő fel té tel 10 kre dit nyi pe da gó gi ai-pszi cho -
ló gi ai mo dul el vég zé se, ame lyet szük ség
ese tén az EL TE PPK biz to sít. 

•  Más alap sza kok ról va ló je lent ke zés ese -
tén a be lé pés fel té te le leg alább 50 kre dit
meg szer zé se az aláb bi is me ret kö rök ből: ala -
po zó rend sze res teo ló gi ai és/vagy fi lo zó fi -
ai is me re tek, tör té ne ti teo ló gi ai is me re tek,
bib li kus teo ló gi ai is me re tek, gya kor lati
teo ló gi ai is me re tek.

3. osz tat lan, egy sza kos 
hit ta nár-ne ve lő ta nár kép zés 
Kép zé si idő: 10 fél év • Meg szer zen dő kre -
di tek szá ma: 300 • A kép zés az EHE-n, nap -
pa li ta go za ton fo lyik ön ma gá ban, más ta -
ná ri szak párt ag gal va ló pá ro sí tás nél kül.

4. osz tat lan, köz is me re ti 
szak párt ag gal pá ro sí tott 
hit ta nár-ne ve lő ta nár kép zés
Kép zé si idő: 10 fél év • Meg szer zen dő kre -
di tek szá ma: 300 • A kép zés nap pa li ta go -
za ton, az EHE és az EL TE kö zös kép zé se
ke re té ben Bu da pes ten fo lyik az aláb bi
szak pá rok kal pá ro sít va: 

 an gol nyelv és kul tú ra ta ná ra  bio ló gia -
ta nár (egész ség tan)  ének-ze ne ta nár  fi -
zi ka ta nár  föld rajz ta nár  fran cia nyelv és
kul tú ra ta ná ra  in for ma ti ka ta nár  ké mia -
ta nár  la tin nyelv és kul tú ra ta ná ra  ma -
gyar ta nár  ma te ma ti ka ta nár  né met és
nem ze ti sé gi né met nyelv és kul tú ra ta ná ra
 né met nyelv és kul tú ra ta ná ra  ter mé szet -
is me ret-kör nye zet tan ta nár  tör té ne lem ta -
nár és ál lam pol gá ri is me re tek ta ná ra 

To váb bi in for má ci ók az EHE hon lap ján (te -
ol.lu the ran.hu) ta lál ha tók.

Az 1. és 2. eset ben a mel lék le tek kel el lá tott,
ki töl tött sa ját je lent ke zé si lap nak, va la mint a
pi ros pos ta utal vá nyon fel adott 4000 Ft fel vé -
te li el já rá si díj nak feb ru ár 15-ig kell az EHE
Rek to ri Hi va ta lá ba be ér kez nie (1141 Bu da pest,
Ró zsa völ gyi köz 3.; te le fon: 469-1051, fax: 363-
7454, mo bil: 20/824-9263).

A 3. és 4. eset ben azon ban a je lent ke zés
a köz pon ti fel vé te li el já rá son ke resz tül tör -
té nik, te hát a köz pon ti je lent ke zé si la pot kell
az Ok ta tá si Hi va tal ré szé re el kül de ni (1380
Bu da pest, Pf. 1190), szin tén feb ru ár 15-ig.

b A „ma gyar fes tő mű vé szet hal ha tat lan
mes te rét” min dig is nagy becs ben tar tot -
ta szü lő vá ro sa, Nyír egy há za. No ha Ben-
czúrGyula (1844–1920) még csak nem is
em lé kez he tett a te le pü lés re, hi szen Ben-
czúr Vilmos pa ti kus csa lád ja a mind -
össze két esz ten dős gyer mek kel köl tö -
zött Kas sá ra in nen, a pros pe rá ló me ző vá -
ros, majd me gye szék hely szel le mi elit je
öröm mel is mert rá a Hunyadi László
búcsúja, a II.RákócziFerenc elfogatása
vagy épp a Budavárvisszavétele fes tő jé -
ben a vá ros szü löt té re. Szü le té sé nek száz -
het ve ne dik év for du ló ján pe dig már az
evan gé li kus Nagy temp lom is szín he lye
lett a Jó sa And rás Mú ze um ál tal – „Ben -
czúr is mét köz tünk van” mot tó val – szer -
ve zett meg em lé ke zés nek. 

Ben czúr Gyu la ko rá nak ün ne pelt és el is mert fes -
tő mű vé sze volt, a 19. szá za di ma gyar aka dé mi -
kus tör té ne ti fes té szet ki emel ke dő alak ja. A mün -
che ni Kép ző mű vé sze ti Aka dé mia el vég zé sét
kö ve tő en, fran cia or szá gi és olasz or szá gi ta nul -
mány út jai után a mün che ni aka dé mi án ta ní tott,
il let ve II. La jos ba jor ki rály meg bí zá sá ból szá mos
je len tős tör té nel mi tár gyú ké pet fes tett, majd
Tre fort Ágos ton ma gyar kul tusz mi nisz ter aján -
la tát el fo gad va ha za tért, hogy 1883-tól az el ső ha -
zai mes ter is ko lát vi gye Bu da pes ten. A si ke res pá -
lyát hí res fest mé nyek, je len tős mű vé sze ti dí jak
és ki rá lyi ki tün te té sek is jel zik – a kor társ kö zön -
ség osz tat lan el is me ré se mel lett. 

A Ben czúr-ha gyo mányt ku ta tó hely tör té né -
szek elénk tár ják, 1901-ben mi ként mél tat lan -
ko dik a Nyír vi dék cí mű he lyi lap, hogy mi ért
nincs meg je löl ve Ben czúr szü lő há za, mi ért
nincs még ut ca sem el ne vez ve ró la. Más fel jegy -
zé sek pe dig ar ról szól nak, hogy a vá ros elöl já -
rói már az 1880-as évek ben meg-meg ke res ték
a fő vá ros ban. Az evan gé li kus Nagy temp lom
bel se jé nek fel dí szí té se kor ál lí tó lag ar ról is szó
volt, hogy Ben czúr fest het né az ol tár ké pet… 

Hogy nem így lett, ab ból nem kö vet ke zik
sem mi, in kább csak ér de kes, aho gyan
Mar gócsy Jó zsef írt sa já tos hu mor ral Ut -
cák, te rek, em lék táb lák cí mű vá ros -
tör té ne ti alap mű vé ben a vá ros és szü -
löt te vi szo nyá ról: „Ben czúr nak ké sőbb
sem vol tak iga zán szo ros kap cso la tai
szü lő vá ro sá val; va la hogy úgy, mint az
egy sze ri anek do ta mond ja a tá vo li atya -
fi ság ról és az elő ke lő em ber ről. Hogy
tud ni il lik a fa lu si ak tar tot ták az atya fi -
sá got, a messze sza kadt ro kon pe dig a
tá vol sá got.” 

* * *

Ha nem tud juk is el foj ta ni mo so lyun kat
e so rok ol vas tán, igaz ság ta la nok len -
nénk, ha nem mél tá nyol nánk az ak ko -
ri Nyír egy há za igye ke ze tét. Mint azt
múlt ked den az evan gé li kus Nagy temp -
lom ban el hang zott elő adá sá ban a me -
gyei le vél tár igaz ga tó ja, Kuj bus né dr. Me csei Éva
is hall ga tó sá ga elé tár ta, ami kor Ben czúr Gyu -
la csil la ga fel ra gyo gott – te hát épp a Mes ter si -
ke rek kel öve zett pá lya fu tá sa ide jén –, Nyír egy -
há za is re mek kor sza kát él te. Az evan gé li kus tó -
tok kal új ra te le pí tett vá ros a pol gá ro so dás út ját
jár ta, fej lő dött gaz da sá ga, szer ve ző dött ön -
igaz ga tá sa, in téz mény rend sze re, fel vi rág zott
– el ső sor ban épp az erős evan gé li kus kö zös ség
jó vol tá ból – szel le mi és kul tu rá lis éle te. 

– A Nyír vi dék-cikk utá ni nyol ca dik év, 1909
je les dá tum lett az evan gé li kus Ben czúr és Nyír -
egy há za kap cso la tá ban, hi szen a kép vi se lő- tes -
tü let ok tó ber 1-jei ülé sén Máj ersz ky Bé la pol -
gár mes ter fel ter jesz tet te Ben czúr Gyu la fes tő -

mű vészt, a bu da pes ti fes té sze ti mes ter is ko la
igaz ga tó ját, az I. osz tá lyú Fe renc Jó zsef-rend és
a Csá szá ri és Ki rá lyi Oszt rák–Ma gyar Dísz jel -
vény Mű vé sze tért és Tu do má nyért el ne ve zé -
sű ki tün te tés tu laj do no sát, a mün che ni és a bé -
csi mű vé sze ti aka dé mia tisz te let be li és a ma -
gyar fő ren di ház örö kös tag ját, a vá ros szü löt -
tét a dísz pol gá ri cím re. Ak ko ri ban ezt nem osz -
to gat ták – fű zi hoz zá Kuj bus né dr. Me csei Éva
–, az in dok lás pe dig így szólt: „A fes tő mű vé -
szet te rén vi lág hí rű és örök be csű mű vé sze ti al -
ko tá sa i val nem csak ma gá nak, ha nem ha zánk -
nak és szü lő vá ro sá nak is di cső sé get szer zett.”

Hogy ez mit je lent va ló já ban, ar ról Ma dár
Xi me na mű vé szet tör té nészt, az egye dül ál ló
Ben czúr-gyűj te ményt gon do zó Jó sa And rás
Mú ze um mun ka tár sát kér dez tük: 

– A szak iro da lom a ma gyar aka dé mis ta
mű vé szet hez kap csol ja Ben czúrt. Igen je len tős
a tör té nel mi tár gyú és a port ré fes té szet ben al -
ko tott élet mű ve. Az biz tos, hogy Mün chen ben
ki vá ló mes ter ség be li tu dás ra tett szert. Áb rá -
zo ló ana tó mi ai fel ké szült sé ge, ké pe i nek anyag -
sze rű sé ge emel he tő ki. Ben czúr ké pe in a bár -
sony az bár sony, a se lyem pe dig se lyem! Hogy
olyan si ke res volt, an nak nyil ván az a ma gya -
rá za ta, hogy meg fe lelt a kor el vá rá sa i nak, íz -
lé sé nek, ugyan ak kor meg volt a sa ját egyé ni sé -
ge. Kom po zí ci ós kész sé gét eme lem ki, azt a bra -
vúr ját, aho gyan el éri, hogy fest mé nye i nek
mel lék alak jai a fő alak ra te rel jék a fi gyel mün -
ket. Szín vi lá gá ból a sa já tos sár gát, il let ve az
arany irán ti von zal mát kell meg em lí te nünk, il -
let ve káp rá za tos ecset ke ze lé sét.

A dísz pol gá ri cím át adá sá nak meg ad ták a
mód ját a városban. 

Nyír egy há zán ren dez ték meg 1909 ok tó be -
ré ben a Nem ze ti Sza lon 39. vi dé ki ki ál lí tá sát a
he lyi Bes se nyei Kör tá mo ga tá sá val. Több mint
száz öt ven ne ves mű vész több mint há rom száz
al ko tá sát ál lí tot ták ki, a nyolc Ben czúr-kép
azon ban – a ko ra be li tu dó sí tá sok sze rint –
meg kü lön böz te tett je len tő ség gel bírt. 

A Mes tert me leg fo gad ta tás ban, gran di ó zus
ün nep lés ben ré sze sí tet ték. A dísz pol gá ri ok le -
vél át adá sát a fes tő szü lő há zán el he lye zett

em lék táb la le lep le zé se kö vet te. A ké sőbb le -
bom bá zott há zat túl él te a táb la, Mar gócsy
Jó zsef már idé zett köny vé ből pe dig is mer jük a
szö ve gét, me lyet most, a száz het ve ne dik szü -
le té si év for du ló ra ál lí tott em lék táb la fel ira ta is
szó sze rint vissza idéz. 

No ha ez volt Ben czúr utol só lá to ga tá sa
szü lő vá ro sá ban, je len tő sen meg erő sí tet te a
fes tő it te ni kul tu szát, amely nem sza kadt meg
1920-ban be kö vet ke zett ha lá la után sem, és az
öz ve gyé vel, va la mint le szár ma zot ta i val, ro -
kon sá gá val ápolt jó kap cso lat ré vén a vá ros sa -
ját gyűj te mé nyé nek épí té sét is le he tő vé tet te.
1921-től kez dő dő en több Ben czúr-re lik vi át – a
mű vész raj zo ló szé két, fes tő pa let tá ját, ecse te -

ket, pá pa sze mét, váz lat köny vét – ka pott a
vá ros. A Nyír egy há zá nak aján dé ko zott tár gyak
kö zött sze re pelt pél dá ul az a sap ka is, me lyet
Ben czúr Gyu lá né hor golt fér jé nek. Eb ben lát -
ha tó a mű vész azon az ön arc ké pén, amely ma
már a fi ren zei Uffi zi kép tár ban ta lál ha tó. 

A fest mé nyek kel vá sár lás út ján is fo lya ma -
to san gaz da gí tott gyűj te mény nek 1950 óta
gaz dá ja a Jó sa And rás Mú ze um. Az ál lan dó ki -
ál lí tást fo lya ma to san meg újít ják, leg utóbb az
épü let 2008-ban be fe je zett re konst ruk ci ó ja
adott er re al kal mat.

* * *

Az ál lan dó Ben czúr-ki ál lí tás nak be cses da rab -
ja a mű vész fes tő áll vá nya, me lyet 1929-ben Ben -
czúr Idá tól ka pott meg Bencs Kál mán ak ko ri
pol gár mes ter. Azt kell ró la tud ni, hogy fe hér
olaj jal Ben czúr ma ga fes tet te rá a ne vét. 

De még en nél is több fi gyel met ér de mel az
egyik fon tos mű nek, a Pat ro na Hun ga riae cí -
mű, 1920-ban ké szült fest mény nek a tör té ne -
te. Az olaj ké pet egy bu da pes ti mű gyűj tő től két -
ezer-öt száz pen gő ért vá sá rol ta Nyír egy há za kö -
vet ke ző pol gár mes te re, Szo hor Pál, an nak biz -

tos tu da tá ban, hogy a vá ros nak ennyi
pén ze nincs er re a cél ra. A Nyír vi dék ha -
sáb ja in szá molt be Szo hor a vá sár lás ról,
köz zé té ve, hogy a Nyír egy há zi Ta ka rék -
pénz tár Egye sü let nél va gyo ni sza va -
tos sá got vál lalt, ezért ada ko zás ra ké ri a
vá ros pol gá ra it a fest mény meg tar tá sa
ér de ké ben. Alig egy hó nap múl tán
össze jött az el ső ezer pen gő, a buz gó ság
pe dig nem lany hult, az új ság fo lya ma -
to san kö zöl te az ada ko zók ne vét.

– A Ben czúr-gyűj te mény ben ko rai
raj zai, il let ve kü lön bö ző kor sza kok ból
va ló váz la tai, ta nul má nyai mel lett fon -
tos mű ve it is őriz zük, ami lyen pél dá ul
a Nyu las Ma don na, a Kun Lász ló, a Ká -
ro lyi há zas pár port réi vagy épp a Le ány -
ka port ré – mond ja a mű vé szet tör té nész.

A Mes ter szü le té sé nek száz het ve ne -
dik év for du ló já ra ren de zett ün nep ség

ke re té ben a Jó sa And rás Mú ze um ban meg nyílt
idő sza ki ki ál lí tás ra Mis kolc ról, Za la eger szeg ről,
va la mint a fő vá ro si Ma gyar Nem ze ti Ga lé ri á -
ból ér ke zett a fes tő fe je de lem ti zen két al ko tá sa.
Ezek az élet mű olyan kor sza ka it is meg mu tat -
ják a Ben czúr Gyu la iránt má ig ér dek lő dő
nyír egy há zi ak nak, ame lyek az ál lan dó anyag ból
hi á nyoz nak. A II. La jos meg hí vá sá ra Ba jor or -
szág ban töl tött idő sza kot idé ző Schle iss he i mi in -
té ri eurt vagy épp a Szi nye i vel kö zös mű te rem -
ben meg élt idő sza kot pél dá zó Fa törzs ta nul -
mányt, az 1881-ben gyer me ke i ről, 1901-ben
fe le sé gé ről fes tett ké pe it áp ri lis 28-ig te kint he -
tik meg az ér dek lő dők Nyír egy há zán.

g Veszp ré mi Er zsé bet

„Benczúrismétköztünkvan”

1909-es jegyzőkönyvi bejegyzés Benczúr Gyula nagytemplomi látogatásáról

A Vasárnapi Újság tudósítása 1909-ből (LVI/42.)
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„Fö löt ted ott ra gyog az Úr, di cső sé ge
meg lát szik raj tad.” (Ézs 60,2)

Víz ke reszt ün ne pe után az utol só
hé ten az Út mu ta tó reg ge li s he ti igéi
a meg di cső ült Krisz tus sze mé lyét tár -
ják elénk, aki Is ten kép má sa és di cső -
sé gé nek ki su gár zá sa. Ben ne ra gyo gott
re ánk az Úr is ten di cső sé ge, s ő örök vi lá gos sá gunk! „Az Úr nak ne ve le gyen ál -
dott örök ké!” (GyLK 746) „Is ten gyúj tott vi lá gos sá got a mi szí vünk ben, hogy
Jé zus Krisz tus ar cán fel is mer jük az ő di cső sé gé nek ra gyo gá sát.” (2Kor 4,6; LK)
Há rom ta nít vány lát hat ta Jé zus meg di cső ü lé sét egy ma gas he gyen: „És sze mük
lát tá ra el vál to zott: ar ca fény lett, mint a nap, ru há ja pe dig fe hé ren ra gyo gott,
mint a fény.” Aty ja hang ját is hal lot ták a fé nyes fel hő ből: „Ez az én sze re tett Fi -
am, aki ben gyö nyör kö döm, reá hall gas sa tok!” (Mt 17,2.5) Dr. Lu ther ta nít: „Óva -
kodj at tól, hogy csak úgy az ige nél kül ka lan doz va Krisz tust Is ten től el sza kítsd!
(…) Mert Krisz tus ban »la ko zik az is ten ség nek egész tel jes sé ge«. Raj ta kí vül nincs
Is ten, hogy meg ta lál hat nám, s hoz zá jut hat nék.” Is ten ere jé nek ez a kin cse cse -
rép edé nyek ben van, vall ja az Urat hir de tő Pál. „Jé zus ha lá lát min den kor tes -
tünk ben hor doz zuk, hogy Jé zus éle te is lát ha tó vá le gyen tes tünk ben.” (2Kor 4,10)
Ő a Lé lek ál tal vá lik je len va ló vá kö ve tői éle té ben; ki áb rá zo ló dik raj tuk, aki ben -
nük él (lásd Róm 8,29): „…mi köz ben fe det len arc cal, mint egy tü kör ben szem -
lél jük az Úr di cső sé gét mind nyá jan, ugyan ar ra a kép re for má ló dunk át az Úr
Lel ke ál tal di cső ség ről di cső ség re.” (2Kor 3,18) Azok nak ígé ri ő, akik meg ta lál -
ták a Mes si ást, és Is ten Fi á nak vall ják: hi te tek sze mé vel „meg lát já tok a meg -
nyílt eget és az Is ten an gya la it, amint fel száll nak, és le száll nak az Em ber fi á ra”.
(Jn 1,51; 1Móz 28,12.16) Nem csak Já kób, de min den em ber csak Jé zus ál tal me -
het Is ten hez! Mi ért? Mert „Az Atya sze re ti a Fi út, és ke zé be adott min dent. Aki
hisz a Fi ú ban, an nak örök éle te van, aki pe dig nem en ge del mes ke dik a Fi ú nak,
nem lát majd éle tet, ha nem az Is ten ha rag ja ma rad raj ta.” (Jn 3,35–36) Jé zus
e ki je len té se sze rint a ben ne hí vők örök üd vös sé ge már el kez dő dött, s a vég -
íté let kor vá lik nyil ván va ló vá. A fel ma gasz talt Krisz tus ki nyi lat koz tat ta Já nos
ál tal, ő a hű ta nú, s sze ret min ket: „Íme, el jön a fel hő kön, és meg lát ja min den
szem… Úgy van. Ámen.” S az örök Va gyok ön ki je len té se (lásd 2Móz 3,14) is el -
hang zott: „Én va gyok az Al fa és az Óme ga, így szól az Úr Is ten, aki van, és aki
volt, és aki el jö ven dő: a Min den ha tó.” (Jel 1,7–8) Krisz tus Urunk örök di cső sé -
ge ra gyo gott fel az egy há zi esz ten dő el ső sza ka szá ban, ő mond ja ma is: „Én va -
gyok a vi lág vi lá gos sá ga: aki en gem kö vet, nem jár sö tét ség ben, ha nem övé lesz
az élet vi lá gos sá ga.” Nem tit kol ja: „…ha nem hi szi tek, hogy én va gyok, meg hal -
tok bű ne i tek ben.” (Jn 8,12.24) Az ősi áro ni ál dás kí vá nás sal zá rul a ka rá cso nyi
ün nep kör: „Áld jon meg té ged az Úr, és őriz zen meg té ged! Ra gyog tas sa rád or -
cá ját az Úr, és kö nyö rül jön raj tad! For dít sa fe léd or cá ját az Úr, és ad jon ne ked
bé kes sé get!” (4Móz 6,24–26) Kér het jük ezt mi is: „Uram, a te ne ved ben / Áldd
meg szol gá i dat, / Ki ket bűn től meg vál tott / Egy szü lött szent Fi ad!” (EÉ 323,4) 

g Ga rai And rás

HEtI ÚtrAVALÓ
Egy tár sa ság ban a po li ti kai irány za -
tok ról be szél get tünk. Egyi kőnk meg -
döb ben tő kép pel ér zé kel tet te a lé nye -
get, ami kor azt mond ta va la me lyik
tö mö rü lés ről: „Azok nak más a fog -
so ruk!”

Mi vel an nak ide jén bio ló gus nak ké -
szül tem, és Emi né ni na gyon be lénk
ver te a nö vény- és ro var ha tá ro zó kon
túl az ál lat ha tá ro zót is, nem esett
ne he zem re meg ér te ni a cél zást: az
em lős ál la tok több sé gét a fog so ruk
alap ján is meg le het kü lön böz tet ni. Ha
a Bib li á ban oly sok szor sze rep lő két
szim bo li kus te remt ményt vesszük, a
bá rányt és a far kast, egy ér tel mű az
üze net. Más a rág csá lók, a ké rő dzők,
és más a ra ga do zók fog so ra. 

Ó, de cso dá la tos a Sze mé lyes Ter -
ve ző mun ká ja, a te rem tett vi lág! Ő
min dent ala pos át gon dolt ság gal te -
rem tett. Az em ber csak ta nul hat tő -
le. S tu dod, ked ves Ol va sóm, a min -
den ko ri em ber sze ret for dít va gon -
dol kod ni. A fog sor ese té ben in kább
sze re ti azt mon da ni, hogy a rá gós
nyers hús, a ke mény inak, az el len ál -
ló an ti lop bőr ala kí tot ta ki a tig ris fog -
so rát, ugyan úgy, mint aho gyan a
bé ge tő ét a fű cso mó. Ta lán a fél té -
keny ség mi att nem sze ret ar ra gon -
dol ni, hogy egy sze mé lyes Va la ki
ter vez te el, hogy az egyes le té pen dő
és meg rá gan dó táp lá lék hoz mi lyen
ha ra pó esz közt kell az áll ka pocs nak
ne ve zett tok mány ba fog lal ni.

Ó, de cso dá la tos a Sze mé lyes Ter -
ve ző mun ká ja ak kor is, ha az em be -
ri fog sor ra gon do lok!

Kis uno ká im sor ra je len nek meg
előt tem lö työ gő tej fo gak kal és fog hí -
jak kal. Ami kor több szö ri un szo lás
után ala po san meg kell vizs gál nom
egy-egy kis ke nyér pusz tí tó be ren de -
zést, szin te fi zi ka i lag ér zem én is a
szám ban a lö työ gő tej fo gat, pe dig
már el pusz tí tot tam a ke nye rem és a fo -
ga im ja vát. Még gyer mek ko rom ban
fog lal koz ta tott a kér dés, hogy a Te rem -
tő mi ért ap róz ta el ennyi re ezt az em -
be ri „ha ra pó fo gót”. „A csu dá nak kell
har minc ket tő be lő le! – vél tem. – A
tek nő sö ké sok kal prak ti ku sabb. Alul,
fölül egyet len fog ká va is meg ten né.” 

Édes anyám ve zet te nap ló ból ke rült
elő a kö vet ke ző szto ri, mely egy fa -
lu si lag zis él mény gyer me ki nyo ma it
őr zi. Idé zet: „Já nos ka és Pé ter ke
ked venc já ték kuc kó juk ban be szél get -
nek: »Nem es kü sünk!« – je len ti ki
szó no ki a san az idő sebb, mi re is mét li
a ki sebb: »Nem es kü sünk!« Já nos ka
foly tat ja: »Pel se hogy nem es kü sünk!
Mi nek az? Ak kol olyan húst kell en -
ni, ami a fo gunk ba megy!«” 

Bár ál ta lá ban egész sé ge sek vol tak a
fo ga im, hi szen ti zen nyolc éve sen lyu -
kadt ki az el ső, a ké sőb bi ek so rán ott,
a fog or vo si szék ben ül ve, a vi sí tó fú -
ró ma si nát hall va be lát tam, így van ez
jól. Nem az egé szet ve szí ti el az em ber
egy lyuk kal, ha nem csak az egy har -
minc ket te det. Sőt el sem kell ve szí te -
ni! Küz de ni kell ér te, az ere de ti ért, a
ter mé sze te sért az utol só pil la na tig. 

Cso dá la tos a Te rem tő pre cíz sé ge a
tej fo gak ese té ben is. Tud ja, hogy a szűk
szü lő ka pun a leg ne he zebb a fej ki búj -

ta tá sa. Azt is tud ja, hogy ezen az
agyat ma gá ban fog la ló „göm bön” ké -
sőbb már nem na gyon le het ala kí ta -
ni, na gyí ta ni. Van en nek a „gömb nek”
a ku ta cso kon kí vül egy olyan ré sze,
mely arány lag fle xi bi lis. Ez az arc és az
áll kap csok ele je. Ezt a ké sőb bi ek ben
még le het na gyobb arány ban nö vesz -
te ni. In nen már lo gi kus a Mér nök
mun ká ja: az ide ig le nes tej fo ga kat ki -
hul lajt juk az egy re nö vek vő „tok -
mány ból”, és he lyük re ke rül het nek a
meg is mé tel he tet len, élet re szó ló al kat -
ré szek, a vég le ges fo gak. Zsolt 8,3: „A
cse cse mők és csecs szo pók szá já val erő -
sí tet ted meg ha tal ma dat…” – és te gyük
hoz zá: te rem tő mun kád cso dá la tát!

A fog sor és a po li ti kai irány za tok
gon do la tát hadd egé szít sem ki vé gül
a hű sé ges ku tyám tól, Kit ti től ta nul tak -
kal. Né met ju hász volt fé lel me tes
hang gal és áll ka poccsal. Könnye kig
meg ha tott vi szont az a gyen géd ség,
aho gyan a köly ke it fog ta ugyan az zal a
fé lel me tes fog sor ral, amellyel pusz tí -
ta ni tu dott. Vagy az a re me gő óva tos -
ság, amellyel ke zem ből vet te ki a fa la -
to kat. „Ez az ál lat tud ja, hogy ve szé lyes
szer szám a szá ja, és seb zé keny a gaz -
di ke ze!” – szö gez tem le ma gam nak. 

Vá lasz tás előt ti üze net. Nem az a
baj, hogy van nak ké rő dző sze lí dek és
fé lel me tes fog so rú ra di ká li sok a po -
li ti ká ban. A lé nyeg, hogy tu da to sít -
sák mind nyá jan, ha ki nyit ják a szá -
ju kat: a Gaz da ke zé ből táp lál tat nak,
és mind nyá jan a se bez he tő Nem zet
köly köt tart ják fo ga ik kö zött.

g Gyjs *vdm

Fogsor

Én va gyok a vi lág leg bol do gabb liszt -
ér zé keny em be re! Sok nyűg, baj, rossz
nya va lya, be teg ség után vég re ki de rült,
hogy a szer ve ze tem azért ad ta meg ma -
gát egy idő után, mert a min den na pi
ke nyér ke mé reg, bél bolyh pusz tí tó har -
ci fegy ver lett szá mom ra. En nek a fel -
is me rés nek na gyon örül tem, mert a csa -
lád dal és ba rá ti kö röm mel el tud tam
hi tet ni új ra, hogy nor má lis va gyok, és
nem aka rok sem meg hal ni, sem a lel -
kem össze ga ba lyo dott szá la it be teg ség
for má já ban a vi lág elé dob ni. 

Rá jöt tem, hogy na gyon meg ter he lő
be teg nek len ni: ez egy sze rep is egy ben,
nem csak lét ál la pot, amely ben a fe lém
ára dó sze re tet is tud le ta ro ló, sod ró len -
ni. Vol tak na pok, ami kor es te a szek rény
leg mé lyebb bugy rá ban csü csül tem, mert
más ho vá már nem tud tam búj ni ma -
gam és a túl ag gó dó sze re tet bom bái elől.
Ott tud tam csak há lát ad ni az Úr nak
gond vi se lő öle lé sé ért és azo kért a sze re -
tet bom bá kért, ame lye ket a test vé re im
küld tek fe lém. Fel ta lál tam a szek rény -
imá kat: a sa ját ko rom és kö rül mé nye -
im ci vi li zált ima sát rát! 

Új élet kez dő dött! Az ég bolt lett új -
ra a sát ram. Meg ta nul tam, hogy mit
ehe tek, és mit nem. Meg ta nul tam,
hogy el kell ol vas nom az élel mi sze rek
össze te vő it, mi előtt be dol goz nám vagy
fel fal nám őket. (Mel lék ha tás ként lett
egy szem üve gem is, mert rá jöt tem,
hogy nem lá tom az ap ró be tű ket.)
Min den rend ben volt, min den rend be
jött! A di é ta el ső nap já tól kezd ve új -
ra mű kö dött a szer ve ze tem, fel sza ba -
dult a be teg ség meg kö tö zött sé gé ből. 

A ke nyér hi ány zott csak. A bolt ban
kap ha tó, ku ko ri ca liszt ből ké szült ke nye -

rek olya nok a má so dik na pon, mint a
gu mi lab dák. (Bár azt még nem kós tol -
tam, csak gon do lom, hogy ha son ló íze
le het. Az ál la ga biz to san stim mel.)
Meg pró bál tam ma gam süt ni. Az ered -
ményt lát va a fi ó ká im csak ennyit
mond tak: „Sze gény anya!” Mert hogy
össze ra gadt sü let len ség lett. Úgy si ke -
rült, amennyi időm és tü rel mem volt
hoz zá. Száz hu szon két pró bál ko zás
után fel ad tam, bár min den jó ta ná csot
meg tar tot tam, de egyet tud tam csak be -
épí te ni az éle tem be: in kább ne süss! Ke -
nyér te len ma rad tam. 

Egyik csü tör tök es te, az ovis hit tan
után ki éhez ve, fá rad tan ké szü lőd tem
ha za fe lé a gyü le ke ze ti ház ból. El vi ra,
a gyü le ke ze tünk anyu ká ja, nagy ma -
má ja, mo so lya egy hó fe hér ken dő be
bu gyo lált ke nyér két adott ne kem.
Csak úgy! Nem tud ta, hogy mi lyen
har ca im van nak a min den na pi ért,
csak hoz ta a glu tén men tes cso dá ját
aján dék ba. Ott volt a ke zem ben jó il -
lat ként, me leg ség ként, pu ha ság ként
a nem min den na pi ke nye rem. 

Már az ut cán ki bon tot tam: sze re -
tet í ze volt! Sze ret tem vol na ki a bál ni az
ut cán örö möm ben, csak nem ment te li
száj jal! De az Úr nak el tud tam mon -
da ni a csil la gos ég sá tor alatt, hogy kö -
szö nöm a tit kos kí ván ság-tel je sí tő an -
gyalt! Kö szö nöm, hogy egy más nak
ren delt ben nün ket a sa ját ke reszt -
utun kon, és va gyunk egy más nak. Ima -
kö zös ség ben, sze re tet kö zös ség ben, ke -
nyér kö zös ség ben. 

Nem min den na pi ke nye rün ket is
meg áld ja az Is ten – most már min -
den hé ten! 

g Papp And rea

Nem min den na pi
kenyerem

Gyer mek ko rom ban volt egy szom -
szé dunk, Bill Moore. Mi ó ta csak az
esze met tud tam, ő la kott ve lünk
szem ben. So ká ig csa lá dunk tól bé relt
egy na gyobb föld te rü le tet, ott le gel -
tet te a mar ha csor dá ját. Nem ré gi -
ben hal lot tam ha lál hí rét, ki lenc ven -
hét éve sen hunyt el.

Bill ha lá la eszem be jut tat ta egyik
haj da ni ka lan dun kat. Hat-hét éves le -
het tem, ami kor Bobby uno ka bá -
tyám mal úgy dön töt tünk, hogy ked -
venc pe ca he lyünk höz me net le rö vi -
dít jük az utat, és át vá gunk Bill le ge -
lő jén. A csor dá ban volt egy nagy,
öreg, mo gor va bi ka, amely fel ada tá -
nak érez te a töb bi ek vé del mét. Ami -
kor lát ta, hogy át vá gunk a „bi ro dal -
mán”, ki nyil vá ní tot ta nem tet szé sét, és
hir te len ül dö ző be vett min ket.

Bobby val pá nik ban me ne kül tünk,
vé gül egy szö ges drót ke rí tés alatt
ta lál tunk ol tal mat. Nem em lék szem,
va jon hát ra mer tünk-e pil lan ta ni,
hogy mennyi re kö zel ke rült hoz -
zánk a bi ka. Ar ra sem, hogy a bő dü -
lé sét hall va vagy lá ba i nak ka pá lá sát
lát va fog tuk-e me ne kü lő re. De ar ra
igen, hogy va ló ban ha lál fé lel münk
volt. Ta lán túl sok rajz fil met néz tünk,
ben nük tűz oká dó, ag resszív bi kák kal,
nem tu dom. Az biz tos, hogy a fé le -
lem volt az – eb ben az eset ben
egész sé ges fé le lem –, ami ki rán tott
min ket a baj ból.

A fé le lem ha tal mas ösz tön ző erő

le het, amely ál tal el ke rül jük a ve -
szélyt, vagy el me ne kü lünk tő le; amely
ar ra sar kall, hogy gyor san ke res sük
az ol tal mat. A pszi cho ló gu sok is me -
rik a „har colj vagy me ne külj” ösz tö -
nét, amely vész hely ze tek ben na gyon
hasz nos nak bi zo nyul hat. Ugyan ak kor
a fé le lem bé ní tó lag is tud hat ni. El -
tán to rít hat ben nün ket ál ma ink ker -
ge té sé től vagy egy bá tor lé pés től,
pél dá ul hogy egy hoz zánk egy ál ta lán
nem il lő mun ka he lyet ott hagy junk;
at tól, hogy rá döb ben jünk: vál toz -
tat nunk kell na pi ru tin ja in kon.

Nem rég lát tam egy fel ira tot, mely
sze rint a fé le lem és a ku darc le győ -
zé se a kre a ti vi tás kez de te. Szin te
min den nagy em be ri tel je sít ményt
meg kel lett, hogy előz zön a fé le lem
le győ zé se. Aki ilyes mi re vál lal ko -
zott, an nak elő ször le kel lett győz nie
a ku darc tól va ló fé lel met. A ne vet sé -
ges sé vá lás tól va ló fé lel met. Az at tól
va ló fé lel met, hogy az előt te ál ló fel -
ada tok sok kal na gyob bak a vár tak nál.
A kom fort zó nán kon kí vü li lét től va -
ló fé lel met. A fé lel met, amely ezt a
mon da tot hall va fog el ben nün ket:
„Ez még sen ki nek nem si ke rült ko -
ráb ban!”

A Bib lia is so kat be szél a fé le lem -
ről, el is mer ve, hogy ez az egyik leg -
alap ve tőbb, leg ál ta lá no sabb em be ri
ér zés. Vi szont azt ta nít ja ne künk,
hogy amíg bi zal mun kat Is ten be és az
ő ere jé be he lyez zük, fé lel me ink nagy

ré sze fe les le ges. Pél dá ul: Is ten biz to -
sít ró la, hogy nem va gyunk egye dül.
A fé le lem egyik for rá sa az el szi ge telt -
ség ér zé se, az, hogy a fel ada tok kal és
a ne héz sé gek kel egye dül kell szem -
be néz nünk. 

Is ten azon ban ki je len ti, hogy ez
nem így van: „Ne félj, mert én ve led
va gyok, ne csüg gedj, mert én va gyok
Is te ned!” (Ézs 41,10a)

Is ten biz to sít se gít sé gé ről. Ha el -
tölt a fé le lem, ho vá for du lunk? Is ten
azt ké ri, for dul junk őhoz zá. „Meg erő -
sít lek, meg is se gít lek, sőt győ zel mes
job bom mal tá mo gat lak.” (Ézs 41,10b)

Is ten biz to sít sze re te té ről és gon -
dos ko dá sá ról. Ha bí zunk Is ten tö ké -
le tes sze re te té ben és vé del mé ben, a
fé le lem mel akár far kas sze met is néz -
he tünk. „A sze re tet ben nincs fé le lem,
sőt a tel jes sze re tet ki űzi a fé lel met;
mert a fé le lem gyöt re lem mel jár, aki
pe dig fél, nem lett tö ké le tes sé a sze re -
tet ben.” (1Jn 4,18)

Akár va lós a fé le lem, akár el kép -
zelt, akár blöf föl a bi ka, akár tény leg
ránk ront, pon to san ki kell ér té kel -
nünk hely ze tün ket, szem be kell néz -
nünk a fé le lem mel, le kell győz nünk,
és kö vet nünk kell ál ma in kat.

Ha Is ten egy nagy sze rű célt tű zött
ki, vagy vá gyat adott az éle tünk be,
bíz ha tunk a ve ze té sé ben és ab ban,
hogy meg ad ja ne künk a cé lok el éré -
sé hez szük sé ges erőt is.

g Jim Ma t his írá sa nyo mán

nehagyd,hogymegbénítsonafélelem!

„Óva kodj at tól, hogy csak úgy az ige
nél kül ka lan doz va Krisz tust Is ten től
el sza kítsd! Mert nem azt pa ran -
csol ta, hogy utazz a menny be meg -

bá mul ni, mit mű vel ott az ő an gya -
la i val, ha nem a pa ran csa így szól:
»Ez az én sze rel mes Fi am, aki ben én
gyö nyör kö döm: őt hall gas sá tok.«
(Mt 17,5) Ben ne szál lok le hoz zá tok,
hogy lát has sa tok. Kik hoz zám vágy -
tok, a bűn től sza ba dul ni s üd vö zül -
ni sze ret né tek, ben ne – de se hol má -
sutt – mind el ér het tek és meg ta lál -
hat tok. Né mul jon el tüs tént min den
el len ve tés, s szólj így: Ezt az Is ten
mond ta, eh hez tar tom ma gam. Más

be széd re nem hall ga tok, s Is ten fe -
lől egyéb re még csak kí ván csi sem
va gyok. Mert Krisz tus ban »la ko zik
az is ten ség nek egész tel jes sé ge« (Kol
2,9). Raj ta kí vül nincs Is ten, hogy
meg ta lál hat nám, s hoz zá jut hat -
nék. Aki te hát Krisz tust hall ja és lát -
ja, le gyen bi zo nyos, hogy Is tent
hall ja és lát ja.” 

d Lu ther Már ton:
Jer, ör vend jünk, ke resz tyé nek!

(Sza bó Jó zsef for dí tá sa)

s e M p e r  r e f o r M A n d A



 e 2014. február 9. Evangélikus Életifjúsági oldal

„A ját szó tár sam, mondd, akarsz-e
len ni, / akarsz-e min dig, min dig ját -
sza ni, / akarsz-e együtt a sö tét be
men ni, / gye rek szív vel fon tos nak
lát sza ni, / nagy ko mo lyan az asz tal fő -
re ül ni, / bor ból-víz ből mér ték kel töl -
te ni, / gyön gyöt do bál ni, sem mi nek
örül ni, / só hajt va rossz ru há kat öl te -
ni? / Akarsz-e ját sza ni, min dent, mi
élet, / ha vas te let és hosszú-hosszú
őszt, / le het-e né mán té át in ni vé led,
/ ru bin-té át és sár ga pá ra gőzt? /
Akarsz-e tel jes, tisz ta szív vel él ni…”

Kosz to lá nyi De zső Akarsz-e ját sza -
ni? cí mű ver sé ből idéz tem e so ro kat.

Ha akarsz, ak kor játssz ve lem; ját -
szom én is! Csukd be a sze med, és kép -
zelj el va la mit, amit na gyon nem szí -
ve sen né zel vagy ér zel! Nem kell, hogy
félj tő le, egy sze rű en csak olyan le gyen,
ami rossz ér zést vált ki be lő led.

Re mé lem, si ke rült ilyet ta lál ni a
kép ze le ted ben vagy az em lé ke id -
ben, mert így tu dod job ban meg ér -
te ni Is ten üze ne tét. Vá laszt ad ar ra,
hogy mi ért is fo gad ja a vi lág ne he zen,
rossz ér zés sel, amit Is ten mond és
tesz, vagy ép pen mi ért olyan ne héz
azok nak a hely ze te, akik fi gyel nek rá.

Ma a ke resz tyé nek nek, az Is tent
sze re tők nek nem kell ka ta kom bák ba
me ne kül ni ük, mint a kez de tek ben.
Sza ba don él he tünk, vál lal hat juk hi -
tün ket ha zánk ban, meg mu tat hat juk
az em be rek nek azt a sze re te tet, ame -
lyet Is ten től ta nul tunk.

De! Fon tos tud nunk, hogy ha hi te -
le sen csi nál juk a dol gunk Is ten előtt,
ak kor az a vi lág ból min dig rossz ér -
zést fog ki vál ta ni. Be fo gad ha tat lan,
fel fog ha tat lan és ért he tet len, hi szen
annyi ra ide gen a vi lág tól mind az,
amit Jé zus Krisz tus mon dott és ta ní -
tott. Ami re Krisz tus sal együtt mon -
dunk ne met vagy ép pen igent, azt a
vi lág sok szor ért he tet len nek ta lál ja, az
rossz ér zést és el len ke zést vált ki az
em be rek ből. 

Le het, hogy azt mond ják majd rád,
ma ra di vagy, eset leg hogy örök vesz tes.
Mi azon ban tud juk, hogy Is ten sze re -
tet tel és öröm mel te kint le ránk, ha őt
kö vet jük, még ak kor is, ami kor a vi lág
nem fo gad el: „Sőt azo kat vá lasz tot ta
ki az Is ten, akik a vi lág sze mé ben bo lon -
dok, hogy meg szé gye nít se a böl cse ket, és
azo kat vá lasz tot ta ki az Is ten, akik a vi -
lág sze mé ben erőt le nek, hogy meg szé -
gye nít se az erő se ket; és azo kat vá lasz -
tot ta ki az Is ten, akik a vi lág sze mé ben
nem elő ke lők, sőt le né zet tek; és a sem -
mi ket, hogy sem mik ké te gye a va la mi -
ket, hogy egyet len em ber se di cse ked jék
az Is ten szí ne előtt.” (1Kor 1,27–29)

Kosz to lá nyi De zső sza vai az én
sza va im is: „Akarsz-e él ni, él ni mind -
örök kön, / já ték ban él ni, mely va ló -
ra vált?”

g Fü löp Mó ni ka

pA l Ac k p os tA

Akarsz-e
játszani?

– Ho gyan ve ze tett az utad a Győr-
Mo son-Sop ron me gyei Rá ba szent -
and rás ról a fém mű ves ség fe lé, majd
a Mo holy-Nagy Mű vé sze ti Egye tem -
re (MO ME)?

– Er ről, ha te he tem, egy szer majd
köny vet „raj zo lok”. Elő ször is, bár le -
het, hogy köz he lyes, de biz tos
kell az a „meg fe le lő” hát tér,
hogy az élet mely bugy ra i val
is mer ke dik meg már fi a ta lon
az em ber. Az tán – hogy egyik
egye te mi ta ná ro mat idéz zem
– fon tos, hogy a sa ját put to -
nyun kat ho gyan tölt jük meg,
a bel ső transz for má to runk
ho gyan mű kö dik. Kell egy sa -
já tos ér zé keny ség, mellyel az
em ber ki- vagy be te kin get
ma gá ra és a kör nye ze té re, fon -
tos az, egy ál ta lán ho gyan ész -
le li, hogy lé te zik. Óvo dás ként,
azt mond ják, ke vés do log kö -
tött le, ál ta lá nos is ko lá ban pe -
dig, bár szor gal ma san ta nul -
tam, a ter mé sze ten – kü lö nö -
sen is a lo va kon –, il let ve a raj zo lá son
kí vül nem sok do log ér de kelt. Így ke -
rül tem a Szom bat he lyi Mű vé szeti
Szak kö zép is ko lá ba, ahol az el ső év ben
min den szak irányt ki pró bál hat tunk.

Azt, hogy az tán a fém mű ves sza -
kot én vá lasz tot tam-e, vagy az ak ko -
ri ta ná rom vá lasz tott en gem, nem tu -
dom, de szí ve sen men tem. Ké sőbb
min den lé pé sem ben meg volt ez a
ket tős ség, és ami kor le tér tem vol na
er ről az út ról, ak kor min dig tör tént
va la mi, ami ott tar tott. Ab ban az idő -
ben pe dig két tu dat alat ti vá gyam tel -
je sült, vagy be lém szug ge rált tév hi -
tem ol dó dott fel: az, hogy egy lány so -
sem dol goz hat fé mek kel, és ló ra sem
ül het. Ne héz bár mit is ki emel ni, ami
az egye te mig ve ze tett, min den eset -
re ez a két te vé keny ség min den fé le
ér te lem ben meg ha tá ro zó té nye ző
volt szá mom ra a kez de tek től fog va.

A szak kö zép is ko la el vég zé se után
ke rül tem Bu da pest re, ahol elő ször
arany mű ves sé get ta nul tam és szem -
lé le tet, va la mint dol goz tam is, hogy
ta nul has sak. Ek kor ér tet tem meg,
hogy a fém mű ves szak nem egy sze -
rű en csak a fé mek meg mun ká lá sát je -
len ti. A biz ta tá sok mel lett utam a
MO ME-ra ve ze tett to vább…

– Ahol az tán 2012-ben dip lo ma -
mun ka ként hor doz ha tó li tur gi kus
kész le tet ter vez tél úr va cso rá hoz. Ho -
gyan ju tott ez eszed be? Mennyi re volt
meg le pő vagy szo kat lan a vá lasz tá sod?

– Több ször is fel me rült ben nem,
hogy li tur gi kus té ma lesz a vizs ga -
mun kám, töb bek kö zött azért is,
mert de sign szem lé le ti ol dal ról is ki -
hí vást lát tam ben ne. Ez utób bi fő ként
a dip lo mát meg elő ző fél év ben kör vo -
na la zó dott szá mom ra, ami kor a tan -
szé ken be lül is meg fo gal ma zó dott az
igény ar ra, hogy ezt a te rü le tet a ter -
ve zői mód szer tan ol da lá ról meg -
vizs gál ják. Ilyen szem pont ból nem
volt ne héz dol gom, fel kí nál ták a le -
he tő sé get, és vé gül él tem ve le. De fo -

gal maz ha tok úgy is, hogy a bel ső igé -
nyem sze ren csé sen egy be esett a tan -
szék ál tal fel kí nált le he tő ség gel. Emi -
att nem volt meg le pő a vá lasz tá -
som, bár a té ma meg ha tá ro zá sát – a
hit gya kor lá sá nak esz kö zei – elég gé
tág ke re tek kö zött hagy tam.

El ső lé pés ként fel mér tem, hogy
me lyik li tur gi kus tárgy az, ami ből hi -
ány van, amit ér de mes és hasz nos új -
ra gon dol ni. Cél volt az is, hogy
igény éb resz tő le gyen az ak tív és
passzív hí vők szá má ra egy aránt. A
dip lo ma mun kám egyik moz ga tó ru -
gó ja ugyan is az volt, hogy a transz -

cen dens utá ni vá gya ko zás min den -
ki ben meg van, leg fel jebb ma gá nak
sem me ri be val la ni.

Több fé le le he tő sé get is mér le gel -
tem. Olyat sze ret tem vol na vá lasz ta -
ni, ami re a gál a mai, „mo dern” em -
ber hit gya kor lá si szo ká sa i ra. Vé gül
két öt let ma radt „ver seny ben”. Az el -
ső ese té ben az ima ere jét, an nak lé -
lek ta ni ha tá sa it sze ret tem vol na
hang sú lyoz ni, ezért ima esz kö zök -
ben gon dol kod tam. Az idő szű ké re
és a tár gyak komp le xi tá sá ra va ló te -
kin tet tel azon ban vé gül még sem ezt
vá lasz tot tam. A má so dik öt let – tu -
laj don kép pen a meg va ló sult vizs ga -
mun ka – ar ra az egyé ni, rend kí vü li
szi tu á ci ó ra reflek tál, ami kor va la ki
nem egy temp lo mi szer tar tás ke re te -
in be lül ve szi ma gá hoz az úr va cso rát.

A bí rá ló bi zott ság tag jai kri ti ku san

fo gad tak, ami egy ál ta lán nem meg le -
pő, sőt ne kik ez a fel ada tuk. Sze rin tem
ez a té ma az ér zé se ket min dig fel kor -
bá csol ja, így a vé dés az át lag hoz ké pest
hosszabb ra si ke rült, amit ki fe je zet ten
él vez tem. Szí ve sen vissza men nék, és
foly tat nám, ahol ab ba hagy tuk. Sok po -
zi tív vissza jel zést és bá to rí tást kap tam,
és az el len ve té sek kel is csak meg erő -
sí tet tek ab ban, mer re kell és le het foly -
tat ni ezt a mun kát.

– Mi lyen szem pon tok ve zet tek a
ter ve zés kor, az anyag vá lasz tás kor?

– Elő ször is a ha gyo mány és mo -
dern kö zöt ti kap cso lat fenn tar tá sa
mo ti vált. Új anyag hasz ná la tot ta lál ni,
de mel lé va la mi egé szen ele mib bet tár -
sí ta ni úgy, hogy az tán a kész tárgy al -
kal mas le gyen az úr va cso rai funk ció
be töl té sé re. Így esett a vá lasz tá som a

fá ra, mely szim bo li ku san is
meg fe lelt az el vá rá sa im nak, és
ter mé sze tes anyag, va la mint a
cori an ra, mely bár mű anyag, de
na gyon jók a tu laj don sá gai, és
sok kal in kább kel ti a por ce lán
ér ze tét, mint a mű anya gét.

– A for ma és a funk ció kap -
cso la tá ban mi volt a lé nye ges
szá mod ra?

– Fon tos szem pont volt a
komp le xi tás. For ma i lag vé gig
az egy sze rű ség re, a vég le te kig
me nő pu ri ta niz mus ra tö re -
ked tem úgy, hogy köz ben kap -
cso la tot épít sek a kü lön bö ző
funk ci ó jú egy sé gek, mint az
os tya- és bor tar tó té gely, va la -
mint a ke hely és a pa té na,

majd az őket össze tar tó cso ma go lás
kö zött. Ké sőbb fi gyel tem ar ra is,
hogy ne csak össze fűz zem eze ket a
ré sze ket, ne pusz tán lát vány elem le -
gyen az ered mény, ha nem az ele mek
moz ga tá sá val meg te remt hes sek egy
gör dü lé ke nyebb, ha mond ha tom így,
ri tu á li sabb li tur gi ai cik li kus sá got.

Ere de ti leg a ré szek el emel he tők
egy más ról, va la mint a szer tar tás -
ban ki emelt funk ci ó jú egy sé gek kom -
pa ti bi li sek egy más sal, ez ál tal két fé -
le lát ványt le het fel épí te ni ve lük a
szer tar tás me ne te sze rint. A cso -
ma go lás pe dig úgy kí ván ja ki je löl ni
a szer tar tás he lyét, mint ahogy a
temp lom ban az ol tár is ki je lö li.

Az anya go kat úgy ren del tem alá a
funk ci ó nak, hogy min den, ami a szent -
ség gel érint ke zik, az cori an, és min den,
ami ezek nek a vá zát al kot ja, az fa, egé -
szen pon to san cse resz nye fa. A klasszi -
kus ke hely for má já tól el tá vo lod tam.
So ká ig rej tett mó don hor doz ták a
ke hely ará nyát a cori an ból ki ala kí tott
egy sé gek, ame lye ket a fa bur ko lat ma -
gá ba zárt. A ke hely ről annyit je gyez -
nék meg, hogy el ső sor ban a kis kely hes
úr va cso ráz ta tás ra he lyez tem a hang -

súlyt, a kész let to vább fej lesz tett vál to -
za tá ban rög zí tett össze ál lí tás ban, egy -
ben is hasz nál ha tó.

A kész let mé re te it min dig a bor és
os tya mennyi sé ge ha tá roz za meg.
Ere de ti leg négy-öt em ber nek ele -
gen dő os tyát és bort ké pes be fo -
gad ni. Ez egy-egy konk rét meg ren -
de lés ese té ben vál toz hat.

– Kér tél-e teo ló gi ai se gít sé get a
dip lo ma mun kád ter ve zé se kor?

– Ter mé sze te sen igen, így le he tő sé -
gem volt egy-két há zi úr va cso ra kész -
le tet is kéz be ven ni, sőt hogy úgy
mond jam, „el ját sza ni” ezt a szi tu á ci ót
a lel kész ol da lá ról. Mun ká mat az ak -
kor még Rá ba szent and rá son szol gá ló
lel kész há zas pár – Sel me czi Gé za Ta -
más és Sel me czi né Fü zé ko vá Dia na –
se gí tet te. Ál ta luk ke rül tem kap cso lat -
ba ifj. dr. Ha fen scher Ká rollyal, aki szin -
tén so kat ko or di nál ta el kép ze lé se i -
met. Az el ső meg ren de lé se met pe dig
Sze me rei Já nos püs pök úr nak tel je sít -
het tem, aki szin tén több prak ti kus
ta náccsal lá tott el. Ez úton is sze ret ném
ne kik meg kö szön ni a tá mo ga tá su kat.

– Ren de lés ese tén egye di, kéz mű -
ves gyár tás sal vagy so ro zat gyár tás ban
ké szül nek, ké szül né nek a da ra bok?

– So ro zat ban ké szül nek, leg alábbis
olyan tech no ló gi á val, amellyel könnyen
re pro du kál ha tók. El len ben meg hagy -
tam a le he tő sé get ar ra, hogy egy-egy
gyü le ke zet vagy lel kész sze mé lye seb -
bé tud ja for mál ni a ma gá ét. Ilyen a cso -
ma go lás, ame lyen egye di, sze mély re
sza bott idé zet je le nít he tő meg. Sze ret -
ném, hogy a cori an ese té ben is mód le -
gyen ugyan er re, en nek a meg va ló sí tá -
sa ép pen fo lya mat ban van.

– Már em lí tet ted a rá ba szent and -
rá si gyü le ke ze tet. Me sél nél ki csit a sa -
ját hit éle ted ről? Van pél dá ul olyan
meg ha tá ro zó úr va cso ra él mé nyed, ami -
kor azt érez ted, ez most iga zán kü lön -
le ges al kal ma volt a szent ség vé te lé nek?

– Fi a tal ko rom ban so kat vi as kod tam,
hogy mi ért kell ne kem temp lom ba jár -
ni. Má ra tu da to sult ben nem, hogy
azok kö zé az em be rek kö zé tar to -
zom, akik sze re tik ma gá nyo san meg -
él ni a temp lo mi at mo szfé rát, és hogy
szá mom ra pél dá ul a sze mé lyes lel ki -
pász to ri be szél ge tés fon to sabb, mint az,
hogy részt ve gyek egy szer tar tá son. Is -
ten tisz te let re így leg in kább csak ak kor
me gyek, ami kor Rá ba szent and rás ra lá -
to ga tok. A leg em lé ke ze te sebb úr va cso -
rát negy ven nap pal a dip lo ma vé dés
előtt vet tem. Tud tam, hogy küz del mes,
ne héz idő szak lesz, ami hez szük ség lesz
min den lel ki tar ta lé kom ra. 

g V. J.

Ba lázs Ma ri an na blog ja a ma ri an -
na ba lazs.blog spot.hu cí men ér he tő el.

re for M á c iÓ é s kul tú r A

Kehelyéspaténa–fábóléscorianból
Be szél ge tés Ba lázs Ma ri an na for ma ter ve ző mű vésszel

b Ter ve zett már töb bek kö zött ék sze re ket, ke nyér kí ná ló edényt, zseb -
óra vá zat – mely a szub jek tív és ob jek tív időt ve ti össze… –, egye te mi
év fo lyam tár sa i val kö zö sen fü zet kol lek ci ót hul la dék ból és „ba goly” ka -
rá csony fa díszt pré selt pa pír ból, újab ban pe dig kö té szet tel is fog lal -
ko zik BalázsMarianna. Utób bi te vé keny ség ered mé nye ként pél dá -
ul Bib lia-bo rí tó ter vek is ke rül tek már ki a ke ze kö zül, igaz, egy elő re
csak egye di da ra bo kat ké szí tett, meg ren de lés re. A hu szon ki lenc
éves for ma ter ve zőt a reformációéskultúra te ma ti kus év hez kap cso -
ló dó an el ső sor ban dip lo ma mun ká ja – li tur gi kus hor doz ha tó kész let
úr va cso rá hoz – ap ro pó já ból kér tük be mu tat ko zás ra.

név jegy: 
fü löp Mó ni ka
Né met nyelv ta -
nár ként dol goz -
tam éve kig egy
kis kun ha la si gim -
ná zi um ban, je -

len leg a Me ző be ré nyi Pe tőfi Sán -
dor Evan gé li kus Gim ná zi um és
Kol lé gi um is ko la lel késze ként szol -
gá lok. Két gyer mek édes any ja va -
gyok. Hogy mi ért ve ze tett utam a
lel kész ség fe lé? „Mert a te rem tett
vi lág só vá rog va vár ja az Is ten fi a -
i nak meg je le né sét.” (Róm 8,19)

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit
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A kész let cso ma go lá sá nak fel ira ta: „…én az Atyám ban va gyok, ti én ben nem, én pe dig ti ben ne tek.” (Jn 14,20b)
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A te rem ben telt ház fo gad, ami igen -
csak rit ka ma nap ság. Ami kor azon ban
meg hall ga tom a szer ve ző, Szil ber -
horn Lász ló be ve ze tő gon do la ta it, és
vé gig né zek az ar co kon, tel je sen vi lá -
gos sá vá lik előt tem, hogy ide bi zony
sen kit sem a szen zá ció éh ség ho zott –
sok eset ben tíz-húsz-har minc ki lo mé -
tert is meg té ve. Nagy úr a be teg ség, de
még na gyobb az ere je an nak, aki
szem be tud száll ni ve le – nem csak az
or vos, ha nem ma ga a (lel ki)be teg is. 

Az elő adó, Dom ján Mi hály val lá -
sát gya kor ló kis kun fél egy há zi ka to -
li kus, szak má ját te kint ve pszi cho ló -
gus. A je les ven dég nem cso dák ról,
pa raje len sé gek ről és rá ol va sá si mód -
sze rek ről kí ván ja meg győz ni a hall -
ga tó sá got. Nem be szél az al ko hol -
men tes élet ről és a zsí ros éte lek tel -
jes mel lő zé sé ről sem. Amint vall ja, a
prob lé ma en nél sok kal össze tet tebb. 

A fi zi kai be teg sé gek ki ala ku lá sa
nem egy té nye zőn áll vagy bu kik –
hang zott el az el ső meg ál la pí tás. Min -
dig több fak tor egy ide jű egy be esé se kell
ah hoz, hogy va la ki le es sen a lá bá ról. En -
nek meg fe le lő en a gyó gyu lás is több lé -
pés ben kö vet kez het be. Hogy mennyi -
re fon to sak a gyógy sze rek? Egy ér tel mű -
en nem szól ha tunk mel let tük, és nem
szól ha tunk el le nük sem, hi szen a be teg -
sé get sok min den ki vált hat ja. Az egyik
leg fon to sabb té nye ző le het a stressz,
ame lyet a be teg ség meg je le né sét meg -

elő ző en – akár éve ken át – el kel lett vi -
sel nie a szer ve zet nek. A stressz el ke rül -
he tet len, hi szen mind annyi un kat nap
mint nap ér nek ne ga tív ha tá sok. De va -
jon ho gyan kell ke zel nünk?

El kell en ged ni a bel ső, part ta lan
kom mu ni ká ci ón kat, és más ként kell
ki be szél ni a gon dun kat. Kü lön ben
tönk re te het jük a lel kün ket – mond -
ta az elő adó. – Az az: nem sza bad rá -
gód ni a prob lé má kon, mert ez be teg -
ség for rá sa le het. A gyó gyu lás for rá -
sa pe dig en nek el len ke ző je: az öröm,
a bol dog ság és a jó han gu lat lesz. Az
éle tet meg kell ta nul ni él vez ni, meg
kell ra gad ni azo kat a dol go kat, ame -
lyek po zi tí van hat nak ránk. Ez min -
den ki nek más: Is ten, a jó ba rá tok, kö -
zös ki kap cso ló dás a csa lád dal, bár mi…
Más szó val: fel kell töl te nünk sze re tet -
tan kun kat, kü lön ben nincs gyó gyu lás. 

A be teg ség min dig jel, amely azt mu -
tat ja, hogy vál toz tat nunk kell. Ilyen kor
nem elég a cso da vá rás, ten nünk, lép -
nünk is szük sé ges. A be teg ség te hát lel -
ki ki hí vás is: le kell zár ni azt a múl tat,
amely a be teg ség hez ve ze tett. A ku dar -
ca in kat le győz ve a sze re tet nyújt he lyes
utat: sze re tet azok iránt, akik kel ele ve
van kap cso la tunk. Ugyan is az em beri
kap cso la tok fon to sab bak, mint gon dol -
nánk. Vi szont az is biz tos, hogy adott
eset ben nem azok kal kell fog lal koz -
nunk, akik eset leg min ket aj ná roz nak,
ha nem akik va ló ban ér té ke sek. 

Tö ké le tes em be rek va gyunk? Min -
den bi zonnyal – egé szen ad dig, amíg
el foj tott re ak ci ó ink nem rob ban nak:
akár egy han go sabb mon dat ban,
akár egy be teg ség ben, akár egy tra -
gé di á ban. Az őszin te ség pe dig né ha
fáj dal mas: ki rob ban egy ti tok. De ez
a ti tok et től kezd ve nem ti tok már. És
mi lyen ára volt? 

„Azt kí vá nom min den ki nek, ta lál -
ja meg az aka rat, az ér te lem és az ér -
ze lem he lyes ará nyát a min den na pi
éle té ben!” – zár ta mon dan dó ját
Dom ján Mi hály pszi cho ló gus.

g Ká posz ta La jos

„nemvagyegyedül”
b Új ön se gé lye ző cso port ala kult Solt vad ker ten „Nem vagy egye dül” mot -

tó val. Ala pí tó ja SzilberhornLászló evan gé li kus pres bi ter, aki sú lyos
be teg sé gen esett át az el múlt évek ben. Mint el mond ta, a cso port fő
cél ja a da ga na tos be te gek és – ami ta lán még fon to sabb – hoz zá tar -
to zó ik lel ki tá mo ga tá sa. En nek ke re té ben szer vez ték meg a vad ker -
ti mű ve lő dé si ház ban – ha le het így fo gal maz ni – „el ső ren dez vé nyü -
ket”, mely nek elő adó ja dr.DomjánMihály pszi cho ló gus és csa lád te -
ra pe u ta volt. A je les kis kun fél egy há zi szak em ber több pub li ká ci ó ban
fog lal ko zott a be teg sé gek lel ki oka i val és or vos lá suk kal. 

A hall ga tót ma ga az „ok ta tó” kö szön -
töt te a rend ha gyó elő adás előtt. Oda -
ment hoz zá, nyá ja san üd vö zölte, ke -

zet fo gott ve le, és ne vét nem csak
meg kér dez te, ha nem meg is íz lel te.
Sőt egye se két – ahogy ez az imp ro -
vi za tív ele mek ben bő vel ke dő elő -
adás ból ki de rült – meg is je gyez te. 

Le ven te Pé ter szá má ra nem csak
já ték és me se a me sés kö szön tés. A
sze mé lyes ség mi ben lé tét, a ta lál ko -
zás és az úgy ne ve zett „tár sas já ték”
meg va ló su lá si le he tő sé ge it ku ta tó,
ön- és köz kép ző lény min dent a
misz ti kus hár mas je gyé ben igyek szik
vizs gál ni. 

A hár mas egy ség a lé nyeg – hang -
sú lyoz ta az ok ta tó, mi köz ben va dul
gesz ti ku lált, és raj zolt a táb lá ra. Sok -
szor el mond ta ön iro ni ku san – az ön -
is me ret re és ön ura lom ra tö rek vő
lel kes ön kép ző –, hogy ő osz tály ide -

gen sé ge okán csak esz té ti ka–fi lo zó -
fi át hall gat ha tott a mar xis ta sza bad -
egye te men. A bu da vá ri sza bad egye -

te men azon ban még sem má sok el -
mé le te it ta ní tot ta. Egy sze rű en ma gát
ad ta, a rous seau-i szlo gent a „Vissza
a ter mé sze tes ség hez!” jel mon dat ra
át ír va. Az es ti egye te men a ma ga tar -
tás- kul tú rát ku ta tó tu laj don kép pen
sa ját éle té nek is ko lá ját sum máz ta.

Negy ven hat év há zas ság után le -
het hi te le sen be szél ni két em ber
kap cso la tá nak épí tő i ről és buk ta tó -
i ról. A szá mok kal egyéb ként Le ven -
te Pé ter lát ha tó an és hall ha tó an – ez
utób bi ket tő ad ja az épü lés alap ját! –
nem fél (el)szá mol ni. Cser nus Im re
pszi ché súj tó ki fe je zé sé vel él ve azt
mond hat nánk: „be vál lal ja”. Pél dá ul
hogy csak negy ven éves fej jel jött rá,
ő bi zony „ösz tön lény”, és bi zony
ezen túl kell, hogy le gye nek más fo -

ko za tok is. Így lett – foly to nos egyé -
ni küz de lem mel, de so ha sem ma gá -
nyo san – a laj tor ján ha lad va ész lény -
ből tár sas lény (egy be ír va!). 

A het ven éves Le ven te Pé ter száz -
éves élet idő vel szá mol. Eli xír je a lé -
lek de rű je. De – és ezt hang sú lyoz -
ta elő adá sá ban is – a kedv te lő de rű -
kel tés el le né re má sok ide jé vel ő nem
akar ját sza ni. Mert hogy alap el ve: a
nap vé gén, el szá mo lás kor na gyobb
szá za lék ban kí ván má sok nak adott
„menny or szá gi”, mint „po ko li pil la na -
tok ról” be szá mol ni. (Leg alább 51-
49% arány ban – idé zi ne vet ve fe le sé -
gé nek frap páns mon da tát.)

Hogy na gyon is tud ja, mi a „po ko li
pil la nat”, azt iga zol ják egy részt éle té -
nek egy pont ján so ro za tos „meg kö ve -
té sek kel” fel ol dott egy ko ri konflik tu -
sai, to váb bá a sok szor em le ge tett – fel -
te he tő leg ön is me ret ből fa ka dó – bics -
ka nyi to ga tó kedv rend sze res temp -
lom ba já rás sal tör té nő or vos lá sa. 

Hogy a lé lek a ki in du ló pont az élet
min den dol gá hoz, azt már elő adá sa
ele jén le szö gez te Le ven te Pé ter. A
szek szár di evan gé li kus csa lád ból
szár ma zó ön kép ző nagy sze re tet tel
idéz te meg a so ká ig el nem ér he tő pél -
da kép ként el gon dolt édes ap ját. Az
evan gé li kus pres bi te rek ide ál ját meg -
tes te sí tő, fi át leg fő képp ne vé nek üze -
ne té re, a hű ség re ta ní tó apát úgy
idéz te meg a mű vész, mint ki lá bait
egy kö ze li fel hő ről ló gáz va épp be ku -
kucs kál a bu da vá ri gyü le ke ze ti te rem
ab la kán. Pin tér Ká roly egy ko ri De ák
té ri lel kész min den kon ven ci ót mel -
lő ző szó szé ki gon do lat fu ta ma i ra is
szé les mo sollyal gon dolt vissza. 

A sze mé lyes él mé nyek so ka sá ga el -
le né re sem mond ha tó, hogy múlt ba
né ző lett vol na az elő adás. Ahogy a
cím is ígér te, a je len re, a je len lét re ta -
ní tott. Ar ra a mi nő ség re, amely re
min den pil la nat ban tö re ked ni ér de -
mes. A pil la nat nak szent sé get egye dül
az örök lét pers pek tí vá ja ad hat. Az
örök lé té, mely hez már itt, a föl dön el -
kezd het jük épí te ni a „laj tor ját” a sze -
mé lyes Is ten-kap cso lat tal, mely Le ven -
te Pé ter meg szen telt há zas sá gá nak, ég -
ből pottyant me sé i nek, al li te rá ci ós
hár ma sa i nak, bu ja agy bur ján zá sa i -
nak is az egye dü li fun da men tu ma. 

g Ki nyik Ani ta

Azörömöröksége
ésazönképzésöröme

Le ven te Pé ter evan gé li kus sza bad egye te mi elő adá sa

b Ízes tan tár gyat ok ta tott ízes stí lus ban a Bu da vá ri Evan gé li kus Sza bad -
egye tem feb ru ár 3-ai sze mi ná ri u mán a ma gát „ön kép ző tár sas lény -
nek” ne ve ző LeventePéter. A Megszenteltjelenlét,amagatartás-kul-
túra cí mű, sa já tos, nyel vi leg és tá la lás mód já ban is já té kos el mé le tét
az evan gé li kus elő adó mű vész nem az ég ből pottyan tot ta. A Ma gyar
Örök ség dí jas, ma gát fe le sé ge, DöbrenteyIldikó me se író nél kül „fél -
em ber nek” mon dó me se mon dó érez he tő en sa ját élet ta pasz ta la tá ból
gyön gyöz te ki a bu da vá ri evan gé li ku sok gyü le ke ze ti ter mé ben har -
sá nyan (vagy épp sut tog va) szer te szórt gyöngy sze me ket, és igye ke zett
a hall ga tó ság tyúk sze me i re is rá lép ni. Le ven te Pé ter órá ját „ima óra”
előz te meg, FabinyTamás püs pök tar tott áhí ta tot Jel 19,6 alap ján.

b Az ér dek lő dők nagy egyet ér té sé -
től övez ve be szélt SzemereiJános,
a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke -
rü let püs pö ke misszi ói kül de té -
sünk ről a Ke resz tyén Ér tel mi sé -
gi Fó rum leg utób bi al kal mán.
Nem kö zön sé get kell szer vez ni,
ha nem kö zös sé get. A vi ta ön ma -
gá ban nem baj, csak a med dő,
sze re tet len vi ta, a sze re tet len ség.
A lel ki ve ze tő nek azo kat is pász -
to rol nia kell, akik nem rá sza vaz -
tak, akik más hogy vé le ked nek –
hang zott el a ja nu ár 27-i, nagy ívű
pó di um be szél ge té sen. Ez volt a
fó rum 219. al kal ma; ezek több sé -
gét a bu da hegy vi dé ki evan gé li -
kus gyü le ke zet ter me i ben tar tot -
ták, ál ta lá ban min den hó nap
ne gye dik hét fő jén.

Lel ki ve ze tő ként a püs pök nem az ag -
gasz tó hely zet tel va ló meg bé ké lés re,
ha nem az új hely zet hez il lő misszi ó -
ra ké szí tett fel. Ke resz tyén em ber egy
prob lé má ban, egy ka taszt ró fá ban ne
a vé get lás sa, ne si ras sa el a jobb nak
lát szó múl tat, ha nem ve gye ész re a
meg ma radt le he tő sé gek mel lett az új

hely zet új le he tő sé ge it és az el éren dő
új cé lo kat – hív ta fel a fi gyel met.

A jö vő fe lé te kin tő be széd előtt a
püs pök olyan mó don fog lal ta össze a
nyu ga ti evan gé li kus egy ház ke rü let
majd fél év ez re des tör té nel mét, hogy
az ál tal job ban ért sük a je len be ve ze tő
fo lya ma to kat, lel ki leg épí tőb ben vi szo -
nyul junk a hát rá nya ink hoz, és meg lás -
suk a to vább lé pés le he tő sé ge it.

Egy há zunk sa já tos sá ga a tár sa da lom -
hoz ké pest kis lét szám és az ah hoz ké -
pest nagy ma te ri á lis ter hek, ez ja va részt
a tör té nel münk fo lyo má nya. (Nem
hang zott el, de ide il lő, hogy tő lünk el -
té rő en nagy egy há zak skan di náv és ba -
jor tá mo ga tó ink, a ha zai ka to li ku sok,
és még a re for má tu sok is.) Ame lyik új
ru ha jó a nagy nak, az ne künk túl mé -
re tes, és a misszi ón kat hát rál tat ja. A
múl tunk ból kö vet ke ző sa já tos sá gunk -
hoz il lő újí tá sok ra van szük sé günk.

Utá na men ni a ki lenc ven ki lenc el -
ve szett nek – szólt az al ka lom cí me.
Mi ért ki lenc ven ki lenc? Ez zel az elő -

adás cím mel egy részt a jó pász tor ju -
hai irán ti sze re te tét, fe le lős sé gét,
ugyan ak kor a je len egy há zi hely zet
nyo mo rú sá gát egy szer re ér zé kel tet te
a püs pök. Sok evan gé li kus bá rány kánk
té ved el, tá vo lo dik el egy há zunk tól,
gyü le ke ze te ink től, kö zös sé ge ink től.

A hely zet kép és az okok vá zo lá sa
után az el ső gon do la ti cso mó pont a
ránk bí zot tak kö ré nek meg ha tá ro zá -
sa. Kik azok, akik ránk van nak bíz -
va, akik nek utá na kel le ne ered nünk?

A má so dik gon do la ti egy ség „cél kö -
zön sé günk” szé les élet ko ri pa let tá ja.
A fel nőt te kért ér zett fe le lős ség mel lett
a jé zu si „en ged jé tek hoz zám jön ni a kis -
gyer me ke ket, mert ilye ne ké az Is ten or -
szá ga” gon do lat is na gyon fon tos, hi -
szen a gyer mek ke reszt ség in téz mé nye
is er re épül. A tel jes élet ko ri ská la a jól
mű kö dő csa lád ké pét kí nál ja. A jól
mű kö dő csa lád ban fi gyel nek egy más -
ra, kí sé rik egy mást, még a tá vol ra ke -
rü lő vel is rend sze res kap cso la tot tar -
ta nak, ha za vár ják. A misszió ter mé -

sze tes alap egy sé ge a csa lád, a misszió
si ke res sé gé ben fon tos sze re pe van az
egye te mes pap ság nak.

A har ma dik cso mó pont egy le he tő -
ség: a teo ló gi ai és ke gyes sé gi sok szí nű -
ség. Ez egy szer re gaz dag ság, de ugyan -
ak kor ne héz ség is le het, ha a kü lön bö -
ző szí nek, lá tás mó dok nem tud nak

vagy nem akar nak han got ta lál ni egy -
más sal. A ja nu á ri öku me ni kus ima hé -
ten is sze re pelt az is me ret len ör dög -
űző bib li ai tör té ne te (Mk 9,38–41),
amely ben a ta nít vány Já nos ar ról tá -
jé koz tat ta Jé zust, hogy ta lál koz tak
egy em ber rel, aki a Mes ter ne vé ben ör -
dö gö ket űzött, de a ta nít vá nyok el til -
tot ták, mert hoz zá juk nem csat la ko -
zott. A ta nít vá nyi szűk keb lű ség re Jé -
zus nagy vo na lú ság gal vá la szolt – en -
nek irány adó nak kel le ne len nie ma is.
Nem fa la kat kel le ne egy más kö zé épí -
te ni, ha va la ki nem pont úgy gon dol -
ko dik, mint én, vagy nem tar to zik szo -
ro san a mi kö rünk höz. A sze re tet és a
bi za lom át hi dal ja a kü lönb sé ge ket.

A ne gye dik prob lé ma az egy há -
zunk ban hi ány zó kö zös sé gi élet. El -
ső rá né zés re egy há zunk ban sok fé le
kö zös ség van, szá mos kö zös sé gi al -
ka lom mal. Kö zön ség is van. De nem
mond hat juk el azt, hogy a meg lé vő
hí ve ink több sé ge nem csak kö zön ség,
ha nem tag ja is va la me lyik kö zös sé -
günk nek. Az sem mind egy, hogy a ki -
lenc ven ki lenc el ve szet tet most kö -
zön ség nek vagy a kö zös ség tény le ge -
sen be fo ga dott tag já nak ke res sük-e.

g Dr. Prőh le Pé ter
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h i r d e t é sistentiszteleti rend • 2014. február 9.
Vízkereszt ünnepe után utolsó vasárnap. Liturgikus szín: fehér. 
Lekció: Mt 17,1–9; 2Móz 3,1–14. Textus: 1Kor 2,6–10. Énekek: 358., 388.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; de. 10. (német) Johannes
Erlb ruch; de. 11. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; du. 6. (ifjúsági zenés istentisztelet) Pápai
At ti la; Fébé, II., Hűvösvölgyi út 193. de. fél 10.; Sarepta, II., Modori u. 6. de.
3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.)
D. Keveházi László; du. 5. (úrv., családi) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer,
III., Mező u. 12. de. 10. Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10.
Ja kab Béla; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; Deák
tér, V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv.) Gáncs Péter; du.
6. asztali beszélgetés; Fasor, VII., Városligeti fasor 17. de. fél 10. (angol, úrv.);
de. 11. (úrv.) Aradi György; Józsefváros, VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Románné
Bol ba Márta; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák, kétnyelvű családi) Gu lácsiné
Fa bu lya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. (úrv.) Románné Bolba Márta;
Fe renc vá ros, IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de. 11. (úrv., énekes liturgia)
Ko czor Tamás, liturgus: Muntag Lőrinc; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10.
Ben kó czy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de.
fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád; du. 6. (vespera) Gáncs Tamás; XI., Németvölgyi
út 138. de. 9. Gáncs Tamás; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.)
Ba li cza Iván; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Kőszeghy Ta -
más; Angyalföld, XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló, XIV.,
Lő csei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV., Gyarmat u. 14. de. fél 10. (úrv.)
Ta má sy Tamás; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Kendeh K. Péter;
Rá kos pa lo ta, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet; Rá -
kos szent mi hály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. Börönte Márta; Cinkota, XVI.,
Ró zsa le vél u. 46. de. fél 11. Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de.
9. Vető István; Árpádföld, XVI., Menyhért u. 42. (református templom) du.
3. Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Kovács Áron; Rá kos ke -
reszt úr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Kovács Áron; Rákoscsaba, XVII., Péceli
út 146. de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Nagyné
Sze ker Éva; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Győri Gábor; Pest -
szent im re, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. Győri Gábor;
Kis pest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de.
8. Széll Éva; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (családi) Győri János Sámuel;
Cse pel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16.
de. 10. Hokker Zsolt; du. 5. (gyermek-istentisztelet) Hokker Zsolt; Budakeszi,
Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. (családi) dr. Lacknerné Puskás Sára;
Bu da örs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza; Pilisvörösvár (ref. templom)
du. 2. Donáth László. Összeállította: Balla Mária

A fa so ri gim ná zi um ban 
a 2014/15-ös tan év ben in du ló ok ta tá si for mák

A Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um hír ne vét el ső sor ban a ter mé -
szet tu do má nyok ma gas szin tű ok ta tá sá nak kö szön he ti. Di ák ja ink oda jár -
hat nak is ko lá ba, ahol az el ső szá mí tó gép meg al ko tó ja, Neu mann Já nos és
a No bel-dí jas Wig ner Je nő és Har sá nyi Já nos ta nult. Gim ná zi u munk ban idén
is in dí tunk emelt szin tű nyel vi kép zést (an gol/né met), és meg hir det jük az
emelt szin tű ter mé szet tu do má nyos kép zést is, emel lett min den ta go za ton
nagy súlyt fek te tünk a hu mán tár gyak ta ní tá sá ra. A 2010-ben in dult ter -
mé szet tu do má nyos kép zé sün ket se gí ti, hogy a Tám op 3.1.3-10/1-es szá mú
eu ró pai uni ós pá lyá za tán nyert összeg ből mo dern, in ter ak tív ter mé szet -
tu do má nyos la bo ro kat ala kí tot tunk ki. Ez zel le he tő sé get nyúj tunk a ter mé -
szet tu do má nyos is me re tek kor sze rű kö rül mé nyek kö zött tör té nő el sa já tí -
tá sá ra, kí sér le tek és mé ré sek el vég zé sé re.

Is ko lánk éle té ről a Kos suth rá di ó ban feb ru ár 10-én 11.07-től hall ha -
tó, A Hely cí mű mű sor ból is tá jé ko zód hat nak.

A 2014/2015-ös tan év ben in du ló ok ta tá si for mák
• 8 év fo lya mos gim ná zi u mi kép zés – hu mán tan ter vű
• 8 év fo lya mos gim ná zi u mi kép zés – ter mé szet tu do má nyos tan ter vű
• 4 év fo lya mos gim ná zi u mi kép zés – ál ta lá nos tan ter vű
• 4 év fo lya mos gim ná zi u mi kép zés – emelt szin tű ok ta tás an gol nyelv ből
• 4 év fo lya mos gim ná zi u mi kép zés – emelt szin tű ok ta tás né met nyelv ből
• 4 év fo lya mos gim ná zi u mi kép zés – emelt szin tű ter mé szet tu do má nyos
kép zés 

ud va ros Bé la vers mű so ra Bu da ke szin
Haj na li ré szeg ség cím mel Kosz to lá nyi De zső ver se it ad ja elő Ud va ros Bé la
ren de ző, az Evan gé li um Szín ház ala pí tó igaz ga tó ja feb ru ár 20-án, csü tör -
tö kön 19 óra kor a bu da ke szi Kál vin te rem ben (Fő u. 159.). Sze re tet tel vá runk
min den ér dek lő dőt. Az elő adás in gye nes. Ado má nyo kat a bu da ke szi Pro -
tes táns Kör te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sá ra a hely szí nen el fo ga dunk.

h i r d e t é s e k

Idén már ha to dik esz ten de je ren dez -
tek disz nó vá gást, es te pe dig disz nó to -
ros va cso rát a solt vad ker ti pres bi te rek.
A vál lal ko zó ked vű pres bi te rek a múlt
szom ba ti na pot mun ká val töl töt ték,
hogy az es ti va cso rán – há zas tár sa ik -
kal együtt – kö zö sen el fo gyasszák a ki -
fo gás ta la nul si ke rült töl tött ká posz tát,
hur kát, kol bászt… Ter mé sze te sen
nem hi á nyoz hat tak az asz tal ról a jobb -
nál jobb he lyi bo rok sem. A kin ti ónos
eső sem tud ta el ron ta ni a részt ve vők
han gu la tát, re mek be szél ge té sek kel, vi -
dá man telt az es te.

Presbiteridisznótoros

g Le hocz ki Fe renc fel vé te le

Mint egy hat van gyer mek és fel nőtt
vett részt ja nu ár 25-én a Ro má ni ai
Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy ház Ko -
lozs vá ri Egy ház köz sé gé ben meg -
szer ve zett, Bol dog ün nep nem csak
gye re kek nek! cí mű ren dez vé nyen. A
gaz dag prog ram so rán a je len lé vők
azt is tu da to sít hat ták, hogy a bol dog -

sá got nem kí vül ről kell vár ni, mert
an nak mi ma gunk is for rá sai le he -
tünk: mi nél bol do gab bá te szünk má -
so kat, an nál in kább le szünk mi ma -
gunk is bol do gok. 

Az áhí tat után a gye re kek, kon fir -
man du sok, ifi sek, a Col le gi um Lu the -
ra ni cum egye te mis ta szer ve zet tag jai,
va la mint szü lők és nagy szü lők együtt

te kint het ték meg – Va das Lász ló
ren de zé sé ben és De me ter Fe renc
szín mű vész elő adá sá ban – Os car
Wil de A bol dog her ceg cí mű me sé jé -
nek szín pa di fel dol go zá sát. A pro duk -
ci ót Ador já ni To maj zon go ra já té ka,
va la mint Fe hér Ta más sza va la ta szí -
ne sí tet te. A részt ve vők „bol dog sá gát

te téz te” a Re mé nyik Sán dor Ga lé ri -
á ba szer ve zett sze re tet ven dég ség,
ame lyen öt ven négy, aján dék cso mag -
gal töl tött há ti zsák ta lált gaz dá ra… 

Ugyan ezen a szom ba ton a Sze ben
me gyei Olt sza ka dá ti Evan gé li kus-
Lu the rá nus Egy ház köz ség ben is
könyv- és tan szer cso ma gok ban ré -
sze sül tek gyer me kek, il let ve fi a ta lok.

Itt is vál to za tos prog ram zá rult sze -
re tet ven dég ség gel, kö szön he tő en
szin tén a Nem zet stra té gi ai Ku ta tó -
in té zet től el nyert tá mo ga tás nak. 

A ma gyar or szá gi in téz mény Kár -
pát-me den cei ka rá csony el ne ve zé sű
ren dez vény so ro za tá ba kap cso lód -
ha tott be – har ma dik evan gé li kus er -
dé lyi kö zös ség ként – a Sep si szent -
györ gyi Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy -
ház köz ség is. Tag jai el ső sor ban a
fo gya ték kal élő gyer me ke ket tö mö -
rí tő cso port ju kat ak ti vi zál ták, amely
a Bar ti me us Ját szó ház ke re té ben
mű kö dik. (A ját szó ház tu laj don kép -
pen olyan dél utá ni cso port os együtt -
lét, ame lyen ze ne- és moz gás te rá pi -
ás fog lal ko zás fo lyik kép zett szak em -
be rek se gít sé gé vel.) A Nem zet stra té -
gi ai Ku ta tó in té zet jó vol tá ból most –
egye bek mel lett – a sep si szent györ -
gyi báb szín ház szer zett fe lejt he tet len
él ményt a gyer me kek nek Vi téz Lász -
ló cso da lá dá ja cí mű pro duk ci ó já val.
Az elő adás ra (képünkön) meg hí vást
kap tak az egy ház köz ség hit ta no sai és
a fo gya ték kal élő gyer me kek test vé -
rei is, akik egyéb ként a te rá pi ás órák -
nak is ak tív köz re mű kö dői. 

A mű sort Sep si szent györ gyön is
sze re tet ven dég ség és aján dék osz tás
kö vet te. (Az aján dék cso ma gok itt
olyan hang sze re ket is tar tal maz tak,
ame lye ket a te rá pi ás fog lal ko zás so -
rán hasz nál nak.) A ren dez vény nek
több mint száz részt ve vő je volt. 

g Fe hér At ti la

„Pótkarácsony”Erdélyországban

A Tö rök or szág nyu ga ti ré szén fek -
vő Iz nik-tó ban vég zett ása tá sok so -
rán egy ezer öt száz éves ba zi li ka
ma rad vá nya it tár ták fel. Iz nik la tin
ne ve, Ni cea is me rő seb ben cseng het
so kak szá má ra, hi szen a vá ros volt
az el ső egye te mes zsi nat hely szí ne
325-ben.

A bur szai Ulu dag Egye tem ré gé -
sze ti tan szé ké nek ta ná ra, Musz ta fa
Sza hin el mond ta: a temp lom rom jai

lát szot tak már a mint egy húsz mé ter -
re lé vő víz part ról is, s azért kezd tek
be le a fel tá rás ba, hogy töb bet tud ja -
nak meg az épü let ről. Fel té te le zé sek
sze rint a ro mok an nak a Szent Pé ter-
temp lom nak a ma rad vá nyai, mely ről
egyes ke resz tény for rá sok em lí tést
tesz nek. A temp lom ko rát még pon -
to sí ta ni kell, de nagy va ló szí nű ség gel
Krisz tus után 500 tá ján épült.
d For rás: Prav mir/Ma gyar Ku rír (vn)

1500évesbazilikaromatóban Há zas ság he ti 
sze re tet ven dég ség

rákos pa lo tán
A Rá kos pa lo tai Evan gé li kus Egy -
ház köz ség a há zas ság he té nek
kez dő nap ján, feb ru ár 9-én 15
óra kor sze re tet ven dég sé get tart
Kis temp lo má ban (Ju hos u. 28.).
Ven dég elő adó De ák Lász ló is ko -
la lel kész. Sze re tet tel hí vunk és
vá runk min den ér dek lő dőt!

h i r d e t é s
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„Ugye a ve réb nek pár ja egy fil lér, és
egy sem esik le kö zü lük a föld re Atyá -
tok tud tán kí vül? Nek tek pe dig még
a ha ja tok szá lai is mind szá mon
van nak tart va.” (Mt 10,29–30)

A ma da rak a Bib li á ban Is ten kéz -
zel fog ha tó gond vi se lé sét pél dáz zák,
azét az Is te nét, aki egyet len te remt -
mé nyé ről sem fe led ke zik meg. Min -
den ma dár ete tő ki he lye zé se er re az
alá zat ra, egy szer s mind er re a re -
mény ség re is em lé kez tet min ket.

A hű vös na pok be kö szön té vel
éne kes ma da ra ink nak több fé le kép -
pen se gít he tünk. Azon túl, hogy el -
lát juk őket táp lá lék- és víz után pót lás -
sal, odú kat is te le pít he tünk az ete tők
kö ze lé be. A ci ne gék és a ve re bek té li
túl élé si stra té gi á já nak fon tos ré sze,

hogy az éj sza kát szél vé dett, ki egyen -
sú lyo zot tabb hő mér sék le tű üre gek -
ben töl tik. Így mi, em be rek ezek kel
a ma dár vé del mi prak ti kák kal há lál -
hat juk meg tol las ba rá ta ink nak a
szor gos mun kát, a ren ge teg füttyöt és
tril lát, amellyel olyan sok örö met sze -
rez nek ne künk.

Az MRE öko gyü le ke ze ti prog ram -
ja ma dár ete tő-, ma dár odú-ké szí tő és
fo tó pá lyá za tot hir det az ég ma da ra i -
nak vé del mé ben. A fo tó pá lyá zat cél -
ja, hogy fel hív ja a fi gyel met az éne kes -
ma da ra ink ról va ló gon dos ko dás ra,
raj tuk ke resz tül pe dig a te rem tett vi -
lá gért va ló fe le lős sé günk re. A te rem -
tés vé de lem iránt el kö te le zett gyü le ke -
ze tek szá má ra ez jó le he tő ség, hogy a
„ha la dás” ak tív, cse lek vő ré sze sei le -

gye nek. A kö zös ma dár ete tő-, ma dár -
odú-ké szí tés össze kap csol hat ja a gyü -
le ke zet ap ra ját-nagy ját, kö zös sé gi al -
kal mat te remt het.

A pá lyá zók tól a fény ké pe ket az
aláb bi e-mail cím re vár juk: ma dar ete -
to@oko gyu le ke zet.hu. Be kül dé si ha -
tár idő: feb ru ár 28. A rész vé te li és
tech ni kai fel té te lek, a bí rá la ti szem -
pon tok ol vas ha tók a Ma gyar Ma dár -
ta ni és Ter mé szet vé del mi Egye sü let
hon lap ján (www.mme.hu).

A fo tó kat az öko gyü le ke ze ti prog -
ram hon lap ján, Fa ce book-ol da lán, il -
let ve re for má tus mé di u mok ban
tesszük köz zé. A nyer tes fo tók ból ki -
ál lí tást ren de zünk a har ma dik öko -
gyü le ke ze ti kon fe ren cia al kal má ból
Bu da pes ten 2014 áp ri li sá ban. A nyer -
te se ket aján dék tár gyak kal dí jaz zuk:
az el ső he lye zet tet tíz ezer, a má so di -
kat hat ezer, a har ma di kat öt ezer fo -
rint ér ték ben; a kö zön ség sza va zás
győz te sé nek ugyan csak öt ezer fo -
rint ér té kű aján dék lesz a ju tal ma.

g A szervezők

Fotópályázat
Néz zé tek az ég ma da ra it!

b Se gíts éne kes ma da ra ink nak át vé szel ni a te let, építs ma dár ete tőt, ma dár -
odút! Hívd fel er re má sok fi gyel mét is, és je lent kezz a Ma gyar or szá gi Re -
for má tus Egy ház (MRE) öko gyü le ke ze ti prog ram já nak ama tőr fo tó pá -
lyá za tá ra, nyerd el az ér té kes nye re mé nye ket! A Ma gyar Ma dár ta ni és
Ter mé szet vé del mi Egye sü let (MME) part ner sé gé vel az öko gyü le ke zeti
prog ram ál tal meg hir de tett ma dár ete tő-, odú ké szí tő és fo tó pá lyá zat cél -
ja, hogy fel hív ja a fi gyel met az éne kes ma da ra ink ról va ló gon dos ko dás -
ra, raj tuk ke resz tül pe dig a te rem tett vi lá gért va ló fe le lős sé günk re. 

mozaik

ÜZ enet AZ Ar Ar átrÓl

Rovatgazda: Pelok Zita
ararat@lutheran.hu

e vé l&le vé l

A sze re tet híd ja Hol lan dia és Ma gyar or szág kö zött
Ked ves Ol va sók! 
Ko ren Gi zel la va gyok, a drá ga em lé kű D. Ko ren Emil lel kész uno ka hú ga. Aki is -
mer te Emil bá csit, az tud ja, hogy éle té ben mi lyen nagy sze re pet töl tött be a sze -
re tet. Emil bá csi em ber sé ges gon dol ko dá sá ból egy pa rá nyit ta lán én is örö köl tem… 

2009-ben már ír tam itt, az Evan gé li kus Élet ha sáb ja in ar ról a ren dez vény so -
ro zat ról, ame lyet azon a nyá ron kezd tem. A so ro za tot 2010. feb ru ár ele jé ig foly -
tat tam, így kí ván tam adóz ni az 1920-ban in dult hol lan di ai gyer mek men tő moz -
ga lom em lé ké nek, Hol lan dia fan tasz ti kus ak ci ó já nak, amely nek ke re té ben több
mint húsz ezer ma gyar kis gye rek éle tét men tet ték meg az zal, hogy hó na pok ra
vagy akár évek re be fo gad ták, tes ti leg és lel ki leg fel erő sí tet ték őket.

A ma gyar gye re kek a hol land csa lá dok ban sze re te tet kap tak, vi lá got lát tak,
sok min dent meg ta nul tak – a nyel vet is –, a sze re tet híd ja ál tal pe dig év ti ze de -
ken és or szá go kon át í ve lő kap cso lat ala kult ki Hol lan dia és Ma gyar or szág közt.

Édes apám és lány test vé rei 1921-ben él tek kint Hol lan di á ban, egy Gron in gen
kör nyé ki csa lád nál. Ő és test vé rei sok éve meg hal tak, csa lá dunk azon ban a mai
na pig kap cso lat ban áll az őket be fo ga dó csa lád dal. Nem csak a mi csa lá dunk őriz
Ma gyar or szá gon ilyen kap cso la tot.

2012-ben na gyon be teg vol tam. Ka rá csony szent es té jén hal do kol va vitt a men -
tő a kór ház ba. Más fél órán múlt az éle tem. Is ten azon ban mér he tet len sze -
re te té vel se gí tett. Be teg sé gem olyan volt, hogy az or vo sok két élet men tő mű -
tét után nem hit ték, hogy va la ha ha za ke rü lök. Ha za ke rül tem, és egy év alatt
meg gyó gyul tam.

Tu dom, hogy fel ada tom van még itt a föl dön. El kezd tem ír ni a köny vet azok -
ból a tör té ne tek ből, ame lye ket 2009-ben el mond tak, le ír tak ne kem azok a ked -
ves em be rek, akik gyer mek ként a hú szas évek ben Hol lan di á ban jár tak. Ese ten -
ként csa lád tag ja ik me sél tek a hol lan di ai évek ről, mi vel ők ma guk ak kor már na -
gyon idő sek vol tak.

Mi vel nagy be teg sé gem óta nem biz tos már sem mi az éle tem ben, ar ra az el -
ha tá ro zás ra ju tot tam, hogy köny ve met a hol lan di ai gyer mek vo na tok in du lá sá -
nak ki lenc ven ötö dik év for du ló já ra, 2015-re meg írom. En nek oka el ső sor ban az,
hogy 2009-ben, mi köz ben az is ko lá kat jár tam, ta pasz tal tam, hogy negy ven év
alatt ha zánk ban szin te alig hal lot tak az em be rek a hol land nép ál do zat vál la lá -
sá ról. Pe dig ők meg ér dem lik, hogy a leg na gyobb sze re tet tel em lé kez zünk rá juk.

Én most ar ra ké rem Önö ket, hogy akik nek a csa lád já ban van olyan em lék, amely
a hol lan di ai gyer mek men tés hez kap cso ló dik, ke res sen meg a gi zel la ko -
ren@gmail.com cí men, hogy tör té ne tük meg ma rad has son a hol land évek ről ké -
szü lő köny vem ben.

A könyv ből ter ve ink sze rint egy bu da pes ti szín ház zal gyer mek elő adást ké -
szí tünk, hogy a könyv ben le ír tak kö ze lebb jut has sa nak a mai gyer me kek hez.

Az el ső vi lág há bo rú nak ál do za tai vol tak a gyer me kek is. Ál do za tok vol tak ak -
kor is, ha élet ben ma rad tak.

Egy, a ren del ke zé sem re ál ló hol land le írás sze rint nyo mor gó gye re kek ke rül -
tek ki Hol lan di á ba. Né me lyik nek jó ru há ja is alig akadt. A hol land csa lá dok lé -
lek ben és test ben meg erő sít ve en ged ték ha za a ma gyar gye re ke ket. Ál dott le -
gyen ezért min den se gí tő szán dé kú hol land em ber em lé ke!

Ko ren Gi zel la (Bu da pest)

neu mann já nos in for ma ti kai ku pa – 
evan gé li kus kö zép is ko lá sok nak
Öröm mel je lent het jük, hogy a szo csi té li olim pia előtt egy hét tel, ja nu ár 31-
én egy má sik fon tos ver senyt is ren dez tek – ezt ha zánk ban. A Neu mann Já -
nos in for ma ti kai ku pán az evan gé li kus is -
ko lák ta nu lói mér het ték össze tu dá su kat.
Még so ha ennyi is ko la nem in dult, mint
az idén – össze sen ti zen há rom.

Az el ső ver seny nek 2000-ben a sop ro -
ni lí ce um adott ott hont, majd át ala kul va
há rom éve Bu da pest re köl tö zött a ren dez -
vény, az idei pe dig a har ma dik ku pa volt.
Ez al ka lom mal a Bu da pest-Fa so ri Evan gé -
li kus Gim ná zi um fo gad ta a ver seny ző ket. 

Az ál ta lá nos és kö zép is ko lás if jú te het sé ge ket ju ta lom köny vek (Fa bi ny Ta -
más: Aj tó rés nyi zsol tár és az Asz ta li be szél ge té sek I–III. kö te te), az arany-,
ezüst- és bronz ér mek, il let ve a ván dor ser leg – raj ta az el ső győz tes aszó di
gim ná zi um és a ta va lyi nyer tes Fa sor ne ve – vár ta a dísz te rem ben. 

Mi lyen „tit kot” osz tot tak meg a fel ké szí tő ta ná rok ta nít vá nya ik kal a ver -
seny előt ti hé ten? „Mit te het tek a ver seny si ke ré ért?” – er re a kér dés re igye -
kez tek vá laszt ad ni:

„Tölt se tek le az égi in ter net ről és hoz za tok ma ga tok kal né hány GB nyi -
tott sá got, egy-két TB lel ke se dést, pár GB vi dám sá got, sok-sok TB in no vá -
ci ót, le gyen ve le tek né hány mil lió mű ve let per má sod perc nyi alá zat.

Né ze ges se tek az in ter ne ten friss in fós hí re ket, eset leg a leg újabb mo bil -
te le fon-le írá so kat, le gye tek tisz tá ban a hard ver esz kö zök kel.

Ké szít se tek há zi fel ada tot is: néz ze tek utá na a vi lág hí rű ma gyar in for ma -
ti ku sok nak! Ír já tok le ró luk a tud ni va ló kat egy A4-es lap ra két-há rom mon -
dat ban. Ha evan gé li kus az il le tő, ak kor azt is tün tes sé tek fel!

És leg fő kép pen: mond ja tok el leg alább egy imát a mi va ló di Rend szer gaz -
dánk hoz, mennyei Atyánk hoz ma ga to kért, ta ná ra i to kért és per sze a ver senyt
szer ve ző kért!”

A ve tél ke dő jó han gu la tá hoz a fel ada tok is hoz zá já rul tak. Nem csu pán a
mo bi lok jel lem ző i ről szólt fel adat, ha nem pél dá ul kép ze let ben a szá mí tó gé -
pek is össze csap tak, il let ve a szak lap ban le írt jel lem zők alap ján Tipp mix ben
tip pel het ték meg a győz tes esz kö zök ne vét a di á kok.

Idén a sop ro ni Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus Gim ná zi um (Lí ce um) és Kol -
lé gi um csa pa ta ve het te át az el ső he lyért já ró ju tal ma kat. A csa pat tag jai a
8.-os Boa Pat rik és Csi gó Ábel, a 9.-es Reit ter Já nos és a 11.-es Sza bó Áron
vol tak, a fel ké szí tés si ke ré ről Sö lét-Or mos Ju dit ta nár nő gon dos ko dott.

Kö szö net min den ki nek, aki so kat fá ra do zott a ku pa si ke res meg ren de zé -
sé ért: a fa so ri di á kok nak és ta ná rok nak, ki emel ve kö zü lük Csor dás Já nost.
De kö szö net egy há zunk or szá gos iro dá ja ok ta tá si és ne ve lé si osz tá lyá nak,
kü lö nö sen Üre gi né Ha lász Gab ri el la ok ta tá si re fe rens nek is, aki so kat tett
a ver se nyért, il let ve Ka tz Sán dor tan tárgy gaz dá nak!

g Ba bics Csa ba, a Neu mann-ku pa „aty ja”

A Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Öko gyü le ke ze ti Ta ná csa és a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Ara rát Mun ka cso port ja meg hir de ti a II.
or szá gos te rem tés vé del mi ver senyt, mely nek cél ja a ke resz tyén hit és a
kör nye zet tu da tos fe le lős ség vál la lás össze kap cso lá sa a ke resz tyén fi a ta -
lok gon dol ko dás mód já ban.

A ver seny re há rom fős csapatok jelentkezhetnek. Tagjaik 16–18 éves,
egy há zi is ko lák ban ta nu ló diákok vagy gyü le ke ze ti if jú sá gi cso port tag -
jai lehet nek. Té ma: Az él te tő víz. A víz mint él te tő elem a Bib li á ban, il -
let ve öko ló gi ai je len tő sé ge nap ja ink ban.

Elekt ro ni kus je lent ke zés és rész le tes in for má ció az oko gyu le ke zet.hu ol -
da lon. A szer ve zők el ér he tő sé ge: in fo@oko gyu le ke zet.hu. Je lent ke zé si ha -
tár idő: már ci us 3.

fel hí vás – ii. or szá gos te rem tés vé del mi ver seny

A rák el le nes küz de lem vi lág nap ját
feb ru ár 4-én tartják, ar ra em lé kez -
ve, hogy 2000-ben ezen a na pon ír -
ták alá Pá rizs ban az el ső rák el le nes

vi lág kong resszus részt ve vői a kór el -
le ni vi lág mé re tű össze fo gás ra fel szó -
lí tó do ku men tu mot. Szo mo rú adat:
ha zánk ban az összes ha lál eset egy -
ne gye dét a da ga na tos be teg sé gek
okoz zák, éven te 75 ezer új meg be -
te ge dést di ag nosz ti zál nak, és 33 ez -
ren hal nak meg. Az OECD 34 tag -

ál la ma kö zül ná lunk a leg rosszabb a
hely zet.

„Fon tos, hogy min den esz közt,
min den le he tő sé get meg ra gad va, tu -

da to san és együtt ve gyük fel a har cot
az éle tért. Ezért csat la koz tunk mi is
a rák el le nes küz de lem vi lág nap ján a
be teg ség el len küz dők höz” – mond -
ta Bé res Klá ra, a Bé res Ala pít vány el -
nö ke az Or szá gos On ko ló gi ai In té -
zet ben tar tott saj tó tá jé koz ta tón. El -
mond ta, hogy ado má nyuk kal a be te -

gek egész sé gé nek vissza szer zé sét kí -
ván ják elő se gí te ni, és hogy együtt ér -
zé sük kel sze ret nék fel hív ni min den -
ki fi gyel mét a tes ti és lel ki tá mo ga tás
fon tos sá gá ra e te rü le ten is. 

A Bé res Ala pít vány 2002-ben in -
dí tot ta el a da ga na tos be te gek tá mo -
ga tá sát cél zó Bé res a da ga na tos be -
tege kért el ne ve zé sű prog ram ját. Eb -
ben fel vi lá go sí tó te vé keny ség gel, jó -
té kony sá gi ren dez vé nyek kel és ter -
mék ado má nyok kal nyúj ta nak ha té -
kony se gít sé get. A rák el le nes küz de -
lem vi lág nap ja al kal má ból az Or szá -
gos On ko ló gi ai In té zet nek, a Rák be -
te gek Or szá gos Szö vet sé gé nek, a
Ma gyar Rák el le nes Li gá nak, A Rák El -
len az Em be rért, a Hol na pért Ala pít -
vány nak, a Ma gyar IL CO Szö vet ség -
nek és a Ma gyar Hos pice Ala pít -
vány nak ad ták át a har minc mil lió fo -
rint ér té kű Bé res csepp ado má nyu kat.

Az Or szá gos On ko ló gi ai In té zet
ré szé ről prof. dr. Kásler Mik lós fő -
igaz ga tó fő or vos mon dott kö szö -
ne tet a Bé res Ala pít vány nak a tá mo -
ga tá sért. „Ma már a be te gek egy har -
ma dát meg tud juk gyó gyí ta ni, és
so kuk nál je len tős élet mi nő ség-ja -
vu lást tu dunk el ér ni. Azon ban az el -
sőd le ges pre ven ció fon tos sá gát nem
győ zöm hang sú lyoz ni, hi szen he lyes
élet mód dal a da ga na tos meg be te ge -
dé sek leg alább har ma dát meg le het -
ne előz ni” – mond ta a saj tó tá jé koz -
ta tón prof. dr. Kásler Mik lós fő -
igaz ga tó fő or vos.

Arákellenesküzdelemvilágnapján
A Bé res har minc mil lió fo rint ér té kű ter mék ado mánnyal tá mo gat ja 

a da ga na tos be te ge ket

b A rák el le nes küz de lem vi lág nap já hoz, feb ru ár 4-hez kö tő dő en a Bé -
res Ala pít vány har minc mil lió fo rin tot meg ha la dó ér té kű gyógy szert
ado má nyo zott a da ga na tos be te gek meg se gí té sé re. Az ado mányt az
Or szá gos On ko ló gi ai In té zet ben BéresKlára, a Bé res Ala pít vány el -
nö ke ad ta át prof. dr.KáslerMiklósnak, az Or szá gos On ko ló gi ai In -
té zet fő igaz ga tó fő or vo sá nak, va la mint az or szág leg je len tő sebb, da -
ga na tos be te ge ket tö mö rí tő szer ve ze tei ve ze tő i nek. 
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VASÁRNAP

6.40 / Duna Tv
Világ-Nézet
Ábrahám gyermekei
9.30 / Duna World
Fölszállott a páva –
válogatófilm
(népzenei tehetségkutató)
9.30 / Bartók rádió
Musica Sacra
(egyházzenei magazin)
12.05 / M1
Evangélikus magazin
12.30 / M1
Baptista ifjúsági műsor
19.30 / Duna World
Másfél millió lépés
Magyarországon
(magyar ismeretterjesztő sorozat)
21.35 / Duna Tv
Vihar
(magyar játékfilm, 1952) (97’)
23.55 / M1
A némafilmes
(francia játékfilm, 2011)

HÉTFŐ

9.35 / Duna Tv
Élő egyház (vallási híradó)
10.00 / Duna Tv
Isten kezében
A házasság szentsége
13.30 / Kossuth rádió
Erős vár a mi Istenünk!
Az evangélikus egyház félórája
14.40 / Duna World
Beugró – 
Felkészültek? Mert mi nem
(szituációs játék)
16.00 / Duna World
Baptista ifjúsági műsor
21.25 / Duna Tv
Friss és máris a szemétben – 
A globális élelmiszer-pazarlás
(dokumentumfilm)
21.30 / Kossuth rádió
Rádiószínház
Bodor Ádám: Az érsek látogatása
22.00 / Bartók rádió
Dzsesszkoncertek
Debreceni Jazznapok 2013

KEDD

10.00 / Bartók rádió
Hang-fogó
Bach: Singet dem Herrn 
ein neues Lied – motetta
11.33 / Kossuth rádió
Vendég a háznál
Gyerekekről felnőtteknek
16.00 / Duna Tv
Múzeumtúra – francia módra
(francia ismeretterjesztő sorozat)
A Sorbonne egyetem
20.00 / Corvinus Rádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
20.00 / Pax Tv
Kút (élő interaktív műsor)
Műsorvezető: 
Deák László evangélikus lelkész
0.15 / M1
Kém a jégen – 
Hogy filmezzünk jegesmedvét
(angol természetfilm)

SZERDA

5.15 / M1
Hajnali gondolatok
10.00 / Bartók rádió
Hang-fogó
Bach: 54. kantáta
(Wiederstehe doch 
der Sünde)
13.30 / Kossuth rádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
A református egyház félórája
14.40 / Duna World
Borvacsora
Egri borvidék
16.00 / Duna World
Evangélikus magazin
18.50 / M1
A következő!
(szórakoztató kvízműsor)
19.55 / Duna World
Hogy volt!?...
Cseh Tamásra emlékezünk
21.04 / Bartók rádió
Kocsis Zoltán zongorázik

CSÜTÖRTÖK

12.05 / Bartók rádió
Verdi: Rekviem
14.05 / Kossuth rádió
Arcvonások
Hargitay András úszó
Riporter: Novotny Zoltán
15.10 / Duna Tv
Magyar elsők
(magyar ismeretterjesztő sorozat)
18.20 / Duna World
Duna anziksz
(magyar ismeretterjesztő sorozat)
19.05 / M3
Ember a híd alatt
(magyar film)
21.55 / Duna World
Táncvarázs
Savaria táncverseny,
Szombathely
22.35 / M1
Verssor az utcazajban
23.15 / Duna Tv
Moszkva tér
(magyar játékfilm, 2001) (87’)

PÉNTEK

5.15 / M1
Hajnali gondolatok
8.35 / Duna Tv
Lyukasóra (irodalmi műsor)
7.55 / Duna World
Barangolások Portugáliában
(magyar ismeretterjesztő film)
11.25 / Agnus Rádió
(Kolozsvár)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
12.05 / Bartók rádió
Bach-maraton
Válogatás a legemlékezetesebb
előadásokból
14.50 / Duna World
Lélek Boulevard
Rúzsa Magdolna énekesnő
22.00 / Bartók rádió
Celluloidák – a legjobb filmzenék
A BBC Filharmonikus
Zenekar hangversenye

SZOMBAT

7.40 / M3
Játék határok nélkül
8.10 / Duna Tv
Isten kezében
Házasság hete 2014
9.55 / M1
Nóé barátai
Minden, ami állat
14.30 / Bartók rádió
Népzene – újragombolva
Magyar zenészek 
külföldi albumokon
19.10 / Duna Tv
Fölszállott a páva –
válogatófilm
20.00 / Pax Tv
Ez az a nap! 2013 (koncertfilm)
20.20 / M1
A Dal
(eurovíziós dalválasztó 
show-műsor)
23.40 / Duna Tv
Eldorádó
(magyar játékfilm, 1988) (100’)

VASÁRNAP

10.04/ Kossuth rádió
Református istentisztelet
közvetítése Ácsról
Igét hirdet: 
Gerecsei Zsolt lelkipásztor
11.00 / Duna Tv
Református istentisztelet
közvetítése Sztánáról
11.05 / M1
Református magazin
12.00 / Kossuth rádió
Déli harangszó 
a bakonycsernyei 
evangélikus templomból
12.45 / M1
Evangélikus ifjúsági műsor
13.00 / Mezzo Tv
Egyházi zene 
a középkori Spanyolországból
19.35 / Bartók rádió
A Diotima vonósnégyes
0.40 / Duna World
Szentföldi szent helyek üzenete
(ismeretterjesztő sorozat)

VAsárnAPtÓLVAsárnAPIg
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból február 9-étől február 16-áig

va sár nap (feb ru ár 9.)
Fö löt ted ott ra gyog az Úr, di cső sé ge meg lát szik raj tad. Ézs 60,2 (Zsolt 2,12b;
Róm 8,35; Mt 17,1–9; 2Kor 4,6–10; Zsolt 54) Kép zel jünk ma gunk elé egy el -
ha nya golt kül se jű ala kot. Egy más na pos al ko ho lis tát. Egy ké re ge tő haj lék -
ta lant. Az is le het, hogy el ke se re dett, re mény te len em ber lát vá nyá ért nem
is kell a „szom széd ba men nünk”, elég, ha be le né zünk a tü kör be. Egy ilyen em -
ber sze mé be – vagy a tü kör be – néz ve kell el han goz nia, ki mon dat nia a sza -
ba du lást, új ra kez dést hir de tő mon dat nak: „…de fö löt ted ott ra gyog az Úr, di -
cső sé ge meg lát szik raj tad.”

Hét fő (feb ru ár 10.)
Min den ál ta la lett, és nél kü le sem mi sem lett, ami lét re jött. Ben ne élet volt,
és az élet volt az em be rek vi lá gos sá ga. Jn 1,3–4 (Ézs 40,26; 2Kor 3,/9–11/12–
18; Ef 1,1–6) Az az is te ni em ber sze re tet (aga pé), ame lyet Jé zus meg tes te sít,
ugyan az a sze re tet, amely a vi lá got te rem tet te, fenn tart ja és át hat ja, amely ott
van a ma da rak szárny su ho gá sá ban, a nap fé nyé ben, a kis gyer me kek gü gyö -
gé sé ben és min den ben, ami élet. Ter mé sze te sen ugyan ez a sze re tet hi ány zik
mind ab ból, ami az éle tet ve szé lyez te ti, ami vég ső so ron ha lál: a gyű lö let sö -
tét sé gé ből, a bosszú dur va sá gá ból, a te rem tett sé get ve szé lyez te tő ön zés ből.
Hin ni Jé zus ban azt is je len ti, hogy lát juk a te rem tett ség Krisz tus-ar cú sá gát.

kedd (feb ru ár 11.)
Jé zus így ki ál tott: „Ha va la ki szom ja zik, jöj jön hoz zám, és igyék.” Jn 7,37 (Zsolt
36,10; Jn 1,43–51; Ef 1,7–10) Cso dá la tos je len ség a for rás. A tér ké pen is fel -
tün tet he tő fix pont, ahol fel szín re ke rül, és el ér he tő vé vá lik az em ber szá má -
ra a víz, amely egyéb ként hoz zá fér he tet len, rejt ve van. A jé zu si mon dat ból
hi ány zik a tárgy. Mi re szom ja zik, és mit igyék a hoz zá ér ke ző? Jé zus a for rás,
a kút, ahol Is ten ből ma gá ból me rít, iszik és ré sze sül az em ber. Min den, az evan -
gé li u mok ban meg örö kí tett jé zu si szó, ál dó, gyó gyí tó moz du lat egy-egy
korty Is ten em ber sze re te té ből. Egyes egész ség ügyi ta nács adók sze rint a leg -
jobb tisz tí tó kú ra egy jó po hár víz el fo gyasz tá sa ko rán reg gel, éh gyo mor ra…

szer da (feb ru ár 12.)
Jól vi gyáz za tok te hát, ho gyan él tek: ne esz te le nül, ha nem böl csen, ki hasz nál -
va az al kal mas időt. Ef 5,15–16 (Préd 8,8a; Jn 3,31–36; Ef 1,11–14) Min den egyes
nap te le van Is ten irán tunk va ló sze re te té vel. Ál ta lá ban diszk ré ten, sze lí den,
rej tet ten. Nem elő lünk rej ti ma gát Is ten, ha nem a szá munk ra. Mint a gyer -
mek, aki úgy bú jik el, hogy biz to san meg ta lál ják. És a biz ton ság ked vé ért azért
még mo co rog és kö hé csel is. Akár a gyer mek kel, úgy Is ten nel is dő re ség nem
be le men ni eb be a já ték ba. Esz te le nül csak az ag go dal ma ink nak él ni, időt min -
dig csak a fel ada ta ink el vég zé sé re szán ni, és so ha, de so ha nem ját sza ni. A bő -
vebb sza kasz a min den kor min de nért va ló há la adás sal zá rul. Mint aki es te
mo so lyog va ve szi szám ba, mi min den ben bújt meg szá má ra az nap az Is ten.

csü tör tök (feb ru ár 13.)
A te rem tett vi lág ma ga is meg fog sza ba dul ni a rom lan dó ság szol ga sá gá ból
Is ten gyer me ke i nek di cső sé ges sza bad sá gá ra. Róm 8,21 (Zsolt 36,7; Jel 1,/1–
2/3–8; Ef 1,15–23) Kü lö nös, de sem mi re sem vá gyunk annyi ra, mint hogy sza -
ba dok le gyünk, és sem mi től sem fé lünk annyi ra, mint hogy sza ba dok le gyünk.
Nincs könnyű dol ga ve lünk az Úr is ten nek. Nem egy sze rű en ben nün ket fog -
va tar tó erő ket kell le győz nie, ha nem sa ját el len ál lá sun kat, vé de ke zé sün ket,
fé lel mün ket is a sza bad ság tól. Mi old ja fel ezt a fel old ha tat lan nak lát szó el -
len té tet sza bad ság vágy és sza bad ság tól va ló fé le lem kö zött? Egye dül az, ahogy
meg szó lít min ket, és ahogy meg szó lít hat juk őt. Gyer me ke i nek ne vez, és gyer -
me ke i ként szó lít meg, atyánk nak ne vez het jük, és atyánk ként szó lít hat juk őt.
A sza bad ság a meg szó lí tá son mú lik. 

pén tek (feb ru ár 14.)
Jé zus Krisz tus mond ja: „Ami kor azon ban el jön ő, az igaz ság Lel ke, el ve zet ti te -
ket a tel jes igaz ság ra.” Jn 16,13a (Zak 12,10a; Jn 8,12–20; Ef 2,1–10) Ez a leg ne -
he zebb. El hin ni, el fo gad ni ezt az utol só lé pést. Hogy ő nem ma rad raj tunk kí -
vül. Nem elég szik meg annyi val, hogy el jött hoz zánk, el jött kö zénk. Ő még bel -
jebb jön. Még kö ze lebb. A ta nít vá nyok két ség be es tek a bú csú zó Jé zus sza va it
hall va: „Mi lesz ve lünk nél kü led?” Jé zus meg nyug tat ta őket. „Ne fél je tek. Kö -
ze lebb le szek hoz zá tok, mint most, ami kor itt ál lok előt te tek, és hoz zá tok be -
szé lek. Mert van még kö ze lebb. A Lé lek ál tal ben ne tek.” Olyan, mint ami kor
az apa nya ká ba ve szi a gyer me két: nem lát ja, még sem le het hoz zá kö ze lebb.

szom bat (feb ru ár 15.)
Az Úr in té sét meg ne vesd, fi am, és dor gá lá sát meg ne utáld! Péld 3,11 (1Pt 5,2;
4Móz 6,22–27; Ef 2,11–22) Az in tést, fe nyí tést, dor gá lást ál ta lá ban ak kor és
olya nért kap juk, ami kor mi ma gunk is tud juk, hogy va la mi nyil ván va ló rosszat
tet tünk. Ér de kes, de Jé zus so ha nem in tet te és dor gál ta meg kor tár sa it szá -
muk ra is nyil ván va ló bű ne ik mi att, vi szont an nál töb bet in tet te és dor gál ta
őket olyas mi kért, amik nek a he lyes sé gé ről meg vol tak győ ződ ve. Gon dol junk
csak a se rény ke dő Már tá ra, a buz gón imád ko zó fa ri ze us ra, az is te ni íté let vég -
re haj tó i ként fel lé pő ta nít vá nyok ra a sa má ri ai fa lu ha tá rá ban, a tör vény nek kö -
vek kel a kéz ben ér vényt sze rez ni kí vá nó so ka ság ra stb. Ami kor ön vizs gá la -
tot vég zünk, ne csak azt ve gyük szám ba, amit mi hely te len nek tar tunk. Ve -
gyük ész re azt is, ami ért Jé zus min ket is meg dor gál na. Ezt ál ta lá ban ott kell
ke res nünk, ahol na gyon meg va gyunk elé ged ve ön ma gunk kal.

g Né meth Zol tán
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50 éve ha rang ön tés
Őr bottyán ban
GOMBOSMIKLÓS
aranykoszorús
harangöntőmester

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

harangontes.hu–harangontode.hu

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

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 Budapest, Hő -
sök te re 10–11.) min den hó nap má so dik kedd jén, leg kö ze lebb február 11-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: gyer tya feny.lu the ran.hu

Mo za ik mú ze um tú ra
Feb ru ár 1-jén el in dult a Mo za ik
mú ze um tú ra el ne ve zé sű or szá gos
já ték, amely ar ra biz tat ja a mú ze -
um lá to ga tó kat – el ső sor ban a di -
á ko kat –, hogy má jus vé gé ig mi -
nél több mú ze u mot és ki ál lí tó he -
lyet ke res se nek fel. A já ték ban az
Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um is
részt vesz – saj nos csak feb ru ár 28-
áig, mert ak kor be zár a kü szö bön -
ál ló fel újí tás mi att. In for má ci ók:
mo za ik mu ze um tu ra.hu

HÍREK, HIRDETÉSEK
pa ró ku si al kal mas sá gi

vizs gá lat
A Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let
Püs pö ki Hi va ta la ér te sí ti a hat éves
kép zés ben ré sze sült, 2012 au gusz -
tu sa előtt or di nált be osz tott lel -
késze ket, hogy má jus 28-án, szer -
dán pa ró ku si al kal mas sá gi vizs gá -
lat ra ke rül sor. Je lent kez ni írás ban
le het a püs pö ki hi va tal ban feb ru -
ár 28-ig. Az írás be li fel ada to kat és
a szó be li té te le ket a je lent ke zők nek
pos tai úton jut tat juk el.

evan gé li kus Ma ga zin 
a Ma gyar te le ví zi ó ban

Feb ru ár 9-én, va sár nap az M1-en
12.05-kor kez dő dik egy há zunk
mű so ra, az Evan gé li kus ma ga zin,
me lyet feb ru ár 12-én, szer dán 
a Du na World csa tor nán 16 óra -
kor meg is mé tel nek. Szer kesz tő:
Nagy Lász ló, ren de ző: Hor váth
Ta más.


