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„Meg tisz te lő le he tő ség, hogy – ha né mi -
képp rö vi dí tett, szer kesz tett for má ban is,
de – ol va só ink kal év ről év re meg oszt hat -
juk la punk ha sáb ja in a ja nu ár vé gi Lu -
ther-kon fe ren ci á kon el hang zó elő adá so -
kat” – ír tuk egy év vel ez előt ti tu dó sí tá -

sunk ban. Bár a rév fü lö pi Or dass La jos
Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ban idén
ja nu ár 31. és feb ru ár 2. kö zött el hang zott
elő adá so kat – anyag tor ló dás mi att – ez -
út tal né mi ké sés sel, je len lap szá munk -
ban tud juk csak köz re ad ni, to vább ra is

azt gon dol juk, hogy a Ma gyar or szá gi Lu -
ther Szö vet ség gel kö zö sen jegy zett szim -
pó zi um egy há zunk egyik leg ran go sabb
éven kén ti ren dez vé nye.
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KapiBéla evan gé li kus püs pök 1937-
ben zsi nat zá ró be szé dé ben azt mond -
ta: „Az egy ház jo gi szer ve ze te olyan,
mint egy mű vé szi dí szí té sű ám pol na,
me lyet a tör té net négy szá za dos acél -
ke ze emel ma gas ba. Örök ér té ke ab -
ban rej lik, hogy ezt az ám pol nát Krisz -
tus élő tes té nek su gár zó fé nye töl ti be.
A jo gi és tör té neti egy ház örök tar tal -
ma és mun ka prog ram ja: a lel ki egy ház.” 

Né met egy ház jo gász ként Günther
Britz köz vet ve ugyan ezt fe jez te ki,
ami kor azt ír ta, hogy „az egy ház jog
nem ön cél”. 

Ez a meg ál la pí tás azt je len ti, hogy
eb ben a vi lág ban az egy ház él het
ugyan a jog esz kö ze i vel, akár tö ké le -
te sít he ti azt, de el ső ren dű tö rek vé sé -
nek még is ar ra kell irá nyul nia, hogy
az egy ház lel ki ol da la épül jön. En nek
a fel adat nak a leg főbb aka dá lyát az je -
len ti, hogy a jog csu pán az e vi lá gi egy -
ház vi szo nya it tud ja ered mé nye sen
sza bá lyoz ni, és csak köz vet ve al kal mas
a „lel ki” egy ház épí té sé re. Eb ből az kö -
vet ke zik, hogy a jog al ko tás nak a jog
ered mé nyes sé ge ér de ké ben csak olyan
jog sza bályt cél sze rű meg al kot nia,
amely a jog szem pont já ból re á lis nak
te kint he tő, vagy is vég re is hajt ha tó. 

A gya kor la ti élet ben még is szám ta -
lan olyan eset for dul elő, ami kor ius
spiritualizatumról, vagy is a jog rend ál -
tal nem ér zé kel he tő jog sza bály ról van
szó. Kü lö nö sen a ka to li kus egy ház ban
ta lá lunk er re pél dát, nyil ván azért,
mert ott az egy ház fo gal ma egy be esik
a hit fo gal má val. A né met evan gé li kus
egy ház ban van nak tö rek vé sek, me lyek
ar ra irá nyul nak, hogy a „lel ki élet
irány el vei” a iusdivinum cím szó alatt
az egy ház ban át ül te tés re ke rül je nek.

Egy há za ink ban az el múlt idő szak -
ban job bá ra az e vi lá gi egy ház jog rend -
jé nek épí té sé re irá nyult a jog al ko tás, a
lát ha tat lan egy ház épí té sé re még olyan
mér ték ben sem, mint amennyi re a jog
al kal mas len ne. En nek szo mo rú kö vet -
kez mé nyét már lát hat juk, hisz a kö zel -
múlt meg mu tat ta, hogy a lát ha tat lan
egy ház épí té sé nek el mu lasz tá sa az
egy há zak lé lek szá má nak mi lyen óri -
á si le mor zso ló dá sát okoz ta. 

Se gít ség ként igény be ve het jük az
egy ház lel ki ol da lát erő sí tő jo got „ön -
fenn tar tó jog ként”.
KlausDouglass né met evan gé li kus

lel kész több mint tíz éve meg je lent ki -
tű nő mun ká ja egy há zun kat emel ke -
dő pá lyá ra se gít he ti. Az egy ház na -
gyon be teg, nem ké pes el ér ni a ma
em be rét. Krí zis ben van. Új re for má -
ci ó ra van szük ség. Az egy ház új faj ta
szer ve ze ti át ala kí tá sa eb ben nem se -
gít, ha nem meg kell ke res ni a gyó gyu -
lást az is ten tisz te le ti és a kis cso por tok -
ban, ami a misszi ói kül de tés fel is me -
ré sét je len ti. „Az olyan egy ház, amely
csak gon dos kod ni, gyá mo lí ta ni, meg -
nyug tat ni, se gít sé get nyúj ta ni ké pes,
de meg té rés re és kö ve tés re nem, ta -

lán be töl ti a tár sa da lom tól ka pott
meg bí za tá sát, de nem Jé zu sét, aki
az zal bíz ta meg, hogy az em be re ket az
ő kö ve té sé re hív ja” – ír ja Doug lass Az
újreformációcí mű köny vé ben (Kál -
vin Ki adó, Bu da pest, 2002, 37. o.). 

Az egy ház irá nyá ban a spi ri tu a li -
tás fel sza ba dí tá sa el ső sor ban a lel kész
meg győ ző sze mé lyes hi tén ke resz tül
le het sé ges; an nak meg mu ta tá sá val,
mit je len te nek a krisz tu si ta nok a
min den na pi va ló ság ban.

Meg ál la pít hat juk, hogy a jog az
egy há za kat esz mé nyi cél ja ik el éré sé -
ben köz vet le nül nem tá mo gat ja, csak
köz ve tett tá mo ga tást tud nyúj ta ni
az zal, hogy jo gi szer ve ze tet ad ne kik,
amely jo gi szer ve zet sok szor ön cé lú -
vá vá lik. A tö rek vé sek nek he lye sen ar -
ra kell irá nyul ni uk, hogy az egy ház a
hí vek hit éle ti meg nyi lat ko zá sa i ról ne
jo gi lag ren del kez zék, ha nem ma gát a
hit éle tet fej lessze, mert ez a lé nyeg, ez
a cél, mely nek a jo gi egy ház csak jo -
gi jel le gű esz kö ze.

A hit élet nek és a jog in téz mé nyi
élet nek egy más tól el sza kad nia nem
sza bad, mert ak kor az egy ház mű kö -
dé se med dő nek bi zo nyul na. Ha hi ány -
zik a hit élet, ak kor hí vő ről alig ha be -
szél he tünk, in kább csak egy ház tag ról.
Az egy ház nak ab ból kell ki in dul nia,
hogy az egy ház a lel kek ben él, és ha a
lel kek ből ki vész a hit, fe les le ges sé vá -
lik a jo gi ke ret. Az el vi lá gi a so dás el len
a lel ki bir tok ál lo mány vissza szer zé se
ér de ké ben a jo gi esz kö zök kel va ló vé -
de ke zés ne ga tív ér té kű; ér dem le ge sen
vé de kez ni nem le het jo gi esz kö zök kel. 

Az egy há zi tör vény ho zás nak még -
is ar ra kell tö re ked nie, hogy az egy -
ház a hí vek hit éle ti meg nyi lat ko zá sait
ne csak jo gi lag ren dez ze, ha nem
ma gát a bel ső hit éle tet fej lessze, így
meg te remt se a fel té te le ket az egy ház
iga zi fel ada ta i nak a tel je sí té sé hez. 

Igaz ugyan, hogy a ke resz tyén em -
ber ma ga tar tá sá nak sza bá lyai a Bib -
li á ban van nak, ez azon ban nem te szi
fe les le ges sé az egy ház szer ve ze té re vo -
nat ko zó jo gi sza bá lyo zást. Ha az egy -
há zat jog in téz mény ként fog juk fel, he -
lye sen já runk el, jól le het a jog in téz -
mény sze rű ség nem lé nye ges al ko tó -
ele me az egy ház nak. Az egy ház a
szen tek gyü le ke ze te teo ló gi a i lag, „jog -
in téz mény sze rű leg” pe dig hí ve i nek jo -
gi szer ve zet ben meg je le nő összes sé -
ge, jo gi lag szer ve zett tár su lá sa. 

A jog az egy ház szem pont já ból Ru-
dolfSohmmeg ál la pí tá sa sze rint is el -
len tét ben áll az egy ház lé nye gé vel,
jól le het az egy ház jog az egy ház szem -
pont já ból még is szük sé ges sza bá -
lyo zó erő.

Aszerzőegyházjogász,nyugalmazott
egyetemimagántanár

Az egy ház jog igazi
feladata

b Egy ház tör té ne ti je len tő sé gű nek
ne vez te dr. Sep po Häk ki nen püs -
pök azt az al kal mat, ame lyen sor
ke rült a Nyu ga ti (Du nán tú li)
Egy ház ke rü let és a finn Mik keli
Egy ház ke rü let kö zöt ti test vér -
kap cso la ti szer ző dés alá írá sá ra.
Az ünnepélyes aktusnak a győ -
ri Öreg temp lom adott he lyet
feb ru ár 16-án, het ve ned va sár -
nap ján.

Szálakból szövődött kötelék
evan gé li kus nyelv ro ko nok között

Testvérkapcsolatimegállapodástkötött
aNyugati(Dunántúli)ésafinnMikkeliEgyházkerület

f Folytatása3.oldalon
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A há zas ság he te ke re té ben meg ren de -
zett ze nés al kal mon fér fi- és női kó -
rus egy aránt szol gált. A fe ke te-pi ros
szí nek ben éneklő BoyzlessVoice női
ka ma ra együt tes és az öl tö nyös High5
nem vé let le nül vá lasz tott könnye -
debb dal la mo kat az es té re. Bá lint
nap ján sze ret ték vol na meg szó lí ta ni a
fi a ta lo kat, a nem egy ház ta go kat is. 
DeákLászló is ko la lel kész, a Déli

Evan gé li kus Egy ház ke rü let misszi ói
lel ké sze 2Tim 1,12 alap ján hir de tett
igét: „…tudom,kibenhiszek,ésmeg
vagyokgyőződve,hogynekivanha-
talmaarra,hogyarámbízottkincset
megőrizzearraanapra.”

A lel kész – akit fe le sé ge és egyik lá -
nya is el kí sért az al ka lom ra – a há zas -
ság ér té ké ről be szélt. A másikban
kin cset kap tunk, de ah hoz, hogy
tár sun kat sze ret ni tud juk (jó ban-
rossz ban), elő ször Is tent kell sze ret -
nünk, il let ve az ő sze re te té re kell tud -
nunk igent mon da ni. A kin csért
meg kell har col ni. A há zas ság ma ga
is misszi ó nak te kint he tő, az evan gé -
li um hir de tés esz kö ze is le het – ál lí -
tot ta a misszi ói lel kész –, ha fi gyel -
ni tu dunk a má sik ra, mi kor er re van
szük sé ge, ha bo csá na tot tu dunk tő -
le kér ni, ami kor meg bán tot tuk… 

Az is ten tisz te let ál dás osz tás sal

zá rult. Az evan gé li kus lel ké szek mel -
lett SzuhánszkyT.Gáborme to dis ta
lel kész hez és a Biblia Szól Gyü le ke -
zet hez kö tő dő High5 ze ne kar lel -
kész tag já hoz, MusztafaZoltánhoz is
le he tett ál dá sért já rul ni. Min den
De ák tér re lá to ga tó – pá ros és pá rat -
lan – kér he tett ál dást éle té re, je len -
le gi vagy el jö ven dő pár kap cso la tá ra,
há zas sá gá ra. El ső ként a há zas ság
he té nek idei ar ca it, Keresztes Ilo-
nát, a Kos suth rá dió szer kesz tő-mű -
sor ve ze tő jét és MohayTamás nép -
rajz ku ta tót, az Eöt vös Lo ránd Tu do -
mány egye tem Nép raj zi In té ze té nek
ve ze tő jét ál dot ták meg a lel ké szek. 

„Aki ke res, azt meg ta lál ják” –
küld te el a há zas ság he té nek idei jel -
mon da ta a rend ha gyó Bá lint-nap
részt ve vő it si ke res „misszi ó ra”. 

g K. A. 

f Aházassághetéről
összeállításunkaz5.oldalon

Bá lint-na pi ál dás a De ák té ren
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b Ír nép dal lal in dult a Bá lint-na pi kon cert tel egy be kö tött is ten tisz te -
let a De ák té ri evan gé li kus temp lom ban. Feb ru ár 14-e ma már nem -
csak az ős ho nos „va len tin na po zó” or szá gok ban, így Ang li á ban és Ír -
or szág ban ün nep, ha nem ha zánk ban is. B. Pin tér Már ta, egy há zunk
női misszi ói szol gá la tá nak lel késze kö szön tő jé ben hang sú lyoz ta: ezt
a vi lá gi ün nepet is meg le het tölteni szent tartalommal. 

„Ha a lel kek ből ki vész a hit,
fe les le ges sé vá lik 
a jo gi ke ret.
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Mi vel a II. va ti ká ni zsi nat a ró mai ka -
to li kus egy ház li tur gi kus nap tá rá ból
tö röl te a het ve ned, hat va nad és öt ve -
ned va sár na pot, ma csak az evan gé -
li kus egy ház li tur gi á já ban hang zik el
hat va nad va sár nap ősi int ro i tu sa,
amely a 44. zsol tár 24. ver sé vel kez -
dő dik: „Serkenjfel,Uram!Ébredj,és
siesssegítségünkre!”Azért is em lé ke -
ze tes ez a zsol tár, mert X.Leó pá pa
Luthert ki át ko zó bul lá ja is ez zel kez -
dő dött: „Exur ge Do mi ne!”, „Ser kenj
fel, Uram!”

Hat va nad va sár nap ősi evan gé li u -
ma, a mag ve tő pél dá za ta (Lk 8,4–15)
szin tén el hang zik ma temp lo ma ink -
ban. Je lent se ma szá munk ra ez az Is -
ten igé jé nek vár ha tó fo gad ta tá sá ról
szó ló pél dá zat a ki in du ló pon tot a Ge-
nezis bűn eset ről szó ló el be szé lé sé nek
meg ér té sé hez. Min de nek előtt at tól
óv jon, hogy el vesszünk a szin te ki me -
rít he tet le nül gaz dag tar tal mú tör té -
net rész le te i ben.

A bib li ai ős tör té net sze rint tra gé -
di á hoz ve ze tett, ami kor az em ber az -
zal a gyer me ki bi za lom mal hall ga tott
a kí gyó ké pé ben go nosz szán dék kal
kö ze le dő ide gen szel le mi ha ta lom ra,
ami lyen bi za lom mal csak Istensza-
vára lett vol na sza bad hall gat nia.
Az em ber a kísértőszavára hall gat -
va el hit te, hogy már fel nőtt, és Is ten
gyám ko dá sa nél kül ma ga is meg
tud ja ítél ni, hogy mi a jó, és mi a
rossz. Ezért hall ga tott a csá bí tó szép
sza vak ra, és evett a til tott gyü mölcs -
ből. El hit te, hogy et től jó és rossz tu -
dó ja lett. De hogy ez mennyi re csa -
li me se, és az em ber mennyi re tud ja
va ló ban, hogy mi a jó, és mi a rossz,
azt az em be ri ség könnyel és vér rel írt
és még ma is így író dó tör té nel mé -
ből könnyen meg ítél het jük. 

Anél kül, hogy a mi to ló gi ák kö zé
utal nám a bib li ai tör té ne tet, vagy
hogy RudolfBultmann nyo mán „mi -
to ló gi át la ní ta ni” pró bál nám; és anél -
kül, hogy a kér üg ma ti kus teo ló gia
bár me lyik vál to za ta mel lett ten ném
le a vok so mat, hang sú lyoz va, hogy a
tör té net ma ga nem, ha nem csak az
„üze ne te” (kér üg ma) a fon tos, hat va -
nad va sár nap meg en ged he tő nek tar -
tom, hogy ki zá ró lag ar ra össz pon to -
sít suk fi gyel mün ket, ahogy az el ső
em ber pár Is ten sza vá hoz vi szo nyult.
Mert a bűn be esés vagy a bűn el ke rü -
lé se szem pont já ból ez volt a tét: fel -
tét le nül meg bí zik-e az em ber ab -
ban, amit Is ten mon dott. Ha hisz Is -
ten nek, ak kor nincs bűn eset. Az
em ber ben azon ban már elő ző leg ott
volt a haj lam, hogy ne bíz zon Is ten
sza vá ban, ezért tu dott a kí gyó sza vá -
ra hall gat ni. 

Ez az Is ten sza vá val szem be ni ős -
bi zal mat lan ság ma ga a bűn. A kí gyó
csá bí tó, szép ígé re te, hogy „olyanok
lesztek,mintazIsten”, csak nyil ván -
va ló vá tet te az em ber szí vé ben la kó
bűnt. Mert nem cse le ke de te te szi bű -
nös sé az em bert, ha nem a cse le ke de -
té ben meg nyil vá nu ló bűn te szi lát ha -
tó vá, hogy az em ber be lül rom lott.
Az zal, hogy az em ber hall ga tott a kí -
gyó sza vá ra, és evett a til tott gyü -
mölcs ből, bel ső rom lott sá ga csu pán
bi zo nyí tást nyert. Az em ber nem a
til tott gyü mölcs el fo gyasz tá sá val ve -
szí tet te el Is ten előt ti ár tat lan sá gát,
ha nem már ak kor el ve szí tet te, ami -
kor az Is ten irán ti gyer me ki bi zal ma
meg in gott. 

Az, hogy Is ten igé jé ben ad ki nyi -
lat koz ta tást ar ról, hogy bű nö sök va -
gyunk, nem azt je len ti, hogy köz li az
em ber rel: „bű nös vagy”, és vár ja,

hogy ezt min den ki el higgye. Is ten úgy
lep le zi le bű nös vol tun kat, hogy igé -
jé vel meg szó lít. Mi pe dig több nyi re
úgy hall gat juk igé jét, ahogy Jé zus a
mag ve tő pél dá za tá ban be szél ró la.
Ahogy Is ten igé jét fo gad juk, az zal ad -
juk nyil ván va ló je lét, hogy rossz ta -
laj va gyunk az ige szá má ra, mert be -
lül rom lot tak, bű nö sök va gyunk: hi -
ány zik be lő lünk az Is ten irán ti fel tét -
len bi za lom. Ezért nem tud az ige
gyö ke ret ver ni, szár ba szök ken ni és
ter mést hoz ni az éle tünk ben. 

Is ten sza vá ra adott re ak ci ónk mu -
tat ja meg, hogy mi la kik ben nünk, és
kik va gyunk: hogy el ve szett bű nö sök
va gyunk, mert szí vünk el for dult Is -
ten től, és nem tud fel té tel nél kül,
gyer me ki hit tel bíz ni ben ne. Ez az
em ber iga zi tra gé di á ja. Ez mind -
annyi unk tra gé di á ja. Ha ezt nem ta -
gad juk, és nem lep lez ni igyek szünk,
ha nem ko mo lyan szem be né zünk ve -
le, ak kor nem te he tünk mást, mint
hogy tö re del mes szív vel, Is ten előt ti
igaz alá zat tal a zsol tá ros sal együtt ki -
ált juk: „Exurge Domine!” „Serkenj
fel,Uram!Ébredj,éssiesssegítségünk-
re!Miértrejtedelorcádat,miértfe-
ledkeztélmegnyomorúságunkrólés
ínségünkről?(…)Lelkünkaporbaha-
nyatlott, testünk a földhöz tapadt.
Urunk,siesssegítségünkre,váltsmeg
minketirgalmadból!”

Ami kor X. Leó bul lá ja be ve ze tő jé -
ben így ki ál tott, azért kér te Is ten se -
gít sé gét, mert – ál lí tá sa sze rint – „egy

vad kan” dúlt „az Úr sző lő jé ben”, az
anya szent egy ház ban. Ez a „vad kan”
– Lu ther – azon ban nem mást tett,
mint a Szent írás dok to ra ként tel je sí -
tet te, ami re dok to ri es kü je kö te lez -
te. Rá mu ta tott, hogy a leg fon to sabb
kér dés ben, a bűn bo csá nat és az üd -
vös ség el nye ré sé nek kér dé sé ben a pá -
pa te kin té lye nem ter jed ki ar ra,
hogy a „kul csok” Krisz tus ál tal Pé ter -
re és az apos to lok ra bí zott ha tal má -
val ön ké nye sen él jen, és olyan mó don
és fel té tel lel osszon bűn bo csá na tot,
amely Krisz tus nak a Szent írás ban ol -
vas ha tó vi lá gos ren del ke zé sé vel el len -
ke zik. Rá mu ta tott, hogy a „kul csok”
ha tal ma Krisz tus ren de lé se sze rint
csak az élők re ter jed ki, és kö zü lük is
csak a meg té rő bű nö sök re.

Az egy ház tör té ne té ben el ső hat va -
nad va sár na pon, 430-ban a van dá lok
ál tal ost rom lott Ró ma ke resz tény né -
pe nem a vá ros ba be tör ni pró bá ló
van dá lo kat ne vez te vad kan nak, ha -
nem a pá pa ve ze té sé vel bűn bá na ti
kör me ne tet tar tott, és eköz ben éne -
kel te a zsol tárt: „Serkenjfel,Uram!Éb-
redj,éssiesssegítségünkre!”Az ő ki ál -
tá suk meg hall ga tás ra ta lált, mert hús -
vét ra a vá ros fel sza ba dult az ost rom
alól. Ez is iga zol ja, hogy Is ten szí ve sen
ser ken fel a bűn bá nók meg se gí té sé re. 

Ma sem Is ten az, aki al szik, ha nem
az egy ház né pét nyom ta el az álom.
Ar ról ál mo dik, hogy má sok bű né nek
ár tat lan ál do za ta, és nem tet tes Krisz -
tus nak az éhe zők ben, az el eset tek ben,
a haj lék ta la nok ban nap mint nap is -
mét lő dő ke reszt re fe szí té sé ben. Azo -
ké ban, akik nek se gély ki ál tá sá ra az
egy ház né pé nek kel le ne ál má ból fel -
ser ken nie, mi előtt Is ten ser ken fel,
hogy igaz sá got te gyen a föl dön. 

g Vég he lyi An tal

H at va nad va Sár nap (Se Xa g e Si m a) – 1m ÓZ 3,1–13 

A bűn Is ten sza vá nak két ség be vo ná sa
a va Sárnap ig éje

Im már het ven éve, 1944-ben han goz -
tak el  HelmutThielicke  i ge hir de té sei
a Miatyánk e gyes ké ré se i ről, ame lyek
könyv for má ban ez zel a cím mel je len -
tek meg: Das Gebet das die Welt
umspannt(Azima,amelyátfogjaavi-
lágot)– Qu ell Ver lag, Stutt gart, 1953).
Ez a glo bá lis kö nyör gés va ló ban át fog -
ja az egész te rem tett vi lá got, Is ten csa -
lád já ba ölel min den em bert, aki Ab -
bá nak, Atyá nak tud ja szó lí ta ni az
örök ké va ló és min den ha tó Is tent.

Amíg eze ket a so ro kat le írom, il -
let ve ol vas suk, ad dig is sok-sok mil -
lió em ber aj ká ról és szí vé ből sza kad
fel ez az imád ság szer te a föl dön.
Ugyan ak kor sa ját ta pasz ta lat ból is jól
tu dom, hogy oly kor ki üre se dő ru tin -
ból csu pán „le da rál juk” ezt a hét
ké rést. Kö zel négy év ti ze des szol gá -
la tom alatt saj nos nem egy szer fi -
gyel mez tet tek ve lem együtt imád koz -
ni aka ró gyü le ke ze ti ta gok: „Lel kész
úr, nem le het ne egy ki csit las sab ban
mon da ni?…”

Sőt ta lán nem is mon da ni, ha nem
imád koz ni kel le ne! Olyan el mé lyül ten,
ahogy er ről LutherMárton  vall az éne -
kes köny vünk ben ol vas ha tó, min den
nap ra szánt ima rend be ve ze té sé ben:
„Én még ma is csün gök a Miatyánkon,
és szí vom, mint a gyer mek, maj szo lom
és kor tyo lom, mint az öreg em ber:
nem tu dok be tel ni ve le.” (EÉ 715. o.) 

Nem tu dom, há nyan is me rik, és fő -
leg há nyan hasz nál ják az ezt kö ve tő re -
mek ima nap tárt, amely a hét egyes

nap ja i ra fű zi fel az Úr tól ta nult imád -
ság hét ké ré sét. Ér de mes fel fe dez ni és
új ra meg új ra vé gig me di tál ni ezt a gaz -
dag össze ál lí tást, amely min den nap -
ra kí nál egy rö vid lu the ri imád sá got,
va la mint egy-egy reg ge li, dé li és esti
kö nyör gést.

Tu dom, hogy a leg töb ben idő hi -
ánnyal küz dünk, nem va gyunk szer -
ze te sek, akik rend sze re zett na pi rit -
mus ban több ször is el tud nak csen -
de sed ni Is ten előtt. De azért az sem
igaz, hogy ne le het ne reg gel vagy es -
te né hány perc mi nő sé gi időt ki sza -
kí ta ni a lé lek lé leg zet vé te lé re, Is ten
meg szó lí tá sá ra. Eh hez se gít het éne -
kes köny vünk rész ben már idé zett,
kö zel száz ol dal nyi, sok szí nű ima -
gyűj te mé nye, ame lyet vét kes mu -
lasz tás len ne „be zár ni” temp lo ma ink -
ba, ahol csak is ten tisz te let alatt, ki -
zá ró lag éne kes könyv ként nyit juk ki.

Kü lön ben ma guk az ének szö ve gek
is év szá za dok ima kin csé nek ki fogy -
ha tat lan tár há zai. Ilyen igaz gyöngy –
vagy in kább gyöngy sor – a Miatyán-
kot  fel dol go zó ki lencstró fás Lu ther-
ének is, amely már el ső ver sé ben az

imád ság leg fon to sabb tit ka it tár ja
fel: „Imád ko zunk, mint egy csa lád. /
Add, fo há szunk ne az aj kon, / De szí -
vünk mé lyén fa kad jon!” (EÉ 72,1)

Eb ben a kö nyör gés ben Jé zus meg -
ta nít min ket az egész vi lá got át fo gó,
nagy csa lád tag ja i ként együtt és egy -
má sért imád koz ni. Iga zi or vos ság
ez min den faj ta ön ző, ke gyes  in di vi -
du a liz mus sal szem ben. Míg az el ső
há rom ké rés köz vet len „per tukap cso -
lat ba”, én-te vi szony ba ál lít az Atyá -
val („a te ne ved… or szá god… aka ra -
tod”), ad dig a kö zép ső ké rés től már
a m i  min den na pi ke nye rün kért, bűn -
bo csá na tun kért, sza ba du lá sun kért
kö nyör günk.

Ugyan ez a har mo ni kus egyen súly
fi gyel he tő meg a hét ké rést „arany -
ke ret be” fog la ló nyi tány ban és a há -
rom szó la mú zá ró té tel ben. A töb bes
szám ban kom po nált meg szó lí tás
azon nal be le he lyez Is ten csa lád já ba,
ahol gyer me ki bi za lom mal fo gal -
maz ha tom meg ké ré se i met. A fi ná -
lé pe dig szin te pe csét ként hi te le síti
kö nyör gé sün ket. Mi ért imád ko zunk?
Mi ért imád koz zunk?! „Mert ti ed –
új ra per tu ban va gyunk! – az or szág,
a ha ta lom és a di cső ség.”

A Miatyánk, az imád ság ábécéje
se gít, hogy meg ta nul juk az édes
„atya nyel vet”, ké pe sek le gyünk a fel -
sza ba dult pár be széd re Is ten nel. Ez az
imád ság egy ben Is ten igé je is, hi szen
ma gá nak a test té lett Igé nek, Jé zus
Krisz tus nak a ta ní tá sa. Az iga zi

imád ság min dig a meg hal lott igé ből
fa ka dó és ar ra adott vá lasz. Ahogy
RichardRohr ame ri kai fe ren ces szer -
ze tes fo gal maz: „Az ima re zo nan cia…
Az ima va ló já ban a hang vil la meg -
pen dí té se… Az ima ar ról szól, hogy
meg vál toz tas son ben nün ket, nem
pe dig ar ról, hogy meg vál toz tas sa Is -
tent.” (Ric hard Rohr: Most.Ur sus Lib -
ris, 2013, 125. o.)

Az evan gé li kus bib lia ol va só  Útmu-
tató  eb ből a szem pont ból is nagy sze -
rű ta lál mány, hi szen úgy ne ve zett ol -
vas má nyos ki adá sa nem csak az ige
min den na pi ke nye rét kí nál ja fel, ha -
nem az ar ra re zo ná ló imád sá gos fe -
le le tet is. Bi zony, az imád ko zást is,
akár egy „ide gen” nyel vet, föl di éle -
tünk vé gé ig nap mint nap szük sé ges
ta nul nunk és gya ko rol nunk. Egé -
szen ad dig, míg az atyai ház ban el tű -
nik majd min den nyel vi ne héz ség,
kom mu ni ká ci ós za var a szín ről szín -
re lá tás örö mé ben.

Az imád ság en nek a re mélt
mennyei kö zös ség nek elő í zét ad hat -
ja. Ahogy Ric hard Rohr fo gal maz za:
„Az ima nem mód szer, amellyel hoz -
zá jut ha tunk bi zo nyos dol gok hoz,
nem Is tent va la mi kép pen bol dog gá
te vő áj ta tos gya kor lat, és nem is elő -
re meg vál tott be lé pő a menny or -
szág ba. Sok kal in kább olyan, mint ha
most rög tön gya ko rol nánk a menny -
or szá got.” (I. m. 26. o.)

Öröm te li gya kor lást kí vá nok!
g Gáncs Pé ter

ur a m, tő led ta nul ta m

A vi lá got át fo gó imád ság

Min den ha tó Is te nünk, üres kéz zel ál -
lunk meg előt ted. Min den, amit mar -
kol ni akar tunk, ki hul lik ke zünk ből.
Min dent, amit biz to san ma gun ké -
nak ér zünk, csak egy pil la na tig fog ha -
tunk. Még is há lá san és fél ve tart juk ke -
zünk ben mind azt, amit ránk bíz tál és
ne künk ad tál. Min dent, ami tö ré -
keny, ami sé rül het, ami el vesz het, de
ne künk olyan fon tos. 

Így visszük eléd egy há za dat, amely -
ben a bi zony ta lan vi lág ban a biz to sat
sze ret nénk lát ni, és olyan sok szor
kép te le nek va gyunk kéz ben tar ta ni
bár mit is. Erőnk, fan tá zi ánk és sze re -
te tünk ha tá rá nál mu tass új utat. Egye -
dül ben ned bí zunk, Urunk. 

Eléd visszük a te rem tett vi lá got, kö -
zös jö vőn ket. Min den, amit ural -
munk alatt érez tünk – föld, le ve gő, víz
–, ke zünk nyo má tól szen ved. Tégy
min ket esz kö ze id dé és ker ted mun -
ká sa i vá. Adj az al ko tók nak ih le tet,
min den ki nek, aki nek újat kell for mál -
nia, va ló di öt le tet, hogy szebb, jobb és
iga zabb vi lág ban él hes sünk itt, ha -
zánk ban és az egész föl dön. En gedd,
hogy ke ze mun ká já ban örö möt ta lál -
has son min den em ber.

Eléd visszük cél ja in kat. Szent ke zed
mu tas son utat szá munk ra, hogy ne -
ked tet sző dön té se ket hoz zunk éle -
tünk ben, kö zös sé ge ink ben, az egész vi -
lág ban. Adj ér tel met min den élet -
nek. Le gyél min den ki vel a leg ki sebb -
től a leg idő seb big. Min den ki vel, aki
egye dül van, és úgy ér zi, ő sen ki nek
sem szá mít. Tégy min ket em be re id dé,
hogy fe lé jük for dul va tár sa ik le gyünk.

Eléd visszük leg szo ro sabb kap cso -
la ta in kat: csa lá do kat, pá ro kat, ba rá to -
kat. Ke zün ket a sze re tet esz kö zé vé
tedd a fáj da lom esz kö ze he lyett. Légy
min den ott hon ban, hogy bé ke le -
gyen. Légy min den gyü le ke zet ben,
hogy bé ke le gyen. Légy min den vá ros -
ban és fa lu ban, hogy bé ke le gyen.
Légy min den or szág ban és az egész vi -
lá gon, hogy bé ke le gyen. Ámen.

Oratio
œcumenica

ré g i-ú j liturg ikuS
Sarok

„Ma nap ság az »is ten tisz te let« ki fe je -
zést saj nos et től el té rő ér tel me zés sel és
je len tés sel hasz nál ják. Aki hall ja, an -
nak a ha rang zú gás, a temp lo mok kö -
vei és ge ren dái, a füs tö lő edény vagy a
gyer tya fény jut nak eszé be. Az is ten tisz -
te le tet össze kap csol ják a temp lo mi
sí rás-rí vás sal, a mi se ru hák és sü ve gek
ara nyá val, sely mek kel és drá ga kö vek -
kel, a kely hek kel és szent ség tar tók kal,
or go nák kal és szent ké pek kel, kör me -
ne tek kel és temp lom ba já rás sal, de leg -
fő kép pen az ol va só mor zsol ga tá sá val.
Saj nos ez lett Is ten tisz te le té ből, pe dig
er ről ő tud ni sem akar, mi meg csak ezt
tud juk ró la. Na pon ként nagy han gon
és ra gyo gó pom pá val éne kel jük a
Magnificatot, de iga zi ér tel mét és he -
lyes mon da ni va ló ját egy re in kább
agyon hall gat juk. Szö ve ge azon ban a
mai na pig ér vé nyes: amíg nem ta nul -
juk meg Is ten cse le ke de te it, és nem
szen ved jük el azo kat, ad dig nincs is ten -
tisz te let, nincs Iz rá el, sem ke gye lem és
ir ga lom. Ad dig – még ha ha lál ra éne -
kel jük és ha ran goz zuk is ma gun kat a
temp lom ban, vagy ha a vi lág min den
kin csét ad juk ér te – Is ten nincs ott.
Nem ezt pa ran csol ta, ezért min den bi -
zonnyal ked vét sem le li ben ne.” 

d LutherMárton:Mag ni fi cat 
(TakácsJánosésPerczeSándor

fordítása)

Se mper refor m anda
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Február 17-én az északi kerületi püspöki hivatal, majd a budapesti finn
nagy kö vet ség adott otthont finn–ma gyar találkozónak, a test vér gyü le -
ke ze tek képviselői és finnországi ösz tön dí jas teológusok részvételével.

–HogyankerültkapcsolatbaPüs-
pökúrMagyarországgal?

– Leg el ső em lé ke im csa lá dom hoz,
édes apám hoz kö tőd nek, aki nagy sze -
re tet tel me sélt a ma gya rok ról. Sa ját sze -
mé lyes él mé nye i met a Hel sin ki ben
vég zett teo ló gi ai ta nul má nya im alatt a
di ák ott hon ban, a kon vik ti ben sze rez -
tem. Az ösz tön dí jas ma gyar teo ló gu -
sok is ott kap tak szál lást, raj tuk ke resz -
tül is mer het tem meg az or szá got. Ak -
kor még egy ál ta lán nem gon dol tam rá,
hogy egy kor ma gam is en nek a kap cso -
lat nak az ak tív ré sze se le szek.
–Egyháztörténetijelentőségűese-

ményneknevezteakétegyházkerület
közöttitestvérkapcsolatimegállapo-
dásaláírását.Mibenlátjaenneka
szerződésnekacélját?

– Leg in kább ab ban, hogy a pa pí ron
le írt dol gok a va ló ság ban is „szár nyat
kap has sa nak”. Ha már szár nya lás ról
be szé lünk, a konk rét meg va ló sí tás nak
egy kö vet ke ző, jó lé pé se le het a Szél -
ró zsa or szá gos evan gé li kus if jú sá gi ta -
lál ko zó, az ot ta ni ta lál ko zá sok ma gya -
rok és fin nek kö zött.

Jó len ne, ha a két egy ház kö zötti lel -
ki kap cso lat ke rü le ti szin ten is érez -
he tő len ne. En nek egé szen kéz zel fog -
ha tó le he tő sé ge az, hogy imád ko -
zunk egy má sért az is ten tisz te le te in -
ken, a köz ben já ró imád ság ban gon do -
lunk egy más ra. A gya kor la ti élet te rü -
le tén a má sik le he tő ség az, hogy na -
gyon sok min dent ta nul ha tunk egy -
más tól, pél dá ul az if jú sá gi mun ká ban.

– Mit adhat a Magyarországi
EvangélikusEgyházaFinnEvangéli-
kusEgyháznak?

– Azt gon do lom, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház tól az ön kén tes
szer ve ző dést és a gyü le ke ze ti ta gok nak
az ak ti vi tá sát te kint het jük pél dá nak.

–Ésfordítva?
– Egy há zi éle tünk nek olyan te rü -

le te in ad hat juk át a ta pasz ta la ta in kat,
ame lye ken ép pen vál to zá sok zaj la -
nak. Gon do lok itt pél dá ul a kon fir -
má ci ói mun ká ra, amely ép pen most
van meg úju ló ban Finn or szág ban.
Re mé lem, hogy ta lán ezek nek az
újabb pro jek tek nek az át vé te le, az
ezek ből va ló ta pasz ta lat me rí tés va -
la mit ad hat Ma gyar or szág nak is.

g AM

Vil lám in ter jú 
dr. Sep po Häk ki nen püs pök kel

Evangélikus Élet 2014. február 23. f evangélikus élet

„Ho gyan tud juk meg vál toz tat ni a ben -
nünk lé vő és a min ket kö rül ve vő há -
ló za to kat?” – er re az iz gal mas kér dés -
re ke re sett vá laszt Csermely Péter
bio ké mi kus, há ló zat ku ta tó egye te mi
ta nár feb ru ár 11-én tar tott szék fog la -
ló elő adá sá ban a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia zsú fo lá sig meg telt nagy ter -
mé ben. A ne ves há ló zat ku ta tó fon tos
té zi se, hogy a te rem tett vi lág ban meg -
fi gyel he tő há ló za tok tu do má nyos vizs -
gá la ta se gít sé günk re le het, ami kor
em be ri kö zös sé gek, szer ve ze tek egész -
sé ge sebb mű kö dé sén fá ra do zunk.

A tu dós fel is me ré sei több pon ton
is iz gal ma san kap csol ha tók Is ten igé -
jé hez, teo ló gus nyel ven: az egye te -
mes ki nyi lat koz ta tás ta lál ko zik az
igei ki nyi lat koz ta tás sal. Ezért is hív tuk
meg már több ször elő adó ként az
evan gé li kus gyö ke re it és hi tét nyíl tan
vál la ló bio ké mi kus-pro fesszort kü lön -
bö ző dé li egy ház ke rü le ti al kal mak ra:
bony há di misszi ói nap ra, pi lis csa bai
fel ügye lő ta lál ko zó ra (képünkön).

Aka dé mi ai szék fog la ló ja is szá -
mos teo ló gi ai, ekk lé zio ló gi ai kér -
dést in dí tott el ben nem. Né há nyat
ezek ből sze ret nék most meg osz ta ni
ol va só ink kal a kö zös gon dol ko dás,
út ke re sés, „ég tá jo ló dás” je gyé ben. 

Cser mely Pé ter há ló zat el mé leti
lá tá sa rész ben már be épült egy há -
zunk stra té gi á já ba is, amely ben pri -
o ri tást ka pott, hogy „az egy há zi
mun ka és kö zös ség szer ve ze tét a
há ló za tos ság je gyé ben ala kít suk át”.
Ez zel kap cso lat ban nem ke rül het jük
meg az ak tu á lis, tisz tá zó kér dést:
mi lyen aka dá lyok ba üt kö zünk, ami -
kor nem csak em lé kez ni aka runk a re -
for má ció kö ze le dő ju bi le u má ra, ha -

nem itt és most sze ret nénk át ala kí -
ta ni, meg újí ta ni egy há zun kat? 

„Ho gyan tud juk meg vál toz tat ni a
ben nünk élő és a min ket kö rül ve vő
szte reo tí pi á kat? – tet te fel az alap ve -
tő kér dést aka dé mi ai szék fog la ló
elő adá sa ele jén a pro fesszor. Már a
prob lé ma meg fo gal ma zá sá ban fon -
tos üze net rej lik: egé szen ad dig nem
le het meg vál toz tat ni a kö rü löt tünk
lé vő vi lá got, il let ve ben ne az egy há -
zat, amíg mi ma gunk be lül ről nem
va gyunk ké szek a vál to zás ra.

Nem vé let len, hogy Jé zus el ső ige -
hir de té se is bel ső át ala ku lás ra, vál to -
zás ra hív: „Térjetekmeg,mertelköze-
lítettamennyekországa.”(Mt 4,17) A
kö rü löt tünk lé vő vi lág/or szág/egy ház
meg úju lá sá nak elő fel té te le a sze mé -
lyes élet for du lat, az Újszövetség nyel -
vén: a me ta nó ia. Jánosevangéliumá-
ban pe dig így ta nít a Mes ter: „Újon-
nankellszületnetek.”(Jn 3,7)

Ha Is ten Lel ke el vég zi ben nünk
ezt a cso dát, ak kor mi ként fog ha tunk
a kö rü löt tünk lé vő na gyobb kö zös sé -
gek, há ló za tok meg vál toz ta tá sá hoz? A
sej tek, fe hér jék szá munk ra ti tok za tos
vi lá gát ku ta tó bio ké mi kus meg lá tá sa
sze rint: a vál to zás ra szo ru ló szer ve ze -
tek, há ló za tok bel ső el lent mon dá sai
dön tő mó don két pó lus, a ru gal mas -
ság és a me rev ség kö zött fe szül nek. Va -
ló já ban mind ket tő re szük ség van, hi -
szen míg a ru gal mas ság (plasz ti ci tás)
a ta nu lás ké pes sé gét je len ti, ad dig a
me rev ség a meg őr zés (me mó ria) kész -
sé gét hor doz za. A ket tő egész sé ges
ará nya te remt he ti meg a ki egyen sú lyo -
zott kre a ti vi tást, amely ben – Cser mely
Pé ter sza va i val – együtt van a me rev -
ség ből kö vet ke ző tar tás, mi nő ség és

hasz nos ság a ru gal mas ság ból fa ka dó
öt let gaz dag ere de ti ség gel.

Va jon eb ből a szem pont ból ho vá
so rol ha tók az egy há zak, az egyes
gyü le ke ze tek? Tu dom, hogy az egy -
ház – „Krisz tus tes te” – bi zo nyos
szem pont ból Pál igé jé vel él ve: „nagy
titok”(Ef 5,32). Nem csu pán egy a sok
szer ve zet, egye sü let, ala pít vány kö -
zött, ha nem va la mi más is… De tel -
je sen még sem füg get le nít het jük ma -
gun kat at tól, ahogy a kö rü löt tünk élő
vi lág lát és ér té kel min ket. 

So kan múlt ból itt fe lej tett kö vü let -
ként, mu ze á lis ér ték ként te kin te nek
ránk. Má sok pe dig min ket, evan gé li -
ku so kat „lan gyos lu tyik nak” ti tu lál nak,
akik nek nin csen iga zi tar tá suk. Mind -
két vé le ményt le het sér tő döt ten
vissza uta sí ta ni, mond ván, hogy ezek
szél ső sé ges elő íté le tek. De nem biz tos,
hogy min dig a tü kör rel van a baj…

Ta lán ép pen ab ban rej lik a gyó gyu -

lás és úju lás tit ka, ha egy ház ként is
meg ta lál juk a ru gal mas ság és me rev -
ség egész sé ges ará nyát. Ahogy Cser -
mely Pé ter szel le me sen fo gal maz:
pró bál junk „a pá ros na po kon idő sek,
a pá rat lan na po kon fi a ta lok” len -
ni… Így ala kít hat juk ki adap tá ci ós
kész sé gün ket, nem el veszt ve az ér té -
kek meg őr zé sé nek ké pes sé gét. 

Mind ezt akár teo ló gus nyel ven is
meg fo gal maz hat juk, aho gyan ez
meg szó lal egy há zunk zsi na ti hit val -
lá sá ban, ahol re for má tor őse in ket
idéz zük: „Hit ték, hogy a Szent lé lek
meg őr zi és meg újít ja az egy há zat.”

Ez zel a hit tel és re mény ség gel hív -
juk egy ház ke rü le tünk lel ké szi és vi -
lá gi ve ze tő it már ci us 7–8-ára Bony -
hád ra, hogy együtt gon dol juk vé gig:
mit te he tünk egy há zunk meg őr zé se
és meg újí tá sa ér de ké ben. Kö zös ta nu -
lá sunk ban, út ke re sé sünk ben Püski
Lajos re for má tus lel ki pász tort hív juk
majd se gít sé gül. Misszi ói és gyü le ke -
zet épí té si kon cep ci ó ját be mu ta tó
köny vét (Érdeklődéstőlelköteleződé-
sig,Kál vin Ki adó, Bu da pest, 2013)
min den dé li lel ké szünk meg kap ja
eb ben az év ben a szü le tés nap já ra. 

A kon cep ci ót meg va ló sí tó, nö vek -
vő deb re cen-nagy er dei gyü le ke zet
lel ké sze köny vé nek ele jén, akár csak
Cser mely Pé ter, a meg úju lás szem -
pont já ból szük ség sze rű bel ső vál to zás -
ról így ír: „Ma gam ban, lá tá som ban,
gon dol ko dá som ban is vál toz nom kell.
El hagy ni pél dá ul a meg szo kott ság
biz ton sá gát, a ké nye lem sze re te tet, a
vál to zás tól va ló fé lel met. A vál to zás
mód ját szol gá la tom ban meg ter vez ni
ugyan több let mun kát je lent, de előbb-
utóbb ál dást is hoz.” (15. o.) 

De ho gyan kezd jünk hoz zá eh hez
a gyó gyí tó fo lya mat hoz? A lé nye get
így sum máz za a könyv utol só mon da -
ta: „El kell ol da nunk a meg szo kott
part hoz hoz zá kö tö ző és így tét len ség -
re kár hoz ta tó kö te le ket, és a szél
moz du lá sá ért imád koz va fel kell von -
ni a vi tor lá kat!” (168. o.)

Er re az ol dás ra és vi tor la bon tás ra
hív juk és vár juk a dé li ha jók ka pi tá nya -
it, kor má nyo sa it, na vi gá to ra it a bony -
há di fe dél ze ten. A ké szü lés fon tos ré -
sze, hogy ne fe led kez zünk meg imád -
koz ni az él te tő szé lért, az egy há zat te -
rem tő, meg tar tó és meg újí tó Lé le kért.
Eb ben se gít sé günk re le het az éne kes -
köny vünk ben ol vas ha tó ázsi ai kö nyör -
gés is: „Uram, éb reszd egy há za dat, és
kezdd raj tam. Uram, építsd gyü le ke ze -
te det, és kezdd ve lem. Uram, bé kes sé -
ged öröm hí rét jut tasd el min de nütt a
föl dön, és kezdd ná lam. Uram, gyújtsd
meg sze re te ted tü zét min den szív ben,
és kezdd ben nem.” (EÉ 737. o.) Ámen!

A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mi á tól Bony há dig é gtájolÓ

GáncsPéterpüspök
DéliEgyházkerület
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Az úr va cso rás is ten tisz te le ten Sep -
po Häk ki nen mik ke li püs pök hir det -
te Is ten igé jét, tol mács ként Baranyay
Csaba kő sze gi lel kész mű kö dött köz -
re. A li tur gi á ban SzemereiJános püs -
pök mel lett a he lyi kö zös ség lel ké szei,
JánosaAttila és BerényinéMesterhá-

zy Zsuzsa vet tek részt. Éne ké vel
emel te az ün nep fé nyét a Pé ter fy Sán -
dor Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ta -
ná ri kó ru sa és gyer mek ka ra.

„Is ten jó sá ga eb ben a vi lág ban a leg -
na gyobb igaz ság ta lan ság ban va ló sult
meg: ami kor a bűn te len Jé zust meg -
fe szí tet ték” – emel te ki a sző lő mun ká -
sok pél dá za ta (Mt 20,1–16) alap ján tar -
tott pré di ká ci ó já ban a finn püs pök. A
mai alá írás cél ja az – tet te hoz zá –,
hogy Is ten jó sá gá ról te gyünk bi zony -
sá got a ma gunk he lyén. Eb ben se gít -
het jük leg in kább egy mást.

Az is ten tisz te le tet kö ve tő en Mészá-
rosTamás, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy -
ház ke rü let fel ügye lő je kö szön töt te a
meg je len te ket, majd fel vil lan tot ta a
meg ál la po dás hoz ve ze tő fo lya mat egyes
ál lo má sa it. Utalt rá, hogy a finn–ma -

gyar kap cso la tok nak egy há zunk ban
több év ti ze des ha gyo mányuk van. Szólt
ar ról is, hogy ed dig egye dül a nyu gati
ke rü let nek nem volt ilyen test vér ke rü -
leti kap cso la ta. A mik ke li ke rü let tel va -
ló szo ros kap cso lat fel vé te lét egyéb ként
meg előz te és elő ké szí tet te az ot ta ni
gyü le ke zet tel, il let ve egy ház me gyé vel
va ló part ne ri vi szony ki épí té sé re.

Sep po Häk ki nen kö szön tő be szé dé -
ben el mond ta: az együtt mű kö dés től el -
ső sor ban a lel ki kap cso lat erő sö dé sét
vár ja, va la mint a gya kor la ti te rü le ten
va ló kö zös mun kát. A meg ál la po dás
alá írá sá nak ün ne pé lyes per cei után Fe-
keteDávid al pol gár mes ter tol má csol -
ta jó kí ván sá ga it Győr me gyei jo gú
vá ros kép vi se le té ben.

A feb ru ár 16-án meg kö tött test vér -
ke rü le ti meg ál la po dás – me lyet finn
rész ről Sep po Häk ki nen mik ke li püs -
pök, ma gyar rész ről Sze me rei Já nos,
a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let
püs pö ke írt alá – négy év re szól.
2018-ban a két ke rü let kép vi se lői ér -
té ke lik a meg va ló sult együtt mű kö dést,
és sor ke rül het a szer ző dés meg -
hosszab bí tá sá ra.

g Adá mi Má ria

Evan gé li kus nyelv ro ko ni kötelék részlet a meg ál la po dás ból
„A test vér kap cso lat alap ja a fel tá -
madott Krisz tus ba ve tett kö zös hi -
tünk, a re for má ció lu the ri örök sé -
ge és a két egy ház kö zött nagy múlt -
ra vissza te kin tő test vé ri vi szony.

A test vér-egy ház ke rü le ti kap -
cso lat cél ja a test vé ri kö zös ség
meg élé se az egy há zi szol gá lat
kü lön bö ző te rü le te in. 

A ke rü le ti szin tű kap cso lat tar -
tás kü lö nö sen is az aláb bi mó do -
kon va ló sul meg:

• egy má sért va ló imád ság,
• köl csö nös tá jé koz ta tás,
• ta pasz ta lat cse re a mun ka tár -

sak kö zött, el ső sor ban is a lel ké -
szi szol gá la tot érin tő kér dé sek ben,
mun ka tár sak to vább kép zé se.

Egy ház me gyei és gyü le ke zeti
szin ten fenn tart juk, ápol juk a Vasi
és a Mik ke li Egy ház me gye, va la -
mint az egyes gyü le ke ze te ink kö -
zött ki ala kult test vér kap cso la to kat.
Eze kért az egy ház me gyék és egy -
ház köz sé gek ve ze tői fe lel nek. 

A gyü le ke ze ti ta gok és gyü le ke -
zeti mun ka tár sak ta pasz ta lat cse -
ré je rend sze rint köl csö nös lá to ga -
tá so kon, új mun ka mód sze rek el -
sa já tí tá sán ke resz tül va ló sul meg,
kü lö nös te kin tet tel az if jú sá gi és a
ze nei mun ka te rü le té re, va la mint
a kon fir má ci ói ok ta tás ra néz ve.

Bá to rít juk a két egy ház ke rü let
te rü le tén mű kö dő egy há zi is ko lá -
kat és in téz mé nye ket, hogy ke res -
sék a szak mai kap cso lat, az egy -
más tól va ló ta nu lás le he tő sé ge it.

A test vér kap cso lat ko or di ná -
lá sá ban szá mí tunk a ma gyar–
finn kap cso lat tar tás ban já ra tos
lel ké sze ink, in téz mé nye ink, va -
la mint egy há za ink kül ügyi szol -
gá la tát vég ző hi va ta la i nak se gít -
sé gé re és tá mo ga tá sá ra.”

Test vér kap cso la ti meg ál la po dás a Nyu ga ti (Du nán tú li) és a finn Mik ke li Egy ház ke rü let kö zött

f Folytatásaz1.oldalról
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 e 2014. február 23. Evangélikus Életkeresztutak

–SzívbőltiszteltMamaMaggie!
Hálásan köszönöm, hogy szívesen
igentmondotterreazinterjúra.Hadd
mondjamel,hogyazIstvánnévlel-
kilegösszekapcsoljaEgyiptomotésha-
zámat,AfrikátésEurópát,acsaknem
kétezeréveskoptegyházatésazezer-
évesmagyarkeresztyénséget.Hiszen
elsőapostolikirályunk,anépünket
keresztyénhitrevezetőSzent Ist ván
ésazÖnszeretethálózata,aSzentIst-
vánGyermekeiugyanarrólszól:aJé-
zusKrisztusbavetetthitmegtartóés
hatalmaserejéről.Mivoltalegmé-
lyebbéslegbensőbbindíték,hogyaka-
iróiAmerikaiEgyetemenbetöltöttta-
nári állását 1989-ben felcserélje a
legszegényebbek, a fővárosi slum,
vagyis a szeméttelepek lakóinak és
gyermekeiknekaszolgálatával?

– Én is szív ből kö szö nöm a meg ke -
re sést. Hogy mi volt az in dí té kom? Ha
va la ki olyan pél da adás ban nő fel, amely
élő és igaz, s amely mé lyen meg ma rad
ben ne, mert ez a leg mé lyebb sze re tet,
ez le het a bel ső in dí ték. Szá mom ra
nagy né ném nek, édes apám nő vé ré nek
a pél dá ja ilyen. Ő ta ní tott meg en gem
mind ar ra, ami lel ki do log. Így az imád -
ko zás ra, a bib lia ol va sás ra, az oda -
adás ra… Jé zust sze re tő csa lád ban nőt -
tem fel. Gyer mek ko rom ban gyak ran
lát tam, hogy édes apám nő vé re sze gény
em be re ket vitt a há zá ba, hogy etes se
őket, és gond ju kat vi sel je. Ugyan ezt lát -
tam édes apám kli ni ká ján is, amely be
a kö vet ke ző aj tón ju tot tak be az em be -
rek. Gyak ran lát tam, hogy a nagy
szük ség ben lé vő be te ge ket in gyen
vizs gál ta meg és ke zel te.

–Ésmivoltabibliaiindíttatásah-
hoz, hogy életének ilyen radikális
megváltoztatásáravállalkozzon?

– Tel je sen vi lá go san lát tam és meg -
ér tet tem Ézsaiáskönyve 61,1–3 sza ka -
szá nak üze ne tét: „Uramnak,azÚrnak
lelke nyugszik rajtam, mert felkent
engemazÚr.Elküldött,hogyörömhírt
vigyekazalázatosaknak,bekötözzem
amegtörtszíveket,szabadulásthirdes-
sekafoglyoknakésszabadonbocsátást
amegkötözötteknek.HirdetemazÚr
kegyelmének esztendejét, Istenünk
bosszúállásanapját,vigasztalokmin-
dengyászolót.Hamuhelyettfejdíszt
adokSiongyászolóinak,gyászfátyolhe-
lyettillatosolajat,acsüggedéshelyett
öröméneket. Igazság fáinak nevezik
őket,azÚrültetvényének:őtékesítik.”
–Hogyanreagáltakirányváltásá-

raacsaládtagjai,egyetemikollégái,
akörnyezetébenélők?

– Ha meg ta lá lod az iga zi sze re te -
tet, s ez a sze re tet nö ve ke dés nek in -
dul ben ned, ak kor min den egyéb
egy re ki seb bé, sem mi vé lesz. Úgy,
aho gyan a 45. zsol tár 11–12. ver sé ben
áll: „Halldcsak,leány,nézzésfigyelj
ide!Feleddelnépedetésatyádnakhá-
zát! Szépségedet a király kívánja,
mertőateurad,boruljleelőtte!”
– Már kezdetben kristálytisztán

látta,mileszazújmissziója,feladata?
– Igen, hi szen ami lyen mér ték ben

ké pes sé vá lunk ar ra, hogy el sza kad -
junk a vi lá gi, túl sá go san em be ri dol -
gok tól, an nál in kább kez dünk lel ki leg
nö ve ked ni. Ek kor egy re in kább a spi -
ri tu á lis dol gok fog lal ják el a fő he lyet
éle tünk ben. Tud ja, sok szor fe de zem

fel Jé zust az éhe ző gyer me kek te kin -
te té ben. S ilyen kor kü lö nö sen is el kez -
de nek szól ni hoz zám az ő igéi: „Mert
éheztem,ésennemadtatok,szomjaz-
tam,ésinnomadtatok,jövevényvol-
tam, és befogadtatok…” (Mt 25,35)
In nen ered misszi óm, fel ada tom.
–Úgygondolom,ahhozahatalmas

lelkimunkáhozésszeretetszolgálathoz,
amelyetÖnközelhuszonötévevégez
fáradhatatlanul, mindig szelíd mo-
sollyal,derűsen,valóbannagyteljesít-
ményűbelsőlelki„erőmű”szükséges.
Hogyanműködikezabelsőerőmű?

– Úgy, hogy ál lan dó, szü net nél kü li
kap cso lat ban va gyok Jé zus sal. Ő az én
„erő mű vem”. És az ő igé je: „Tepedig
amikorimádkozol,menjbeabelsőszo-
bádba,ésajtódatbezárvaimádkozzál
Atyádhoztitokban…” (Mt 6,6) Va la -
mint a tisz ta ság, az, hogy éle tem cél -
ja csak Jé zus, sen ki más. Ezt így fo gal -
maz tam meg ko ráb ban: „A csend ben
las san el hagysz min dent és min den -
kit, és csak az Egyet len nel le szel.”
–AkeresztyéneknemIsten„magá-

nyospartizánjai”.AzÖnegyházaisbi-
zonyítékerre,samimagyaregyháza-
inkis.AzÖnSzentIstvánGyermekei
hálózatamamárcsodálatosszervezet
ésIstenszereteténekpáratlaneszköze
amuszlimtöbbségűEgyiptomban…

– A cél és az esz köz ugyan az eb ben
a sze re tet há ló zat ban, ez pe dig az em -
ber ség. Hogy fel ké szít sük az em be rek
szí vét lel ki leg, de men tá li san és fi zi -
ka i lag is őket ar ra, hogy min dent
tisz tán sze re tet ből te gye nek. Ez nem
könnyű. Min den ke resz tyén em ber
Krisz tus tes té nek ré sze, és va la mi kép -
pen sze mé lyes hoz zá já ru lás is eh hez
a test hez. Ezt ál lan dó tré ning gel le het
el ér ni. A fo lya ma tos és áll ha ta tos lel -
ki tré ning cso dá kat tesz. A ki tar tás és
a meg szen te lő dés szin tén… 
–Hogyanválaszolnakagyermekek

azÖnszeretetére?Vannakolyanok,
akikkövetikÖntaszolgálatban?

– Hosszú tör té ne te van en nek. Ha
sze re te tet adsz, ak kor azt is kapsz
vissza – leg több ször. Ha tisz te let tel
for dulsz oda má sok hoz, te is kap hatsz
vi szont be lő le. A leg na gyobb dol gok
kö zé so ro lom azt, ami kor meg lát ha -
tod, hogy gyer me kek el kez de nek
nö ve ked ni Krisz tus ban. Egy idő múl -
va vissza tér nek kö zénk, lel ki ve ze tők
lesz nek, és el kez de nek ők is szol gál -
ni a gyer me kek kö zött, hogy Krisz -
tus hoz ve zes sék őket. Évek kel ez előtt
ve lünk volt egy fi a tal lány. Ko ráb ban
tény leg el ve szett volt, a szó szo ros ér -
tel mé ben. Az üdü lő he lye ken, ahol
dol go zott, a rend kí vü li fi zi kai meg -

ter he lés től és az ér zel mi be fo lyás tól
csak nem el ve szí tet te az éle tét. Ma kö -
zöt tünk ő az egyik leg oda adóbb se -
gí tő je és ve ze tő je sok-sok lány nak. Ő
iga zi gyü möl cse szol gá la tunk nak.
–KedvesMaggiemama!Kérem,

fogalmazzonmegegyrövidüzenetet
amagyarkeresztyénekszámáraakö-
zelgőökumenikusvilágimanapalkal-
mából!

– A leg na gyobb do log, ha va la ki el
tud sza kad ni az anya gi vi lág tól, s el -
kezd nö ve ked ni a lel ki vi lág ban.
Ugyan csak nagy do log, ha va la ki
meg ta lál ja „bel ső szo bá ját”, ahol a leg -
sze mé lye sebb ima kap cso lat ba lép het
Urunk kal, aki min den ha tó a menny -
ben és a föl dön. Ha szí ve tek kel a föl -
dön csüng tök, el ve szí ti tek a mennyet.
Ha a szí ve tek kel a mennyen csüng -
tök, mind ket tőt meg nye ri tek: a
mennyet és a föl det is. Min den ima
új nyi tás, nyi tány, új kez det, hogy ezt
a tit kot meg ért sé tek. Le gyen így a
mos ta ni vi lág ima na pon is!

An gyal szállt le Ka i ró ra
Exkluzív,spirituálisinterjúakoptMamaMaggie-vel

b Mag gie Gob ran, köz is mer ten Ma ma Mag gie ne ve nem csak ha zá já ban,
Egyip tom ban fo ga lom, ha nem az egész ke resz tény vi lág ban. 1989-ben
fel ad ta aka dé mi ai kar ri er jét, és el hagy ta egye te mi tan szé két a sze mét -
te le pe ken síny lő dő kért. Fel ka ro lá su kért meg ala pí tot ta Szent Ist ván
Gyer me kei ne vű jó té kony sze re tet szol gá la tát. Ez ma ha zá já ban kö zel
száz ezer gyer me ket, csa lá dot se gít ki emel ked ni az írás tu dat lan ság,
a tes ti-lel ki nyo mor vi lá gá ból. Mag gie Gob ran há zas, fia és le á nya van.
Mun ka tár sa i nak szá ma több ezer. No n pro fit há ló za tá nak het ven nél
több há za van, fő ként a mu zul mán több sé gű és na gyon sze gény Ní -
lus men ti vi dé ke ken. 2012-ben az Egye sült Ál la mok sze ná tu sá nak né -
hány tag ja No bel-bé ke díj ra ja va sol ta. Az el múlt idő szak ban több cikk
is fog lal ko zott sze mé lyé vel, ala pít vá nyá val, ma gya rul is hoz zá fér he -
tő vé té ve mély hit ről ta nús ko dó csend imá it és hit val lá sát. Eze ket dr.
Bé ke fy La jos lel kész-új ság író ír ta, for dí tot ta. Szer zőn ket az a meg tisz -
tel te tés ér te, hogy az Evan gé li kus Élet szá má ra exk lu zív in ter jút ké -
szít he tett a kopt „Te réz anyá val”. 
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MamaMaggie

Kre a tív és mo dern. Ez a két szó na -
gyon is jel lem zi a mai Egyip to mot. A
kö zel-ke le ti tér ség ál la mai kö zül sok
min den ben ki tű nik ez a Ní lus két
part ján el te rü lő or szág. Va jon tud ta
a ked ves ol va só, hogy Egyip tom
nem ze ti fut ball vá lo ga tott ja már hét
al ka lom mal is el hó dí tot ta az Af ri ka-
ku pát? Avagy hal lott már a Kö zel-Ke -
let Hol ly wood já ról? Nem más ez,
mint ma ga a fő vá ros, ahol éven te ren -

de zik meg a vi lág ti zen egy leg ran go -
sabb ese mé nye közt szá mon tar tott
ka i rói nem zet kö zi film fesz ti vált. 

Há rom No bel-dí jast is adott a vi lág -
nak ez az or szág: AnvarSzadat el nök
1978-ban ka pott No bel-bé ke dí jat, míg
NaguibMahfouz 1988-ban iro dal mi
mun kás sá gá ért, AhmadZoweil pe dig
1999-ben ké mi ai fel fe de zé sé ért ré -
sze sült az el is me rés ben. Ám hogy az
asszo nyok meg be csü lé se sem ki sebb,

azt bi zo nyít ja, hogy 2012-ben a vi lág -
szer te csak „Mag gie ma ma ként” em -
le ge tett MaggieGobrant is fel ter jesz -
tet ték No bel-bé ke díj ra.

A nők már az óko ri Egyip tom ban
is a fér fi ak kal egyen lő jo go kat él vez -
tek. Igaz, a fá ra ók ural má nak vál ta -
ko zá sá val az asszo nyok hely ze te is
erő sen vál to zott. Oly kor annyi ra
csor bult esély egyen lő sé gük, hogy
elő for dult, fér jük úgy bánt ve lük,
mint alatt va lójá val. A mai mo dern
tár sa da lom ban a nők is dol goz nak.
Nagy szá za lék ban vesz nek részt a ter -
me lő mun ká ban, de kö zü lük ke rül ki
szá mos or vos, egye te mi ta nár… Hely -
ze tü ket azon ban erő sen meg szab ja,
hogy mely val lá si kö zös ség tag jai. 

A ke resz té nyek „egy fe le sé gű ek”.
Ko mo lyan ve szik Jé zus sza vát a vá -
lás sal kap cso lat ban: aki el bo csát ja há -
zas tár sát, az „paráznaságotkövetel”.
(Mt 5,32b) Így ná luk csak na gyon in -
do kolt eset ben tör tén het meg, hogy
a há zas ság fel bom lik. 

Musz lim csa lá dok nál vi szont nem

rit ka a több ne jű ség. S ott ér de kes
mó don a vá lás is meg en ge dett. A férj
bár mi lyen in dok nél kül el küld he ti fe -
le sé gét – igaz, el kell lát nia kel lő anya -
gi ak kal, hogy a nő fenn tart has sa ma -
gát. A het ve nes évek ben még tör vény
biz to sí tot ta az el ső fe le sé gek szá má ra,
hogy el hagy has sák fér jü ket, ha az
tud tuk nél kül má so dik asszonyt ho zott
a ház hoz. Ma már ez a jog nem él. 

S kü lön ben is ér zé kel he tő Egyip -
tom ban is – aho gyan a vi lág szin te
min den pont ján –, hogy a sze gé -
nyebb nép ré te gek asszo nyai ki szol -
gál ta tot tabb hely zet ben van nak. Bi -
zony nagy szük sé gük van olyan
asszo nyok ra, akik meg in dul nak nő -
tár sa ik szen ve dé se lát tán. Olya nok -
ra, mint Mag gie ma ma.

g B. Pin tér Már ta

k é SZ ü lünk aZ öku me ni kuS vi l ág im a nap r a – 2014.  m ár c i uS 7.

Egyip to mi nők a mo dern kor ad ta le he tő sé gek és kor lá tok kö zött
b Eb ben az esz ten dő ben egyip to mi ke resz tény asszo nyok ké szí tet ték el

a vi lág ima nap li tur gi á ját, amely nek egy fur csa sá gá ra sze ret ném fel -
hív ni a fi gyel met. Az ige hir de tés szin te ki ma rad az is ten tisz te let me -
ne té ből. A pré di ká ci ó ra csu pán uta lás tör té nik, hogy hol le het ne eset -
leg be ik tat ni a li tur gi á ba. Azt gon dol nánk, mind ezt azért fo gal maz -
ták meg így, mert a kopt vagy az or to dox li tur gi á nak nem el en ged he -
tet len ré sze az ige hir de tés. De nem ez áll a dön té sük hát te ré ben. Két
év vel ez előtt a vi lág ima na pi moz ga lom New York-i nagy gyű lé sén mó -
dom volt ta lál koz ni a li tur gi át ké szí tő egyip to mi asszo nyok egyi ké -
vel. Ő mond ta el, hogy mo der nek és kre a tí vak sze ret tek vol na len ni,
így a bib li o drá ma mód sze rét ja va sol ták az ál ta luk vá lasz tott szent írá -
si sza kasz nak, a sa má ri ai asszony tör té ne té nek fel dol go zá sá hoz. 
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b Sá ros pa ta kon re for má tus is ten -
tisz te let tel kez dő dött, az el múlt va -
sár nap pe dig a bu da pes ti bel vá ro -
si ka to li kus temp lom ban ün ne pi
szent mi sé vel zá ró dott hi va ta lo -
san a há zas ság he te feb ru ár 9–16.
kö zött tar tott prog ram so ro za ta. 
A fe le ke zet kö zi szer ve ző bi zott -
ság tag jai még csak most kez dik 
ér té kel ni az idei esz ten dő ta pasz -
ta la ta it, gyűj tik össze az or szág -
szer te tar tott ren dez vé nyek be szá -
mo ló it. Azt azon ban már most le -
szö gez ték, hogy sok kal na gyobb
mé dia fi gye lem övez te az ese mé -
nye ket, mint az elő ző hat év ben. 

„A csap ból is a há zas ság fo lyik” – tré -
fá san így bá to rí tott egyik lel kész tár -
sam, aki tud ta, mennyi re vá gyom ar -
ra, hogy ez a fi gye lem fel hí vó ren dez -
vény so ro zat mi nél töb bek szí vé hez
el ér jen. S va ló ban, nem múlt el nap,
hogy ne je lent vol na meg va la mi lyen
új ság cikk pár kap cso la ti té má ban, ne
hív ták vol na te le ví zi ós mű so rok ba,
rá di ós be szél ge té sek hez a hét mos -
ta ni vagy ko ráb bi há zas pár ar ca it.
Nem szól va az MTV1 és Du na csa -
tor na – Együtta család cím mel –
köz ve tí tett te ma ti kus va sár nap já ról.

Két ség te len, hogy en nek a mé dia -
fi gye lem nek ked ve zett az a kor mány -
za ti po li ti ka is, amely a há zas sá got,
a gyer mek vál la lást, a nagy csa lá dok
ter he i nek könnyí té sét ki emel ke dő en
fon tos fel ada tai kö zé he lyez te. A há -
zas ság he té nek köz pon ti ren dez vé -
nyei azon ban tu da to san mel lőz tek
min den fé le po li ti kai szí ne ze tet, ezért
is ér tek el annyi em bert. A meg hir -
de tett prog ra mok ra szin te min de nütt
pót szé ke ket kel lett be hor da ni… 

Idén a szer ve zők kü lö nö sen is igye -
kez tek meg szó lí ta ni a pár vá lasz tás
előtt ál ló fi a ta lo kat. Nem vé let le nül vá -
lasz tot ták a hét mos ta ni ar cai – Mo-
hayTamás és KeresztesIlona– a ren -
dez vény so ro zat nak azt a mot tót,
amely el ső sor ban az if jabb nem ze dék -
nek szól: „Aki ke res, azt meg ta lál ják.”
En nek je gyé ben ta lál koz tak feb ru ár
10-én, hét főn azok kal a fi a ta lok kal,

akik Bu da pest Bel vá ro sá ban ha von ta
össze jön nek „pár sa log ni” az Arany tíz
Kul túr ház ban, hogy meg hí vott elő -
adók se gít sé gé vel ké szül hes se nek fel
a há zas ság hi va tá sá ra. 

A Pársalgásextra el ne ve zé sű al kal -
mon ter mé sze te sen „még a csil lá ron
is lóg tak”, hi szen kí vül ál lók is ér -
kez tek, hogy meg hall gas sák Ilo nát és
Ta mást ar ról, „ho gyan ke res sünk,
és ki lesz az iga zi”.

Ha son ló cél lal hív ta meg mun ka he -
lyé re Mo hay ta nár úr a há zas ság he -
te elő ző esz ten de i nek két ked ves pár -
ját: SüvegesGergőt és RudanMargitot,
va la mint FarkasZsoltot és Várnagy
Andreát.A ko ráb bi évek ar ca i val „ál -
ar cok nél kül” a rá di ós mű sor ve ze tő fe -
le ség, Ke resz tes Ilo na be szél ge tett az
Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem
zsú fo lá sig meg telt au lá já ban ar ról,
ho gyan tart ják meg a hű sé get, és a hű -
ség ho gyan tart ja össze kap cso la tu kat. 

Ezek az al kal mak ki mon dat la nul is
ar ra szol gál tak, hogy re cep tet ad ja nak
a fi a ta lok nak, ho gyan le het si ke re sen
ke zel ni a ne héz sé ge ket, vi ha ro kat a há -
zas ság ban. A sze mé lyes val lo má sok -
ból el le het ta nul ni prak ti ká kat ar ra
néz vést is, hogy mi ként ma rad hat
hű sé ges tár sá hoz az em ber a kí sér té -
sek kö ze pet te. 

A há zas ság he te ren dez vény so ro zat
– azon túl, hogy fel kí ván ja hív ni a fi -
gyel met a há zas ság ér té ké re – év ről év -
re igyek szik se gít sé gé re is len ni a pár -

kap cso la ti prob lé mák kal küsz kö dő
em be rek nek. Két ne ves szak em ber:
PálhegyiFerencpszi cho ló gus és Tapo-
lyaiEmőkepasz to rál pszi cho ló gus elő -
adá sa is gaz da gí tot ta az idei prog ra mot. 

A Har mat Ki adó re mek idő zí tés -
sel je len tet te meg a há zas ság he té re
az Ame ri ká ban best sel ler ként szá -
mon tar tott, Fogadom cí mű köny vet,
amely a ha son ló cím mel for gal ma zott
film alap já ul szol gált. A meg rá zó, igaz
tör té net ar ról szól, ho gyan ma rad hat
hű sé ges há zas sá gi es kü jé hez az em -
ber, ha a tár sa nem is me ri fel őt, mert
egy agy sé rü lés kö vet kez té ben el -
vesz tet te em lé ke it, sőt a sze mé lyi sé -
ge is tor zu lá so kon ment át. A köny -
vet a férj ír ta meg ren dí tő őszin te ség -
gel. Ví vó dá sa i val és az zal, hogy mi -
ként ta lált bel ső bé kes sé get, bi zony
so kak nak se gít sé gé re le het. 

Mert hogy a há zas ság he te min dig
fel is ráz. Az zal, hogy az em be ri pár -
kap cso latok szép sé gét, aján dék vol tát
hang sú lyoz za, aka rat la nul szem be sít
hi á nyos sá ga ink kal, ku dar ca ink kal is. 

A hét fo lya mán én ma gam is több
há zas pár ral kel lett, hogy akár egy
egész es tén át be szél ges sek, ve lük tu -
sa kod jak azért, ne hogy kap cso la tuk zá -
tony ra fus son. Mind annyi an okos,
ked ves, temp lom ba já ró, hí vő em be rek.
Még sem tud tak böl csen vi gyáz ni az
aján dék ba ka pott há zas sá gi kö zös sé -
gük re. Sok szor ap ró fél re ér té sek, fi gyel -
met len sé gek seb zik meg a kap cso la tot,
ám ha nincs kel lő oda fi gye lés, úgy tű -
nik, vissza for dít ha tat lanul elromolhat.

* * * 

Na gyon is élet sze rű buz dí tást adott a
De ák té ri evan gé li kus temp lom ban a
Bá lint-na pi is ten tisz te let ige hir de tő je,
DeákLászló is ko la lel kész, ami kor a há -
zas ság ról mint kincs ről be szélt, ame -
lyet fél tett gond dal őriz ni kell. Sza vait
kö zel há rom száz részt ve vő höz in téz -
te, akik nek több sé ge kü lön bö ző gyü -
le ke ze tek hez tar to zó, hí vő em ber. 

Le het, hogy né há nyu kat csu pán a ze -
nei cse me ge von zot ta (a Bá lint-na pi
kon cer te ken meg szo kott le ány csa pat,
a BoyzlessVoicemel lett most a High5
fér fi tag jai is éne kel tek), de a leg több
részt ve vőt – vél he tő en – az a le he tő -
ség hoz ta el a temp lom ba, hogy ál dást
kér he tett: éle té re, pár ke re sé sé re, vá lasz -
tá sá ra, leg fő kép pen pe dig hogy Is ten se -
gít sé gé vel há zas sá ga meg újul has son. 

A há zas ság he te idei ren dez vény -
so ro za ta feb ru ár 16-án le zá rult. A
szer ve zők re mény sé ge az, hogy az
em be ri szí vek ben vi szont új el szá nás
éb redt. Hogy meg őriz zék a kin cset,
hogy mun kál kod ja nak pár juk kal va -
ló sze re tet kap cso la tuk meg tar tá sán. 

Er re az el ha tá ro zás ra nem csak
ön ma gá ért van szük sé ge a ke resz tény
em ber nek, ha nem azért is, mert a vi -
lág ar ról tud hat ja, hogy Krisz tus ta -
nít vá nyai va gyunk, hogy egy mást
sze ret ni tud juk (Jn 13,35). 

g BPM

Zá rás he lyett nyi tás
Végetértaházasságheténekrendezvénysorozata

Mi u tán az Örök ké va ló meg te rem tet te Évát, lát ta, hogy amit te rem tett, megint
csak igen jó, és eb ben Ádám is tel jes mér ték ben egyet ér tett ve le. 

Míg Ádám ko ráb ban a kert szép sé gé nek cso dá la tá val és az ál la tok kal va ló
ba rát ko zás sal töl töt te a na pot, most egy foly tá ban Éva kö rül leb zselt. Hir te len
csil la pít ha tat lan ér dek lő dést ta nú sí tott a fő zés és a há zi mun ka iránt. Ő, aki Éva
te rem té se előtt az éj sza ká kat is a szelidenben– ak kor még nem hív ták va don -
nak, hi szen az ál la tok mind sze lí dek vol tak –, szó val a sza bad ég alatt töl töt -
te, most még nap pal sem igen akart ki moz dul ni ott hon ról, és a nap túl nyo -
mó ré szét Évá val együtt a sa rok ban egy más ra hal mo zott ta ka ró kon töl töt te.

– Uram – kér dez te egy szer a sá tán az Örök ké va lót –, ezek… oda lent… újab -
ban… mit csi nál nak?

– Khm – kö szö rül te meg tor kát az Úr –, hát…, úgy hi szem…, úgy lá tom…,
hál nak.

– Pa ran csolsz, Uram? – kér dez te ér tet le nül a sá tán.
– Mon dom, hál nak egy más sal, ér ted? Kü lön ben is, sem mi kö zöd hoz zá,

ne kér dezd.
– Uram, nem lesz en nek jó vé ge, az ál la tok kez de nek el va dul ni, a gyü möl -

csök ott ro had nak a fá kon. Va la mit csi nál nod kell!
– Igen? És sze rin ted, nagy okos, mit kel le ne csi nál nom? Meg ál dot tam őket,

mi ta ga dás, ma gam sem gon dol tam, hogy ennyi re ha tá sos lesz.
– Hát tiltsd meg ezt ne kik, és bün tesd meg őket ér te.
– Nem cé lom az em ber bün te té se, fő leg nem olyas mi ért, ami ről nem is

te het.
– Ak kor tedd szá má ra fáj dal mas sá!
– Nem azért te rem tet tem, hogy kí noz zam.
– Nem igaz, hogy te, a vi lág te rem tő je te he tet le nül állsz az em ber rel szem -

ben!
– Ne hogy még szem re há nyást te gyél ne kem, hal lod-e! Kü lön ben is, mást

ter ve zek. Nem bün te tem és nem kín zom őket. Ha nem el en ge dem.
– El en ge ded?
– Igen. Nem lán col ha tom ma gam hoz és nem zár ha tom be az éden be őket.

Jut eszem be…, ööő… tudsz szi szeg ni? A ter vem ben ne ked is van sze re ped.
– Ez tet szik – dör zsöl te a mar kát a sá tán. – És ugye az éde nen kí vül ezt

a mi cso dát, ezt a há lást vagy mit… ugye nem fog ják csi nál ni?
– De igen. Ez lesz az egyet len, amit az éden ből ma guk kal vi het nek.
És el he lyez te az Úr is ten a jó és rossz tu dá sá nak fá ját a kert kö ze pén.

Az asszony lát ta, hogy a fa él vez he tő, te kin tet re szép, és csá bít a tu dás meg -
szer zé sé re. Vett te hát gyü möl csé ből, meg et te, adott a fér jé nek, aki ve le volt,
és az is evett be lő le. Er re fel nyílt a sze mük, ész re vet ték, hogy mez te le nek.
Fü ge fa le ve le ket fűz tek össze, és kö tényt csi nál tak ma guk nak. Az után meg -
hal lot ták az Úr is ten lép te it, aki a nap pa li szel lő ben a kert ben jár kált. 

Az em ber és az asszony el rej tőz ött az Úr is ten elől a kert fái kö zött. De az
Úr is ten hív ta az em bert, és így szólt hoz zá: 

– Hol vagy?
Az em ber így vá la szolt: 
– Hal lot tam lép te i det a kert ben, s fél tem, mert mez te len va gyok, te hát el -

rej tőz tem.
– Ki ad ta tud tod ra, hogy mez te len vagy?
– Uram, már meg bo csáss – vá la szol ta Ádám –, de ennyit ön ál ló an is meg

tu dok ma gam ról ál la pí ta ni.
– Ér tem – jött za var ba szem mel lát ha tó an az Úr, de itt még tar tot ta ma -

gát ere de ti sze re pé hez. – Ta lán et tél a fá ról, amely ről azt pa ran csol tam, hogy
ne egyél?

És Ádám vá la szolt: 
– Igen. Et tem.
A te rem tés kez de te óta nem volt ak ko ra csend, mint amek ko ra Ádám vá -

la sza után állt be a te rem tett ség ben. A nap is meg állt az égen. Az Örök ké -
va ló döb ben ten né zett te remt mé nyé re. 

– Ádám, per sze… te még nem tud ha tod, de…, szó val lesz majd egy könyv,
úgy hív ják: Bib lia. Ab ban a könyv ben az fog áll ni be szél ge té sünk nek ezen a
pont ján, hogy te, a bűn től meg rom lott ter mé sze tű em ber – alat to mos, su -
nyi, tet te i dért fe le lős sé get nem vál la ló, a fe le lős sé get ön ző mó don, a bő rö -
det ment ve a má sik ra há rí tó – az asszony ra mu tatsz, a sze ren csét len ném -
ber a kí gyó ra, én meg úgy te szek, mint aki ezt nem lát ta elő re, és jól ki ker -
get lek és még jól meg is bün tet lek ben ne te ket.

– Az asszony ra? Évá ra? – né zett el ké ped ve te rem tő jé re az em ber. – Hát,
nem mon dom, ő sza kí tott előbb, de ezért in kább tisz te lem őt, és szé gyel lem
ma gam. Ne kem kel lett vol na el ső nek sza kí ta ni. Még is csak én va gyok a fér -
fi. De gyá va vol tam, nem úgy, mint ő.

– Ádám – szólt meg adó an és meg eny hül ve a Te rem tő –, iga zá ból büsz -
ke va gyok rád, és örü lök, hogy ilyen re mek fic kót te rem tet tem, de ez most
nem egy mel lé kes be szél ge tés. A vi lág, az em be ri ség jö vő je mú lik raj ta. 

– Ér tem – szólt Ádám el gon dol kod va. – El kell vin nem a bal hét, ugye?
– Hát, nem ár ta na – fe lelt az Is ten.
– Az éde nen kí vül is ott le szel? – kér dez te Ádám. – Az az igaz ság, hogy

na gyon meg sze ret te lek!
Az Úr nak könnyes lett a sze me. Tett egy moz du la tot, mint ha meg akar -

ná ölel ni Ádá mot.
– Úgy, mint most, úgy nem. De ott le szek. A sze med nem lát majd, de a

szí ved meg ér zi a je len lé te met.
– Rend ben – fe lel te Ádám las san, csen de sen. Ki húz ta ma gát az Úr előtt,

de te kin te tét le sü töt te, és bal ját fel emel ve a kö ze le dő Évá ra mu ta tott: – Az
asszony, akit mel lém ad tál, ő adott ne kem…

A va don ban egy pá vi án ri kol tott, a nap meg in dult az égen.

ElhangzottPécsettaházasságheteegyikrendezvényénekkeretébenaPécsi
gospelkóruskoncertjén–kétrészletben

Né meth Zol tán

Át irat 
a te rem tés tör té ne té hez

Há zas ság he te győ rött
Má so dik al ka lom mal szer vez ték meg ön kén te sek öku me ni kus össze fo -
gás sal a győ ri prog ram so ro za tot. Ró mai és gö rög ka to li kus, evan gé li kus,
re for má tus és bap tis ta hely szí ne ken tar tot tak elő adá so kat, be szél ge té -
se ket, film ve tí té se ket a há zas ság meg tar tó ere jé ről, a konflik tu sok meg -
ol dá si le he tő sé ge i ről. 

A prog ra mo kon – me lye ket elő ze te sen meg hir det tek az egy há zi és vá -
ro si mé di á ban – szép szám ban vet tek részt az ér dek lő dők. A sze mé lyes
hang vé te lű, őszin te be szá mo ló kon ke resz tül az egy be gyűl tek meg ta pasz -
tal hat ták, hogy igaz a mon dás: „A há zas ság mun ka” – de ér de mes raj -
ta dol goz ni, min dig a meg bé ké lés és az új ra kez dés út ját vá lasz ta ni. 

Vál lal ko zó szel le mű há zas pá rok szerelmeskalandtúrán pró bál hat tak
sze ren csét, mely nek el sőd le ges nye re mé nye az együtt töl tött idő, a kö -
zös él mé nyek vol tak, tíz sze ren csés pár pe dig egy ket tes ben el töl tött gyer -
tya fé nyes va cso rá ra ka pott le he tő sé get. A há zas pá rok „Va len tin-na pi” meg -
ál dá sa a vá ros köz pont ben cés temp lo má ban zaj lott épp úgy, mint ta valy
ilyen kor: re for má tus, evan gé li kus és ka to li kus lel ké szek szol gá la tá val.

A meg nyi tó és a zá ró is ten tisz te le ten há lát ad tunk Urunk nak aján dé -
ka i ért: egy má sért, és kér tük, hogy áld ja meg a még ké szü lő dő és az ál -
lan dó an for má ló dó há zas sá go kat.

g Bog dá nyi Má ria győrievangélikusegyetemilelkész
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Elő ké szü le tek az LVSZ
2017-es nagy gyű lé sé re

Meg tar tot ta el ső mun ka ülé sét a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség (LVSZ) 2017-es nagy -
gyű lé sét elő ké szí tő nem zet kö zi bi zott ság feb ru ár 11. és 13. kö zött Genf ben. 
A re for má ció kez de té nek öt szá za dik év for du ló ján ese dé kes nagy sza bá sú ta lál -
ko zót 2017 má ju sá ban a na mí bi ai Wind ho ek ban fog ják meg ren dez ni. A ti zen -
két fős elő ké szí tő bi zott ság ülé sén egy há zunk kép vi se le té ben részt vett dr.Fa-
binyTamás püs pök, a szer ve zet egyik al el nö ke, va la mint PapKingaMarjatta
ta ná csos is. A tes tü let egye bek mel lett ha tá ro zott a nagy gyű lés mot tó já ról 
és al té má i ról, a részt ve vők szá má ról és az ün ne pi meg em lé ke zé sek kü lön fé le
mó do za ta i ról. A ké pen bal ról jobb ra MartinJunge, az LVSZ fő tit ká ra, Sabine
Böhlke-Moller,Na mí bia ENSZ-nagy kö ve te, ZephaniaKameetana mí bi ai püs -
pök, KjellNordstokke nor vég lel kész, az elő ké szí tő bi zott ság el nö ke, va la mint
OlivierDantine oszt rák szu per in ten dens. (Avendéglátóegyházpüspökével,
ZephaniaKameetávalkészültinterjútlapunkkövetkezőszámábanközöljük.)

g Fa bi ny Ta más felvétele

A Luther Kiadó
és a Magyarországi Evangélikus Egyház Tényfeltáró 
Bizottsága tisztelettel meghívja a

Háló
Dokumentumok és tanulmányok a Magyarországi Evangélikus 
Egyház és az állambiztonság kapcsolatáról (1945–1990)

sorozat második,

Egyházvezetők 1. – Káldy Zoltán, Ottlyk Ernő

című kötetének bemutatójára. 

Időpont: 2014. február 24., hétfő 17 óra 
Helyszín: Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium 
díszterme (Budapest VII., Városligeti fasor 17–21.) 

Köszöntőt mond Prőhle Gergely, a Magyarországi 
Evangélikus Egyház országos felügyelője.

A kötetet bemutatja 
dr. Gyarmati György történész és 
Kiss Réka történész. 

Szeretettel várjuk!

Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója

1085 Budapest, Üllői út 24.
Tel.: (1) 317-5478, (1) 486-1228; Fax: (1) 486-1229; e-mail: kiado@lutheran.hu; www.lutherkiado.hu

pá lyá zat men to ri 
szol gá lat ra és gyakorló gyülekezeti státusra

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) pá lyá za tot hir det a gya -
kor la ti (VI. éves) kép zés sel kap cso la tos men to ri szol gá lat ra, il let ve gya -
kor ló gyü le ke ze ti stá tus ra a 2014/2015-ös tan év re. Olyan lel ké szek je lent -
ke zé sét vár juk, akik sok ol da lú gyü le ke ze ti mun kát vé gez nek, és ké szek
egy VI. éves hall ga tó (lel kész je lölt) mun ká já nak irá nyí tá sá ra és lel ké szi
szol gá lat ba va ló be ve ze té sé re, va la mint részt vesz nek az EHE ál tal szer -
ve zett men to ri elő ké szí tő kon fe ren ci án.

A meg bí zást ka pott lel ké szek kel és gyü le ke ze tek kel az egye tem együtt mű -
kö dé si meg ál la po dást köt. A men to rok és a gyü le ke ze tek ez ál tal köz vet le nül
is be kap cso lód nak a gya kor la ti lel kész kép zés mun ká já ba. A gyü le ke ze tek től
a szol gá la tok biz to sí tá sa mel lett a lel kész je lölt meg fe le lő el he lye zé sét kér jük.

Gya kor la ta ide jén a lel kész je lölt a men tor ve ze té sé vel vé gez het gyü -
le ke ze ti szol gá la tot.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a gyü le ke ze ti mun ka rö vid (leg fel jebb
60 so ros) be mu ta tá sát és a pá lyá zó lel kész mo ti vá ci ó ját, va la mint an nak
köz lé sét, hogy mi lyen mó don tud nak a hall ga tó ré szé re tíz hó na pon át
szál lást és ösz tön díj-ki egé szí tést biz to sí ta ni. 

A pá lyá za tok nak február28-ig kell az EHE Rek to ri Hi va ta lá ba meg -
ér kez ni ük (1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3.).

Bő vebb fel vi lá go sí tás sal az EHE Gya kor la ti In té ze té nek ve ze tő je, Sza-
bónéMátraiMarianna (ma ri ann.mat rai@lu the ran.hu) tud szol gál ni.

Dr. Sza bó La jos rektor,tanszékvezető
Sza bó né Mát rai Ma ri an na, aképzéskoordinátora

h i r d e T é s

Ke mény és ren dít he tet len em ber
volt. A nyolc va nas évek ben már
kezd ték ha za hív ni, de ő kö vet ke ze te -
sen ki tar tott el ha tá ro zá sa mel lett:
amíg egyet len orosz csiz ma ta pos sa
Ma gyar or szág föld jét, ad dig nem
tér ha za! És köny ve it sem en ged te itt -
hon ki ad ni. Mond hat ni, tel jes ma -
gány ban, majd nem va kon, ke nyé -
ren és ví zen ten get te az éle tét.

Az 1934-ben meg je lent Egypolgár
vallomásaika la uz Kas sá ról, a vá ros ról,
ahol az író 1900. áp ri lis 11-én szü le tett.
Az óvó csa lá di fé szek ről, a fá jó el sza -
ka dás ról. Mun kás sá gá nak leg ma ga -
sabb pont ja: a Féltékenyek.Nem ki sebb
író, mint Szerb Antal mél tat ta: „A
Má rai-fé le stí lus, amit annyi an utá noz -
nak, még is utá noz ha tat lan. Azért,
mert sen ki nem bír ja lé leg zet tel. Ez a
ke gye lem: ez a bő ség, ez a pá rat lan ára -
dá sa nyelv nek, gon do lat nak, kép nek,
sza vak nak.”

Ezek az eré nyek vé gig ott van nak ké -
sőb bi mű ve i ben. Igaz, az öt ve nes évek

csa hos ha zai kri ti ku sai nem kí mél ték:
„Kö zöm bös sé ge ta lán a fe gyel me zett -
sé gé nél is jel lem zőbb. Re gény alak jai so -
rá ban sa ját sze mé lye ér dek li…” Van
ben ne igaz ság, de meg té vesz tő. Má rai
hű vös, tá vol ság tar tó fér fi. És szi go rú. De
ön ma gá val szem ben is. A ma gyar
nyel vet pe dig ámu lat tal
hasz nál ta, idéz te. Min -
den na pi ke nye re volt a
leg ne he zebb idő ben is.
Szindbád hazamegy

cí mű re gé nye Krúdynak
ál lít em lé ket. Ked ves író -
ja át megy Óbu dá ról lo -
vas fo gat tal Pest re. Együtt
né zik az éle tet, ön ma gu -
kat, a for ron gó vi lá got, a
szép sé ges nő ket, a bú csú zó ko ra ősz -
ben ra gyo gó Vá rost. Sok vi tát vál tott
ki a Röpiratanemzetnevelésügyében
cí mű eszé je; üze ne te: a ma gyar ság
cél ja, hogy meg ma rad jon. Vasárnapi
krónika cím mel na pi ih le té sű új ság cik -
ke it gyűj töt te kö tet be. 

Ke vés szó esik Má ra i ról, a köl tő -
ről. Nem vér be li po é ta, két kor sza kos
ver sé vel még is ott van a ma gyar köl -
té szet ben. 1950-ben ír ta a Halottibe-
szédet: a szám űzöt tek nagy mo no lóg -
ját, az emig ránslét drá mai ta pasz ta -
la tát, és 1956-ban ve tet te pa pír ra a
Mennybőlazangyalt.A kü lö nös ka -
rá cso nyi vers a ki vég zett 1956-os
for ra da lom rek vi em je, a meg fe szí tett
Krisz tus-Ma gyar or szág ké pe.

A vé gé re hagy tam a ne kem leg ked -
ve seb bet, Má rai Naplóit. Öt ven év
leg tisz tább szel le mi le nyo ma tát. A vi -
lág iro da lom ban is pár ját rit kí tó vál -
lal ko zás. Éles szem ről, tisz tán lá tás -
ról ta nús ko dik a so ro zat, gaz dag
val lo más, örök harc a hu ma niz mus
meg őr zé sé ért. Ál do zat ho za tal az or -

szág lel ké nek és szel le -
mé nek új já épí té sé re.
Még ak kor is, ha író já -
nak ne vét hosszú időn
át em lí te ni sem le he tett.

Ő azon ban írt, a vég -
ső pil la na tig. 1984–89-
es utol só nap ló ja szá -
mom ra az egyik leg na -
gyobb em be ri és írói
tel je sít mény. Élet ről és

ha lál ról egy sze rű sza vak kal sen ki
nem mon dott töb bet. 

Üzen nek Má rai köny vei, szét su gá -
roz nak mon da tai. Be lénk ég nek in -
tel mei: el or da sult a vi lág, de a re mény
min dig meg ma rad.

g Feny ve si Fé lix La jos

Mo no lóg a szám űze tés ben
MáraiSándorhalálánakévfordulójára

b Feb ru ár 21-én hu szon öt éve an nak, hogy a ma gyar iro da lom emig rá -
ci ó ba kény sze rült nagy író ja, Má rai Sán dor re vol ver rel vé get ve tett
éle té nek. Ha tal mas nap ló fo lya má nak utol só kö te té ben már csak ap -
ró be jegy zé sek: „Ezek ben a na pok ban negy ven éve, hogy el utaz tunk
Bu da pest ről. Tar tóz ko dá si he lyek: Genf, Ná poly, New York, Sal er no,
San Di e go. El men tek Lo la és Já nos; min den egy ko ri sze mé lyes is me -
rő söm, pá lya tár sam. Tel je sen egye dül ma rad tam.” 1989. ja nu ár 15-én
egyet len sor ra fu tot ta ere jé ből: „Vá rom a be hí vót, nem sür ge tem, de
nem is ha lo ga tom. Itt az ide je.”
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F i z e s s e n  e l ő  l a p u n k r a !

Egye dül ál ló mó don nem csak bu da -
pes ti, ha nem kis kő rö si hely szí nen is
el in dult feb ru ár 15-én az a pe da gó -
gus-to vább kép zés, ame lyet az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem hir -
det meg min den ke reszt fél év ben. 

Min den pe da gó gus nak hét éven te
össze sen száz húsz órás dip lo ma fris -
sí tő kép zé sen kell részt ven nie. A kö -
ve tel mény tel je sít he tő egy szer re vagy
ki sebb kép zé sek ke re té ben is. 

A hit tu do má nyi egye tem ál tal fel kí -
nált négy fél éves kép zés re össze sen hu -
szon öt fő je lent ke zett a Kis kő rö si Evan -
gé li kus Is ko lá ból és a solt vad ker ti óvo -
dá ból. A kép zés ma gá ban fog lal ja a két
alap pil lért: az ószö vet sé gi és új szö vet -
sé gi bib lia is me re tet, to váb bá rend sze -
res teo ló gi ai, gya kor la ti teo ló gi ai, egy -
ház tör té ne ti elő adá sok hang za nak el. 

El ső al ka lom mal – a nap kez dő
áhí tat után – a nap el ső fe lé ben a gya -
kor la ti teo ló gia kér dé se i vel fog lal koz -
hat tak a pe da gó gu sok. A tu do mány -
ág ne vé hez hí ven gya kor la ti, kre a tív
je len lé tet kí vánt a részt ve vők től a
kép zés nek ez a ré sze. A nap má so dik
fe lé ben rend sze res teo ló gi ai elő adás -
sal foly ta tó dott a prog ram.

Ki emel ke dő en fon tos ez a kép zés,
hi szen evan gé li kus in téz mé nye ink -
ben a di á kok hit re ne ve lé se és az in -
téz mény lel ki ott hon ná ala kí tá sa
nemcsak a ké pe sí tett lel ké szek és hit -
ok ta tók fel ada ta, ha nem a hi tü ket is -
me rő és meg élő pe da gó gu sok és
hit ok ta tók kö zös mun ká ja kell, hogy
le gyen.

g Szűcs Má ria 
iskolalelkészfelvétele

Pe da gó gus-to vább kép zés
Kis kő rö sön
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L u T H E R - K o n f E R E n c I A

g Dr. Itt zés Gá bor

A re for má ció kez de té nek öt szá za dik
év for du ló ját elő ké szí tő te ma ti kus évek
so rá ban 2014 a reformációéskultúra
cí met kap ta. A té ma kap csán iz gal mas
kér dés len ne a re for má ció kul tú ra for -
má ló ha tá sát vizs gál ni, ez út tal azon -
ban egy má sik meg kö ze lí tést vá lasz -
tot tam. Azt pró bá lom meg vi lá gí ta ni,
a re for má ció kép vi se lői ho gyan vi szo -
nyul tak az Arisztotelész ne vé vel fém -
jel zett sze ku lá ris kul tú rá hoz. 

Wit ten berg a ké ső kö zép ko ri
egye te mek kö zött
Az egye te mek ala pí tá sa lé nye gé ben
1200 kö rül kez dő dött, és a kö vet ke -
ző há rom száz év ben hat van nál több
fel ső fo kú is ko la jött lét re. Egy ti pi kus
universitas a böl csé sze ti alap kép -
zést nyúj tó kar mel lett há rom fel sőbb
kar ral, teo ló gi ai, jo gi és or vo si fa kul -
tás sal is ren del ke zett. Az egye te mi
ok ta tás meg ha tá ro zó for má ja az elő -
adás volt, amely nek ke re té ben egy-
egy konk rét szö ve get ma gya rá zott
hall ga tó i nak a pro fesszor. A he ti dis -
pu tá ci ók je len tet ték az ok ta tás nak azt
a ré szét, amely a di á kok szá má ra ak -
tív rész vé telt biz to sí tott, de ezek ah -
hoz is je len tő sen hoz zá já rul tak, hogy
a skolasztika a szőr szál ha so ga tás
szi no ni má já vá vált.

Arisz to te lész új ra fel fe de zé se a kö -
zép kor leg na gyobb in tel lek tu á lis ese -
mé nye volt a la tin nyel vű Nyu ga ton,
és idő ben nagy já ból egy be esett az
egye tem ala pí tá sok hős ko rá val (13.
szá zad). Nem cso da hát, ha a teo ló -
gi ai be fo ga dá sát öve ző vi ták le zá rul -
tá val Arisz to te lész meg ha tá ro zó vá
vált az egye te mi ok ta tás ban. Az óko -
ri fi lo zó fus nem csak a mai ér te lem -
ben vett böl csész kép zés ré sze ként
vált meg ke rül he tet len né, ha nem je -
len tős rész ben a ter mé szet tu do má -
nyo kat is az ő szö ve gei alap ján ok tat -
ták, sőt mű vei a fel sőbb ka rok tan -
anya gá ba is be épül tek.

A Wit ten ber gi Egye tem ti pi kus ké -
ső kö zép ko ri fő is ko la volt. BölcsFri-
gyes ala pí tot ta 1502-ben, mi vel Szász -
or szág 1485-ös fel osz tá sa kor a hí res
Lip csei Egye tem a vá lasz tó fe je de lem -
ség ha tá rán kí vül re ke rült. Az is ko -
la 1507-ben nyert pá pai el is me rést,
amely je len tő sen hoz zá já rult az ok -
ta tói kar sta bi li zá lá sá hoz, mert egy -
há zi ja va dal ma zá sú ta ná ro kat biz to -
sí tott az egye tem nek. 

A pá pai ren del ke zés át szer vez te a
wit ten ber gi Min den szen tek-ala pít -
ványt; ka no no kai nak szá mát ti zen -
ket tő re emel te, és kö te lez te őket az
egye te mi ok ta tás ban va ló rész vé tel -
re. Ezen kí vül a vá ros ban mű kö dő
szer ze tes ren dek is biz to sí tot tak né -
hány pro fesszort a fi a tal fő is ko la
szá má ra. A töb bi ek a fe je del mi kincs -
tár tól kap ták fi ze té sü ket.

Wit ten berg a sko lasz ti kus viaan-
tiquamér sé kelt irány za tát kép vi sel -
te. A hu ma niz mus meg je lent a tan -
rend ben, de egy ér tel mű en má sod la -
gos sze re pet töl tött be. Az új tu do -
mány a vizs ga kö ve tel mé nyek kö zé
sem ke rült be, a dip lo ma szer zés
szem pont já ból te hát fa kul ta tív nak
mi nő sült.

Az egye tem nek 1516-ban mint egy
két száz hall ga tó ja volt, aki ket hu -
szon két ren des ta nár ok ta tott. Az ok -
ta tók fe le a böl csész ka ron mű kö dött.
Há rom alap ve tő tár gyat – az arisz to -
te lé szi lo gi kát és fi zi kát, va la mint Pet-
rus Hispanus lo gi ká ját – pár hu za -

mo san két-két is ko la, Aquinói Ta-
más és DunsScotus „út ja” (via) sze rint
ad tak elő. A ka ron meg hir de tett ti zen -
két ren des elő adás ból össze sen ki lenc
mu ta tott sko lasz ti kus irá nyult sá got.
Ezek kö zött ta lál juk va la mennyi ala pít -
vá nyi – vagy is biz tos – fi nan szí ro zá -
sú ál lást. A hu ma niz must mind össze
há rom kur zus kép vi sel te, és kö zü lük
is csak egy szá mí tott a bakk ala u re u si
(BA) dip lo ma elő fel té te lé nek. Az elő -
adá sok na gyob bik fe lé nek Arisz to te -
lész-szö ve gek szol gál tak ala pul.

lu ther arisz to te lész-kri ti ká ja
és me lancht hon 
arisz to te lé szi prog ram ja
Luther az 1510-es évek ele jé től kezd -
ve vég le ge sen Wit ten berg be ke rült,
ha ma ro san meg kap ta pro fesszo ri ki -
ne ve zé sét, és meg kezd te egye te mi ta -
ná ri mű kö dé sét. Eb ben a mi nő sé gé -
ben az ok ta tá si re for mo kért is ak tí van
te vé keny ke dett. Egyik leg mar kán -
sabb cél ja Arisz to te lész szám űzé se
volt az egye te mi ok ta tás ból, és ezt a
kri ti ká ját nem kor lá toz ta a teo ló gi ai
kar ra, ha nem a böl csész kép zés re is ki -
ter jesz tet te. Le ve le i ben több ször is be -
szélt er ről, vé gül Anémetnemzetke-
resztyénnemességéhez cím zett nagy
re form ira tá ban (1520) lé pett a szé les
nyil vá nos ság elé a fel ső ok ta tás meg -
újí tá sá nak prog ram já val. „[A]z egye -
te mek re is ugyan csak rá fér ne az üd -
vös és ala pos re for má ció” – ír ja –, mi -
vel itt „egye dül a vak po gány mes ter,
Aris to te les ural ko dik még Krisz tus -
nál is in kább”. Azt ja va sol ja, hogy
„Aris to te les köny ve it, a Phy si kát,
Me taphy si kát, De ani mát, Ethi kát,
szó val ami ket ed dig a leg job bak nak
tar tot tak, tel je sen mel lőz zük…, hisz
azok ból sem mit sem le het ta nul ni”. És
ami még sok kal na gyobb baj, „ez a ha -
lott po gány (…) az élő Is ten köny ve -
i nek út já ba állt, és azo kat csak nem ki -
szo rí tot ta. (…) Ó, csak el min den ke -
resz tyén től, po kol ba az ily köny vek -
kel!” (LutherMártonművei, II. köt.,
94–95. o., MasznyikEndre ford.)

Lu ther Arisz to te lész ről al ko tott vé -
le mé nyét il le tő en alig ha hagy két sé get
ez a sza kasz. Ál ta lá no sab ban: re for má -
ció és kul tú ra tel jes konf ron tá ci ó ját lát -
hat juk ezek ben az idé ze tek ben. Ez a
faj ta ke mény el uta sí tás jel lem ző ugyan
az el ső idő szak ra, hosszabb tá von
még sem ez vált a mér ték adó re for má -
to ri pa ra dig má vá. Lu ther mel lett eb -
ben Melanchthonnak is meg ha tá ro zó
sze re pe volt, bár meg íté lé se gyak ran
el lent mon dá sos, és ma ga tar tá sa lát szó -
lag hom lok egye nest el len ke zik a Lu -
ther ál tal kí vá na tos nak tar tot tól.

A fi a tal Me lancht hon a „tisz ta”
Arisz to te lész ki adá sá nak prog ram já -
val ér ke zett Wit ten berg be 1518-ban,
és az 1520-as évek vé gé től sor ra ír ta
a kom men tá ro kat Arisz to te lész mű -
ve i hez, köz tük a Nikomakhoszietiká-
hoz, a De animához, a Fizikához,
vagy is a Lu ther ál tal cím sze rint
kár hoz ta tot tak hoz is. Kö zü lük nem
egy ha tal mas si ker lett, és a 16. szá -
zad vé gé ig több tu cat ki adást is meg -
ért. Ezen kí vül Me lancht hon két ün -
ne pi be széd ben is meg em lé ke zett
Arisz to te lész ről. 

Lu ther éles kri ti ká ja egy fe lől, Me -
lancht hon el kö te le zett arisz to te lé szi
prog ram ja más fe lől: a re for má ció
és kul tú ra vi szo nyá nak elem zé se kor
nem ke rül het jük meg ezt a pa ra do -
xont. Bár az egy ház tör té net-írás sok -
szor Me lancht hon ká rá ra ol dot ta fel
ezt a fe szült sé get, né hány rész let el -
gon dol kod tat hat ben nün ket.

Elő ször is: Lu ther hosszú éve ken
ke resz tül, az 1520-as évek vé gé től ha -
lá lá ig (1546) ta nú ja volt Me lancht hon
arisz to te lé szi prog ram ja ki bon ta ko -
zá sá nak, és nem aka dá lyoz ta meg
kol lé gá ját a meg va ló sí tá sá ban. 

Má sod szor: Lu ther an ti a risz to te -
li a niz mu sa sok kal össze tet tebb, mint
a fen ti idé ze tek sej te tik. A té má nak
má ra ko moly szak iro dal ma van,
amely összes sé gé ben ár nyalt ké pet
raj zol a re for má tor nak a fi lo zó fus hoz
va ló vi szo nyá ról, amely ben az el -
uta sí tás sö tét tó nu sai mel lett sok kal
vi lá go sabb szí nek is meg je len nek. 

Har mad szor: Me lancht hon 1518-
ban ér ke zett Wit ten berg be, de csak
az 1520-as évek vé gén je lent meg az
el ső Arisz to te lész-kom men tár ja. A
köz be eső év ti zed kulcs fon tos sá gú
az ál ta lunk vizs gált tör té net szem -
pont já ból: a to váb bi ak ban ezt kell kö -
ze lebb ről szem ügy re ven nünk.

a Wit ten ber gi egye tem re form ja
Az egye tem meg újí tá sá ra két sza -
kasz ban ke rült sor. Elő ször – 1518-
ban – a fe je de lem hét új hu ma nis ta
ál lást ho zott lét re a böl csész ka ron. A
stá tu sok na gyobb ré sze a bib li kus
nyel vek ok ta tá sát szol gál ta. A má sik
há rom elő adás ugyan Arisz to te lész-
szö ve gek hez kö tő dött, de azo kat új
for dí tás alap ján kel lett ma gya ráz ni –
ez egy ér tel mű jel zé se a hu ma nis ta
ori en tá ci ó nak. Az új idők je le az is,
hogy a gö rög pro fesszor ki emelt fi ze -
tést ka pott. 

Az új ál lá sok te hát in téz mé nyes ke -
re te ket te rem tet tek a hu ma niz mus
meg erő sö dé sé nek, ugyan ak kor ez a
re form sem mit nem tett a sko lasz ti -
kus tan szé kek vissza szo rí tá sá ra. A
vizs ga rend és az elő fel té te le ket biz -
to sí tó kur zu sok nem vál toz tak, vagy -
is a dip lo ma szer zés for má lis kö ve tel -
mé nye i nek ko ráb bi rend je to vább ra
is meg ma radt. 

Köz ben a di á kok özön löt tek a
Wit ten ber gi Egye tem re. A be irat ko -
zot tak szá ma az 1517-es 242-ről há -
rom év alatt 579-re nőtt. Őket azon -
ban az új teo ló gia ér de kel te.

Az 1520-as évek ele jé re a ha gyo -
má nyos elő adá sok rend re el nép te le -
ned tek vagy meg is szűn tek. A dip -
lo má zá sok egy elő re a ré gi rend ben
foly tak, de egy re ala cso nyabb lét szá -
mok mel lett, mi vel egy re ke ve sebb
hall ga tó tud ta – és akar ta – tel je sí te -
ni az elő fel té te le ket. 1523-ra a ko ráb -
bi ok ta tá si rend vég képp össze om lott
a böl csész ka ron. Az egy kor leg na -

gyobb presz tí zsű kur zu sok meg -
szűn tek, a sko lasz ti kus elő adá sok és
Arisz to te lész lé nye gé ben el tűnt a
tan rend ből. Ez zel egy ide jű leg a dip -
lo ma szer zés is el le he tet le nült. A tan -
ren di re form el odáz ha tat lan ná vált.

Már 1521-ben tör tént kí sér let a böl -
csész kar meg újí tá sá ra, de iga zi át tö -
rést je len tő re form prog ram be ve -
ze té sé re Me lancht hon rek tor sá ga
ide jén, 1523–1524-ben ke rül he tett
sor. Ez min den hall ga tó szá má ra kö -
te le ző vé tet te a sze mé lyes ta nul má -
nyi terv ki dol go zá sát, és min den
hall ga tó mel lé tutort ren delt. 

Me lancht hon a szom ba ti sko lasz -
ti kus dis pu tá ci ó kat is el tö röl te, és he -
lyet tük dek la má ci ó kat ve ze tett be.
Ez zel a lo gi ka és a dia lek ti ka he lyét
át vet te a re to ri ka, se gít ve a hall ga tók
fel ké szü lé sét a ké sőb bi ige hir de tői fel -
ada ta ik ra is. A dis pu tá ci ók meg újí -
tott for má ban az tán to vább él tek

he ti vál tás ban a dek la má ci ók kal, de
té má i kat a me ta fi zi ka he lyett im már
a ter mé szet tu do má nyok tárgy kö ré -
ből me rí tet ték. 

Az új rend be ve ze té se né hány év -
be telt, de az év ti zed kö ze pé re be fe -
je ző dött a ki épí té se. 1526-ban új ta nul -
má nyi sza bály za tot is ké szí tett Me -
lancht hon a böl csész kar szá má ra. 

Bölcs Fri gyes ha lá la (1525) után
öccse és utód ja, Állhatatos János
vá lasz tó fe je de lem hoz zá lá tott az
egye tem in téz mé nyi-fi nan ci á lis re -
form ja i hoz is. Az ok ta tók je len tős fi -
ze tés eme lés ben ré sze sül tek. A me ta -
fi zi ka tan szé ket meg szün tet ték; gya -
kor la ti lag sem mi nem ma radt ab ból,
ami alig tíz éve, 1516-ban még a böl -
csész kép zés ge rin cét ad ta Wit ten -
berg ben. Az át szer ve zés nyer te sei a
nyelv ok ta tás és a ter mé szet tu do má -
nyok let tek. 

A re for mok a kö vet ke ző év ti zed -
ben, I.JánosFrigyes ural ko dá sa ide -
jén tel je sed tek ki. A vá lasz tó fe je de -
lem 1536-ban hosszú táv ra át szer vez -
te az egye tem pénz ügye it, be ol vaszt -
va költ ség ve té sé be a Min den szen tek-
ala pít vány ja va dal ma it, és rög zí tet te
az ok ta tói stá tu so kat. A böl csész kar
anya gi lag leg job ban meg be csült ok -
ta tói to vább ra is a bib li ai nyel vek pro -
fesszo rai vol tak. 

Ha az 1516–1526 kö zöt ti év ti zed -
ben a vál to zá sok mély sé ge volt szem -
be öt lő, az 1536-ig el telt újabb tíz
évet alap ve tő en a sta bi li tás jel le -
mez te. Az in téz mé nyes át ala ku lás az
1520-as évek kö ze pé re nagy részt le -

zaj lott, a kö vet ke zők ben in kább csak
az el ért ered mé nyek meg erő sí té sé re
és ap róbb fi no mí tá sá ra volt szük ség.
Az alap kép zés ben erő sö dött a ter mé -
szet tu do má nyok sze re pe; a sko lasz -
ti kus szem lé let, a lo gi ka és me ta fi zi -
ka he lyét pe dig át vet te a nyelv ok ta -
tás, a fi lo ló gia és a re to ri ka. A böl -
csész kép zés kö zép pont já ba ez zel az
új teo ló gia, az exe gé zis és ige hir de -
tés szá má ra alap ve tő kész sé gek ok -
ta tá sa ke rült. En nek a szem lé let nek
Lu ther mel lett Me lancht hon leg -
alább is egyen ran gú kép vi se lő je volt.

Mind eköz ben egy alap ve tő tan -
anyag re form is meg va ló sult. Az
1507–1536 kö zöt ti há rom év ti zed ben
egyet len kur zus – a la tin köl té szet –
volt, amely vé gig meg ma radt. Arisz -
to te lész sze re pe alap ve tő en meg vál -
to zott az egye te mi tan anyag ban. A
teo ló gi ai kép zés ből tel je sen ki szo rult,
míg a meg újult böl csész ka ron fon tos,

de kor lá to zott he lyet ka pott a hall ga -
tók mód szer ta ni kép zé sé ben. 

Az 1520-as évek kö ze pe után Me -
lancht hon vissza tért a tíz év vel ko ráb -
ban terv be vett, majd az evan gé li um -
mal va ló ta lál ko zá sa fé nyé ben fel füg -
gesz tett arisz to te lé szi prog ram já -
hoz. Hogy a köz ben el telt év ti zed ma -
ra dan dó an át is ala kí tot ta a ko ráb bi
ter ve ket, azt szem lé le te sen mu tat ja,
hogy Me lancht hon so sem írt Arisz -
to te lész me ta fi zi ká já ról. An nak nem
volt he lye a tu do má nyok re for má to -
ri szel lem ben meg újí tott rend sze ré -
ben. A vissza té rés pe dig azért volt le -
het sé ges, mert 1521 kö rül a tör vény
és evan gé li um meg kü lön böz te té sé -
nek ki dol go zá sá val si ke rült le gi tim
he lyet ta lál ni a kul tú rá nak: nem a hit
dol ga i ban (ez az evan gé li um fel ség -
te rü le te), ha nem a vi lá gi dol gok Is ten -
től adott rend jé ben (tör vény). 

A kul tú ra nem visz üd vös ség re,
sőt ár tal mas, ha ben ne ke res sük az
üd vö zü lés út ját, de a vi lá gi lét ben
fon tos, ér té kes és – mint az ér te lem
pal lé ro zá sá nak esz kö ze – szük sé ges
is. Lát tuk, ez a fel is me rés nem egy
csa pás ra szü le tett meg a re for má to -
rok ban, ha nem ki küz döt ték ma -
guk nak. A re for má ció és kul tú ra vi -
szo nyán töp reng ve szá munk ra is
ta nul ság gal szol gál hat ki küz dött fel -
is me ré sük. 

A szerző a Semmelweis Egyetem
MentálhigiénéIntézeténekegyetemi
docense

Re for má ció és kul tú ra
Arisztotelészhelyeawittenbergibölcsészképzésbena16.századelején
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L u T H E R - K

g Dr. Csep re gi Zol tán

A re for má ci ót a kö vet ke ző, el ső sor -
ban né met or szá gi (de ha zai for rás -
anya gon is el len őriz he tő) ta pasz ta la -
tok mi att sze ren csés nyel vi ese mény -
ként vizs gál ni:
a) A re for má to ri tet te ket (a szer -

ze te si fo ga da lom, a cö li bá tus, a böjt
meg tö ré se, épü le tek, ja va dal mak el -
fog la lá sa, újí tás a szer tar tá sok ban és
az egy ház köz ség szer ve ze té ben stb.)
rend sze rint re for má to ri ige hir de tés
elő zi meg (szó ban vagy írás ban).
b)A re for má ció mint úgy ne ve zett

evan gé li u mi moz ga lom ki fej lesz ti a
ma ga zsar gon ját, egy új egy há zi nyel -
vet, mely nek hasz ná la ta iden ti fi ká ci -
ós esz köz ként is szol gál.
c)A re for má ció esz mé i nek ter je dé -

se tisz te li a nyelv te rü le tek ha tá ra it.
d)A for rá sok köz ve tí tet te in for má -

ci ó ink el vá laszt ha tat la nok at tól a nyel -
vi kö zeg től, mely ben fenn ma rad tak.

Mind a né met, mind a ma gyar re -
for má ció ku ta tá sá ban köz is mert és
köz hely sze rű en is mé telt té tel, hogy
a re for má to ri gon do la tok anya nyel -
vi meg fo gal ma zás ban és a nyom ta -
tás mé di u ma ré vén mi lyen ele men -
tá ris ha tást gya ko rol tak a tár sa da lom -
ra. Ezen össze te vők egyi ke sem volt
va do nat új, de egy más sal ta lál koz va
ad dig nem lá tott erő ket sza ba dí tot -
tak fel. De a kor tár sak va jon tu da tá -
ban vol tak-e ezek nek a fo lya ma tok -
nak? Az egyik ha zai fő sze rep lő, Hel-
taiGáspármin den bi zonnyal, mert
Háló cí mű mű vé ben az 1538-as se ges -
vá ri hit vi tá ról szól va ilyen köl tői,
egy ben a szó ese mény vi ha ros meg -
nyil vá nu lá sa it pon to san rög zí tő me -
ta fo rát al kal ma zott: „Ak ko ron ke dig
til tul [er re-ar ra] vil lam ni kez de, mind
Ma gyar or szág ba, mind Er dél ben az
Úr is ten nek Igé je.”

* * *

A re for má ció ter je dé sé ről azért tu -
dunk na gyon ko rai idők ből, mert so -
kan fel je len tet ték a ter jesz tő ket. Az
1520-as évek ben meg in dult vizs gá -
la tok jegy ző köny vei min den is mert
eset ben azt mond ják, hogy va la ki nek
a tá jé koz ta tá sa alap ján tud nak a
kár hoz ta tott je len sé gek ről. A fel je -
len tők ilyen mó don igen fon tos sze -
re pet kap tak. 

Nem cso da, ha vol tak, akik nem
az új hi tet ka rol ták fel, ha nem a ré -
git fél tet ték. A re for má ció be fo ga dá -
sá nak fo lya ma ta di na mi kus, vi ták -
tól han gos volt. A re for má ció be fo -
ga dá sá nak lé nye ge ma rad rejt ve, ha
el fe led ke zünk azok ról, akik el zár kóz -
tak tő le. Ak kor úgy tű nik, mint ha
egyes egy sze rű la i ku sok – Ma gyar -
or szá gon mind töb ben – gon dol ko -
zás nél kül, eset leg a gon dol ko dás ra
kép te le nül vál tak vol na a re for má -
ció ál do za tá vá. 

A fel je len tők, a hit vé dők lé te ar -
ról ta nús ko dik, hogy a re for má ció
kö ve tő i nek volt vá lasz tá si, dön té si le -
he tő sé gük ak kor, ami kor hi telt ad tak
az új ta nok hir de tő i nek. A ré gi hit
mel let ti ki tar tás fel ér té ke li az új hi -
tet vá lasz tók tu da tos dön té sé nek
je len tő sé gét.

A re for má to ri ta ní tást el uta sí tó ol -
dal nyel ve a vizs gált idő szak ban jó -
val több adat tal do ku men tál ha tó,
egy ben jó val több szte reo tí pi át is
al kal maz, mint az evan gé li u mi moz -
ga lom nyel ve. Hogy az el len lá ba sok
az 1519-es lip csei vi ta óta kö zös ne -
ve ző re hoz ták a ré gi eret ne ke ket –

pél dá ul a cseh hu szi tá kat és a lu the -
rá nu so kat –, an nak nyil ván va ló po -
li ti kai okai és pro pa gan disz ti kus cél -
jai vol tak, s a pá pai átok bul la köz zé -
té te le után (1520) ezt már kü lö nö seb -
ben in do kol ni uk sem kel lett. 

A hit vé dők tá bo ra, mely nek íté le -
te DorotheaWendebourg hí res té zi -
se sze rint a re for má ci ót re for má ci ó -
vá tet te, tisz tá ban volt ve le, hogy az
„új hit” alap ja i ban ta gad ja a rend szert,
még ha a ta ní tás egyes ele me i ben
nincs is sok új don ság. A re for má ci -
ó nak az a ka te go ri kus igé nye vi -
szont, hogy meg kü lön böz tes se a dol -
go kat: az is te ni és az em be ri jo got, a
tör vényt és az evan gé li u mot, a hi tet
és a sze re te tet, Krisz tus or szá gát és
a vi lág bi ro dal mát stb., ve szé lye seb -
bé te szi min den hu ma nis ta egy ház -
kri ti ká nál. 

* * *

Hogy a hit vé dők nyel vé ből, ha nem
is ki me rí tő vá lo ga tást, de leg alább
rep re zen ta tív min tát nyújt has sak,
Areformációnyelve cí mű köny vem
Füg ge lé ké nek 4. táb lá za tá ban te -
ma ti ku san cso por to sí tot tam hét
(mind ta ní tás ban, mind idő ben és
tér ben) meg le he tő sen nagy te rü le tet
le fe dő eret nek nyo mo zás, il let ve be -
szá mo ló ada ta it. Az adat fel vé tel
szán dé ko san mu tat nagy szó rást:
az or szág összes nagy tör té nel mi táj -
egy sé gé re és a ha zai re for má ció el -
ső két év ti ze dé re ter jed ki. Míg a szö -
ve gek szer zői kö zött a kü lön bö ző
funk ci ó jú és kép zett sé gű kle ri ku sok
mel lett egy la i kus pol gár is akad, ad -
dig a be mu ta tott eret nek sé gek kö zött
elő for dul szom ba tiz mus sal, ana bap -
tiz mus sal, spi ri tu a liz mus sal és más
ra di ká lis irány za tok kal meg gya nú sít -
ha tó ta ní tás is. 

A leg több irat ról ne héz meg ál la pí -
ta ni, hogy a ben nük le írt eret nek sé -
gek ko ráb bi ta nú ki hall ga tá sok ra ha -
son lí ta nak-e job ban vagy az ép pen
vizs gált tény ál lás ra. A hit vé dők jegy -
ző köny vei alap ján ön ma gá ban te hát
el dönt he tet len vol na a va ló sá gos és az
iro dal mi ana ló gia di lem má ja, az az
hogy a ki hall ga tott eret ne kek kö vet -
ték-e egy más tév ta na it, vagy a ki hall -
ga tók má sol ták-e egy más ak tá it.

A jegy ző köny vek jel lem ző en va la -
mi lyen ha gyo má nyos hit té tel ta ga dá -
sa ként fog ják fel az eret nek sé ge ket,
az eret nek ta nok po zi tív ki fej té sé vel
rit kán pró bál koz nak. A ki hall ga tott
eret nek ezt vagy azt a hit cik kelyt
„meg ve ti” vagy „ócsá rol ja”, mond ják
a vizs gá ló biz to sok – e té ren hi he tet -
len gaz dag szó kin csü ket csil log tat va. 

Más rész ről vi szont már a ki hall ga -
tot tak vé le mé nyé re jel lem ző, hogy a
ha gyo má nyos ta ní tás ta ga dá sa, el ve -
té se szá muk ra há rom fé le mó don le -
het mo ti vált: nincs meg pa ran csol va
az evan gé li um ban; nem szük sé ges,
nem hasz nál az üd vös ség hez; vagy
egy sze rű en sem mis. Ké sőb bi szak ki -
fe je zé sek kel él ve úgy mond hat juk,
hogy a vizs gá la ti el já rás alá vont tév -
ta ní tók az úgy ne ve zett köz tes dol gok
ka te gó ri á já ba so rol ják a ha gyo má nyos
egy há zi ta ní tás és val lá sos ság szá mos
ele mét, tud ni il lik azok kö zé az egyéb -
ként fon tos hét köz na pi je len tő ség gel
és tár sa dal mi funk ci ó val bí ró vi sel ke -
dé si nor mák kö zé, me lye ket a Szent -
írás nem is ír elő, de nem is tilt, s me -
lyek ezért a kö zös ség szá má ra hasz -
no sak le het nek ugyan, de sem be tar -
tá suk, sem el ha nya go lá suk nem hat
ki az örök üd vös ség re.

* * *

A vád pon tok te ma ti kus cso por to sí -
tá sa le he tő vé te szi az eret nek nyo mo -
zá sok és ezek tük ré ben az eret nek ta -
ní tá sok cso mó pont ja i nak ki ta pin -
tá sát. A két leg fon to sabb té ma nyil -
ván va ló an az összes irat ban elő for du -
ló szen tek tisz te le te és a hat he lyen
sze rep lő böjt volt. Hogy a ma gyar or -
szá gi re for má ció si ke rét a Mo hács
utá ni ideo ló gi ai krí zis is ma gya ráz -
za, és ezért a szent kul tusz kér dé sét
kell köz pon ti té má já nak te kin te -
nünk, ezt a té telt SólyomJenő 1933-
as disszer tá ci ó ja óta újabb és újabb
vizs gá la tok tá maszt ják alá. 

A la i ku sok erő sza kos kép rom bo lá -
sai és DévaiMátyás teo ló gi ai ér te ke -
zé sei kö zött a kap cso ló pon tot, a kö -
zös plat for mot az a ma ga tar tás ké pe -
zi, ahogy a csa ta vesz tés után az or szág,
el ső sor ban a ma gyar ság a po li ti kai és
ka to nai hely zet re, a lel ki krí zis re teo -
ló gi a i lag re a gál: a vé dő szen tek, erek -
lyék, szent ki rá lyok, tö rök ve rő pat ró -
nu sok, sőt ma ga a Pat ró na is ku dar -
cot val lot tak, mél tat lan nak bi zo nyul -
tak a be lé jük ve tett bi za lom ra, a rá juk

ala po zott ál la mi ideo ló gia és szim bo -
li kus rep re zen tá ció meg in gott: 

„Hol van nak ezek a lat rok: Ala-
mizsnás és KapisztránSzentJánosok,
va la mint a töb bi ma gyar szent? Ha
szen tek, mi ért nem vé dik meg Bu dát
és az or szá got a tö rök től? És hol van
a bá tai szent vér? Mi ért en ge di ez a
ka ba la vér fel per zsel ni és el pusz tí ta -
ni sa ját kul tusz he lyét és Ma gyar or -
szá got, ha egy szer szent?” 

Ugyan ez a szel le mi kon tex tu sa a
szé kes fe hér vá ri vár vé dők blasz fé mi -
á já nak, akik a szen tek szob ra it hó hér -
kö té len ag gat ták ki a vár fal ra 1543-
ban. Dé vai vi szont ugyan er ről a ki -
in du ló pont ról el jut a po kol és a pur -
ga tó ri um ta ga dá sá ig, a szen tek al vá -
sá ról szó ló el mé le té ig, egy új Má ria-
ké pig s a szen tek kel ki ala kít ha tó új -
faj ta kö zös ség vál la lá sig. 

Só lyom Je nő nek iga za le het ab ban,
hogy a re for má to rok nem az úr va cso -
ra tan nal to bo roz tak ma guk nak hí ve -
ket, nem az át lé nye gü lés vagy akár az
aka rat sza bad ság prob lé má ja moz -
gó sí tott tö me ge ket. Hall ga tó ik fan tá -
zi á ját más mon da ni va ló ra gad ta meg,
má sok vol tak azok az ége tő, szé le sebb
tár sa dal mi ré te ge ket érin tő kér dé sek,
me lyek re e pré di ká to rok új vá laszt kí -
nál tak. Nem vé let len, hogy egy név
sze rint is me ret len ma gyar or szá gi
di ák az Asztalibeszélgetések ta nú sá -
ga sze rint 1538. ja nu ár 10-én ép pen
a pur ga tó ri um ról és a szen tek köz -
ben já rá sá ról kér dez te Luthert.

* * *

De ugyan mi lyen sze re pet játsz ha tott
ná lunk a böjt vi ta, mely a hét vizs gált
ha zai eret nek nyo mo zás ban hat he -
lyen sze re pel?

A prob lé mát is mét a hit vé dők
szem szö gé ből kell meg vizs gál ni. Ezek
a té mák azért is kap hat tak ak ko ra
súlyt, mert lát vá nyos bot rá nyok fű -
ződ tek hoz zá juk: StoltzGyörgySzent
Gergely pá pa ké pét fej szé vel ver te
szét, a fe hér vá ri pol gá rok pe dig Pé -
ter és Pál szob ra it kö tél lel a nya kuk -
ban ló gat ták ki a vár fa lak ra. Ugyan -
ilyen hossza san és élén ken rész le te -
zik a fel vett ta nú val lo má sok, hogy ki
mi lyen böj ti idő ben, ki nek a tár sa sá -
gá ban fo gyasz tott va jat, to jást vagy
sül tet. Ez zel szem ben pél dá ul a pur -
ga tó ri um ta ga dá sa vagy a ha lá los
bű nök től va ló fel ol do zás kér dé se
nem tár sul ilyen lát vá nyos ele mek kel
vagy pró fé tai tett ként de monst rált
bot rány oko zás sal.

A két fő té ma ki emelt ke ze lé sé nek
azon ban mé lyeb ben fek vő oka is
van, az, hogy szo ro san kap cso lód tak
a min den na pok pro fán rí tu sa i hoz, a

tár sa dal mi élet ke re te i hez. A szen tek
tisz te le té nek meg kér dő je le zé se a
nap tár ré vén egy részt az idő rend jét,
a szent he lyek, temp lo mok, ol tá rok,
kegy he lyek kap csán pe dig a tér be li vi -
szo nyo kat ak náz ta alá; a böjt el uta -
sí tá sa ugyan így a hét és az év cik li kus
ta go lá sát za var ta meg. Aki a szen te -
ket gya láz ta, az nem csak egy hit cik -
kelyt s nem is egy sze rű en az ál la mi
ideo ló gi át tá mad ta, ha nem köz el len -
ség ként a min den na po kat, a szű -
kebb kö zös ség rend jét is ve szé lyez -
tet te. SzkhárosiHorvátAndrás 1542-
ben szer zett éne ké ben (Contrareg-
numantichristianum)ma ró gúnnyal
fi gu ráz za ki a szen tek tisz te le té nek
be épü lé sét a hét köz na pok prak ti -
kus vi lá gá ba.

Ezt a ma gya rá za tot tá maszt ja alá,
hogy a két em lí tett vi ta kér dés után a
rang sor ban a kö vet ke zők jön nek: a
rend sze res gyó nás (öt ször for dul
elő), a rí tu sok, mint a ha ran go zás,
reg ge li-es ti imák, ün ne pek (négy -
szer), a temp lo mok, ol tá rok, ké pek
(ugyan csak négy szer), vagy is csu pa
olyan ügy, me lyek nek kö zük volt a
tér be li és idő be li tá jé ko zó dás hoz.
Ha nem is ilyen di men zi ók ban, de
ugyan csak a kö zös sé gi éle tet struk -
tu rál ta az egy há zi ha ta lom (öt ször
for dul elő) és a pa pi rend (szin tén öt -
ször). Az utób bi nak lát vá nyos és
bot rány kel tő el uta sí tá sát je len tet te a
szer ze te sek ki vet kő zé se és a pa pok
há zas sá ga, de még a hosszú haj és
sza káll is. A hit vé dők jog gal te kin tet -

ték te hát a re for má ció ta ní tá sát az
ott ho nos vi lá guk el len in té zett fron -
tá lis tá ma dás nak, a tár sa dal mi vi -
szony rend szer szét zi lá lá sá nak.

* * *

Eb ből az ér tel me zé si ke ret ből csu pán
egyet len egy nép sze rű té ma lóg ki, a
szin tén öt ször elő for du ló ol tá ri szent -
ség vagy mi se ál do zat, mely fel tű nő -
en a leg vas ko sabb ki fe je zé se ket csal -
ja kri ti ku sa i nak aj ká ra: ör dö gi szem -
fény vesz tés és bál vány. A re for má ció
hir de tői ugyan is ezt a kér dést már
kép te le nek vol tak a „nem szük sé -
ges” és „nincs elő ír va” for mu lák kal le -
tud ni, szá muk ra eb ben már nem
köz tes do log ról volt szó, ha nem a tisz -
ta ta ní tás ból kö vet ke ző iga zi is ten tisz -
te let kulcs kér dé sé ről – nem vé let le -
nül fog lal ko zik Dé vai bé csi ki hall ga -
tá sa kor négy cik kely is a mi se prob -
lé má já val. 

Ahogy a fent fel so rolt töb bi té ma
a hit vé dők ér ték rend jét, szem pont -
ja it tük rö zi, úgy tör át eb ben a kér -
dés ben a hit újí tók vé le mé nye s az azt
meg je le ní tő nyel vi ere je. 
BerndtHamm gra du a liz mus nak

ne ve zi azt a ké ső kö zép ko ri fel fo gást,
me lyet alap ja i ban ren dí tett meg a re -
for má ció há rom szo ros „sola” jel sza -
va, va la mint a „krisz tu si ra” és az
„evan gé li u mi ra” va ló kon cent rá lás. A
gra du á lis vi lág kép ben a bű nös em ber
fo ko za to san, több lép cső ben lesz
igaz zá, és nye ri el az üd vös sé get,
kezd ve a föl di idő ben, s be fe jez ve a
mennyei örök ké va ló ság ban, jó cse le -
ke de tek és az egy ház ban ki szol gál ta -
tott ke gyel mi esz kö zök ré vén, ke resz -
tül a tisz tí tó tű zön, vé gül pe dig az
utol só íté let ak tu sá ban. Ezt a lép cső -
ze tes sé get tük rö zi az e vi lá gi egy ház -
nak és a szen tek ga lé ri á já nak hi e rar -
chi kus szer ke ze te, a bű nök kü lön bö -
ző sú lyú be so ro lá sa és a ve zek lé si for -
mák rang so ra, a szer ze te si fo ga dal -
mak és az egy há zi ren dek fo ko za tai. 

A re for má to ri ta ní tás nem egyes
dog mák nak az el uta sí tá sa vagy min -
den na pos vissza élé sek nek a kri ti ká -
ja, ha nem a gra du á lis rend szer nek
ma gá nak ka te go ri kus ta ga dá sa,
amennyi ben az em be ri köz re mű kö -
dés hi á ba va ló sá gát, a fel té tel nél kü li
meg iga zu lást hir de ti, kár hoz tat ja a jó
cse le ke de tek, a ve zek lés, a ke gyes sé -
gi for mák, fo ga dal mak ér dem szer ző,
elég té tel jel le gét. Az ad dig ki fe je zet -
ten plu ra lis ta vi lá got egyet len erő tér
men tén ren de zi át, egy sze rű sí ti le,
egyet len pa pi-pol gá ri rend be so rol
püs pö kö ket, szer ze te se ket, vi lá gi a kat. 

Az evan gé li u mi ta ní tás két ség be
von ta a ha gyo má nyos já ték sza bá lyok
lét jo go sult sá gát, s he lyet te a ré gi vel
egyet len pon ton sem össze egyez tet -
he tő új rend szert kí nált, ez fo gal ma -
zó dott meg a köz is mert éles al ter na -
tí vák ban, mint pél dá ul nem ér dem ből,
ha nem ke gye lem ből; kö tött ség he lyett
sza bad ság; em be ri ta lál má nyok he lyett
a Szent írás sza va vagy ép pen Lucas
Cranach hí res an ti te ti kus fa met szet -
so ro za tá ban: PassionalChristi und
Antichristi (1521).

Er re az ál ta lá no sí tó el uta sí tás ra a
hit vé dők nek csak egyet len vá la szuk
le he tett, a „fe szítsd meg”, aka rom
mon da ni: az ál lam fegy ve res kar ha -
tal má hoz va ló fo lya mo dás.

Aszerzőegyháztörténész, egyetemi
tanár,azEvangélikusHittudományi
EgyetemEgyháztörténetiTanszékének
vezetője

A re for má ció nyel ve: hit vál tók és hit vé dők
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mi szük sé ges 
az egy ház egy sé gé hez?
Az Ágostaihitvallás egy ház ról szó -
ló he te dik cik ké ben ezt ol vas suk:
„Az egy ház va ló di egy sé gé hez ele gen -
dő, hogy egyet ér tés le gyen az evan -
gé li um ta ní tá sá ban és a szent sé gek ki -
szol gál ta tá sá ban….”

Mit je lent az evan gé li um ta ní tá sá -
ban va ló egyet ér tés? Nyil ván töb bet,
mint amit a Leuenbergikonkordia így
fo gal maz: „Az evan gé li um ról szá -
munk ra alap ve tő en az apos to lok és
pró fé ták igé je ta nús ko dik az ó- és új -
szö vet sé gi Szent írás ban. Az egy ház -
nak az a fel ada ta, hogy az evan gé li u -
mot to vább ad ja az élő ige hir de tés, a
sze mé lyes lel ki gon do zás, va la mint a
ke reszt ség és az úr va cso ra ál tal. Az
ige hir de tés ben, a ke reszt ség ben és
az úr va cso rá ban Jé zus Krisz tus van je -
len a Szent lé lek ál tal.” (L. k. II/2/13.) 

Mi az evan gé li um? Luther szá má -
ra egy ér tel mű, hogy a vá lasz 1Kor 1,18-
ban ke re sen dő: „Mert a keresztről
szólóbeszédbolondságugyanazoknak,
akikelvesznek,denekünk,akiküdvö-
zülünk,Istennekereje.” Ez a for dí tás
azon ban nem kor rekt, mert a gö rög
szö veg ben a „keresztrőlszólóbeszéd”
he lyén a logosztousztaurou áll, ame -
lyet a keresztigéjének kel le ne for dí ta -
ni. Ez nem a ke reszt ről szó ló igét je -
len ti, ha nem a keresztben kifejezést
nyerőigét.Mert Is ten a keresztnyel-
vén be szél hoz zánk, ami bo lond ság
azok nak, akik el vesz nek, és Is ten ere -
je – szó sze rint dünamisztheou– azok
szá má ra, akik üd vö zül nek. 

A baj az, hogy az egy ház rég óta
nem be szé li, sőt nem is ér ti a kereszt
nyelvét. A 11. szá zad ban Canter-
buryiAnselmus a jog nyel vén pró bál -
ta in terp re tál ni az egy ház ta ní tá sá ból
szin te tel je sen ki szo rult evan gé li u -
mot, de ez zel az evan gé li um el ve szí -
tet te ere jét. A ke reszt nyel vét szin tén
nem ér tő sko lasz ti ka pe dig a fi lo zó -
fia nyel vé vel pró bál ko zott. A 16. szá -
zad ban Lu ther az egy há zat meg pró -
bál ta új ra meg ta ní ta ni a ke reszt nyel -
vé re, de az ered mény még a rá hall -
ga tók tá bo rá ban sem bi zo nyult tar -
tós nak. A ra ci o na liz mus ha tá sá ra a
lu the ri re for má ci ót kö ve tő egy há zak
is nyel vet vál tot tak, és úgy tű nik,
hogy ma is az evan gé li um hir de té sé -
nek egy új, adek vát nyel vét ke re sik
ahe lyett, hogy is mét meg ta nul ná nak
a keresztnyelvén szól ni. 

De mit je lent a keresztnyelvén va -
ló be széd? Az Elsőkorinthusilevél be -
ve ze tő jé ben már Pál is azok el len ér -
vel, akik a ke reszt nyel vét el hagy va a
fi lo zó fia nyel vén akar ták in terp re tál -
ni az evan gé li u mot. Ne kik ír ja a 20.
vers től: „Holabölcs? (Az ere de ti ben
filozófus.) Holazírástudó?Holevi-
lágvitázója?Nemtette-ebolondság-
gáIstenavilágbölcsességét?…Mert
az Isten »bolondsága« bölcsebbaz
emberek bölcsességénél, és az Isten
»erőtlensége« erősebb az emberek
erejénél.” Ez a mon dat vi lá gít ja meg,
hogy mi a keresztnyelve.

Is ten úgy mu tat ja meg böl cses sé -
gét a vi lág nak, hogy a vi lág sze mé ben
a leg na gyobb bo lond sá got vi szi vég -
hez: Fi át, az egy igaz ár tat lant a bű -
nö sök ke zé re ad ja, és hagy ja, hogy
meg aláz zák, ki gú nyol ják, és a leg bru -
tá li sabb mó don meg öl jék. Mind ezt
an nak re mé nyé ben, hogy ez zel meg -

nye ri, meg té rés re bír ja és meg men ti
a bű nö sö ket. A vi lág szem szö gé ből
en nél os to bább dol got ki ta lál ni sem
le het a bű nö sök meg men té sé re. 

És Is ten úgy mu tat ja meg ere jét,
hogy el rej ti, nem hasz nál ja. Még is ez
az erőt len ség az egyet len erő, amely
meg tö ri a sá tán ha tal mát je len tő ör -
dö gi kört: a bűn bűn nel s le he tő leg
még na gyobb bűn nel va ló or vos lá sá -
nak po ko li lán co la tát. 

Más részt Krisz tus min dent el tű rő
és el szen ve dő erőt len sé gé ben mu tat -
ko zik meg a va ló ban igaz nak az ere -
je: sem mit nem tesz a ma ga iga zá nak
meg vé dé sé re és bi zo nyí tá sá ra, ha nem
ezt egé szen Is ten re bíz za. Jé zus ez zel
a sá tán ör dö gi kö re he lyett egy új kört
nyit: az Is ten hű sé gé nek, se gít sé gé -

nek, sze re te té nek ta pasz ta lá sa hí -
ján is Is ten re ha gyat ko zó és Is ten re
vá ró bi za lom igaz sá gá nak kö rét. 

Is ten nem vál to zik, ha nem min -
den kor a ke reszt nyel vén szól az
em ber hez. A Krisz tus ke reszt je min -
de nek előtt azt nyi lat koz tat ja ki, hogy
Is ten bűn mi at ti ha rag ja vál to zat lan
és ki en gesz tel he tet len, de vál to zat lan
a bű nö sök iránt ta nú sí tott men tő sze -
re te te is. Ezért a Krisz tus ke reszt je ál -
tal ol tal mat biz to sít szá muk ra ha rag -
já val szem ben, hogy meg tér jünk, és
Is ten – a ré gi atyák ter mi no ló gi á já -
val – Krisz tus se be i ben el rejt ve
Szent lel ké vel nap ról nap ra új já te -
remt sen min ket, hogy a ha rag el jö -
ven dő nap ján meg me ne kül jünk. 

Az evan gé li u mot tisz tán ta ní ta ni
és az evan gé li um hir de té sé ben egyet -
ér tés re jut ni te hát csak ak kor le het,
ha mind egyik egy ház új ra meg ta nul
a keresztnyelvén be szél ni. 

De mit je lent aszentségekhelyeski-
szolgáltatása? Akik úgy gon dol ják,
hogy ez csak a ki szol gál ta tás mód já -
ra, a mind két szín ki osz tá sá ra vo nat -
ko zik, jog gal mond hat ják, hogy re for -
má tu sok és evan gé li ku sok kö zött eb -
ben nincs sem mi vi ta… De elég az

Ágostai hitvallásApológiáját fel üt -
nünk, hogy meg bi zo nyo sod junk: Me-
lanchthon sem csu pán a ki szol gál ta -
tás mód já ra gon dolt, ami kor azt ír ta:
„Az egy ház a szen tek gyü le ke ze te,
amely ben az evan gé li u mot tisz tán
ta nít ják, és a szent sé ge ket he lye sen
szol gál tat ják ki.” Szük sé ges egyet ér te -
ni az ol tá ri szent ség mi ben lé té ben is. 

Aki a Leuenbergikonkordiát ol vas -
sa, könnyen jut hat ar ra a kö vet kez -
te tés re, hogy re for má tu sok és evan -
gé li ku sok kö zött má ra ez is meg ol dó -
dott. Hi szen a Leuenbergikonkordia
II/15/b pont ja így fo gal maz: „Az úr -
va cso rá ban a fel tá ma dott Jé zus Krisz -
tus min den ki ért fel ál do zott tes té -
ben és vé ré ben ön ma gát ad ja ne -
künk…” De te gyük csak mel lé a 13.

pont ból ko ráb ban már idé zett mon -
da tot: „Az… úr va cso rá ban Jé zus
Krisz tus van je len a Szent lé lek ál tal.”
Te hát nem va ló sá gos tes te és vé re, ha -
nem a Szent lé lek ál tal. 

Ez zel szem ben Lu ther ha tá ro zot -
tan a ke nyér re és a bor ra mu tat: a ke -
nyér a Krisz tus va ló sá gos tes te, a bor
a va ló sá gos vé re. Eb ből éle te vé gé ig
egy jot tá nyit sem en ge dett, bár mi lyen
nagy nyo más ne he ze dett is rá, hogy
a re for má ció sváj ci ágá val komp ro -
misszu mot kös sön. Ilyen nyo más
alatt ment el Lu ther 1529-ben a mar -
bur gi kol lok vi um ra is, hogy a Zwingli
ál tal ve ze tett sváj ci kül dött ség gel a
meg egye zést és az egy há zi kö zös ség
meg va ló sí tá sát ke res se.

a mar bur gi kol lok vi um
A mar bur gi kol lok vi u mot nem egy -
há zi kez de mé nye zés re hív ták össze,
ha nem po li ti kai nyo más kény sze rí tet -
te rá a fe le ket, hogy tár gya ló asz tal hoz
ül je nek. A hát tér ben az állt, hogy 1527.
má jus 6-án Bo rosz ló ban a Ró má hoz
hű vá lasz tó fe je del mek ka to nai szö vet -
sé get kö töt tek a Lu thert és a lu the ri
re for má ci ót tá mo ga tó szász vá lasz tó -
fe je de lem el len. En nek a tit kos szö vet -

ke zés nek a hí ré re HesseniFülöp őr -
gróf azon nal hoz zá fo gott a re for má -
ció ol da lán ál ló erők egye sí té sé hez. A
lét re ho zan dó dac szö vet ség be a sváj -
ci a kat is be akar ta von ni. 

Lu ther a dac szö vet ség ter vét el ső
pil la nat tól fog va el le nez te. Hal la ni
sem akart ar ról, hogy az őt és a né -
met or szá gi re for má ci ót ta nai mi att
tá ma dó Ró ma el len ta nai fel adá sá val
szö vet kez zék a sváj ci ak kal. 1529 jú -
ni u sá ban Hes se ni Fü löp ösz tö ké lé -
sé re még is kész nek mu tat ko zott,
hogy a sváj ci ak kal tár gyal jon, de az
őr gróf nak írt le ve lé ben elő re je lez te,
hogy nem so kat vár a ta lál ko zó tól:
„Amennyi re le het sé ges, utá na jár -
tam a ta ní tá suk nak, és ab ban ma ra -
dok, hogy én a strass bur gi ak kal –
míg élek – nem tar tok, és tu dom,
hogy Zwing li és tár sai hely te le nül ír -
nak a szent ség ről.”

Így jött lét re Mar burg ban a kol lok -
vi um 1529. ok tó ber el ső nap ja i ban. A
sváj ci ak ré szé ről el ső sor ban Oeko-
lampadius és Zwing li vi tat ko zott
Lu ther ral és Me lancht hon nal. A ta -
lál ko zó ered mé nyét Amarburgicik-
kek né ven is mert té vált ti zen négy cik -
kely ben fog lal ták össze. Az el ső ti zen -
há rom cikk a Szent há rom ság ról, az
ere den dő bűn ről, a meg vál tás ról, a
hit ről, a meg iga zu lás ról, a meg szen -
te lő dés ről, a ke reszt ség ről, a jó cse -
le ke de tek ről, a fe le ba rá ti sze re tet ről,
a böjt ről, a vi lá gi fel sőbb ség hez és tör -
vé nyek hez va ló vi szony ról, az em be -
ri ha gyo má nyok ról és a pa pok há zas -
sá gá ról szó ló fel fo gást fog lal ja össze.
Ezek ben egyet ér tés mu tat ko zott. 

A ti zen ne gye dik cikk az úr va cso -
rá ról szól, ahol csak a szent ség két
szín alat ti ki szol gál ta tá sá ban van
egyet ér tés, de an nak tar tal má ban
nem. A fenn tar tott kü lönb ség ről így
nyi lat koz tak: „És bár mi az iránt,
hogy a Krisz tus va ló sá gos tes te és vé -
re tes ti leg van-e a ke nyér ben és a bor -
ban, ez idő sze rint nem egyez tünk
meg, még is egyik fél a má sik iránt ke -
resz tény sze re te tet ta nú sít son, és
amennyi re lel ki is me re tük en ge di,
szen ved jék el egy mást, és mind két fél
buz gón kér je a min den ha tó Is tent,
hogy min ket az ő Lel ke ál tal az igaz
ér te lem ben meg erő sít sen.” 

Lu ther le vél ben tá jé koz tat ta Hes -
se ni Fü lö pöt a Mar burg ban tör tén -
tek ről. Töb bek kö zött ezt ír ta: „Szük -
sé ges, hogy ugyan csak ébe rek le -
gyünk, és az evan gé li um igé jé től
em be ri ész, avagy ide nem tar to zó
más ne mű té te lek mi att el ne tér -
jünk… Ke ser ves do log vol na az evan -
gé li um igé jé től, mi több, az egész
óegy ház tól el tér ni elég sé ges ok nél -
kül.” Lu ther ez után a ré gi egy ház -
atyák, köz tük SzentHiláriusz,Arany-
szájúSzentJános,Cipriánusz,Vul-
garius és SzentCirill írá sa i ból bi zo -
nyít ja, hogy az óegy ház nagy ta ní tói
min dig is Krisz tus va ló sá gos tes té nek
és vé ré nek val lot ták az eu cha risz ti -
át, és ezt a szer zé si igék szó sze rin ti
ér tel me alap ján tet ték. 
Agricola Jánosnak 1529. ok tó ber

12-én kelt le ve lé ben pe dig Lu ther ezt
ír ja: „»Ez az én tes tem.« Min den el -
len ve tést meg cá fol tam. (…) Jól le het
lát ták, hogy ér ve ik nek nincs bi zo nyí -
tó ere je, még sem akar tak en ged ni,
kü lö nö sen a Krisz tus tes te je len lé té -
re vo nat ko zó kér dés ben. Azt hi -
szem, in kább fé le lem ből és szé gyen -
ér zet ből, mint go nosz ság ból. Min den
más kér dés ben en ged tek. (…) Mind -

amel lett még is a bé kes ség és sze re -
tet jobb ját nyúj tot tuk ne kik, az zal,
hogy a jö vő ben mel lőz zük a ke -
mény ke dő ira to kat és sza va kat egy -
más el len, és ki-ki ter jessze a ma ga ta -
nát a má sik gya lá zá sa nél kül, ami
nem azt je len ti, hogy az övé i ért va -
ló fe le lős ség mi att ki-ki a má sik fél ta -
ní tá sát ne cá fol hat ná.”
János szász vá lasz tó fe je de lem nek

pe dig Lu ther ezt ír ta: „Mi lel ki is me -
re tünk sze rint ezt a szö vet sé get se nem
he lye sel het jük, se nem ta ná csol hat juk.
Mert ha még is lét re jön ne, és eset leg
vér on tás és más baj szár maz nék be -
lő le, ak kor az tán bár mennyi re sze ret -
nénk, so sem mász hat nánk ki ab ból, és
hor doz nunk kel le ne mind ezek nek a
csa pá sok nak az el vi sel he tet len kö -
vet kez mé nye it. Ezért in kább ezer ha -
lál ér jen, mint hogy az zal a lel ki is me -
ret tel kell jen él nünk, hogy a mi evan -
gé li u munk vér on tást és kárt oko zott,
és mind ez mi at tunk tör tént…”

a mar bur gi kol lok vi um 
ak tu a li tá sa 
A mar bur gi kol lok vi um 14. cik ké nek
el ső ré szé ben ezt ol vas suk: „Hisszük és
vall juk mind nyá jan…, hogy az ol tár
szent sé ge Jé zus Krisz tus va ló sá gos
tes té nek és vé ré nek a szent sé ge, és
hogy ezen test nek és vér nek vé te le
min den ke resz tény nek ki vált kép pen
szük sé ges.” Ezek után ta lán ért he tet -
len, hogy a cik kely mi ért foly ta tó dik így:
„És bár mi az iránt, hogy a Krisz tus va -
ló sá gos tes te és vé re tes ti leg van-e a ke -
nyér ben és a bor ban, ez idő sze rint
nem egyez tünk meg, stb.” Ne ve ze te sen
ab ban, hogy a ke nyér a Krisz tus tes te,
és a bor a Krisz tus vé re. 

Ezt a sváj ci ak ak kor is ta gad ták, a
Leuenbergikonkordia szö ve ge i ben is
el rej tet ték ezt a ta ga dá su kat, és a ma -
gyar re for má tus egy ház szer tar tás -
köny vé nek szö ve gé ben is el rej tik.
Mert bár Krisz tus tes té nek evé sé ről és
vé ré nek ivá sá ról szól nak, a test és vér
va lós je len lé tét ta gad ják. Ar ra a kér dés -
re, ho gyan kap ják Krisz tus tes tét és vé -
rét, azt fe le lik, hogy lel ki mó don, a
Krisz tus ha lá lá ról va ló meg em lé ke zés
ré vén, a Szent lé lek ál tal, Krisz tus tes -
té vel és vé ré vel egye sül nek. De a ke -
nye ret nem úgy eszik, mint Krisz tus
va ló sá gos tes tét, a bort nem úgy
isszák, mint a va ló sá gos vé rét. 

Lu ther vi szont ép pen eh hez ra -
gasz ko dott éle te vé gé ig: a ke nyér a
Krisz tus va ló sá gos tes te, a bor a
Krisz tus va ló sá gos vé re. Te hát nem
Krisz tus tes té nek a je le vagy je gye,
ahogy a re for má tu sok mond ják. 

Mi ért fon tos ez a pa rá nyi nak tű nő
kü lönb ség té tel? Mert hi á ba büsz kél -
ke dik va la mely egy ház az zal, hogy az
ige egy há za, ha Krisz tus igé jé ről azt
ma gya ráz za, hogy azt nem úgy kell ér -
te ni, ahogy mond ja! Krisz tus ke zé be
ve szi a ke nye ret, és ezt mond ja: „Ezaz
éntestem!” Er re hí vő ke resz tény csak
egy vá laszt is mer het: Ámen! 

De ne re for má tus test vé re ink re
mu to gas sunk, ha nem a ma gunk hi -
tét vizs gál juk meg eb ben a tü kör ben.
És ez után fo gal maz za meg vá la szát
ki-ki a lel ki is me re te sze rint: van-e le -
he tő ség a lu the ri és a sváj ci re for má -
ció egy há zai kö zött iden ti tá sunk fel -
adá sa nél kül is vál lal ha tó uni ó ra. 

Aszerzőevangélikuslelkész,azEvan-
gélikusÉletAvasárnapigéjerovatá-
nakvezetője

Mi szük sé ges az egy ház egy sé gé hez? 
Amarburgikollokviumaktualitása
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L u T H E R - K o n f E R E n c I A

g Dr. Fa bi ny Ti bor

Az an gol re for má ció nem hir te len,
vá rat lan ese mény volt, mint a né met,
ha nem las sú, fo ko za tos fo lya mat
ered mé nye. Amíg Né met or szág ban
a teo ló gi ai vál to zás ered mé nyez te a
po li ti kai át ala ku lást, Ang li á ban ez
for dít va tör tént. A Ró má tól va ló el -
sza ka dás VIII.Henrik ural ko dá sá nak
(1509–1546) má so dik fe lé ben zaj -
lott; is me re tes, hogy a ki rály vá lá sá -
nak kér dé sé ben ki éle ző dött az an gol
ural ko dó és a pá pa kö zöt ti al kot má -
nyos konflik tus. 

Ez meg le pő for du lat volt, hi szen
1521-ben az an gol ural ko dó még el -
nyer te a pá pá tól a Defensorfidei(ahit
védője) cí met, mert köny vet írt Lu-
thernekAzegyházbabilonifogságról
szólókönyvecskéje el len. A fi a tal ki -
rály Lu ther rel szem ben vé del mé be
vet te az egy ház nak a hét szent ség ről
szó ló ta ní tá sát.

A re for má ció esz méi azon ban
Ang li á ban ter mé keny ta laj ra ta lál tak.
John Wycliff (1330–1384) ox for di
pro fesszor írá sa i ban éle sen tá mad -
ta a vissza élé se ket: a bűn bo csá tó cé -
du lák áru sí tá sát, az egy ház ban ta -
pasz tal ha tó er kölcs te len sé get. Wyc -
liff és kö ve tői le for dí tot ták a Bib li át
la tin ból an gol nyelv re. Moz gal mu kat,
a lol lar diz must eret nek ség nek bé lye -
gez ték.

A re for má ció nem ala kul ha tott
vol na ki sem Né met or szág ban, sem
Ang li á ban a hu ma nis ták je len tős fi -
lo ló gi ai mun kás sá ga nél kül. A „vissza
a for rá sok hoz” el ve alap ján Rotterda-
miErasmus (1466–1536) meg -
je len tet te az Újszövetség kri ti -
kai ki adá sát. Eras mus ha tá sa
Ang li á ban igen erő tel jes nek
bi zo nyult: ba rát já nak, az an -
gol hu ma nis ta ThomasMo-
rusnak (1477–1535) a há zá -
ban la kott, az ő ne vé re utal já -
té ko san az Encomium Mo-
riae(Abalgaságdicsérete).

A „lu the rá nus eret nek ség”
rend kí vü li gyor sa ság gal Ang -
li á ra is át ter jedt. Camb ridge-
ben „litt le Ger many nek” („kis
Né met or szág”) ne vez ték a
White Hor se Inn (Fe hér Ló
ven dég lő) tár sa sá gát; itt sze -
mé lye sen vi tat ták meg Lu -
ther nek és kö ve tő i nek a né ze -
te it. Wolsey kar di ná lis, majd
ké sőbb Mo rus Ta más lord -
kan cel lár min dent meg tett, hogy el -
fojt sák ezt az eret nek sé get. 

A „ko rai an gol re for má ció” kép vi -
se lő i nek – William Tyndale, John
Frith,dr.RobertBarnes – a né ze tei
azért je len tő sek, mert ők még bár mi -
fé le po li ti kai szél já rás tól füg get le nül,
csu pán a Szent írás ih letettségétől
érint ve éle tü ket is ál doz ták hi tü kért
és meg győ ző dé sü kért, akár csak a
ka to li kus ol da lon Mo rus Ta más. 

Wil li am tyn dale (1494?–1536)
éle te, mun kás sá ga 
és már tír ha lá la 
Tyn dale az el ső je len tős an gol bib lia -
for dí tó, for dí tá sá nak nyolc van öt szá -
za lé ka be ke rült az an gol nyel vű kul -
tú rát több mint négy év szá za don ke -
resz tül meg ha tá ro zó KingJamesBible
(1611) szö ve gé be. Tyn dale nyel ve te hát
en nek köz ve tí té sé vel több em bert ért
el, mint akár WilliamShakespeare-é.
Tyn dale új sza va kat is te rem tett az an -
gol nyelv ben, pél dá ul: atonement,
scapegoat,mercyseat stb. 

Tyn dale – aki Hychynsnek is ír ta a
ne vét – 1494-ben (az újabb ada tok
sze rint 1491-ben) szü le tett a wale si
ha tá ron, Glo u ces ter já rás ban. 1508
kö rül lett ox for di di ák; 1512-ben Bac -
ca la u re us of Arts, majd 1515-ben
Ma s ter of Arts fo ko za tot szer zett.

Ek ko ri ban a hu ma nis ták Itá li á ból
a „New Lear ning” („új ta nu lás”) esz -
mé jé vel tér tek vissza Ox ford ba, s
elő tér be ke rült a gö rög nyelv ok ta tá -
sa. Ha – mint a hí res 16. szá za di
márt i ro ló gus, JohnFoxe ír ja – Tyn -
dale Camb ridge-ben is ta nult, ak kor
lát hat ta, hogy 1521-ben nyil vá no san
el éget ték Lu ther ira ta it pár hét tel az -
után, hogy JohnFisher püs pök pré -
di ká ci ó ját kö ve tő en Lon don ban, a
Szent Pál-szé kes egy ház előtt is nyil -
vá no san tűz re ve tet ték őket.

Ang li á ban a lol lard bib lia for dí tá -
sok ter je dé sét meg aka dá lyo zan dó
1408 óta élt az a tör vény, amely til tot -
ta a Bib lia egy há zi en ge dély nél kü li
for dí tá sát. Tyn dale re mél te, hogy az
Eras mus ba rát ja ként is mert lon do ni
püs pök tá mo gat ni fog ja a Bib lia an -
gol nyelv re va ló for dí tá sá nak ter vét.
Lon don ban azon ban a püs pök zord
el uta sí tá sá val ta lál ko zott. Így írt er -
ről né hány év vel ké sőbb: „Vé gül meg -
ér tet tem, hogy nem volt hely szá -
mom ra a lon do ni pa lo tá ban, sőt az
egész or szág ban ar ra, hogy le for dít -
sam az Újtestamentumot.”

* * *

1524 áp ri li sá ban Né met or szág ba ha -
jó zott, hogy mun ká ját ott foly tat has -
sa. Szü lő ha zá já ba so ha nem tér he tett
vissza. Ham burg ból va ló szí nű leg

Wit ten berg be ment, és be irat ko zott
az egye tem re. Két év vel ko ráb ban,
1522 szep tem be ré ben, il let ve de cem -
be ré ben je len tet te meg Lu ther az Új-
szövetség for dí tá sát, s ez a tény nagy
lö kést ad ha tott a har minc éves an gol
di ák nak rég óta dé del ge tett ter ve
meg va ló sí tá sá hoz.

1525-ben Tyn dale-t már Köln ben
ta lál juk. Ép pen az an gol ra for dí tott Új-
szövetséget ké szí tet te ki adás ra Lu -
ther elő szó i nak an gol vál to za tá val, mi -
kor a nyom dá ban vég ze tes eset tör -
tént. JohannesDobneck– ali as Coch-
leus, Lu ther nagy el len fe le –, aki nek
egy sa ját köny vét is ép pen ott nyom -
ták, meg hal lot ta, hogy a nyom dá -
szok ar ról be szél get nek: ha meg je le -
nik ez az Újszövetség an go lul, egész
Ang lia és a ki rály is lu the rá nus lesz.
Dob neck azon nal je len tet te ezt a köl -
ni ha tó sá gok nál, ám mi re a ha tó sá gok
meg száll ták a nyom dát, Tyn dale és
tár sa a Raj nán el me ne kült. Ezért csak
egy tö re dék áll ren del ke zé sünk re,
amely az em lí tett pro ló gust és Máté

evangéliumának el ső hu szon két fe je -
ze tét tar tal maz za glosszák kal. 

Tyn dale-nek ha ma ro san si ke rült
meg je len tet nie Worms ban a tel jes
Új szö vet ség-for dí tást nyol cad rét (oc -
ta vo) for má ban. Az el ső an gol nyel -
vű Újszövetséget– Lu ther köny ve i hez
ha son ló an – ke res ke dők csem pész -
ték zsá kok ba rejt ve Ang li á ba, ezt
azon ban Lon don ban, a Szent Pál-ka -
ted rá lis nál 1526. no vem ber 26-án a
püs pök pré di ká ci ó ja után nyil vá no -
san el éget ték. 

Tyn dale ha ma ro san Ant wer pen be
köl tö zött. Itt je len tet te meg el ső ön -
ál ló mű ve it 1528-ban. Ahamissáfár-
rólszólópéldázat cí mű köny ve a hit
ál ta li meg iga zu lás ról szó ló lu the ri ta -
ní tást fej ti ki rész le te sen. Ugyan eb -
ben az év ben ke rült az ol va sók ke zé -
be má sik mű ve, Akeresztényember
engedelmességéről, amely az 1525-
ös pa raszt há bo rú után azért lett idő -
sze rű, mert Lu ther ta na i nak tu laj do -
ní tot ták a há bo rú ki tö ré sét. Tyn -
dale hang sú lyoz ta, hogy a Szent írás
az em be ri lel ket akar ja meg vál toz tat -
ni, s nem a tár sa dal mat kí ván ja fel -
for gat ni. A könyv BoleynAnnához is
el ju tott, aki úgy ad ta to vább le en dő
fér jé nek, a ki rály nak: „Ezt ne ked és
min den ki rály nak el kell ol vas nia.”

Ha ma ro san nap vi lá got lá tott Mó -
zes öt köny vé nek for dí tá sa is, majd
Tyn dale kom men tár jai Jánoselsőle-
veléről és a he gyi be széd ről. 

A VálaszMorusTamásnak 1531-
ben je lent meg, mely nek hát te ré ben
Lon don püs pö ké nek és Mo rus nak
az össze fo gá sa állt. Mo rus az eret ne -
kek el len kép ze let be li dia ló gus for má -

já ban írt, s még ő is el is mer te,
hogy „mi előtt a ten ger re kelt
vol na, Tyn dale tisz ta éle tű,
szor gal mas, az Írá sok ban já ra -
tos em ber volt, akit Ang lia-
szer te sze ret tek, és pré di ká ci -
ó i val nagy szol gá la tot vég zett”.

* * *

Tyn dale utol só éve i nek egyik
leg je len tő sebb ered mé nye a
Revideált Újszövetség 1534-
ből. Hé ber tu dá sá nak gya ra pí -
tá sa köz ben éb redt rá, hogy az
Újszövetséget is ja ví tott for má -
ban kell ki ad nia. Fo xe-tól
tud juk, hogy en nek anya gi
hát te rét Lon don püs pö ke biz -
to sí tot ta – még pe dig tud tán
kí vül. Mi kor ugyan is po li ti kai
kül de tés ben Ant wer pen ben

járt, egyik cél ja volt, hogy fel vá sá rol -
ja az összes pél dányt a Tyn dale ál tal
for dí tott (worm si) Újszövetségből,
hogy az tán azon nal meg sem mi sít -
hes se őket. Tyn dale egyik ra vasz ke -
res ke dő ba rát ja négy sze res áron ad -
ta el ne ki a kö te te ket – Tyn dale eb -
ből a pénz ből ad hat ta ki a re vi de ált
vál to za tot. 

Ant wer pen ben Tyn dale ba rát sá gá -
ba fér kő zött egy HenryPhilips ne vű
em ber, akit az el len sé gei bé rel tek fel.
1535-ben va cso rá ra hív ta Tyn dale-t, 
s a csá szá ri ka to nák ke zé re ját szot ta.
A fog lyot a Brüsszel mel letti Vilvor -
de vá rá nak bör tö né be szál lí tot ták.
Fenn ma radt in nen egy le ve le, amely -
ben ar ra pa nasz ko dik, hogy nincs
me leg ru há ja. Lám pát, hé ber Bib li -
át, hé ber szó tárt és nyelv tant kért,
hogy dol goz has son. JacobusLatomus
(1475–1544), a lo u va i ni egye tem rek -
to ra, Lu ther el len fe le hall gat ta ki, s
mi u tán meg ál la pí tot ta, hogy eret nek,
ha lál ra ítél ték.

1536. ok tó ber 6-án nagy tö meg

előtt meg foj tot ták, majd el éget ték.
Ha lá la előtt így ki ál tott: „Is te nem,
nyisd ki Ang lia ki rá lyá nak sze mét!”
Éle té ről ki vá ló film is ké szült God’s
Outlaw(Istenszámkivetettje) cím mel.

Tyn dale még sza bad volt, ami kor
a To wer ben ra bos ko dó if jú kö ve tő -
jé nek két le ve let is írt. A má so dik ban
a kö vet ke ző ket: „A te ügyed Krisz tus
öröm hí re, a fény, me lyet a hit vé ré -
vel kell táp lál ni. A mé csest na pon ta
kell meg gyúj ta ni és el ol ta ni, az ola -
jat min den reg gel és es te ön te ni kell,
hogy ne alud jon ki fé nye. Még ha bű -
nö sök va gyunk is, az ügy he lyes.
Ha… tá mad nak, tü rel me sen szen ve -
dünk és ki tar tunk…, mert Krisz tus is
szen ve dett ér tünk, olyan pél dát hagy -
va ma ga mö gött, hogy kö ves sük lép -
te it; ő bűn te len volt…; aki mind vé -
gig áll ha ta tos, az üd vö zül.” (Wil li am
Tyn dale: ASzentíráshozvezetőösvény
–APathwayintotheHolyScripture
[1531], Magyar Luther Füzetek 9.,
2005, 63. és 65. o.)

Írá sunk má so dik ré sze an nak a fi -
a tal em ber nek a sor sát is mer te ti, aki -
hez ezek a so rok szól tak.

john frith (1503–1533) éle te,
mun kás sá ga és már tír ha lá la
JohnFrith 1503-ban szü le tett Lon don -
tól dél re, Kent me gyé ben, mely ek ko -
ri ban a Wyc liff ta ní tá sát kö ve tő lol lar -
dok köz pont ja volt. A te het sé ges fi a -
tal em ber az Eton Col l e ge-ban, majd
Camb ridge-ben ta nult, ahol va ló szí -
nű leg meg is mer ke dett a re for má ció,
Lu ther és Tyn dale ta ní tá sá val. John
Fo xe sza va i val: „Frith Tyn dale inst ruk -
ci ó i nak kö szön he tő en fo gad ta szí vé -
be az evan gé li um mag ját és az őszin -
te ke gyes sé get.” Kap cso la tu kat Pál
apos tol és Ti mó te us vi szo nyá hoz ha -
son lí tot ták; a fent idé zett le vél is en -
nek bi zo nyí té ka. 

A te het sé ges, fi a tal Fritht ki vá lasz -
tot ták, hogy a Wolsey kar di ná lis ál -
tal ép pen ak kor ala pí tott Bí bo ro si
Kol lé gi um (ma Ch rist’s Church Col -
l e ge) nö ven dé ke le hes sen. A col l e ge
hall ga tói azon ban élénk ér dek lő dést
mu tat tak a re for má ció esz mé it ter -
jesz tő, Né met or szág ból és Svájc ból
ér ke ző köny vek iránt. Az elöl já rók er -
ről ér te sí tet ték Lin coln püs pö két,
aki azon nal je len tet te a bí bo ros nak,
né ven ne vez ve a til tott köny vek ol va -
só it, köz tük Fritht is.

A szi go rú bün te tés nem ma radt el:
Fritht és öt tár sát a col l e ge alatt hú -
zó dó, sós ha la kat rak tá ro zó pin cé be
zár ták. Még Wol sey ér sek is fel há bo -
ro dott a ke gyet len bá nás mó don, s el -
ren del te sza ba don bo csá tá su kat, az -
zal a fel té tel lel, hogy nem tá voz hat -
nak Ox ford tól tíz mér föld nél
messzebb re. Hár man sza ba du lá suk
után köz vet le nül meg hal tak, ket ten
meg ta gad ták né ze te i ket, Frith azon -
ban 1528 au gusz tu sá ban vagy szep -
tem be ré ben Né met or szág ba, majd
Né met al föld re szö kött.

Frith is egész bi zo nyo san meg for -
dult Ant wer pen ben, ahol Tyn dale-lel
együtt dol go zott. Ké sőb bi pe ré ből
tud juk, hogy 1531 feb ru ár já nak ele jén
ha jó zott vissza Ang li á ba, ta lán az zal
a szán dék kal, hogy köny ve it ér té ke -
sít se. Fo xe ír ja, hogy Read ing vá ro -
sá ban Fritht – Mo rus jól ki épí tett tit -
kos há ló za tá nak kö szön he tő en – el -
fog ták, és ka lo dá ba zár ták, mert csa -
var gó nak néz ték. Frith ké rel mez te,
hogy be szél hes sen a vá ros is ko la mes -
te ré vel. A fi a tal tu dós ek kor la tin
nyel ven mond ta el meg hur col ta tá sa -
it, s gö rö gül idé zett Homérosz köl te -

mé nye i ből. A te kin té lyes ta ní tót ez
annyi ra meg in dí tot ta, hogy köz ben -
járt Frith ki sza ba du lá sa ér de ké ben.

1531 nya rá tól 1532 jú li u sá ig Frith is -
mét Ant wer pen ben tar tóz ko dott;
egyes fel té te le zé sek sze rint se gí tett
Tyn dale-nek a Mo rus Ta más eret ne -
kek el le ni köny vé re írt vá lasz meg fo -
gal ma zá sá ban.

Az eret nek ül dö ző Mo rus Ta más
lord kan cel lá ri hi va ta lá ból va ló el -
moz dí tá sá tól a pro tes tán sok so kat
vár tak. Ta lán ez zel is ma gya ráz ha tó,
hogy 1532 jú li u sá ban Frith is mét
Ang li á ba uta zott. 

Frith el ső je les mun ká ja az el ső skót
már tír, PatrickHamilton (1504–1528)
lu the ri ta no kat hir de tő la tin mun ká -
já nak an gol ra va ló for dí tá sa (Pat-
rick’sPlaces). Ál né ven ad ta ki a szin -
tén lu the ri ta ní tást tol má cso ló Tézi-
sekésantitézisekKrisztusrólésazAn-
tikrisztusról (1529) cí mű mun ká ját. Írt
egy nagy vissz han got s vi tát ki vál tó
mű vet a pur ga tó ri um ról is 1530-ban. 

1532 fo lya mán meg pró bált is mét
vissza tér ni Fland ri á ba, de a ten ger -
par ton le tar tóz tat ták, és a To wer be
zár ták. A töb bi fo goly hoz ké pest
azon ban ked ve ző el bá nás ban ré sze -
sült, lá bá ra és ke zé re nem he lyez tek
bi lin cset, s így ír ni is tu dott. Szel le -
mi leg leg ter mé ke nyebb kor sza ka
volt ez az utol só esz ten dő. 

A bör tön ben fo gal maz ta meg a Ke-
resztény tanításról (Christian Sen-
tence)szó ló, az úr va cso ra kér dé sét
tag la ló rö vid írá sát, amely ben nem -
csak a ka to li kus át lé nye gü lés tant cá -
fol ta, ha nem – nem sok kal a mar bur -
gi vi ta (1529) után – meg pró bált a lu -
the ri és a sváj ci ál lás pont kö zött
köz ve tí te ni is. Ez a rö vid írás Mo rus
Ta más hoz is el ju tott, aki hosszú vá -
lasz le ve let írt a szá má ra is szim pa ti -
kus, de el té vedt fi a tal em ber nek. 

Frith teo ló gi a i lag is leg je len tő -
sebb mű ve a VálaszMorusTamás-
nak cí mű írá sa (1532). Eb ben nem -
csak bib li kus fel ké szült sé gét, az egy -
ház atyák ala pos is me re tét, ha nem ér -
ve lé si kész sé ge it is fel csil lant ja. (Lásd
FabinyTibor: John Frith [1503–1533]
vi tá ja és már tí rom sá ga. In: Protestáns
mártirológiaakoraújkorban [Studia
Litteraria, 2012/3–4.], 55–83. o.)

Frith pe ré re 1533 nya rán ke rült sor.
Fo xe fel jegy zi, hogy a ve le szim pa ti -
zá ló bör tön őrök fog lyu kat szö kés re
biz tat ták, mi köz ben a tár gya lás ra
kí sér ték, ám Frith nem kí vánt él ni ez -
zel a le he tő ség gel. Két hét tel meg ége -
té se előtt még meg ír ta test vé re i nek
már tír ha lá lá nak okát Azelvek,ame-
lyekértJohnFrithmeghalt cím mel.
En nek so ra i ból ki ol vas ha tó, hogy
nem csu pán dog ma ti kai né ze te i ért,
ha nem a val lás- és lel ki is me re ti sza -
bad ság esz mé jé ért halt meg. Mi u tán
az egy há zi bí rák eret nek ké nyil vá ní -
tot ták, át ad ták őt a vi lá gi ha tó sá gok -
nak. 1533. jú li us 4-én a new ga te-i bör -
tön ből Smith fiel dre ve zet ték, s egy
lel kes kö ve tő jé vel együtt küld ték a
mág lyá ra. Szen ve dé se el hú zó dott. 

Frith volt az el ső pro tes táns Ang -
li á ban, akit azért éget tek meg, mert
ta gad ta a transz szubsz tan ci á ci ó ról és
a pur ga tó ri um ról szó ló ta ní tást. Azt
val lot ta, hogy az iga zi pur ga tó ri um
az Is ten igé je és a Krisz tus-hi tért va -
ló szen ve dés. 

A szerző irodalomtörténész, világi
teológus, egyetemi tanár, a Károli
GáspárReformátusEgyetemAnglisz-
tikaIntézeténekvezetője

Lu ther ha tá sa Ang li á ban 
WilliamTyndale(„azangolLuther”)ésJohnFrith(„azangolMelanchthon”)
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g Dr. Ha fen scher Ká roly

Ta lán nem kell ma gya ráz kod nom
ami att, hogy a Lu ther-kon fe ren ci án
év ről év re elő ke rül egy-egy is ten tisz -
te let tel kap cso la tos té ma. A kulcs,
amely kö ré té mánk kris tá lyo so dik ma
is és min den év ben, egyet len szó. Ez
pe dig nem hogy ide gen Luthertől,
ha nem az egész mun kás sá gá ban leg -
töb bet elő for du ló ki fe je zés: ige.

Gon do lat me ne tün ket Alexander
Deeg nem rég meg je lent alap ve tő li -
tur gi ká ja ih let te. A vas kos kö tet ezt
a cí met vi se li: DasäußereWortund
seine liturgische Gestalt. Az az: A
külsőigeésannakliturgikusalakja
(for má ja). A szer ző a li tur gi kus szak -
em be rek nagy ge ne rá ci ó ja után lé pett
szín re. Össze ge zi a li tur gi ka tu do má -
nyá nak ed di gi ered mé nye it, de az -
után ke re si nem csak a kor sze rű, de
az ige sze rű út ját is az is ten tisz te let va -
ló di meg újí tá sá nak. 

Is ten leg drá gább aján dé ka az éle -
tet je len tő ige, a te rem tő, meg tar tó,
cél ba jut ta tó szó. Az ige, amely Krisz -
tus ban test té lett. Nem va la mi misz -
ti kus bel ső kap cso lat ról van szó, ti -
tok za tos mó don adott egye di ki nyi -
lat koz ta tás ról. Is ten be szé lő Is ten.
Meg szó lal és meg szó lít. Sza va nem
csu pán in for má ció, vé le mény, ha nem
erő, ha ta lom. Is ten szólt, és úgy lett.
Ez a szó örök től fog va van, hang zik
– az em ber nek, de az em ber től füg -
get le nül, az az nem be lül ről, egy sze -
rű en va la mi lyen bel ső hang ként, ha -
nem konk rét hely zet ben, adott idő -
ben kí vül ről jö vő hang ként. 

Er re Is ten nek meg van a ma ga esz -
köz tá ra – több nyi re em be re ket hasz -
nál esz kö zül, de mind az ószö vet sé gi,
mind pe dig az új szö vet sé gi tör té ne tek,
ese mé nyek és le írá sok ta nús kod nak ar -
ról, hogy ha kell, ak kor em be ri han gon,
de nem em be rek szá ja ál tal. Pél dá ul
köz vet len, a fel hő ből – mint a pusz tai
ván dor lás ide jén vagy Jé zus meg ke -
resz tel ke dé se kor. Ez cso dá la tos és kü -
lön le ges él mény le het az em ber vagy
a kö zös ség szá má ra, de ku ri ó zum jel -
le ge el tör pül az is te ni meg szó la lás
min den ko ri ha tá sa mel lett. Gon dol ha -
tunk itt a teremtő (vi lá got lét re ho zó)
vagy az újjáteremtő ha tás ra (em be ri
éle tek gyö ke res meg vál to zá sa, akár va -
la mi lyen ér te lem ben „fel tá ma dá sa”). 

A va ló ság egy sze le tét hang sú lyo -
zó misz ti ku sok vagy az Is ten vi lá gá -
nak is me re té ben tet sze leg ni aka ró
ra jon gók ar ról be szél nek, hogy en nél
a kül ső igé nél fon to sabb az a bel ső
hang, amely az adott egyén nek szó lal
meg, és fon to sabb az a sze mé lyes
kap cso lat, ame lyen ke resz tül – a kül -
ső igé től füg get le nül – be szél get het az
Is ten nel, és jut hat sok kal fon to sabb fel -
is me ré sig. Ez arány té vesz tés, amely fi -
gyel men kí vül hagy ja a fel cse rél he tet -
len sor ren det; és egy ben Is ten egy ér -
tel mű aka ra tá nak sem mi be vé te le is. 

Lu ther ezen a té ren (is) hal lat la nul
ke mé nyen fo gal maz, és min den ne mű
ra jon gó ta ní tás ban az ör dög tu da tos
és kon zek vens mun ká ját lát ja. Er ről
ér te ke zik hosszan és ala po san az Írás
amennyeiprófétákellenaképekrőlés
aszentségekről cí mű mű vé ben 1525 ja -
nu ár já ban: „Hogy im már Is ten az ő
szent evan gé li u mát ki bo csá tot ta, két -
fé le mó don cse lek szik mi ve lünk. Egy -
részt kül ső kép pen; más részt bel ső -
kép pen. Kül ső kép pen az evan gé li um
szó be li igé je és az ér zé ki je lek ál tal cse -
lek szik ve lünk, ami lye nek a ke reszt -
ség és a szent ség (ti. az úr va cso ra).

Ben ső kép pen a Szent lé lek és hit, va -
la mint más ado má nyok ál tal cse lek -
szik ve lünk. Mind ezt pe dig ily mó don
és rend ben, hogy a kül ső dol gok nak
elöl kell jár ni uk, és a ben sők az után,
még pe dig a kül sők ál tal kö vet kez nek
olyan for mán, hogy az ő ha tá ro za ta
sze rint egy em ber nek sem ad ha tók
meg a bel ső dol gok csak is a kül ső dol -
gok ál tal. Mert ő sen ki nek sem akar -
ja meg ad ni a lel ket, se a hi tet a kül -
ső szó és jel nél kül, amit ah hoz szer -
zett, mi ként Lukács evangéliumá-
nak 16. fe je ze te (29. v.) mond ja: »Hall -
gas sák Mó zest és a pró fé tá kat.« Ezért
ne vez he ti Szent Pál is a ke reszt sé get
az új já szü le tés für dő jé nek, amely -
ben »Is ten a Szent lel ket gaz da gon ki -
ön ti«. E rend re ügyelj, test vé rem,
ezen for dul meg min den tisz tá ra!” 

* * *

Ale xan der De eg a kül ső igé ről be szél
s ar ról, hogy ez a kül ső ige a gyü le -
ke zet kö zös sé gé ben el ső sor ban az is -
ten tisz te let ben je le nik meg. Ez in do -
kol ja a kö tet cí mé be ér he tő ál lí tást:
a kül ső ige a li tur gi á ban for má ló dik
meg. A kül ső ige az is ten tisz te let ben
nye ri el leg in kább komp lex alak ját.

Az is ten tisz te let nem más, mint
kon cent rált ige. Nem em be ri ta lál -
mány, nem em be ri se géd esz köz va -
la mi nek a meg ér té sé re, jobb be fo gad -
ha tó sá gá ra. A li tur gia Is ten aján dé -
ka, mert ben ne tö mö rít ve, össze füg -
gé se i ben fel csil lant va, a lé nye get
meg szó lal tat va ma ga az Is ten szó lal
meg. Az a kül ső ige, amely nél kül
nincs hit, amely nél kül nem ju tunk
vissza az atyai ház hoz, meg ta lál va az
el ké szí tett üd vös sé get, az az az Is ten -
nél és az Is ten nel va ló tel jes éle tet. 

For dít va is igaz: a li tur gia hi á nya, le -
rom lá sa, ki üre se dé se nem az em be ri
kö rí tést ve szi el a pré di ká ci ó tól, ha nem
a lé nye get te szi fél re vagy rö vi díti
meg. A tel jes ige az egész is ten tisz te -
le ten szó lal meg. Az is te ni li tur gia –
Aranyszájú Szent János nyo mán a
ke le ti ke resz tény ség szó hasz ná la tá val
él ve – nem em be ri ta lál mány, nem is
szük sé ges rossz vagy né hány ilyen haj -
la mú em ber ked ves for má ja, ha nem
az ige meg ra ga dá sa, össze fog la lá sa,
össze füg gé se i nek meg je le ní té se, ben -
ne Is ten jut szó hoz, az ige ölt tes tet. 

A lip csei pro fesszor le ír ja a Wit ten -
berg ben zaj lott fo lya ma to kat, majd
ezek ké sőb bi ha tá sa it. A gyü le ke zet a
pré di ká ci ó ban va ló ige ese ményt meg -
ra gad ta, s a ko ráb bi ne ga tív szent ség -
él mé nyek nyo mán (tud ni il lik hogy a
szent ség ügye és té má ja el tár gyi a sult,
s anya gá ban volt fon tos és ér de kes) az
ige szem pont já ból a szent ség ki üre se -
dett, je len tő sé ge hát tér be szo rult.
Ké sőbb – egé szen a mai na pig – en -
nek nyo ma it ta pasz tal juk, sőt szen ved -
jük. De eg rá mu tat ar ra is, hogy az úr -
va cso ra nem csak a je len tő sé gé ből
ve szí tett, de – Lu ther szán dé ká val el -
len tét ben – te ret nyert az a né zet is,
hogy az úr va cso ra csu pán szub jek tív
ese mény (ma gán ügy). 

Ez azon ban nem je len ti azt – mu -
tat rá De eg –, hogy az is ten tisz te let
csak szó ból (igé ből) áll. El len ke ző leg!
Az ige (kül ső ige) több fé le kép pen
meg je le nik: az ol va sott, a hal lott és
a lát ha tó igé ben (szent sé gek ben). 

Idéz zük to vább a re for má tort:
„Egyet len egy szük sé ges a ke resz tény
élet hez, igaz ság hoz és sza bad ság hoz.
Ez pe dig Is ten szent igé je, Krisz tus
evan gé li u ma. Biz tos nak és két ség te le -
nül bi zo nyí tott nak te kint jük te hát,
hogy a lé lek min dent nél kü löz het, ki -

vé ve Is ten igé jét, ame lyen kí vül sem -
mi más nem se gít raj ta. Az ige bir to -
ká ban pe dig gaz dag, sem mi hi ányt
nem szen ved, mert az ige az élet,
igaz ság, vi lá gos ság, igaz sá gos ság, üd -
vös ség, öröm, sza bad ság, böl cses ség,
erény, ke gye lem, di cső ség és min den
jó ígé re te fel mér he tet len gaz dag ság gal.
(…) Mi vel pe dig Is ten nek ezek az ígé -
re tei szent, hi te les, igaz, sza bad, bé kés
és min den jó ság gal tel jes igék, eb ből
kö vet ke zik, hogy a lé lek, amely szi lárd
hit tel ra gasz ko dik hoz zá juk, ve lük
annyi ra egye sül, sőt azo kat olyan mé -
lyen szív ja ma gá ba, hogy nem csak ré -
sze se dik, ha nem meg te lik és meg it ta -
so dik azok nak min den ere jé vel. Ha
ugyan is Krisz tus meg érin té se gyó -
gyí tott, ak kor ez a fi nom lel ki érin tés,
sőt Is ten igé jé nek a fel szí vá sa mennyi -
vel in kább köz li a lé lek kel mind azt, ami
az igéé. Ilyen mó don te hát Is ten a lel -
ket egye dül hit ál tal, cse le ke de tek
nél kül, igé jé vel iga zít ja meg, szen teli
meg, te szi igaz zá, bé kél te ti meg, sza -
ba dít ja meg és tölti be min den jó val.”

Is mét más hol – pré di ká ci ó ban –
így ír: „Ez a leg na gyobb cso da, hogy
Is ten ilyen mély re alá száll, és le -
eresz ke dik a be tűk be. De hi szen eze -
ket tin tá val és tol lal ír ták! Az ör dög -
be hát! Ezek a be tűk hor doz zák azt az
erőt, amely az em bert meg vált ja!”

Má sutt a sor ren det és az irányt
meg ha tá ro zó mó don mond ja: „Nem
a szív ben ke re sen dő az ige, ha nem
kül ső, szó be li be széd ben és a be tűk -
ből ál ló Könyv ben! Min dig ku tat ni,
haj ta ni és sú rol ni, ol vas ni és új ra ol -
vas ni, szor gal mas fi gye lem mel és

utá na gon do lás sal, mit gon dol az zal
a Szent lé lek. Mert Is ten nem ad ja ne -
ked Szent lel két a kül ső ige nél kül!”

* * *

Ez az ige azon ban min dig Krisz tus -
ról szól, Krisz tus ra mu tat. Is mer jük
jól a Cra nach-fé le ké pet a wit ten ber -
gi vá ro si temp lom ol tá rá nak egyik
táb la ké pé ről. Az egyik ol da lon ott áll
a gyü le ke zet, a szó szék kel szem ben,
ahol Lu ther előtt a nyi tott Bib lia. A
re for má tor mint ha gesz ti ku lál na,
fel eme li a ke zét, de a kar ja, a mu ta -
tó uj ja kö zép re irá nyul: ott áll a kép
kö zép pont já ban, az ige hir de tő és a
gyü le ke zet kö zött a ke reszt, raj ta a
meg fe szí tett Krisz tus. 
Cranach il luszt rál ja a lu the ri teo -

ló gi át, a re for má tor gon dol ko dás -
mód ját. A Szent írás Krisz tus ról be -
szél. A gyü le ke zet nem az ige hir de -
tő re, ha nem a test té lett Igé re, Krisz -
tus ra fi gyel – az írá sok alap ján. 

Em lé kez zünk Melanchthonnak az
apo ló gi á ban rög zí tett mon da ta i ra: A
leg na gyobb, leg szen tebb, leg szük -
sé ge sebb és leg ma ga sabb is ten tisz te -
let, ame lyet Is ten az el ső pa ran cso -

lat ban és a töb bi ben a leg na gyobb -
ként je lölt meg, Is ten igé jé nek a hir -
de té se. Ezért az ige hir de tő tiszt je a
leg ma ga sabb tiszt ség az egy ház ban. 

* * *

Ez zel már el ér kez nénk ah hoz a pont -
hoz, hogy a klasszi kus – WilhelmLö-
he ál tal oly so kat em le ge tett – két
csúcs pon tú is ten tisz te le tet meg kér -
dő je lez zük, s a verbumetsacramen-
tum egy sé gét vagy leg alább is ará nyát
meg vál toz tas suk. Mint ahogy meg is
tet te a tör té ne lem, s a mai ma gyar
evan gé li kus gya kor lat is – rész ben –
er ről ta nús ko dik. Gyü le ke ze te ink
ja va ré szé ben „csu pán” igei is ten tisz -
te le tet (ige li tur gi át) tar ta nak, s az úr -
va cso rás is ten tisz te let még min dig ki -
vé tel nek szá mít (szá mom ra a ha vi
egy úr va cso ra is már ilyen, pe dig ez
sok he lyen már nagy vív mány nak
szá mít), s nem egy he lyen saj nos csak
füg ge lé ke a gyü le ke zet va sár na pi
temp lo mi ta lál ko zá sá nak.

„Mi ről is mer je meg a sze gény,
gyar ló em ber, hogy hol ta lál ha tó a vi -
lág ban a szent ke resz tény nép? Pe dig
itt kell an nak len nie, eb ben az élet ben,
ezen a föl dön…” – ve ti fel Lu ther az
1539-ben meg je lent, Azsinatokrólés
azegyházról cí mű köny vé ben. Eb ben
az egy ház hét is mer te tő je lé ről be szél,
ame lyek kö zül el ső ként az egy ház
nyil vá nos ige szol gá la tát em lí ti: 

„Az Is ten igé je a fő do log, ez az a fő
szent ség, amely ről a ke resz tény nép a
szent ne vet kap ta. Mert Is ten igé je
szent, és meg szen tel min dent, ami hez
ér, sőt az ige ma gá nak Is ten nek a

szent sé ge. (…) A szent ige az az iga -
zi szent ség, és az az iga zi ke net, amely
fel avat az örök élet re. (…) A kül ső igé -
ről mon dom ezt, ar ról, amit em be rek
élő szó val hir det nek. Ezt hagy ta Krisz -
tus ha gya ték ként ma ga után mint
nyil ván va ló je let, hogy meg is mer he -
tő le gyen ró la az ő egy há za és a szent
ke resz tény nép min de nütt a vi lá gon.
(…) Je gyez zük meg, hogy az ige az el -
ső fő szent ség, mi ként Augustinus egy -
ház atya is mond ja: az egy há zat az Is -
ten igé je szü li, tart ja, táp lál ja, erő sí ti.”

* * *

Ak kor hát mi van az ige és a szent ség
egy sé gé vel és az az ál tal jel zett is ten -
tisz te let tel? Még is az ige hir de tés pri -
má tu sá ról be szé lünk? Még sem két fó -
ku szú is ten tisz te let a lu the rá nus mó -
don meg élt és gya ko rolt is ten tisz te let?
És ho gyan kell ér té kel nünk azt a hely -
ze tet, hogy a ver bá lis kom mu ni ká ció
túl zá sa i tól el telt vi lág so kak szá má ra
olyan éh sé get ho zott, ame lyet egy re in -
kább az úr va cso ra tit ká ban, a szent ét -
ke zés sza vak nél kü li kom mu ni ká ci ó -
já ban le het csak csil la pí ta ni? Az az: az
ér te lem re (vagy el ső sor ban az ér te lem -

re) ha tó be széd he lyett a fel emelt
szív – ér te lem mel nem biz tos, hogy
meg ma gya ráz ha tó – él mé nye vá lik
fon tos sá, von zó vá, és ezért igény lik
egy re töb ben. Ne kell jen a fe jün ket tör -
ni, ne kell jen in for má ci ó kat fel dol goz -
va gon dol kod ni, csak va la mit át él ni,
ma gunk ba ven ni, él vez ni. 

Az asz tal kö zös ség – az is te ni vel és
az em be ri vel va ló leg köz vet le nebb ta -
lál ko zás – nem ter he li az ér tel met, de
an nál in kább élet meg ha tá ro zó él -
ményt ad. Ez zel megy szem be az ige
el sőbb sé gét hang sú lyo zó gon dol ko -
dás mód és egy há zi gya kor lat?

Szó sincs ró la! Hogy is ol vas tuk az
imént Már ton test vér ha tá ro zott és
egy ér tel mű sza vát: „Az Is ten igé je a fő
do log, ez az a fő szent ség…” Is ten igé -
je azon ban több fé le mó don je le nik
meg. Is ten igé je a Szent írás be tű je. Is -
ten igé je a hir de tett ige – a vivavox
evangelii, az az az élő szó val el mon dott,
Krisz tus ról szó ló öröm hír. És a szent -
sé gek is ide tar toz nak. Az úr va cso ra is
ige, a ke reszt ség is az. A lát ha tó ige
(verbumvisibile).Az íz lel he tő, érez he -
tő ige. Még hoz zá a kül ső ige – verbum
externum.Ami kí vül ről jön. Lát ha tó,
érint he tő, bő rön érez he tő, meg ra -
gad ha tó, száj ba ve he tő, meg rág ha tó. 

Itt is ért he tő és ér tel mez he tő a Zsi-
dókhozírtlevélbe ve ze té sé ben az a so -
kat idé zett mon dat: ré gen sok szor és
sok fé le kép pen szólt Is ten – a pró fé ták
ál tal; ezek ben a vég ső idők ben a Fiú ál -
tal szól hoz zánk. Ezt a „sok szor és sok -
fé le kép pent” nem szű kít het jük le a ver -
bá lis kom mu ni ká ci ó ra. Is ten az igét
sok fé le mó don köz li ve lünk. A pré di -
ká ció igé jé ben, az írott igé ben és
ugyan úgy a szent sé gek ben. Is mer jük:
Au gus ti nus sze rint a szer zé si ige csat -
la ko zik az anya gi jegy hez, mint egy tes -
tet ölt ve ben ne (in kar ná ció). Az úr va -
cso ra ugyan úgy ige ese mény, mint a
pré di ká ció vagy a ke reszt ség. 

Az ige fog lal ja ma gá ban Krisz tus
je len va ló sá gát. A hir de tett igé ben
Is ten min den mű vét ki nyi lat koz tat -
ja, és az igé ben zár ja ma gát Krisz tus
a szent sé gek be (a ke reszt ség be és az
úr va cso rá ba). „Ve le tek va gyok” –
ígé ri a ta nít vá nyok nak. 

De eg úgy te re li me der be az iz gal -
mas kér dést, hogy az ige és a kul tusz
egy más mel let ti sé gé ről, egy mást ki -
egé szí tő vol tá ról be szél. A ket tő az is -
ten tisz te let egé szét je len tő kép ze let -
be li el lip szis gyúj tó pont jai. Az ige a
ér te lem, a kul tusz a je len lét pó lu sa. 

Az ige, ame lyet hal lunk, az ige,
ame lyet eszünk és iszunk, az ige,
amely ben meg fü röd ve új já szü le tünk.
Mind ige. Mind ma ga a Krisz tus. 

„Ige kul tusz” – íz lel ge tem a szót,
ame lyet De eg hasz nált, ahogy so ká -
ig kós tol gat tam WeltlerSándor több -
nyi re meg hök ken tő sza va i nak egyi -
két: az „ige tisz te le tet”. Hol nap dél előtt
ilyen „ige tisz te le ten” le szünk együtt. 

* * *

Ér tik hát ol va só ink, mi ért ju tot tam el
oda több év ti ze des ke re ső-ku ta tó,
ér te ni aka ró li tur gi kus gon dol ko dá -
som ban, hogy az igeés után, a szent-
ség elé kér dő je let tet tem? Ige. El ső sor -
ban és min de nek előtt, min de nek fe lett
és min de nek ben Ige. Ami, aki ma ga
a Krisz tus. Szó ban és cse le ke det ben,
be tű ben, sza vak ban, víz ben, ke nyér -
ben és bor ban. Krisz tus ma ga. 

Aszerzőegyházunkzsinatánaklelké-
szielnöke,azEvangélikusÉletRégi-
újliturgikussarokrovatánakvezetője
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A 2012-es fo nyód li ge ti Szél ró -
zsa egyik elő adá sá ban tu laj don -
kép pen tál cán kí nál ták a kö vet -
ke ző or szá gos evan gé li kus if jú -
sá gi ta lál ko zó té má ját, ami kor
KlausDouglass né met lel kész
a kö vet ke ző tör té ne tet idéz te.

„Egy em ber sé tál a he gyek -
ben, és ta lál egy ma gá nyos
sas fi ó kát. Ha za vi szi a ma da rat,
és ott hon a tyú kok kö zé te szi.
Egy szer el jön az em ber hez egy
is me rő se lá to ga tó ba. Meg né zi
a far mot, meg lát ja ezt a ma da -
rat, és meg kér de zi: 

– Ez sas, ugye?
Er re az em ber azt fe le li: 
– Nem, ez tyúk. Le het, hogy

ko ráb ban sas volt, de most
már a tyú kok kö zött él; úgy is
eszik, úgy is él, úgy is mo zog,
mint egy tyúk.

De a ba rát azt mond ja: 
– Nem, ez tény leg sas, és meg

fo gom ne ked mu tat ni, hogy az.
Fel eme li a ma da rat, és azt

mond ja ne ki: 
– Sas, re pülj!
És a sas mit tesz? Lát ja a tyú -

ko kat ma ga alatt, le ug rik, és új -
ra el kez di csi pe get ni a ma go kat. 

Az em ber ek kor azt mond ja: 
– Lá tod? Tény leg tyúk.
De a ba rát nem ad ja fel. Fel -

má szik a ma dár ral a ház te tő re,
és on nan is meg pró bál ja re pü -
lés re buz dí ta nia a sast, azon ban
is mét ku dar cot vall. Ek kor meg -
fog ja a ma da rat, és el megy ve -

le egy nagy hegy te te jé re. Az ég
fe lé tart ja, és új ra szár nya lás ra
biz tat ja. De a sas most sem csi -
nál sem mit, egy sze rű en ül ve
ma rad. És ak kor úgy tart ja az
em ber a ma da rat, hogy lás sa a
na pot. És megint el mond ja:

– Te nem a föld höz, ha nem
az ég hez tar to zol. Egy sas szí -
ve van ben ned, te hát re pülj!

A sas egy ki csit meg re meg,
lát ja a na pot, ki ter jesz ti a szár -
nya it, és el re pül.”

Klaus Doug lass így foly tat -
ta elő adá sát: „Az én üze ne tem
a szá mo tok ra ez: egy sas szí ve
van ben ne tek, re pül je tek! Az
ég hez tar toz tok, nem a föld höz.
Nem az a fel ada to tok, kül de té -
se tek, hogy a föl dön ka pir gál -
ja tok, és ma go kat ke res se tek,
ha nem szár nya i tok van nak,
re pül je tek! Sze ret né lek ben -
ne te ket bá to rí ta ni, hogy ter -
jesszé tek ki a szár nya i to kat!”

Va jon van-e szó a Bib li á ban
a szár nya lás ról? Bi zony van:
„…akikazÚrbanbíznak,ere-
jükmegújul,szárnyrakelnek,
mintasasok, futnak,ésnem
lankadnakmeg,járnak,ésnem
fáradnakel.” (Ézs 40,31)
JosephHermanHertz írás -

ma gya rá zó er ről az ige hely ről
ezt ír ja: „Is ten gon dos ko dá sa Iz -
rá el ről ha son lít ah hoz az éber -
ség hez, amellyel a sas őr kö dik
fész ke fö lött. Mi dőn el ér ke zik az
ide je, hogy a ki csi nyek el hagy -
ják a fész ket, az anya ma dár
buz dí ta ni kez di ki csi nye it, hogy
utá noz zák re pü lő moz gá sa it.
Sze re tő gon dos ság gal le beg fö -

löt tük, és ké szen tart ja szár nya -
it, hogy fel fog ja őket, ha ki me -
rül né nek. Ha a ki csi nyek gyen -
gék vagy fé lén kek, a sas fel ve szi
őket ki ter jesz tett szár nya i ra, és
vi szi őket. Ez zel vé di őket és se -
gít ne kik. (…) Ez a jel lem zés ké -
pet nyújt ar ról a gon dos ko dás -
ról, fe gye lem ről és ön ál ló ság ra
ne ve lés ről, amit Iz rá el ka pott az
is te ni kéz től.”

Sze ret nénk, ha a 2014-es
Szél ró zsán mind a gon dos ko -
dás, mind az an nak el lá tá sá hoz
szük sé ges fe gye lem – és nem
utol só sor ban az ön ál ló ság ra
ne ve lés – szem pont ja is meg je -
len ne az igei al kal ma kon, ami -
kor ké szek va gyunk ön ma gunk
kor ri gá lá sá ra, és vár juk, hogy
se gít se nek ne künk ab ban, hogy
va ló ban ké pe sek le gyünk a szár -
nya lás ra: szív ben, lé lek ben, kép -
ze lő erő ben egy aránt egy olyan
tör té nel mi idő ben, ami kor jö vőt
kell ál mod ni az egy ház nak.

A pró ba re pü lés re – „Láss,ne
csaknézz!” (Mt 13,44) mot tó -
val – a Szél ró zsa-elő ta lál ko zón
ke rül sor már ci us 1-jén Solt -
vad ker ten, ahol Takács Esz-
tert, a Parafóniazene kart és a
Szélrózsa Bandet is hall hat -
juk, a lel ki út ra va ló ról pe dig
KrámerGyörgy és HomokiPál
lel ké szek gon dos kod nak. Az
elő ta lál ko zó egy ben „szo ci á li -
san ér zé ke nyí tő nap” is lesz. A
rész vé tel in gye nes; elő re giszt -
rál ni feb ru ár 24-ig le het. Tud -
ni va lók, rész le tes prog ram:
szelrozsatalalkozo.hu

g Réz-Nagy Zol tán

2.0: „Egy sas szí ve 
van ben ne tek!”

–Professzorúr,milyenaka-
dályaitlátjaannak,hogyafi-
atalokmegértsékaprédikáci-
ókat?

– Nyel vi e ket és mű ve lő -
dés tör té ne ti e ket. Szo cio ló gu -
sok és pszi cho ló gu sok mond -
ják, hogy ilyen nagy sza ka dék
a nem ze dé kek kö zött még
nem volt. Szá mos fo gal mat,
szót, ki fe je zést, ame lyek elő -
for dul nak a Bib li á ban és az
egy há zi nyel ve zet ben, nem is -
mer nek a fi a ta lok. Eze ket meg
kel le ne ta ní ta ni, ma gya ráz ni.
Ez az egyik fel ada ta a hit tan -
ok ta tás nak, ezért szük sé ges
az is, hogy a lel kész szük sé ges
eset ben a mű ve lő dés tör té ne ti
hát te ret is fel vá zol ja pré di ká -
ci ó i ban. A meg ér te tés ben és a
meg ér tés ben ki tün te tett sze -
re pe van a nyelv nek, a fo ga -
lom- és a ve le együtt já ró szó -
kész let is me re té nek. Ha ez
hi ány zik, bár mi fé le üze net -
köz ve tí tés sú lyos aka dá lyok ba
üt kö zik. Kü lö nö sen ak kor, ha
el vont fo gal mak ról van szó,
ahogy a pré di ká ci ók ban is.
–Áthidalhatónaktartjaezt

aszakadékot?
– Igen, de csak ak kor, ha

nap ja ink va ló sá gá nak nyel vi
adott sá ga i ról, il let ve a fön -
tebb mon dot tak ról nem fe led -
ke zünk meg. Az a jé zu si mon -
dás pél dá ul, hogy „Vegyétek
fel az én igámat!”, már csak
azért sem ért he tő, mert a gye -
re kek több nyi re nem is me rik
az iga szót. 
– Azt gondolnám, hogy a

nyelvetazidősebbgeneráció-
tóltanuljaagyermek,ittmég-
is„eltudottveszni”egynyelv.

– A kis gyer mek ko ri nyelv -
el sa já tí tás ide jén va ló ban az
idő sebb nem ze dék től, el ső -
sor ban a szü le i től ta nul ja a
gyer mek a nyel vet. De utá na
már a tá gabb kör nye zet ből, sa -
ját kor cso port já nak tag ja i tól,
a mé di á ból jön nek a szá má ra
von zó min ták. Ha a gye re kek
nem ta lál koz nak ide je ko rán az
egy há zi nyelv vel, ké sőbb már
jó val ne he zebb dol guk lesz.
Ha son ló a hely zet, mint az
ol tás sal: a ké sőn ka pott ol tás
nem szo kott hasz nál ni. 
–Eztvajonkorábbigenerá-

ciókismegtapasztalták?Ami
dédszüleink is megélték a
nagyszüleinkkelkapcsolatban,
hogytejóég,ezagyerekhogy
beszél,vagyezcsakamostani
idősebbekszámárasokk?

– Ilyen fé le nagy kü lönb sé -
gek ko ráb ban nem vol tak.
Nem is le he t tek, mert több -
nyi re nagy csa lá dok él tek
együtt. Azon kí vül a tá gabb
kör nye zet vi lág né ze te, szo ká -

sai, nor mái nagy részt ugyan -
azok vol tak, mint a csa lá déi. És
ko ráb ban az is ko la köz ve tí tet -
te a rend sze res, di dak ti ku san
el ren de zett is me re te ket, más

for rás ból nem igen me rít het tek
a fi a ta lok. A mo dern kor ban
azon ban ren ge teg for rás ból
– is ko la, film, té vé, in ter net,
ut ca, saj tó – jön a nyelv hasz -
ná la ti min ta, s ezek rész ben
na gyon is el tér nek egy más tól,
és mind nyo mot hagy a gye re -
kek nyelv hasz ná la tá ban.
–Ésezanyelvhasználatje-

lenikmegaztánírásbanis.
– Igen. Ma a fi a ta lok kö ré -

ben „sikk” úgy ír ni, aho gyan
be szél nek. Ko ráb ban a he -
lyes írás nak te kin té lye volt.
Ma nap ság egy re töb ben úgy
vé lik, e té ren is ér vé nyes a
„ne kem ne mond ja meg sen -
ki, mit ho gyan csi nál jak” gon -
dol ko dás. Hogy mi ért ér de -
mes még is meg ta nul ni he lye -
sen ír ni? Tet szik, nem tet -
szik, bi zo nyos kö zös sé gi nor -
mák kö ve té se egyé ni ér dek is
– a poszt mo dern kor ban is.
Mert a tár sa dal mi ver seny -
ké pes ség nek bi zony van nak
anya nyelv- hasz ná la ti – nem
csak ide gen nyelv-tu dá si – fel -
té te lei is. Ez azt je len ti, hogy
bi zo nyos ese tek ben te hát
olyan nyel vi nor má kat is be
kell tar ta nunk, ame lyek hez
egyéb ként nem fű lik a fo gunk.
Ha va la ki pél dá ul kér vényt
nyújt be, vagy ál lás ra pá lyá zik,
bi zo nyo san nem tesz jó be nyo -
mást, ha he lyes írá si hi bák tól
hem zseg az iro má nya. 

No ta be ne: a nép me sék
vissza té rő for du la ta, a „Sze -
ren cséd, hogy öreg anyád nak
szó lí tot tál” azt fe je zi ki, hogy
a min den ko ri kö rül mé nyek -
nek meg fe le lő en il lik, kell vi -
sel ked nünk nyel vi leg is, ha el
aka runk ér ni va la mit.
–Érdekesategezés-magá-

zás,illetveennekazátalaku-
lásais.Amikorénjártamóvo-

dába,nagycsoportbantanítot-
takminketmagázni–tetszi-
kezni–,mondván,aziskolá-
banmárnemszabadtegezni
atanítónénit.Mostazalsóta-
gozatosokmagátólértetődően
tegezik a tanítókat, vagyis a
megszólításban mutatkozó
váltáseltolódottnégyévet,a
felsőtagozatküszöbére.

– Úgy tű nik, a tár sa da lom
bi zo nyos ré sze i ben igény van
a tá vol ság tar tás nyel vi jel zé sé -
re. En nek esz kö ze a ma gá zás.
Mind ad dig, amíg a tár sa da lom
egy ré sze, kü lö nö sen a min ta -
adó ré sze fon tos nak tart ja az
élet kor, a hi va ta li vagy rang
sze rin ti tá vol ság tar tást, ad dig
a te ge zés-ma gá zás kü lönb sé -
ge meg fog ma rad ni. 

Egye te mi sze mi ná ri u mi cso -
por tom ban hal lot tam, hogy
egy fi a tal em ber – bár a hall ga -
tók te ge ződ nek egy más sal –
ma gáz va szó lí tot ta meg az
egyik lányt. Rög tön meg kér -
dez tem tő le, mi ért te szi ezt.
„Ta nár úr, én sze ret ném meg -
ad ni a nők nek a tisz te le tet –
vá la szol ta –, még ak kor is, ha
az év fo lyam tár sa im.” Vé gig -
néz tem a hölgy hall ga tó kon, s
lát tam, meg vol tak lep ve, de
lát ha tó lag va la hogy jól is esett
ne kik. El kép zel he tő, hogy
előbb-utóbb a ma gyar nyelv -
kö zös ség ben is ál ta lá nos sá vá -
lik a te ge ző dés, és ak kor azt a
kü lönb ség té telt, ame lyet ma a
te ge zés sel-ma gá zás sal le het
ki fe jez ni, más for má ban fog -
ják meg je le ní te ni. Ad dig azon -
ban, amíg van te ge zés-ma gá -
zás, il lik jól vá lasz ta ni a ket tő
kö zött.
–Kezdetektőlfogvamegvan

a magyarban a tegezésnek-
magázásnak ez a kettőssége?

– Nincs. Kez det ben csak te -
ge zés volt. A ma gá zás a kö zép -
kor vé gén kez dett ki ala kul ni a
ma gyar ban. 
–Ésma ezt úgy tanítjuk,

hogypersze,fiam,azapádatis
tegezed,Istenhezisígyfordul-
hatsz.Deazmegintcsakamo-
dernkorjelensége,hogyagyer-
mekektegezikaszülőket.

– Én sem te gez tem szü le i -
met. Ez csak a 20. szá zad het -
ve nes–nyolc va nas éve i ben vált
ál ta lá nos sá vi dé ken is. Úgy
zaj lott a fo lya mat, hogy az
uno kák előbb te gez ték a nagy -
szü le i ket, mint hogy a szü le ik
te gez ték vol na a sa ját szü le i ket.
Mi is ma gáz tuk te hát szü le in -
ket, de a gye re ke ink már te -
gez ték őket.

g Dar vas Ani kó

feb ru ár 21.  – ne m Z et kö Z i an ya n ye l vi nap

Illik viselkednünk – nyelvileg is
BeszélgetésKissJenőnyelvészprofesszorral

Ked ves Di á kok! Leg in kább az érett sé gi előtt ál -
lók hoz szó lok most. Elő ször azt gon dol tam, a
cik kem el ké sett üze net, hi szen mi re el ér a
„cím zet tek hez”, már túl lesz nek a to vább ta nu -
lá si je lent ke zé se ken, te hát – mond hat ni – el dőlt,
hogy me lyik irányt vá laszt ják. Az tán per sze rá -
jöt tem, hogy nem csak ti zen ket te dik év fo lya mo -
sok ol vas sák eze ket a cik ke ket, há la Is ten nek, így
akár ta nul hat tok be lő le ti, fi a ta lab bak, elő re is.

Az érett sé gi előtt ál lók nak most már leg in -
kább a sa ját ké pes sé ge ik től függ, hogy mit is kez -
de nek az zal a le he tő ség gel, amely rá juk sza kad
ezen a nyá ron a vizs gák le té te le után. Ki nyí lik
a vi lág, mint ami kor egy pá lya ud var ra be gör -
dü lő vo nat előtt le gye ző sze rű en szét nyíl nak a
sín pá rok, csak hogy a ti ese te tek ben nem olyan
tisz tán lát ha tó a cél. Ta valy érett sé gi zett, a mi
is ko lánk ból el in dult di á kok kal be szél get tem, mit
ta pasz tal tak, mit ta nul tak ez alatt a fél év alatt,
mi re éb red tek rá, mit csi nál ná nak más kép pen.

A ta va lyi érett sé gi vizs ga so kak szá má ra szol -
gált meg le pe tés sel, so kan el vé rez tek, gyen gébb
ered ményt ér tek el, mint ami lyen re ők, szü le -
ik, ta ná ra ik szá mí tot tak. És ez még csak a kez -
det volt, hi szen so kan csa lód tak az is ko lá ban,
aho va men tek, túl nagy volt szá muk ra a ki hí -
vás, fel ad ták a küz del met.

Vi szont ta lál ni tel je sen más pél dát is. Van
olyan di ák, aki azt mond ja: elő ször a vá lasz tott
szak mát sze ret né meg is mer ni, csak az tán el in -
dul ni az egye te men, de mi re ezt meg te szi, har -
minc éves lesz, és még min dig pá lya kez dő.

Va jon mi a he lyes me tó dus, ho gyan ta lál juk
meg a pá lyán kat?

A Prédikátorkönyvét idéz ve ta lán rá jö vünk
a meg ol dásra: „Mindennekmegszabott ideje
van,megvanazidejemindendolognakazég
alatt.(…)Megvanazidejeamegkeresésnek,és
megvanazidejeazelvesztésnek.Megvanazide-
jeamegőrzésnek,ésmegvanazidejeazeldo-

básnak. Megvan az ideje az eltépésnek, és
megvanazidejeamegvarrásnak.Megvanaz
idejeahallgatásnak,ésmegvanazidejeabe-
szédnek.” (Préd 3,1.6–7)

Hi szem, hogy mind egyi kő tök meg ta lál ja a ma -
ga fel ada tát, hi va tá sát, he lyét az élet ben azon a
szí nes vász non, ahol az a vég te len szá mú szín és
ár nya lat ki ala kul, me lyet az Is ten ad ne künk.

Az idé zett bib li ai igé nek így van az összeg -
zé se, to vább gon do lá sa né hány vers sel ké sőbb:
„Rájöttem,hogymindaz,amitIstentesz,örök-
kémegmarad;nincsahhozhozzátennivaló,és
nincsbelőleelvennivaló.AzértrendezteIsten
így,hogyféljékőt.” (Préd 3,14)

Van, aki nek nem tet szik a félelem szó. Nem
jó fél ni, vi szont ar ra fi gyel nünk kell, hogy az is -
ten fé le lem ki fe je zés az Is ten ben va ló hit re vo -
nat ko zik. Le gyen egy olyan erő, ame lyet le het
„félni”, aki re jó oda fi gyel ni, aki hez le het al kal -
maz kod ni. Őt kö vet ve meg ta lál juk a he lyün ket,
hi va tá sun kat, utun kat az élet ben. Ezt kí vá nom
mind annyi ó tok nak!

g Ger lai Pál

pa l ac k p oS ta

El ké sett (?) üze net

név jegy: ger lai pál
Har minc há rom éves va -
gyok. 2005-ben dip lo máz -
tam az Evan gé li kus Hit tu -
do má nyi Egye tem teo ló -
gus-lel kész sza kán, 2012-
ben vé gez tem a Sem mel -

weis Egye tem men tál hi gi é nés és szer ve zet -
fej lesz tő sza kán. Hét évig gyü le ke ze ti lel kész -
ként szol gál tam. Is ko la lel ké szi hi va tá so mat
2009 óta gya kor lom a mis kol ci Kos suth La -
jos Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi -
um és Pe da gó gi ai Szak kö zép is ko la di ák jai, ta -
ná rai és dol go zói kö zött.

Azoldaltszerkesztette: Vitális Judit

b Kö zös az anya nyel vünk, sok szor még is mint ha két kü lön -
bö ző nyel vet be szél nénk – ta pasz tal juk fi a tal ként, idő sebb -
ként egy aránt. Ma gya rul ol vas hat juk, hall gat hat juk Is ten
igé jét, még sem min dig ért jük a Bib lia üze ne tét – ta lán
mert a mi min den na pi sza va ink, ki fe je zé se ink gyak ran
igen messze es nek az egy ház ál tal hasz nál tak tól. De va -
jon mi ként lát ja az ef fé le nyel vi-nyelv hasz ná la ti gon do -
kat a nyel vész? A nem zet kö zi anya nyel vi nap (feb ru ár 21.)
ap ro pó já ból kér dez tük – a nem mel les leg evan gé li kus –
Kiss Je nő aka dé mi kust, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye -
tem Ma gyar Nyelv tu do má nyi és Finn ugor In té ze té nek
pro fesszo rát, aki nek egyik fő ku ta tá si te rü le te épp a nyelv -
hasz ná lat és a tár sa da lom össze füg gé se i nek vizs gá la ta.
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Dr. Sza bó Kor nél 1932-ben ve gyész -
mér nök ként lett a fűz fői Nit ro ké mia
Ipar te le pek Rész vény tár sa ság ve zér -
igaz ga tó ja. Ki ne ve zé sé vel ma gas
szak mai tu dá sát is mer ték el. Ál lá sá -
ból a nyi las ha ta lom ál lí tot ta fél re:
szem be he lyez ke dett ve lük, ezért há -
zi őri zet be he lyez ték. A há bo rú után
azon ban nem csak ve zér igaz ga tói ál -
lá sá ba ke rült vissza, ha nem az összes
hon vé del mi ér de kelt sé gű vál la lat
mi nisz te ri biz to sá nak is ki ne vez ték. 

Mun ka he lyé ről 1947. no vem ber
21-én két ci vil ru hás nyo mo zó kí sér -
te ha za Sza bó Kor nélt. Bár azt mond -
ták, hogy a gaz da sá gi rend őr ség től
jöt tek, a ház ku ta tás után még is az Ál -
lam vé del mi Ha tó ság köz pont já ba,
a hír hedt And rássy út 60.-ba vit ték.
Ott tíz hé tig szen ve dett, mi alatt csa -
lád ja sem mit nem tu dott ró la. On nan
ke rült a Mar kó ut cá ba, ahol a tár gya -
lá sok foly tak. 

Messzi re ve zet ne akár csak fő vo -
na la i ban is mer tet ni a Ma gyar Or szá -
gos Le vél tár ban őr zött, 153 ol dalt ki -
te vő per anya got. Le gyen itt
elég az íté let em lí té se. A
hat vád lott el le ni per ben
Sza bó Kor nélt ha lál ra ítél te,
há rom vád lot tat élet fogy -
tig tar tó sza bad ság vesz tés -
re, egy vád lot tat ti zen öt évi
fegy ház bün te tés re ítélt a bí -
ró ság, egy vád lott pe dig fel -
füg gesz tett bün te tést ka -
pott. Az íté let in dok lá sa ki -
mond ja, hogy a hűt len ség -
gel vá dolt bű nö ző cso port
vissza élt a vál la lat hi tel ke re -
té vel, fon tos ta nul má nyo -
kat és üzem ter ve ket jut ta tott
a hor thys ták és a kül föld
ke zé re, ez zel áru lást kö ve tett
el a ma gyar de mok rá ci á val
szem ben, és a Ma gyar Köz -
tár sa sá got több mil lió fo rint -
tal meg ká ro sí tot ta.

Az íté le tet Olti Vilmos
hir det te ki, aki 1945-től
előbb a Mar kó ut cai Nép bí -
ró ság ki hall ga tó nép ügyé sze,
ta nács ve ze tő bí rá ja, majd 1948-tól a
Bu da pes ti Nép bí ró ság el nö ke volt.
Kon cep ci ós, te hát ko holt vá dak alap -
ján le foly ta tott pe rei tet ték hír hedt -
té, a tör vény te len el já rá sok ban sú lyos
bör tön bün te té se ket és szá mos ha lá -
los íté le tet sza bott ki. Ira tok bi zo nyít -
ják, hogy sok szor ítél ke zett a párt köz -
pont elő ze tes uta sí tá sai alap ján. 

A Nit ro ké mia el le ni el já rás az el -
ső gaz da sá gi jel le gű kon cep ci ós per
volt a ki tel je se dő dik ta tú ra ko rá ban,
de Ol ti Vil mos ve zet te má sok mel lett
a pócs pet ri vád lot tak, az Ac tio

Catho li ca ve ze tői, a MindszentyJó-
zsef her ceg prí más, a Grősz József
ka lo csai ér sek és az EndrédyVencel
zir ci fő apát el le ni pe re ket is. Mind -
ezért vált ne ve ál lan dó kí sé rő jel ző -
jé vé a „vér bí ró” ki fe je zés. Ta lán azt
kel lett a ha ta lom gát lás ta lan ki szol -
gá lá sá val el len sú lyoz nia, hogy ko ráb -
ban a Nyi las ke resz tes Párt tag ja volt? 

Az ál ta la ve ze tett el já rá sok ra ál ta -
lá ban is jel lem ző az, amit SzabóKor-
nélné az egyik tár gya lá son hal lott. Fér -
jé től Ol ti Vil mos val la tás köz ben azt
kér dez te: „Akar vissza men ni oda,
ahon nan jött?” Az And rássy úti ÁVH-
köz pont val la tó szo bá i ra cél zó, ci ni kus
kér dés egy olyan hely zet ben hang zott
el, ami kor a vád lott a tár gya lá son
meg ta ga dott va la mit, amit ko ráb ban
kény szer alatt el is mert.

A ki vég zés nap ján – amely ről a
csa lád is tu dott – Sza bó Kor nél né és
az ak kor hu szon két éves le á nya, Er-
zsébet be ment a bör tön be. A hit ves
fér je holt tes té nek ki ada tá sá ért ki -
lin cselt, hogy csa lá di kör ben te met -

hes sék el. Ezt a bör tön ve ze tő sé ge
meg ta gad ta. Ru há it azon ban ki ad ták
le á nyá nak. S Er zsé bet nek azt is át kel -
lett él nie, hogy mi köz ben ki vég zett
ap ja ru há i val megy ha za fe lé, az ut cai
új ság áru sok azt ki a bál ják: „Ki vé gez -
ték a Nit ro ké mia ve zér igaz ga tó ját!” 

* * * 

A re ha bi li tá lá sig négy év ti zed nek
kel lett el tel nie. A Leg fel sőbb Bí ró ság
El nök sé gi Ta ná csa 1989. szep tem ber
14-én mond ta ki, hogy a foly ta tó la -
go san el kö ve tett hűt len ség bűn tet te

és más bűn cse lek mé nyek mi att a
Sza bó Kor nél és tár sai el le ni bün te -
tő ügy ben a Bu da pes ti Nép bí ró ság íté -
le tei tör vény sér tők, ezért a ter hel te -
ket az el le nük emelt vád alól – mert
nem kö vet tek el bűn cse lek ményt –
fel men tet te. A tör vény sér tő, kon -
cep ci ós pe rek cél ja az el ret ten tő és
igaz ság ta lan íté le tek kel nyil ván va -
ló an a meg fé lem lí tés volt. 

A jo gi elég té tel Sza bó Kor nél éle -
tét ter mé sze te sen nem ad hat ta vissza,
de le he tő sé get te rem tett a nyil vá -
nos te me tés re. Gyász ér te sí tés ad -
hat ta hí rül, hogy Sza bó Kor nél -
nak, a Nit ro ké mia Vegy ipa ri Vál -
la lat egy ko ri ve zér igaz ga tó já nak
te me té se több mint negy ven egy
év vel ha lá la után, 1990. már ci us
2-án, 3 óra kor lesz a bu da pesti
Far kas ré ti te me tő ben a ró mai
ka to li kus egy ház szer tar tá sa sze -
rint. Sza bó Kor nél nak a fe le sé ge,
il let ve négy gyer me ke volt evan -
gé li kus.

* * *

Ami kor Sza bó Kor nél nét meg is -
mer tem, már min den ki Margitné -
ni nek hív ta, hi szen – túl a ki -
lenc ve ne dik élet évén – a De ák té -
ri gyü le ke zet egyik leg idő sebb
tag ja volt. És egyik leg hű sé ge -
sebb temp lom lá to ga tó ja is. Csak egy-
egy be teg ség tar tot ta tá vol rö vid idő -
re a temp lom tól, hogy az tán is mét
min den va sár nap ott ül jön Zsó ka le -
á nyá val együtt meg szo kott he lyén a ki -
lenc órai is ten tisz te le ten. Úr va cso rát
is vett min den va sár nap, hi szen „so -
ha nem tud ha tom az én ko rom ban,
hogy me lyik lesz az utol só”…

Fér jé nek ki vég zé se után a csa lád
to váb bi sor sa is meg pe csé te lő dött.
Vég zett sé ge sze rint Mar git né ni
fran cia sza kos ta nár volt, de is mer -

te a la tin nyel vet is, és jól
be szélt né me tül és por tu gá -
lul. Az egye te mi évek alatt
nyelv te het sé gét lát va pro -
fesszo ra ma ga mel lett akar -
ta tar ta ni, finn ugor nyel -
vész nek szán va. 

Nyelv tu dá sa el le né re
még is csu pán se géd mun -
kás ként tu dott el he lyez ked -
ni a szap pan gyár ban. El -
mon dá sa sze rint min de nütt
a leg ne he zebb mun kát vé -
gez te: a szap pant szed te le a
gép ről, vagy a szap pan for gá -
csot ko tor ta ki hosszú ru -
dak kal. Ké sőbb könnyebb -
sé get je len tett, ami kor a
Föld mű ve lés ügyi Mi nisz té -
ri um ba ke rült, ahol édes ap -
ja – KaánKároly aka dé mi -
kus, er dő mér nök, az Or -
szá gos Ter mé szet vé del mi
Ta nács el ső el nö ke, a finn
er dé szet tu do má nyi tár sa -
ság tisz te let be li tag ja – egy -

kor az er dé sze ti osz tály ve ze tő je
volt. Ter mé sze te sen ott sem kap ha -
tott vég zett sé gé nek meg fe le lő mun -
kát, csu pán kéz be sí tő le he tett. „De
min dent szí ve sen csi nál tam – em lé -
ke zett vissza –, örül tem, hogy mun -
kát kap tam. Nem érez tem meg alá zó -
nak azt sem, ami kor la bo ra tó ri u -
mo kat ta ka rí tot tam, vagy a mér nök
urak kap cá it kel lett mos nom. Ilyes -
mi vel nem le he tett meg aláz ni.” 

Vé gez te mind ezt a mun kát de rű sen,
mo so lyog va. Volt, hogy az egyik iro -
dá ból oda sza ladt hoz zá egy fi a tal

lány: „En ged je meg, Mar git né ni,
hogy meg csó kol jam az ar cát, ezt a
mo soly gós ar cot…” „Ezt a ter mé sze -
tet a jó Is ten ad ta ne kem” – val lot ta. 

* * *

A kéz be sí tői fel ada tot nyug dí jas ként
is vé gez te. A vá ros ban sok fe lé jár va,
mun ká ja köz ben a gyü le ke zet be te -
ge it is lá to gat ta. Leg el ső be te ge egy
tő ből am pu tált lá bú nő volt a Pe tőfi
Sán dor ut cá ban. Azon túl min den kit,

aki ről csak tu dott, meg lá to ga tott,
ha t ehet te. Rend sze re sen járt a hű -
vös völ gyi sze re tet ott hon há rom épü -
le té be is, s ba rát ság ba ke rült a be te -
gek kel. Is mét egy kor el mon dott sza -
va it idé zem: „Úgy örült min den ki,
aki hez az em ber el ment. Aki ezt
nem pró bál ta, nem tud ja, mi lyen
öröm an nak a ma gá nyos be teg nek,
hogy ha va la ki meg lá to gat ja.” Ami kor
el kezd te ezt a be teg lá to ga tó szol gá -
la tot, ak kor érez te iga zán, hogy a gyü -
le ke zet hez tar to zik. 

Eköz ben ott volt ben ne ki tö röl he -
tet le nül an nak a bú csú zás nak az
em lé ke, ame lyik el nem fe lejt he tő en
kí sér te to vább éle tü ket. Az íté let
vég re haj tá sa előt ti na pon két le á nyá -
val a kő bá nyai gyűj tő fog ház ban bú -
csút ve het tek Sza bó Kor nél tól. Előt -
te Mar git né ni a le á nyo kat biz tat ta:
nem sza bad sír ni, édes ap juk nak erőt
kell ad ni… Majd így mond ta el a ta -
lál ko zást: „Fér jem el ső sza va ez volt
hoz zánk: »Ugye tud já tok, hogy ár tat -
lan va gyok?« Per sze hogy tud tuk. Vi -
gasz talt min ket. Ne kem azt mond ta:
»Te min dig olyan erős hi tű vol tál.
Tartsd meg ezt az erős hi tet!« Volt
még egy ha tá ro zott ké ré se: »Min den -
ki nek meg kell bo csá ta ni!«” 

Min dig? Min den ki nek? A gyil ko -
sok nak is? Az el ret ten tés nek szánt
kon cep ci ós per és az igaz ság ta lan ha -
lá los íté let után a ha tá ro zott ké rés el -
le né re sem le he tett ter mé sze tes va -
sár na pon ként ki mon da ni a vá laszt az
úr va cso rát meg elő ző gyó nó kér dés -
re: „Meg bo csá tot tál-e mind azok -
nak, akik vét kez tek el le ned…” 

Er re Mar git né ni így vá la szolt:
„Nagy erő kel lett hoz zá. De ahogy
meg ígér tem, min den reg gel és es te a
Miatyánkban, az Úr tól ta nult imád -
sá gom ban ma is ben ne van a kö nyör -
gés, de leg fő kép pen az úr va cso rai
gyó nás ban: »Se gíts, Uram, hogy meg
tud jak bo csá ta ni tel jes szív ből, tisz -
ta lé lek kel!« A meg bo csá tás se gí tett
ab ban, hogy a ha rag, gyű lö let,
bosszú vágy nem za var ta meg so ha -
sem Urunk nak ta lán leg na gyobb
aján dé kát, a lel ki bé kes sé get, amellyel

el tud juk vi sel ni a gyászt, ül döz te tést,
ne héz tes ti mun kát, nél kü lö zést. 

Az óta a kö rül mé nyek lé nye ge sen
meg eny hül tek. 1989. szep tem ber 14-
én a Leg fel sőbb Bí ró ság ki mond ta,
hogy Sza bó Kor nélt ár tat la nul ítél ték
el, és vád lott-tár sa i val együtt az el le -
ne emelt va la mennyi vád pont alól –
bűn cse lek mény hi á nyá ban – fel -
men tet te. Há lás va gyok a jó Is te nnek,
hogy ezt ennyi év után meg ér het tem.”

* * *

Ma már Sza bó Kor nél em lé két két
már vány táb la is őr zi Ba la ton fűz főn.
Egyik azon az épü le ten, ame lyik ko -
ráb ban la kó he lye és a gyár igaz ga tá -
si épü le te volt, a má sik pe dig az ön -
kor mány zat épü le té nek elő csar no ká -
ban. Itt egy bronz dom bor mű is őr -
zi arc vo ná sa it. Tisz te le té re a Nit ro -
ké mia Rt. em lék pla ket tet ala pí tott,
ame lyet éven te a nagy üzem há rom
dol go zó já nak ado má nyoz hat az er re
hi va tott ku ra tó ri um, a csa lád pe dig
Sza bó Kor nél Ala pít ványt lé te sí tett az
üzem hez kö tő dő fi a tal mű sza ki szak -
em be rek kép zé sé nek tá mo ga tá sá ra. 

A vá ros ön kor mány za tá nak kép -
vi se lő -tes tü le te 2006-ban posz tu -
musz a Balatonfűzfődíszpolgára ki -
tün te tő cí met ado má nyoz ta Sza bó
Kor nél nak, „tisz te leg ve a Nit ro ké mia
egy ko ri ve zér igaz ga tó já nak em be ri
nagy sá ga és 1948-ban kon cep ci ós
per so rán be kö vet ke zett már tír ha lá -
la előtt”. 

* * *

Mar git né nit éle té nek szá za dik évé -
ben, 1999. ok tó ber 30-án te met tük el.
Egy idős volt a 20. szá zad dal, vé gig -
él ve an nak min den bor zal mát is. Mi
tar tot ta meg? A fér je gyász ér te sí té -
sé re nyom ta tott ige ön val lo má sa is
volt: „Hitedmegtartotttéged,menjel
békességgel!” (Lk 7,50) Ha lá la kor Ga-
járszkyMagda köl tő Margitasszony
fejfájára cím mel ver set írt, amely nek
utol só so rai így őr zik em lé két:

Eltitkoltkönnyeit
Mosolyatakarta,
Engedelmesszívvel
Elfogadottmindent.
MertIstenakarta…

Vé ge ze tül szá mom ra kró ni kás ként
már csak az ön vizs gá lat tű nő dé se
ma rad: én ki tud tam vol na-e mon da -
ni ár tat la nul ha lál ra ítélt ként a si ra -
lom ház ban, erő sza kos ha lá lom előtt
meg kín zó im ra és gyil ko sa im ra gon -
dol va, hogy min den ki nek meg kell
bo csá ta ni?… 

g Zász ka licz ky Pé ter

„Min den ki nek meg kell bo csá ta ni!”

feb ru ár 25.

A  K o M  M u  n I S  T A  d I K  T A  T ú  R á K  
á L  d o  Z A  T A  I  n A K  E M  L é K  n A P  j A

b A kor lá to zás nél kü li meg bo csá tást Jé zus igény li tő lünk. Egy al ka lom -
mal egyik ta nít vá nya ar ra kér de zett rá, hány szor kell meg bo csá ta nunk:
„Még hét szer is?” – tet te fel a kér dést, a szá mot a meg bo csá tás fel ső ha -
tá rá nak tart va. Jé zus vi lá gos sá tet te, hogy nincs fel ső ha tár. Pé ter kér -
dé sé re a „nem hét szer, ha nem het ven szer hét szer is” vá lasz két ség te len -
né te szi, hogy a meg bo csá tás kér dé sé ben mit vár el Jé zus a ta nít vá nya -
i tól. Ha Is ten ne künk kor lá to zás nél kül meg bo csát, ne künk is ezt kell
ten nünk. Hi té ből fa kadt meg győ ző dé se volt ez dr. Sza bó Kor nél nak is,
ami kor fe le sé gé től és két le á nyá tól el bú csú zott a bör tön ben: „Min den -
ki nek meg kell bo csá ta ni!” Ha tá ro zott ké ré se azok ra vo nat ko zott, akik
ha lál ra ítél ték. Az íté let vég re haj tá sa előt ti nap volt ez, más nap ki vé -
gez ték. Ha lá los íté le tét a Bu da pes ti Nép bí ró ság 1948. már ci us 4-én
mond ta ki. A má sod fo kú el já rás ra 1948. jú li us 12-én ke rült sor a Nép -
bí ró ság Or szá gos Ta ná csa előtt, ahol a ko ráb bi íté le tet má sod fo kon is
hely ben hagy ták. Mi u tán a ke gyel mi kér vényt Sza ka sits Ár pád köz tár -
sa sá gi el nök el uta sí tot ta, a ha lá los íté le tet 1948. szep tem ber 18-án reg -
gel hét óra kor a kő bá nyai gyűj tő fog ház ban vég re haj tot ták.

SzabóKornélcsaládjakörében

Ahalálosítéletfelolvasásakor
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Budavár, I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német) Johannes Erlb -
ruch; de. 11. (úrv.) Bence Imre; du. 6. Balicza Iván; Fébé, II., Hűvösvölgyi út 193.
de. fél 10.; Sarepta, II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pest hi deg -
kút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Bé kás me -
gyer, III., Mező u. 12. de. 10. Donáth László; Óbuda, III., Dé vai Bíró M. tér de.
10. dr. Lászlóné dr. Agod Anett; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár
Péter Tamás; Deák tér, V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Cse lovsz ky Ferenc; de. 11. (úrv.)
Szabóné Mátrai Marianna; du. 6. (orgonazenés is ten tisz te let) Smi dé li usz Gábor;
Fasor, VII., Városligeti fasor 17. de. fél 10. (angol nyel vű, úrv.) Bence Áron; de.
11. (úrv.) Pelikán András; Józsefváros, VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Ro mán né Bolba
Márta; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák) Gu lá csi né Fabulya Hil da; VIII.,
Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Románné Bolba Már ta; Ferencváros, IX., Gát u.
2. (katolikus templom) de. 11. (úrv., énekes li tur gia) Koczor Tamás, li tur gus: Muntag
Lőrinc; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. Benkóczy Péter; Ke len föld, XI.,
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Gáncs Tamás; de. fél 11. (úrv.) Gáncs Tamás; du. 6. (ves -
pera) Schulek Mátyás; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) Missura Ti bor; XI.,
Egyetemi és főiskolai gyülekezet, Magyar tu dó sok krt. 3. du. 6. (taizéi ima) Szántó
Enikő; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Bence Im re; Bu da -
hegy vi dék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; An gyalföld, XIII.,
Kas sák Lajos u. 22. de. 10. Grendorf Pé ter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.)
Ta má sy Tamás; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamás; Pest újhely, XV.,
Temp lom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kis -
temp  lom) de. 10. Erdélyi Csaba; Rá kos szent mi hály, XVI., Hősök tere 10–11.
de. 10. Börönte Márta; Cinkota, XVI., Rózsalevél u. 46. de. fél 11. Vető István;
Má  tyás  föld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Vető István; Árpádföld, XVI., Menyhért
u. 42. (református temp lom) 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;
Rá  kos  csa  ba, XVII., Pé ce li út 146. de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákosliget,
XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc, XVIII., Kos -
suth tér 3. de. 10. Győri Gábor; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (re for -
má tus templom) de. 8. Győri Gá bor; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll
Bul csú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Éva; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89.
de. 10. Győri János Sámuel; Cse pel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Má tyás;
Bu da fok, XXII., Játék u. 16. de. 10. Hokker Zsolt; Budakeszi, Fő út 155. (gyü -
le ke ze ti terem) de. fél 10. dr. Lack ner Pál; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endref -
fy Géza; Pilisvörösvár (re for má tus templom) du. 2. (úrv.) Donáth László.

Összeállította: Balla Mária

„Nefélj,tekicsinynyáj…” (Lk 12,32) – hang zott
nem egy szer a biz ta tás a szent gott hár di temp -
lom szó szé ké ről na gyobb ün ne pek, év for du lók
al kal má val, s má ra ez az ige szin te ve zér fo na -
la, „jel sza va” lett a ki csi kö zös ség nek. A küz del -
mes múlt ban fon tos biz ta tás volt, és az ugyan -
csak küz del mes je len ben re mény sé get nyújt ez
a lu ká csi ige.

Szent gott hárd a hár mas ha tár kö ze lé ben:
Szlo vé nia és Auszt ria szom széd sá gá ban fek -
szik. A kis vá ros lé lek szá ma – a köz igaz ga tá -
si lag hoz zá tar to zó te le pü lé sek kel együtt – kö -
zel tíz ezer fő. 

Az evan gé li kus gyü le ke zet a kez de tek kor az
ön ál ló so dá sá ért küz dött, mi vel Ókörtvé lyes hez
(ma El tend orf, Auszt ria) tar to zott. Az anya gyü -
le ke zet ak ko ri lel ké sze, TomkaKároly tá mo gat -
ta ezt a tö rek vést, s így a szent gott hár di ak 1909-
ben ön ál ló egy ház köz ség gé szer ve ződ het tek. A
négy száz-négy száz öt ven főt szám lá ló misszi -
ói gyü le ke zet el ső ki ne ve zett lel ké sze Czipott
Géza volt. Irá nyí tá sá val kez dő dött el a temp -
lom épí té se; fel ava tá sá ra 1912. ok tó ber 20-án
ke rült sor. 

A gyü le ke zet ben – amely nek im már új
temp lo ma és lel ké sze volt – a za var ta lan,
bol dog örö m csak más fél évig tar tott. Az el -
ső vi lág há bo rú okoz ta sú lyos sze mé lyi és
anya gi vesz te sé gek so ká ig érez tet ték bé ní tó ha -
tá su kat. A tri a no ni ha tá rok fel ál lí tá sa kö vet -
kez té ben el kel lett bo csá ta ni az egy ház köz ség
kö te lé ké ből azo kat a szór vány egy ház köz sé ge -
ket, me lyek az új, bur gen lan di és ju go szlá vi ai
ha tá ro kon fe küd tek.

A kö vet ke ző lel kész 1929-ben ér ke zett Nyírő
(Scherer) József sze mé lyé ben, aki negy ven -
négy évig pász to rol ta a gyü le ke ze tet. 1973-tól
MolnárJenő őri szent pé te ri lel készt bíz ta meg
az egy ház me gye es pe re se. Mi vel a szent gott -
hár di evan gé li kus kö zös ség lé lek szá ma csak
száz negy ven öt fő volt, ez az ön ál ló fenn tar tást
anya gi lag le he tet len né tet te, ezért a gyü le ke zet
tár sult az őri szent pé te ri egy ház köz ség gel.
1999-től KollernéLoósZsuzsanna az egy ház -
köz ség meg vá lasz tott lel ké sze.

Je len leg a Szent gott hár di Evan gé li kus Egy -
ház köz ség szór vány gyü le ke zet, mint egy négy -

száz főt szám lál (gyer me kek kel együtt). Egé szen
más jel le gű mun ka fo lyik az őr sé gi hí vek és a
vá ros ban élők kö zött. Eb ből adó dó an má sok az
örö mök és a küz del mek is. 

A szór vá nyok ban a hit tan órá kon és a ha vi
rend sze res ség gel tar tott is ten tisz te le te ken túl
– a na gyon jó öku me ni kus kap cso lat nak kö -
szön he tő en – a test vér egy há zak kal, il let ve az
ön kor mány za tok kal kö zö sen szer ve zett al kal -
mak ad nak még le he tő sé get a ta lál ko zás ra. Ilye -
nek pél dá ul az ima hét, a női ima nap, az ad ven -
ti, böj ti kö zös al kal mak, a he lyi ün nep sé gek, a
te me tői is ten tisz te le tek. 

Min dig nagy öröm az iga zi test vé ri sze re tet -
kö zös ség meg élé se a Ba ján se nyén és Ker ca szo -
mo ron tar tott há zi is ten tisz te le te ken.

Szent gott hár don a „ha gyo má nyos” is ten -
tisz te le tek mel lett – re mény ség sze rint mi nél töb -
be ket el érő – kü lön fé le egyéb al kal mak nyúj ta -
nak le he tő sé get a gyü le ke zet tag ja i nak, il let ve az
ér dek lő dők nek az egy más sal va ló ta lál ko zás ra,
pél dá ul a ze nés és gyer mek-is ten tisz te le tek. A
ba ba-ma ma kört, a sport- és já ték dél utánt ha -
vi rend sze res ség gel szer ve zik meg. Éven te gyü -
le ke ze ti, il let ve pres bi te ri na pot tart a kö zös ség,
és gyü le ke ze ti ki rán du lás ra is sor ke rül, va la mint
hit tan tá bor vár ja a gye re ke ket.

„A mun ka fo lyik”, a gyü le ke zet lel ke se dé se re -
mény ség sze rint tö ret len, a hit és re mény
meg tart ja – ha Is ten is úgy akar ja – a szent gott -
hár di egy ház köz sé get. A biz ta tás, ígé ret ma is
szól: „Nefélj,tekicsinynyáj;merttetszettati
Atyátoknak,hogynéktekadjaazországot!” (Lk
12,32; Ká ro li-for d.) 

i S ten ti SZ te let-köZ ve tí té S a m a g yar r á di Ó ban

Be mu tat ko zik a Szent gott hár di
Evangé li kus Egy ház köz ség

evan gé li kus 
is ten tisz te let 
a kos suth rá di ó ban
Már ci us 2-án, öt ve ned va -
sár nap ján 10.04-től is ten -
tisz te le tet köz ve tít a Kos -

suth rá dió a szent gott hár di evan gé li kus
temp lom ból. Igét hir det Kollerné Loós
Zsuzsanna lel kész.

b A ne ves rend sze res teo ló gust, Fried rich
Sch lei er ma chert nem csak a teo ló gia tör té net
tart ja szá mon, ha nem nyel vész ként, fi lo zó -
fus ként, pe da gó gus ként és a mo dern her me -
ne u ti ka ala pí tó ja ként is be ír ta ne vét a szel -
lem tör té net be. Ha lá lá nak száz nyolc va na dik
év for du ló ja al kal má ból em lé ke zünk rá.

Sch lei er ma cher 1768-ban szü le tett Bo rosz ló ban
(Bres lau, ma Wrocław, Szi lé zia, Len gyel -
or szág). Nagy ap ja, Daniel Schleier-
macher re for má tus pré di ká tor ként
ak tív tag ja volt a 18. szá za di né met
Rajongók (más né ven Si on test vé -
rei – Zionsb rü der) kö zös sé gé nek,
ap ja, GottliebSchleiermacher pe -
dig tá bo ri lel kész ként mű kö dött. 

A ti zen négy éves Fried rich a
Herrn hu ti Test vér kö zös ség köz -
pont já ba, Ni es ky be ke rült, majd ti -
zen hét éve sen a test vér kö zös ség
Barby ban mű kö dő sze mi ná ri u má ban
foly tat ta ta nul má nya it. Az or to dox pi e tis -
ta ta nok ban tá madt két sé ge i nek el osz lá sát kö -
ve tő en si ke rült ki har col nia, hogy 1787-től a sza -
ba dabb szel le mű Hal lei Egye te men foly tat -
has sa ta nul má nya it. Nem ta gad va ne vel te té sét,
büsz kén val lot ta ma gát a herrn hu ti ak „ma ga -
sabb rend jé hez” tar to zó nak. Kü lö nö sen nagy ha -
tást gya ko rolt rá a fi lo zó fus JohannAugustEber-
hard (1739–1809), s ma ga is el kö te le zett ku ta -
tó ja lett a gö rög nyelv nek és Kant fi lo zó fi á já nak.

Mint há zi ta ní tó és ki se gí tő pré di ká tor kezd -
te meg szol gá la tát, míg nem Ber lin hí res Cha -
ri té kór há zá nak re for má tus pré di ká to rá vá vá -
lasz tot ták. En nek kö szön he tő en szo ros kap cso -
lat ba ke rült kü lön bö ző ér tel mi sé gi kö rök kel, iro -
dal mi sza lo nok kal, ame lyek so ra i ban ott ta lál -
juk a ne ves írót és kul túr fi lo zó fust, Friedrich
Schlegelt (1772–1829) vagy a ro man ti ka je les kép -
vi se lő jét, Novalist (1772–1801). Az 1799-ben ere -
de ti leg név te le nül pub li kált, Avallásról–Be-
szédekaműveltekhezmegvetőikközött cí mű mű -
ve egy szer re hí res sé tet te az if jú teo ló gust. 

Az or to do xiá val, a me ta fi zi ká val és a fel vi lá -
go sult mo rál fi lo zó fi á val szem ben ál ta la meg hir -

de tett val lá si füg get len ség mint „a vég te len ér -
tel me és za ma ta”, il let ve az uni ver zum „szem -
lé lé se és ér zé se” új faj ta, me rész pers pek tí vá kat
nyi tott a val lás ere de té re néz ve. Ez zel pá ro sult
az Is ten és a hal ha tat lan ság gon do lat kö ré ről, a
val lá sos ne ve lés ről, a val lá si kö zös ség struk tú -
rá já ról, va la mint a val lás tör té net és a ke resz tyén -
ség ide á lis né ze te i ről al ko tott új lá tás mód ja. Már
eb ben a ko rai mű vé ben fel fe dez het jük a tel jes
sch lei er ma che ri élet mű csí rá ját.

Két év ud va ri pré di ká tor sá got kö ve tő en
(Stolp ban) 1804-ben meg hí vást ka pott a

Hal lei Egye tem rend sze res teo ló gi ai
tan szé ké re. Er re az idő szak ra da tál ha -

tó ké sőb bi mű ve i ben meg je lent gon -
do la ta i nak kör vo na la zó dá sa. Elő -
adá sa i ban vé gig ma gya ráz ta az Új-
szövetségmajd min den ira tát. Pub -
li ká ci ó i val nagy ban hoz zá já rult az
új tes ta men tu mi tör té net-kri ti kai
ku ta tás hoz. Ami kor vé gül a ber li -

ni Szent há rom ság-temp lom re for -
má tus pré di ká to ra és az újon nan ala -

pí tott Ber li ni Egye tem ta ná ra lett, e két
hi va tal be töl té sé vel vég ér vé nye sen meg ta -

lál ta a he lyét. A Po rosz Tu do má nyos Aka dé mia
fi lo zó fi ai ta go za tá nak tag ja lé vén Fichte (1762–
1814) és Hegel (1770–1831) mel lett a teo ló gi ai fa -
kul tá son túl a fi lo zó fi a in is tar tott elő adá so kat.

Sch lei er ma cher élet mű vét már kor tár sai
kor szak al ko tó nak ér té kel ték. Fi lo zó fi ai mű vei
(Esztétika,Hermeneutika,Pedagógia) és rend -
sze res teo ló gi ai mű vei (Keresztyénerkölcstan,
Ateológiaitanulmányokrövidfoglalata vagy
a for ra dal mi újí tá so kat tar tal ma zó Akeresztyén
hitbemutatásaösszefüggésbenazevangélikus
egyházalapelveivel) elő re mu ta tó mó don mind-
mind ar ról ta nús kod nak, hogy az ele ink ál tal el -
kez dett re for má ci ót szün te len foly tat nunk kell. 

Élet mű vé nek uni ver za li tá sa és irány adó el -
kép ze lé sei új ala pok ra he lyez ték a kü lön bö ző tu -
do mány te rü le te ket. Ha tá sa a vér zi va ta ros 20.
szá za don át ível ve mind má ig érez he tő. Ezért a
száz nyolc van év vel ez előtt (1834. feb ru ár 12-én)
el hunyt, nagy for má tu mú teo ló gust egy ál ta lán
nem túl zás az új ko ri pro tes táns ke resz tyén ség
klasszi ku sá nak ne vez ni.

g Dr. Blázy Ár pád

Az új ko ri pro tes táns 
ke resz tyén ség klasszi ku sa

FriedrichSchleiermacheremlékezete
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b Pla ká tok töm ke le ge hir det te a
Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim -
ná zi um fo lyo só in em ber és ter mé -
szet har mo ni kus együtt élé sé nek
üze ne tét. Az öko is ko lá ban nem
min den ap ro pó nél kül ke rült kö -
zép pont ba a múlt hé ten a víz té má -
ja… A csap ból is a Fa sor fo lyik? –
te he ti fel a kér dést az ava tat lan ol -
va só. A zöld Zug ló ban el he lyez ke -
dő, ne vé ben is zöld Fa sor csu pa jó
ügy mel lé áll. Ez út tal hét eu ró pai
is ko la har minc hét di ák ját, il let ve
ta ná ra i kat lát ta ven dé gül az in téz -
mény feb ru ár 10-től a hét vé gé ig
egy eu ró pai uni ós kör nye zet vé dő
pro jekt ke re té ben. A 18. szá za di út -
tö rő pe da gó gus ról, Jo han nes Amos
Co me ni us ról el ne ve zett, két éves
nem zet kö zi prog ram ötö dik ál lo -
má sa a ma gyar or szá gi. A nem zet -
kö zi „di ák meg moz du lás ról” Haj -
dó Ákos is ko la igaz ga tót és Fa bi -
ny Ka ta lin nyelv ta nárt, a prog ram
ko or di ná to rát kér dez tük, to váb -
bá a fran cia, a lit ván, a né met, az
olasz, a por tu gál, a svéd, a tö rök
és a ha zai részt ve vők „vi zi o ná lá -
sa it” fi gyel tük…

„li fel ong lear ning”
Az an gol és né met nyel vű pro jekt,
ahogy a prog ram „cím ké je” is hir de ti,
az élet hosszig tar tó ta nu lás („li fel ong
lear ning”) mel lett te szi le vok sát. A kör -
nye zet tu da tos szem lé let ki ala kí tá sa
fon tos sze re pet kap – ahogy er ről az
igaz ga tó be szá molt – a fa so ri gim ná -
zi um éle té ben. És nem ma rad meg az
el mé let szint jén. A min den na pok ban
is igye kez nek al kal maz ni a fa so ri ak: sze -
lek tí ven gyűj tik a hul la dé kot, il let ve tö -
rek sze nek az ener gia ta ka ré kos ság ra. 

Nem ré gi ben egy szin tén eu ró pai
uni ós tá mo ga tá sú ge opá lyá za tot is el -

nyer tek, mely nek ered mé nye képp fű -
tés kor sze rű sí tés re, nyí lás zá ró cse ré -
re, hom lok za ti szi ge te lés re és nap ele -
mek föl sze re lé sé re is sor ke rül het
majd az is ko lá ban. 

tűz, víz, föld, le ve gő
Nem a jól is mert kis is ko lásjá ték ról van
szó. Ezek elől a té mák elől a mai vi lág -
ban már nem ugor ha tunk el egy -
könnyen. A Comenius pro jekt – tud -
hat tuk meg Fa bi ny Ka ta lin tól – mind
a négy elem kö ré cso por to sít egy-egy
ta lál ko zót. A be mu tat ko zó al ka lom
Bor deaux-ban volt, ezen a nyolc eu -
ró pai is ko la igaz ga tói is je len vol tak.
Az tán a tűz elem kö rül já rá sá ra ke rült
sor, mely nek kap csán az ener gi á ról és
az ener gia fo gyasz tá si szo ká sok ról
gon dol kod hat tak el a részt ve vők. 

A le ve gő tisz ta sá gá nak fon tos sá ga is
té ma volt egy ké sőb bi ta lál ko zón, a leg -
utób bin pe dig – kö zép pont ban a föld
elem mel – a sze me te lés ről és kö vet kez -
mé nye i ről hall hat tak a di á kok. Hogy a
víz elem épp a ma gyar or szá gi ta lál ko -
zón ke rült sor ra, an nak a ha zai szer ve -
zők kü lön örül tek, hisz or szá gunk –
Bu da pest kü lö nö sen is – mél tán hí res
a „vi ze i ről”, for rá sa i ról, für dő i ről. 

élő víz
Bár a prog ram nem ki fe je zet ten val -
lá sos szel le mi sé gű, a te rem tett ség vé -
del me je gyé ben még is csak rá lel he tünk
bib li kus di men zi ó i ra is. GáncsPéter
evan gé li kus el nök-püs pök a prog -
ram so ro za tot meg nyi tó áhí ta tá ban
az élő víz meg íz le lé sé re hív ta a fi a ta -
lo kat. (Bár az itt ven dé ges ke dő ta ná -
ro kat ví zi tú ra he lyett – hogy, hogy

nem – bor tú rá ra vit ték a fa so ri ak az
olasz, fran cia és por tu gál bo ro kat
etye ki ek kel fe led te tő szán dék kal.) 

víz íz
A víz nem csak egy sze rű szomj ol tó.
Át lát szó, jel leg te len fo lya dék. Nem
csu pán a lét fenn tar tá sunk hoz szük sé -
ges a na pi két, két és fél li ter nyi
mennyi ség ben aján lott ital. A víz nek
– ahogy a Co me ni us-pro jekt ben ki de -
rült – kü lön le ges, egye di ka rak te re van.
Sőt mond hat juk: min den víz „ha zai”
va la mi kép pen. Min den víz lo kál pat ri -
ó ta. Sőt min den víz „na ci o na lis ta”! 

A fa so ri na pok ra a ven dég di á kok
hoz ták ma guk kal a ha zai vi zü ket ku -

lacs ban –  mely gesz tus so ka kat em lé -
kez tet he tett a 2012-es Szél ró zsa „Me -
ríts!” szlo gen jé re – , és össze ve tet ték a

mi ha za ink kal. A pén tek reg ge li la bor -
mun kák egyi ke a „víz kós to lás” volt. Be -
kö tött szem mel kel lett rá is mer ni ük a
di á kok nak a sok kis po hár ba ön tött fo -
lya dék kö zül a sa ját vi zük re. Bi zony,
van még mit fi no mí ta ni ízl(el)ésün kön.
Van mit meg ta nul ni a víz től, amely
nem har sá nyan, mell dön get ve, ha -
nem át lát szón, fo lyé ko nyan vagy épp

lé gi e sen pá ro log va hir det va la mi egé -
szen sa já to sat. 

mo sza to lás-ma sza to lás
Aki kül sős ként csöp pent a csü tör tök
reg ge li, Lip tay-la bor ban he lyet ka -
pott elő adás ra, az bi zony rán col hat ta
a szem öl dö két. Min den fé le mik rosz -
ko pi kus mi cso dát lát ha tott la tin kriksz -

krak szok kal a ki ve tí tőn, a ki ve tí tő
előtt pe dig egy fi a tal, mo soly gós ma -
te ma ti ka–bio ló gia szakos ta nár, Lovas
Eszterma gya rá zott len dü le te sen (al-
sóképünkön).Mint ké sőbb ki de rült, a
ba la to ni mo szat vi lág volt a té ma, eh -
hez kel let tek a tu do má nyos ki fe je zé sek
és a tu do má nyos esz kö zök. A di á kok -
nak lát ha tó lag nem oko zott prob lé mát
a Ba la ton ban tör té nő el me rü lés. 

a du ná nál
Ha dinnye héj úszá sá nak néz de gé lé sé -
re nem is volt ide jük a co me ni u so sok -
nak, meg már tóz tak a Szé che nyi für dő -
ben, meg néz ték a Gel lért für dőt, és ez
utób bi nak a föld alat ti ős for rá sát is fel -
ke res ték. Lá to ga tást tet tek a Par la ment -
ben is, va la mint Esz ter gom ba, a Du na
Mú ze um ba is be tér tek. Láb nyo mu kat
a Du na part ján hagy ták, re mél ve, az
öko ló gi a i lag nem szá mít óri ás nak. 

g Ki nyik Ani ta

Mi fo lyik itt?
Comenius-találkozóavízrőlaFasorban

mozaik
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Elő adás-so ro zat a Rá day Kol lé gi um
dísz ter mé ben (Bu da pest IX. ker.,
Rá day u. 28.) hét fői es té ken 18 órai
kez det tel. Elő adó: dr.PálhegyiFerenc.
Az elő adá sok idő pont ja és té má ja:

Március10.– A kap cso lat ápo lás =
fo lya ma tos sze re tet köz lés. • Márci-
us17. – Ami re min den nő nek szük -
sé ge van: gon dos ko dás, meg ér tés,
biz ton ság. • Március 24. – Ami re

min den fér fi nak szük sé ge van: bi za -
lom, el is me rés, meg erő sí tés. • Már-
cius31.– Gya ko ri kom mu ni ká ci ós
fél re ér té sek. • Április7.– Há bo rú, hi -
deg há bo rú és tar tós bé ke.

h i r d e T é s e K

„Ma,haazőhangjáthalljátok,neke-
ményítsétekmegaszíveteket.” (Zsid 3,15)

Hat va nad he té ben az Útmutató reg -
ge li s he ti igéi Is ten szent igé jé nek e
föl di sor sá ról szól nak, s üze nik: böjt -
elő ben jus sunk el a lel ki sü ket ség ből
az ige hal lá sá ra. Kér jük is: Exur ge Do -
mi ne – „Serkenjfel!…Uram!Siesssegítségünkre!Váltsmegminketirgalmad-
ból!” (Zsolt 44,24.27) Én „ki ál tok a ma gas sá gos Is ten hez, ő mel lém áll min -
den kor” (GyLK 712). Ré gen „Is ten sok szor és sok fé le kép pen szólt az atyák -
hoz a pró fé ták ál tal, ezek ben az utol só idők ben pe dig az ő Fia ál tal szólt hoz -
zánk” (Zsid 1,1.2; LK). „Meg ne vesd az igét – fi gyel mez tet he ti igénk kap csán
Luther. – Most még min den nap ma, ami kor Is ten hal lat ja ma gát ná lunk, ki -
ált és hív, hogy el ne sza lasszuk az al kal mat. Hogy ne kel le ne hát mély sé ges
há lá val kö szö ne tet mon da nunk ek ko ra ke gye le mért.” Jé zus a mag ve tő pél dá -
za tá val Is ten igé jé nek négy fé le sor sá ról szól: „Némelyikpedigajóföldbeesett,
ésamikorfelnövekedett,százszorostermésthozott.”„…azokigazésjószívvel
hallgatjákazigét,megistartják,éstermésthoznakállhatatossággal.”„Aki-
nekvanfüleahallásra,hallja!” (Lk 8,8.15) „MertIstenigéjeélőésható,éle-
sebbmindenkétélűkardnál…,ésmegítéliaszívgondolataitésszándékait.”
(Zsid 4,12) Mó zes ar ra in tet te né pét, „hogytartsákmegésteljesítsékenneka
törvénynekmindenigéjét!Mertnemüresbeszédazszámotokra,haneméle-
tetjelentnektek.” (5Móz 32,46–47) Ő lát hat ta az ige el uta sí tá sát is, mi kor az
Úr is ten ko nok ká tet te a fá raó szí vét. Ő „nemhallgatrátok,amígránemte-
szemkezemetEgyiptomra”.Áron cso dái el le né re „afáraószíve…keményma-
radt,ésnemhallgatottrájuk”. (2Móz 7,4.13) Ezt él het te át Jé zus is, mi kor Ná -
zá ret ben ta ní tott a zsi na gó gá ban. „Ésmegbotránkoztakbenne.(…)Csodál-
kozottishitetlenségükön.(…)»Nemvetikmegaprófétátmásutt,csakaha-
zájában…«” (Mk 6,3.6.4) Urunk ta nít: ami lyen a fa, olyan a gyü möl cse: „Mert
mindenfátagyümölcsérőllehetmegismerni.”Nem csak meg hal la nunk, de cse -
le ked nünk is kell Is ten igé jét! „Miértmondjátoknekem:Uram,Uram,hanem
teszitek,amitmondok?” – kér di Jé zus, és kö ve ten dő pél dát ajánl: „Akihoz-
zámjön,halljabeszédeimet,ésazokszerintcselekszik…Hasonlóahhozaház-
építőemberhez,akileásott,mélyrehatolt,ésakőszikláraalapozott…” (Lk
6,44.46–48) Mi is a lel ki kő szik lá ra ala poz tuk örök ké va ló éle tün ket? Ő kér:
„Amígnálatokvanavilágosság,higgyetekavilágosságban,hogyavilágosság
fiailegyetek!” (Jn 12,36) Ám mi ne be csül jük több re az em be rek től nyer he tő
di cső sé get az Is ten di cső sé gé nél, mert ép pen ez éle tünk cél ja: az Úr is ten di -
cső í té se egész élet foly ta tá sunk kal. Jé zus a mus tár mag és a ko vász pél dá za -
tá val is a mennyek or szá gá ról szólt, hogy be tel je sed jék Ászáf pró fé ci á ja (lásd
Zsolt 78,2): „Példázatokranyitommegszámat,ésavilágkezdeteótarejtett
dolgokatjelentekki.” (Mt 13,35) De mi ne le gyünk sü ke tek Urunk sza vá nak meg -
hal lá sá ra, ha nem kér jük: „A te szent igéd ve zes sen / Éle tem nek út ja in” (EÉ
368,3), mert az én „lábamelőttmécsesateigéd” (Zsolt 119,105). 

g Ga rai And rás

HE TI úT RA VA LÓpár kap cso lat-ápo ló kur zus

a
 s

z
e

r
z

ő
 f

e
lv

é
T

e
le

i

Afasorivízierőmű



 e 2014. február 23. Evangélikus Élet

evangélikus élet – A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja
E-mail: evelet@lutheran.hu. • EvÉlet on-line: www.evangelikuselet.hu. • Hirdetésfelvétel: hirdetes@evelet.hu.
Előfizetés: elofizetes@evelet.hu. • Szer kesz tő ség: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-1108, 20/824-5519; fax: 1/486-1195.
Szer kesz tő sé gi titkár (előfizetési és hirdetési ügyek referense): Balla Mária (maria.balla@lu the ran.hu). 
Fő szer kesz tő: T. Pin tér Ká roly (ka roly.pin ter@lu the ran.hu). 
Olva só szer kesz tő: Dob so nyi Sán dor (san dor.dob so nyi@lu the ran.hu). Korrektor: Fedor Sára (sara.fedor@lutheran.hu).
Ter ve ző szer kesztő / EvÉlet on-line: Károly György Tamás (evelet@kgyt.hu). 
Munkatárs: Kinyik Anita (kinyik.anita@lutheran.hu). Rovatvezetők: dr. Hafenscher Károly – Régi-új liturgikus sarok
(hafo@lutheran.hu), Ken deh K. Pé ter – Oratio oecume ni ca (pe ter.ken deh@lu the ran.hu), Véghe lyi An tal – A va sár nap igé je 
(antal.veg he lyi@lu the ran.hu). Szerkesztőbizottság: Adámi Mária, B. Walkó György, dr. Fabiny Tamás, Horváth-Hegyi
Áron, Kendeh K. Péter, Kiss Miklós, Orosz Gábor Viktor, Prőhle Gergely, Radosné Lengyel Anna, T. Pintér Károly.

Ki ad ja a Lu ther Ki adó (ki ado@lu the ran.hu), 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-5478, 1/486-1228, 20/824-5518; fax: 1/486-
1229. Fe le lős ki adó: Ken deh K. Pé ter (pe ter.ken deh@lu the ran.hu). Nyom dai elő ál lí tás: Konsilo Kft. (1022 Budapest, Tapolcsányi
u. 6.). Felelős vezető: Nagy Zoltán. Áru sít ja a ki adó. Terjeszti a Magyar Posta Zrt. Terjesztési ügyekben rek la má ció a Magyar
Posta Zrt. Hírlapüzletág ingyenes telefonszámán: +36-80/444-444 és a Luther Kiadónál. • IN DEX 25 211, ISSN 0133-1302.

Elő fi zet he tő köz vet le nül a ki adó nál vagy pos ta utal vá nyon. Az elő fi ze té si díj bel föl dön (illetve Románia és Szlovákia
területén) ne gyed év re 3575 Ft, fél év re 7150 Ft, egy év re 14 300 Ft, európai országba egy évre 48 100 Ft (172 euró), egyéb
külföldi országba egy évre 56 320 Ft (201 euró). Csak a min den hó nap 15-ig be ér ke ző le mon dá so kat tud juk az azt kö ve tő
hó nap el se jé vel regisztrálni, el len ke ző eset ben még egy hó na pig jár az új ság. Be kül dött kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem
kül dünk vissza. Az adott lap szám ba szánt kéz ira to kat a meg elő ző hét csü tör tö ké ig kér jük le ad ni! A hét fő dél utá ni lap zár ta kor
ki zá ró lag a hét  vé gi ese mé nyek kel össze füg gő (és a szer kesz tő ség gel elő ze te sen egyez te tett) írá so kat tud juk fi gye lem be ven ni.
Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk.

VASÁRNAP

8.00 / Civil Rádió (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(civilradio.hu)
9.30 / ZDF (német)
Evangélikusistentisztelet
9.30 / Mezzo Tv
Bach:h-mollmise
9.40 / M1
Evangélikusifjúságiműsor
9.50 / M1
Útmutató
12.00 / Nemzetiségi adások
Déliharangszóasoproni
evangélikustemplomból
13.00 / Viasat History
AzéletJézusidejében
(amerikai dokumentumfilm-
sorozat)
21.00 / Bartók rádió
JanHoraorgonál
0.15 / Duna World
Istenkezében

HÉTFŐ

5.15 / M1
Hajnaligondolatok
6.00 / Bartók rádió
Muzsikálóreggel
9.40 / Duna Tv
Élőegyház
(vallási híradó)
10.10 / Duna Tv
Istenkezében
13.24 / Kossuth rádió
Rádiószínház
Petőfi Sándor versei
13.30 / Kossuth rádió
ErősváramiIstenünk!
Az evangélikus egyház
félórája
21.25 / Duna Tv
Elhallgatottgyalázat
(magyar dokumentumfilm)
22.00 / Bartók rádió
Dzsesszkoncertek
Debreceni dzsessznapok
2013
A Nigun Quartet játszik

KEDD

18.20 / Duna World
Duna-anziksz
Felhőket pihentető hegycsúcsok
és fortyogó Duna
20.00 / Pax Tv
Kút(élő interaktív műsor)
Műsorvezető: Deák László
evangélikus lelkész
20.00 / Corvinus Rádió
(Sopron)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
20.11 / Kossuth rádió
Belépő(kulturális magazin)
21.40 / Duna Tv
Drágabesúgottbarátaim
(magyar játékfilm, 2012) (91’)
1.50 / Tv2
Perlasca:
Egyigazembertörténete
(magyar–olasz film, 2002)
(124’)

SZERDA

11.33 / Kossuth rádió
Vendégaháznál
13.30 / Kossuth rádió
,,Tebennedbíztunk
eleitőlfogva...’’
A református egyház félórája
14.30 / Bartók rádió
Népzene–fiatalokhangja
Muzsikáló Erdély
15.55 / Duna World
Baptistamagazin
19.55 / Duna World
Hogyvolt?!
Sinkovits Imre
21.10 / M1
OntheSpot
(dokumentumfilm)
Diktátorok gyermekei
21.35 / Duna Tv
Vakond
(lengyel játékfilm, 2011) (105’)
23.45 / Duna Tv
Éltetővíz
(kanadai dokumentumfilm)

CSÜTÖRTÖK

9.30 / Duna Tv
Magyartörténelmi
arcképcsarnok
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Lorántffy Zsuzsanna
10.00 / Bartók rádió
Hang-fogó
Händel: Salamon (részlet)
15.10 / Kossuth rádió
Almaésfája
(portréműsor)
21.00 / HBO
Kismadarak
(amerikai filmdráma, 2011) (92’)
21.40 / Duna Tv
Retúr
(magyarjátékfilm,1996) (85’)
22.45 / M1
Rejtélyes20.század
Kun Miklós történész műsora
23.35 / Duna Tv
MüpArtClassic
Händel: Messiás (oratórium)

PÉNTEK

8.35 / Duna Tv
Lyukasóra (irodalmiműsor)
10.00 / Pax Tv
Megálló2013–
Keresztmetszet-koncert
13.14 / Bartók rádió
Franck:a-mollkorál
Wolfgang Kogert játszik 
a pécsi bazilika orgonáján
13.30 / Kossuth rádió
AzÚrközel!
A baptista egyház félróája
14.30 / Duna World
Szerelmesföldrajz
Gryllus Dániel
21.35 / Duna Tv
Hóvirágünnep
(cseh játékfilm, 1983) (83’)
22.55 / M1
Verssorazutcazajban
Lackfi János
23.20 / Duna Tv
Júliaésaszellemek
(olasz játékfilm, 1983) (130’)

SZOMBAT

5.50 / Duna Tv
...Ésmégegymilliólépés
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Somogyország déli tájain
7.40 / Duna Tv
Élőegyház(vallási híradó)
12.00 / Kossuth rádió
Déliharangszóavadosfai
evangélikustemplomból
16.00 / Pax Tv
Királyoktörténete
Saul, Dávid, Salamon
17.35 / M1
Gasztroangyal
Zsidó konyha
20.20 / M1
Mavericks–
Aholahullámokszületnek
(amerikai film, 2012) (112’)
21.35 / Duna Tv
TwistOliver
(angol–cseh–francia–olasz
játékfilm, 2005) (125’)

VASÁRNAP

9.30 / Bartók rádió
MusicaSacra
(egyházzeneimagazin)
10.04 / Kossuth rádió
Evangélikusistentisztelet
közvetítéseSzentgotthárdról
Igét hirdet: 
Kollerné Loós Zsuzsanna
lelkész
11.10 / M1
Reformátusmagazin
11.35 / M1
Evangélikusifjúságiműsor
11.45 / M1
Balaton-felvidéki református
templomok
12.00 / Kossuth rádió
Déliharangszóanemescsói
evangélikustemplomból
12.35 / Duna Tv
Ízőrzők
21.40 / Duna Tv
Hannibáltanárúr
(magyar játékfilm ,1956) (88’)

VASáRnAPTÓL VASáRnAPIg
Ajánlóarádióésatelevízióműsoraibólfebruár23-átólmárcius2-áig

va sár nap (feb ru ár 23.)
Sokbajériazigazat,devalamennyibőlkimentiazÚr.Zsolt 34,20 (2Kor 4,8–
9; Lk 8,4–8/9–15/; Zsid 4,12–13; Zsolt 99) Mi vel a baj, a fáj da lom, a szen ve -
dés min den em ber éle té nek ré sze, ezért min den ki al kal maz va la mi lyen stra -
té gi át, hasz nál va la mi lyen esz közt, ke res egy szá má ra hasz nál ha tó ka pasz -
ko dót, amely se gít a szen ve dést va la mi lyen mó don el hor doz ni. Az én sze -
mé lyes stra té gi ám an nak be lá tá sa és el fo ga dá sa, hogy ve lem is meg tör tén -
het bár mi, ami más sal is meg tör tén het. Ez így igaz sá gos, mél tá nyos, em be -
ri. Nem ké rem, nem vá rom, hogy a Min den ha tó ki vé te le zett bá nás mód ban
ré sze sít sen. Csak fog jon erő sen, és el ne eresszen!

Hét fő (feb ru ár 24.)
Míghallgattam,kiszáradtakcsontjaim…Mertéjjel-nappalrámnehezedettke-
zed…Megvallottamnekedvétkemet. Zsolt 32,3–5 (Ef 4,22–23; 5Móz 32,44–47;
Ef 4,25–32) Mi tör tén ne a vi lág gal, ha egé szen el tűn ne be lő le a hit, ha az Is ten nem
lé tez ne töb bé egyet len em ber szá má ra sem? Nem má sok bű nei ül döz né nek sö -
tét ut cá kon ben nün ket, nem egy mást ker get nénk, ha nem sa ját ránk ne he ze dő
vét ke ink sú lya alatt tá mo lyog nánk ma gá nyo san, ki szá radt cson tok kal és ki szá -
radt lé lek kel. Ha töb bé nem lé tez ne szá munk ra az, aki előtt le rak hat juk a bű ne -
in ket. Olyan len ne a vi lág, mint egy gyö nyö rű en meg épí tett pa lo ta, amely nek fo -
lyo só in bo lyong va hi á ba ke res nénk – bo csá na tot ké rek – a mel lék he lyi sé get.

kedd (feb ru ár 25.)
Én,énvagyokazÚr,rajtamkívülnincsszabadító.Ézs 43,11 (Ef 1,17; 2Móz 7,1–
13; Ef 5,1–14) Is ten nek rend kí vül erős az egó ja, vagy is az én je. Min den al ka lom -
mal, ami kor ki je len ti ma gát a Bib lia Is te ne, ez az erős én ké pe zi az alap ját, for -
rá sát min den tő le szár ma zó ki je len tés nek. Is ten én je a lé te zés mag va, amely kö -
ré épül ve ta lál ja meg min den a ma ga he lyét, sze re pét, és kap ja meg sa ját én -
jét. Ahogy a kis gyer mek én jét a szü lő én je, a fér jét a fe le sé géé, a fe le sé gét a fér -
jéé, úgy ad ja meg, hoz za lét re, őr zi és tart ja em be ri énün ket ez az örök től fog -
va lé te ző is te ni én. A va ló di ön ma gunk ká vá lás, énünk re ta lá lás gyö nyö rű mon -
da ta a Ta má sé, ahogy térdre rogy a fel tá ma dott előtt: „ÉnUram,ésénIstenem!”

Szer da (feb ru ár 26.)
HatalmánakerejévelfeltámasztottaKrisztustahalálból,ésjobbjáraültettea
mennyekben,feljebbmindenméltóságnáléshatalmasságnál,mindenerőnél
ésuralomnál,sőtmindennévnélis,amelyetsegítségülhívnak,nemcsakebben
avilágban,hanemazeljövendőbenis. Ef 1,20–21 (1Sám 2,10b; Mk 6,1–6; Ef
5,15–20) Szá mom ra az, hogy Is ten Jé zust fel tá masz tot ta a ha lál ból, ma ga mel -
lé vet te, és jobb já ra ül tet te, el ső sor ban azt je len ti, hogy Is ten iga zol ta, „hi te -
le sí tet te”, hogy ő va ló ban olyan, ő va ló ban az, ami lyen nek és aki nek őt a ná -
zá re ti Jé zus ve lünk meg is mer tet te, ne künk meg mu tat ta, kö zöt tünk meg él te. 

csü tör tök (feb ru ár 27.)
BéküljetekmegazIstennel! 2Kor 5,20 (5Móz 30,19; Lk 6,43–49; Ef 5,21–33)
Ket ten vol tak test vé rek, két fiú. Va la min egy szer össze vesz tek le gény ko ruk -
ban; hogy min, ar ra már nem is em lé kez tek. Őriz ték a ha ra got vé gig egész
éle tük ben. Meg öre ged tek úgy, hogy év ti ze de ken át nem be szél tek egy más -
sal. Egyi kük sú lyos be teg lett. A má sik üzent a pap pal, hogy le gyen elég a bé -
két len ség ből, jön ne a be teg hez lá to ga tó ba. „Ha ed dig jó vót így, ez tán is jó
lesz” – hang zott a bé ke job bot el uta sí tó vá lasz. Hi á ba akart bé kül ni az egyik
fél, a bé kes ség hez a má sik fél is kell…

pén tek (feb ru ár 28.)
Jézusmondja:„Szeressétekellenségeiteket,tegyetekjótazokkal,akikgyűlöl-
nektiteket;áldjátokazokat,akikátkoznak,ésimádkozzatokazokért,akikbán-
talmaznaktiteket.” Lk 6,27–28 (1Sám 24,20; Jn 12,34–36/37–42/; Ef 6,1–4)
Fé lig-med dig meg csi nál ni va la mit ál ta lá ban nincs ér tel me. Sőt ha va la mit
nem tu dunk be fe jez ni, vé gig csi nál ni, sok szor jobb be le sem kez de ni. Fe les -
le ges a fo lyó kö ze pé ig hi dat épí te ni, mi több, egye ne sen ve szé lyes. Ke resz -
tyén sé günk meg élé sé nek túl só part ja, vég ső pont ja az el len ség sze re tet. A tel -
jes sze re tet. Ahogy Is ten is sze ret ben nün ket. Ahogy az ál ta la fe lénk épí tett
híd túl só part ja, vég ső pont ja, utol só pil lé re a vér szom jas tö meg kö ze pén fel -
ál lí tott gol go tai ke reszt.

Szom bat (már ci us 1.)
ÍgyszólazÚr:Mivelragaszkodikhozzám,megmentemőt. Zsolt 91,14 (Lk
22,42–43; Mt 13,31–35; Ef 6,5–9) Nem a ra gasz ko dá so mon mú lik. Ak kor is
meg ment, ha nem ra gasz ko dom hoz zá. De ha ra gasz ko dom hoz zá, ész re is
ve szem. Ne ki tu laj do ní tom me ne kü lé se met, meg ma ra dá so mat. Nem azt mon -
dom, hogy sze ren csém volt. Azt sem, hogy ezt meg úsz tam. Azt meg vég -
képp nem, hogy ezt ügye sen meg ol dot tam. Ha nem azt mon dom, ének lem
in kább: „Az élő Is ten járt ve lem. / Ő ál dott, vé dett en gem. / Hű kar ja őr zött
szün te len. / Meg óv ta tes tem, lel kem. / Ő volt, ki hí ven hor do zott. / Ő volt,
ki meg vi dá mí tott, / S mind ed dig meg se gí tett!” (EÉ 349/1)

g Né meth Zol tán
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APRÓHIRDETÉS

Templomok, templomtornyok fel -
újí tása, villámvédelem kiépítése.
29 év referenciával. Bede László,
30/943-5089.

HIRDETÉSEK

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.

GyÁSZ JE LEN TÉS
Szo mo rú an, de a fel tá ma dás hi -
té vel ad juk hí rül, hogy Somogyi
Edit vas dip lo más pe da gó gus, a
sop ro ni evan gé li kus gyü le ke zet
egy ko ri pres bi te re és jegy ző je, a
Fabri ci us End re Evan gé li kus Sze -
re tet ott hon la kó ja feb ru ár 6-án,
éle té nek 91. évé ben ha za tért Te -
rem tő jé hez. Ál do za tos, so ka kat
gaz da gí tó éle te után a sop ro ni
evan gé li kus te me tő ben vet tünk
bú csút sze ret tünk től. A re mény -
ség igé it MihácsiLajos lel kész hir -
det te Róm 6,23 alap ján: „Abűn
zsoldjaahalál,azIstenkegyelmi
ajándékapedigazörökéletKrisz-
tusJézusban,amiUrunkban.”

ke resz tény ér tel mi sé gi fó rum bu da hegy vi dé ken
A Ke resz tény Ér tel mi sé gi Fó rum kö vet ke ző al kal mán a bu da hegy vi dé -
ki evan gé li kus temp lom ban (Bu da pest XII. ker., Kék Go lyó u. 17.) feb -
ru ár 24-én, 18.30-kor Média,kommunikáció–ma cím mel pó di um be -
szél ge tést tar tunk FábriGyörgy egy ház ke rü le ti fel ügye lő vel.

evan gé li kus mű so rok 
a ma gyar te le ví zi ó ban
Evangélikusifjúságiműsort lát ha -
tunk feb ru ár 23-án, va sár nap az
M1-en 9.40-kor. Az adást feb ru -
ár 24-én, hét főn a Du na World
csa tor nán 16 óra kor meg is mét lik.

* * *

Az Útmutató cím mel feb ru ár 23-
án, va sár nap az M1-en 9.50-kor
kez dő dő mű sor ban SzimonJános
nyu gal ma zott sop ro ni lel kész szól
éle té ről, a né met aj kú ak ki te le pí -
té sé ről. Szer kesz tő-ri por ter Nagy
László, ren de ző HorváthTamás.

e v a n g e l i k u s e l e t . h u


