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„Ren ge teg a kér dés. Mi ért van az, hogy – 
a leg utób bi nép szám lá lás ada tai sze rint – az
összes nagy tör té nel mi egy ház ve szí tett lé lek -
számá ból? Mi ért van or szá gunk ban oly sok üres
temp lom? És hogy hogy a bap tis ták gya ra pod tak?”

Egyműködőfelekezet f 4.oldal

Szavazottazsinataköltségvetésről f 3.oldal
InterjúKameetanamíbiaipüspökkel f 5.oldal
Megújultabakonycsernyeitemplom f 6.oldal
Kosztolányi-idézetekésigézetek f 6.oldal
„Külföld”–lelkészszemmel f 8–9.oldal
Hordoznimásokterhét f 11.oldal

„…de át él tem ha son lót a ha tal mas 
dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán 
s a Ba la ton kö ze pén ma gá nyo san him bá ló zó
csó na kom ban, ami kor le tet tem az eve zőt.
»Egy sze rű en ve led va gyok, Uram.«”

Régi-újliturgikussarok f 2.oldal

„Kö zös tör té nel münk, a tér ké pe ken is 
jól lát ha tó föld raj zi kö zel sé günk, 
de a lel ki össze tar to zá sunk is in do kol ja
test vé ri kap cso la ta ink to vább épí té sé nek
szük sé ges sé gét.”
Ünnepiéshétköznapitestvériség f 3.oldal

Idén jegyzi új ra in du lá sá nak hu sza dik év for du ló ját a
Hon vé del mi Mi nisz té ri um (HM) Tá bo ri Lel ké szi Szol -
gá la ta. Ün ne pi ál lo mány gyű lé sü kön feb ru ár 19-én a bu -
da pes ti Ste fá nia-pa lo tá ban a szol gá lat ban részt ve vő fe -
le ke ze tek ve ze tő kép vi se lői is ér té kel ték a tör té nel mi egy -
há zak kal két év ti zed del ez előtt kö tött meg ál la po dást. A
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ré szé ről GáncsPé-
ter el nök-püs pök mon dott be szé det (képünkön).

Az ün nep i gyűlésen VarghaTamás, a Hon vé del mi Mi -
nisz té ri um par la men ti ál lam tit ká ra em lék la po kat adott át
mind azok nak, akik a tá bo ri lel ké szi szol gá lat alap ja it lét -
re hoz ták, fel té te le it meg te rem tet ték, s az évek fo lya mán te -

vé keny sé gét se gí tet ték és tá mo gat ták. Az év for du ló al kal -
má ból – „Téged,Isten,dicsérünk…” cím mel – ka to li kus és
pro tes táns egy há zi nép éne ke ket tar tal ma zó DVD-t is be -
mu tat tak, me lyen a veszp ré mi Légierőzenekar elő adá sá -
ban száz har minc ka to li kus és pro tes táns egy há zi éne ket rög -
zí tet tek kép ben és hang ban az or szág szá mos hí res temp -
lo má ban a HM Zrí nyi Non pro fit Kft. Ka to nai Film stú di -
ó já nak mun ka tár sai. A két le me zes, dísz cso ma go lás ban meg -
je lent ki ad vány egye dül ál ló, hi szen ko ráb ban még nem volt
ar ra pél da, hogy ka to na ze ne kar – sőt fú vós ze ne kar –
játsszon egy há zi éne ke ket – hang zott el a ren dez vé nyen.

g Bar cza Já nos felvétele

g Já kob Já nos 

Há la adás, öröm és kö szö net van a
szí vem ben. Há la adás, mert a tör té -
ne lem Ura, aki gyer me ke ként sze re ti
a ka to ná kat is, Je ri kó fa la i hoz ha son -
ló an le rom bol ta azo kat a fi zi kai és
lel ki ér te lem ben vett fa la kat, ame lyek
a hon vé de lem szol gá ló it el vá lasz tot -
ták a sza bad val lás gya kor lás le he tő -
sé gé től.

Öröm, mert a mö göt tünk ma radt
két év ti zed meg élt ese mé nyei, cso dái
be bi zo nyí tot ták, hogy a tá bo ri lel ké -
szek szol gá la ta – az egyé ni, va la mint
cso por tos lel ki gon do zás ré vén –
fon tos sze re pet tölt be a hon véd ség
mun ká já nak tá mo ga tá sá ban. 

És kö szö ne te met kell ki fe jez nem
mind azok nak, akik te vé ke nyen részt
vet tek a ’94-es új ra in du lás elő ké szí -
té sé ben. Gon do lok itt po li ti kai, ka -
to nai és egy há zi ol dal ról egy aránt
azok ra, akik szin te a sem mi ből ki in -
dul va újraélesztették a tá bo ri lel ké -
sze tet. 

Kü lön kö szö ne tet ér de mel nek a
kül föld ről ér ke zett se gí tő ke zek. Ne -
héz hely zet ben (1994–1998 kö zött)
rend kí vü li erő fe szí té se ket fej tet tek ki
az élet re kelt, de rö vid idő múl va sor -
va dás ra ítélt szol gá lat meg ma ra dá -
sa ér de ké ben. Eb ben ki ma gas ló tá -
mo ga tónk volt a né met tá bo ri lel ké -
szi szol gá lat. Mind a mai na pig sok
se gít sé get ka punk tő lük szak mai
vo na lon.

Mint min den újon nan ala kult
szer ve zet, a mi énk is szük ség sze rű -
en át kel lett, hogy es sen kü lön fé le
gyer mek be teg sé ge ken. A fel ada tok,
cé lok már az ele jén rög zít tet tek.
Azon ban ha mar vi lá gos sá vált Arany
János gon do la tá nak igaz sá ga: „Ket tős
úton ha lad az em be ri élet: / Egyik a
gya kor lat, má sik az el mé let…”

Alap ve tő fel té te lek, ki dol go zott
mun ka mód sze rek hi á nyoz tak. Öt le -
te, el vá rá sa ugyan min den ki nek volt,
de hogy mi len ne a jó dön tés, azt sen -
ki sem tud ta. Tud juk, jó dön té sek hez
csak ta pasz ta lat által le het hoz zá jut -
ni. Ta pasz ta lat hoz pe dig csak rossz
dön té sek árán jut el az em ber.

A leg jobb szán dék és út ke re sés
köz ben bi zony szám ta lan szor ke -
rül tünk zsák ut cák ba. Ez a fej lő dé si
sza kasz nem spó rol ha tó meg. Is ten
azon ban tü re lem mel ve ze tett ben -
nün ket a já rat lan úton, ide gen kör -
nye zet ben, gyak ran az élet-ha lál
mezs gyé jén. 

Az el ső tíz év a szol gá lat rend szer -
be il lesz té sé nek idő sza ka volt. Ér de -
kes mó don Is ten egé szen fur csa mó -
dot ta lált a fo lya mat fel gyor sí tá sára.
1996-ban el in dul tak a ka to nai misszi -
ós fel ada tok, ame lyek hez lel készt
kel lett biz to sí ta ni. Er re vég képp nem
vol tunk fel ké szül ve. Az ott hon tól
va ló tá vol ság, az össze zárt ság, a sors -
kö zös ség vál la lá sa azon ban új táv la -
to kat nyi tott meg előt tünk. 

A na pi élet mint egy ki pro vo kál ta
a lel ki gon do zást. Kü lön fé le szi tu á ci -
ók ban kö zel ről, a hely ze te ket meg élő -
ként lát tuk a prob lé má kat, me lyek -
re vá laszt vár tak tő lünk. Kény szer pá -
lyá ra ke rül tünk: ott már nem kel lett
elő adást tar ta ni a test-lé lek-szel lem
va ló sá gá ról. An nál in kább elő tér be
ke rült a bel ső ér té kek rend je. Pál
apos tol fel hí vá sát – „Erősödjetekmeg
abelsőemberben!”– a misszi ós kül -
de té sek el lá tá sa köz ben szol gá la tun -
kat for má ló erő ként él tük meg.

A má so dik tíz esz ten dő már az al -
kal ma zás ról szólt. Ki je lent het jük:
ma tisz tá ban van nak a ka to nák az zal,
mit vár hat nak el, mi ben kap hat nak
se gít sé get a lel ké szük től. Tud ják,
szol gá la tunk nem hely hez, ha nem lé -
lek hez kö tött. Ak kor is így van ez, ha
mun kánk sok ré tű sé ge gyak ran túl -
mu tat a hit élet dol ga in. 

Lel ki gon do zó ként meg ta pasz tal -
tuk, hogy az evan gé li um egé szen ap -
ró re pe dé se ken is ké pes át szi vá rog -
ni, s lel ki oxi gént jut tat hat azok nak,
akik lég men te sen el zárt ska tu lyák ban
élik nap ja i kat. Is ten től ka pott hig gadt
böl cses ség gel fej te get jük a tör vény
mel let ti ke gye lem, íté let he lyet ti sze -
re tet lé te zé sé nek meg fog ha tat lan
tit kát.

Aszerződandártábornok,protestáns
táboripüspök

Húszévekatonákközött

A má so dik vi lág há bo rú után – az ak ko ri rend szer és az egy há zak vi szo -
nya mi att – idő vel meg szűnt a ma gyar or szá gi tá bo ri lel ké szet. 1951-ben
hi va ta lo san már egy ka to na lel kész sem volt nyil ván tart va, 1955-ben pe -
dig nyug dí jaz ták az utol só volt tá bo ri lel készt is. 1994-ben az ak ko ri kor -
mánnyal kö tött meg ál la po dás alap ján új já ala kult a Hon vé del mi Mi nisz -
té ri um Tá bo ri Lel ké szi Szol gá lata, és min den tör té nel mi egy ház zal kü -
lön-kü lön meg ál la po dást kö töt tek. Így jött lét re a ka to li kus, il let ve a pro -
tes táns tá bo ri lel ké szi szol gá la ti ág – amely nek élén fel vált va re for má -
tus, il let ve evan gé li kus püs pök áll –, va la mint a tá bo ri rab bi ná tus.

Akár csak az el ső kö tet ese té ben,
nagy vá ra ko zás előz te meg az újabb
Há ló-kö tet meg je le né sét, amely ez -
út tal két egy ház ve ze tő, KáldyZoltán
püs pök és OttlykErnő teo ló gi ai ta -
nár, ké sőb bi püs pök tit kos szol gá -
la ti je len té se in ke resz tül mu tat -
ta be az ál lam biz ton ság gal fenn -
ál ló kap cso la tuk tör té ne tét és
te vé keny sé gük rész le te it kö zel
nyolc száz ol da lon. Kendeh K.
Péter, a Lu ther Ki adó igaz ga tó ja
kö szön töt te el ső ként az ér dek lő -
dő ket, majd a to váb bi ak ban há -
zi gaz da ként és mo de rá tor ként
szó lí tot ta a pul pi tus ra a ren dez -
vény elő adó it.

A könyv be mu ta tó kö szön tő be -
szé dét PrőhleGergely, a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház or -
szá gos fel ügye lő je in téz te a hall -
ga tó ság hoz (képünkön). Fel tet te a
kér dést, hogy le het-e egy ál ta lán
öröm te li nek ne vez ni egy ilyen
könyv meg je le né sét. Bol do gabb
or szá gok ban ilyen té mák kal egy ál ta -
lán nem fog lal koz nak, mi azon ban
nem ke rül het jük meg, hogy szem be -
néz zünk múl tunk nak az zal a fáj dal -
mas, ma is sok in du la tot ki vál tó ré -
szé vel, amely egy kor meg ha tá roz ta

min den nap ja in kat, és má ig ha tó kö -
vet kez mé nyei van nak.

Egy há zunk or szá gos fel ügye lő je
ki emel te, hogy nem csak az egy há zak
kö zött, de az egész ma gyar tár sa da -

lom ban az evan gé li kus egy ház je len -
leg az egyet len kö zös ség, amely fel vál -
lal ta, hogy a múlt rend szer dik ta tú rá -
já nak tit kos szol gá la tá val fenn ál ló kap -
cso la tát kö vet ke ze te sen fel ku tat ja, és
a nyil vá nos ság elé tár ja. És te szi ezt an -

nak ér de ké ben – hang sú lyoz ta –,
hogy ez ál tal meg te rem tőd jön az esé -
lye az egy há zon be lü li meg bé ké lés nek,
„tet te sek” és „ál do za tok” kö zöt ti ki en -
gesz te lő dés nek. Ez zel kap cso lat ban
egy há zunk el ső szá mú vi lá gi ve ze tő -
je sú lyos ag gá lyok nak is han got adott,
a tény fel tá rás fo lya ma ta és kö zös sé gi
re cep ci ó ja ugyan is ké te lye ket éb resz -
tett az egy ház ve ze tés tag ja i ban és a
meg bé ké lést le het sé ges nek tar tó hí -
vek ben, hogy ez a vég ső ki en gesz te -
lő dés egy ál ta lán le het sé ges-e. 

Az min den eset re nyil ván va ló vá
vált, hogy en nek a kö tet nek a meg je -
le né se után már nem le het „ál ta lá no -

sít va ügy nö köz ni”. Az or szá gos
fel ügye lő azt is ki je len tet te: a tény -
fel tá rás meg mu tat ja, hogy vol tak,
akik az ár tás szán dé ka nél kül ír ták
a je len té se i ket, és a be szer ve zés ál -
tal ma guk is ál do za tok ká let tek, s
ilyen for má ban – ab szurd mó don
– se gí tet ték az egy ház túl élé sét.

Prőh le Ger gely utalt azok ra az
egy há zon be lü li – rend re he ves ér -
zel me ket és in du la to kat ger jesz tő
– vi ták ra, ame lyek so rán so kan
kép vi se lik azt az ál lás pon tot, hogy
az egy ház nak nem az ilyen jel le gű
tény fel tá rás a fel ada ta, ha nem az
evan gé li um hir de té se. Ez zel a vé -
le ke dés sel szem ben an nak a meg -
győ ző dé sé nek adott han got, hogy
a misszi ói pa rancs és a múlt fel tá -
rás kö zött igen is lé te zik egy át té -

te les össze füg gés: a nyílt be széd, a
tisz ta sza vak és az igaz ság fel tá rá sa
ugyan is az egy ház más te vé keny sé -
gét is hi te les sé te szi.

Lehetséges-eakiengesztelődés?
BemutattákaHálósorozatmásodikkötetét

b A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE) 2005-ben lét re hí vott Tény -
fel tá ró Bi zott sá ga öt esz ten dei ku ta tó mun ka után, 2010-ben ál lí tot -
ta össze az evan gé li kus egy ház és az ál lam biz ton ság kap cso la tát fel -
tá ró, Háló cí mű könyv so ro zat el ső, be ve ze tő kö te tét. Az im már
konk rét ügy nö ki je len té se ket fel dol go zó foly ta tás ra újabb négy évet
kel lett vár ni: az idén ja nu ár ban meg je lent, Egyházvezetők1.–Káldy
Zoltán,OttlykErnő cí mű kö tet be mu ta tó já ra feb ru ár 24-én a Bu da -
pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um dísz ter mé ben ke rült sor.

f Folytatása10.oldalon
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EvangélikusműsoraMagyarTelevízióban
Evangélikusifjúságiműsort lát ha tunk a Ma gyar Te le ví zi ó ban, az M1-en
már ci us 2-án, va sár nap 11.35-kor. Az adás ven dé ge SzeitlZita or go na -
mű vész. A mű sort már ci us 3-án, hét főn a Du na World csa tor nán 15.50-
kor meg is mét lik.
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Lót pász to rai foly ton össze vesz tek
Ab rám pász to ra i val. A hely zet tart -
ha tat lan ná vált. Nem tud tak ugyan -
azon a he lyen len ni együtt. Ab rám
azt mond ta Lót nak:

– Ne le gyen vi szály köz tem és
köz ted! Válj el tő lem! Ha te bal ra tar -
tasz, én jobb ra me gyek, ha te jobb -
ra mégy, én bal ra té rek.

Lót kö rül né zett, és lát ta, hogy a Jor -
dán egész kör nyé ke te le van jó le ge lők -
kel. Azt vá lasz tot ta te hát. De az azon
a kör nyé ken le vő nagy vá ro sok mély
fer tő ben él tek. Lót nem tud ta ezt, von -
zot ta a gaz dag ság és a biz ton ság.

Ab rám Ká na án vi dé kén tá bo ro zott.
Ez a vi dék ugyan nem volt olyan gaz -
dag, de sok mun ká val és meg fe le lő
elé ge dett ség gel jól él he tő volt.

***

Az em ber foly ton össze ve szett Is ten -
nel. A hely zet tart ha tat lan ná vált.
Nem tud tak ugyan azon a he lyen együtt
len ni. Is ten azt mond ta az em ber nek:

– Ne le gyen vi szály köz tem és
köz ted! Válj el tő lem! Ha te bal ra tar -
tasz, én jobb ra me gyek, ha te jobb -
ra mégy, én bal ra té rek.

Az em ber kö rül né zett, és lát ta, hogy
a vi lág egyik ol da la te le van gaz dag le -
he tő sé gek kel. Azt vá lasz tot ta te hát. 

Is ten azon ban tud ta, hogy az azon
a kör nyé ken le vő nagy vá ro sok mély
fer tő ben él nek. Az em ber nem tud -
ta ezt, von zot ta a gaz dag ság és a lát -
szó la gos biz ton ság. 

Is ten so ká ig ví vó dott ma gá ban, mit
is te gyen. Tud ta, hogy az em ber dön -
té se rossz, egy na pon el fog pusz tul ni
ezek kel a vá ro sok kal együtt. De Is ten
nem tu dott mit ten ni az em ber el len. 

Más nap az em ber el in dult, hogy
ki tel je sít se az éle tét.

***

Az em ber foly ton össze ve szett Is -
ten nel. A hely zet tart ha tat lan ná vált.
Nem tud tak ugyan azon a he lyen
együtt len ni. Nap ja ik né ma ke gyet len -
ség ben tel tek. Is ten sért ve gon dolt az
em ber re, aki nem tud ta tisz tel ni ben -
ne Is tent, az em ber gyű löl te Is tent,
ben ne lát ta min den ba já nak oko zó ját.

Vé gül az em ber szó lalt meg el ső nek. 
– Ne le gyen vi szály köz tem és

köz ted! Válj el tő lem! Ha te bal ra tar -
tasz, én jobb ra me gyek, ha te jobb -
ra mégy, én bal ra té rek.

Is ten örült, hogy az em ber vég re ki
mer te mon da ni, mennyi re nem tud
kö zös sé get vál lal ni ve le. Ezt mond ta:

– Tu dom, hogy lá tod azo kat a nagy -
vá ro so kat ott. Tu dom, hogy vonz a gaz -
dag ság és a lát szó la gos biz ton ság. Hidd
el, ez csap da. Úgy ter ve zem, hogy azo -
kat a vá ro so kat el pusz tí tom majd. Vá -
laszd in kább a kis sé küz del me sebb, de
tisz tes sé ges éle tet! Ez a vi dék ugyan
nem olyan gaz dag, de jól él he tő.

Az em ber azon ban ki ne vet te Is -
tent. Úgy gon dol ta, ez a ta nács is csak
ar ra va ló, hogy az éle tét meg ront sa.

Más nap az em ber el in dult, hogy
le te le ped jék az átok föld jén.

***

Az em ber foly ton össze ve szett Is ten -
nel. A hely zet tart ha tat lan ná vált. Nem
tud tak ugyan azon a he lyen len ni együtt.
Is ten azt mond ta az em ber nek:

– Ne le gyen vi szály köz tem és
köz ted! Válj el tő lem! Ha te bal ra tar -
tasz, én jobb ra me gyek, ha te jobb -
ra mégy, én bal ra té rek.

Az em ber kö rül né zett, és lát ta,
hogy a vi lág egyik ol da la te le van gaz -
dag le he tő sé gek kel. Azt vá lasz tot ta
te hát. 

Is ten azon ban tud ta, hogy az azon
a kör nyé ken le vő nagy vá ro sok mély
fer tő ben él nek. Az em ber nem tud -
ta ezt, von zot ta a gaz dag ság és a lát -
szó la gos biz ton ság. 

Is ten so ká ig ví vó dott ma gá ban, mit
is te gyen. Tud ta, hogy az em ber dön -
té se rossz, egy na pon el fog pusz tul ni
ezek kel a vá ro sok kal együtt. De Is ten
nem tu dott mit ten ni az em ber el len. 

Más nap az em ber el in dult, hogy
ki tel je sít se az éle tét.

So do ma la kói ha ma ro san meg öl -
ték az em bert. Ami kor Is ten meg hal -
lot ta, na gyon el szo mo ro dott. Tud ta,
hogy ez fog tör tén ni.

***

Az em ber foly ton össze ve szett Is ten -
nel. A hely zet tart ha tat lan ná vált.
Nem tud tak ugyan azon a he lyen
len ni együtt. Is ten azt mond ta az em -
ber nek:

– Ne le gyen vi szály köz tem és
köz ted! Válj el tő lem! Ha te bal ra tar -
tasz, én jobb ra me gyek, ha te jobb -
ra mégy, én bal ra té rek.

Az em ber kö rül né zett, és lát ta,
hogy a vi lág egyik ol da la te le van gaz -
dag le he tő sé gek kel. Azt vá lasz tot ta
te hát. Is ten azon ban tud ta, hogy az
azon a kör nyé ken le vő nagy vá ro sok
mély fer tő ben él nek. Az em ber nem
tud ta ezt, von zot ta a gaz dag ság és a
biz ton ság. Is ten so ká ig ví vó dott ma -
gá ban, mit is te gyen.

Vé gül úgy dön tött, nem en ge di
vesz té be fut ni em be rét. 

– Én va gyok Is ten – mond ta ne ki.
– Még sem en ge dem, hogy vá lassz. 
Te ma radj itt, én me gyek az átok irá -
nyá ba. 

Az em ber ha lá los mé reg be gu rult.
Úgy érez te, éle te nagy le he tő sé gét ve -
szi el tő le Is ten. Hir te len in du la tá ban
fel ra gad ta a bot ját, és meg ütöt te Is -
tent. Is ten hol tan esett össze. 

Más nap az em ber el in dult, hogy
le te le ped jék az átok föld jén.

***

Is ten és em ber bé két len ség ben él tek.
A hely zet mind tart ha tat la nab bá
vált. Az em ber tud ta, mi a jó és
rossz, hi szen evett a fa gyü möl csé ből.
Ez zel a tu dá sá val a gaz dag ság és a biz -
ton ság föld jét vá lasz tot ta ma gá nak.
Azt mond ta Is ten nek:

– Ne le gyen vi szály köz tem és
köz ted! Válj el tő lem! Ha te bal ra tar -
tasz, én jobb ra me gyek, ha te jobb -
ra mégy, én bal ra té rek.

Is ten tud ta, hogy az em ber a rossz
részt vá lasz tot ta ma gá nak, ezért azt
mond ta ne ki:

– Nem en ge dem, hogy vá lassz. Te
ma radj itt, én me gyek So do ma fe lé. 

Az em ber ha lá los mé reg be gu rult.
Úgy érez te, éle te nagy le he tő sé gét ve -
szi el tő le Is ten. 

Ami kor Is ten el in dult az átok föld -
jé re, az em ber ki hir det te, hogy a vá -
ros sal együtt őt is el pusz tít ja.

Az em ber ke resz tet ácsolt, hogy
meg sza ba dul jon Is ten től. 

A so do ma i ak pe dig zsák ru hát öl -
töt tek, böj töl ni kezd tek, ki ál tá suk
az égig ért. 

Az em ber pe dig rá is mert Is te né re.
g Ko czor Ta más

ÖTvEnEdvaSárnap(ESToMiHi) –1MÓZ13,5–18

Variációk
avaSárnapigéjE

Gyö nyö rű ek a ve re tes, mí ve sen meg -
fo gal ma zott, ol vas ha tó vagy a lel kész
(vagy az elő imád ko zó) aj kán szé -
pen meg for mált imád sá gok. Ben -
nük az én imád sá gom is meg szó lal,
meg azé, aki élet re kel ti, de még
sok-sok test vé ré, a bi zony ság te vők
fel le gé nek so ka sá gáé, akik most vagy
a tör té ne lem fo lya mán együtt imád -
koz ták ve lem, ve lünk ugyan azt az
imád sá got. Hal lat lan ere jük van.
Akár a li tur gi á ban szó lal nak meg,
akár az ott ho nom csend jé ben az
éne kes könyv ből vagy ked ves imád -
sá gos köny vem ből ol va som őket. 

És cso dá la tos le het a sza ba don
meg fo gal ma zott imád ság – ak kor
is, ha a lé lek le tisz tult gon do la tok kal
fe je zi ki ma gát, de ugyan úgy ak kor is,
ha fé sü let len, ne tán ku sza mon da tok
hang za nak, még is a szív mé lyé ről só -
haj tunk fel Is ten fe lé. Aho gyan élő be -
szél ge té sünk ben is igé nyes ség re kell
tö re ked nünk – még is, sza va ink nak
sem min dig az ad ja meg az iga zi ér -
té két, ha rög tön már vány ba vés he tők,
ha nem az, ha őszin ték, tar tal ma -
sak, épí tők. Ha sze re tet ből fa kad nak.

Az imád ság azon ban sok fé le mű -
faj ban meg nyil vá nul hat, s nem az az
ér de kes, mi lyen for mát ölt ma gá ra,
ha nem az, hogy meg szó lal-e a te -
remt mény a Te rem tő jét szó lít va, s
hal lat szik-e a meg nyi lat ko zó, em -
ber rel szó ba ál ló Is ten hang ja. 

Még csak azt sem le het rend szer -
be fog lal ni, hogy hol kez dő dik. Oly -
kor az em ber szí vén, majd aj kán sza -
kad fel a csen des vagy ép pen ve lőt rá -
zó hang: „Is te nem, se gíts!” Vagy a már
az atyai ház hoz vissza tért em ber be -
szél ge tés re szó lon ga tó hang ja: „Be szélj
ve lem, Is te nem!” Hi szen nincs ször -

nyűbb bün te tés an nál, mint ami kor
sü ket az ég, és hall gat az Is ten. 

Más kor meg a Te rem tő szó lon gat -
ja gyer me két: „Ádám, hol vagy?
Mer re jársz, gyer me kem?” Az Is ten
ke mény és fél tő jaj ki ál tá sa ugyan úgy
hang zik, mi ó ta em ber az em ber,
mint a sze líd, si mo ga tó szó. A sze mé -
lyes és a min den ki nek cím zett, a
na gyon konk rét és az ál ta lá nos, de
még is élet tel te li. Mert szól az Is ten,
s nem csak ma gá ban be szél, nem
csak egy ol da lú an ki nyi lat koz tat. Az
em ber ne ve nem „hall gass” az ő kö -
ze lé ben. Az Is ten a ve le va ló pár be -
széd re te rem tett min ket.

Az imád ság nak azon ban van egy
kü lön le ges és sa já tos for má ja. Gon dol -
hat nánk itt ar ra is, amit a szív imád -
sá gá nak is mer nek a misz ti ku sok,
most azon ban más ról van szó. A kö -
zel ség né ma, hang ta lan, meg for mált
sza vak nél kü li, még csak gon do la tok -
ba sem ren de ző dő imád sá ga: az Is ten
kö zel sé gé nek imád sá gos él mé nye.

Be ülök a temp lom ba: a ha tal mas
nürn ber gi Sankt Sebald evan gé li kus
temp lom ba. Mé re tei mint egy ka ted -
rá li sé. Tá vo li pont a szen tély má sik vé -
ge. Szin te a fel le gek ben van a gyö nyö -
rű csúcs íves bol to zat fe let tem. Még
nem kez dő dött el az is ten tisz te let.
Még a tu ris tá kat is be en ge dik, s ők
nem ér zik a szent hely tit kát, zö rög nek,
han go san cso dál koz nak, sza vak kal
örül nek a lát vány nak… És még is, a
pad ban ül ve, ott, ahol annyi hit ben tár -
sam ült év szá za dok so rán, annyi an sír -
tak és örül tek, annyi an imád koz tak és
hall gat ták az igét, annyi ke resz te lőt, es -
kü vőt és te me tést ül tek vé gig, ott, a
pad ban le csön de se dik ben nem a vi lág.
Ér zem, hogy itt van Is ten, ér zem,

hogy ve le va gyok, s ő ve lem van.
Ahogy az év igéje is mond ja a zsol tá -
ros sza vá val: „…nekemolyanjóIsten
közelsége!” Nem szó lok, ő sem szól,
még is az imád ság lég kö rét ér zem. A fé -
lel me tes mé re tek kö zött, még is a bel -
ső szo bá ban, négy szem közt az Is ten -
nel. Sza vak nem szó lal tak meg egyik
ol dal ról sem, de zaj lott a pár be széd.
„Egy sze rű en ve led va gyok, Uram.”

Be ülök a temp lom ba: egy sze rű ta -
nya si épü let, va la ha ola jos pad lós is -
ko la te rem volt Döb rö ge cen, Akasz tó
és Csen gőd kö zött, a Bács-Kis kun me -
gyei ho mok si va tag kö ze pén. Sző lők
ve szik kö rül, bent még nincs sen ki, a
va sár na pi, ebéd utá ni is ten tisz te let re
vár va le ülök a leg hát só, re cse gő szék -
re. Le gyek és mé hek züm mög nek a
be já rat nál, sí ri csend a la kat lan ta nya -
köz pont ban, de az iga zi csend be lül
for má ló dik: temp lom má lesz a már
ugyan csak le pusz tult épü let. Nem a
for má ja s vég képp nem a be ren de zé -
se mi att. Az Is ten kö zel sé ge mi att. S
egy szer re csak ka ted rá lis ban ér zem
ma gam, min den fel ér té ke lő dik – kap -
tam tíz per cet, csak ve le ket tes ben, az
imád ság dia ló gu sá ban. „Egy sze rű en
ve led va gyok, Uram.”

…de át él tem ha son lót a ha tal mas
dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas
Har gi tán s a Ba la ton kö ze pén ma gá -
nyo san him bá ló zó csó na kom ban,
ami kor le tet tem az eve zőt. „Egy sze -
rű en ve led va gyok, Uram.”

Ne gon dol junk hát az imád ság
le he tő sé gét és szent kö te les sé gét
hall va nagy sze rű for mák ra, ame lye -
ket mű vé szi en ala kí tot tak ki hit ben
elő de ink, hogy azok a mi imád sá ga -
ink ká is vál has sa nak.

Ne gon dol junk va la mi fé le pro -

fesszi o ná li san rög tö nöz ni tu dó hí vő
tel je sít mény re, ahol a da do gó em ber
is egy szer csak szár nya kat kap, és
imp ro vi zál emel ke dett sza vak kal,
szár nya ló mon da tok kal.

Ez is van, az is le het sé ges. En nek is
ta pasz tal juk ál dá sa it, an nak is át él jük
cso dá it. De van az a csen des perc,
ami kor – fél re a sza vak kal – csak a só -
haj sza kad fel be lül ről: „Ve led aka rok
len ni, Uram”, s ak kor az Is ten nem
mond ja, de meg érez te ti: „Itt va gyok
ve led.” Ilyen kor át érez zük a kö zös sé -
get, szin te érez zük biz ton ság ba rej tő
te nye ré nek me le gét. Ahogy az egy -
mást sze re tő két em ber sem min dig
be szél. A kö zel ség töb bet mond. 

Mű kö dik ez a mi éle tünk ben, a ro -
ha nás ban is, ami kor egy pil la nat ra
még is meg ál lunk; meg va ló sul ak kor,
ami kor már fá rasz tóbb az út, s egy-egy
mér föld kő nél fá radt ván dor ként le pi -
he nünk; s mű kö dik ak kor is, ami kor
már el akad a sza vunk, ami kor már
nem lesz sza vunk. „Egy sze rű en ve led
va gyok, Uram.”

S eh hez még csak erős hit re, meg -
küz dött ke resz tény bi za lom ra sincs
szük ség. Egy sze rű en csak az erőt len -
ség ből fa ka dó moz du lat ra. Hogy is
mond ja Pál? „UgyanígysegítaLélek
isamierőtlenségünkön.Mertamiért
imádkoznunkkell,nemtudjukúgy
kérni,ahogyankell,demagaaLélek
esedezikértünkkimondhatatlanfo-
hászkodásokkal.” (Róm 8,26)

g Ha fEn schEr Ká roly

Egyszerűenveledvagyok,Uram!

Is te nünk, imád sá gunk ban eléd hoz -
zuk az egész vi lá got: min den né pet
és nem ze tet, fi a ta lo kat és idő se ket,
gaz da go kat és sze gé nye ket. Gon do -
lunk az előt tünk élők re, akik től ezt a
föl det örö köl tük, a ben nün ket ne ve -
lők re, akik ha tot tak ránk, és for -
mál tak min ket. Áldd meg em lé kü ket,
áldd meg éle tü ket! 

Kö nyör günk a gyer me ke kért. Légy
ir gal mas hoz zánk, ne hogy ke nyér
he lyett kö vet ad junk ne kik, ne hogy
há bo rút hagy junk rá juk örök sé gül
igaz ság és bé kes ség he lyett. Gyújtsd
meg és őrizd a sze re tet tü zét az ott -
ho nok ban.

Kö nyör günk em ber tár sa in kért,
szom szé da in kért, ba rá ta in kért, min -
den jó szán dé kért, mely kör nye ze tün -
ket em be rib bé akar ja ten ni. Ké rünk,
aka dá lyozd meg a lel ki is me ret len sé -
get, a rom bo lást, a fe le lőt len ség min -
den for má ját. 

Há lát adunk ne ked min den ki ért,
akit sze re tünk, akik mi att sze re tünk
él ni. Meg kö szön jük azo kat az em be -
re ket, aki ket aján dé kul ne künk ad tál,
és aki ket fel adat ként re ánk bíz tál.
Gon do lunk szí ned előtt a se gít ség re
szo ru lók ra, a re ánk vá rók ra, akik nek
sen ki jük sincs raj tunk kí vül. Se gíts,
hogy el ne men jünk azok mel lett,
akik hez küld tél min ket. 

Kö nyör günk a nyo mo rult em be re -
kért – ott hon ta la no kért, el űzöt te kért,
ele mi csa pá sok mi att szen ve dő kért.
Légy ir gal mas, és éb ressz ir gal mas -
sá got em ber szí vek ben, hogy eny hí -
te ni tud juk a szen ve dést a föl dön. Kö -
nyör günk a be te ge kért, a lel ki és
tes ti kí nok ban gyöt rő dő kért, hal -
dok ló kért. Adj eny hü lést, fel ol do zást,
légy tá masz és vi gasz, bé kes sé ged jus -
son el min den ar ra vá gyó dó hoz.

Kö nyör günk egy há za dért, a ró lad
szó ló evan gé li um hir de té sé ért szer -
te a vi lág ban. Adj hű szol gá kat, akik
meg ér tik sza va dat, és ké pe sek olyan
for má ban to vább ad ni, hogy üze ne -
ted cél hoz ér jen: tisz tít sa a bűn bá nót,
vi gasz tal ja a szo mor ko dót, örö me le -
gyen a bán kó dó nak, irány mu ta tó ja a
ta nács ta lan nak, éle te a ha lan dó nak.

Is te nünk, kö szön jük, hogy min de -
nün ket ke zed be te het jük, és te meg -
tar tasz ben nün ket, míg or szá god
lesz min den min de nek ben. Ámen.

Oratio
œcumenica

régi-újliTurgikuS
Sarok

„Krisz tus szen ve dé se it ak kor is mer -
jük meg iga zán, ha nem csak ma gát a
szen ve dé sét néz zük, ha nem meg lát -
juk szen ve dés re va ló szív bé li kész sé -
gét is. Mert ha a szí vét és ön kén tes
aka ra tát nem tud juk ben ne meg lát -
ni, ak kor Krisz tus szen ve dé se sok kal
in kább bor zasz tó, sem mint meg -
nyug ta tó lát vány. Ha azon ban Krisz -
tus szen ve dé se i ben az ő szí vét és
ön kén tes kész sé gét is meg lát juk, ak -
kor va ló sá gos vi gasz ta lást és irán ta va -
ló bi zal mat te remt ben nünk.” 

d LutherMárton:
Jer, ör vend jünk, ke resz tyé nek!

(SzabóJózseffordítása)

SEMpErrEforManda
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Egy hé ten be lül két, tő lünk észak ra élő
evan gé li kus kö zös ség püs pö ke lá to ga -
tott el hoz zánk Győr be. Az EvÉletmúlt
he ti szá ma bő ter je de lem ben tu dó sí -
tott ar ról, hogy feb ru ár 16-án a ha gyo -
má nyo san jó finn–ma gyar evan gé li -
kus test vér kap cso la tok ban is mér -
föld kő nek szá mí tó test vér-egy ház ke -
rü le ti szer ző dés alá írá sá ra ér ke zett
dr. SeppoHäkkinen, a finn Mik keli
Egy ház ke rü let püs pö ke. Öt nap pal ké -
sőbb MilanKrivda, a szlo vá ki ai evan -
gé li ku sok nyu ga ti egy ház ke rü le té nek
lel ké szi ve ze tő je tett ná lunk test vé ri lá -
to ga tást, vi szo noz va múlt év ok tó be -
ri zó lyo mi lá to ga tá so mat. 

A két ta lál ko zó na gyon kü lön bö ző
volt. Az egyik ün ne pi, nyil vá nos, egy -
ház dip lo má ci ai szem pont ból is ki -
emel ke dő je len tő sé gű, a má sik csen -
de sebb, hét köz na pi, és zárt aj tók mö -
gött zaj lott. Az előb bit ki emelt mé dia -
ér dek lő dés kí sér te, a má sik ról csak egy
ap rócs ka hír je lent meg a saj tó ban. 

A két esz me cse re kü lön bö zött, de
nem ab ban, hogy az egyik fon to -
sabb lett vol na, mint a má sik. A ma -
ga he lyén mind a ket tő na gyon fon -
tos. A hi va ta lo san is ki nyil vá ní tott
finn–ma gyar test vér ke rü leti együtt -
mű kö dés is, de nem ke vés bé a szom -
szé dos szlo vák test vér egy ház zal va -
ló hét köz na pi kap cso la tok ápo lá sa. 

A szlo vák evan gé li kus egy ház zal
egyéb ként 2012-ben or szá gos szin tű

test vér egy há zi szer ző dést kö töt tünk.
A meg lé vő test vér egy há zi meg ál la po -
dás  hét köz na pi meg va ló sí tá sa, tar ta -
lom mal va ló meg töl té se leg alább
olyan fon tos, mint az ün ne pé lyes
alá írá si ce re mó ni ák. 

Két, tő lünk észak ra élő evan gé li -
kus test vér egy ház ve ze tő jé vel be -
szél get het tünk egy há zi éle tünk ről.
Finn or szág ban, Szlo vá ki á ban, il let ve
ná lunk kü lön bö ző fel té te lek és ke re -
tek kö zött mű köd nek az egy há zak.
El té rő a tár sa dal mi, gaz da sá gi hát tér
épp úgy, mint ahogy el té ré sek van nak
or szá ga ink fe le ke ze ti ará nya i ban is. 

Finn test vé re ink föld raj zi lag jó val
messzebb él nek, de a szí vünk höz
na gyon kö zel áll nak. Nem csak nyel -
vi ro kon ság, ha nem ösz tö nös és köl -
csö nös szim pá tia is ta pasz tal ha tó
né pe ink és egy há za ink kö zött. Ez ma -
gya ráz za, hogy szám ta lan test vér-
gyü le ke ze ti kap cso lat épült és mű kö -
dik rég óta finn és ma gyar evan gé li -
ku sok kö zött. Csu pán a mi egy ház -
ke rü le tünk ben ti zen há rom gyü le -
ke zet, egy egy ház me gye (a va si) és
most már a ke rü let is part ner kap cso -
la tot ápol a finn test vé rek kel. 

Szlo vá kia sok kal kö ze lebb fek szik
hoz zánk, de saj ná la tos mó don a szer -
ve zett gyü le ke ze ti test vér kap cso lati
há ló még is sok kal fej let le nebb. Pe dig mi
nem csak föld raj zi lag élünk kö zel, tör -
té nel münk is ezer szá lon össze fo nó dik.

En nek jel zé sé re elég annyi, hogy a re -
for má ció kez de te öt szá za dik év for -
du ló já nak ün nep lé sé re ké szü lő egy há -
za ink az el múlt fél év ez red ből négy száz
évig kö zös egy ház szer ve zet ben is él tek
a Tri a non előt ti Ma gyar or szá gon. 

A múlt pén te ki ta lál ko zón dr.Smi-
déliuszLászló egy ház ke rü le ti má sod -
fel ügye lő a be szél ge tés so rán azt ál -
la pí tot ta meg, hogy egy há za ink ban
annyi ra ha son ló kér dé sek kel küsz kö -
dünk, hogy kö zöt tünk szin te csak a
nyelv hasz ná lat ban van kü lönb ség… 

Ven dé ge ink meg aján dé koz tak ben -
nün ket töb bek kö zött egy könyv vel, a
Szlo vá ki ai Ágos tai Hit val lá sú Evan gé -
li kus Egy ház tör té nel mi at la szá val. Ez
az at lasz a re for má ció ko rá tól nap ja -
in kig mu tat ja be a szlo vák evan gé li ku -
sok tör té ne tét. Kor sza kon ként egy-egy
is mer te tő ol vas ha tó, és eze ket tér ké -
pek, il luszt rá ci ós táb lák kö ve tik a kö -
tet ben. A ki ad vány hi he tet le nül ér de -
kes, lát vá nyos, és be szé des ada tok kal
szem be sí ti az ol va sót! Mi vel a kö zös
tör té nel münk idő sza ká ban kö zös egy -
há zunk út ját is be mu tat ja, így ne künk,
ma gyar or szá gi ak nak a sa ját tör té nel -
mi múl tunk meg is me ré sé ben is na -
gyon hasz nos és ér té kes ol vas mány.

A most ka pott at lasz ban már ben -
ne van egy ma gyar nyel vű fü zet,
amely a köny vet a ma gyar anya nyel -
vű ek szá má ra is hasz nál ha tó vá te szi.
A ki egé szí tő fü zet se gít sé gé vel ma gyar

nyel ven is ol vas ha tók a tör té nel mi
kor sza ko kat be mu ta tó írá sok, il let ve
a tér ké pek és mel lék le tek fel ira tai.

Kö zös tör té nel münk, a tér ké pe ken
is jól lát ha tó föld raj zi kö zel sé günk, de
a lel ki össze tar to zá sunk is in do kol ja
test vé ri kap cso la ta ink to vább épí té sé -
nek szük sé ges sé gét. 

A két jó lég kö rű püs pö ki ta lál ko zón
ha son ló té mák ke rül tek te rí ték re.
Mind két püs pök kel be szél tünk a gyü -
le ke ze te ink ben fo lyó mun ká ról, a lel -
ké szek éle té ről és szol gá la ti le he tő sé -
gei ről, lel ki gon do zói és hit ok ta tói
szol gá la tunk meg annyi kér dé sé ről.
Ki emelt he lyen sze re pelt az egy há za -
ink ban vég zett dia kó ni ai és ok ta tá si te -
vé keny ség, a tár sa dal mi fe le lős sé -
günk gya kor lá sa, a sze ku la ri zá ció
elő re tö ré se. 

Ahogy ná lunk, úgy kö ze li és tá voli
test vé re ink nél is stra té gi ai fon tos sá -
gú a misszió ügye. Mi ként tud juk
meg szó lí ta ni fi a tal ja in kat, a jö vő egy -
ház tag ja it, és utá nuk tu dunk-e men -
ni, vissza tud juk-e hív ni, von za ni és
sze ret ni az egy ház tól el for dul ta kat?
El ér-e a sza vunk, üze ne tünk a kö zös -
ség ha tá ra in kí vül re? Mi ként tu dunk
él ni a mo dern tech ni ka ad ta új esz kö -
zök kel, mi ként tu dunk meg szó lal ni a
mé di á ban? Az egy há za in kat ter he lő
anya gi ne héz sé gek ke ze lé sé re is min -
de nütt vá laszt és ki utat kell ke res ni. 

Eu ró pa más ré szén, rész ben ha son -

ló, rész ben el té rő kör nye zet ben élünk.
Ta lál koz nunk, be szél get nünk, ta -
pasz ta la to kat cse rél nünk azért fon tos,
mert sze ret nénk kül de té sün ket a le -
he tő leg job ban, hű sé ge sen be töl te ni.
Jé zus Krisz tus gyer me ke i ként és kö -
ve tő i ként sze ret nénk egy más hi te ál -
tal is épül ni, egy más ta pasz ta la ta i ból
is ta nul ni és me rí te ni. Más he lyen,
más kör nye zet ben élünk, de tud hat -
juk, hogy min de nütt az ő sze re te te, a
Gol go tán bű ne in kért ho zott ál do zati
ha lá la a re mény sé günk. 

A ta lál ko zók, ta pasz ta lat cse rék el -
ső sor ban ab ban se gít het nek, hogy a
sa ját kül de té sün ket job ban be tud juk
töl te ni. 

Ünnepiéshétköznapitestvériség… égTájolÓ

SzemereiJánospüspök
Nyugati(Dunántúli)Egyházkerület

Dr. Hafenscher Károly, egy há zunk
zsi na tá nak lel ké szi el nö ke tar tot ta az
ülés szak nyi tó á híta tát. Ez után dr.
Szabó Lajos rek tor szá molt be az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
mun ká já ról. 

Mint el mond ta, mind job ban ér ző -
dik az egy há zi is ko lák mun ká ja, mert
egy re több hall ga tó ér ke zik ezek ből a
kö zép fo kú in téz mé nyek ből. Az egye -
te mi kép zés ben nagy súlyt fek tet nek
azok nak a ké pes sé gek nek a fej lesz té -
sé re, ame lyek fel ké szí tik a hall ga tó kat
a ma egy re ne he zebb és komp li kál -
tabb gyü le ke zet ve ze té si és in téz -
mény irá nyí tá si fel ada tok el lá tá sá ra. 

Az egye te mi mun ka szem pont já -
ból nagy je len tő sé gű ese mény ként ér -
té kel te a rek tor, hogy az év ele jén sor

ke rül hit tu do má nyi egye te münk in -
téz mé nyi akk re di tá ci ó já ra. El mond -
ta to váb bá, hogy ez év ben el kí ván -
ják in dí ta ni a ro mo ló gi ai kur zust. A
hit ta nár kép zés te rü le tén az új elő írá -
sok nak, kép zé si le he tő sé gek nek meg -
fe le lő en sze ret nék biz to sí ta ni a hit -
ta nár -után pót lást.

A be szá mo ló ban el hang zott az is,
hogy az in téz mény egy si ke res ener -
ge ti kai pá lyá zat ered mé nye ként
komp lex fel újí tá si prog ra mot hajt
vég re, amely ki ter jed az összes nyí -
lás zár óra, a ka zá nok ra és a kül ső hő -
szi ge te lés re.

Egy há zunk püs pö ki ta ná csa 2013.
de cem ber 10-én ha tá ro zott ar ról,
hogy lét re hoz za a Hit ok ta tá si Stra té -
gi ai Mun ka cso por tot. E tes tü let fel -

ada tá ul szab ta a kö te le ző en vá laszt -
ha tó hit- és er kölcs tan ok ta tás ból
adó dó kér dé sek rend sze re zé sét és az
ez zel kap cso la tos ja vas la tok ki dol go -
zá sát. A mun ka cso port el ké szí tet te
be szá mo ló ját, il let ve ja vas la ta it, és a
zsi na ton a kül döt tek elé tár ta.
Dr.Kodácsy-SimonEszter, az EHE

ad junk tu sa, a mun ka cso port ve ze tő -
je be ve ze tő jé ben el mond ta, hogy az
idei tan év ben az elő ző évi hez ké pest
5,9%-kal több gyer mek vesz részt
evan gé li kus hit ok ta tás ban. Az ör ven -
de tes nö ve ke dés el le né re sok ko ló
tény, hogy a meg ke resz telt gyer me -
kek kö zel fe le (!) hat éves ko rá ra,
vagy is mi re a hit ok ta tás rend sze ré -
be kel le ne ke rül nie, el ve szik a lel ké -
szek lá tó kö ré ből, és nem buk kan fel
a hit tan cso por tok ban. 

A lel ké szek hely ze té ről szól va el -
hang zott, hogy a hit ok ta tás olyan ki -
emelt mun ka te rü let, amely a töb bi
gyü le ke ze ti szol gá la ti te rü let kö zött
kap ugyan he lyet, de sem mi eset re
sem szo rít hat ja hát tér be azo kat. A
cso port lét szá mo kat te kint ve ki de rült,
hogy az 1. és 5. osz tá lyos evan gé li kus
hit- és er kölcs tan órák át la gos cso -

port lét szá ma 3,8 fő, és a cso por tok
91%-a 8 fő alat ti. A je len tés ki tért sze -
mé lyi kér dé sek re, a fi nan szí ro zá si
hát tér prob lé má i ra és szer ve ze ti kér -
dé sek re egy aránt. A bi zott ság azon -
ban nem csak „hely zet je len tést” kö -
zölt, ha nem konk rét stra té gi ai ja vas -
la to kat is meg fo gal ma zott. 

Az elő ter jesz tést élénk vi ta kö vet -
te. A hoz zá szó lá sok ból az ügy iránt
ér zett fe le lős ség hang ja hal lat szott, és
töb ben is meg fo gal maz ták, hogy
egy há zunk ezen a te rü le ten a hu szon -
ne gye dik órá hoz ér ke zett. 

A kö vet ke zők ben a zsi na ti ügy rend
mó do sí tá sá nak ál ta lá nos vi tá ját foly -
tat ták le a gré mi um tag jai, és a vi ta vé -
gén úgy dön töt tek, hogy az elő ter jesz -
tett anyag rész le tes vi tá ra bo csát ha tó.

Ez után kö vet ke zett egy há zunk
2014. évi költ ség ve té sé nek meg tár -
gya lá sa. Az or szá gos szám ve vő szék
vé le mé nye sze rint a költ ség ve tés,
amely nek be vé te li és ki adá si fő össze -
ge ti zen négy mil li árd-ki lenc száz -
nyolc van mil lió fo rint, ki egyen sú lyo -
zott ké pet mu tat. A költ ség ve tést
szin te ér de mi vi ta nél kül fo gad ta el
a zsi nat.

Az ülés szak utol só na pi rendi pont -
ja ként PrőhleGergelyor szá gos fel ügye -
lő ter jesz tet te a tes tü let elé az or szá -
gos iro da igaz ga tó meg vá lasz tá sá val
kap cso la tos tör vény mó do sí tó ja vas la -
tát. Eb ben azt in dít vá nyoz ta, hogy az
or szá gos iro da igaz ga tó ja a jö vő ben ne
mi nő sül jön or szá gos tiszt ség vi se lő nek,
és meg vá lasz tá sá nak rend jét az or szá -
gos pres bi té ri um ha tá roz za meg. In -
dok lá sá ban Prőh le Ger gely ki fej tet te,
hogy az iro da ve ze tő jé nek sok kal in -
kább az egy ház mű kö dé sét biz to sí tó
ad mi niszt ra tív ve ze tő nek, me ne dzse ri
fel ada to kat el lá tó sze mély nek kel le ne
len nie. Az elő ter jesz tő sze rint e vál toz -
ta tás az or szá gos el nök ség és pres bi -
té ri um szá má ra mind a fel adat meg ha -
tá ro zá si, irá nyí tá si és fel ügye le ti, mind
az el len őr zé si jog kör gya kor lá sát je len -
tő sen meg könnyí te né. 

A zsi nat tör vény-elő ké szí tő bi -
zott sá gá ban ez a ja vas lat nem ka pott
több sé gi tá mo ga tást, így a zsi nat ra
várt a fel adat: a tör vény mó do sí tás nak
az el dön té se. A gré mi um az elő ter -
jesz tő ja vas la tát tá mo gat ta, vagy is
hoz zá já rult a tör vény mó do sí tás hoz.

g Kiss Mik lós

Vanelfogadottköltségvetéseegyházunknak
b Az el múlt hét pén te kén is mét bir tok ba vet te a fa so ri gim ná zi um dísz -

ter mét egy há zunk tör vény al ko tó tes tü le te. A X/5. zsi na ti ülés sza kon
ko moly kér dé sek ke rül tek na pi rend re, fon tos ügyek ben kel lett ál lást
fog lal ni, il let ve dön te ni. Töb bek kö zött az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem (EHE) mun ká ja, az is ko lai hit ok ta tás, egy há zunk 2014. évi
költ ség ve té se és az or szá gos iro da igaz ga tó vá lasz tá sá nak kér dé se sze -
re pelt a na pi ren den.

A Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus
Egy ház ke rü let lel ké szi ve ze tő je, Sze-
mereiJánosmeg hí vá sá ra MilanKriv-
da, a Szlo vá ki ai Ágos tai Hit val lá sú
Evan gé li kus Egy ház Nyu ga ti Egy ház -
ke rü le té nek püs pö ke (képünkön) és
mun ka tár sai tet tek lá to ga tást feb ru -
ár 21-én Győr ben. A püs pö ki szék ház -
ban tar tott ta lál ko zó le he tő sé get adott
a ma gyar or szá gi nyu ga ti egy ház ke rü -
let be mu ta tá sá ra, il let ve ar ra, hogy a
fe lek köl csö nö sen tá jé koz tas sák egy -
mást. Az ese mé nyen dr.Smidéliusz
László egy ház ke rü le ti má sod fel ügye -
lő és PerczeSándor győr-mén fő csa na -
ki lel kész is részt vett.

g FE kE tE-Dom bi Éva felvétele

Szlovákpüspöki
látogatásGyőrbenb Egy há zunk zsi na ta 1997. feb ru -

ár 22-én dön tött a Nyu ga ti (Du -
nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke -
rü let meg ala ku lá sá ról. A nyu ga -
ti ke rü let negy ven nyolc év után
éledt új já, in dult új élet re. Az
egy ház ke rü le ti el nök sé get 2000.
szep tem ber 23-án ik tat ták be a
győ ri Öreg temp lom ban, a köz -
gyű lés ok tó ber 7-én volt, a feb -
ru á ri zsi na ti dön tés idő pont já -
ról azon ban min den év ben meg -
em lé kez nek a ke rü let ben.

A szé kes fe hér vá ri evan gé li kus gyü -
le ke zet múlt va sár nap dél utá ni ün ne -
pi is ten tisz te le té re a ke rü let gyü le ke -
ze te it, hí ve it is meg hív ta. 

„Hat va nad va sár nap ján nem ma -
gun kat ün ne pel jük, ha nem az ige hir -
de tés szol gá la tát, az ige hall ga tást” –
fo gal ma zott IttzésJános nyu gal ma -
zott püs pök Zsid 4,12–13 alap ján
tar tott pré di ká ci ó já ban. 

„Az új já szü le tett ke rü let le gi ti má -
ci ó ját em be ri leg meg ha tá roz hat ja a zsi -
nat dön té se, de csak Is ten élő, örök igé -
je tart ja meg. Is ten meg aján dé koz
ben nün ket az zal a fel is me rés sel, hogy
az ő igé je élő és ha tó. Is ten igé je el ta -
lál, szí ven ta lál, aho gyan el ta lál ta Dá -
vi dot, Pé tert, LutherMártont.

Is ten előtt fe le lős ség gel tar to zunk.
Fe le lő sek az ige hir de tői, akik szól nak,
és azok, akik hall gat ják, hogy mit
akar nak hal la ni. Ma is az élő ige áll -
jon ta nú ság té te lünk, ke gyes sé günk
kö zép pont já ban, ne tör té nel mi év for -

du lók” – hang sú lyoz ta az új já éledt
ke rü let el ső meg vá lasz tott püs pö ke.

A li tur gi át BenczeAndrás püs pök -
he lyet tes, szé kes fe hér vá ri lel kész és
SzarkaIstván, a Fej ér-Ko má ro mi Egy -
ház me gye es pe re se vé gez te Itt zés Já -
nos sal együtt; az úr va cso rai szol gá lat -
ban FehérKárolynyu gal ma zott lel kész
is se géd ke zett. Igét ol va sott Mészáros
Tamás, a ke rü let je len le gi fel ügye lő je
és SzabóGyörgy ko ráb bi fel ügye lő. Az
is ten tisz te le ten ti zen há rom lel kész
mon dott ál dást, és éne kel te együtt az
ősi éne ket, a Confirmát(Erősítsdmeg,
Istenünk,amitcselekedtélértünk…).

Az ün ne pi al ka lom után a szé kes -
fe hér vá ri ak a gyü le ke ze ti te rem ben
aga pén lát ták ven dé gül az egy ház ke -
rü let me gyé i ből ér ke zett hí ve ket.

g Bal la Emő kE

Kerület-születésnap



A Ma gyar or szá gi Bap tis ta Egy ház, a
Ma gyar or szá gi Bap tis ta If jú sá gi Misz-
szió és a Bap tis ta Sze re tet szol gá lat –
a deb re ce ni bap tis ták kal kar ölt ve –
saj tó tá jé koz ta tón szá molt be fi a ta lo -
kat érin tő ter ve i ről. Ez zel kap cso lat -
ban meg em lít het nék egy sor tá jé koz -
ta tás ra al kal mas statisz ti kai ada tot,
pél dá ul hogy a bap tis ták ke ze lé sé ben
ál ló is ko lák majd húsz ezer di á kot
ne vel nek, vagy hogy a bap tis ta fi a ta -
lok mi lyen sze re pet vál lal nak az anal -
fa be tiz mus vagy az em ber ke res ke de -
lem vissza szo rí tá sá ban. El mond hat -
nám, mi lyen sok ezer fi a tal vesz részt
a bap tis ta if jú sá gi kon fe ren ci á kon… 

De nem ez a lé nyeg. Ez csak kül -
ső ség, és ez csak a kö vet kez mé nye
egy Is ten nel össz hang ban, kö zös
imád sá gok ban ér lelt if jú ság men tő
prog ram nak.

Ren ge teg a kér dés. Mi ért van az,
hogy – a leg utób bi nép szám lá lás
ada tai sze rint – az összes nagy tör -
té nel mi egy ház ve szí tett lé lek szá -
má ból? Mi ért van or szá gunk ban oly
sok üres temp lom? És hogy hogy a
bap tis ták gya ra pod tak? 

Le het, hogy egy ke resz tény if jú sá -
gi ta lál ko zón nem a vi lá gi vi gal ma kat
kell eről tet ni? Le het, hogy a fi a ta lok
lel ké vel tö rőd ve, szá muk ra igei táp -

anya got ad va fel emel ked het az egye -
te mes egy ház? Le het, hogy nyit ni
kel le ne a ke re ső, cél ta lan if jú ság fe lé?
A bap tis ták tit ka so sem volt iga zán ti -
tok. Jé zus így mond ta: „Engedjétek
hozzámjőniagyermekeket,ésnetilt-
sátokelőket;mertilyenekéazIsten-
nekországa.” (Mk 10,14b; Ká ro li-ford.) 

A fent em lí tett saj tó tá jé koz ta tón
PappJános bap tis ta egy ház el nök el -
mond ta: a fi a ta lo kat ér dek li Krisz tus,
az egy ház pe dig se gít he ti az Úr ral va -
ló ta lál ko zást a ke resz tény if jak szol -
gá la ta ál tal, mert a fi a ta lok ál ta lá ban
kor osz tá lyu kon be lül ke re sik a tár sa -
sá got. GálDávid sze re tet szol gá lati
mun ka társ eze ket a gon do la to kat
egé szí tet te ki, ami kor az érett sé gi zők
szá má ra kö te le ző öt ven óra kö zös sé -
gi szol gá la tot mint ér té ke sen ki hasz -
nál ha tó le he tő sé get em le get te. 

A Bap tis ta Sze re tet szol gá lat tar tal -
mas idő ki töl tést kí nál. Sőt töb bet: célt
és ér tel mes éle tet. A kö te le ző tár sa -
dal mi fe le lős ség vál la lás tel je sí té se
so rán nem unat koz nak a kö zép is ko -
lá sok – a ve lük ha son ló ko rú tár sak
ál tal meg élt krisz tu si min ta éle tük ré -
szé vé vál hat. 

Ha van jö vő kép, ak kor van esély a
jö vő re is.

g kgyt

Egy mű kö dő fe le ke zet
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A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház ré szé ről Gáncs Pé ter el nök-püs -
pök mel lett VargaMárta, az or szá -
gos iro da ne ve lé si és ok ta tá si osz tá -
lyá nak ve ze tő je, Szeverényi János
or szá gos misszi ói lel kész, va la mint
Horváth-BollaZsuzsanna kom mu -
ni ká ci ós ve ze tő, az Evangélikus.hu
hon lap fő szer kesz tő je vett részt a tár -
gya lá son.

Az in téz mény rend szer ki bő vü lé -
se, a struk tu rá lis vál to zá sok, a hit- és
er kölcs tan ok ta tás mind két egy há -
zat új fel ada tok elé ál lí tot ták, s ezek
a misszi ós stra té gia át gon do lá sát is
kell, hogy ered mé nyez zék. Fon tos fel -
adat nak tart ják mind két rész ről a
gyü le ke zet plán tá lást, a kon cent rált if -
jú sá gi mun kát, ön kén te sek és mun -

ka tár sak, gyü le ke ze ti ve ze tők kép zé -
sét. Az is ko lák és gyü le ke ze tek kap -
cso la tá ban azon ban ar ra is fény de -
rült, hogy a két egy ház más fé le szem -
pont rend sze re ket al kal maz az át vé -
te lek kor, de az in téz mé nyek mun ka -
tár sa i nak vagy a ké sőb bi mun ká nak
a meg íté lé sé ben is, így jó volt az ál -
lás pon to kat egyez tet ni, a vé le mé -
nye ket ki cse rél ni.

A kom mu ni ká ció te rü le tén meg -
lé vő együtt mű kö dé se ket to vább ra
is sze ret nék fenn tar ta ni, sőt úgy tű -
nik, hogy kü lö nö sen a rá dió, a film -
ké szí tés és az in ter net te rü le tén új le -
he tő sé gek is meg nyíl hat nak a to -
váb bi együtt mű kö dés re.
g Hor váth-Bol la Zsu zsan na

Evangélikus.hu

Egyeztettekabaptista
ésazevangélikusegyház

képviselői
b A Ma gyar or szá gi Bap tis ta Egy ház de le gá ci ó ját lát ta ven dé gül Gáncs
Péter evan gé li kus el nök-püs pök feb ru ár 20-án a Dé li Egy ház ke rü let
Püs pö ki Hi va ta lá ban. PappJános egy ház el nö köt MészárosKornél fő -
tit kár, ParócziZsolt ok ta tá si szak tit kár és HálóGyula kom mu ni ká -
ci ós szak tit kár kí sér te el a ta lál ko zó ra. A misszió, ok ta tás és mé dia
te rü le tén va ló együtt mű kö dés ről egyez tet tek. 

Má ra a hely zet meg vál to zott. Oly -
annyi ra, hogy most egyip to mi fér fi -
ak kény sze rül nek – nem ke ve sen –
ar ra, hogy csa lád ju kat hát ra hagy va a

szom szé dos or szá gok ban dol goz za -
nak ven dég mun kás ként. S bi zony a
Ní lus él te tő vi zé nek hasz ná la ta is ko -
moly ne héz sé gek be üt kö zik. 

Az idei ima na pi li tur gi át össze ál -
lí tó egyip to mi asszo nyok meg ha tó -
an val la nak ar ról, ho gyan kö ti össze
több nem zet né pe it ez a 6695 ki lo mé -
ter hosszú fo lyam. Csak hogy föl -
dünk má so dik leg hosszabb fo lya -
má nak víz szint je bi zony jócs kán le -
apad, mi re kö zép-af ri kai for rás vi dé -
ké ről – utol só or szág ként – hoz zá juk
ér. A szom szé dos ál la mok fe le lőt len
víz gaz dál ko dá sa nem kis gon dot
okoz az egyip to mi me ző gaz da ság nak,
leg fő kép pen pe dig elő idé ző je újabb
te rü le tek el si va ta go so dá sá nak.

Az el múlt egy-két év ben is mét ma -
gas ra csap tak viszont Egyip tom ban
az erő szak hul lá mai. Az „arab ta -
vasz”-ként em le ge tett for ra dal mi
meg moz du lá so kat, a „sza bad ság”
meg szer zé sét kí sé rő eu fo ri kus han -
gu la tot kö ve tő en a ke resz -
té nyek min den hol na gyobb
ve szély be ke rül tek, mint
ko ráb ban vol tak. Ez a meg -
ál la pí tás a Hír Te le ví zió
kül po li ti kai új ság író já tól
szár ma zik, aki a mos ta ni
hely ze tet tö mö ren így jel le -
mez te: „A de mok rá cia és a
ká osz kö zött csak egy kes -
keny ha tár hú zó dik.” 

2013 jú li u sá ban az egyip -
to mi had se reg rá kény sze -
rült ar ra, hogy el moz dít sa
ál lam fői szé ké ből a Mu zul -
mán Test vé ri ség ál tal tá -
mo ga tott és ko ráb ban a nép aka ra tá -
ból meg vá lasz tott MohamadMur-
szit.Az el nök ugyan is lé nye gé ben egy
szűk isz lam is ta kör ér de ke it kép vi sel -
te, és telj ha ta lom ra tört. Bár az isz -
lam is ta moz gal mak szá mos ve ze tő -
jét és több száz tag ját le tar tóz tat ták,
a hát tér ből még is ha té ko nyan szí ta -
nak fe szült sé get a musz lim és ke resz -

tény la kos ság kö zött azok, akik nek si -
ke rült el me ne kül ni ük.

Mi köz ben egyip to mi test vé re ink
öröm mel szá mol nak be ar ról, mennyi

al ka lom adó dik, hogy hi tük ről bi -
zony sá got te hes se nek, azon köz ben
ér kez nek olyan el ret ten tő hí rek is,
ame lyek alá tá maszt ják so kak fel té te -
le zé sét, hogy tud ni il lik a ke resz té nyek
csu pán má sod ren dű ál lam pol gá rai
le het nek ha zá juk nak.

Ja nu ár ele jén jár ta be a vi lá got a hír
IhabGhattas ha lá lá ról, aki nek lőtt se -
bét egyet len kór ház ban sem lát ták el.
Ar ra az át lát szó ki fo gás ra hi vat koz -
tak, hogy nincs sza bad ágyuk, nem
mű kö dik in ten zív osz tá lyuk… Míg
az tán a ne gye dik he lyen, a Sa int Pe -
ter Hos p ital in He lio po lis ban már
nem tud ták meg men te ni az éle tét.
Ek kor már há rom órá ja vér zett… 

Mi volt a hu szon há rom éves Ihab
vét ke? Csu pán annyi, hogy a rend őri
vé de lem mel lé áll va vi gyá zott gyü le -
ke ze te tag ja i nak ép sé gé re. A Mar Gir -
gis- (Szent György-) temp lo mot, aho -
vá új évi mi sé re jöt tek össze a kopt hí -
vek, a Mu zul mán Test vé ri ség mi li táns

tag jai vet ték kör be. Az or szág la kos -
sá gá nak csu pán ti zen két szá za lé kát ki -
te vő ke resz té nyek el len de monst rál -
tak, és Iha bot az egyik ilyen „sze líd
tün te tő” go lyó ja se bez te ha lál ra. 

De má sok tör té ne te is nap vi lág ra
ke rült. Azo ké is, aki ket mo to ron ér -
ke ző két gyil kos mé szá rolt le ép pen
ak kor, ami kor egy es kü vői is ten tisz -

te let vé gén ki fe lé tar tot tak a gi zai Vir -
gin- (Szűz anya-) temp lom ból. Két fel -
nőt tön kí vül egy nyolc éves kis lány is
éle tét vesz tet te, ti zen nyolc an pe dig
meg sé rül tek. Ezt a tra gé di át a gyü le -
ke zet lel ké sze, Justus atya osz tot ta
meg a ke resz tény vi lág gal a The
VoiceoftheMartyrs ne vű szer ve ze -
ten ke resz tül. Ugyan csak ez a szer ve -
zet ké ri fel a ke resz té nye ket, hogy
imád koz za nak Mohammed Hega-
zyért, aki meg té ré se óta a Bishoy
ArmiaBoulous ne vet hasz nál ja. 

Ezt a har minc egy éves fér fit 2013.
de cem ber 4-ének reg ge lén tar tóz tat -
ták le egy mi nyai ká vé ház ban. A
vád el le ne: egy ke resz tény te le ví zió-
mű sor mun ka tár sa ként – „ha mi san”
– azt me ré szel te ál lí ta ni, hogy Krisz -
tus kö ve tő it ül dö zik Egyip tom ban. 

Bis hoyt iga zá ból már rég óta el len -
szenv vel fi gyel ték a ha tó sá gok. Ami -
kor ugyan is meg tért, el ment a he lyi
ok mány iro dá ba, és kér te, hogy a
sze mé lyi iga zol vá nyá ban ja vít sák ki
a val lá sá ra vo nat ko zó be jegy zést. Ő
nem isz lám hi tű töb bé, ha nem ke -
resz tény. Ez – úgy tű nik – meg bo -
csát ha tat lan. Az or szág al kot má nyá -
ban ugyan sze re pel a val lás sza bad ság
biz to sí tá sa, a min den na pok azon ban
a ke resz té nyek ne ga tív diszk ri mi -
ná ci ó já ról árul kod nak. 

Míg egy kopt fi a tal el vi leg sza ba -
don há za sod hat na musz lim lánnyal
vagy fi ú val, ad dig ez for dít va nem
mű kö dik. Isz lám hi tű nek ti los ke resz -
tényt el ven nie. 

Meg ren dí tő fel vé te lek lát tak nap -
vi lá got ar ról, ho gyan ta gad ta ki az ap -
ja azt a musz lim lányt, aki nem átal -
lott egy kopt fi ú hoz férj hez men ni. 

Egy vi de o ü ze net ből ki de rül, hogy
csa lád ja nem csu pán meg át koz ta,
ha nem bér gyil ko so kat is utá na kül -
dött an nak a fér fi nak, aki meg tért, és
Jé zus kö ve tő jé vé lett. „Krisz tus, az én
uram azt pa ran csol ta, hogy sze res sük
azt is, aki át koz min ket. Higgyé tek el,

nem tud tok olyat ten ni el -
le nem, ami meg gyil kol ná
az irán ta tok va ló sze re te te -
met” – vall ja a fi a tal em ber
könny ben úszó sze mek kel.

Az el ső szá za dok ke resz -
tény ül dö zé se it kö ve tő en, a
3. szá zad ele jén ír ta Tertul-
lianus: „Mi nél több em -
bert ka sza bol tok le kö zü -
lünk, an nál töb ben csat la -
koz nak hoz zánk. A ke resz -
té nyek vé re mag ve tés.” 

Mi köz ben már ci us el ső
pén te kén egyip to mi test vé -
re ink re gon do lunk, imád -

koz zunk szá muk ra erő ért és ki tar tá sért.
Meg nem ren dü lő hi tük, alá zat tal hor -
do zott szen ve dé sük hadd vál has son
esz kö zé vé an nak, hogy ha zá juk né -
pe, amely az „arab ta vasz” ese mé nye -
i ben meg kós tol hat ta a sza bad ság
ízét, fel is mer hes se Krisz tus ban az
egyet len sza ba dí tót. 

g B. Pin tér Már ta

kéSZülünkaZÖkuMEnikuSvilágiManapra–2014. MárciuS7.

Véresmagvetés

Balróljobbra:GálDávid,azidéntizennyolcévesBaptistaSzeretetszolgálat
munkatársa,PappJános,aMagyarországiBaptistaEgyházelnökeésBacsó
Benjámin,aMagyarországiBaptistaIfjúságiMisszióelnökefebruár19-én
aBenczúrutcaibaptistaegyházközpontban
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b Az idei vi lág ima na pot elő ké szí tő cik kek ben töb bet fog lal ko zunk az
is ten tisz te let li tur gi á ját össze ál lí tó ke resz tény asszo nyok élet kö rül -
mé nye i nek fel tá rá sá val, mint az zal, hogy or szá guk föld raj zi adott sá -
ga it, gaz dag tör té nel mét be mu tas suk. Már csak azért sem tö rek szünk
er re, mert Egyip tom so kak szá má ra is mer tebb, mint a ta valy elénk ke -
rült Fran cia or szág… Bi zo nyá ra so kan em lé kez nek még is ko lás ko ruk -
ból a tör té ne lem köny vük el ső lap ja in elé jük tá ru ló rend kí vü li lát vány -
ra: a be bal zsa mo zott mú mi ák fo tó i ra, a fá ra ók kal együtt el te me tett
te mér dek kincs re, a Ní lus men ti ön tö zé ses föld mű ve lést szem lél te -
tő áb rák ra. De a mo dern Egyip tom, Ka i ró for gal mas ut cái sem is me -
ret le nek so kak előtt. Szin te min den gyü le ke ze tünk ben rá buk kan ha -
tunk olyan test vé rek re, akik nyá ri uta zá suk cél pont já ul épp a pi ra mi -
sok föld jét vá lasz tot ták. Bi zony még né hány éve is ked velt tu risz ti kai
cél pont volt a Kö zel-Ke let gaz da sá gi lag leg sta bi labb or szá ga, aho vá
a kör nye ző arab or szá gok ból is szí ve sen men tek dol goz ni. 
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A 2017-es nagy gyű lést elő ké szí tő bi -
zott ság ja vas la tot tett a nagy gyű lés té -
má já ra: „Is ten ke gyel mé ből sza ba -
don”, az al té mák pe dig: „A meg vál tás
nem bo csát ha tó áru ba – Az em ber
nem bo csát ha tó áru ba – A te rem tés
nem bo csát ha tó áru ba.”

–Kérem,idézzefelaLutheránus
Világszövetség 1984-es budapesti
nagygyűléséhezkapcsolódóemlékeit.
Hajóltudom,nemkönnyenkapott
beutazásiengedélytMagyarországra.

– A bu da pes ti, he te dik LVSZ-
nagy gyű lés volt az el ső ilyen ren dez -
vény, ame lyen részt vet tem. Dr.Carl

H.Mau LVSZ-fő tit kár és a dél-af ri -
kai bel ügy mi nisz ter több szö ri tár gya -
lá sát kö ve tő en kap hat tam út le ve let –
ezt meg elő ző en nem volt út le ve lem,
hi szen Na mí bia nem volt sza bad or -
szág – az zal a fel té tel lel, hogy nem
szó lok az apart heid ről. 

Ami kor a nagy gyű lé sen szót kap -
tam, ter mé sze te sen szól tam az apart -
heid ről, az el nyo más ról, ame lyet ak -
kor át él tünk. Is mer tet tem azt a ter -
vet is, hogy az Egye sült Ál la mok és a
Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság nuk -
le á ris hul la dé kot ké szül el he lyez ni a
Na mib-si va tag ban, hang sú lyoz va,
hogy az egy ház nem hall gat hat, ami -
kor Is ten te rem tett vi lá gá nak pusz tí -
tá sá val szem be sül. Wa shing ton azon -
nal re a gált, és üze ne té ben je lez te a
nagy gyű lés nek, hogy mind ez ha zug -

ság, a né met zöld párt pe dig kér dést
in té zett a bon ni kor mány zat hoz a ter -
vek kel kap cso lat ban.

Ak kor har minc ki lenc éves vol -
tam, az egy há zam al el nö ke. Kü lön -
le ges al ka lom volt szá mom ra ez a bu -
da pes ti, öröm mel vet tem részt min -

den ben. Ba rát sá gos volt a fo gad -
ta tás, fi a ta lok ve zet tek kör be Bu -
da pes ten. Fon tos dön té sek is szü -
let tek, köz tük az apart heid rend -
szer ré szét ké pe ző né met nyel vű
egy há zak fel füg gesz té sé ről.

A nagy gyű lés vé gez té vel lé lek -
ben fel ké szül tem ar ra, hogy bör -
tön be zár nak. Ami kor a gép le -
szállt Jo han nes burg ban, a han -
gos be szé lőn be mond ták: „Ka mee -
ta lel kész úr ma rad jon a he lyén.”
Azt mond tam ma gam ban: „Ez
gyor sab ban megy, mint gon dol tam
– pre to ri ai bör tön be ke rü lök.”
Meg je lent egy úr, aki a Né met Szö -
vet sé gi Köz tár sa ság nagy kö ve te -
ként mu tat ko zott be. Át kí sért a hi -
va ta los el len őr zé se ken, és meg vár -
ta ve lem a na mí bi ai já rat ér ke zé -
sét. Két hét múl va meg lá to ga tott,
hi szen ott nem volt idő kér dé se ket
fel ten ni. El mond ta, hogy a nagy -
gyű lé sen je len lé vő né met szo li da -

ri tá si cso por tok tól kap ta a fi gyel mez -
te tést, hogy biz to san le tar tóz tat nak
majd a sza bá lyok meg sze gé sé ért.

Vissza te kint ve ér de kes mo men -
tum, hogy ma már az 1984-ben fel -
füg gesz tett evan gé li kus egy há zak -
kal kö zö sen ké szü lünk a nagy gyű lés -
re, és a Na mí bi ai Né met Evan gé li kus

Egy ház kép vi se lő je az egy ház ta ná -
csunk el nö ke. Meg tör tént a meg bé -
ké lés, és az apart heid nincs töb bé.
–Hogyanértvégetazapartheid-

rendszer?MivoltazÖnszerepe?
– Na mí bia hu szon négy éve, 1990.

már ci us 21-én vált füg get len né. Na -
gyon ne héz fo lya mat volt. Az egy há -
zak a sza bad sá gért ví vott küz de lem
el ső vo na lá ban áll tak, Is ten igé jé ből
és a Krisz tus ban meg élt egy sé günk -
ből erőt me rít ve. Sok lel készt be bör -
tö nöz tek. Én csak két al ka lom mal
vol tam fog ság ban, eb ből egy szer hat
hé tig ma gán zár ká ban. De so ka kat
meg kí noz tak és meg öl tek. Em lék -
szem egy két száz fi a tal em ber ből ál -
ló cso port ra, aki ket el fog tak, re pü lő -
re ül tet tek, és él ve az At lan ti-óce án -
ba dob tak. De el jött a nap, ami kor le -

von ták a dél-af ri kai zász lót, és fel von -
ták a na mí bi ai lo bo gót. Ott ül tünk,
és foly tak a könnye ink. Az egész vi -
lág ve lünk volt: NelsonMandela és
sok ál lam fő. 

– Ezinspiráltaamostaniülészá-
rásakéntközösenmondottimádságot?

– Igen, ezt a szö ve get egy év vel a
fel sza ba du lás után ír tam. Ak kor még
min den élén ken élt ben nem. Az is -
ko lák, a kór há zak – min den szeg re -
gál tan mű kö dött. Ma öröm mel lá -
tom, ahogy fe ke te és fe hér gye re kek
együtt sza lad nak ki az is ko lá ból.

–Hogyanzajlottamegbékélésfo-
lyamata?Ismerjükadél-afrikaiIgaz-
ságésKiengesztelődésBizottságfon-
tostevékenységétamúltfeldolgozás
terén.Megtudnak-ebocsátaniazel-
nyomóknak?

– Szá mom ra nem volt ne héz. Az

apart heid el le ni küz de lem nem egyé -
nek el len irá nyult. A hi va ta los sze mé -
lyek ak kor egy rossz rend szer szol gá -
la tá ban áll tak – ez sok más af ri kai or -
szág ban is meg tör tént. Sok em ber rel
jó ban va gyok, akik ak kor rend őr ként
szol gál tak. Egyi kük ve lem egy ko rú,
né ha meg hív egy sör re, be szél ge -
tünk, tré fál ko zunk…

Ezek a kap cso la tok iga zi cso dák.
Egy ba rá tom nak le vág ták a fü lét, és
kény sze rí tet ték, hogy egye meg. Ő
nem lel kész. Lát tam, ahogy kap cso -
lat ba lép a ko ráb bi kín zó i val, át öle li
őket, és ne vet ve be szél a múlt ról.
Van nak ilyen em be rek…
–Namíbiábanháromevangélikus

egyházvan.Mitjelentanagygyűlé-
sielőkészületazőszámukra?

– Az én egy há zam a Na mí bi ai

Köz tár sa ság Evan gé li kus Egy há za.
Az el ső misszi o ná ri us 1842-ben ér -
ke zett hoz zánk Nor vé gi á ból. A leg -
na gyobb lét szá mú egy há zat a finn
misszió ala pí tot ta, ez fő ként az or szág
észa ki fe lé ben mű kö dik. A har ma dik
lu the rá nus egy ház va la mi vel ké sőbb
az emig rán sok kö zös sé ge ként jött lét -
re, né met üz let em be rek, misszi o -
ná ri u sok gyer me kei tar toz tak ide. Ko -
ráb ban gon dot oko zott a há rom egy -
ház kö ze le dé se. A né met egy ház az
apart heid rend szer ré sze volt, a fe hé -
rek nek já ró elő jo gok kal. 

A füg get len ség el éré se óta fel nőtt
fi a tal lel kész ge ne rá ci ó nak már más az
at ti tűd je. A ve ze tők kel szin te na -
pon ta meg lá to gat juk egy mást. De
las san nyug díj ba vo nu lunk – nyi tott
kér dés, hogy az utó da ink foly tat -
ják-e ezt a kap cso la tot.

A vi lág szö vet ség ta nács tag ja ként el -
ső ként ér te sül tem a nagy gyű lés meg -
hí vá sá nak le he tő sé gé ről. Az ott ho ni -
ak elő ször azt hit ték, tré fá lok.
–2017különlegesévazevangéliku-

sokszámára.
– Ép pen ez volt a fő ér vem. Nem

Wit ten berg ben kel le ne len nie a nagy -
gyű lés nek? – kér dez ték. De be szél get -
tem kol lé gák kal, püs pök tár sak kal, és
azt ja va sol tam, vi gyük a té mát az
egy ház ta nács elé, ahol a kö zös té má -
kat szok tuk meg vi tat ni. A ja vas la tot
egy han gú lag el fo gad tuk. Le vél ben
meg hív tuk a ti zen ket te dik nagy gyű -
lést Na mí bi á ba. És leg na gyobb meg -
le pe té sünk re – ta lán ez az Úr is ten mű -
ve volt – egyet len má sik tag egy ház tól
sem ér ke zett le vél. A vi lág szö vet ség
mun ka tár sai el utaz tak Na mí bi á ba,

fel mér ték a hely színt, majd meg hív -
ták a há rom püs pö köt a ta nács ülés re,
ahol be mu tat hat tuk az or szá gun kat.
A meg hí vá sun kat egy han gú lag el fo -
gad ta a ta nács. A dön tést könnyek
közt fo gad tuk: ez az is me ret len kis or -
szág le het a nagy gyű lés há zi gaz dá ja
egy olyan kon ti nen sen, amely ma a
nö vek vő ke resz tény ség ha zá ja.
–Miismegismerhettükanamíbi-

aizászlót.Mireutalnakaszínei?
– A vö rös a tör té nel münk re utal,

mely nek so rán sok vér folyt el. Nem
csak az apart heid re gon do lok: 1904–
1907 kö zött tör tént az el ső nép ir tás,
na gyon so kan meg hal tak. A zöld a re -
mény, a fák, a ter mé szet szí ne. Vagy -
is a vér nél még is csak na gyobb a re -
mény ség. A kék ég és az égen vi lá gí -
tó nap is so kat je lent a szá munk ra.
Azt szok tam mon da ni, hogy a vö rös
nem csak a vér, de a sze re tet szí ne is.
Is ten sze re te te nyo mán tu dunk re -
mény ség ben él ni; ne ki kö szön het jük,
hogy fel te kint ve az ég re lát hat juk a
nap sü tést. Csak az lát hat ja a na pot,
aki élet ben van.
–Anagygyűléstémája–„Istenke-

gyelmébőlszabadon”:amegváltás,az
emberésateremtésnembocsátható
áruba–összekapcsolódikareformá-
cióemlékünnepével.Mit jelentenek
ezekazÖnszámára?

– Af ri kai kon tex tus ban na gyon so -
kat mon dó ez a té ma. Hu szon négy
év vel ez előtt még olyan or szág ban él -
tünk, ahol tör zsi ala pon bí rál ták az em -
be re ket – nem meg vál tott, Is ten ál tal
bű ne ik alól fel sza ba dí tott em be ri lé -
nyek, ha nem rab szol gák gya nánt. Az
em be ri mél tó ság Is ten aján dé ka –
nem bo csát ha tó áru ba! A meg vál tást
in gyen kap juk, ez Is ten aján dé ka, ami
nem a mi tel je sít mé nyünk ből fa kad.

So kat mon dó ez egy olyan or szág -
ban, ahol már min den szám sze rű sít -
he tő. Sza ba dok va gyunk, de a ka pi ta -
liz mus árny ol da la it is meg ta pasz tal juk.
Az em be rek teg nap még az apart heid

alól va ló fel sza ba du lás má mo rá ban él -
tek, ma pe dig a vi lá gi ja vak fel hal mo -
zá sán fá ra doz nak. Nő a sza ka dék sze -
gé nyek és gaz da gok kö zött. Az em be -
rek nek nincs pén zük föl det ven ni, de
Is ten ke gyel me in gyen az övék. Is ten
or szá ga nem el adó, az Is ten től ka pott
víz nem áru sít ha tó ki drá ga pén zért. 

A té ma épp olyan friss ma is, mint
Luther ide jé ben volt. Ak kor a ka to -
li kus egy ház várt fi zet sé get a bú csú -
cé du lák fe jé ben a lel kek meg men té -
sé ért, ma más te rü le ten ta lál ko zunk
a „min den el adó” szem lé let tel. De az
evan gé li um szép sé ge ma is ugyan az:
ke gye lem ből van üd vös sé ge tek, tő le
kap tá tok ezt a gyö nyö rű föl det.
–Köszönjükameghívást,találko-

zunk2017-ben!
g Fabiny Tamás

Istenkegyelmébőlszabadon
InterjúZephaniaKameetával,azLVSZkövetkezőnagygyűlésénekhelyetadóNamíbiapüspökével

ZEp ha nia Ka mEE ta

Szabadvagy!
Kontextuálismeditáció
Ézs55,1–2alapján

Az Úr szól:
„Jöj je tek, mind, akik azt hi szi tek,
még rab szol gák vagy tok –

a sza ba dí tás kö zel!
Jöj je tek, akik azt hi szi tek,

sen kik vagy tok,
Jöj je tek, és vál ja tok va la ki vé!
Jöj je tek! Ve gye tek igaz sá got és mél tó sá got –

nem fi zet sé gért!

Mi ért is él nél to vább ra is úgy, mint egy sen ki,
mi kor új ra va la ki vé for mál lak?

Mi ért él nél to vább ra is rab szol ga ként,
ami kor a sza ba dí tás va ló ság?

Hall gass rám, és tedd, amit mon dok,
és át él he ted az élet tel jes sé gét.”

b A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség (LVSZ) gen fi köz pont já ban ta nács ko zott
feb ru ár 11–13. kö zött a re for má ció kez de té nek öt szá za dik év for du ló -
já ra Na mí bi á ba össze hí vott nagy gyű lést elő ké szí tő tes tü let. Zephania
Kameetát, a Na mí bi ai Köz tár sa ság Evan gé li kus Egy há zá nak püs pö két
FabinyTamás evan gé li kus püs pök, a vi lág szö vet ség ke let-kö zép-eu ró -
pai ré gi ó já nak al el nö ke kér dez te 1984-es bu da pes ti em lé ke i ről, az apart -
heid ről és a 2017-es wind ho e ki nagy gyű lés elő ké szü le te i ről.

Kameetapüspökagenfitanácskozásszü-
netében.
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„Nem ex po zét sze ret nék Önök nek
tar ta ni” – kezd te elő adá sát az egy hí -
ján ki lenc ven éves „Bé la bá csi”, en ge -
délyt kér ve a kö zön ség től a csa lá di a -
sabb jel le gű együtt lét re. Kosz to lá nyi
De zső köl té sze té ben épp a köz vet len
ter mé sze tes ség volt az, ami meg fog -
ta, eh hez is iga zod va hív ta a hall ga tó -
sá got ben ső sé ge sebb be szél ge tés re. 

Az 1885-ös esz ten dő vi rág va sár nap -
já tól 1936. no vem ber 3-áig íve lő élet -
út leg fon to sabb ál lo má sa it emel te ki
az elő adó, hogy az tán el me rül hes sen
Kosz to lá nyi lí rá já nak ma gá val ra ga dó
vi lá gá ban. A Sza bad kán jó lét ben töl -
tött, gond ta lan gye rek kor ki vá ló ala -
pot adott az if jú köl tő nek a „ki vá lás -
hoz”. Ap já nak óri á si könyv tá ra, nagy
ba rá ti kö re volt, nem cso da, hogy a fiú
ko rán toll- és nyelv for ga tó lett eb ben
a pezs gő kö zeg ben. 1903-ban ke rült
Pest re, az egye tem böl csész ka rá ra,
ahol el sők ként BabitsMihállyal és Ju-
hászGyulával kö tött ba rát sá got. 

Egye te mi évei alatt Kosz to lá nyi
De zső azon az Ül lői úton la kott,
ahol ma a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház (MEE) Or szá gos Iro dá -
ja és ki adó ja mű kö dik. A di ák szál ló -
ba me net meg ih let ték a köl tőt a
lom bos fe jű, bal zsa mos il la tot árasz -
tó Üllőiútifák,mú ló if jú sá gát ke res -
te az ágak-bog ak kö zött, és kér te szá -
mon az „el vi rág zó kon”. (Ma már
ezek a fák se hol sin cse nek…)

Ud va ros Bé la ér de kes ki te kin té se -
ket tett más köl tők éle té re is, vizs gá -
ló dá sai kö ré be von va pél dá ul a sze -
ren csét len sor sú, mo só kony há ban
gye re kes ke dő József Attilát vagy a
„for ra dal már ter mé sze tű” AdyEnd-
rét, akit az apo li ti kus, dip lo ma ti kus
Kosz to lá nyi egyéb ként ki nem állt. 

Az egy ko ri szín igaz ga tó kü lö nös
áhí tat tal be szélt Kosz to lá nyi sze rel -
me i ről. Fe le sé gé ről, a „csu pa i, csu -
pa a” HarmosIlonáról, il let ve éle te
utol só évé nek tün dök lő csil la gá ról, a
sza na tó ri um ban meg is mert Radáko-
vichMáriáról, aki hez Kosz to lá nyi a
Szeptemberi áhítat cí mű rend ha -
gyó, min den ség be sze rel mes köl te -
mé nyét ír ta. 

Ud va ros Bé la a kor társ iro dal mat
is érin tet te, ami kor NyáryKrisztián
Ígyszerettekők–Magyarirodalmi

szerelmeskönyv cí mű „best sel le rét”
em lí tet te fi nom iró ni á val. A kö tet
csak két fe je ze tet tu dott Kosz to lá nyi
De zső re szán ni, a köl tő nek ugyan is
éle té ben mind össze sen két nő höz
volt kö ze. 

A „ké sei fél re lé pés” kap csán Ud va -
ros Bé la utalt ar ra, hogy a do log ta lán
még Ilo na szem pont já ból is meg bo -
csát ha tó volt, hisz eb ben az idő szak -
ban az íny rák ban szen ve dő köl tő már
igen csak ki fe lé lép delt az élet ből.
Utol só ka pasz ko dó ja, nagy élet él mé -
nye volt a szep tem be ri áhí tat ba ej tő
„el ha nya golt ügy véd fe le ség”.

A száz szál ró zsa le gen dá ja mel lett
Kosz to lá nyi De zső szí nes tin ták kal író
ked ve és gya kor la ta is szó ba ke rült. A
köl tő ugyan is za kó ja zse bé ben nem
csu pán a kó sza gon do la to kat le nyo -
ma tol ni hi va tott no teszt tar tott, ha -
nem több szí nű tin ta pat ro no kat is. A
pi ros a pró zai írá sok hoz kap cso ló dó
tar tal ma kat, a zöld a lí rai meg fo gal -

ma zá so kat, a li la szín pe dig az új sá -
gok nak szánt jegy ze te ket je löl te a
hí res no tesz ban – me sél te Bé la bá csi. 
Virág Benedek ta bá ni plé bá nos

tör té ne te is elő ke rült a ver ses ko sár -
ból. A „szent öreg”, akit Kosz to lá nyi
meg éne kelt, „Ko va kő vel gyúj tot ta
meg a gyer tyát / s lúd tol lal kör mölt
ma gyar éne ket” (ÉnekVirágBenedek-
ről). Köp cös kis em ber volt – tet te
hoz zá az elő adó –, aki min dig amo -
lyan „ma já li so kat” szer ve zett a Ta bán -
ban, vár va a nagy evő és nagy be szé dű
ba rá to kat. A már ke vés sé pom pá zó
vi dé ken sé tál va Kosz to lá nyi ban meg -
szü le tett a gon do lat: „én gyak ran el -
men tem vol na hoz zá, / hogy lel ke met
sza va be har ma toz ná”. 

Ez a „be har ma to zott ság” ér ző dött
Ud va ros Bé la elő adá sán is, aki a Vi -
rág Be ne dek hez já ru ló Kosz to lá nyi
De zső ver se i hez já rul rend sze re sen
lel ki mu ní ci ó ért, és ezt hí ven ad ta to -
vább a Kál vin te rem ben össze gyűlt
lel kek nek is. 

A Hajnalirészegség cí mű nagy ver -
set zá rás képp kí vül ről mond ta el Bé -
la bá csi, rá mu tat va ar ra, hogy sze rin -
te a ma is mert szö veg ben saj tó hi ba
van: „da lol ni kezd tem ek kor az azúr -
nak” he lyett „az Úr nak” állt a vers ben. 

g Ki nyik Ani ta

Kosztolányi-idézetek
ésigézetek

UdvarosBélaestjeabudakesziKálvinteremben

b Sa ját Kosz to lá nyi-él mé nyét osz tot ta meg a kö zön ség gel az Evan gé li -
um Szín ház egy ko ri igaz ga tó ja feb ru ár 20-án a bu da ke szi Pro tes táns
Kör ven dé ge ként. Evan gé li kus szem pont ból is fon tos ada lé ko kat tett
köz kinccsé Udvaros Béla, ami kor Kosztolányi Dezső éle té ről és
mun kás sá gá ról be szélt a té má val va ló fog la la tos ság örö me it sem lep -
lez ve. Kosz to lá nyi „erős vá runk nak” az anya nyel vet ne vez te, ahogy er -
ről a ha lá la után, 1940-ben ki adott – IllyésGyula ál tal saj tó alá ren -
de zett – kö tet cí me is (Erősvárunk,anyelv) ta nús ko dik. Ar ról, hogy
ko ránt sem csak a nyelv volt erős vár Kosz to lá nyi szá má ra, Ud va ros
Bé la élő, ver se ket meg ele ve ní tő elő adá sa ta nús ko dott hí ven.

b Ho gyan le het el jut ni Dél-Ko re -
á ból In di án át Ke nya fő vá ro sá -
ig, Nai ro bi ig? Er re a kér dés re az
a negy ven-öt ven em ber tud na
vá la szol ni, akik feb ru ár 22-én,
szom ba ton részt vet tek Bu da -
pes ten az Evan gé li kus Kül -
misszi ói Egye sü let (EK ME) De -
ák té ri – 2014. évi köz gyű lés sel
egy be kö tött – csen des nap ján…

A nap össze fog la ló té má ját az Egy há -
zak Vi lág ta ná csá nak né hány hó nap -
pal ez előt ti, a dél-ko re ai Bu san ban
meg tar tott nagy gyű lé se ad ta: misszi -
ónk a bé két len és igaz ság ta lan vi lág -
ban. Ma gá ról a kon fe ren ci á ról dr.
FischlVilmos evan gé li kus lel kész, a
Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me -
ni kus Ta ná csá nak fő tit ká ra szá molt
be, az ebé det kö ve tő en pe dig Kovács-
néTóthMárta vö nöc ki lel ki pász tor
mu tat ta be ve tí tett ké pek kel a vi lág -
ta lál ko zó ese mé nye it, a há zi gaz da or -
szá got, a ko re ai ke resz té nye ket. Meg -
ren dí tő volt lát ni a ki lo mé te re ken át
hú zó dó szö ges drót ke rí tést, amely el -
vá laszt ja a ko re ai né pet. Észa kon a
dik ta tú ra mi at ti szen ve dés, dé len
sza bad ság és jó lét. 

Az In di á ban szol gá ló Szigethy há -
zas pár ál tal kül dött ké pes be szá mo -
ló is mu tat ta, mennyi re meg osz tott a
vi lág. Ők az egy há zi elit is ko lá juk ban
vég zett ta ná ri mun ká juk ról és a né -
hány ki lo mé ter rel odébb mély sze -
gény ség ben, rá adá sul fo gya ték kal élő
sü ket és vak fi a ta lok ról tu dó sí tot tak.

Ter mé sze te sen nagy fi gye lem övez -
te BálintnéKisBeátabe szá mo ló ját ar -
ról, ho gyan biz to sít ják to vább ra is az
ár vák ebé del te té sét Nai ro bi Ka wang -
ware ne vű nyo mor ne gye dé ben, il let -
ve hogy mi ként old ják meg – még több
párt fo gó be vo ná sá val – az ele mi ok -
ta tás nál jó val költ sé ge sebb kö zép is ko -
lai ta nul má nyok fe de zé sét. Az EK ME
er re a cél ra hir det te meg ado mány -
gyűj tő ak ci ó ját víz ke reszt től hús vé tig,
kér ve a gyü le ke ze te ket, hogy is ten tisz -
te le ti vagy bib lia órai per se lyük kel tá -
mo gas sák e jó ügyet. 

A nap fo lya mán a köz gyű lés meg -
hall gat ta és el fo gad ta az egye sü let el -
nö ke i nek je len té sét, a pénz ügyi be -
szá mo lót és a költ ség ve tés ter ve ze tét
is. A leg meg in dí tóbb pil la nat azon -
ban az volt, ami kor az újon nan vá -
lasz tott pénz tá rost ik tat ta be a szol -

gá lat ba D.KeveháziLászló nyu gal ma -
zott es pe res (képünkön).
VargaKatalin a mis kolc-vas gyá -

ri gyü le ke zet ből in dult, és ma a Bu -
da vá ri Evan gé li kus Egy ház köz ség
szol gá ló tag ja. Édes any ja a rend -
szer vál tás után meg szü le tett kül -
misszi ói egye sü let ala pí tó tag ja. A
Var ga Ka ta lint pénz tá ro si tiszt sé gé -
be ik ta tó lel kész pe dig nem más, mint
az EK ME 1991-ben meg vá lasz tott
el ső el nö ke. 

Az ál dó moz du lat ban ki fe je ző -
dés re ju tott az is: a kül misszió ügyét

im már egy újabb nem ze dék kell,
hogy ma gá ra vál lal ja. S aho gyan a nap
nyi tó áhí ta tá ban a víz mér nök dr.Bá-
lintZoltán hang sú lyoz ta: szol gá la -
tunk ban, ma ga tar tá sunk ban Krisz tus
pél dá já hoz kell iga zod nunk. 

g BPM

Küldetésben–
nemzedékrőlnemzedékre

b Az Új Magyarország vidékfej-
lesztésiprogram tá mo ga tá sá val
mint egy 22,5 mil lió fo rint ból
fel újí tott mű em lék temp lo mu -
kért ad tak há lát feb ru ár 22-én a
ba kony cser nyei evan gé li ku sok.
Az al kal mon ige hir de tés sel Sze-
mereiJános, a Nyu ga ti (Du nán -
tú li) Egy ház ke rü let lel ké szi ve -
ze tő je szol gált. A rend kí vü li is -
ten tisz te le ten je len volt több
egy há zi és vi lá gi mél tó ság is,
töb bek kö zött D.SzebikImre, a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház nyu gal ma zott el nök-püs -
pö ke és TörőGábor or szág gyű -
lé si kép vi se lő, a Fej ér Me gyei
Köz gyű lés el nö ke. 

Az ősi szer tar tás sze rint öl töz tet ték
ün nep lő be az ol tárt múlt szom ba ton,
el he lyez ve raj ta a ke resz tet, a Szent -
írást, va la mint az úr va cso rai és ke -
resz te lői esz kö zö ket. Sze me rei Já nos
pré di ká ci ó já ban a 36. zsol tárt idéz -
ve a „fel hő kar co lók evan gé li u má -
ról” be szélt. Szólt ar ról, mi lyen le nyű -
gö ző lát ványt je len te nek Is ten al ko -
tá sai, a ha tal mas, fel hők fö lé ma ga -
so dó he gyek. Mel lé jük kép le te sen
oda he lyez te az em be ri ség tör té ne te
so rán össze hor dott „he gye ket”: azo -
kat, ame lye ket bű ne ink ből emel -
tünk az égig. 

Az ég re ki ál tó vét kek el tör lé sé re,
hely re ho za ta lá ra ön ma gá ban kép -
te len az em ber. Az em be ri ir gal -
mat lan ság ra Is ten nek azon ban ir gal -
mas vá la sza volt a Gol go ta he gyén,
ahol Krisz tus ban meg bo csá tott min -
den bűnt. E temp lom is – most már
tel jes szép sé gé ben – Is ten ke gyel mé -
nek he lyé vé le het az itt élők szá má -
ra, fe jez te be ige hir de té sét a püs pök. 

Az ün ne pi köz gyű lé sen Szarka
István es pe res, he lyi lel kész is mer tet -
te az el vég zett mun ká kat, me lyek – az
ol tár és az or go na fel újí tá sát ki vé ve –
ki ter jed tek a tel jes temp lom bel ső re.
Sőt a temp lom kül ső va ko la tá nak
rend be té te le és a te tő hé ja zat rész le -
ges fel újí tá sa is el ké szült. Har mo ni -
kus szí nek kel gaz da go dott az egész
temp lom. A nyí lás zá rók, a pa dok és
az osz lo pok má zo lá sát, a kar zat pad -
ló já nak és lép cső i nek rész le ges cse ré -
jét, a kar zat mell véd fel ira ta i nak ara -
nyo zá sát, a te tő szer ke zet láng- és
gom ba men te sí té sét, va la mint a fö dém
szi ge te lé sét is el vé gez ték. A gyü le ke -
zet tag ja i nak ado má nya i ból új, ener -
gia ta ka ré kos, sze met kí mé lő vi lá gí tó -
tes te ket he lyez tek el a temp lom ban.

Az es pe res fel szó la lá sá nak má so dik
ré szé ben már in kább a jö vő be te kin -
tett. A kö zös ség táv la ti ter vei kö zött
ket tős el kép ze lés ről szólt, a gyü le ke -
zet kül ső és bel ső meg újí tá sá ról. A re -
for má ció kez de té nek kö ze le dő öt -

szá za dik év for du ló já ig sze ret nék meg -
újí ta ni épü let ál lo má nyu kat, és ter ve -
zik meg épí te ni a már ti zen há rom
éve dé del ge tett ál mu kat, az óvo dát. 

A má so dik fel adat a lel ki meg újí tás
– ez az Is ten fel ada ta, ezt ő vé gez heti
el a hí vek ben és az egész ma gyar
tár sa da lom ban. Eh hez Is ten nek jó
esz kö zei van nak az ő igé jé ben és az ő
Szent lel ké ben, va la mint szent sé ge i ben
– fo gal ma zott Szar ka Ist ván. Ami a hí -
vek dol ga le het, hogy fi gyel nek, hogy
ko mo lyan ve szik Is ten üze ne tét, amely
tör vény és bű nö sö ket fel sza ba dí tó
evan gé li um egy szer re. 

Ezt kö ve tő en kö szön töt te a gyü le -
ke ze tet MészárosTamás egy ház ke -
rü le ti fel ügye lő, BajkaiJános, a Ba -
ko nyért Vi dék fej lesz té si Egye sü let
el nö ke, TuriBalázs pol gár mes ter, va -
la mint Zászkaliczky Péter volt ba -
kony cser nyei lel kész, a te le pü lés
dísz pol gá ra. A ren dez vényt es té be
nyú ló ál ló fo ga dás zár ta. 

g Sz. I.

Megújultabakonycsernyeitemplom

UdvarosBéla–otthonában
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b Új ra csu jo ga tás sal és do bo gó ci -
pel lők kel telt meg feb ru ár 21–22-
én a Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus
Gim ná zi um dísz ter me a ma gyar -
or szá gi evan gé li kus gim ná zi u -
mok ötö dik nép mű vé sze ti ta lál -
ko zó ja, a MEGiNT al kal má val. A
je les ese ményt a nép mű vé szet
sze rel me sei ne ves ven dé gek kel
ün ne pel het ték: a far san gi szo ká -
sok ról Tátrai Zsuzsanna nép -
rajz ku ta tó tar tott elő adást (alsó
képünkön), a részt ve vők nó tá ját
pe dig a BudaFolkBandhúz ta el
– az ál lan dó talp alá va ló-adó bu -
da ke szi Rojtos ze ne kar mel lett. 

A MEGiNT if jú, ám kap cso lat épí -
tés ben és -ápo lás ban igen le le mé -
nyes fő szer ve ző je, az egy ko ri fa so -
ri di ák, Barcsay Zsombor – a
MEGiNT-pó lók ban ma sí ro zó fa -
sori sok kal együtt –, mond hat juk,
mos tan ra már ha gyo mánnyá tet -
te ezt a ha gyo mány őr ző ta lál ko zót,
aho vá idén ki lenc evan gé li kus is -
ko la nép tán cos di ák jai ér kez tek a
szél ró zsa min den irá nyá ból. 

A KisBihari nép tánc együt tes
nyi tot ta meg az ese ményt (felsőké-
pünkön). Száll tak a szép fo na tok,
ide-oda jár tak a ru ha re dők. A
csepp le gé nyek meg le pő en hety kén
ütöt ték csiz ma szá ruk, fel ad va ez -
zel a lec két a par ket ten utá nuk kö -
vet ke zők nek. 

Az üd vöz lők so rá ból nem
hagy hat juk ki a büsz ke is ko la igaz -
ga tót, HajdóÁkost, RadosnéLen-
gyelAnnát, egy há zunk Dé li Egy -
ház ke rü le té nek fel ügye lő jét, a ta -
lál ko zó fő véd nö két és Rónaszéki-
néKeresztesMonikát.A VII. ke -

rü let al pol gár mes te re el mon dá -
sa sze rint egy kor ma ga is nagy té -
tel ben font ha jat, va salt szok -
nyát, gyer me kei ugyan is lel kes
nép tán co sok vol tak. 

Hogy mi fán te rem a bak fa zék -
do bás, a tik ve rés, a dő re já rás és a
rab vá gás, ar ról az egy kor az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye te -
men is ok ta tó Tát rai Zsu zsan na
evan gé li kus nép rajz ku ta tó szá -
molt be, aki több szál lal is kö tő -
dik a MEGiNT-hez. Egy részt
édes ap ja, TátraiVilmosKos suth-
dí jas he ge dű mű vész szin tén fa so -
ri di ák volt, más részt fia, Fülöp
Attila evan gé li kus lel kész. 

A részt ve vők meg ko szo rúz ták
a ta valy le lep le zett Mar tin György-
em lék mű vet – a ne ves nép rajz ku -
ta tó ugyan csak az is ko la pad jait
kop tat ta egy kor. A ta lál ko zó val az
ő em lé ké nek is ál doz nak év ről
év re a Fa sor ban össze gyű lő folk -
ló ro zók. 

g Ki nyik Ani ta

Tikverésésdőrejárás
AzötödikMEGiNT

„Ta nár nő, hi ány zik a lit vá nom!” –
hal lot tam a di ák ja im tól, ami kor az
egy he tes itt tar tóz ko dás vé gez té vel
ha za ment a hu szon há rom ta nár és
har minc hat di ák Eu ró pa hét kü lön -
bö ző or szá gá ba. 

A február 10-én kez dő dött ötö dik
nem zet kö zi Co me ni us-ta lál ko zó vé -
gez té vel (tudósításunkmúlthetilap-
számunk15.oldalánMi fo lyik itt? cím-
mel–aszerk.)har minc fo ga dó csa lád,
egy pro jekt ve ze tő, hét fős kol lé ga csa -
pat, va la mint két igaz ga tó he lyet tes és
egy igaz ga tó, no meg per sze egy egész
is ko la pi hen het te ki a fá ra dal ma kat. A
ven dég lá tás, a lo gisz ti ka, az ide gen
nyel ven be szé lés, a tol má cso lás, a
hu szon négy órás ké szen lé ti ál la pot, a
tech ni kai szer vez ke dés, a szám la ki ál -
lí tás, az adat gyűj tés, az in for má ció -
szol gál ta tás fá ra dal ma it – aho gyan az
egy ren des nem zet kö zi pro jekt tel jár. 

Ne héz volt? Ne héz. El fá rad tunk?
Majd meg hal tunk. Meg ér te? Meg.
De mi ért? – tet tem fel di ák ja im nak,
kol lé gá im nak és ma gam nak a kér dést.

Meg ér te, mert no ha ta ní ta ni jó, né -
ha még is jól esik ki lép ni a „Me lyik te -

rem be is me gyek? Hol is tar tunk?
Ígér tem má ra röp dol go za tot? Kit is
fe lel tes sek?” hét fő től pén te kig, szep -
tem ber től jú ni u sig tar tó kör for gá sá -
ból. Meg ér te, mert no ha a jól szer ve -
zett, rend sze res élet biz ton sá got ad
– hi szen biz to san szá mít ha tok rá,
hogy hét főn a 12.-esek kel vesszük az
érett sé gi té ma kö rö ket, kedd dél után
szol fézs ról vá rom ha za a kis fi a mat,
szer dán a 217-es te rem ben vár nak a
nyol ca di ko sok, csü tör tök es te pe dig
me gyek ének kar ra –, né ha még is
jól esik, hogy bo rul min den. 

Hét főn négy kö szön tés (ket tőt
tol má csol ni); nép tánc be mu ta tó; elő -
adás ma gá ról Comeniusról (di á kunk
az elő adó); az el ső négy pre zen tá ció
a víz té ma kö ré ben (své dek, ola szok,
por tu gá lok, né me tek); is ko lai és
temp lo mi sé ta két nyel ven (di ák ja ink
ve ze té sé vel); két bu szos vá ros né zés;
es te ta ná rok nak ven dég lá tás. Kedd -

től pe dig a foly ta tás: Gel lért gyógy -
für dő (a föld alat ti rész is!), Gel lért-
hegy, vá sár csar nok, hi da kon át sé ta,
für dés, kor cso lyá zás, to váb bi pre zen -
tá ci ók (fran ci ák, lit vá nok, tö rö kök,
ma gya rok – a leg na gyobb si ker rel,
akik még a „Ta va szi szél…” kez de tű
dalt is meg ta ní tot ták a sok nyel vű kö -
zön ség nek). 

Vé gül az esz ter go mi Du na Mú ze -
um, a Má ria Va lé ria híd, víz vizs gá -
lat a la bo rok ban, víz kós to ló, Par la -
ment, zá ró la ko ma, to tó és – tánc -
ház. Es tén ként pe dig a ta ná rok ké -
nyez te té se ope rá val, ha jó ká zás sal,
bor kós to ló val. 

De nem csak ezért ér te meg. Ez se
rossz, fő leg, ha még az anya gi a kat is
biz to sít ják hoz zá. Per sze a dél utá ni
és es ti kö zös sé gi prog ra mo kat le bo -
nyo lí tó ma gyar di á kok lel ke se dé se,
a fo ga dó csa lá dok oda adó ál do zat -
kész sé ge vagy a se gí tő ma gyar ta ná -

rok hát tér mun ká ja nem az anya gi -
ak nak volt kö szön he tő, hi szen ilyen
ér te lem ben nincs be vé te le sen ki nek
sem. A prog ram szín vo na lát azon -
ban ter mé sze te sen emel te, hogy az
EU-s költ ség ve tés ből volt ke ret ope -
ra jegy re, mú ze um pe da gó gus ra és
so főr re. 

De még csak nem is ezért ér te
meg. Ha nem mert egy ilyen hét után
mind annyi an töb bek let tünk. Meg -
sze ret tük pél dá ul ha zán kat és fő vá -
ro sun kat! Van, aki, új ra, van, aki
most elő ször: a ven dé gek kel fe dez tük
fel, hogy mi lyen cso dá la tos is Bu da -
pest – a há zak, a für dők, a hi dak, az
épü le tek, a vil la mo sok, a te rek, a
szob rok. A nyol ca di kos tól az igaz ga -
tó ig min den ki da gadt a büsz ke ség től:
hát igen, ezek va gyunk mi! 

De meg sze ret tük egy mást is: igen,
így össze tu dunk fog ni di á kok, ta ná -
rok, szü lők! Volt, aki szál lí tott, volt, aki

map pát szer zett, volt, aki tol má csolt,
volt, aki fény ké pe zett, volt, aki mo so -
ga tott, volt, aki vá gott-ra gasz tott, és
so kan vol tak, akik egy sze rű en csak ott
vol tak, és je len lé tük kel vál lal ták a tá -
mo ga tást. Nagy sze rű ér zés volt!

És hát új ra meg sze ret tük egy há -
zun kat is, hi szen kü lön ki kel lett ta -
lál ni, ho gyan va gyunk je len egy nem
egy há zi ren dez vé nyen egy há zi ven -
dég lá tó ként. FabinyKatalin ta nár nő,
pro jekt ve ze tő „püs pök néi” ott ho ni
ven dég lá tá sa me leg ven dég sze re tet -
ről ta nús ko dott; GáncsPéter püs pö -
ki nyi tó kö szön té se köz vet len nek és
ter mé sze tes nek ha tott (an go lul!); és
a zá ró es ten jó szív vel tud tuk el mon -
da ni a Prédikátorkönyvéből:„Megvan
az idejeakövek szétszórásának, és
megvanazidejeakövekösszerakásá-
nak” (3,5) – hoz zá té ve, hogy a Bib lia,
amely ből az idé zet jön, fon tos ne -
künk, fa so ri ak nak. 

A hét lo gó já val gra ví ro zott ka -
vics és a hoz zá adott igés lap so kak
tás ká já ban ott la pul az óta is. 

g Itt zés Szil via,
afasorigimnáziumangoltanára

Amikorborulminden–ésjó
AfasoriComenius-projekttalálkozómargójára

A lá nyok és a fi úk ka te gó ri á já ban is
a nyír egy há zi Evan gé li kus Ro ma
Szak kol lé gi um (ERSZK) csa pa ta di -
a dal mas ko dott Deb re cen ben, a Ke -
resz tény Ro ma Szak kol lé gi u mi Há -
ló zat (KRSZH) má so dik te rem lab da -
rú gó-tor ná ján, így jö vő re a sza bol csi
me gye szék hely ad ott hont a meg mé -
ret te tés nek. 

Az ed di gi cím vé dő, a re for má tus
Wá li Ist ván Re for má tus Ci gány Szak -

kol lé gi um meg hí vá sát – evan gé li kus
in téz mé nyünk mel lett – el fo gad ta a
bu da pes ti Je zsu i ta Ro ma Kol lé gi um
és Szak kol lé gi um, a mis kol ci Gö rög -
ka to li kus Ci gány Szak kol lé gi um, a
Sze ge di Ke resz tény Ro ma Szak kol lé -
gi um is. 

A Deb re ce ni Egye tem Kos suth
La jos Gya kor ló gim ná zi u má nak tor -
na csar no ká ban feb ru ár 22-én ren de -
zett baj nok sá gon össze sen hét szak -
kol lé gi u mi csa pat in dult, va la mint a
Deb re ce ni Re for má tus Egy ház me gye
lel kész csa pa ta pró bál ta ki ma gát. A
csa pa to kat BölcskeiGusztáv re for má -
tus püs pök és KocsisFülöp haj dú do -
ro gi gö rög ka to li kus me gyés püs pök
is kö szön töt te. 

A lá nyok 4 : 0-s gól aránnyal, a fi -
úk 12 : 5-tel, vesz tes meccs nél kül
arat tak di a dalt. JériJános szo ci á l is -
mun kás-hall ga tó és PosvánczJózsef
mér nök hall ga tó öt-öt gól lal vet te ki
ré szét a si ker ből. A nyír egy há zi szur -
ko lók kü lö nít mé nyét MolnárErzsé-
bet lel kész, az ERSZK ve ze tő je fog -
ta össze (képünkönafiúcsapattal).

g Bar cza Já nos felvételei

Kettősgyőzelem
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b JánĽachký szlo vák evan gé li kus
lel kész fe le sé gé vel nem rég Sop -
ron ban járt a kö zös evan gé li kus
egy há zi múlt és kul tú ra nyo mait
ku tat va. El ju tott a sop ro ni gyü -
le ke zet és a lí ce um könyv tá rá ba
is. Sop ro ni úti be szá mo ló ja szlo -
vák szem mel, de a ma gyar–szlo -
vák köl csö nös meg be csü lés és
egy más irán ti nyi tott ság je gyé -
ben író dott. 

Sop ron vá ro sá ba a bu da pes ti Evan -
gé li kus Or szá gos Le vél tár igaz ga tó -
já nak, CzentheMiklósnak a meg hí -
vá sá ra ér kez tünk fe le sé gem mel.
Czen the urat a Solascriptura cí mű
egy ház tör té ne ti do ku men tum film
for ga tá sán, lő csei le vél tá ri ku ta tá sai
köz ben is mer tem meg.

Szí ve sen időz tünk Sop ron ban,
ame ly nek his tó ri á ja olyan sok szál lal
kö tő dik a mi énk hez. Az oszt rák ha tár
men ti ma gyar vá ros ben nün ket, evan -
gé li ku so kat tör té nel münk re, az 1681-
es or szág gyű lés re em lé kez tet. 

Az úti köny vek Sop ront a leg fes tő -
ibb ma gyar vá ros ként em lí tik a ré gi
bás tyák alat ti ro man ti kus sé ták le he -
tő sé gé vel. Ez fel te he tő en azért is van
így, mert a ma mint egy hat van ez res te -
le pü lés büsz kél ked het a leg in kább
ép ség ben ma radt tör té nel mi ar chi tek -
tú rá val Ma gyar or szág te rü le tén. Mint -
hogy a vá ros az or szág leg nyu ga tibb ré -
szén, a ko ra be li Bécs hez kap cso ló dó
vé dő öve zet ben fek szik, el ke rül te a
más fél év szá za dos tö rök ural mat,
rom bo lást. 

És va ló ban – el va rá zsol nak a kar csú,
gó ti kus tor nyok övez te gir be gör be
ut cák, me lyek a tör té nel mi vá ros köz -
pon tot gyű rű zik. Az 1280-ban épí tett
egy ko ri fe ren ces temp lom, me lyet
„Kecs ke-temp lom nak” is ne vez nek,
ko ro ná zá sok és or szág gyű lé sek szín -
he lye is volt. A Fő té ren ál ló vá ros to -
rony szá za do kon át tűz vé del mi cé lo -
kat is szol gált, így Tűz to rony ként is
em le ge tik. Az utol só nagy tűz vész
1676-ban pusz tí tott a vá ros ban. 

Ha ma le küzd jük a há rom eme let nyi
csi ga lép csőt, és fel me gyünk a to rony -
ba, ak kor sze ren csés eset ben el lát ha -
tunk egé szen az oszt rák Al po kig. Rit -
kán van er re mód, mert a kö ze li Fer -
tő tó vé dett mo csa ras vi dé két gyak ran
fe di vas tag köd ta ka ró – így volt ez a mi
no vem ber kö ze pi lá to ga tá sunk kor is. 

A kö zép ko ri bel vá ros har ma dik
tor nya az evan gé li kus temp lo mé,
amely 1784-ben, a tü rel mi ren de let
után épült, s ez volt Ma gyar or szág
leg na gyobb evan gé li kus temp lo ma.
Ak kor még ter mé sze te sen to rony
nél kül, az csak het ven év vel ké sőbb
épül he tett hoz zá. Az evan gé li kus
épü le tek és in téz mé nyek – mint a pa -
ró kia, a temp lom és a mú ze um – a
Temp lom ut cá ban ta lál ha tók. A sop -
ro ni ké pes la pok je len tős ré szét ezek
fény ké pe dí szí ti. 

Az ere de ti leg gó ti kus épü le te ket a
tűz vész után át épí tet ték, ba rokk ar cu -
la tot kap tak. Itt van az evan gé li kus
gyü le ke zet le vél tá ra és mú ze u ma is. Az
ere de ti temp lom, amely fá ból épült,
saj nos a nagy sop ro ni tűz vész ál do za -
tá ul esett 1676-ban, ám a leg na gyobb
ér té ke ket, a köny ve ket és az ira to kat
si ke rült meg men te ni. Má ig is meg cso -
dál hat juk őket a sop ro ni evan gé li kus
gyü le ke ze ti könyv tár ban, amely ki zá -
ró lag teo ló gi ai mű ve ket őriz. 

Az 1557-ben ala pí tott evan gé li -
kus is ko la nagy könyv tá rát az 1948-
as ál la mo sí tást kö ve tő en vá lasz tot ták
ket té: a teo ló gi ai mű ve ket a lel ké szi
hi va tal épü le té ben he lyez ték el, míg
a könyv ál lo mány má sik ré sze ma radt
az ál la mo sí tott gim ná zi um ban. Az is -

ko la ma is mét evan gé li kus gim ná zi -
um, s a 19. szá za di luthe rá nus köl tő -
nek, az is ko la egy ko ri di ák já nak,
BerzsenyiDánielnek a ne vét vi se li. 

***

A teo ló gi ai mű vek kö zött egy gyö nyö -
rű en dí szí tett, bőr kö té ses Lu ther-
Bib lia kel tet te fel fi gyel mün ket, ame -
lyet HieronymusEmsernek,Luther kri -
ti ku sá nak a mű vé vel ha son lí tot tunk
össze. Mind két Bib lia gyö nyö rű en
il luszt rált, amit an nak kö szön he tünk,
hogy a szer zők nem csak teo ló gi ai, ha -
nem mű vé sze ti té ren is küz döt tek egy -
más el len. Vé gül Lu ther Bib li á ja vált
a né met iro dal mi nyelv alap já vá, míg
Em ser sko lasz ti kus mű ve fe le dés be
me rült, an nak el le né re, hogy gaz da -
gab ban volt il luszt rál va. 

Va ló di uni kum nak szá mít X.Leó
pá pa 1520-ból szár ma zó, Lu thert ki -
át ko zó bul lá ja (e bul lát éget te el Lu -
ther vá la szul Wit ten berg ben). Az
itt fenn ma radt pél dá nyon ta nul má -
nyoz hat juk a ka to li kus egy ház Lu ther
té zi se i vel szem be ni el len ve té se it.

Sop ro ni ta nul mány utun kon szak -
ér tő ként dr.SzálaErzsébet, a Nyu gat-
ma gyar or szá gi Egye tem tör té né sze és
egy ben a sop ro ni evan gé li kus gyü le -
ke zet le vél tá ro sa kí sért ben nün ket. Vá -
ros né zé sünk köz ben sok ér té kes in for -
má ci ót kap tunk tő le a vá ros tör té nel -
mé ről és a sop ro ni evan gé li kus gyü -
le ke zet múlt já ról. Le he tő sé günk nyí -
lott ar ra is, hogy sze mé lye sen meg is -
mer jük a he lyi lel ké sze ket. Ha gyo má -
nyo san há rom evan gé li kus lel ké sze
van Sop ron vá ro sá nak; egy kö zü lük
min dig a né met lel ki pász tor, aki a né -
met nyel vű is ten tisz te le te ket tart ja. 

Akár csak a múlt ban, úgy a je len ben
is nagy ha tás sal van a vá ros ra az oszt -
rák ha tár kö zel sé ge. Meg lát szik ez az
ut cák, a vá ros tisz ta sá gán (nem lát tunk
egyet len graffi tit vagy össze fir kált fa -
lat) vagy a he lyi la ko sok meg le pő en jó
nyelv is me re tén. Szí ve sen iga zít ják út -
ba a ma gya rul nem be szé lő tu ris tá kat,
mint ami lye nek mi is vol tunk.

***

Nem meg le pő, hogy a vá ros és kör nyé -
ke sok más ér de kes ség gel is szol gál.
Tud ták pél dá ul, hogy mint egy har minc
ki lo mé ter re Sop ron tól, egy há rom ezer
lel ket szám lá ló, Fer tőd ne ve ze tű köz -
ség ben a 18. szá zad ban az Esterházy
her ce gi csa lád fel épít tet te Kö zép-Eu -
ró pa leg fény űzőbb kas té lyát, ame lyet
„ma gyar Ver sailles-nak” is ne vez tek?
Az épít ke zés 1720-ban kez dő dött, a
kas tély nak mind a száz hu szon hat szo -
bá ja gaz dag ro ko kó dísszel ékes, a be -
ren de zés is eb ben a stí lus ban ké szült. 

A kas télyt kör be ve vő bor vi dék
tör té nel me egé szen a Kr. e. 3. szá za -
dig nyú lik vissza (össze ha son lí tás kép -

pen: ná lunk csak a 11. év szá zad ban je -
len tek meg az el sők). Ez a vi dék a kék-
frankosnak, a ná lunk frankovka né -
ven is mert mi nő sé gi vö rös bor nak a
ha zá ja. Az el ne ve zés még Napóleon
ide jé ből szár ma zik, mi kor a fran cia
se reg itt tá bo ro zott, és annyi ra meg -
ked vel ték a he lyi bo ro kat, hogy mást
nem is vol tak haj lan dó ak meg in ni, és

az ak ko ri leg ér té ke sebb pénz nem mel
fi zet tek ér te – a ké kes szí nű ban kók -
kal, a frank kal.

Egé szen el bű vö lő, mi lyen mély
be nyo mást gya ko rol a tör té ne lem a
je len re. Sop ron az a hely, ahol több -
fé le – nyu ga ti, bal ká ni – kul tu rá lis ha -
tás ér vé nye sül.

Ha vissza te kin tünk a múlt ba, lát -
hat juk, hogy a vá ros fa lai ré gi ala po -
kon áll nak. A te le pü lés ró mai ko ri
előd vá ro sá nak, Scarban ti á nak az el -
ső írá sos em lí té se 456-ból va ló, azt
árul ja el, hogy a te le pü lést ha tal mas
föld ren gés pusz tí tot ta. 

Sop ron mai ne vét az el ső vár is pán -
já ról, Suprunról kap ta a 11. szá zad ban. 

1267-ben Sop ron sza bad ki rá lyi vá -
ro si ran got ka pott IV.Lászlóma gyar
ki rály tól. Ez idő től kezd ve a né met aj -
kú la kos ság be te le pe dé sé vel je len tő -
sen meg nőtt a lé lek szá ma. A tö rök
hó dolt sá got Sop ron el ke rül te; erős
vá ros fa lai, me lye ket má ig meg cso dál -
ha tunk, meg véd ték a la kos sá got.
Ezek ben a szá za dok ban a vá ro si ak
mint egy ki lenc ti ze de ágos tai evan gé -
li kus hit val lá sú, Lu ther kö ve tő je volt.

Tud juk, hogy az 1681. évi sop ro ni
or szág gyű lés kul tu rá lis és val lá si küz -
del mek szín te re volt, a pro tes táns és
a ka to li kus fél állt szem ben egy más -
sal. A pro tes tán so kat erő sí tet te a ha -
gyo má nyo san a bé csi ud var ral szem -
ben ál ló Er dély be me ne kült buj do sók -
ból ki ala kult Thö kö ly-fé le ku ruc
moz ga lom. Mai vé le mény sze rint vi -
szont nem val lá si, ha nem in kább po -
li ti kai ala pú volt a harc, amely Ma -
gyar or szág Bécs aló li fel sza ba du lá sát
pró bál ta el ér ni. 

Szín leg val lá si kér dé sek vol tak az
elő tér ben, de ThökölyImre, a pro tes -
táns fel ke lők ve zé re ve re sé ge után a
tö rök ura lom alá ke rült te rü let re
vo nult. Mind a ku ru cok, mind a
csá szá ri zsol do sok él tek a ke mény és
bru tá lis meg fé lem lí tés for má i val. 
(A tö rö kök elől hoz zánk me ne kült
ret te gett hor vát ügy véd, Kolonics
be ve zet te a bün te tő jog ba a tö rök
mód sze rek al kal ma zá sát, pél dá ul a
kam pó ra akasz tást, úgy, aho gyan
Jánosíkot is kí noz ták.)

1677-ben a fa na ti kus ka to li kus

csá szár, I.Lipót is fel is mer te, hogy vé -
get kell vet ni az erő szak nak, vér on -
tás nak, és le vál tot ta had ve zé rét, a ke -
gyet len Kobb tá bor no kot. A hely ze -
tet ne he zí tet te, hogy még 1679 ta va -
szán pes tis jár vány ütött ki. A pro tes -
tán sok sors dön tő hi bát kö vet tek el,
ami kor a tö rök szul tán nal szö vet ség -
re lép tek, így a tö rö kök ve re sé ge

egy ben a Thö kö ly-fel ke lés le ha nyat -
lá sát is je len tet te. 

A csá szár a tö rök el le ni sors dön tő
harc előtt, 1681-ben össze hív ta az or -
szág gyű lést Sop ron ba. An nak el le -
né re, hogy eb ben az év ben a fel ke lők
el fog lal ták a ma Szlo vá ki á hoz tar to zó
te rü le tek nagy ré szét, az or szág gyű lés
tag ja i nak csak egy ötö de volt pro tes táns
(kö zöt tük az evan gé li kus ZayAndrás).
Az elő ző év ti zed ben a pro tes tán sok
nyolc száz nyolc van nyolc temp lo mot
vesz tet tek. A csá szár a ka to li kus pap -
ság nyo má sa alatt nem volt haj lan dó
a pro tes tán sok kö ve te lé se i nek ele get
ten ni, er re vá la szul a pro tes tán sok
boj kot tál ták az or szág gyű lést.

A nyo más ha tá sá ra a csá szár en -
ge dé lyez te – bár erő sen kor lá toz va –
a két pro tes táns fe le ke zet, a kál vi nis -
ta és a lu the rá nus val lás sza bad sá gát.
Meg szűnt a ko ráb bi val lás ül dö zés
(lásd a gá lya rab ság ba hur colt pré di -
ká to ro kat), to váb bá a pro tes tán sok
ígé re tet kap tak a sa ját ke zű leg épí tett
temp lo mok vissza szol gál ta tá sá ra is. 

A sop ro ni or szág gyű lés hí res 26.
cik ke lye (ar ti ku lu sa) az or szág nyu -
ga ti és észa ki szé lén fek vő vár me -
gyék ben két he lyen (az úgy ne ve zett
artikuláris he lye ken) en ge dé lyez te a
nyil vá nos pro tes táns val lás gya kor la -
tot. Ilyen he lye ken épült több má ig
is lát ha tó, szép evan gé li kus temp lom
(úgy ne ve zett artikuláris temp lom).

Az iga zi győz te sek vi szont a föl des -
urak vol tak, akik nek jo gai val lá si té -
ren még erő söd tek is, a „cu i us re gio,
ei us re li gio” („akié az or szág, azé a
val lás”) el ve alap ján. An nak el le né re,
hogy ez az or szág gyű lés csak rész ben
elé gí tet te ki a pro tes tán sok kö ve te -
lé se it, re ményt adott ar ra, hogy a jö -
vő ben a hely zet jobb ra for dul hat. 

A Rá kó czi-fel ke lés há bo rús kor sza -
ka után, az 1781-es tü rel mi ren de le tet
kö ve tő en, a 19. szá zad ra vé gül fo ko za -
to san el jött a val lá si to le ran cia ide je. 

***

Az evan gé li kus lí ce um könyv tá rá nak
ré gi ál lo má nyá ban olyan mű vek re
buk kan tunk, ame lyek össze kö tik Sop -
ront és a mi tör té nel mün ket. Ilyen pél -
dá ul JánAmosKomenský(Comenius)

17. szá za di össze fog la ló amsz ter da mi
ki adá sa. Élénk kap cso lat ról ta nús ko -
dik LadislavBartholomeides (Bartho-
lomeidesLászló, 1754–1825) ter mé szet -
tu do má nyi tan köny ve is, me lyet a
szer ző sa ját ke zű met sze tei dí szí te nek
(ezek a né met Rapp ne ve ze tű ter mé -
szet tu dós mun ká ja alap ján ké szül tek,
me lye ket a 18. szá zad vé gén Naturge-

schichtefürKinder cí mű köny vé ben
mu ta tott be). Hi á nyoz nak vi szont
ĽudovítŠtúr ko rá nak, a 19. szá zad nak
mun kái, ami a két nem zet ha gyo má -
nya i nak kü lön bö ző sé gé ből fa kad.

Út köz ben elő de ink re gon dol tunk,
kik be ír ták ma gu kat a tör té ne lem be,
mint pél dá ul a ha zá já ban alig is -
mert AndrejKralovanskýra (Kralo-
vánszky András, 1759–1809), akit
Sop ron ban, mi vel ott mun kál ko -
dott, és a vá ros ban is halt meg, tisz -
te let be li pol gár nak te kin te nek. Ő a
szer ző je an nak a ter mé szet tu do má -
nyi könyv nek, ame lyet az egész mo -
nar chi á ban hasz nál tak, és amely -
ben elő ször ol vas ha tók bo ga rak, élő -
lé nyek, ás vá nyok és kő ze tek meg ne -
ve zé sei ma gya rul és szlo vá kul egy -
aránt. Ugyan ezt az utat kel lett meg -
ten ni ük a vi lág leg ré gibb, 1735-ben
Sel mec bá nyán ala pí tott bá nyá sza -
ti-ko há sza ti fő is ko lá ja pro fesszo ra i -
nak és di ák ja i nak, mi kor 1919-ben
Sel mec bá nyá ról épp Sop ron ba köl -
tö zött az in téz mény.

Még egy ér de kes ség: Sop ron aleg-
hűségesebbváros(civitasfidelissima)cí -
met kap ta. Ez a meg ne ve zés az el ső vi -
lág há bo rú utá ni nyug ta lan, a ma gya -
rok szá má ra sú lyos kö vet kez mé nyek -
kel já ró idő szak kal függ össze. Egy év -
ez red után el vesz tet ték te rü le tük két -
har ma dát. A tri a no ni bé ke szer ző dés -
ben ben ki je lölt ál lam ha tár sze rint
Sop ron Öden burg né ven Auszt ri á -
hoz ke rült vol na. Sop ron ma gyar la kos -
sá ga azon ban ez zel nem ér tett egyet,
és vé gül nép sza va zás sal si ke rült el ér -
ni ük, hogy Sop ron Ma gyar or szág nál
ma rad jon. En nek em lé ké re min den év -
ben de cem ber 14-én a vá ros dísz be öl -
tö zik. Ek kor, de cem ber kö ze pén kez -
dő dik a Fő té ren a ka rá cso nyi vá sár is. 

Mi, szlo vá ki ai evan gé li ku sok büsz -
kék le he tünk ar ra, hogy a tör té ne lem
össze kö ti a múl tun kat, a val lás pe dig
a je le nün ket egy ilyen el káp ráz ta tó
vá ros sal. Sop ron iga zi, vér be li ma gyar
vá ros, hí res, mint az eg ri bi ka vér vagy
a pi káns ha lász lé. Min den kép pen
meg éri meg kós tol ni. Aki így tesz, biz -
to san örök re szí vé be zár ja. 

g Ján Ľachký
FordítottaSzabóZoltán(Léva)

Sopron-Ödenburg–szlovák szemmel
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Svédországilelkészség–ma gyar szem mel

Egyik leg ked ve sebb s tán leg idő sebb
mun ka esz kö zöm a több mint ezer esz -
ten dős, egyet len fe nyő rönk ből ki fa -
ra gott ke resz te lő me den ce, ame lyet
pár száz éve még ko vá csolt vas ab ron -
csok kal is kö rül pán tol tak. Ne ve dop-
funt, igen ré gi es svéd ki fe je zés
„(be)me rí tő for rás” je len tés  sel. Ez a
me den ce hosszú év szá za do kon át
volt be me rí tő al kal ma tos ság el ső svéd -
or szá gi szol gá lati he lye men, Alnö
szi ge tén. Kez det ben az öreg temp -
lom ban állt, in nen köl töz tet ték át
mai he lyé re, a pár lé pés sel odább
1896-ban föl szen telt új temp lom ba,
ahol még kü lön pó di u mot is ka pott.

Egy ef fé le mu ze á lis tárgy oda ha za,
Ma gyar or szá gon va ló szí nű leg csak
go lyó ál ló üveg ka lit ká ban vol na szem -
lél he tő. Eh hez ké pest én a mi nap –
agen dám ban la poz gat va – csak úgy
rá tá masz kod hat tam az ezer éves al -
női dop funt ra… Ak kor hir te len úgy

érez tem, mint ha meg bol do gult Gusz-
távAdolf ki rá ly krisz tu si ke reszt tel
éke sí tett zász lót len ge tő kar já ra tá -
masz kod tam vol na! 

Eb ben a rönk ben hir te len ott lát -
tam össze sű rű söd ve e hó na po kig
jég hi deg „grá nit or szág” összes múlt -

bé li vé res csa tá ját, szá za do kig ko no -
kul ki tar tó nyo mo rát és okos dön té -
sek kel vi lág ra se gí tett, ke ser ve sen
meg szült jó lé tét. Te gyük hoz zá: ez
utób bit el ső sor ban pro tes táns sza -
bad sá guk ban él jen zett ki rá lya ik nak,
majd az im már – „in gyen, ke gye lem -
ből, hit ál tal” – meg könnyeb bült lel -
kük ből fa ka dó lu the ri okos sá guk -
nak és svéd acél-haj lé kony sá gú dip -
lo má ci á juk nak kö szön he tik.

***

Há la Is ten nek, szá mom ra mind ez
meg szok ha tat lan, de a gyar ló ki elé -
gít he tet len ség gel min dig min dent
lát ni aka ró – s így per sze könnyen
meg is csö mör lő – sze mek szá má ra
akár hét köz na pi vá is vál hat na az a lát -
vány, amely it te ni lel ké szi szol gá la tom
szin te bár me lyik hely szí nén na pon -
ta elém tá rul. Ez az anya gát és szí ne it
te kint ve leg in kább vas-, dra pé ria-,

grá nit-, pa pír-, arany- és ezüs t ins tal -
lá ci ók ban bő vel ke dő „dísz let” a ten -
ger fe lől las san föl de ren gő bí bo ros
haj na lok ból bom lik ki, és a nap pal -
nak ke vés té li órács kák vé gén vész el
a fla nel szür ke ség ben – a té to ván
rep de ső ma da rak kal együtt…

Bi zo nyá ra a ré gi ek sem akar ták,
hogy e fáj dal mas szép ség az el mú lás
ten ge ré be vesszen, ezért kő vel, vas sal,
fá val és pa pír ral ját szot ták ki az enyé -
sze tet. Ra va szul meg mun kál va, kom -
bi nál va, haj to gat va az anya go kat – még
az acélt is épp hogy csak be hor pasz tot -
ták –, s lé tük eme saj ká ját már vit te is
há tán a be csa pott ten ger…

***

Åstön szi ge té nek egyik csücs ké ben,
Ske pps hamn ki kö tő jé ben áll az 1768-
ban épült ha lász ká pol na, mely nek
előd jét a gäv lei ha lá szok cé he épí tet -
te még 1567-ben. Itt jú ni us ele jé től au -
gusz tus vé gé ig fő leg es kü vők, ke resz -
te lők és a szi ge ten gya ko ri nyá ri ün -
ne pek al kal main szol gá lunk, va la mint
az egyet len té li al ka lom mal: Szil -

vesz ter éj je lén, a Nyårsbön, vagy is az
új évi ima haj na lán.
Hässjőben ta lál ha tó e há rom fal vas

pastorat (egy ház köz ség) leg na gyobb
temp lo ma. Az ol tá rá tól jobb ra-bal ra
nyí ló aj tók mö göt ti sek res tye ha tal -
mas „kincs tár”, meg tölt ve ezer éves

tár gyi em lé kek kel, elő de ink év szá za -
dos hű sé gé nek ma ra dan dó le nyo -
ma ta i val. Ada ko zó nő egy le tek és

hím ző kö rök, vi rág ala pít vá nyok és
gond no ki ka rok em lé kei tex tí li ák -
ban, fa rag vá nyok ban, be ren de zé si
tár gyak ban, arany és ezüst, avagy –
né ha kis sé igény te len – ke rá mia
kegy tár gyak ban.
Ljustorp temp lo ma sze ré nyebb mé -

re tű, de egy ház ze nei szem pont ból
igen jól föl sze relt: szó szék alat ti hang -
ver seny zon go rá val, kar za ti or go ná val
és a szó szék kel át el len ben dísz lő ba rokk
ki sor go ná val. Sek res tyénk mu ze á lis
da rab jai mel lett bé ké sen meg fér nek –
a han go sí tás kor sze rű kel lé ke in túl – a
kon gák, do bok és gi tá rok is…. 

Fő nö köm mel, TuulikkiK.Bylund-
dal, a Här nö sand Egy ház ke rü let finn
szár ma zá sú püs pö ké vel – már csak
nyelv csa lád be li sze ren csés ro kon sá -
gunk ré vén is – kel le mes a kap cso lat.
Jö vő re saj nos nyug díj ba vo nul, de 2014
ta va szán még a mi gyü le ke ze te ink ben
is sort ke rít egy bú csú vi zi tá ci ó ra.
Lögdö: skan zen, ló sport cent rum, a

par kot át sze lő pa tak mind két part ján el -
te rü lő ha tal mas „pik nik rét tel”. Egy út tal
a svéd vi dék több száz éves kéz mű ipa -
ri, me ző gaz da sá gi és er dő mű ve lé si kul -
tú rá já nak em lék he lye is. Egy ko ri kegy -
ura jó vol tá ból épült it te ni szép -
sé ges ká pol nánk is, es kü vők és
ke resz te lői ün nep sé gek ked velt
hely szí ne, ahol nya ran ta elég
gyak ran – rö vid áhí tat tal be -
ve ze tett – ko moly ze nei kon -
cer te ket is szok tunk tar ta ni.

***

Åstön szi ge té nek ke le ti har ma -
dá ban van – szép hang zá sú a
ne ve – Tynderö te le pü lés.
Temp lo má ban két ha tal mas
ma gyar ólom kris tály csil lár
pom pá zik. Egyi ket egy he lyi
bir to kos aján dé koz ta a gyü le -
ke zet nek. Ere de ti leg II.Oszkár
ki rály 1862-es lá to ga tá sá ra vá -
sá rol ta sa ját kú ri á já ba, de a ko -
ro nás vi zit után azon nal le is
sze rel tet te a majd más fél mé -
ter ma gas, gyer tya fény ben
szik rá zó al kal ma tos sá got, mert
a fő úri lak mennye ze te nem
bír ta el a fel sé ges urat el káp ráz -
tat ni hi va tott kincs szo kat la nul
nagy (ólom)sú lyát. Pon tos má -
sát már a gyü le ke zet vet te meg hoz zá,
így ra gyog együtt itt e ket tő már vagy
más fél év szá za da. Na gyobb ünne pe ken
e csil lár monst ru mo kat a pad lás ra erő -
sí tett szer ke zet tel lej jebb, el ér he tő ma -
gas ság ba eresz tik, hogy negy ven nyolc
gyer tyá ját és ugyan ennyi égő jét hi -
ány ta la nul iz zás ba hoz zák.

Tyn de rö temp lo má ban ta valy több
ke resz te lőm és es kü vőm volt, mint
ahány is ten tisz te let. Saj nos már itt

sincs pa ró ki ánk, mert rö vid del a svéd
ál lam és az egy ház 2000. évi hi va ta los
„szét vá lá sa” után a gyü le ke zet el ad ta. 

Egy ház köz sé gem, a Häss jö–Ljus -
torp–Tyn de rö Pas tora tus lel ké szi hi -
va ta la (Prästexpedition) e há rom te le -
pü lés föld raj zi „kö ze pén”, egy vi szony -
lag fi a tal, temp lom ta lan ipa ri te le pü -
lés, Söråker köz pont já ban ta lál ha tó.
Kö ze lebb ről a he lyi ön kor mány zat tól
bé relt két szin tes épü let ben, társ bér let -
ben a föld szin ti La So la piz zé ri á val. (A
piz zé ria idő vel pász to ri szol gá la tunk
hasz nos esz kö zé nek bi zo nyult, hisz
Thord kol lé gám mal meg osz tott eme -
le ti iro dánk ban a meg hitt lel ki pász tori
be szél ge té se in ket időn ként át len gi az
ide föl fel hő dző, élet ige nek kel te li friss
ke nyér il la ta.)

Tyn de rö egy ko ri né pe ha lá szat ból
élt; er re a jo got a ki rá lya i tól kap ta. E
sze ren csé jü ket nyug táz ta a he lyi ha -
lász céh az zal, hogy egy pom pás két -
ár bo cos nak a ma kett jét aján lot ta föl
mint ál do za ti aján dé kot (Votivskepp)
a gyü le ke zet nek. Ilyen ha jó kat gyak -
ran lát ni a part men ti te le pü lé sek ká -
pol ná i ban, így Sunds vall ban, a bel vá -
ro si Gusz táv Adolf-temp lom ban is.

Az egy kor szó szé kek re sze relt ho -
mok órá kat (timglas) le vál tó, rend kí -
vül dí szes, ha tal mas mé re tű ál ló órák
svéd temp lo ma ink fon tos kel lé kei,
ame lyek ugyan ke vés bé lát vá nyo san,
de sok kal pon to sab ban mu tat ják – éle -
tünk mú lá sát az örök idő ben.

g Má tis And rás

b Már rég óta ter vez tem egy olyan ké pes la pot ír ni, ame lyen az én
„mun ká im” is lát ha tók. Per sze nem a meg ke resz telt cse cse mők, es -
ke tett pá rok és el bú csúz ta tott meg bol do gul tak vagy épp az úr va cso -
ra mel lől üd vö zült te kin tet tel föl ál lók. Ha nem a svéd or szá gi Sunds -
vall von zás kör ze té hez tar to zó gyü le ke ze tem mun ka he lyei: fes tői
skan di náv temp lo mok, fa ká pol nák, no meg né hány – meg le he tő sen
rend ha gyó – mun ka esz kö zöm is… 
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2012-esadjunktusi–azazbeosztottlelkészi–szolgálatomhelyszíneAlnöszi-
geténeköreg(1100körülépült)templomavolt,amelynekbelsőfestésea14.szá-
zadbólmaradtmeg.Háttérbenaz„újtemplom”.

Atöbbmintezeresztendősdopfunt

MívesmagyarcsillárokTynderötemplomában

Hässjö–aháromfalvaspastorat(egyházközség)legnagyobbtemploma

AszerzőúrvacsorátosztLjustorptemplomában
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Há ló ga baly, avagy szí ves sé gi
hely re iga zí tás
TiszteltFőszerkesztőÚr!Azzalakérésselfor-
dulokÖnhöz,hogymellékelthelyreigazítá-
somatországoslapjukbanmielőbbközöl-
niszíveskedjenek.(…)AHálócíműkötet
szerkesztője, Mi rák Ka ta lin javasoltaszá-
momra,hogyországoslapjukbankérjeka
tévedésmiatthelyreigazítást.

Helyreigazítás
Alul írott dr.SokorayBéla csa lá dom és a
ma gam ne vé ben hely re iga zí tást ké rek a Há-
ló kö tet szer kesz tő jé től Sokoray Károly
egy ko ri, Bu da pest XVI II. ke rü le té ben,
Pest szent lő rin cen kö zel negy ven évig szol -
gá ló, temp lom épí tő lel kész édes apánk ra vo -
nat ko zó té ves adat köz lés mi att.

Az ez év ja nu ár já ban meg je lent kö tet Kál-
dyZoltán és OttlykErnő püs pö kök be sú gói
te vé keny sé gét tag lal ja, és név mu ta tó já ban
So koray Ká rollyal, édes apánk kal azo no sít -
ja – té ve sen – a 346. ol da lon a Kál dy Zol -
tán püs pök be sú gói je len té sé ben meg ne ve -
zett Sokoray, ke reszt név nél kü li lel készt, aki -
nek KutasKálmán szom bat he lyi pa ró kus
1953-ban rend szer el le nes te vé keny sé ge mi -
att po li ti kai okok ból tör tént el tá vo lí tá sá ban
fi á val együtt te vé keny ré sze volt.

g Dr. So koray Bé la (Veszprém)

Haba kuk pró fé ta fe nye ge tő ál mot lá tott. El ment
hát Jó ják im ki rály hoz, hogy el mond ja ne ki Is -
ten üze ne tét. A nép elé is ki állt, és meg jö ven -
döl te, hogy ke gyet len és vér szom jas bar bár se -
reg tá mad, s rab lánc ra fű zik majd Jú da és Je -
ru zsá lem né pét, mint ahogy le rom bol ták Ni -
ni vét a ba bi lo ni ak és a mé dek.

A ki rály, bár tud ta, hogy a tör té ne lem ke re -
két Is ten ke ze for gat ja, s lát ta, ho gyan csap nak
össze or szá ga kö rül az ide gen ha tal mak, csend -
re és nyu ga lom ra in tet te Haba ku kot. Tit kon ar -
ra gon dolt, hogy a pró fé ta is té ved het, vagy Is -
ten ta lán meg szán ja a né pét és őt ma gát.

A pró fé ta azon ban nem nyu go dott be le a tét -
len szem lé lő dés be, hi szen lát ta, hogy amint vé -
get ért az asszí rok ural ma, az egyip to mi ak el -
len őr zé sük alá von ták a Kö zel-Ke le tet, de a ba -
bi lo ni ko ro na her ceg, Ne bu kad necc ar Kar der -
mis nél le győz te őket, és ki kel lett ürí te ni ük az
el fog lalt te rü le te ket. Haba kuk tud ta, hogy a ha -
ta lom ban nincs holt tér, a po li ti ká ban nincs üres
te rü let. Amint az egyik fél meg gyen gül – vagy
akár csak meg gyen gül ni lát szik –, azon nal a he -
lyé be lép a má sik, és ke gyet len kö vet ke ze tes -
ség gel gya ko rol ja a ha tal mát. Lát ta, hogy Jó já -
kim ki rály ra nem szá mít hat né pe vé del mé ben,
ezért egye ne sen Is ten hez for dult se gít sé gért.

– Med dig kell még ki ál ta nom, Uram, mi ért
nem hall gatsz meg? – fo hász ko dott. – Ki ál tok
hoz zád az erő szak mi att, de nem se gí tesz! Mi -
ért kell lát nom a rom lott sá got és néz nem a nyo -
mo rú sá got? Erő szak és ön kény vesz kö rül. Fo -
lyik a per, és új vi szály tá mad. Azért nem ér vé -
nye sül a te tör vé nyed, mert so ha nem hoz nak
igaz íté le tet, mert a bű nös ki játssza az iga zat. Mi -
ó ta Jó si ás ki rály meg halt, oda a jog, oda az irán -
tad ér zett tisz te let. Jó ják im ma ga mu tat ja a
pél dát a bűn re, az erő szak ra, és rom lás ba ta szít -
ja a né pet. A tör té ne lem is a visszá já ra for dult,
mint ha a bű nö sö ket óv nád az iga zak kal szem -
ben… Kér lek, ha nem így van, cá folj rám, Uram!

És szólt az Úr:
– Néz zé tek a né pe ket, és lás sa tok, ámul va

cso dál koz za tok! Most út nak in dí tom a kál de -
u so kat, ezt a ke gyet len, szi laj né pet. Be jár ják ők
ezt a szé les föl det, bir to kuk ba ve szik a haj lé ko -
kat, me lyek nem az övéik. Fé lel me tes ez a nép.
Ön ma ga szab ja meg tör vé nye it és mél tó sá gát.
Lo vai gyor sab bak a pár du cok nál, és va dab bak
a pusz tai far ka sok nál a lo va sai. Mind erő sza -
kos szán dék kal jön, ar cuk csak elő re néz, s annyi
fog lyot ej te nek, mint a fö vény ho mok sze mei.
Csú fot űz nek a ki rá lyok ból, ki ne ve tik a ha tal -
mas sá go kat. Nem áll hat ne kik el len sem em -
be ri erő, se sánc, erőd, min dent le gá zol nak. De
vét ke sek ők, mert sa ját ere jü ket is te ní tik. Bál -
vány imá dó, bar bár e nép.

– Uram, ős idők től fog va te vagy az én szent
Is te nem. Nem fo gunk meg hal ni, azt te nem en -
ged he ted! Sze med tisz ta, nem néz he ti a rosszat,
nem en ged he ted meg az el nyo mást. Mi ért né -
zed hát el a hűt len sé get, mi ért hall gatsz, ami -
kor a bű nös tönk re te szi a ná la iga zab bat?

Haba kuk várt, egy re csak várt Is ten pa ran csá -
ra. Mit kell ten nie? Ki áll ni a nép elé, és el mon da -
ni új ra meg új ra, hogy bán ják meg bű ne i ket, és tér -
je nek vissza az igaz út ra, ame lyet az Úr Mó zes -
nak ki je lölt? Vagy ke mény sza vak kal egye ne sen
a ki rály elé kell áll ni, s ar cá ba vág ni a vét ke it? 

És el jött az újabb álom, a tör vény, me lyet írás -
ban kell rög zí te ni, hogy lát va lás sa a nép. A hó -
dí tók pusz tu lá sát hir de ti, meg az iga zak ju tal mát,
akik a pró ba té telt túl él he tik. Meg ke res te hát a
kő fa ra gót, és kő táb lá ba vé set te a tör vényt.
„Azelbizakodottembernemőszintelelkű,deaz

igazemberahiteáltalél.”Ez volt az egyik re ír va. 
A má sik ra ez ke rült: „Bizony,abormegcsal,

nagyhangúváleszaférfi,nemnyughatik.Szé-
lesretárjaatorkát,mintasír,telhetetlen,mint
a halál, magához ragad minden nemzetet,
magáhozgyűjtmindennépet.”

Az íté let be tel je se dett. Két ge ne rá ci ón át
nyög te Iz rá el né pe a Ba bi lo ni Bi ro da lom igá ját.
Hul lott a vér a csa ta me zőn, hul lott a szám űzött
né pek fi a i ból ál ló rab szol ga se reg a ba bi lo ni vá ro -
sok épí té sé nél. Asszo nyok, lá nyok si ko lya, gye -
re kek zo ko gá sa kí sér te a bi ro da lom nagy ja i nak
gaz da go dá sát. Haba kuk ek képp je gyez te föl né -
pe szen ve dé se it és Ne bu kad necc ar dő zsö lé sét:
„Jaj annak, aki a házába tisztességtelen

hasznotgyűjt,akifészkétmagasbarakja,hogy
megmenekülhessenafenyegetőveszedelemtől!
Házadgyalázatáravált,amitterveztél.Önma-
gadellenvétkeztél,amikorsoknépettönkretet-
tél,mertakőiskiáltozafalból,ésatetőgeren-

daválaszolneki.Jajannak,akivérontássalépít
várost,akiálnoksággalemelvárat!”

A Se re gek Ura így ha tá ro zott: ami ért a né -
pek fá ra doz nak, azt a tűz pusz tít ja el, ami ért a
nem ze tek fá ra doz nak, az sem mi vé vá lik. De a
föld te le lesz az Úr di cső sé gé nek is me re té vel,
aho gyan a ten gert víz bo rít ja.

A hó dí tók le ta rol ták a Li bá non-hegy ség er -
de it, hogy pa lo tá kat emel je nek ura ik nak, s
temp lo mot épít se nek be lő le is te ne ik nek. Az ud -
var em be rei una lom űző ként ki ir tot ták a kör -
nyék vad ja it.
„ALibánonellenelkövetetterőszakvissza-

szállrád– ír ja Haba kuk –; avadállatokkipusz-
tításamiattmajdteisrettegnifogsz.Hiszente
emberekvérétontottad,éserőszakosanbántál
országokkal,városokkalésabennüklakókkal.”

Vé gül Is ten ere jé hez for dul.
„Jajannak,akiafánakmondja:Ébredj!–ésa

néma kőnek: Kelj föl! Adhat ez útmutatást?
Arannyal,ezüsttelvanugyanborítva,desemmi-
lyenléleknincsbenne!AzÚrazonbanottvanszent
templomában:csendesedjékelelőtteazegészföld!”

– Ba dar ság! – mond ta Jó ják im ki rály. –
Dob já tok ki ezt az esze men tet, és gon dos kod -
ja tok ró la, hogy ne uszít has sa el le nem a né pet!
A ba bi lo ni ak meg az egész vi lág ra tör nek, a mi
föl dünk túl zot tan kis fa lat ne kik.

Haba kuk csak ült a kő táb lái mel lett, s lát ta,
mint nyar gal nak át a me zőn a ba bi lo ni lo va sok,
s hajt ják el rab szíj ra fűz ve a fér fi a kat. Lát ta a
meg becs te le ní tett asszo nyo kat, az éh ség től
szen ve dő gyer me ke ket, és ég re emelt kar ral fo -
hász ko dott: 

– Uram, küldd rá juk a dög vészt, és ren dítsd
meg a föl det a tal puk alatt!

***

Bá lint épp olyan gaz da volt, mint a töb bi ek a fa -
lu ban. Ta lán annyi ban kü lön bö zött tő lük,
hogy rit káb ban lá to gat ta meg a kocs mát, mint
a ba rá tai. Azok nak is volt sző lő jük a domb ol -
da lon, bo ruk a pin ce so ron. Nem is azért men -
tek oda, mert a kocs má ros nak jobb bo ra volt,
ha nem a tár sa ság mi att. Hogy meg mu tas sák,
ki mi lyen le gény a gá ton, el hú zas sák a ci gánnyal
a nó tá ju kat, és al ka lom ad tán, fél ré sze gen,
meg ta po gas sák a kocs má ros né tom po rát. Ez
volt a min den na pi szó ra ko zá suk. 

Csak va sár na pon ként ment át Bá lint is az is -
ten tisz te let vé ge meg az ebéd idő kö zöt ti kis idő -
ben a temp lom mal szem közt lé vő nagy kocs má -
ba, hogy meg be szél je a töb bi ek kel a vi lág dol ga -
it, míg az asszony az asz tal ra ké szí ti a tyúk le vest.
Több nyi re a kán tor, Sza bó La jos meg Bá lint vit -
ték ilyen kor a szót, mert ne kik járt a pes ti új ság. 

Ez a Bá lint meg még a gaz da kör könyv tá rá -
ba is be járt ol vas ni va ló ért. A ke reszt any ja volt
a könyv tá ros. Fő leg té len ol vas ga tott a pet ró le -
um lám pa fé nyé nél, ami kor el lát ta az ál la to kat,
és az asszony is alud ni tért. Né ha olya no kat mon -
dott, hogy a ba rá tai sze me-szá ja el állt tő le. Af -
ri kai né ge rek ről meg ame ri kai cow bo yok ról me -
sélt. El is ne vez ték ügy véd nek a nagy esze után.
Az if jabb le gé nyek már a ne vét se tud ták, csak
úgy em le get ték, hogy az „ügy véd Bá lint bá csi”.

– Azt hi szem, új ra há bo rú lesz – mond ta két
kis fröccs kö zött az egyik va sár nap dél előtt ke -
vés sel fél ti zen ket tő után a kocs mai asz tal nál
Sza bó La jos. – A né me tek nem nyug sza nak be -
le a ve re ség be.

– Le het – bó lin tott rá egyet ér tő en Bá lint, az
ügy véd. – Olyan ez, mint egy kor Egyip tom meg

a ba bi lo ni ak. Haba kuk pró fé ta meg jö ven döl -
te. Nem hit tek ne ki, az tán jött a fog ság.

– Ki cso da? – néz tek rá san dán a ba rá tai.
– Haba kuk. Ha ol vas ná tok a Bib li át, ti is tud -

ná tok, ki volt az.
– De nagy ra vagy ve le – húz ta el a szá ját egyi -

kük. – Min den va sár nap ab ból pré di kál a tisz -
te len dő úr, mi ért ké tel ked nénk a sza vá ban? Te
el len őr zöd, amit a szó szék ről be szél?

– Nem én, csak ér de kes, ahogy is mét li ma -
gát a tör té ne lem. Ak kor is így kez dő dött, két és
fél ezer éve. Min dig a nagy ha tal mak rob bant ják
ki a há bo rút, és a ki csik lát ják a ká rát. Lá tom, na -
pon ta ma sí roz tat ják itt is a su hanc köly kö ket. Le -
ven ték fa pus ká val… Az tán ha ne tán ki tör a há -
bo rú, va jon há nyan jön nek vissza kö zü lük?

Alig telt el egy hét, a kis bí ró, Vi rágh Ja kab be -
szólt Bá lint ud va rá ra, hogy men ne már be a
köz ség há zá ra, a fő bí ró nak, Da ni Gás pár nak len -
ne hoz zá né hány sza va.

– Hí vat tál, Gás pár? – ko po gott be az aj tón.
– Hí vat ta lak, de csak úgy ba rá ti lag – kí nál -

ta hellyel a má sik. – A Haba kuk mi att. Azt be -
szé lik az okos né pek, hogy a kocs má ban va la -
mi Haba kuk ne vű em ber rel ri o ga tod őket.
Há bo rút jö ven döl tök a kán tor ral, meg ef fé lé -
ket mon da nak. Mi ba jod ne ked a le ven ték kel?
Olyan ko rú fi ad nincs is, aki köz tük len ne.

– Ne kem ugyan nincs, de te is új ság ol va só
em ber vagy, Gás pár. Aki ér ti a szót a so rok kö -
zött, tud hat ja, hogy nagy baj kö ze leg. Haba kuk
is tud ta…

– Hagyd már a fe né be azt a sze ren csét len
Haba ku kot! Nem a mi dol gunk. A le ven ték gya -
kor la toz ta tá sát meg fent ről ren del ték el. Vég -
re kell haj ta ni. Túl ki csik va gyunk mi ah hoz,
hogy be le üs sük az or run kat a nagy po li ti ká ba.

– Le het, hogy így van, Gás pár, le het, de én
lá tom, hogy sok szen ve dés jön ránk, és va la hogy
meg ké ne óv ni eze ket a nagy szá jú hő sö ket a
pusz tu lás tól.

– Ré me ket látsz, Bá lint. Menj szé pen ha za,
tedd a dol go dat, az or szág sor sát meg bízd
azok ra, akik ér te nek hoz zá. – Az tán ami kor Bá -
lint el ment, fej csó vál va még hoz zá tet te – Te
Haba kuk, vagy ki a fe ne…

Nem tud ni, ki hal lot ta meg az utol só sza va -
kat, de tény, hogy at tól kezd ve már nem ügy -
véd nek, ha nem Haba kuk nak csú fol ták Bá lin -
tot. És ter mé sze te sen úton-út fé len ki ne vet ték
a lá to má sa i ért. Csak ak kor hök ken tek meg kis -
sé, ami kor a pos tás Ja ni el kezd te kéz be sí te ni a
sa sos be hí vó kat. Az tán meg jöt tek a Don-ka -
nyar ból a gyász je len té sek.

– De hi szen er ről be szélt Haba kuk is – mon -
do gat ták az is ten tisz te let utá ni fröccsö zés nél
a fa lu si ak. – Uram Is ten, mi jö het még? Akár
a ke nye rün ket is el ve he tik ezek az is ten te len
bar bár hor dák…

Va ló ban jöt tek, és nem csak a ke nye rü ket vet -
ték el. Ló há ton jöt tek, nya kuk ban dob tá ros gép -
pisz tollyal. Ri adt sze mű ek vol tak, és ke gyet le -
nek. Előbb lőt tek, az tán kér dez ték, ki vagy.
Asszo nyok, lá nyok sze mér me vér be ti por va, a
pin cé ben pus ka tus sal csa polt hor dók, a szu -
ronnyal szab dalt zsá kok ból szét folyt a mag… A
pi ac té ren gyűl tek a jár ni még ké pes em be rek.
„Mál en kij ro bot”, mond ták, és Szi bé ri á ba in dult
a mar ha va gon.

– Bál vány imá dók – mond ta a kán tor. – A pa -
rancs nok zse bé ben ott a Le nin-szo bor. Azt is -
te ní tik, meg Jo szi fot, a Sztá lint, és úgy fé lik őket,
mint ke resz tyén em ber az ör dö göt.

– Is ten Ba bi lont is meg bün tet te a vét ke i ért
– bó lin tott Haba kuk Bá lint. – Meg lásd, a
dög vész őket is el éri. Csak hogy a mi vét kün ket
meg bo csá tot ta-e, vagy most jön a negy ven évi
pusz tai ván dor lás, hogy meg tisz tul jon a nép?
Két em ber öl tőn át tar tott a ba bi lo ni fog ság…

***

Haba kuk nem ér het te meg a sza ba du lást,
mint ahogy Bá lint sír ján is el her vad tak a vi rá -
gok, mi re ki vo nult a bar bá rok ha da. S az új
nem ze dék el kezd te a múl tat val lat ni: ki, hol, mi -
kor, ho gyan kö vet te el a hi bát, ne tán a bűnt,
ami ért ve ze kel ni kel lett. 

A bí ró csak azt tet te, amit a hi va ta la meg kö -
ve telt. Az ő elöl já ró it se il le ti kri ti ka, hi szen a
nép fel kent, sza ba don vá lasz tott ve ze tői vol tak.
Ki hát a vét kes, ki re száll jon az átok? Nem ma -
radt más, mint Haba kuk, aki ezt az egé szet
meg jö ven döl te. Ta lán nem is lett vol na ek ko -
ra a vész, ha ott, a kocs má ban két kis fröccs kö -
zött Bá lint nem em lí ti meg Haba kuk ne vét…

T. Ágos ton Lász ló

Habakuk

A kö tet ről és tar tal má ról el ső ként dr.Gyarma-
tiGyörgy tör té nész tar tott elő adást. Aka dé mi -
ai for du la tok ban gaz dag, erő sen szak tu do má -
nyos jel le gű ér te ke zé sé ben el is me rés sel szólt
a kö tet szer ző i nek mun ka mód sze ré ről és az
el ért ered mé nyek ről. A könyv ben fel buk ka nó
té má kat és az azok ból kö vet ke ző kér dé se ket
szé les ér tel me zé si pers pek tí vá ban igye ke zett
el he lyez ni, és az evan gé li kus egy há zon be lül
le ját szó dó fo lya ma to kat és az egy ház éle tét be -
fo lyá so ló ál lam biz ton sá gi be fo lyást össz tár sa -
dal mi kon tex tus ban is lát tat ni kí ván ta. A be -
szer ve zett egy ház ve ze tők te vé keny sé gét mind
az ál lam biz ton ság, mind a meg fi gyelt kö zös -
ség szem szö gé ből in terp re tál ta, s ez ál tal a be -
szer ve zé si ese tek olyan „ti po ló gi á ját” si ke rült
fel ál lí ta nia, amely a tár sa da lom más – egy há -
zon kí vü li – kö zös sé ge i ben is nagy mér ték ben
meg fe lel tet he tő ana lóg ese te ket mu tat hat.

Ér té ke lé se so rán mind vé gig egy há zi kon tex -
tus ban ma radt KissRéka tör té nész, aki ki emel -
te, hogy a Háló so ro zat mér föld kő nek te kint -
he tő a múlt rend -
szer ál lam biz ton sá -
gi kap cso la ta it ku -
ta tó ma gyar or szá gi
tény fel tá ró mun ká -
ban, és kö ve ten dő
min tá ul szol gál hat
a töb bi fe le ke zet
meg kez dett ku ta -
tá sai szá má ra. A re -
for má tus egy ház
kö zel múlt já ból ho -
zott pél dát a Kál dy
Zol tá né hoz ha son ló egy ház ve ze tői „pá lya fu tás -
ra”, és óva tos meg fo gal ma zás sal, de hang sú lyo -
san ér zé kel tet te, hogy az ügy nö ki te vé keny ség
és az egy ház ve ze tői mű kö dés sok eset ben vi -
lá go san kü lön vá laszt ha tó, és az egy ház tör té neti
ér té ke lés so rán ki de rül – ez eset ben egy ér tel -
mű en Kál dy Zol tán ra utal va –, hogy az utób -
bi egy vész ter hes kor szak ban még is szol gál hat -
ta az egy ház túl élé sét. 

Kiss Ré ka ar ra a lé nye ges moz za nat ra is rá -
mu ta tott, hogy a tény fel tá ró mun ka ön ma gá -
ban nem te kint he tő egy ház tör té net-írás nak, te -
hát nem mu tat hat ja be min den rész let re ki ter -
je dő en, hogy mi lyen volt az egy ház éle te a dik -
ta tú ra év ti ze de i ben. Szük ség van te hát a tény -
fel tá rás mel lett a kö zel múlt egy ház tör té ne té -
nek ob jek tív be mu ta tá sá ra is, mert csak az zal
együtt ala kít ha tó ki a tel jes kép.

g PEt ri Gá bor

Le het sé ges-e
kien gesz te lő dés?
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Jézus így szólt a tanítványokhoz:
„MostfelmegyünkJeruzsálembe,ésaz
Emberfiánbeteljesedikmindaz,amit
aprófétákmegírtak.” (Lk 18,31)

Öt ve ned he té ben az Útmutató reg ge li
és he ti igéi ezt üze nik: a böjt ka pu já -
ba ér ve jus sunk el a lel ki vak ság ból Is ten mű ve i nek lá tá sá ra. S eh hez kér he tünk
tő le böl cses sé get (lásd Jak 1,5–6). „Ál dott le gyen az Úr ne ve örök kön-örök ké,
mert övé a böl cses ség és az erő.” (Dán 2,20; LK) Dá vid dal és re for má to runk kal
ki ált suk: „Es to mi hi!” „Légyerőskősziklám…” (Zsolt 31,3) „Légy né kem erős kő -
szá lam, erős há zam, hogy meg tarts en gem! // Ke zed re bí zom lel ke met, te vál -
tasz meg en gem, Uram, hű sé ges Is ten.” (GyLK 691,3.6) Pé ter val lás té te le után
Jé zus elő ször szólt nyíl tan ha lá lá ról és fel tá ma dá sá ról, de hit val ló ta nít vá nya er -
ről nem Is ten, ha nem az em be rek sze rint gon dol ko dott. Ám Urunk így hív ja
kö ve té sé re a so ka sá got min den idő ben: „Havalakiénutánamakarjönni,ta-
gadjamegmagát,vegyefelakeresztjét,éskövessenengem.…akipedigelveszti
azéletéténértemésazevangéliumért,megmentiazt.” (Mk 8,34–35) Dr.Luther
kér di: „Akarsz ke resz tet? Is merd meg ma gad s a Krisz tus ke reszt jét. A ke reszt
di cső sé gét szí ved ben kell érez ned, hogy há lát tudj ad ni Is ten nek a szen ve dé sért!”
Itt az örök élet a tét! Pál sze rint a ke gyel mi aján dé kok meg szűn nek az Is ten nel
va ló tö ké le tes kö zös ség ben, de: „Aszeretetsohaelnemmúlik”,mert ez Is ten lé -
nye ge (lásd 1Jn 4,16), és mert „alegnagyobbaszeretet”. (1Kor 13,8.13) Jé zus üze -
ne te He ró des nek: „Íme,maésholnapördögöketűzökkiésgyógyítok,deharmad-
napbevégzemküldetésemet.” S íté le tet mon dott Je ru zsá lem fe lett: „…hányszor
akartamösszegyűjtenigyermekeidet…,denemakartátok!” (Lk 13,32.34) Hús -
ha gyó ked den így ta nít a böjt ről: „Rávehetnétek-eanásznépet,hogyböjtöljön,
amígvelükvanavőlegény?Dejönnekmajdnapok,amikor…böjtölnifognak.”
(Lk 5,34–35) Pél dá za tok ban szólt ar ról, hogy az újat nem le het össze kap csol ni
a ré gi vel, mert az új ru ha és bor sé rül ne a ré gi mi att. Ham va zó szer dá tól a va -
sár na pok nél kül szá mí tott negy ven na pos böjt kez de tén ez Urunk ta ná csa: „Ami-
korpedigböjtöltök,nenézzetekkomoran…(…)böjtölésedetneazembereklás-
sák,hanemAtyád…”Mennyei kin csek gyűj té sé re bá to rít: „Mertaholakincsed
van,ottleszaszívedis.” (Mt 6,16.18.21) A nép kér dé sé re a böjt ről „eztmondja
aSeregekUra:Igazságosítéletethozzatok,szeretettelésirgalmasanbánjatokegy-
mással!…ésnetervezzetekegymásellenmagatokbansemmirosszat!” (Zak 7,9–
10) Jé zus ön ki je len té se: „…hanemhiszitek,hogyénvagyok,meghaltokbűnei-
tekben.(…)AmikorfelemelitekazEmberfiát,akkortudjátokmeg,hogyénva-
gyok…” (Jn 8,24.28) Ő Is ten, egy lé nye gű az Atyá val. A böjt elő Bél sacc ar la ko -
má já val zá rul, de ő nem okult aty ja sor sá ból. Is ten ká rom ló, bál vány imá dó ti -
vor nyá ján Is ten üzent: „számbavette,felosztottakirályságodat,megmérttéged
mérlegen,és…” (Dán 5,26–28). „Mér le ge den, örök Urunk, / Mind könnyű nek
ta lál ta tunk. / Igaz sá god mér le gé re / Hull jon Jé zus drá ga vé re!” (EÉ 524,2)

g Ga rai And rás

HETI úTrAVALÓ

JézusKrisztusmondja:„Arrólfogja
megtudnimindenki,hogyazéntanít-
ványaimvagytok,haszeretitekegy-
mást”(Jn13,35)

Nem hor dunk jel vényt. Nem já runk
egyen ru há ban. Más-más a nyel vünk,
a ha zánk. Mi iga zán „nem zet kö zi”
tár sa ság va gyunk: ke resz tyé nek, az -
az Krisz tus-kö ve tők. Nem in ter na ci -
o na lis ták. 

A mi kö zös sé günk más. Kö zös
ügyünk kel nem ve szí tet tük el föl di ha -
zán kat és ön azo nos sá gun kat. Nem let -
tünk egy, a vi lág ban va la mi ideo ló gia
alap ján ide-oda csor du ló masszá vá.
Nem ve szí tet tük el ér té ke in ket, csa lád -
esz mén ket, jó ra tö rek vé sün ket. A mi
kö zös sé günk nem va la ki és va la mi el -
len lé te zik, ha nem va la ki ál tal és va la -
ki ért. Jé zu sért, a bol dog és örök éle tért.
És hogy ezen az úton se gít sük egy mást.

Krisz tus-kö ve tők igyek szünk len ni.
Ő el ső sor ban Meg vál tónk, de azért
pél da ké pünk is. Sze re te te a meg bo csá -
tó sze re tet a meg té rő bű nös iránt. An -
nak el le né re sze ret ben nün ket, hogy
mi lye nek va gyunk. Bár ki jö het őhoz -
zá, amint van. Csak nem sza bad
ugyan úgy to vább men ni az utun kon. 

Ez a sze re tet nem öm len gős ér ze -
lem. Ez az együtt ér ző má sik mel lé ál -
lás. El fo ga dá sa a má sik nak és kész ség
ar ra, hogy te gyünk ér te va la mit. Ön -
zet len vi szo nyu lás a rá szo ru ló hoz. 

Ha va la ki ezt a sze re te tet éli meg a
test vé re iránt, az ki tű nik min den
más faj ta sze re tet kö zül. Ez egé szen
más mi lyen élet. Az el ső ke resz tyé ne -
ket er ről le he tett meg is mer ni. A hit
nem lát szik, de hogy sze re te tük va la -
mi lyen cél juk el éré sé re irá nyul, vagy
ön zet len, az meg lát szik. 

Az el ső ke resz tyé nek kö zött nem
volt ma gá nyos és szű köl kö dő em ber.

Szó sze rint „tör-őd tek” egy más sal: a
ma guk oda ál do zá sa árán is egy más
mel lé áll tak. Lát ták a má sik hi bá it, de
nem ve tet ték meg. Tud ták, hogy ő is
Jé zus nak és a fe le ba rát já ért igyek szik
él ni, tud ták, hogy kö zös az út juk és a
szol gá la tuk. Nem tö ké le te se ket kell tá -
mo gat nunk, ha nem egy mást. Azt a
má si kat, aki szin tén az Úr nak ad ta az
éle tét. Az iga zi kö zös ség ben a más mi -
lyen ke resz tyént is sze re tik – mert Jé -
zus áll az ő éle te kö zép pont já ban is.

Vé gül kér dez zük meg: hát nem
így kell-e min den em ber mel lé oda -
áll ni? Nem be fe lé for du lás ez az egy -
más sze re te te? Nem, ha nem csak
egy al kal mas te rep. Ahol meg tud va -
ló sul ni a sze re tet és a hit. És ami kor
ezt a kö zös sé get lát ják a kí vül va lók,
le het, hogy le né zik, de sok szor meg
is kí ván ják ezt az éle tet.

Va jon a te éle ted és kö zös sé ged Jé -
zus bűn bo csá na tá ra és az ön zet len
sze re tet re épül-e? Va jon kí vá na tos-e
má sok szá má ra? Von zó-e a sza vad és
vi sel ke dé sed? Lát szik-e raj tad, hogy
ez a sze re tet más, mint ami a vi lág ban
ta pasz tal ha tó? Ha igen nel tudsz fe lel -
ni ezek re a kér dé sek re, meg ér kez tél,
jó he lyen vagy. A föl di oá zis ban. Is -
ten or szá gá ban.

Ha őszin tén csak ne met tudsz mon -
da ni, de vá gya ko zol be lül len ni, bol -
dog gá len ni, ak kor ol vasd el János
evangéliumának 13. ré szét. Jé zus meg -
mos sa ta nít vá nyai lá bát. Azt üze ni:
„Ne kem fon to sak vagy tok, le gye tek
fon to sak ti is egy más nak.”

És ez ak kor le het sé ges, ha az Úr Jé -
zus lesz a leg fon to sabb szá munk ra. Lá -
tod, hogy sze re tik egy mást, mi lyen bol -
do gok Jé zus kö ve tői? Kí vánsz te is ilyen
len ni? Te kints Jé zus ra! En gedd, hogy
sze re te te el árad jon az éle ted ben. 

g Széll Bul csú

Ahónapigéje

Steinberger Györgynek Az út a
Bárány nyomdokában cí mű
köny vé ben (Fé bé Evan gé li kus Di -
a ko nissza egye sü let, Bu da pest,
1927, ford. VarghaGyuláné) vá -
laszt kap tam egy kér dé sem re. 

Jé zus ta nú bi zony sá got tett ön -
ma gá ról, mely sze rint ha tal ma ab -
ban mu tat ko zott meg, hogy fel
tud ta ál doz ni éle tét: „Azértszeret
engemazAtya,merténodaadom
azéletemet,hogyaztánújravissza-
vegyem.” (Jn 10,17) És ez nem csak a
ke resz ten nyil vá nult meg, ha nem
egész éle té ben az örök ké va ló Lé lek
ál tal Is ten nek ál doz ta ma gát már a
min den na pi ne héz sé gek ben is. Így
érett meg ar ra, hogy meg hoz za a
leg na gyobb ál do za tot a ke resz ten. 

Né pe nem fo gad ta el Jé zust, ta -
nít vá nyai nem ér tet ték meg, csa -
lád tag jai eszét vesz tett nek nyil vá ní -
tot ták, a nép ve ze tői lá zí tó nak bé lye -
gez ték. Ezek el vi se lé sé hez nagy erő -
re volt szük sé ge. 

Vi lá gos sá lett előt tem: éle te ar ra
kö te le zi kö ve tő it, hogy ők is így jár -
ja nak ezen a vi lá gon. Azért hagy ta
meg ne kik: „Akigyőz,aztoszloppáte-
szemazénIstenemtemplomában…”
(Jel 3,12) 

Az ige alap ján azon gon dol kod -
tam, mi lyen sze re pet tölt be az osz -
lop. Ter het kell, hogy hor doz zon.
Ezért azok, akik ön ma gu kat akar ják
di cső ít tet ni, nem osz lo pok, ha mar
össze tör nek, ha va la mit hor doz ni uk
kell. Az ér zé keny em be rek nem le het -
nek osz lo pok, mert az ér zé keny ség
ép pen el len ke ző je a hor do zás nak.

Ezek után gon dol kod nom kel lett,
hogy ne kem mennyi hor derőm van.
Ké pes va gyok-e sa ját ter he i men túl
má sok ter hét is hor doz ni? Rá döb ben -
tem, hogy na gyon gyen ge az én
hord erőm. Szük sé gem van ar ra, hogy
ezt az én meg vál tó Krisz tu som meg -

erő sít se. Le bo rul tam előt te, és meg -
erő sí té sé ért kö nyö rög tem. 

Most már tu dom, hogy Krisz tus -
nak olyan em be rek re van szük sé ge,
akik nek hor do zó ere jük van – kü lö -
nö sen a lel ki kö zös sé gek ben. Olyan
em be rek re, aki ken az ér zé keny ség nek
és a szét hú zás nak az ere je meg tö rik. 

Ar ról is meg győ ződ tem, hogy Is -
ten gyü le ke ze té ben van szük ség a leg -
több hor do zó erő re. A vi lá gi élet -
ben, ha va la mi nem tet szik az em ber -
nek, fe le lőt le nül ki tér a te her hor do -
zás elől, pusz tul ni en ge di, ami pusz -
tul ni akar, de Is ten gyü le ke ze té ben
ezt nem te he ti meg. Itt a te her alatt
ma rad ni kell, mint ahogy az osz lop
ott ma rad ter he alatt. Ezt ne vez het -
jük tü re lem nek.

Jé zus ha tal mas erő vel hor do zott,
és ez zel pél dát adott kö ve tő i nek.
Akik te hát őt kö ve tik, hor do zó ere jük
van. Ahol ez hi ány zik, ott a Szent lé -
lek is hi ány zik.  

Mi kor Ist ván vér ta nút a nép meg -
kö vez te, ak kor meg di cső ült arc cal az

ég re né zett, s így ki ál tott: „Uram,
ne ródd fel nekik ezt a bűnt!”
(Ap Csel 7,60) Mi kor Pált a sa ját
né pe ki ve tet te ma gá ból, így tu dott
szól ni: „Mertaztkívánom,hogy
inkább én magam legyek átok
alatt,Krisztustólelszakítva,test-
véreim,azéntestszerintirokona-
imhelyett…” (Róm 9,3) Ez hor do -
zó erő! Ez ke resz tyén ség!

A Bib lia nem csak meg bo csá tó,
meg elő ző, hely re ál lí tó ke gye lem -
ről be szél, ha nem „gya kor la ti” ke -
gye lem ről is. Ha meg kér dez zük
Pé tert, mi a ke gye lem, így vá la szol:
„Mertkegyelemaz,havalakiIsten-
renézőlelkiismeretteltűrelsérel-
meket,amikorigazságtalanulszen-
ved.” (1Pt 2,19) Két le ve le ezt a gya -
kor la ti ke gyel met tár gyal ja.

Ha va la kit üt nek, és nyu godt
ma rad, az ki ál lot ta a pró bát, az a vi -
lág nak az evan gé li um cso dá la tos vi -
lá gos sá gát hir de ti, meg mu tat ja az
em be rek nek a Mes tert, az Urat. 

Elő for dult, hogy egyik test vé rem -
mel szem ben igaz ság ta lan sá got kö -
vet tek el, és ő így ki ál tott fel in ge rül -
ten: „Majd én meg mu ta tom ne ki,
hogy ki az úr!” Csen de sen meg kér -
dez tem tő le: „Nos, ki az úr?” A sér -
tett test vér ijed ten és meg szé gye nül -
ve ezt vá la szol ta: „Iga zad van, így a
sér tő azt lát ta vol na meg, hogy én va -
gyok az úr, nem azt, hogy az Úr az úr.”
Ezek után alá zat tal bé kült meg sér -
tő el len fe lé vel, aki cso dál koz va né zett
rá, és bo csá na tát kér te. A köl csö nös
meg bo csá tás meg mu tat ta, hogy va -
ló ban ki az Úr. 

Meg ér tet ni a mi ál lás pon tun kat
má sok kal, el len fe lek kel csak úgy le -
het, ha sze re tet tel és őszin te alá zat -
tal mond juk el. Ez je len ti az iga zi
meg győ ző erőt. Ér de mes ezt az utat
kö vet ni.

g SzEn czi Lász ló

Hordoznimásokterhét

Bo rús, szür ke feb ru á ri va sár nap es té -
vel, de en nél sok kal szí ne sebb és lel -
ke sebb tár sa ság gal és iga zán ak tu á lis
té má val in dult feb ru ár 16-án Rév fü -
lö pön, az Or dass La jos Evan gé li kus
Ok ta tá si Köz pont ban az idei év el ső
lel kész aka dé mi ai kur zu sa. A kez dő lé -
pé sek ab ban se gí tet tek ben nün ket,
hogy át hi dal juk a tá vol sá go kat, me lyek
nem csak fi zi kai ér te lem ben je len tek
meg – at tól füg gő en, ki hon nan ér ke -
zett –: ki de rült az is, hogy ki csiny sé -
günk el le né re hit ok ta tá si le he tő sé ge -
ink túl szé les ská lán mo zog nak. 

A kö te le ző en vá laszt ha tó hit- és er -
kölcs tan ok ta tás be ve ze té sé vel va ló -
ban új le he tő sé gek tá rul tak elénk, de
nem hall gat hat juk el azt sem, hogy
mi lyen új ki hí vá sok kal és ne héz sé -
gek kel kell szem be néz nünk a kö -
vet ke ző évek ben. 

A ki hí vá sok kal va ló meg küz dés el -
ső ál lo má sa a tar tal muk ban és kül ső
meg je le né sük ben is von zó tan köny -
vek meg is me ré se volt. A szer zők – dr.
Kodácsy-SimonEszter, az Evan gé li -
kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE)
ad junk tu sa és SándorÉva,a Deák téri
gim ná zi um hit ta ná ra – olyan fe le lős
sze re tet tel és lel ke se dés sel mu tat ták
be a kö te te ket, aho gyan a szü lő vi sel -
te tik gyer me ke iránt. Iga zán nagy

öröm, hogy ezek nek a köny vek nek a
meg al ko tá sa nem fel tét le nül egy
szer zői kör ki vált sá ga, ha nem – pró -
ba tan köny vek lé vén – mind azok ré -
sze sei a mun ká nak, akik a gya kor lat -
ban ki pró bál ják őket: is ko lai cso -
por tok, hit ok ta tók és lel ké szek. 

Az aka dé mi án részt ve vők egy-egy
ész re vé te le, konst ruk tív öt le te is
hoz zá já rul ah hoz, hogy va ló ban igé -
nyes, tar tal muk ban az evan gé li kus
ne ve lés nek meg fe le lő tan köny vek
szü let hes se nek meg. Az evan gé li kus
ne ve lés gyö ke re it a lu the ri örök ség -
ben SzabónéMátraiMariannával, az
EHE Gya kor la ti In té ze té nek ve ze tő -
jé vel kö zö sen fe dez het tük fel. 

A po zi tív él mé nyek és ta pasz ta la -
tok mel lett ter mé sze te sen akad nak ne -
héz sé gek, szak mai ku dar cok, fel nem
ol dott konflik tu sok is. Ezek ki be szé -
lé sé re is sor ke rült a dr. JoóbMáté
evan gé li kus lel kész, a Sem mel weis
Egye tem Men tál hi gi é né In té ze té nek
do cen se ál tal ve zett szu per ví zi ós al -
kal ma kon. Iz gal mas fel adat ként él tük
meg, ami kor szá munk ra ne he zeb -
ben ta nít ha tó té má kat kö zö sen dol -
goz tunk fel, vagy ép pen gyer me ki lé -
lek kel egy-egy já té kot pró bál tunk ki. 

A lel künk le csen de sí té sé vel fi gyel -
tünk ön ma gunk ra és ar ra, hogy az

imád ko zás lel ki sé gét és nyel ve ze tét
mi ként te het jük a di ák ja ink és fi a tal -
ja ink szá má ra is meg ta nul ha tó vá az -
zal a lel kü let tel, amellyel Pál is te szi:
„Mertnemakarunkuralkodniatihi-
teteken, hanem munkatársai va-
gyunkörömötöknek,mivelszilárdan
álltokahitben.” (2Kor 1,24)

Újabb és újabb kér dés fel ve té se ink
kap csán az zal szem be sül tünk, hogy a
hit ok ta tás ban ki me rít he tet len az új ki -
hí vá sok és le he tő sé gek tár há za, de az -
zal a re mény ség gel in tet tünk bú csút
egy más nak, hogy nem le zár tunk egy
lel kész aka dé mi ai kur zust, ha nem csak
meg sza kí tot tuk egy rö vid idő re.

Szol gá la ti he lye ink re vissza tér ve
re mény ség sze rint mind annyi an bel -
ső tűz zel és lel ke se dés sel lép he tünk
hit ta nos di ák ja ink kö zé, hogy Antoine
deSaint-Exupéryvel vall has suk: „Ha
ha jót akarsz épí te ni, ak kor ne az zal
kezdd, hogy mun ká so kat to bor zol, és
fát gyűj tetsz ve lük, szer szá mo kat
adsz ne kik, ki osz tod a fel ada to kat, és
terv raj zo kat ké szí tesz, ha nem keltsd
fel ben nünk az olt ha tat lan vá gyat a
vég te len ten ger iránt.” 

A mi vég te len ten ge rünk Is ten el -
fo ga dó sze re te te és ingyen ke gyel me,
Jé zus Krisz tus ál tal. 

g Csor bá né Far kas Zsó fia

Új ki hí vás, új le he tő ség a hit ok ta tás ban

A Bé csi ka pu té ri evan gé li kus temp lom ká pol ná já ban
(Bu da pest I. ker., Tán csics Mi hály u. 28.) min den hó -
nap el ső hét fő jén 19 órai kez det tel sza bad egye te mi elő -
adá sok han goz nak el. A kö vet ke ző al ka lom már ci us
3-án lesz. 

RéthelyiOrsolya tör té nész Az„utolsóaranyágacska”
aNémetalföldön?–AzÁrpád-házaCroycsaládrep-
rezentációjában cím mel tart elő adást. A há zi gaz da,
BenceImre es pe res tart áhí ta tot. A szer ve zők min den
ér dek lő dőt szí ve sen lát nak.

Budavárievangélikusszabadegyetem
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Ha már ci us ban az er dő ben vagy egy
park ban já rok, min dig meg örü lök,
ami kor ab ban az év ben elő ször meg -
hal lom en nek a kis ma dár nak vi dám
„csip-csup-csip-csup” éne két. Egész
nap a sa ját ne vét ki a bál ja. Ez a hang
annyi ra jel leg ze tes, hogy nem csak
ma gyar ne ve utal rá, de er ről ne vez -
ték el a né me tek (Zilpzalp) és az an -
go lok (chiffchaff ) is.

Ap rócs ka ma dár, és nem na gyon
fé lénk. Több nyi re kö zel ről is meg fi -
gyel he ti tek. Für gén mo zog a bok rok
és fák ága in, és bár eze ken ko ra ta -
vasszal több nyi re még csak rü gyek ül -
nek, az éles sze mű kis ma dár itt is, ott
is fel csíp va la mit.

Ha zánk ban gya ko ri, a gaz dag alj nö -
vény ze tű er dők ben, a fo lyó kat kí sé rő
li ge tek ben, par kok ban min de nütt elő -
for dul. A már ci u si és áp ri li si vo nu lá -
si idő ben pe dig ott is, ahol nem költ:
nád sze gé lyek ben, bok ro sok ban, sőt

ker tek ben is. Rend sze rint jel leg ze tes
hang ja hív ja fel rá a fi gyel met. 

Szí ne ze te egy sze rű, fe lül zöl des -
szür ke, al só tes te pisz kos fe hér, né mi sár -
gás ár nya lat tal, hím és to jó ha son ló. Hí -
vo ga tó ja fi nom „hü id”, de ha éne kel ni
hall já tok, hím buj kál az ágak kö zött.

A pá rok éven te két szer köl te nek,
elő ször áp ri lis ban. A fész ket a to jó épí -
ti – dús alj nö vény ze tű, rit kás er dő ben,
rend sze rint tisz tá sok kö ze lé ben, a
par kok ban né ha a sé tány mel lett –
egé szen ala cso nyan, gya kor la ti lag a
föl dön, de min dig jól el rejt ve na -
gyobb fű cso mó, rep kény vé del mé ben.
A fé szek gömb ala kú, zárt, csak ol dalt
van egy be já ró nyí lá sa. Anya gát dur -
vább fű szá lak ké pe zik, a csé sze nö vé -
nyi szá lak kal és tol lak kal bé lelt.

A to jó na pon ta rak egy-egy to jást,
a tel jes fé szek alj több nyi re öt-hat, fe -
hér ala pon rozs dás fol tok kal rit ká san

be szórt to jás ból áll. Egye dül kot lik, de
a fi ó ká kat már pár já val együtt ete tik.

A ta la jon vagy ta laj kö zel ben köl -
tő ma da rak fi ó kái min dig sok ve szély -
nek van nak ki té ve. 

Egy al ka lom mal a fü zi ke pár két -
ség be esett vész hang ja i ra let tem fi -

gyel mes. Oda si et tem, és még ide jé -
ben el kap tam azt a jó ko ra er dei sik -
lót, ame ly már a be já ró nyí lást ke res -
te. A kí gyók vé det tek, nem bán tot -
tam, de jó messzi re el vit tem, ahon -
nan már nem jö he tett vissza. A fi ó -
kák né hány nap múl va el hagy ták a
fész ket. Re pül ni ilyen kor még nem
tud nak – ők sem tud tak –, egyen ként
rej tőz nek a sű rű ben, ahol szü le ik
ön ál ló so dá su kig ete tik őket.

g Sch midt Egon

kérdések
1. Mit gon dolsz, mi lyen sú lyú egy
csilp csalp fü zi ke?
2. Hány pár él ha zánk ban?
3. Mit esz nek a fü zi kék?

Csilpcsalpfüzike

Szerkesztette: Boda Zsuzsa

MESélnEkaZállaTok

Válaszok:1.körülbelül8gramm;2.
körülbelülhatszáz-ötvenezer;3.pó-
kokat,rovarokat.

b Az aláb bi ké pek egy-egy je le ne tet áb rá zol nak Mó zes éle té ből. Az ese mé -
nyek egy ki csit össze ke ve red tek. Szá moz zá tok be őket idő rend ben!Mózes
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Mózesvizetfakasztasziklából

Másodikcsapás:abékák

ÁtkelésszárazlábbalaszétnyíltVörös-tengeren

MózesésÁronafáraóelőttáll

Mózestazanyukájaegygyékénykosárbanelrejtia
sásközéaNíluspartján

AfáraólányamegtaláljaMózest

b Az aláb bi kér dé sek re a vá la szo -
kat az Apostolokcselekedetei cí -
mű új szö vet sé gi könyv ben ta lál -
hat já tok. A tör té ne tek az apos -
to lok ról és a ve lük kap cso la tos
ese mé nyek ről szól nak.

1.kikgyógyítottákmegasántát
azékeskapunál?
a) or vo sok  b) apos to lok  c) fő pa pok

2.Mitcsináltakagyógyításután?
a) ren de lőt nyi tot tak, és ott fo gad ták
a be te ge ket  
b) ha za men tek va cso ráz ni  
c) Jé zus ról tet tek ta nú bi zony sá got

3.Minekakapujaazékeskapu?
a) temp lom  b) pa lo ta  c) vár

4.kijavasoltaanagytanácsnak,
hogynebántsákazapostolokat?
a) Aná ni ás  b) Ga má li él
c) Krizosz tom osz

5.kivoltazelsővértanú?
a) Ist ván  b)Ke resz te lő Já nos  c) Jú dás

6.Melyikbibliaitekercset
olvastaazútonakövetkező
kérdésbenszereplőember?
a)Mózeskönyvétb)Ézsaiáskönyvét
c)Mátéevangéliumát

7.kivoltazarangos,
idegenoszágbeliember,
akijeruzsálembenjárt,hazafelé
pedigmegkeresztelkedett?
a) Egyip tom ki rá lya
b)Me zo po tá mia bel ügy mi nisz te re
c) Eti ó pia kincs tár no ka

8.kikereszteltemeg
eztazembert?
a) Fü löp  b) Pé ter
c) Ke resz te lő Já nos

Apostolok

(Megfejtések:1.b,2.c,3.a,4.b,5.a,
6.b,7.c,8.a)

A gyü le ke zet kán to ra gon do la ta i ba
me rül ve bal lag az ut cán. Egy fi a tal -
em ber meg szó lít ja:

– Ne ha ra gud jon, a vas út ál lo mást
ke re sem.

A kán tor sze lí den rá eme li a te kin -
te tét:

– Nem ha rag szom. Ke res se csak
nyu god tan!

***

Két misszi o ná ri us egy ha tal mas óce -
án já rón uta zik az új misszi ós ál lo -

más he lyé re. A ha jó erős vi har ba ke -
rül, és egyi kük ten ge ri be teg lesz.
Meg kér de zi a tár sá tól:

– Nem tudsz va la mi ha tá sos gyógy -
mó dot, ami től job ban le het nék?

– De hogy nem! Ki tű nő el len szer

pél dá ul, ha egy órács ká ra le he ve redsz
ott hon a dió fa alá…

***

A hit ok ta tó Saul ról be szél az el sős
hit tan órán:

– És ak kor a nép Sault ül tet te
trón ra…

Az egyik gye rek súg va meg kér de -
zi a mel let te ülő től:

– Te, mi az a trón?
– Még ezt sem tu dod? Hát a bili

szeb bik ne ve.

HuMorZSák
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– A csa lá dom Bé kés csa bá ról szár -
ma zik, in nen köl tö zött ké sőbb Kis kun -
ha las ra. Én is ott szü let tem 1914. au -
gusz tus 26-án, te hát – Is ten se ge del -
mé vel – idén nyá ron töl töm be a szá -
za dik éve met. Édes apám épí té si
vál lal ko zó volt. Né gyen vol tunk
gye re kek, két fiú- és egy lány test -
vé rem volt, én vol tam a leg ki -
sebb. Az egyik fiú test vé rem egy
nyá ron ki me le ged ve ug rott fe jest,
szív gör csöt ka pott, és ti zen hét
éve sen meg halt. A má sik húsz éves
ko rá ban hunyt el be teg ség ben.
– A szüleinek nem lehetett

könnyűezekután…
– Bi zony nem, de mit le he tett

ten ni. Mi a nő vé rem mel sze ren -
csé re meg ma rad tunk ne kik. Jó
ne ve lést kap tunk. Én a ne ves,
he lyi Szi lády Áron Re for má tus
Gim ná zi um ba jár tam, itt érett sé -
giz tem 1933-ban.
–Evangélikusoktatásiintézmény-

beakkorezekszerintnemtudtákvol-
nabeíratniannakidején.

– Nem, hi szen nem hogy evan gé -
li kus is ko la, de evan gé li kus egy ház -
köz ség sem volt ak kor Ha la son.
Édes apám se gít sé gé vel és ösz tön zé -
sé vel jött lét re az evan gé li kus egy ház
ha la si fi li á ja. A vá ros hoz leg kö ze lebb
eső evan gé li kus te le pü lés Solt vad kert
volt, ahol ez idő tájt SikterAndrás lel -
kész szol gált. 

Édes apám a Ke res ke del mi Bank tól
ki bé relt egy épü le tet, és sa ját költ sé -
gén ima ház zá ala kít tat ta. Fel aján lot -
ta, hogy vál lal ja a lel kész tel jes el lá tá -
sát, a há zunk vé gé hez pe dig egy kis la -
kást épít te tett szá má ra. Ott la kott, és
ná lunk ét ke zett SzendeErnő lel kész
több éven át, mind ad dig, amíg a
gyü le ke zet nem lett ön ál ló, és ő el
nem köl tö zött a sa ját ott ho ná ba. 
–Aziskoláiravisszatérve:mintko-

rábbanemlítette,érettségiutánasze-
gedijogikarravitteazútja,majda
csendőrség következett. Miért épp
eztválasztotta,ésmilyenpályátfu-
tottbeatestületben?

– A jo gi egye te met 1938-ban vé -
gez tem el. Dok tor rá ava tá som ide jén
tom bolt az ál lás ta lan ság Ma gyar or -
szá gon. Vagy négy szer fel vé te liz tem,
mi re fel vet tek a csend őr ség hez. A
csend őr kép zés ke re té ben egy esz ten -
de ig a Lu dovi ká ra is jár tunk. 1940 jú -
ni u sá ban avat tak fel. 1941-ben let tem
fő had nagy, két év el tel té vel pe dig szá -
za do si ran got kap tam. 

1941 és 1943 kö zött szárny pa rancs -
nok ként Er dély ben vol tam. 1944-
ben több al ka lom mal is érez het tem,
hogy a Te rem tő nek cél ja van ve lem,
és a leg re mény te le nebb hely zet ben
sem hagy ma gam ra. 1944-ben a 16.
had osz tály csend őr pa rancs no ka -
ként ki ke rül tem a ga lí ci ai front ra, az -
tán má jus ban egy be ve tés so rán
meg se be sül tem. A go lyó, amely el ta -
lált, a vas úti sí nen gel lert ka pott, és
a la poc kám ba fú ró dott, a ge rin cem -
től pár mil li mé ter re állt meg. Ma is
meg ha tot tan em lék szem ar ra a ka to -
nám ra, aki a se be met le szo rít va gya -
log – hat-nyolc ki lo mé te ren át – ci -

pelt vissza a lak ta nyá ba. Ha za szál lí -
tot tak, hogy meg műt se nek. Több
hó na pig vol tam kór ház ban… Csak
ké sőbb tud tam meg, hogy a szá za -
dom az oro szok át tö ré sét kö ve tő en

meg sem mi sült, az egy sé gem min den
tag ja meg halt a harc té ren…

Bu da pest ost ro ma ide jén be teg ál -
lo mány ban a bu dai ro ko na im nál
vol tam. Egy orosz ka to nai el len őr zés
so rán ki de rült, hogy ka to na va gyok
– hal lot tam, ahogy az orosz ki biz to -
sí tot ta a fegy ve rét, hogy le lő jön, de
ak kor meg je lent egy orosz tá bor nok
a tisz ti ka rá val. Nem hal tam hát meg
most sem, ha di fo goly let tem. Há rom
év orosz fog ság kö vet ke zett. Aquin -
cum ban gyűj töt tek össze ben nün ket,
majd gya log Kis kun fél egy há zá ra, az -
tán Deb re cen be men tünk. In nen
vo nat tal vit tek át az uz má nyi tisz ti
gyűj tő tá bor ba.
–Nemmondom,sok-sokszörnyű-

ségetkellettlátniaésátélnie…
– Kö rül be lül egy év után le he tő ség

adó dott, hogy épít ke zés re men jünk
dol goz ni. Így ke rül tem mint kő mű ves
Vo ro nyezs be, a ha di fo goly tá bor ba.
Csak ké sőbb tud tam meg, hogy a
ko ráb bi tá bo run kat fel szá mol ták, és
a mun ká ra nem kö te le zett tiszt tár sa -
i mat a gu lág ra szál lí tot ták. Meg győ -
ző dé sem, hogy Is ten ke gyel me nél kül
sem mi re sem ju tot tam vol na, sem itt,
sem ké sőbb más hol…
–Neisfolytassa,gondolom,valami-

kori csendőrtisztkénta szabadulása
utánsemlehetettkönnyűazélete…

– Pest re ke rül tem, de más pa pí rom
nem volt, csak egy ha di fo goly-iga zol -
vány, azon pe dig ez állt: „Dr. Ma ján
Lász ló M. Kir. csend őr szá za dos”.
Ami kor mun kát ke res tem, a mun ka -
köz ve tí tő ben össze néz tek, és azt
mond ták, hogy nem köz ve tí te nek
ki. A há bo rú után a csa lá dom nak
min de nét el vet ték, sem mink sem
ma radt. A fő vá ros ban ro ko nok fo -
gad tak be. Mun kám nem volt, édes -
anyám se gí tett. Na gyon te he tet len -
nek és meg alá zott nak érez tem ma ga -
mat eb ben az idő szak ban. 
–Detalánrövidesenvégetérteka

megpróbáltatásai…
– Nem, egy di sszi dá lá si kí sér le tünk

mi att meg jár tam az And rássy út 60.-
at, majd a bu da-dé li és a ki star csai in -
ter ná ló tá bor ba ke rül tem. Fél év után
sza ba dul tam, de ter mé sze te sen rend -
őri fel ügye let alatt ma rad tam. Vissza -
men tem Ha las ra, de itt újabb meg -

pró bál ta tá sok vár tak. Egyik nap két
is me ret len ÁVO-s nyo mo zó az zal
vá dolt meg, hogy fel ira to kat ír tam a
fa lak ra, és be vit tek ki hall ga tás ra. Ad -
dig ütöt tek, míg el es tem, és be ver tem
a fe je met az író asz tal sar ká ba, csu pa
vér let tem… Egy or vos ba rá tunk ré -
vén – a Min den ha tó küld te őt se gít -
sé gül – ke rül het tem kór ház ba… Ké -
sőbb BachátPista ha la si evan gé li kus
lel kész ba rá tunk or vos kap cso la tai
ré vén el tu dott he lyez ni a ba jai kór -
ház ideg- és el me osz tá lyán, ahol
búj tat tak, mi köz ben az ÁVO itt is ke -
re sett… Ez a cso dá val ha tá ros meg -
me ne kü lé sem a „go nosz ha tal má ból”
dön tő lett to váb bi éle tem re. Ek kor
lát tam meg, hogy az Úr ral va ló min -
den na pos kap cso lat nél kül az élet tel -
je sen re mény te len.

–Ugyejóltudom,hogyéletének
egy szép és fontos eseménye is
Bajáhozkapcsolódik?

– Ami kor Ilona nő vé rem meg -
lá to ga tott itt, egy park ban le ül -
tünk be szél get ni. Azt mond ta,
hogy az éle tem, a sor som csak
egy fé le képp ol dód hat meg: az
ige hall ga tá sa és meg tar tá sa ál tal.
Mert csak is ez ál tal lel he tek nyu -
gal mat. Majd az az na pi bib li ai
rész ol va sá sá ra buz dí tott: „…ő
hűmarad…” (2Tim 2,13), és azt is
ol vas tuk, hogy „ne félj, mert már
nin cse nek el len sé ge id”. Ezek után
men tem vissza Ha las ra, ahol ki -

de rült, hogy az en gem val la tó ávó so -
kat köz ben sik kasz tás mi att el tá vo -
lí tot ták.
–Végülrendeskerékvágásbakerült

azélete?Akörülményeimiattnemle-
hetett egyszerű családot alapíta-
nia…

– Ne he zen, de ha ma ro san meg ta -
lál tam a leg na gyobb kin cse met: fe le -
sé ge met, KosztolányiIlonát, aki ak -
kor Kis kun ha las kör nyé kén, Gő böl -
já rá son volt ta nya si ta ní tó nő. Meg -
sze ret tük egy mást, és ő vál lal ta a kö -
zös éle tet ve lem, min den meg lé vő és
vár ha tó ne héz sé gé vel egye tem ben.
Két gye re künk szü le tett. 

Rend őri fel ügye let alatt dol goz tam
mo so ga tó ként, rongy gyűj tő te le pen
vá lo ga tó ként, majd ko csi kí sé rő ként,
ké sőbb ügy in té ző ként. De a múl tam
itt is utol ért: mi kor ki de rült, hogy
csend őr vol tam, azon nal men nem
kel lett. Ké sőbb esz ter gá lyos szak -
mát sze rez tem, és eb ben dol goz -
tam. Rend őri fel ügye le te met 1958-tól
szün tet ték meg, de a ká dá ri rend szer -
ben egé szen 1987-ig meg fi gye lés alatt
tar tot tak. 

Sor som 1962-től ren de ző dött, mi -
kor a Ma gyar Ál lam vas utak hoz ke rül -
tem, elő ször esz ter gá lyos ként, az tán
mű ve ze tő let tem. El vé gez tem a MÁV
tisz ti tan fo lya mát, így mű sza ki ta ná -
csos ként me het tem nyug díj ba. 

Na gyon sok ese tet tud nék még
mon da ni éle tem ből, ami kor köz vet -
le nül érez tem a Te rem tő se gí tő ke zét.
Há rom evan gé li kus gyü le ke zet ben
vol tam, elő ször Bu da vár ban, ott Sré-
terFerenc volt a lel ké szem, Bu da hegy -
vi dé ken RuttkayElemér, itt, a fa so ri -
ban pe dig SzirmaiZoltán es pe res sel
vol tam lel ki ér te lem ben szo ro sabb
kap cso lat ban.
– Összességében miként tekint

visszahosszúéletére?
– Ne héz kor ban él tem. Ugyan ak kor

az is igaz, hogy az em ber min den go -
nosz sá gá nál na gyobb az Atya ke gyel -
me… Ne ki adok há lát az éle te mért,
azért a sok „is te ni vé let le nért”, ami ve -
lem tör tént, és azért, hogy min dig,
min den kö rül mé nyek kö zött ve lem
volt, és ve lem van ma is. Mert amint
ked ves igém is mond ja: ő hű ma rad. 

g Gaz dag Zsu zsan na

„Istenhűmarad”
Találkozásaszázadikéletévébenjáródr.MajánLászlóval

b „Té ged, Is ten, di csér lek, / és há lát adok min de nért. (…) / Hogy em -
ber le het tem ak kor is, / mi kor az em be rek nem akar tak em be rek len -
ni, / há la le gyen. / Hogy meg tart hat tam a hi tet, / és meg fut hat tam a
ki csik fu tá sát, / és fut va fut ha tok az Ér ke ző elé (…)” – idéz te SíkSán-
dorTeDeum cí mű ver sét MajánGyörgy, a fa so ri evan gé li kus gyü le -
ke zet pres bi te re és mű sza ki gond no ka, mert úgy vél te, e so rok jól jel -
lem zik édes ap ja, az evan gé li kus dr.MajánLászló éle tét, aki a 20. szá -
zad tör té né se i nek ta nú ja. La ci bá csi, a jo gász vég zett sé gű egy ko ri
csend őr szá za dos – ahogy ré gi vá gá sú úri em ber hez il lik – kéz csók -
kal kö szön tött, és mi vel va sár nap ko ra dél után, az is ten tisz te let után
ér kez tünk hoz zá, fi nom ebéd del várt. Ét ke zés és ká vé zás után pe dig
szí ve sen me sélt hosszú és moz gal mas éle té ről.
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Haj dú Mi hály az Eöt vös Lo ránd Tu -
do mány egye tem (EL TE) Ma gyar
Nyelv tu do má nyi és Finn ugor In té ze -
té ből vo nult nyug ál lo mány ba, de
több más egye tem meg hí vott elő adó -
ja ként is ok ta tott, és tu do má nyos dí -
jak so rá val tün tet ték ki. 

Sze mé lyé ben so kak sze re tett ta ná -
ra ment el. A ha tal mas oros há zi evan -
gé li kus temp lom ban tar tott gyász is ten -
tisz te let re az or szág min den vi dé ké ről
ér kez tek ta nít vá nyok és kol lé gák, sok
kül föl di nyel vész, egye te mi ok ta tó és
di ák is el jött a vég ső bú csú ra.

A pro fesszor tu dott gyó gyít ha -
tat lan be teg sé gé ről, vég ren de le té -
ben ma ga in téz ke dett te me té sé ről is. 

Az evan gé li kus temp lom ban Szal-
kayRóbert re for má tus lel kész hir det -
te Is ten igé jét és dr.OrosziMiklós or -
vos volt a kán tor. A szép han gú or go -
ná tól kí sér ve a 90. zsol tárt – „Te ben -
ned bíz tunk ele i től fog va…” – éne kel -
te el a né pes gyü le ke zet. Az el hunyt
élet út ját – a fa lu si ta ní tó ság tól az
egye te mi ta nár sá gig, az MTA dok to -
ra cí mig – BakosZsuzsa, a re for má tus
is ko la igaz ga tó he lyet te se is mer tet te.

Az evan gé li kus dr.KissJenő aka dé -
mi kus, a Ma gyar Nyelv tu do má nyi
Tár sa ság el nö ke, az EL TE nyel vész pro -
fesszo ra – Haj dú Mi hály tan szé ki kol -
lé gá ja – tisz te let tel szólt a bib li ai kort
meg ért tu dós ki tar tá sá ról, fe gyel me -
zett sé gé ről, lel ki ere jé ről, a be teg ség el -
le ni em ber fe let ti küz de l mé ről. 

Haj dú pro fesszor múlt nyá ron még
ar ról szö vö get te ál mát, hogy rö vi de sen
ke zé be ve he ti Újmagyarkoricsaládne-
veinktára cí mű mun ká já nak má so dik
kö te tét. Egy sze mé lyes in téz mény volt:
va ló ság gal von zot ta a hall ga tó sá got,
pezs gő név ta ni élet zaj lott kö rü löt te.
Ku tat ta a tu laj don ne vek szá mos faj tá -
ját, gyűj tött föld raj zi és sze mély ne ve -
ket, táj sza va kat, mé hé sze ti szak sza va -
kat – ki tű nő mé hész is volt –, há rom
nyel vé sze ti so ro za tot is meg in dí tott.
Társ ala pí tó ja volt a má ra a ha zai név -
tan ve ze tő szak fo lyó ira tá vá lett Névta-
niÉrtesítőnek. Emel lett nyelv tör té ne -
tet, nyelv já rás tant, fo ne ti kát is ok ta tott.
„Olyan em ber volt, aki pu ri tán sze mé -
lyi sé gé vel, sze rény sé gé vel, szor gal má -
val, fe le lős ség tu da tá val min den ki nek
pél dát mu ta tott. Min dig le he tett szá -
mí ta ni rá” – emel te ki Kiss Je nő.
Dr.ZelligerErzsébetnyel vész, az EL -

TE Ma gyar Nyelv tu do má nyi és Finn -
ugor In té ze té nek nyu gal ma zott do cen -
se is mél tat ta az el huny tat. „Az élet cél -
ja nem föl di” – idéz te GárdonyiGéza

sza va it. „Köz vet len, ba rá ti ma ga tar tá -
sa min den em be ri kap cso la tá ban je -
len volt, de a sze me sar ká ban min dig
ott ült egy kis hun cut mo soly. Le gen -
dás hí re volt »Mis ka ta nár úr nak«.” 

Az ő kö zös ség te rem tő ere je kel lett
a fi a tal és fi a ta los nyel vé szek kö ré nek,
a Bo kor nak a meg ál mo dá sá hoz és
lét re ho zá sá hoz is, mert mint mond ta:
„Is mer nünk kell egy más mun ká ját,
gon do la ta it, hogy se gít hes sük egy -
más szak mai fej lő dé sét.” Pe da gó gus -
vé ná ja, a ta nít vá nyai irán ti sze re te te és
nagy tu dá sa tet te őt egész pá lya fu tá -
sa so rán igen ked velt, pél da kép nek te -
kin tett ta nár rá, s em lé kez nek rá most
a leg na gyobb tisz te let tel és sze re tet tel
mind azok, akik is mer ték. 

Az ál ta lá nos is ko lás ta nít vá nyok ál -
tal hasz nált nyelv már fi a tal ta ní tó ko -
rá ban a nyelv já rá sok ér té ke i nek fel -
is me ré sé re és el is mer te té sé re ve zet -
te. A nyelv já rá sok irán ti ér dek lő dés,
a sze re tett szü lő föld, Oros há za és az
egész éle tén át íve lő kedv te lés, a mé -
hész ke dés ad ta mun ká ja hát te rét.
Ak kor szer kesz tett ta nul mány gyűj -
te ményt Amagyarnyelvrétegződé-
se,tájitagolódása cím mel, ami kor a
szo cio ling visz ti ka ok ta tá sa ép pen
csak meg kez dő dött ha zánk ban.

Szer vez te a nyelv tör té ne ti és dia lek -
to ló gi ai tan szék nyelv já rás gyűj tő út ja -
it, gon dos ko dott a ta pasz ta la tok meg -
osz tá sá ról, al kal man ként a gyűj tött
anyag pub li ká lá sá ról, de mel let te a ba -
rá ti han gu lat meg te rem té sé ről is – kol -
lé gák kal és hall ga tók kal egy aránt. Le -
xi kon szó cik ke ket írt, a rá di ó ban, a na -
pi saj tó ban nyi lat ko zott, elő adá so kat
tar tott név ta ni, nyelv hasz ná la ti kér dé -
sek ről szak sze rű en, de min den ki szá -
má ra köz ért he tő nyel ven.

„Azt val lom, hogy a név ta ni adat -
tá rak nak, ku ta tá sok nak több ro kon tu -
do mányt, tu do mány ágat (ré gé szet,
tör té ne lem, hely tör té net, gaz da ság tör -
té net, nép rajz, föld rajz) is szol gál nia
kell” – idéz te tő le Zel li ger Er zsé bet.
Utol só év ti ze de i ben hi ány pót ló nagy
összeg zé sek re tö re ke dett. 

Az egy ko ri kol lé ga Gár do nyi sza va it
idéz te: „Egy aj tó be zá rult itt a föl dön,
s egy aj tó ki nyí lik ott fenn az ég ben…” 

A gyász is ten tisz te le ten vé ge ze tül
NémethBélának,Oros há za volt pol -
gár mes te ré nek és dr.BlahóJánosnak,
Haj dú Mi hály egy ko ri is ko lá ja, a
Tán csis Mi hály Gim ná zi um fő igaz -
ga tó já nak meg em lé ke ző sza vai is el -
hang zot tak.

g BE ré nyi Zsu zsan na Ág nEs

orosházi
búcsúanevekkutatójától
EltemettékHajdúMihálynyelvészprofesszort

b Oros há za meg be csü li ha gyo má nya it. Kép tá ra a he lyi mű vé szek al ko -
tá sa it őr zi, hely tör té ne ti mú ze u ma is mél tó a meg te kin tés re, itt lát ha -
tó az or szág egyet len kút mú ze u ma. Egy ko ri ne ves la kó i nak em lé ke is
élő. Im már em lé ke zet az osz tály ré sze a vá ros ka kor társ ki vá ló sá gá nak
is: feb ru ár 15-én te met ték el dr.HajdúMihálynyel vész pro fesszort (1933.
au gusz tus 14. – 2014. ja nu ár 7.), a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia dok -
to rát, Oros há za dísz pol gá rát. 

Nyelvészekegymásközt:HajdúMihályjobbjánBalázsGéza
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Összeállította: Balla Mária

h i r D e t é s

„Mint ha kis sé el fe led kez tünk vol na
er ről az evan gé li kus csa lád ból szár -
ma zó tu dós ról”– ír ta a szer ző. Ezt (a
ma gyar  tu do mány- és kul túr tör té net
sze ren csé jé re) ár nyal ni sze ret ném.

Le het, hogy mind eb ben sze -
mé lyes ér dek lő dé sem is sze re pet
ját szik. Csil la gá szat tör té ne ti szak -
író ként ugyan is tu dom: Her mant
ezen a szak te rü le ten ma nap ság is
jegy zik, még pe dig hely szí ni ku ta -
tó mun ká ja mi att. A tu dós tud ni -
il lik fel ke res te Nor vé gi á ban Vardø
szi ge tét, ahon nan száz húsz év vel
ko ráb ban Hell Miksa és Sajno-
vics János a Vé nusz-át vo nu lást
meg fi gyel te. Mind er ről Her man
Az északi madárhegyek tájáról
cí mű alap mű vé ben írt. Nem vé let -
le nül so rol ta te hát őt Bar cza Bé la
a po li hisz to rok so rá ba!

Az ak ko ri meg em lé ke zés ol -
vasá sa kor már egy má sik ke rek
dá tum ra, Her man ha lá lá nak szá za -
dik év for du ló já ra ter vez tem írá so mat.
A be ve ze tő tük ré ben (ere de ti ter ve -
i met fe lül ír va) úgy gon dol tam: néz -
zük meg, va ló ban tu dó sít ha tunk-e
ak tu a li tá sok ról sze mé lye kap csán?
Tény leg szol gál ha tunk-e friss hí rek -
kel egy év szá za da el tá vo zott tu dós -
ról? Nem bi zarr gon do lat mind ez?
Ahogy az el kö vet ke zők ben lát ni fog -
juk, ko ránt sem…

…hi szen ugyan eb ben az esz ten dő -
ben, 2010-ben újabb ki adá sá hoz ér ke -
zett aMesékazABC-házból cí mű tan -
könyv. Eb ben Amadarakbeszédecí mű
tör té ne té vel Her man Ot tó az ol vas ni ta -
nu ló kis is ko lá sok se gít sé gé re si et.

Or ni to ló gi ai alap mű ve, Amada-
rakhasznáróléskáráról ere de ti leg
1901-ben lá tott nap vi lá got. Tar tal mas
kö tet, a szé le sebb ol va só kö zön ség
szá má ra is köz ért he tő meg fo gal ma -

zás sal, több ge ne rá ci ó nak is is me rős
áb rák kal. A könyv új já szü le té sét a
2012-es esz ten dő hoz ta meg. A ha -
mar nép sze rű vált NemzetiKönyvtár
so ro zat ke re té ben ke rült meg nye rő
kül se jű re print ként a köny ves bol -
tok pol ca i ra. Nagy mé re tű for má tu -
ma, ke mény kö té se és nem utol só sor -
ban a mai gaz da sá gi vi szo nyok mel -
lett tény le ge sen el ér he tő, 2500 fo rin -
tos ára iga zi könyv cse me gé vé tet te.

Ta valy nyá ron egy or szá gos csil -
la gá sza ti ta lál ko zó meg nyi tó já nak
meg tar tá sá ra vol tam hi va ta los. Va -
rázs la tos, dim bes-dom bos tá jon So -
mogy fajsz ra ve ze tett utam. Az ot ta -
ni, 1872-es épí té sű, ek lek ti kus stí lu -

sú Kund-kas tély – a So mogy Ter mé -
szet vé del mi Szer ve zet fő ha di szál lá -
sa – a kör nyék jel le gé nek meg fe le lő -
en a pász tor kul tú ra em lé ke it őr zi, és
ter mé szet vé del mi vo nat ko zá sú ins -
tal lá ci ók is dí szí tik. A fa lon egy fa -
ra gott kép re let tem fi gyel mes: az is -
me ret len mű vész Her man Ot tót
áb rá zol ta. Még itt is ő van, „tá vol a
za jos vi lág tól” – gon dol tam ma -
gam ban.

Sír já nak meg boly ga tá sa a na pi -
saj tó in ger kü szö bét is el ér te: szin tén
2013-ban egy mis kol ci ön kor mány -

za ti kép vi se lő a fel ső há mo ri te me -
tő be li nyug hely fö lé oda nem il -
lő, mo dern ki ala kí tá sú sír em lé ket
emel te tett. Fe ke te már vány ból, ál -
lag meg óvás ra hi vat koz va, a va ló -
ság ban jog sza bály sér tő mó don,
mi több, sa ját ne vét is rá vé set ve.
Mi vel ezt or szá gos mé re tű fel há -
bo ro dás kö vet te, az ere de ti sír em -
lék pe dig vé dett, a vá ros gon dos -
ko dott a hely re ál lí tá sá ról. Va la hol
va la kik ké pe sek vol tak gá tat szab -
ni a bar ba riz mus nak…

Her man mű vei ér te lem sze rű -
en nem hi á nyoz hat nak az an tik -
vá ri u mok pol ca i ról. A ma gam
meg szo kott könyv be szer ző sé -
tái ugyan meg rit kul tak mos tan -

ság, ám a nyár előn, a rit ka al kal mak
egyi kén a Herman Ottó Múzeum
évkönyvéből szár ma zó kü lön le nyo -
mat ra buk kan tam. Egy 1986-os ta nul -
mány ra, mely ben a szer ző, Szabad-
falvi József Her man köz éle ti te vé -
keny sé gét elem zi. A pár ol da las ki ad -
ványt egy pil la nat ra le té ve jel zem:
em lé ke nem fa kul, igye kez zünk őt a
jö vő ben sem fe led ni!

És nem csak mi, evan gé li ku sok  va -
gyunk így ez zel: ha lá lá nak szá za dik
év for du ló ján a Muzsikás együt tes
kon cert jé vel kez de tét vet te a tar tal -
mas nak ígér ke ző HermanOttó-em-
lékév2014ese mény so ro zat.

g RE zsa bEk Nán dor

Megkezdődött
aHermanottó-emlékév

köszönetazszja1%-áért
A RozettaAlapítvány ne vé ben kö szö ne tün ket sze ret nénk ki nyil vá ní ta -
ni mind azon test vé rek nek és tá mo ga tó ink nak, akik a 2012-es adó év szja-
fel aján lá sai ré vén az el múlt (2013-as) év ben össze sen 302 608 fo rin tot
jut tat tak ala pít vá nyun kon ke resz tül a Pest er zsé be ti Evan gé li kus Egy ház -
köz ség szo ci á lis és hit éle ti te vé keny sé gé nek, va la mint az egy ház köz ség
ál ta lá nos mű kö dé sé nek tá mo ga tá sá ra. 

Min den ked ves tá mo ga tónk nak kö szön jük ed di gi és re ménnyel tel -
ve vár juk jö vő be li tá mo ga tá sát!

Sá ghy And rás, akuratóriumelnöke

Meghívókerekasztal-beszélgetésre
A Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem Ren dé szet tu do má nyi Ka ra (NKE RTK)
meg hív ja Önt a Rendőréskeresztény?–Rendészetihivatásakeresztény
értékektükrében cí mű ke rek asz tal-be szél ge tés re. 

A be szél ge tés hoz zá szó lói: BíróLászló ka to li kus tá bo ri püs pök; JákobJá-
nos dan dár tá bor nok, pro tes táns tá bo ri püs pök; TothaPéterJoel ve ze tő tá -
bo ri rab bi; dr.GömbösSándor r. ez re des, az Or szá gos Rend őr-fő ka pi tány -
ság Hi va ta lá nak hi va tal ve ze tő je; dr.SchandaBalázs tan szék ve ze tő egye -
te mi ta nár, Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem Jog- és Ál lam tu do má nyi Kar,
Al kot mány jo gi Tan szék. Mo de rá tor: dr.HautzingerZoltán tan szék ve ze -
tő egye te mi do cens, NKE RTK Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Tan szék.
Felvezetőelőadások:
• A ren dé szet ke resz tény alap jai – dr.TihanyiMiklós r. őr nagy, az NKE

RTK Köz biz ton sá gi Tan szék ta nár se géd je.
• A ke resz tény rend őr ér ték íté le te – dr.BudaháziÁrpád r. szá za dos,

az NKE RTK Bűn ügyi Tu do má nyok In té ze te Bün te tő el já rás- jo gi Tan szé -
ké nek ad junk tu sa.

A ren dez vény idő pont ja: már ci us 7., 10 óra. Hely szín: NKE Ren dé szet -
tu do má nyi Kar, fő épü let (1121 Bu da pest, Far kas völ gyi út 12.), dísz te rem.

A ren dez vény 12 óra kor zá rul az öku me ni kus ima szo ba meg ál dá sá -
val. Kér jük, rész vé te li szán dé kát már ci us 3-ig je lez ze a bu da ha zi.ar -
pad@uni-nke.hu e-mail cí men vagy te le fo non KovátsZsuzsanna tu do -
má nyos ügy in té ző nél az 1/392-3506-os te le fon szá mon.

Zuglóizenésesték
Min den kit sze re tet tel vá runk a zug lói ze nés es ték ta va szi kon cert so ro -
za tá nak el ső al kal má ra már ci us 9-én, va sár nap 18 óra kor a zug lói evan -
gé li kus temp lom ba (Bu da pest XIV. ker., Lő csei út 32.). Fel lép a TheHea-
vyBrassGuys tu bak var tett. 

A kvar tett 2007-es meg ala ku lá sát az al ko tás vá gya és az együtt ze né -
lés örö me mo ti vál ta. Az együt tes tag jai – AdamikGábormű vé sze ti ve -
ze tő, KovácsZalán,TörökJózsef és KelemenTamás – fon tos nak tart ják,
hogy mi nél szé le sebb kör ben mu tas sák be a hang sze re ik ad ta le he tő sé -
ge ket. A kvar tett ze nei re per to ár ja szé les, a re ne szánsz tán cok tól egé -
szen a dzsesszig ível, és nagy súlyt fek tet a sa ját hang sze re lé sek re. 

A TheHeavyBrassGuys kon cert jén jól is mert ze ne mű vek, köz tük
Händel,Bach,Liszt,Bárdos,Farkas és Ellingtonmű ve i nek át ira tai csen -
dül nek fel. 

A be lé pés in gye nes.

h i r D e t é s

b Egyevangélikuspolihisztor cím mel em lé ke zett HermanOttóra (1835–
1914) szü le té sé nek száz het ven ötö dik év for du ló ja al kal má ból az Evan-
gélikusÉlet2010/28. szá má ban dr.BarczaBéla.Az írás ki vá ló, a ren -
del ke zés re ál ló cse kély ter je de lem hez ké pest is ke rek össze fog la lá sa
a ter mé szet tu dós szer te ága zó mun kás sá gá nak. Meg ál la pí tá sai kö zül
(jó ér te lem ben) mind össze a be ve ze tő mon dat tal száll nék vi tá ba.
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Egy ide ig elég jól le het vi sel ni, ha az
em bert ren ge teg in for má ció éri, sőt
úgy is mond hat nánk, hogy fel vil la -
nyo zó ér zés, ami kor csős tül jön nek
a hí rek és az ada tok. Az tán egy faj ta
ki áb rán dult sá g ér zés vesz erőt raj -
tunk, mert a nagy mennyi sé gű in for -
má ció fel dol go zá sa fá rasz tó, rá adá -
sul az in ter ne tet bön gész ve ko mo lyan
el is fá rad ha tunk. Rosszabb eset ben
füg gő ség is ki ala kul hat. 

Az egyik meg ol dás er re az, hogy a
szű rő rend sze rün ket fej leszt jük ha té -
ko nyabb ra, a má sik pe dig, hogy hagy -
juk az egé szet a csu dá ba. Vall juk be: ez
utób bi a könnyebb meg ol dás – nem
fog lal koz ni az zal, hogy me lyik fa ce boo -
kos is me rő sünk meg osz tá sá ra is va -
gyunk kí ván csi ak, ha nem egy ál ta lán
nem kö vet ni a hír fo lya mun kat.

Ez a faj ta em be ri lus ta ság az egyik
oka an nak, hogy a Facebook az is me -
rő sök te vé keny sé gét mu ta tó hír fo -
lyam ban nem tár elénk min dent, ha -
nem ren ge teg szem pont alap ján vá lo -
gat ja a tar tal ma kat. Bo nyo lult al go rit -
mus pró bál ja meg el dön te ni, hogy
me lyek azok a be jegy zé sek, ame lyek fel -
té te lez he tő en ér de kel ni fog nak min ket. 

Ez zel kap cso lat ban egy ko moly ag -

gály rög tön eszünk be jut hat: az em be -
rek nek a vi lág ról al ko tott ké pe így
könnyen el tor zul hat, hi szen – hogy egy
ak tu á lis pél dát em lít sünk a vá lasz tá -
sok hoz kö ze led ve – ha va la ki pél dá ul
csak egy bi zo nyos párt tal kap cso la tos
írá so kat ked ven cel, ak kor eset leg az is -
me rő se i től is a ha son ló írá so kat fog -
ja meg kap ni, így pe dig nyu god tan
gon dol hat ja azt, hogy va ló já ban min -
den ki az ő pre fe ren ci á it oszt ja.

Ha azon ban szét né zünk a hír fo lya -
munk ban, ak kor még sem a ko moly
té mák elő re tö ré sét lát hat juk, ha nem
a kü lön fé le „cu ki” tar tal ma két. Egy
„ara nyos” kis ál la tos fény kép, egy pár
má sod perc re el gon dol kod ta tó idé zet
vagy egy vic ces vi deó az, ami több -
nyi re va la mennyi ünk fi gyel mé re
igényt tart. Rá adá sul ezek olyan em -
be rek től szár maz nak, akik kel ta lán
csak egy szer ta lál koz tunk, így nem is
fel tét le nül éri meg az időt töl te ni az
ál ta luk pub li kált in for má ci ók kal.

A vic ces, lá to ga tó kat be von zó tar -
tal mak leg alább tíz sze re sen moz gat -

ják meg a ve lük ta lál ko zó kat. Pél dá -
ul a Moly.hu köny ves kö zös sé gi ol dal
be jegy zé se Dosztojevszkij szü le tés -
nap já ról csak két ezer em ber hez ju tott

el, míg a „Mi a frászt kezd jek most ma -
gam mal [mi u tán el ol vas tam a köny -
ve met]?” fel ira tú vic ces ké pet húsz ez -
ren lát ták, és öt szá zan láj kol ták…

Nem egy sze rű a hely zet. A na -
gyobb lá to ga tott ság egy pro fit ori -
en tált web ol dal ese tén olyan könnye -
dén át vált ha tó pénz re, hogy kü lön

mé rő szám is van rá: az RPM, az az az
ezer meg je le nés re eső be vé tel meg -
mu tat ja, hogy mek ko ra mun kát is ér -
de mes be fek tet ni, hogy ezer lá to ga -
tót az ol da lunk ra csal junk. Er re pe -
dig sok kal na gyobb esély van a vic -
ces, könnyed tar tal mak kal, ame lye -
ket so kan meg osz ta nak.

Nem is cso da, hogy könnyen el ter -
jed tek az olyan ol da lak, ame lyek
csak ak kor mu tat nak va ló di tar tal -
mat, ha va la ki láj kol ja őket. Az így be -
gyűj tött ren ge teg tet szés nyil vá ní tás
a Fa ce book-fa lon to vább gyű rűz ve
még több lá to ga tót vonz, ez pe dig jól
mér he tő be vé telt je lent az üze mel te -
tő nek. Bár a láj kok szá ma két ség kí -
vül rossz mé rő szám, hi szen je len le -
gi ál la po tá ban in kább na gyon ala -
csony ér té kű fi ze tő esz köz nek, nem
pe dig tény le ges ér ték íté let nek fog ha -
tó fel, min den szer ve zet nek le het az
a cél ja, hogy nö vel je ra jon gó i nak a
szá mát, az tán ké sőbb majd rá ér nek
ki ta lál ni, hogy mi ként le het be lő lük
el kö te le zett lá to ga tó kat fa rag ni.

A láj kok szá ma alap ján tör té nő tar -
ta lom vá lo ga tás nem op ti má lis, ezért a
Facebookha ma ro san új faj ta al go rit mus -
sal igyek szik min den ki szá má ra ér de -
kes tar tal mat nyúj ta ni. Ezen túl töb bet
fog nak nyom ni a lat ban a va ló di is me -
rő sök ál tal lét re ho zott tar tal mak, mint
a kü lön fé le ol da la ké, ame lye ket egy szer
va la mi kor ked ven cel tünk. Ha ma ro -
san pe dig ná lunk is meg je le nik a Paper
ne vű al kal ma zás, amellyel még in kább
a sze mély re sza bott új ság ér ze tét kelti
majd a rend szer az okos te le fo no kon.

Az egy há zi web ol da lak alap ve tő cél -
ja nem az, hogy vic ce sek le gye nek, így
a tar tal ma ik ter mé sze tes ter je dé se a mai
ér de kes ség haj hász vi lág ban nem a leg -
jobb. Je len leg azon ban úgy fest, hogy ér -
de kes tar tal ma kat ér de mes pub li kál ni,
mert a szá mí tó gé pes rend sze rek ben
egy re in kább ezek fog nak szá mí ta ni.

g N. B.

Ahírfolyamsorsa
EgyHáZéSvilágHálÓ

Rovatgazda:NagyBence

Lájkszimbólum

„Ben czúr is mét köz tünk van!” – köl -
csö nöz te a nyír egy há zi Jó sa And rás
Mú ze um KardosIstvánnak, a vá ros
egy ko ri ki vá ló kul túr ta nács no ká nak
sza va it a fes tő fe je de lem szü le té sé nek
száz het ve ne dik év for du ló já ra szer ve -
zett prog ram já hoz.

Ke gye le tes és fel eme lő volt ja nu ár
28-a dél után ja. Az eny hén szál lin gó -
zó hó és a hi deg el le né re több tu cat
ér dek lő dő je lent meg a Kos suth té ren,
ott, ahol egy kor BenczúrGyula szü -
lő há za állt. Ma már nincs meg a ré -
gi föld szin tes épü let, he lyén mo dern
üz let köz pon tot ta lá lunk, s csak egy ki -
csiny em lék táb la jel zi, hogy mi volt
azon épü let tör té ne te. Ol vas hat juk,
hogy 1809-ben ott őriz ték a Szent Ko -
ro nát, hogy az volt az el ső Vá ros há -
za, meg azt – az utol só sor ban –, hogy
ott szü le tett Ben czúr Gyu la. 

A nagy fes tő en nél töb bet ér de mel!
– gon dol tuk a mú ze um ban, ami kor
a száz het ve ne dik év for du ló ra ké -
szül tünk. Ezért is ha tá roz tunk úgy,
hogy mél tó em lék táb lát ál lí tunk a
szü le tés na pon. Igaz, hogy nem a
klasszi kus év for du lós az év szám, de
úgy dön töt tünk, hogy nem csak em -
lék táb lá val, ha nem idő sza ki ki ál lí tás -
sal és más ren dez vénnyel is tisz tel -
günk vá ro sunk nagy szü löt te előtt.

Tud juk, hogy Ben czúr Gyu la na -
gyon sze rény em ber volt, szin te me -
ne kült az ün nep lés elől. Sze ret te és
tisz tel te szü lő vá ro sát, egy há zát, s
ami kor 1909-ben a szü lő há za fa lá ra
he lye zett em lék táb la fel ava tá sá ra, a
tisz te le té re ren de zett ki ál lí tás meg -
nyi tá sá ra, va la mint Nyír egy há za vá -
ros dísz pol gá ri ok le ve lé nek át vé te lé -
re ér ke zett, el ső dol ga volt, hogy
meg lá to gat ta az evan gé li kus egy há -
zat, a temp lo mot, a Kos suth-gim ná -
zi u mot és a kór há zat. E ne mes gesz -
tust má ig sem fe led ték az evan gé li -
kus gyü le ke zet ben. 

Az or szág mú ze u mai mel lett mi is
elő ször a hely be li ősi evan gé li kus egy -
ház köz ség hez for dul tunk, s pél dát lan
se gí tő kész ség re ta lál tunk! Ki ku tat ták
szá munk ra Ben czúr Gyu la ke resz te -
lé si be jegy zé sét; is mét fel ve tő dött
az a las san fe le dés be me rült le gen da,
hogy az evan gé li kus Nagy temp lom
ki fes té sé re Ben czúr Gyu la szak ér tel -
mét sze ret te vol na meg nyer ni az
egy ház és a vá ros. 

Az egész ren dez vény az után a Jó -
sa And rás Mú ze um és az egy ház kö -
zös szer ve zé sé ben va ló sult meg.

***

Lás suk e nap kró ni ká ját! Ja nu ár 28-
án dél után egy óra kor a bor dó bár -
sonnyal ta kart em lék táb la előtt Kó-
saTímea,Nyír egy há za me gyei jo gú
vá ros al pol gár mes te re em lé ke zett
meg Ben czúr Gyu lá ról. Ava tó be szé -
dé ben el mond ta, hogy Nyír egy há za
min dig is tisz tel te a fes tő fe je del met,
s ha lá la után a csa lád ál tal a vá ros nak
adott re lik vi ák ból em lék szo bát is
be ren dez tek a pol gár mes te ri hi va tal -
ban. Ben czúr te hát min dig köz tünk
ma radt! Be szé de vé gén mint egy meg -
erő sí tés ként szó lalt meg a kö ze li ró -
mai ka to li kus temp lom ha rang ja. A
ha gyo mány sze rint – mint az ün nep -
sé get ve ze tő Tarczy Gyula fő szer -
kesz tő-új ság író is utalt rá – Ben czúr
szü le té se kor ugyan így ha ran gok szól -
tak, jö ven döl vén, hogy az új szü lött -
ből még nagy em ber lesz.

Az ava tó be széd után Kó sa Tí mea
al pol gár mes ter és BeneJánosmú ze -
um igaz ga tó lep lez te le az em lék táb -
lát, majd ZsarnaiKrisztián evan gé -
li kus es pe res len dü le tes be széd ben
em lé ke zett meg Ben czúr Gyu lá nak a
ma gyar kul tú rá ban be töl tött sze re pé -
ről az aláb bi ak sze rint: 

„A há la adás hang ján sze ret nék
szól ni ezen je les ese mé nyen. Hi szen
egy olyan rend kí vü li te het ség gel meg -
ál dott em ber re em lé kez he tünk, aki
meg ha tá ro zó alak ja volt mind ha -
zánk és Eu ró pa mű vész vi lá gá nak,
mind az evan gé li kus egy ház nak. Ben -
czúr Gyu la mun kás sá ga több volt,
mint a ma gyar kul tú ra mű vész vi lá gá -
nak egy sze le te. Te het sé gé vel, mű vé -
szi el hi va tott sá gá val, el is mert mun ká -
já val or szá gunk, nem ze tünk fel emel -
ke dé sét igye ke zett szol gál ni. (…) Nem
vé let le nül fes tett elő sze re tet tel tör té -
nel mi ese mé nye ket: gon dol va pél -
dá ul – a tel jes ség igé nye nél kül – Hu-
nyadi László búcsúja (1866), Vajk
megkeresztelése (1875), Budavárvissza-
vétele (1896) vagy II.RákócziFerencel-
fogatása cí mű fest mé nyé re. (…)

Ben czúr Gyu la oly kor pro fe ti kus
han got is meg ütött meg szó la lá sa kor.
Egy szer ezt mond ta: »Sö tét fel hők
gyü le kez nek Eu ró pa fö lött, ag gó -
dom Eu ró pá ért.« Egy év szá zad múl -
tá val lát juk, hogy ag go dal mai nem
vol tak meg ala po zat la nok.

Ben czúr Gyu la ki emel ke dő mun -
kás sá gát hosszan le het ne so rol ni. A
ma gyar tör té ne ti fes té szet és port ré -
fes té szet ki emel ke dő alak já ra a fenn -
költ ség és a tech ni kai bra vúr a leg jel -
lem zőbb, il let ve stí lu sá ban az alá zat

tük rö ző dik. Én olyas va la mi re sze ret -
ném a hang súlyt he lyez ni ezen az ün -
nep sé gen, ami mun ká já ban meg ha -
tá ro zó volt. Mű vé sze té ben az alá zat
és a Krisz tus ra mu ta tás is meg je lent
egy szer re. Egyik ékes pél dá ja en nek
– gon do lom, ez zel nem mon dok
újat –, hogy ép pen a Napkeletiböl-
csekJézusnál cí mű fest mé nyén (1911),
me lyet a fa so ri evan gé li kus temp lom
ol tár ké pe ként ké szí tett, a leg idő -
sebb, a kis ded Jé zus előtt le bo ru ló ki -
rály ban ön ma gát fes tet te meg, aki Jé -
zus előtt sze ret ne hó dol ni, mint aki
tud ja, hogy mű vé sze té vel őt sze ret -
né szol gál ni. 

Ben czúr tud ta, hol és ki előtt le het
le bo rul ni. Tud ta, hogy te het sé ge, mű -
vé sze te ki től ada tott. Hi szen egész
mun kás sá gá ra ez volt a jel lem ző.
Nem zet épí tő mun ká já ban és a fes té -
szet ki emel ke dő sze re pé ben ő er re ka -
pott el hí va tást Is ten től. Így adunk
há lát ezen je les ese mé nyen az ő éle té -
ért, s en nek re mé nyé ben áld juk meg
ezt az em lék táb lát, hogy az ő fá ra do -
zá sa nem ze tünk fel emel ke dé sét és az
Is ten-hit éb resz té sét mun kál ta. Ámen!”

A je len lé vők kö zös ko szo rú ját Kó -
sa Tí mea, Zsar nai Krisz ti án és Be ne
Já nos he lyez te el az em lék táb lán.

E kis ün nep ség után a je len lé vők
a Ben czúr tér re sé tál tak, ahol a Jó sa
And rás Mú ze um áll, de ahol 1940 óta
Ben czúr Gyu la élet nagy sá gú kő -
szob ra is őr zi a te ret és a par kot. Itt
is ko szo rút he lyez tünk el a szo bor ta -
lap za tá nál.

Dél után fél há rom kor a Jó sa And -
rás Mú ze um ban nyi tot tuk meg egy -
részt az új já va rá zsolt Ben czúr Gyu la

ál lan dó em lék ki ál lí tást, más részt azt
az új tár la tot, me lyet er re a nap ra ké -
szí tet tünk. A Ma gyar Nem ze ti Ga lé -
ri á ból, a mis kol ci, sal gó tar já ni, za la -
eger sze gi mú ze um ból, a nyír egy há zi
le vél tár ból és nem utol só sor ban a
he lyi evan gé li kus le vél tár ból köl csön -
zött anyag ból össze ál lí tott szép tár la -
ton kö szön tőt is mét Kó sa Tí mea al -
pol gár mes ter asszony mon dott, majd
SzücsGyörgy, a Ma gyar Nem ze ti Ga -
lé ria tu do má nyos fő igaz ga tó-he lyet -
te se nyi tot ta meg a ki ál lí tást. 

„Ben czúr Gyu la so ha nem volt
el fe le dett fes tő. Ér de kes ugyan ak kor
a mű vé szet tör té ne ti be il lesz té se, hi -
szen na gyon so ká ig a 19. szá za di
ma ra di tör té nel mi fes tő sze re pé be
kény sze rült, aki hez ké pest az 1896-
ban in du ló nagy bá nyai mű vész te lep
nyi tott, ter mé szet kö ze li út ja ha la dó -
nak tűnt. Az utób bi év ti ze dek ben
azon ban a nem zet kö zi meg íté lés –
szá mos his to ri kus ki ál lí tás nak kö -
szön he tő en – azt mu tat ja meg, hogy
a 19. szá zad hir te len ér de kel ni kezd -
te a szak mát és a mű vé szet pár to ló -
kat” – mond ta el töb bek kö zött,
majd mint egy meg erő sít ve Kó sa Tí -
mea kö szön tő jét, ar ról is szólt, hogy
Nyír egy há zá nak az a tisz te, hogy az
itt szü le tett leg ne ve sebb fes tő jé nek,
a ma gyar fes té szet tör té net egyik leg -
ne me sebb alak já nak a szel le mét ál -
lan dó an éb ren tart sa és be mu tas sa.

Ezt a tisz tet tel je sí ti a Jó sa And rás
Mú ze um az ál lan dó Ben czúr-ki ál lí -
tá sá val és a szü le tés nap ra ren de zett,
ti zen egy fest mény ből, több mint egy
tu cat rajz ból és a fes tő sze mé lyé hez
köt he tő re lik vi ák ból ál ló tár lat tal is.

Ezek a fest mé nyek a csa lád ját sze re -
tő, egy sze rű em bert hoz zák elénk. A
sze ret te i ről ké szí tett al ko tá sok egy ki -
egyen sú lyo zott, de rűs, az éle tet, a
csa lá dot sze re tő em bert va rá zsol nak
a vász nak mö gé. Öröm mel lát tuk,
hogy a ki ál lí tás meg nyi tó kö zön sé gé -
ben a fel nőtt lá to ga tó ink mel lett
nagy szá mú kö zép is ko lás, el ső sor -
ban a he lyi Evan gé li kus Kos suth La -
jos Gim ná zi um fi a tal sá ga is ott volt.

Es te fe lé, fél öt kor az evan gé li kus
Nagy temp lom ban Kujbusnédr.Me-
csei Éva me gyei le vél tár-igaz ga tó
NyíregyházaBenczúrGyulakorában
cím mel tar tott elő adást. Tud juk,
hogy a Ben czúr csa lád a fes tő két éves
ko rá ban Kas sá ra köl tö zött, s ma ga
Ben czúr is csak 1909-ben, hat van öt
éves ko rá ban járt új ra vá ro sunk ban.
Az elő adás azon ban pá rat lan mó don
kap csol ta össze Ben czúr Gyu la élet -
pá lyá já nak sza ka sza it Nyír egy há za
fej lő dé sé nek üte mé vel, tör té nel mé -
nek vál to zá sa i val. 

Az elő adás ból tud tuk meg azt is,
hogy az evan gé li kus Nagy temp lom -
ba az egy ház és a vá ros (hi szen ak kor
Nyír egy há za még több sé gé ben evan -
gé li kus volt, s a te le pü lés ve ze té sé ben
is erő tel je sen kép vi sel tette ma gát az
evan gé li kus ság) szin tén Ben czúr
Gyu lá val sze ret te vol na meg fes tet ni
az ol tár ké pet, de a terv vé gül is nem
va ló sult meg. 

Az elő adás után az em lé ke ző-ün -
nep lő dél után dr.KovácsLászlóAtti-
laevan gé li kus igaz ga tó lel kész nagy sze -
rű or go na hang ver se nyé vel ért vé get.

g BE nE Já nos múzeumigazgató
(JósaAndrásMúzeum,Nyíregyháza)

Evél&lEvél

Benczúr-emlékünnepségnyíregyházán

Azemléktáblamegkoszorúzása
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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

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
Déliharangszó
anemescsóievangélikus
templomból
21.40 / Duna Tv
Hannibáltanárúr
(magyar játékfilm, 1956) (88’)

HÉTFŐ

9.35 / Duna Tv
Élőegyház(vallásihíradó)
10.00 / Duna Tv
Istenkezében
14.05 / Kossuth rádió
Arcvonások
Kozma Imre, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat alapítója
15.25 / Duna Tv
Városrajzolatok–Budapest
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
19.30 / Pax Tv
ADeáktérievangélikusmúzeum
20.45 / M2
Noébarátai
Minden, ami állat
21.30 / Duna Tv
Földalatti-történet–
A4-esmetróépítészete
(magyardokumentumfilm)
22.00 / Bartók rádió
Dzsesszkoncertek

KEDD

9.50 / Duna Tv
Mesélőcégtáblák
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
A tőzsde
12.00 / Nemzetiségi adások
Déliharangszóatótkomlósi
evangélikustemplomból
20.00 / Pax Tv
Akút(élőinteraktívműsor)
Műsorvezető: Deák László
evangélikus lelkész
20.00 / Corvinus Rádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
20.11 / Kossuth rádió
Belépő(kulturálismagazin)
23.05 / M1
Húngaro–
MagyarokDél-Amerikában
(magyardokumentumfilm-
sorozat)

SZERDA

10.00 / Bartók rádió
Hang-fogó
Nagyböjti gregorián énekek
13.30 / Kossuth rádió
,,Tebennedbíztunk
eleitőlfogva...’’
A református egyház félórája
15.05 / Duna Tv
Hogyanműködik?
(magyardokumentumfilm-
sorozat)
A mikroszkóp
19.00 / Bartók rádió
Sebő
Bartók népdalai
19.25 / HBO
Oscar-díj-átadás2014
22.00 / Duna Tv
Bilincsésmosoly
(amerikaijátékfilm,1967) (122’)
22.40 / Duna World
Velence
(magyarismeretterjesztőfilm)

CSÜTÖRTÖK

5.15 / M1
Hajnaligondolatok
10.00 / Bartók rádió
Hang-fogó
Bach–Busoni:
C-dúrtoccata,adagioésfúga–
BWV564
15.55 / Duna World
Élőegyház
(vallásihíradó)
21.08 / Bartók rádió
PierreCochereauorgonaestje
amagadinói
orgonafesztiválon
21.50 / Duna Tv
Körhinta
(magyarjátékfilm,1955) (90’)
21.55 / Duna World
Egytollvonás,
egynépsorsa
(magyardokumentumfilm)
23.20 / M1
Történetekanagyvilágból
(nemzetköziriportmagazin)

PÉNTEK

7.35 / Duna Tv
FejezetekMagyarország
közlekedéstörténetéből
(magyarismeretterjesztősorozat)
A kocsi története
10.00 / Bartók rádió
Hang-fogó
André Isoir orgonál
13.34 / Bartók rádió
JanHoraorgonálaKálvin
térireformátustemplomban
19.55 / Duna World
Hogyvolt?!
Kazal Lászlóra emlékezünk
21.15 / Duna Tv
Gyöngyökamélyben
(csehszlovákjátékfilm,1965)
(103’)
21.20 / M1
Utolsóórák
(magyartévéfilm,2014) (55’)
23.25 / Duna Tv
8és1/2
(olaszjátékfilm,1963) (132’)

SZOMBAT

11.00 / Bartók rádió
Celluloidák–
alegjobbfilmzenék
15.05 / Bartók rádió
Zenebeszéd
Rossini: Kis ünnepi mise
18.35 / Duna Tv
Fölszállottapáva
(népzeneitehetségkutató
műsor)
20.20 / M1
Akövetkező!
(kvízműsor)
Nőnapi különkiadás
21.30 / M1
ErdeiZsoltbúcsúmérkőzése
Élő közvetítés Kecskemétről
21.55 / Duna Tv
Kosztümökésújságok
(amerikaijátékfilm,1957)
(113’)
1.35 / Duna Tv
Világ-Nézet
Kereszt és toll

VASÁRNAP

9.00 / M1
KérdésekaBibliában
9.20 / M1
Evangélikusmagazin
9.45 / M1
Evangélikusifjúságiműsor
11.10 / Duna World
Szabadságtér’89
(történelmimagazinműsor)
14.50 / M1
Alegjobbkor
(németfilm,2009) (88’)
19.35 / Bartók rádió
Kapcsoljuk
aZeneakadémianagytermét
Mendelssohn: Éliás (oratórium)
21.25 / Duna Tv
Húszóra
(magyarjátékfilm1964)
(108’)
21.40 / M1
Egylányról
(angolfilmdráma,2009)
(96’)
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vasárnap(március2.)
Jézusmondta:„Akiabbólavízbőliszik,amelyeténadokneki,sohatöbbémeg
nemszomjazik,mertörökéletrebuzgóvízforrásáváleszbenne.” Jn 4,14 (Ézs
48,21; Mk 8,31–38; 1Kor 13,1–13; Zsolt 31) Jé zus elő ször az zal döb ben ti meg
a sa má ri ai asszonyt, hogy vi zet kér tő le. Má sod já ra pe dig az zal, hogy ő kí -
nál ja az asszony nak az élő vi zet. En ged jük, hogy Jé zus ma min ket is meg -
döb bent sen, il let ve rá döb ben ten ar ra, hogy csak is az őál ta la kí nált víz (az -
az ige) lesz örök éle tünk for rá sa.

Hétfő(március3.)
Ezenörvendeztek,nohamost,mivelígykellettlennie,egykissémegszomo-
rodtatokkülönfélekísértésekközött. 1Pt 1,6 (Ézs 51,11; Lk 13,31–35; Ef 6,10–
17) Ör ven de zés és meg szo mo ro dás – e két szó fog ja össze ezt az igét. E két
szó jel lem ző egész éle tünk re. Szo mo rú va gyok, mert a ne héz sé gek el vi se lé -
se te her szá mom ra. Örü lök, mert tu dom, hogy meg szo mo ro dá som ban Jé -
zus so sem hagy ma gam ra, sőt se gít sé gem re si et. Szí vem ben így lesz há la mind
a meg szo mo ro dá sért, mind az örö mért.

kedd(március4.)
DávidazonbanerőtkapottIstenétől,azÚrtól. 1Sám 30,6b (Gal 5,1; Lk 5,33–
39; Ef 6,18–24) Dá vid Saul ki rály had ve zé re ként sok harc ban vett részt. Ki -
rá lyá nak fél té keny sé ge mi att még buj dos nia is kel lett. Me ne kü lé sé ben, har -
cá ban Dá vid tud ta, hogy az ő Ura ve le van, sőt erőt is kap tő le. Test vé re im!
Hely ze tünk ma sem más. Ma is har col juk éle tünk és hi tünk har cát, ami hez
erő re van szük sé günk. Az erő az Úr nál van, kér he tő! Úgy le gyen!

Szerda(március5.)
Harcolnakellened,denembírnakveled,merténveledleszek,ésmegmente-
lek!–ígyszólazÚr. Jer 1,19 (Mk 11,28; Mt 6,16–21; Jn 11,1–10) Az édes apám -
tól hal lott nagy igaz ság na pon ta eszem be jut: Is ten min dig ad annyi örö möt,
hogy el ne csüg ged jek, és min dig ad annyi nyo mo rú sá got, hogy el ne bíz zam
ma gam. Ne kem – és re mé lem, test vé re im nek is – az igén túl so kat je lent ez
a mon dat. Mind ket tő azt erő sí ti meg ben nem, hogy Is ten ke zé ben van az éle -
tem: ő tud ja, mi tör té nik ve lem, és min dent a ja vam ra tesz.

csütörtök(március6.)
Jézuseztmondtaavaknak:„Láss!Ahitedmegtartott.”Ésazonnalmegjött
aszemevilága,éskövetteőt,dicsőítveazIstent.Amikoreztláttaazegésznép,
dicsőítetteIstent. Lk 18,42–43 (Zsolt 70,5b; Zak 7,2–13; Jn 11,11–19) Nagy aján -
dék a lá tás. Kez dem meg ta pasz tal ni, hogy ha fá radt va gyok, már nem lá tok
éle sen, csak ho má lyo san. Szo mo rú, de sok szor még jó szem mel is ho má lyo -
san lát juk az éle tet, az éle tün ket. Mi ért „lá tom” így? Mert el fe led ke zünk ar -
ról, hogy min den, amink van, Is ten től van. Sőt el fe led ke zünk ar ról is, hogy
ezért Is ten nek na pon ta há lát kel le ne ad nunk. Le gyen jobb a lá tá sunk!

péntek(március7.)
AnagysokaságszívesenhallgattaJézust.Mk 12,37b (Neh 8,8; Jn 8,21–30; Jn 11,20–
27) Mi cso da öröm egy te li temp lom ban Jé zus sza vát hall gat ni! Nem más ez,
mint mi kor Jé zus e föl dön járt, és Is ten ről, Is ten or szá gá ról be szélt, és nagy so -
ka ság vet te kö rül. Ugye el hisszük, hogy ha csak hár man-né gyen hall gat ják egy
temp lom ban Jé zus sza vát, ak kor is az élő, fel tá madt Jé zus az, aki szól? Ő min -
dig – ak kor is, ha tö me gek nek, és ak kor is, ha ke ve sek nek szól – ugyan az.

Szombat(március8.)
Valljátokmegazértegymásnakbűneiteket,ésimádkozzatokegymásért,hogy
meggyógyuljatok. Jak 5,16a (Dán 9,4–5; Dán 5,1–7.17–30; Jn 11,28–45) Teo -
ló gus ko rom ked ves igé je ez a mon dat. Jó volt min den sza vát meg él ni teo -
ló gus ként, és jó ma is lel kész ként gyü le ke zet ben, be teg ágy mel lett, csa lá di
ott ho nok ban, kór ház ban. Ha tal mas ere je van az imá nak, így ta pasz tal juk,
és er ről ta nú sá got is te szünk. De el hisszük-e, hogy ugyan ilyen ere je van bű -
ne ink meg val lá sá nak és a bűn bo csá nat nak? Aki ta lál ko zik Jé zus sal az úr va -
cso rai ol tár nál, már ér ti mind ezt.

g Ta másy Ta más né

újnap– újkegyelem

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

RadosnéLengyelAnna
országosfelügyelő-helyettes,

aDéliEgyházkerületfelügyelője

HÍREK,
HIRDETÉSEK

APRóHIRDETÉS

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

MegemlékezésEsztergomban
Az Esz ter go mi Evan gé li kus Egy ház köz ség már ci us 2-án em lé ke zik meg
a gyü le ke zet el ső lel ké sze, MolnárGyula szü le té sé nek szá za dik év for -
du ló já ról.

Prog ram
9.30: Ko szo rú zás a szent györgy me zei temp lom ban Mol nár Gyu la es pe -
res, lel kész sír já nál
10.00: Is ten tisz te let – KlimentnéFerenczyAndrea lel kész
14.00: Ki ál lí tás meg nyi tó – KalmárZoltán fel ügye lő
14.30: Meg em lé ke ző elő adás Mol nár Gyu lá ról – D.KeveháziLászló egy -
ház tör té nész, lel kész
Sze re tet tel vá runk min den kit az esz ter go mi Si mor Já nos ut cai evan gé -
li kus temp lom ba!

Agyülekezetpresbitériuma

GyÁSZ HÍR
A mu lan dó ság ter hét hor doz va, de az üd vös ség ígé re té ben bíz va ad juk
hí rül, hogy SeregélySámuel ny. bank pénz tá ros, a sár vá ri egy ház köz ség
egy ko ri fel ügye lő je, pénz tá ro sa, pres bi te re és te me tői kán to ra 86 éves
ko rá ban, feb ru ár 21-én ha za tért Te rem tő jé hez. El hunyt sze ret tünk től feb -
ru ár 28-án, pén te ken 13.30-kor ve szünk bú csút a sár vá ri te me tő ben.
„Amanemesharcotmegharcoltam,futásomatelvégeztem,ahitetmeg-

tartottam,végezetreeltétetettnekemazigazságkoronája,amelyetmeg-
adnekemazÚr,azigazbíróamanapon;denemcsakénnekem,hanem
mindazoknakis,akikvárvavárjákazőmegjelenését.” (2Tim 4,7–8)

Agyászolócsaládésgyülekezet

nyugdíjaslelkészcsaládoktalálkozója
A nyug dí jas lel kész csa lá dok kö re már ci us 7-én, pén te ken fél tíz kor tart -
ja leg kö ze leb bi össze jö ve te lét a De ák té ren. Áhí ta tot tart KeveháziLász-
ló, utá na pe dig Horváth-BollaZsuzsanna elő adá sa hang zik el Amédia
helyzeteakönyvnyomtatástólaközösségiportálokig cím mel.


