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„Ke ve sen tud ják, hogy Rad nó ti – egy ré gi el ha tá ro zá sát be tel -
je sít ve – a krisz tu si kort el ér ve meg ke resz tel ke dett, és hogy az
evan gé li kus egy ház hű fi á nak, a bá tor an ti fa sisz ta po li ti kus nak,
Bajcsy-Zsi linsz ky End ré nek a köz ben já rá sá ra fel men tést 
ka pott a mun ka szol gá lat alól. Sajnos csak átmenetileg…”

Évfordulók apropóján f 6. oldal

Kollektába gyűjtöm… f 2. oldal
Mikor lesz a székelyből magyar? f 3. oldal
Levelek március 19. elé f 7. oldal
Szélrózsa minden irányból f 13. oldal
Bonyhádi vitorlabontás f 13. oldal
Az utolsó szuperintendens f 14. oldal

„A vi lág moz ga lom jel mon da tá nak el ső 
fe le va ló ban így hang zik: »in for mál tan
imád koz ni«. Ám a foly ta tás ban 
már a ke resz tény em ber fel ada tát 
je löli meg: »imád koz va cse le ked ni«.”

Gyógyító források f 4. oldal

„A lo vag – akit ter mé sze te sen Lu ther hez
ha son lít a pro fesszor – pél da mu ta tó. 
Ezt a pél dát kell kö vet nünk: 
a ha lál lal és ör dög gel szá mol va, 
de fé le lem nél kül, bát ran men ni elő re.”

Kísértőrelativizáló kísérlet f 5. oldal

g Ri bár Já nos 

Gyer mek ko rom ban  a  böjt nek  na -
gyon egy sí kú ér tel me bon ta ko zott ki
előt tem egy erő tel je sen ka to li kus és
val lá sos fa lu ban. A böjt egy sí kú ér -
tel me ra kó dott le a lel kem ben: pén -
te ken ként nem eszünk húst, a nagy -
böjt ben – hús vét előtt – pe dig egé -
szen szi go rú ez a rend.
Szór vány ban  élő  evan gé li ku sok -

ként ezt nem vet tük szó sze rint, de
ha tá sa alól mi sem von hat tuk ki ma -
gun kat. Per sze ek kor már az új idők
rossz in du la tú hang jai is hal lat szot tak:
vol tak, akik fen nen hir det ték fel vi lá -
go sult val lás kri ti ká ju kat ama érv vel
alá tá maszt va,  hogy  lát ni  vél ték  a
plé bá nost  pén te ken ként  és  nagy -
böjt ben is ha tal mas son kát en ni és
csu rig  töl tött po hár ból bort  in ni… 
Fel nőtt ként, a Szent írás sal ta lál koz -

va, más meg vi lá gí tás ba ke rült a böjt
tar tal ma. A Szent írás nem az asz ke -
ti kus  ten den ci ák ra he lye zi a hang -
súlyt, sőt szá mos ige hely az élet örö -
möt pre fe rál ja, ami kor „gaz da gon te -
rí tett asz tal ról” vagy a bor ról be szél
(még  Jé zus  is!),  és  az  élet  szá mos
szép sé gét eme li ki. Ter mé sze te sen a
Szent írás is is me ri a böjt nap ja it, de
ezek kü lön le ges és rend kí vü li na pok,
ame lye ket a fa ri ze u si tör vé nyes ke dés
idő sza ká ban tet tek tel je sít mény-köz -
pon tú vá. Az iga zi, az ere de ti bib li kus
ér te lem csor bát szen ve dett.
A  Szent írás  kap csán  meg em lít -

het jük, hogy az élet sok fé le fáj dal mas
ár nyé ka  (há bo rú, be teg ség,  fog ság,
gyász stb.) le he tett in dí té ka a böjt nek.
A böjt tar tal ma a bűn bá nat és bün -
te tés: fosszuk meg ma gun kat va la mi
jó tól, öröm től (ez nem csak az ét ke -
zés le het), és ak kor cse ré be majd ir -
gal mas lesz az Is ten. A min dent po -
zi tív ér te lem ben meg ko ro ná zó pró -
fé tai ígé ret ben ben ne volt, hogy a böjt
ne héz nap jai ör ven de zés sé vál toz nak,
és bő ség lesz a szük ség után. 
A böjt ügye az Új szö vet ség ko rá ban

el ső sor ban val lá sos tel je sít ménnyé vált,
ezért  is  rend kí vül  ta nul sá gos  Jé zus
kri ti ká ja. Krisz tus ki je len ti, hogy az ő
je len lé te az ör ven de zés ide je, és nem a
ko mor böj té, mert ő öröm hírt ho zott
– ám még sem tör li a böj töt kö ve tő i nek
szó tá rá ból és val lá si gya kor la tá ból.
A jé zu si szel lem ben el gon dol kod -

ha tunk a böjt iga zi ér tel mé ről, amely
alig ha me rül het ki a pén te ki hús evés
(vagy egyéb örö mök) meg ta ga dá sá ban,
bár a kop la lás jó té kony egész ség ügyi
ha tá sá ról már elég so kat cik kez tek. Azt
mond ják, hogy a mo dern em ber nem
böj töl ni szo kott, ha nem – ke vés ered -
ménnyel – fo gyó kú ráz ni. Van te hát a
böjt nek  mo dern  vál to za ta,  úgy  is
mond ha tó: van egy ta lál ko zá si pont a
böjt és a mo dern em ber kö zött. Ter -
mé sze te sen  csak  meg szo mo ro dott
szív vel  és  se gí tő kész ség gel  gon dol -
ha tunk azok ra, akik kény sze rű ség ből
– nem böj töl nek, ha nem – kop lal nak
vagy rosszul táp lál koz nak. 
Itt most a böjt tar tal má ról ej tünk

szót. Még hoz zá egy olyan vi lág ban,

amely szo mo rú fi gyel mez te tő je le ket
tár elénk, hogy va la mi nincs rend ben
a gon dol ko dá sunk kal. Tisz te let a ki -
vé tel nek! 
Szá mom ra meg ren dí tő lát vány bár -

hol az el do bott ke nyér- és étel ma ra -
dék. Ta lán el kel le ne gon dol kod nunk
a  ta ka ré kos ság,  az  ön fe gye lem,  az
ön meg tar tóz ta tás, a jó zan ság, a mér -
ték le tes ség ügyé ről. Idéz zük fel Is ten
sza vát – ki vo na to san – Ézsa i ás pró -
fé ta köny vé ből (58,6 kk.), hogy ne ki
mi lyen böjt tet szik: „Oszd meg ke nye -
re det az éhe ző vel, vidd be há zad ba a
sze gény buj do só kat, ha me zí te lent
látsz, ru házd fel,és ne zár kózz el a test -
vé red elől! Ak kor el jön vi lá gos sá god…”

Az  len ne  az  iga zi  böjt,  ha  sok
min den ben meg vál toz tat nánk a gon -
dol ko dá sun kat. Nem ár ta na, ha ke -
vés bé pa zar ló mó don él nénk, mér -
sé kel nénk ma gun kat az anya föld ki -
fosz tá sá ban, és például ar ra is kon -
cent rál nánk, hogy tisz tább le gyen a
be szé dünk.  He lyén va ló  len ne  fe -
gyel mez ni ön ma gun kat Is ten sza vá -
nak fé nyé ben. Ke res nünk kell a böjt
jé zu si lel kü le tét! Ke ve sebb len ne az
ön zés, és több a tö rő dés. 
Ha ke ve sebb bán tó szót mon da -

nánk, és több gyó gyí tót? Meg ár ta-
 na-e  ne künk  egy  kis  ön fe gye lem?
Be széd ben, vi sel ke dés ben, táp lál ko -
zás ban, fo gyasz tás ban? Nem gaz da -
god nánk-e mi ma gunk is, ha fi gyel -
me seb bé vál nánk em ber tár sa ink kal? 
En nek  a  böj ti  lel kü let nek  má sik

na gyon fon tos tar tal ma, hogy fel ké -
szül jünk a nagy hét cso dá já ra. An nak
a hét nek a cso dá já ra, amely nek min -
den nyelv ben spe ci á lis el ne ve zé se van.
Nem pusz tán egy hét a töb bi kö zött,
ha nem az egyet len hét, amely meg vál -
tá sunk mű vé ről szól, vagy is a bűn és
a ha lál fe let ti győ ze lem ről. Jé zus győ -
zel mé ről! En nek a be fo ga dá sá ról. De
a be fo ga dás előtt szük sé ges ki ürí te ni
lel künk ből a sok fé le „ka ca tot”, hogy he -
lyet te remt sünk a leg fon to sabb tör té -
net, Jé zus tör té ne te szá má ra. 
A  böjt  a  lel künk  meg üre sí té se,

hogy ké pes sé vál junk az evan gé li um
be fo ga dá sá ra. A böjt bel ső tisz tu lás,
hogy  mél tó kép pen  fo gad juk  Jé zus
élet adó sza vát. Is ten Lel ke se gít sen
min ket eb ben! 

A szerző nyugalmazott evangélikus
es peres, egyházunk sajtóbizottságá -
nak tagja

Böjtilelkület

„A böjt ügye 
az Újszövetség ko rá ban 
el ső sor ban val lá sos 
tel je sít ménnyé vált, 
ezért is rend kí vül 
ta nul sá gos Jé zus kri ti ká ja.
Krisz tus ki je len ti, 
hogy az ő je len lé te 
az ör ven de zés ide je, 
és nem a ko mor böj té, 
mert ő öröm hírt ho zott – 
ám még sem tör li a böj töt 
kö ve tő i nek szó tá rá ból 
és val lá si gya kor la tá ból.

A Ma gyar or szá gi 
Evan gé li kus Egy ház
(MEE) köz le mé nye 

a kö zel gő vá lasz tá sok kal 
kap cso lat ban

Há lá sak  va gyunk  a  tör té ne lem
Urá nak, hogy im már ne gyed év -
szá za da  sza bad ság ban  él he tünk
ha zánk ban.  En nek  egyik  fon tos
aján dé ka, hogy sza ba don vá laszt -
hat juk meg ve ze tő in ket, akik be -
fo lyá sol ják ha zánk, kö zös sé ge ink,
gyer me ke ink,  uno ká ink  jö vő jét.
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus

Egy ház el nök sé ge bá to rít ja egy -
há zunk né pét, hogy min den ki fe -
le lő sen  él jen  vá lasz tói  jo gá val.
Ala po san  tá jé ko zód va,  lel ki is -
me re te sen vizs gál juk meg, hogy
me lyik  párt ra,  egyé ni  je lölt re
ad juk sza va za tun kat. 
Po li ti kai  kam pány nak  nincs

he lye temp lo ma ink ban.
Is ten aján dé koz zon böl cses sé -

get vá lasz tott ve ze tő ink nek, hogy
a ka pott ha ta lom mal alá za to san
szol gál ja nak egész né pünk ja vá ra! 
„Is ten, áldd meg a ma gyart…

mert ti ed az or szág, a ha ta lom és
a di cső ség.”
Erős vár a mi Is te nünk!

g A Ma gyar or szá gi 
Evan gé li kus Egy ház el nök sé ge 

A  ba jor  evan gé li kus  egy ház  1992
óta böjt ide jén min den év ben gyűj -
tést ren dez a ke let-eu ró pai egy há zak
egyi ke szá má ra. Hol a cseh test vé rek,
hol az er dé lyi szász evan gé li ku sok
vagy az uk rán evan gé li kus
egy ház szá má ra gyűj töt tek,
hogy  csak  né hány  pél dát
em lít sünk. Az ak ció min den
év ben nagy sza bá sú nyi tó al -
ka lom mal  in dul,  ame lyen
a tá mo ga tott egy ház pro jek -
te ket  mu tat  be,  és  ze nei
mű sor ral is ké szül. En nek az
al ka lom nak idén Bad Neu -
stadt temp lo ma adott ott -
hont. A vá ros, amely ről az
egy ház me gyét  is  el ne vez -
ték, Würz burg tól mint egy
het ven öt ki lo mé ter re észak -
ra, a tü rin gi ai ha tár kö ze lé -
ben ta lál ha tó. Es pe re se, dr.
Matt hi as Bütt ner alig  egy
éve szol gál az it te ni evan gé -
li kus gyü le ke zet ben, il let ve
az egy ház me gyé ben.
„Wir ste hen fü re inan der

ein”  –  „Ki ál lunk  egy más

mel lett”, hang zott a mot tó ja a 2014.
évi böj ti ak ci ó nak, ame lyet Mic ha el
Mar tin, a ba jor egy ház öku me né ért
és egy há zi éle tért fe le lős egy ház fő ta -
ná cso sa nyi tott meg szom bat dél után.

Nem vé let le nül vá lasz tot ta a ba -
jor egy ház ezt a mot tót. Szám ta lan
al ka lom mal állt ki már egy más mel -
lett a két egy ház. Nem csak anya gi,
ha nem más te kin tet ben is. Ami kor
az el múlt ta vasszal Deg gend orf vá -
ro sát el mos ta a Du na meg áradt vi -
ze, a ma gyar egy ház gyűj tést ren de -
zett a ba jor ár víz ká ro sul tak meg se -
gí té sé re. Még ha az összeg szim bo -
li kus volt is, óri á si lel ki erőt adott a
ba jor test vér egy ház nak, hogy a baj -
ban nin cse nek egye dül, test vér egy -
há zuk  imád ság ban  és  gyűj tés sel
gon dol rá juk. 
A böj ti ak ció – né me tül Fa ste nop -

fer – hét vé gé jén a ma gyar egy ház volt
a ked vez mé nye zett. A Ma -
gyar or szá gi  Evan gé li kus
Egy ház két ter vet tárt a ba -
jor test vé rek elé: az egyik a
Szél ró zsa-klub,  amely re
évek  óta  gyűjt  egy há zunk
gyer mek- és if jú sá gi osz tá -
lya, il let ve if jú sá gi és gyer -
mek bi zott sá ga.  A  fi a ta lok
olyan kö zös sé gi he lyi ség ki -
ala kí tá sát  tűz ték  ki  cé lul,
amely Bu da pes ten, az or szá -
gos  iro da  pin ce he lyi sé gé -
ben  ten né  le he tő vé,  hogy
Bu da pest evan gé li kus if jú sá -
ga ta lál koz has son, és ze nei,
szín há zi és egyéb prog ra mo -
kat szer vez hes sen a mint egy
száz  főt  be fo gad ni  ké pes,
stú di ó val  is  ki egé szí tett
klub he lyi ség ben. 

Bajorböjt2014
b Hosszú ide ig ké szült a ba jor evan gé li kus egy ház Bad Ne us tadt-i egy -

ház me gyé je az el múlt hét vé gé re. Böjt el ső hét vé gé jén, in vo ca vit va -
sár nap ján in dult ugyan is az a böj ti ak ció, amely nek cél ja min den év -
ben egy ke let-eu ró pai egy ház tá mo ga tá sa. 2014-ben a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház két pro jekt jét tá mo gat ja a ba jor gyűj té si ak ció.
A hét vé gi nyi tó al kal mon dr. Fa bi ny Ta más püs pök, Gerő fi né dr. Bre -
bovsz ky Éva, Bre bovsz kyné Pin tér Már ta lel ké szek, Né meth Kit ti teo -
ló gus hall ga tó és – dr. Kamp Sa la mon ve ze té sé vel – a De ák té ri Lu the -
rá nia kó rus kép vi sel te egy há zun kat e so rok író já val együtt.

f Folytatás a 4. oldalon
A böjti adománygyűjtő akció minden bajor evangélikus
gyülekezetbe eljuttatott plakátja
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f 1848–49 evangélikus vonatkozásairól összeállításunk a 8–9. oldalon
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Mi ért tá vo zik el? Mi ért hall gat? Mi -
ért tit ko ló zik? So kan kér de zik, akik
Is ten  aka ra tát  ke re sik  sor suk ban
szen ve dés, ka taszt ró fák ide jén, há bo -
rú kü szö bén. Ezek le het nek a kér dé -
sei  Má té evan gé li u ma ol va só i nak,
mi u tán az zal szem be sül nek, hogy Jé -
zus nem vál lal ja az össze üt kö zést a fa -
ri ze u sok kal, ha nem vissza vo nul, és
nem en ge di, hogy fel fed jék sze mé lyé -
nek tit kát. Mi ért? A vá laszt az evan -
gé lis ta ko rá nak Szent írá sá ban, an nak
ér tel me zé sé ben ta lál ja meg.
A ná zá re ti Jé zus az Úr szol gá ja. A

két  sze mély  azo no sí tá sa  a  fe le let  a
kér dés re  az  evan gé lis ta  szá má ra,
ugyan is jól is mer te az Ószö vet sé get.
De ne künk mit je lent? Ta lán így for -
dít juk le ma gunk nak ezt a pár hu za -
mot: a mi Urunk szol gá vá lett. Pe dig
sem a ba bi lo ni  fog ság ko rá ban fel -
hang zott pró fé cia, sem az evan gé li -
um nem ezt hir de ti meg. 
Szol gán  mi  olyan  sze mélyt  ér -

tünk,  aki min den ki nek  alá ren delt,
gyen ge, te he tet len. Az Úr szol gá já -
ról hal lunk Ézsa i ás köny vé ben, de ott
egé szen más sú lya van en nek a ki fe -
je zés nek. Is ten ma ga mu tat ja be őt
úgy,  aho gyan  ke le ti,  telj ha tal mú
ural ko dók  ve zet het ték  a  nép  elé
utó du kat vagy va zal lu su kat. Vá lasz -
tott ja ként, bi zal ma sa ként, ter vé nek
is me rő je ként  és  be tel je sí tő je ként
szól ró la. 
Aki a leg na gyobb úr szol gá ja, an -

nak na gyon is van ha tal ma. Kü lön bö -
ző en fej tet ték meg az egy más utá ni
nem ze dé kek, hogy kié ez a kü lön le -
ges, pá rat lan sze rep. Egyes sza ka szo -

kat  nem  alap ta la nul  azo no sí tot tak
Kü rosz per zsa ki rállyal és Iz rá el né -
pé nek kö zös sé gé vel is. Az evan gé lis -
ta  szá má ra  vi szont  más ho gyan  áll
össze a kép, ő a ná zá re ti Jé zus ban lát -
ja be tel je sed ni ezt az ígé re tet. Őben -
ne  fe de zi  fel  a  fen sé gest,  aki  ura  a
szom bat nak, az ün nep szen te lés tör -
vé nyé nek akár a ka lász té pés, akár a
sor vadt ke zű em ber meg gyó gyí tá sa
ese té ben. 
De ha ek ko ra ha tal ma van, ak kor

mi ért vo nul vissza, mi ért tilt ja mél -
tó sá gá nak hí rül  adá sát, mi ért nem
mu tat ja  ki  ere jét  egy ér tel műb ben?
Idá ig jut nak el mind azok is, akik Is -
tent min den ha tó nak vall ják, de el ke -
se red ve kér de zik, mi ért en ged meg -
tör tén ni egy-egy ese ményt. 
Er re vá la szol az Úr szol gá ja kép

ki bon tá sa: „nem ki ál toz, sen ki sem
hall ja hang ját az ut cá kon”. So kak
sze rint  a  nagy  hang erő  ko rá ban
élünk. Ta lán nem a kor nak, ha nem
em be ri vol tunk nak a jel lem ző je az,
hogy  igyek szünk  túl ki a bál ni  egy -
mást. Ami nem elég han gos, az zal
nem  ér de mes  fog lal koz ni.  Az  Úr
szol gá ja  nem  vesz  részt  eb ben  a
ver seny ben. Az ő stí lu sa más. Csen -
de sen, nem a pro pa gan dá ra épít ve
mun kál ko dik.  Gyö nyö rű  je le net,
ami kor Il lés pró fé ta a Hór eb-he gyen
ta lál ko zik Is ten nel. A nagy és erős
szél ben, a föld ren gés ben, a tűz ben
nem volt ott az Úr, de „a tűz után
halk és sze líd hang hal lat szott” (1Kir
19,12). 
Ilyen halk és sze líd sza va van hoz -

zánk Is ten nek. Ez a sze líd ség azt is je -
len ti, hogy az em be ri bi zony ság té tel
sze gé nyes, da do gó hang ján ke resz tül
és a szent sé gek egy sze rű for má ján át
kö ze lít hoz zánk. Nem ki rá lyi ha tal -
mas ko dás sal,  ha nem  az  üze ne tet
egy sze rű  köz ve tí tők nek  ki szol gál -
tat va. De a kér dés még min dig nyi -

tott: ez a sze líd ség, csen des ség gyen -
ge sé get je len te ne?
Ha tal ma van ugyan, de ezt más -

hogy hasz nál ja, mint az ál ta lunk jól
is mert ha tal ma sok: „Meg re pedt nád -
szá lat nem tör el, és füs töl gő mé csest
nem olt ki…” A nád nak ad dig van ér -
té ke, amíg sér tet len. A mé cses ad dig
hasz nos, amíg vi lá gít, és nem bo rít
ho mály ba min dent a füst jé vel. Ir ga -
lom nél kül a meg re pedt nád nak és a
füs töl gő mé cses nek csak egy fé le sor -
sa le het ne, a pusz tu lás. 
Az Úr szol gá já nak ha tal mát mu tat -

ja az is, hogy ő a gyen gé ket, a má sok
ál tal le ír ta kat is fel tud ja hasz nál ni.
Ré gi ko rok ban a bí rák ál lí tó lag úgy je -
lez ték egy-egy ügy, egy-egy vád lott
re mény te len sé gét,  hogy  az  el ma -
rasz ta ló íté let je le ként el ol tot tak egy
mé csest. Jel ké pes moz du lat tal utal -
tak ar ra, hogy nincs ment ség, a ha -
ta lom le sújt. 
Az Úr szol gá ja nem olt ja ki a pis -

lá ko ló  mé csest.  Ak kor  is  re ményt
táp lál,  ami kor  más  már  úgy  ér zi,
nincs  ment ség,  min den  el ve szett,
min den  el dőlt.  Nem  tör  pál cát  a
gyen gék fö lött. Él het ne ere jé vel, el -
sö pör het ne  min den  el len ál lást,  de
nem te szi. En nek az oka ir gal mas sá -
ga és hosszú tű ré se. Ezt fe de zi fel az
evan gé lis ta Jé zus Krisz tus ban. 
Er re az ir gal mas ság ra és hosszú -

tű rés re van szük sé günk ne künk is, ez
a vá lasz a kér dé se ink re, nem a kér -
lel he tet len igaz sá gos ság. Íté let, tör -
vény ér vény re ju tá sá ról szól a pró fé -
cia, de ez más ren det je lent, mint a
vi lág ban szo ká sos gya kor lat, a sé rel -
mek meg bosszu lá sá nak és a le győ -
zött el pusz tí tá sá nak tör vény sze rű sé -
ge.  Más  rend re  van  szük sé günk,
mert  mi  is  ir ga lom ra  szo ru lunk.
Nem  ámít hat juk  ma gun kat  az zal,
hogy a jo gos íté let vég re haj tá sa, Is -
ten ere jé nek meg mu ta tá sa, meg re -

pedt nád szá lak el tö ré se és füs töl gő
mé cse sek ki ol tá sa min ket ép ség ben
hagy na. Az ir ga lom az egyet len re -
mé nyünk. 
A má sik rend re, Is ten ir gal mas sá -

gá ra em lé kez tet  re mi nis ce re va sár -
nap já nak  zsol tá ra  is:  „Em lé kez zél
meg, Uram, ir gal mas sá god ról és ke -
gyel med ről, mert azok örök től fog va
van nak!” (Zsolt  25,6;  Ká ro li-ford.)
Nem mint ha ő len ne fe le dé keny. In -
kább  mi  szo ru lunk  rá  ar ra,  hogy
vissza em lé kez zünk a sa ját tö ré keny -
sé günk re, és hogy az Úr még is meg -
kí mélt, meg őr zött min ket. Sor sunk
kér dé se i re Is ten ir gal mas sá ga, hosszú -
tű ré se  a  vá lasz,  még  ak kor  is,  ha
olyan rit kán ért jük az össze füg gést.

„Meg re pedt nád szá lat nem tör
el, és füs töl gő mé csest nem olt ki”, de
ő ma ga vál lal ja az össze tö re tés és ki -
ol ta tás sor sát. A ha tal mas Úr el tör -
he tő  nád szál ként,  ki olt ha tó  mé -
cses ként ér ke zett eb be a vi lág ba. Ke -
zé be nád szá lat ad tak, ame lyet az tán
a fe jé hez csap kod tak. De az ő ke zé -
ben a gyen ge nád szál még is ki rá lyi
jo gar rá vál to zott. Sze líd sé ge gyen -
ge ség nek tűn het, de ő va ló ban ural -
ko dik, or szá ga tény leg lé te zik. És a
hosszú tű rés nagy pén te ki csúcs pont -
ja, a lát szó la gos ve re ség után, hús -
vé tot és menny be me ne telt kö ve tő -
en az Úr szol gá já nak mind a két tu -
laj don sá ga  nyil ván va ló vá  vál hat:
„Ha ta lom  és  ir ga lom  / Mind  övé,
hogy erő sít sen, / Menny be el se gít -
sen.” (EÉ 220,3)

g Tóth Ká roly Ist ván

Imád koz zunk! Uram! Annyi szor aka -
rom ma gam erős nek mu tat ni. Előt -
ted nem kell tit kol nom, hogy meg re -
pedt nád szál és füs töl gő mé cses va -
gyok. Nincs más re mé nyem, csak a te
ir gal mad. Ámen.
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Egy év szá za dok so rán meg ér lelt, le -
tisz tult is ten tisz te le ti rend ben nin cse -
nek  fe les le ges  ele mek,  „töl te lé kek”
vagy be té tek. Min den egyes rész let -
nek, hang súly nak, szó nak, mon dat nak
– sőt moz du lat nak! – meg van a sa já -
tos je len tő sé ge a ma ga he lyén. (Már
ha va ló ban a ma ga he lyén hasz nál juk,
és nem vet jük oda az elő dök től örö -
költ kin cset a fel szí nes kí sér le tez ge -
tés pil la nat nyi lát szat si ke ré nek.) 
Így a kol lek tát, a bib li ai ol vas má -

nyok előtt fel csen dü lő rö vid, rög zí tett
szer ke ze tű  imád sá got  sem  sza bad
va la mi fé le  oda biggyesz tett  át ve ze -
tés nek te kin te nünk. Ug ró desz ka ez az
imád ság,  amely  le ke re kí ti  a  bű neit
Krisz tus lá bá hoz le te vő, a fel ol do zás
örö mé ben égő és az is ten tisz te le ten
őt ven dé gül lá tó Urat fel sza ba dul tan
ma gasz ta ló gyü le ke zet há lá ját, ugyan -
ak kor fel ké szít a köz vet len igei üze net,
a Szent írás ból vett ol vas má nyok és az
ige hir de tés hall ga tá sá ra. 
A la tin coll ec ta ki fe je zés je len té se:

gyűj tés.  Va ló ban  egy faj ta  gyűj te -
mény ez az imád ság: össze fog lal ja a
va sár nap nak  azt  a  sa já tos  té má ját,
ame lyet a meg elő ző ele mek, a be ve -
ze tő zsol tár igéi vagy ép pen a Krisz -
tust di csé rő imád ság (Ky rie) egyes kö -
nyör gé sei már fel vil lan tot tak, az ige
li tur gi á ja pe dig majd rész le te sen ki
fog bon ta ni. 
Ta lán ki fa csart és el csé pelt köz hely -

nek  tű nik,  ha  ezen  a  he lyen  a  ré gi
mon dást  idé zem:  a  ke ve sebb  né ha

több. Rög tön hoz zá te szem: igaz ez az
imád ság ra is. Em lé kez tet het ném az ol -
va sót Jé zus Urunk sza va i ra is: „Ami -
kor pe dig imád koz tok, ne sza po rít sá -
tok a szót, mint a po gá nyok, akik azt
gon dol ják, hogy bő be szé dű sé gü kért
hall gat tat nak meg.” (Mt 6,7) „SMS-
kom mu ni ká ci ós” vi lá gunk ban ezt ta -
lán nem kell bő veb ben ma gya ráz ni. 
A  jól  fel épí tett  kol lek ta  a  kon -

cent rált imád ság nak a leg jobb pél dá -
ja. Temp lom pad ban hall gat va vagy
ol tár  előtt  áll va  egy aránt  le nyű göz
egy-egy kol lek ta gaz dag sá ga, ame lyet
nem  a  szé dí tő  hosszú ság,  ha nem
ép pen  a  szi kár  tö mör ség  ha tá roz
meg.  Ez  a  tö mör ség  és  az  ál lan dó
szer ke zet fe gyel mez: a li tur gus nem
érez kész te tést ar ra, hogy szó vi rá go -
kat egy más ba fűz ve ke gyes szent be -
széd dé szín te le nít se az imád sá got, a
gyü le ke zet  pe dig  nem  ka lan do zik
el, így a mon dat vé gé re – re mél he tő -
leg nem csak lé lek ben, ha nem egy re
több temp lo munk ban han go san is –
rá mond hat ja az áment.
Rá cso dál ko zom ar ra, aho gyan az

egy há zi év lük te té se meg je le nik ezek -
ben a rö vid imád sá gok ban. Ad vent
el ső va sár nap ján pél dá ul így hang zik
a  kol lek ta:  „Jöjj,  Urunk  Jé zus,  és
végy min ket ha tal mad ba, hogy meg -
sza ba dul junk a bűn át ká tól, és üd vö -
zül jünk a te meg vál tó erőd del, aki az
Atyá val és a Szent lé lek kel élsz és ural -
ko dol mind örök kön örök ké.” 
Ugyan ez  a  li tur gi kus  esz ten dő

utol só  va sár nap ján:  „Min den ha tó,
örök Is ten, cse le kedd meg ke gyel me -
sen,  amit  egy há zad nak  ígér tél,  és
te remts új já min dent a te jó tet szé sed
sze rint az Úr Jé zus Krisz tus ál tal, aki
ve led és a Szent lé lek kel Is ten, él és
ural ko dik mind örök kön örök ké.” 
Ki fe je ző az egyik saj ná la to san el fe -

le dett  ün ne pünk,  Mi hály  fő an gyal
ün ne pé nek (szep tem ber 29.) kol lek -
tá ja: „Urunk, Is te nünk, aki an gya lok -
nak és em be rek nek is részt adsz szol -
gá la tod ban,  en gedd  ke gyel me sen,
hogy akik a menny ben szün te le nül té -
ged szol gál nak, itt, a föl dön ol tal ma -
zó ink le gye nek az Úr Jé zus Krisz tus ál -
tal, aki ve led és a Szent lé lek kel Is ten,
él és ural ko dik mind örök kön örök ké.” 
De tö mör sé gé ben ámu lat ba ejt het

pél dá ul  az  ang li kán  egy ház nak  a
Szent há rom ság ün ne pe utá ni ötö dik
va sár nap ra ki dol go zott kol lek tá ja is:
„En gedd,  min den ha tó  Is ten,  hogy
bölcs kor mány zá sod alatt olyan bé -
ke  ural kod jék  a  vi lág  fo lyá sá ban,
hogy szent egy há zad min den kor is te -
nes nyu ga lom mal szol gál has son ne -
ked a mi Urunk Jé zus Krisz tus ál tal.” 
A kü lön bö ző kol lek ták üze ne té re fi -

gyel ve rá döb ben he tünk még va la mi -
re: bár so kan – saj nos – még így ta nul -
ták, az egy há zi esz ten dő nek a pün kösd
utá ni idő sza kát még sem te kint het jük
„ün nep te len fél év nek”! Hi szen a né ven
ne ve zett  je les  na pok  –  szent je ink,
apos to la ink  ün ne pei  –  mel lett  az
egyes va sár na pok nak is szer te ága zó,

gaz dag üze ne tük van, ame lyek át öle -
lik és ke rek ké te szik az ad vent től az
örök élet va sár nap já ig hú zó dó gi gan -
ti kus ívet. Gaz dag sá guk mel lett va la -
mennyi ugyan ab ba az irány ba mu tat:
Krisz tus ra, aki az Atyá val és a Szent -
lé lek kel együtt Is ten ként él és ural ko -
dik most – az őt ün nep lő is ten tisz te -
le ten – és örök ké. Egy-egy kol lek ta eze -
ket a szí ne ket je le ní ti meg, és meg ad -
ja az alap hang ját an nak, ami utá na kö -
vet ke zik: a sok fé le sé gé ben is ugyan azt
az evan gé li u mot meg szó lal ta tó ige hir -
de tés nek és a vál to zat lan sá ga el le né -
re  is  meg un ha tat lan  öröm la ko má -
nak, az ol tá ri szent ség ün nep lé sé nek. 
Így áll hát a je len ték te len nek tű nő

rö vid imád ság az Egész és a Leg fon -
to sabb  szol gá la tá ba!  Aho gyan  egy
má sik  kol lek ta,  a  ró mai  li tur gi á nak
böjt  má so dik  va sár nap já ra  ki je lölt
imád sá ga  fo gal maz:  „Is te nünk,  te
meg pa ran csol tad ne künk, hogy hall -
gas sunk sze re tett Fi ad ra! Táp lálj min -
ket szent igéd del, hogy meg tisz tult lé -
lek kel, ör ven dez ve szem lél jük majd di -
cső sé ge det a mi Urunk, Jé zus Krisz -
tus, a te Fi ad ál tal, aki ve led él és ural -
ko dik a Szent lé lek kel egy ség ben, Is ten
mind örök kön örök ké.” 

g Tu bán Jó zsEf

Kollektábagyűjtöm…

Min den ha tó Is ten, sze re tő mennyei
Atyánk! Kö szön jük az élet aján dé kát,
mely ben a leg na gyobb le he tő sé get kí -
ná lod fel az em be rek nek, hogy fel is -
mer hes sük azt a ve led va ló kap cso -
la tot, amely ből bű ne ink mi att ki zár -
tuk  ma gun kat.  Te  min dig  ke re sel
ben nün ket, és azt aka rod, hogy meg -
szó lí tó sza vad el ér jen min ket.
Nyisd meg fü lün ket és ér tel mün -

ket, de leg in kább szí vün ket, hogy rá -
döb ben jünk gyar ló sá gunk ra, és vi lá -
go sítsd meg előt tünk a hoz zád és az
em ber tár sa ink hoz ve ze tő utat.
Há lát adunk szün te le nül meg ta -

pasz tal ha tó  ke gyel me dért,  amely
úgy vesz kö rül ben nün ket, mint az
élőt a le ve gő. Ke gyel med ből lé te zünk,
amely  ré sze  éle tünk nek,  még sem
tu da to sul ez ben nünk. 
Kö szön jük, hogy el küld ted Fi a dat

azért,  hogy  meg győzz  ben nün ket
az em be ri el me szá má ra fel fog ha tat -
lan,  men tő  sze re te ted ről,  amellyel
sze retsz min den kit, aki fel is me ri és
el fo gad ja az ál ta lad fel kí nált egyet len
le he tő sé get.
Te  tu dod,  éle tünk  „meg re pedt

nád”.  Is me red  vi lá gunk  va jú dá sát,
tes ti és lel ki ba ja ink so ka sá gát, ren -
de zet len ügye in ket. Is me red a lel kek
rej tett tit ka it, tu dod, mennyi a szen -
ve dés, mennyi a nyo mo rú ság.
Urunk! Hall gass meg min ket, ami -

kor  imád ko zunk  ezért  a  vi lá gért,
nem ze tünk egy sé gé ért. Kö szön jük az
ün ne pet, az em lé ke zést, az út mu ta -
tást. Add, hogy ne le gyen hi á ba va ló!
Légy egy há zad dal. Áldd meg és hi -

te le sítsd szol gá la tát a pró bák és a ki -
hí vá sok kö ze pet te. Kö nyör günk gyü -
le ke ze te in kért.  Az  erő se kért  és  a
gyen gé kért, a so kért és a ke vé sért, a
hű sé ge se kért, a ke re ső kért és azo kért
is,  akik ről már  le  is mond tunk.  Jó
tud ni,  hogy  te  so ha  sen kit  nem
hagysz el vesz ni.
Erő ért  és  Lé le kért  kö nyör günk

böj ti utun kon. Sze mély sze rint azért,
ami re szük sé günk van a foly ta tás hoz:
hi tért,  sze re te tért,  gyó gyu lá sért,
egész sé gért, vi gasz ta lá sért, ál dá sá ért
és bűn bo csá tó ke gyel me dért.
Jé zus  ne vé ben  ké rünk,  hall gass

meg min ket! Ámen.

Oratio
œcumenica

ré g i-ú J liturg iKuS
SAroK

„Egyet len an gyal  is elég  lett vol na,
hogy meg véd je Krisz tust. Jé zus meg
azt mond ja, hogy ti zen két se reg an -
gya la is le het ne. Ez pe dig több mint
het ven ezer an gyal. Hol ott egy is elég
lett vol na, hogy meg véd je Krisz tust
akár az egész vi lág gal szem ben.” 

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

(Sza bó Jó zsef for dí tá sa)
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Ma gyar or szá gon ja vá ban dü bö rög a
vá lasz tá si kam pány, s hul lá mai – ed -
dig még so ha nem ta pasz talt mó don
– jól érez he tő en át csap nak az er dé lyi
gá ta kon. Vé gül is most már nem csak
kül ső szem lé lői va gyunk az ese mé -
nyek nek,  ha nem  új  jog vi szo nyunk
alap ján  sze rep lői  és  el szen ve dői  is.
Ugyan is az ál ta lá nos, egy re fo ko zó dó
sár do bá lás ban  –  ilyen  vagy  olyan
kon tex tus ban – a kül ho ni ak kér dé sét
is igye kez nek te ma ti zál ni, mert na -
gyon jól tud ják, hogy er re a kér dés re
elég gé  fo gé kony  le het  a  bel ső pi ac.
Meg  is  le pett  ki csit  –  már mint  a
ránk  va ló  fo gé kony ság  mér té ke  –,
ami kor ős ho nos du nán tú li is me rő söm
az zal állt elő, hogy ő egy ál ta lán nem
ért egyet az zal, hogy Ma gyar or szág ki -
ter jessze a sza va zó jo got a ha tá ron tú -
li,  pon to sab ban  az  el csa tolt  tör té -
nel mi  te rü le te ken  élő  ma gya rok ra.
Ál lam pol gár ság meg adá sa, vissza -

adá sa ide-oda – ezt a bé kát ne he zen,
de még le nyel te, ám an nak el le né re,
hogy ő el kö te le zett jobb ol da li ér té ke -
ket val ló s pár to kat tá mo ga tó em ber,
még sem tud egyet ér te ni az zal, hogy az
or szág s a nem zet sor sá ba ilyen di rekt
mó don, szem te len nyílt ság gal be le szól -
ja nak ezek az ár kon-bok ron tú li ma -
gya rok. Meg is volt er re az a „na gyon
lo gi kus” és „gya kor la ti as” ér ve, amely
– tu dom – elég gé sok pan non föl dön
élő nem zet tár sam sa ját ja, ne ve ze te sen:
az új ál lam pol gá rok nem fi zet nek itt
adót, és nem fog ják el vi sel ni, el hor doz -
ni sza va za tuk kö vet kez mé nye it. Értsd:
di let táns po li ti ku sok hü lyébb nél hü -
lyébb dön té se it a köz ká rá ra. 
Ha  nem  is mer ném  egyik-má sik

nem zet tár sam – fi no man fo gal maz -
va – sa ját sá gos ész já rá sát, gyöt rő dő,
ki csi nyes lel ki vi lá gát, ak kor egy-egy

ilyen öm len gés re mé lyen meg kel le -
ne sér tőd nöm. De jól tu dom, hogy a
2004. de cem ber 5-i ku tya ko mé dia el -
le né re a ma gya rok dön tő több sé ge
még is csak böl csen és jó za nul gon dol -
ko dik ezek ről a kér dé sek ről, és nem
kell új ra és új ra el ma gya ráz ni, hogy
mi nek mi a rend je, és mi mi ért van
jól, és a nem zet egye sí tés tör té nel mi
ho za dé ka lé nye ge sen több mint a pil -
la nat nyi fil lé res ag go da lom. 
Még is el is me rem, hogy en nek az

adó fo rin ton for gó ag gó dás nak meg az
egyéb ef fé le  ra ci o ná lis  ész ér vek nek
meg van a ma guk lo gi ká ja, le gi ti mi tá -
sa – min den per ver zi tá suk el le né re. 
A ká dá ri „soft” szel le mi sé gen fel nö -

vek vő ge ne rá ci ók év ti ze de kig azt hal -
lot ták,  hogy  oda át,  messze  van nak
ma gya rul is ér tő ro mán, cseh szlo vák,
ju go szláv és szov jet mun kás em be rek,
elv tár sak, akik nek sor sát s jó dol gát in -
té zik a cseh szlo vák, ro mán meg szov -
jet elv tár sak, a párt. A bé ke tá bo ron be -
lül min de nütt min den a leg na gyobb
rend ben, s min den ki tö rőd jön a ma -
ga krump li le ve sé vel… Hát nem cso da,
hogy a ki lenc ve nes évek de re kán is kér -
dez get tek en gem, a „ro mánt”, hogy mi -
ként „bí rom ilyen jól a ma gyart”. 
Ké sőbb jöt tek a Ko vács Lász ló-fé le

ideo ló gi ai ak tu a li zá lá sok a 23 mil lió ro -
mán hum ano id van dál ról, köz tük az
er dé lyi ek ről, akik ké szül nek el lep ni és
fel fal ni a ma gyar Ká na ánt, majd kö -
vet kez tek Gyur csány bösz me sé gei –
s ez el tar tott va la hogy nap ja in kig.
Most tény leg – te szem fel a kér dést

– ezek a nem is egé szen ma gyar, ilyen
ro mán, szlo vák, szerb hib ri dek szól ja -
nak  be le  a  ki zá ró la gos ma gyar  bel -
ügyek be? Az ős ho nos, ech te ma gya rok
éle té be? Olya no ké ba, akik nek nagy ap -
ja, déd ap ja ta lán még nem is ma gya -

rul di csér te az Is tent? Mert vé gül is a
kér dés lé nye ge az, hogy ki is a ma gyar.
A né hai, szép em lé kű hegy má szó,

Erőss Zsolt vic ce jut eszem be: 
„Mi kor lesz a szé kely ből ro mán? –

Ami kor Ma gyar or szág ra ér ke zik. 
Na de mi kor lesz be lő le ma gyar?

– Ami kor meg mássza az Eve res tet.”
Ha va la ki nem tud ná, Erőss Zsolt

volt min den idők leg na gyobb ma gyar
hegy má szó ja, az el ső ma gyar ál lam -
pol gár ság gal ren del ke ző olyan em ber,
aki meg mász ta a vi lág leg ma ga sabb
csú csát, az Eve res tet. Tör té ne té ből
csak annyit, hogy 1988-ban te le pe dett
át a tün dér szép Gyer gyói-me den cé -
ből Ma gyar or szág ra, s nem kis kín -
ló dás árán lett a „ro mán” Erőss Zsolt -
ból „ma gyar” Erőss Zsolt – a meg szo -
kott sö tét kli sék és kor lá tolt gon dol -
ko dás okán. Eh hez azon ban né hány
nyolc ezer mé te res he gyet meg kel lett
min den kép pen mász nia. A 2013-as
kancs en dzön gai bal ese tét kö ve tő en
pe dig egye ne sen nem ze ti hős sé avan -
zsál ták. 
A  most  vég ző dő  szo csi  olim pia

után még egy vá laszt le het ne ad ni a
„Mi kor  lesz  a  szé kely ből ma gyar?”
kér dés re: „Ami kor he te dik lesz az al -
pe si le sik lás ban.” 
Eb ben az eset ben Mik lós Edit re, a

csí ki szé kely lány ra gon do lok, aki a
szin te nem lé te ző ma gyar al pe si sí -
zést a vi lág él vo na lá ba hoz ta. Ma gya -
rán ál ta la ke rül tünk fel egy új sport -
ág tér ké pé re. 
Fö lös le ges meg idéz ni a tör té nel -

met, amely ben szám ta lan pél dát ta -
lá lunk ar ra, hogy még is csak ma gyar
ez a hun cut szé kely – meg a pa lóc, a
csán gó s a vaj da sá gi is –, még ak kor
is, ha ér te ma az „os to ba ság Ever est -
jét” kell is meg mász nia.

A fil lé re kért, adó fo rin to kért és ilyen-
olyan kö vet kez mé nye kért ag gó dó, or -
szág fél tő hon fi tár sa im nak el mond ha -
tom: ne ag gód ja tok, ne tő lünk félt sé -
tek gyer me ke i tek jö vő jét – a ha tá rok
túl ol da lá ra ke rült ma gya rok sza va za -
ta csak jel ké pes lesz. Egy részt csak párt -
lis tá ra vok sol ha tunk, más részt ha – ad
ab sur dum – min den sza va zás ra jo go -
sult kül ho ni el men ne sza vaz ni, két-há -
rom kép vi se lő nél töb bet sem mi kép pen
sem tud na a nyers ma te ma ti ka sza bá -
lyai alap ján a par la ment be jut tat ni. Ami
a 199 kép vi se lő nek nem több mint 1-
1,5 szá za lé kát te szi ki. Ez zel az aránnyal
sze rin tem elég ne héz lesz bal fo gá sa in -
kat, té ve dé se in ket le gyúr ni a min dent
el szen ve dő több ség tor kán. 
Más részt: mi van az zal a sok száz -

ezer hon fi val, aki ott hon sem adó zik,
aki  se gély ből,  eset leg  meg él he té si
bű nö zés ből él (és aki pél dá ul egye dül
élő idős em be rek nek szer vez hap pe -
nin get),  vagy  évek  óta  Eu ró pa,  a
nagy vi lág  job bik  ré szét  vá lasz tot ta
ön ként ott ho ná ul, adó zó he lyé ül? A
kér dés pusz tán re to ri kai. 

He ré di Zsolt ko lozs vá ri pub li cis ta
gon do la ta it idé zem: „Aki ket a Ká dár-
éra agy mo sá sa si ke re sen meg fer tő -
zött, és akik ből a nem ze ti ér zést, kul -
tú rát, tör té nel met tö röl te, azok szá -
má ra mi még min dig csak egy ko lonc
va gyunk, akik ről az jut eszé be, hogy
ha tal mas  pén ze ket,  tá mo ga tá so kat
»nye lünk« el, és ezért nem megy ne -
kik jól a so ruk. De az a mér he tet len
ha szon, amit pél dá ul em be ri erő for -
rás ként nyer az anya or szág a ha tá ron
tú li ma gya rok kal, még min dig nem
tu da to sult so kak ban.” 
Nem mind egy, hogy ér té kes em be -

rek tíz ez rei, száz ez rei ki nek az erő for -
rá sát, di cső sé gét, ér té ke it gya ra pít ják!

Min den itt-ott meg nyil vá nu ló tu -
dat lan ság, ön ző os to ba ság el le né re
na gyon jól esik át él ni, hogy a ki lenc -
ven négy  év  el sza kí tás  után  most
elő ször tel jes jo gú ma gyar ál lam pol -
gár ként – dél vi dé ki ek,  fel vi dé ki ek,
kár pát al ja i ak  és  er dé lyi ek  –  be le -
szól hat nak nem ze tük, or szá guk sor -
sá ba, ez zel a sza va zás sal ki fe jez ve sze -
re te tü ket, szo li da ri tá su kat és fe le lős -
sé gü ket a ma gyar nem zet kö zös ség
iránt.  Ez  most  több nyi re  jel ké pes
gesz tus, le het, hogy nincs is köz vet -
len po li ti kai ha tá sa, még is ez a kö zös
meg nyi lat ko zás  több,  lé nye ge sen
több mint a kín ke ser ve sen be fi ze tett
né hány  tíz ezer  adó fo rint  gör csös
fél té se.
Mert ha va la ki nem tud ná, a szé -

kely  ak kor  is ma gyar,  ami kor nem
má szik Eve res tet, ami kor nem lesz
he te dik az al pe si le sik lás ban, ami kor
nem ír re gé nye ket Uz Ben ce fur fan -
gos eszé ről, ami kor két de ci pá lin ka
után nem pa ro lá zik a med vé vel.

Mikorleszaszékelybőlmagyar? é gtáJoló

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Romániai Evangélikus-Lutheránus

Egyház

1950-ben a csö mö ri evan gé li kus ima -
kö zös sé gi  ta gok  szo kat lan  ké rés sel
ke res ték meg ak ko ri lel ké szü ket: a far -
sang utol só há rom és a böjt el ső né -
hány nap ját igei kö zös ség ben akar ták
el töl te ni. És hogy a far san gi han gu la -
tot  se  kell jen  nél kü löz ni ük,  ke rült
tea és sü te mény is az asz tal ra. Két év -
vel ké sőbb hív ták meg elő ször Túr me -
zei Er zsé bet di a ko nissza test vért, köl -
tő nőt, majd idő vel egy re több ven dég
szol gá ló vett részt eze ken az es té ken.
Az idei al kal ma kon Lin dák né Já nos

Zsu zsan nahé víz györ ki és Tö rök Anett
er dő ker te si lel kész nő, Me kis Ádám,
az Észak-Pest Me gyei Egy ház me gye
es pe re se, egy ben acsai, Do mo kos Ti -
bor fan csa li, Sel me czi La josmo no ri és
Ker tész Gé za nyug dí jas lel kész szol -
gált. Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem ről csü tör tö kön Bó di Eme se
la tin–mű vé szet tör té net  sza kos  ta -

nár volt a ven dég, míg a va sár na pi is -
ten tisz te le ten dr. Var ga Gyön gyi, az
Ószö vet sé gi Teo ló gi ai Tan szék do cen -
se hir de tett igét.
A csö mö ri ek kü lö nö sen is örül tek

a ko ráb bi ha tod éve sük kel, Do mo kos
Ti bor ral (ké pün kön) és csa lád já val va -
ló ta lál ko zás nak. A fan csa li lel kész a tő -
le meg szo kott de rű vel tett bi zony sá -
got ar ról a Krisz tus ról, aki ben „nincs
zsi dó, sem gö rög, nincs szol ga, sem sza -
bad, nincs fér fi, sem nő, mert ti mind -
nyá jan egyek vagy tok a Krisz tus Jé -
zusban” (Gal 3,28). Aki nek se gít sé gé -
vel a Fan csal–Her nád vé csei Evan gé -
li kus Egy ház köz ség ben is le küzd he tők
a vá lasz fa lak a gyü le ke ze ti ta gok és ci -
gá nyok kö zött. Aki nek ere je bá to rí tást
ad a ne héz hely ze tek ben, és ké pes test -
vé ri kö zös sé get ki ala kí ta ni ott, ahol ad -
dig fe szült sé gek ural kod tak.

g Bo da Zsu zsa 

Farsangiimahétböjtben
b Hat van ne gyed szer töl töt ték az ige fé nye és sü te mé nyek kel te li tá nyé -

rok mel lett a csö mö ri evan gé li ku sok far sang utol só és böjt el ső nap -
ja it a ha gyo má nyos far san gi ima hé ten. A már ci us 2. és 9. kö zöt ti na -
po kon es té ről es té re más-más ven dég ige hir de tő adott lel ki út ra va -
lót. A so ro zat zá ró al kal ma a va sár nap dél előt ti is ten tisz te let volt.

b Csen des nap pal kez dő dött a böj -
ti idő szak a Nyír egy há zi Evan gé -
li kus Kos suth La jos Gim ná zi um
if jú sá ga szá má ra. Ez al kalomból
ki ál lí tás nyílt hét főn a Nagy -
temp lom ban a Haj dú-Sza bol -
csi Egy ház me gye evan gé li kus
temp lo ma i ról, majd az is ten -
tisz te le tet kö ve tő en a gim ná zi -
um pa ti nás fa lai kö zött foly ta tó -
dott a prog ram, ez út tal az egy -
ház misszi ós mun ká ját kö zép -
pont ba ál lít va.

A  Haj dú-Sza bol csi  Egy ház me gyé -
ben ti zen hét temp lo mot, ká pol nát,
gyü le ke ze ti ter met jár tak vé gig sza -
bad ide jük ben azok a gim na zis ták,
akik vál lal ták, hogy ka me rá juk kal
meg örö kí tik a szent haj lé ko kat. A
Ba las si In té zet pá lyá za tán el nyert
sze rény tá mo ga tás Bozo rády Il di -
kó is ko la lel kész spi ri tu á lis út mu -
ta tá sai nyo mán és So mos kői Dé -
nes ta nár  szak mai  irá nyí tá sá val
hasz no sult. 
A me gye szék hely szak rá lis he -

lyei – a nyír egy há zi Nagy temp -
lom,  a  kör úti  Kis temp lom,  az
Em maus és az Élim ká pol ná ja, a
bor bá nyai, a nyír sző lő si kis temp lom,
a var ga bok ri, a man dai, a rozs ré ti és
a kert vá ro si kö zös sé gi ház gyü le ke zeti
ter me – mel lett len cse vég re kap ták a
haj da ni  bo kor ta nyák  he lyén  nőtt,
Nyír egy há zá hoz kö ze li te le pü lé sek –
Nyír te lek, Gö rög szál lás, Nagy cser -
kesz,  Kál mán há za  –  evan gé li kus
temp lo mát, de el ju tot tak Köl csé be,
Kis vár dá ra, Deb re cen be is. Összesen
mint egy ezer  fo tót ké szí tett a négy
kos sut hos di ák – Gaál Sán dor, Gó lya
End re Erik, Mé szá ros Pet ra és Skra -

bák Ist ván –, ké pe ik leg ja vát sok szor
át te kint ve  vá lasz tot ták  ki  temp lo -
mon ként azt a hár mat-né gyet, ame -
lyek leg job ban mu tat ják meg Lu ther
kö ve tő i nek Is ten di cső sé gé re emelt
épí tett örök sé gét az egy ház me gyé ben.
A  ki ál lí tást  egyéb ként  ván dor út ra
szán ták, szí ve sen el vi szik oda, ahol kí -
ván csi ak rá – ez az ő misszi ó juk. 
A csen des nap to váb bi ré szé ben a

gim ná zi um  ter me i ben  nagy  ta lál -
ko zá so kat ké szí tet tek elő a szer ve zők.
Az osz tá lyok for gó szín pad sze rű en,
újabb  és  újabb  hely szí ne ken  hall -
gat hat ták, illetve tekinthették meg a
meg hí vott  ven dé gek  be szá mo ló it,
pre zen tá ci ó it.

Dr. Szi lá gyi Bé la, a Bap tis ta Sze -
re tet szol gá lat  el nök he lyet te se  ér -

zék le te sen mu tat ta meg, mit is je -
lent, amit ke vés sel ko ráb ban a nagy -
temp lo mi  ige hir de té sen  csak  úgy
mel lé ke sen meg jegy zett pré di ká ci -
ó já ban: „iz gal mas ke resz tény éle tet
élek”. A szer ve zet em ber men tő mun -
ká já ról, kül de té sé ről a négy év vel ez -
előt ti  ha i ti  föld ren gés  ap ro pó ján
be szélt. 
A ju bi le u mi nagy kon cert jé re ké -

szü lő Pin tér Bé la – aki a nagy temp -
lo mi is ten tisz te le ten is ra bul ej tet te
hall ga tó sá gát Is tent di csé rő da la i val

– a ze né lés el hi va tott sá gá ról  szólt,
míg dr. Ke szi Krisz ti na ar ról az or vo -
si  mun ká ról  és  lel ki gon do zás ról,
ame lyet im már ki len ce dik éve vé gez
–  egye dü li  eu ró pa i ként  –  Zam bia
észa ki, er dős te rü le te in. 
Ha son ló úton jár a Bá lint csa lád,

amely ti zen nyolc évet töl tött a har -
ma dik vi lág or szá ga i ban. Az egyik te -
rem ben  Bá lint Zol tán Pá pua  Új-
Gui ne á ról és Ke nyá ról me sélt, a kő -
kor szak és az új kor ha tá rán egyen -
sú lyo zó tár sa dal mak ne héz sé ge i ről,
ame lyek ben a tör zsi ren det és az in -
ter ne tet kell össze bé kí te ni, s ahol ő
utak, gya lo gos füg gő hi dak, egész sé -
ges  ivó vi zet  adó  ku tak  épí té sé ben
mű kö dött köz re. A má sik te rem ben
fe le sé ge, Bá lint Be á ta szá molt be a

nyír egy há zi di á kok nak az ut ca -
gye re kek, a mély nyo mor ból utat
ke re ső csel len gők meg se gí té sé ért
vég zett mun ká já ról. De akik Bá -
lint Már ton elő adá sá ra ér tek oda
ha ma rabb, nem csak azt tud hat -
ták meg, ho gyan él te meg mind -
ezt  fiú gyer mek ként,  de  ké pet
kap hat tak ar ról is, hogy – fel nőt -
té  vál va  –  mit  vé gez  Nai ro bi
nyo mor te le pe in az ENSZ gya kor -
no ka ként.
A má so kért élő ke resz tény lel -

kü let nem űz szük ség sze rű en má sik
kon ti nens re.  Ezt  Sztan kó Gyön gyi
nyír egy há zi lel kész elő adá sát hall gat -
va is mer het ték fel a fi a ta lok, ami kor
be te kin tést nyer tek ab ba a szol gá lat -
ba,  me lyet  a  Kár pát-me den cé ben
ki sebb ség ben, szór vány ban élő ma -
gya rok  kö zött  vé gez.  Lel kész tár sa,
Bozo rády And rás pe dig – mint egy az
el hang zot tak összeg zé se ként – ar ról
be szélt a ti zen éve sek nek, mi a misszi -
ós mun ka lé nye ge.

g – vE si –

Fókuszbanamissziósmunka

Kisvárda evangélikus temploma
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A  bib li ai  tör té ne tek,  egy ház tör té -
ne ti ese mé nyek szín he lye ként is is -
mert Egyip tom ról a leg több em ber -
nek azon nal a Ní lus fo lyó jut eszé be,
mely re év ez re dek óta él te tő víz ként,
szomj ol tó,  ter mő föl det adó  for rás -
ként te kin te nek. A lé lek szom jú sá gát
Is ten igé jé nek él te tő for rá sa eny hít -
he ti.  Az  ószö vet sé gi  pró fé cia  (Ézs
35,1–2.5–7)  üze ne te  az  volt,  hogy
Is ten  ígé re te  sze rint  va kok,  sü ke -
tek, sán ták, né mák át él he tik a sza ba -
du lást, és víz fa kad a pusz ta ság ban.
Az evan gé li um be li (Jn 4,3–42) tör té -
net pe dig, amely ez út tal pár be szé des
for má ban  hang zott  fel,  a  pró fé tai
ígé ret meg va ló su lá sát bi zo nyí tot ta: a
sa má ri ai asszony si vár, bű nök kel ter -
helt éle te meg újult, élő vé vált.
A li tur gi á ban négy egyip to mi nő is

sze re pelt. Be mu tat ko zá suk ál tal ké -
pet  kap hat tak  a  je len lé vők  ar ról,
hogy mi lyen le he tett az ókor ban az
élet, és ho gyan él nek mos ta ná ban a
fa lu si és vá ro si asszo nyok, il let ve a fi -
a tal lá nyok. Jó ap ro pó volt ez a li tur -
gi ai el vá rás ar ra, hogy egy ifis le ány -
zó, a ti zen hat éves Lot ti is be kap cso -
lód jon ná lunk a szol gá ló cso port ba. 
A leg fi a ta labb szol gá ló-részt ve vő

az al ka lom után így fog lal ta össze ta -
pasz ta la ta it: „Na gyon örü lök, hogy
részt ve het tem ezen a több év ti ze de

kez dő dött al kal mon. Nagy sze rű ér -
zés  volt  lát ni,  hogy  az  asszo nyok
mi lyen lel ke se dés sel és pon tos ság gal
ké szül nek. Lát szott, hogy össze szo -
kott csa pat ról van szó, és hogy jól ér -
zik ma gu kat eb ben a tár sa ság ban. Ér -
de kes volt meg ta pasz tal ni, hogy nem
volt kü lönb ség evan gé li kus és re for -
má tus  kö zött.  Min den ki  csak  az
ima nap ra kon cent rált.”

A vi lág ima nap nak min dig van elő-
és utó éle te. A szol gá ló cso port tag -
jai le he tő ség sze rint részt vesz nek a
ja nu ár vé gi bu da pes ti köz pon ti fel ké -
szí tő al kal mon, majd a he ten te tar -
tott meg be szé lé se ken a kö zös imád -
ság, a té ma és az igék ala pos fel dol -
go zá sa és a gya kor la ti kér dé sek vé gig -
gon do lá sa (mint pél dá ul a sze re tet -
ven dég ség, a de ko rá ció és az öl tö zék)
egy for mán fon tos sze re pet kap. 
Az  öku me ni kus  együtt mű kö dést

jel zi a hely szín meg osz tá sa is: az al ka -
lom  a  re for má tu sok  dísz ter mé ben
zaj lik, az elő ké szí tő meg be szé lé sek pe -
dig  az  evan gé li kus  gyü le ke ze ti  te -
rem ben. Az evan gé li ku sok nál a gyü -
le ke ze ti  bib lia órán  elő ze te sen  már
íze lí tőt kap nak a test vé rek az ak tu á -
lis té má ból, a re for má tu sok nál pe dig

az ima na pot kö ve tő en az idő sott ho -
nok ban is meg ren de zik a prog ra mot,
így kap csol va be a vi lág ima na pi moz -
ga lom ba a ke vés bé moz gé ko nya kat.
Egyip tom ban  a  ke resz té nyek  az

arab több sé gű tár sa da lom ban sok -
szor ne héz hely zet be ke rül nek a hi -
tük mi att. Több mint két száz kü lön -
bö ző ke resz tény kö zös sé get tar ta nak
szá mon, de ki kell emel ni kö zü lük a
kopt egy há zat, mely nek tör té ne te a
ke resz tény ség leg el ső szá za dá ra nyú -
lik vissza. Gyö nyö rű mű vé szi al ko tás
az  egyip to mi  kopt  ke reszt;  ta lán
kecs ke mé ti sa já tos ság volt, hogy az
ima na pon min den szol gá lat te vő ilyen
ke resz tet vi selt a nya ká ban.
Ér de kes ség volt az is, hogy he tek -

kel az al ka lom előtt egy Né met or szág -
ban élő nyug dí jas lel kész kecs ke méti
lel kész tár sát fel hív va egy ré gi ének fe -
lől ér dek lő dött, amely szin te szó ról
szó ra fel dol goz za az alap ige ként ka -
pott ézsa i á si pró fé ci át. Né mi ke re sés
után meg lett az ének, és ki egé szít ve a
ka pott nagy sze rű li tur gi át, el is hang -
zott az al kal mon… 

g Hu lEj Eni kő

Éltetővíza–
kecskeméti–pusztában

b Sok or szág ban és vá ros ban ren dez ték meg vi lág szer te már ci us 7-én
az öku me ni kus (női) vi lág ima na pot, mely nek Egyip tom ból ka pott té -
má ja az él te tő víz volt. Kecs ke mé ten, ahol 1998 óta sze re pel az öku -
me ni kus prog ra mok kö zött az ima nap, idén öt gyü le ke zet (az evan -
gé li kus, a re for má tus, két ró mai ka to li kus és a gö rög ka to li kus) rész -
vé te lé vel, ti zen egy fős cso port szol gá la tá val va ló sult meg az al ka lom.
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A  Bad  Ne us tadt  köz pont já tól  ne -
gyed órá nyi au tó út ra lé vő vá ros rész
ko ráb ban ön ál ló te le pü lés volt. Bár
má ra tel je sen egy be épült a vá ros sal,
kü lön ál ló sá gát  még is  jól  mu tat ja,
hogy itt még a fe le ke ze ti ho -
va tar to zás te kin te té ben is má -
sok az ará nyok. Herrschfeld
la kos sá ga zö mé ben ró mai ka -
to li kus. 
A ke rü let ben nincs is evan -

gé li kus ká pol na, így va sár na -
pon ként a lu the rá nus lel kész is
a ka to li kus temp lom ban tart
is ten tisz te le tet. Itt ke rült sor a
vi lág ima na pi  al ka lom ra  is,
amely nek  szol gá la tá ban  két
ma gyar lel kész nő – Gerő fi né
dr. Bre bovsz ky Éva és e so rok
író ja  –  is  fel ada tot  ka pott.
Igaz,  „csu pán”  a  li tur gi á ban
meg je lölt ige ver sek előbb ma -
gyar, majd né met nyel ven tör -
té nő fel ol va sá sát mer ték rá juk
bíz ni a he lyi ek. A szol gá la tot
ugyan is már hó na pok kal előbb
ki osz tot ták az evan gé li kus és
ka to li kus asszo nyok kö zött. 
Ezt  a  „né met ala pos sá got”

né ha meg mo so lyog juk, kü lö -
nö sen, ha még azt is el áru lom,
hogy van nak olyan gyü le ke ze -
tek, ame lyek ben egy-egy nő -
test vér nek egész év ben csu pán
az a fel ada ta, hogy az ima na pot
meg szer vez ze. Még is irigy lés -
re mél tó, aho gyan er re az öku -
me ni kus is ten tisz te let re ké szül nek, és
ta lán ta nul ha tunk is tő lük… 
Az ol tár te ret a fel ol va só kon túl ze -

né szek né pes cso port ja töl töt te be.
Már he tek kel az ese mény előtt gya -
ko rol tak a fu vo lá sok, a gi tá ro sok, az
al kal mi ének kar tag jai. Bib lia órá kon
ta ní tot ták a dal la mo kat, hogy az is -
ten tisz te le ten az tán tö ké le te sen han -
goz za nak a li tur gia éne kei. Így tör tén -
he tett, hogy a mu zsi ka hang ja in ke -

resz tül ezen az es tén meg le pő hi te -
les ség gel  si ke rült  a  gyü le ke zet  elé
idéz ni Egyip tom „han gu la tát”. A ne -
héz arab dal la mo kat is oly bá tor ság -
gal szó lal tat ták meg a kó rus tag jai,

hogy min den ki úgy érez het te, mint -
ha épp egy kopt temp lom ban ül ne. 
Az ol tár előt ti de ko rá ció a bib li ai

tá jat szim bo li zál ta, „Já kób kút já val”
a  kö ze pén,  ahol  Jé zus  a  sa má ri ai
asszonnyal  be szél ge tett.  A  „kül ső
dísz let”  be ren de zé sén  túl  kü lö nös
gond dal ké szül tek a né met test vér nők
ar ra, hogy a mai Egyip tom be mu ta -
tá sa kor a leg fris sebb hí rek ből me rít -
se nek in for má ci ó kat. 

Az  is ten tisz te le ti  li tur gia  sze rint
fel vo nult négy asszony, akik jel ké pe -
sen Egyip tom múlt ját s a je len tár sa -
dal má nak vá ros la kó, fa lu si és fi a tal
„ré te gét” je le ní tet ték meg. Az ő be -
szé dü ket  min dig  ki egé szí tet te  egy
nar rá tor sza va, aki ügye sen szőt te a
már  meg lé vő  „for ga tó könyv be”  a
leg ak tu á li sabb ér te sü lé se ket. 
Az  ima nap  el sőd le ges  fel ada ta

per sze  nem  az,  hogy  is me re te ket
ad jon egy adott or szág ról. A vi lág -
moz ga lom jel mon da tá nak el ső fe le
va ló ban  így  hang zik:  „in for mál tan
imád koz ni”. Ám a foly ta tás ban már
a  ke resz tény  em ber  fel ada tát  je löli

meg: „imád koz va cse le ked ni”.
Ba jor  test vé re ink nek  ezt  az
üze ne tet is si ke rült meg szó lal -
tat ni uk, ami kor ar ról kezd tek
val la ni, mennyi re meg fá rad tak
egy há zi kö zös sé ge ik s ők sze -
mély sze rint is a Jé zus ról mint
sza ba dí tó ról  szó ló  öröm hír
to vább adá sá ban…
Ér de kes pár hu zam raj zo ló -

dott ki e so rok író ja előtt ar ról,
ami  a  bib li ai  tör té net ben  el -
hang zott,  s  amit  a  vá ros ról
tud ha tott. Bad Ne us tadt rend -
kí vül je len tős gyógy üdü lő hely
Ba jor or szág ban.  Ki emel ke dő
or vo sok dol goz nak hí res szív -
sza na tó ri u má ban, a föld mé lyé -
ből  pe dig  gyógy víz  tör  elő,
mely ből – or vo si el len őr zés sel
– na pon ta ihat nak a be te gek. 
A hely bé li lel kész – aki al kal mi
so fő rünk ké  sze gő dött,  hogy 
a herrschfel di temp lom ba vi -
gyen min ket – büsz kén me sél -
te, ho gyan tér nek vissza év ről
év re az em be rek ide, hogy fáj -
dal ma ik tól, be teg sé gük től meg -
sza ba dul ja nak. 
Ho gyan is mond ta Jé zus a

sa má ri ai asszony nak? „Aki eb -
ből a víz ből iszik, is mét meg -

szom ja zik…”, vagy is vissza kell tér nie
új ra és új ra. Va jon hány em ber ke res -
he ti fel Bad Ne us tad tot úgy, hogy a
tes ti re ha bi li tá ci ón túl iga zá ból va la -
mi egé szen más ra is vágy na?
Azon az es tén ba jor test vé re in kért

is imád koz tunk. Ér tük, hogy a gyógy -
for rá suk hoz lá to ga tók kö zött az „élő
gyógy víz zel”, vagy is Jé zus sal Krisz tus -
sal tud ja nak szol gál ni.

g B. Pin tér Már ta

BadNeustadtgyógyítóforrásai

A má so dik pro jekt össze függ ez zel
a terv vel: az or szá gos iro da szom -
széd sá gá ban  ta lál ha tó a nyol ca dik
ke rü le ti jó zsef vá ro si gyü le ke zet di -
ák szál ló ja. Itt két kö zös sé gi he lyi ség,
kis cso por tos be szél ge tések re al kal -
mas  cso port szo bák,  va la mint  két
lép cső ház ki ala kí tá sát vet te terv be
a gyü le ke zet. 
A két pro jekt cél ja, hogy kon cent -

rált te ret ad jon a vá ros if jú sá gá nak. Az
egy ház  ve ze té se  fon tos nak  tart ja,
hogy 2014-ben, a Szél ró zsa or szá gos
if jú sá gi ta lál ko zó évé ben if jú sá gi pro -
jek tek ré sze sül je nek tá mo ga tás ban,
hi szen  a  fi a ta lok  je len tik  a  jö vőt,
akik re az egy ház épí te ni sze ret ne.
A Bad Ne us tadt-i hét vé ge azon ban

nem csak a tá mo ga tás ról szólt. Sok -
kal in kább a sok szí nű test vér kap cso -
lat meg élé sé nek újabb le he tő sé gé ről.
És mind ez nem a tá mo ga tó és a tá mo -
ga tott kap cso la tát gyak ran jel lem ző hi -
e rar chi kus vi szony ban, ha nem „szem -
ma gas ság ban” nyil vá nult meg. Ter mé -
sze tes volt, hogy a két lel kész nő, aki -
ket a nők vi lág ima na pi ren dez vé nye
mel lett va sár nap dél előt ti ige hir de tés -

re  is  meg hív tak  Ost he im ba  és
Aubstadt ba, a Bad Ne us tadt-i egy ház -
me gye két gyü le ke ze té be, né me tül hir -
det te Is ten igé jét. 
Mint ahogy a püs pö ki pré di ká ció

is  olyan  gon do la to kat  in dí tott  el,
ame lyek egy há za ink és tár sa dal ma -
ink nagy sá gá tól és anya gi hely ze té től
füg get le nül kö zö sek. A Ja kab le ve lé -
nek 1,12–18. fe je ze te in ala pu ló ige hir -
de tés sza vai egy aránt in tet ték a ba -
jo ro kat és a ma gya ro kat is ar ra, hogy
en ged jék be szí vük be a fe lül ről jö vő
vi lá gos sá got:
„A ba jor és a ma gyar egy há zak -

nak is böj ti ön vizs gá la tot kell tar ta -
ni uk: nem va gyunk-e annyi ra ott ho -
no sak a vi lág ban – el fo gad va an nak
meg annyi kom fort ját, csá bí tá sát és
meg al ku vá sát –, hogy im már nem
va gyunk  ott hon  az  ég ben?!  Pe dig
nem is olyan ré gen az Út mu ta tó évi
igé je  fi gyel mez te tett  min ket  er re:
»Mert nincs itt ma ra dan dó vá ro -
sunk, ha nem az el jö ven dőt ke res -
sük!«” Ahogy Fa bi ny Ta más püs pök
fo gal ma zott: „Ja kab le ve le böj ti tük -
röt tart elénk, for dul junk hát be fe -
lé, gon dol juk vé gig az éle tün ket, és
le gyünk há lá sak.” 

Mert a há la nem meg alá zó. Nem
volt az most sem Bad Ne us tadt ban.
Kö szö ne tét fe jez te ki a vá ros pol gár -
mes te re a szom bat dél előt ti fo ga dá son
a je len lé vő ma gya rok nak, hogy hu -
szon öt éve Ma gyar or szág meg nyi tot -
ta a ha tá ro kat. Ezt ők köz vet len kö zel -
ről él ték meg, hi szen a 89-es ese mé -
nyek ha tá sá ra nyílt meg har minc ki lo -
mé ter re mel let tük a tü rin gi ai ha tár is. 
Há lát ér zett a ma gyar kül dött ség

a ven dég sze re te tért, a ven dég lá tók
oda adó  szol gá la tá ért,  az  ada ko zó -
ked vért. A  ba jor  gyü le ke zet  pe dig
há lás volt a Lu the rá nia kó rus cso dá -
la tos  és  meg gaz da gí tó  mű so rá ért,
amely nek mű vé szi szín vo na lú elő -
adá sá ról  dr. Kamp Sa la mon kar -
nagy  és  Cza bán An ge li ka szó lis ta
gon dos ko dott, va la mint dr. Fa bi ny
Ta más ige hir de té sé ért és az új ba rát -
sá go kért, ame lyek to vább vi szik majd
a kö zös krisz tu si hi ten ala pu ló test -
vér kap cso la tot. 
Ahogy Mic ha el Mar tin egy ház fő ta -

ná csos fo gal ma zott: „Wir ste hen fü re -
inan der ein.” – „Ki ál lunk egy má sért.”
g CsE lovsz kyné dr. Tarr Klá ra,

az MEE Ökumenikus és Külügyi
Osztályának vezetője

Bajorböjt2014
f Folytatás az 1. oldalról

b A több mint húsz esz ten de je jól mű kö dő part ner kap cso lat nak kö -
szön he tő en több ször adó dott már al kal munk ar ra, hogy Ma gyar or -
szág ról is küld hes sünk egy-egy részt ve vőt a vi lág ima na pot elő ké szí -
tő ba jor kon fe ren ci ák ra. Idén ar ra is le he tő ség nyílt, hogy egy ima -
na pi is ten tisz te le tet is együtt ün ne pel hes sünk né met test vé re ink kel.
A böj ti ado mány gyűj tő ak ció (Fa ste nop fer) meg nyi tó já ra ér ke zett ma -
gyar or szá gi de le gá ció női tag jai Herrschfeld ben ve het tek részt az öku -
me ni kus al kal mon. 
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Az el múlt év ti ze dek tör té né se it föl -
idéz ve meg em lít jük, hogy Kis má nyo -
ky Ká rolymár nem csak al kal man ként
szó lal tat ta meg a da lo so kat, ha nem
ének lé sü ket  be épí tet te  az  egy há zi
esz ten dő ün ne pe i nek rend sze res szol -
gá la ta i ba is. Ez a ha gyo mány foly ta -
tó dik ma  is,  mi u tán Ba li kó Zol tán
igaz ga tó lel kész föl ké ré sé re az ak kor
Pé csett  szol gá ló  se géd lel kész,  Sza -
bó né Mát rai Ma ri an na új já szer vez -
te a gyü le ke zeti ének kart. 
1981-ben a kó rus ve ze té sét Lo vász

Pé ter né Ba lázs Mag dol na vet te  át.
Ma is tö ret len hit tel, oda adás sal vég -
zi ezt a szol gá la tot. A gyü le ke ze ti al -
kal mak mel lett több ször volt le he tő -
sé ge az együt tes nek mind az or szág ha -
tá ra in be lül, mind kül föl dön hir det ni
éne kük kel Is ten di cső sé gét. 
Szá mos öröm te li órát él tek át evan -

gé li kus test vér kó ru sok kal adott kö zös

hang ver se nyek so rán. Ezek nek a gon -
do la tok nak  a  szel le mé ben  dön tött
úgy a pé csi kó rus, hogy a ju bi le u mi
kon cer tet kó rus ta lál ko zó vá bő ví ti. 
Az est fé nyét a bony há di Cha ris ka -

ma ra kó rus, a Ka pos vá ri evan gé li kus
kó rus, va la mint a Pak si evan gé li kus kó -
rus sze rep lé se emel te. 
A  ju bi lá ló  kó rus  az Ál dott légy,

Uram! cí mű ta izéi ének kel in dí tot ta
mű so rát, majd az ün nep, a ba rát ság és
az ének lés hár mas egy sé gét, fon tos sá -
gát emel te ki be ve ze tő kö szön té sé ben
Né meth Zol tán pé csi lel kipásztor.
A  ven dég lá tó  pé csi ek  egy  ba rokk

szer ző – J. S. Bach ta nít vá nyá nak, Ho -
mi li us nak – Ich freu de mich im Herrn
cí mű mű ve után Győr ffy Ist ván szer -
ze mé nyét – Di csér tes sék, Uram – éne -
kel ték. Győr ffy Ist ván nem csak ének -
ka ri tag, de ze ne szer ző is, aki szá mos
mű vét aján lot ta a kó rus nak. Rhe in ber -
gerkom po zí ci ó já nak, az Abend li ed nek
a  be mu ta tá sá val  a  kö zel múlt ban  el -
hunyt da los test vé rek re em lé ke zett az
énekkar. Az el ső rész mű so rátKo dály
Zol tán nak a Sík Sán dor Te De u ma cí -
mű kó rus mű ve zár ta. A mű ve ket meg -
rá zó erő vel, mély sé ges át élés sel ad ták
elő a da lo sok Lo vász né Ba lázs Mag dol -
na ve zény le té vel (képünkön).
A  bony há di Cha ris ka ma ra kó rus

2008-ban ala kult. Ányos And rea kar -
ve ze tő irá nyí tá sá val elő adott vál to za -
tos mű so rá val, üde hang zá sá val mél -
tán vív ta ki a pé csi gyü le ke zet el is me -
ré sét. Most  –  töb bek  kö zött  –  J.  S.
Bach nak a Jesu mei ne Freu de cí mű ko -
rál fel dol go zá sát és a Mag ni fi ca tbóla Si -
cut lo cu tus est té telt éne kel ték el. Szí -
ve sen  em lé ke zünk  Mo zart Ju bi la te

Deo vagy De ák Bár dos György Con fir -
ma hoc, De us opu sá nak ki vá ló tol má -
cso lá sá ra is.

Ara di And rás bony há di  es pe res
áhí ta ta a ze ne és a hit kap cso la tá ról
szólt. A ze ne so ha nem ma gá nyos –
mon dot ta –, hi szen a ze ne mű, a szer -
ző és Is ten együtt van nak je len. Éne -
kel ni kell! A ze ne egy kü lön le ges nyelv.
Sok szor ki kell éne kel ni ma gunk ból a
dol go kat – szö gez te le az es pe res.
A Ka pos vá ri evan gé li kus kó rus is ezt

a  hár mas  egy sé get  szó lal tat ta  meg
Vö nöcz ky Gá bor kar nagy ve ze té sé vel,
aki nek em lé ke ze tes gyer mek ko ri pé -
csi kö tő dé sei is van nak a temp lom hoz
és az or go ná hoz. Az ének kar 1996-ban
ala kult. A kar nagy min den rez dü lé sé -
re ér zé keny da lo sok J. S. Bach nak az
El kül döt te az Úr cí mű mű vét, va la mint
a 70. kan tá ta ko rál rész le tét, M. Haydn
Tris tis est ani ma mea és H. Schütz Té -

ged ál dunk cí mű kó rus mű vét éne kel -
ték. Igé nyes mű so ruk ma gas szín vo -
na lú  be mu ta tá sát  a  pé csi ek  lel kes
taps sal ju tal maz ták.
A har ma dik ven dég kó rus, a Pak si

evan gé li kus kó rus 1997-ben jött lét re.
Gaz dag egy ház ze nei mű so ruk ban szá -
mos 20. szá za di kom po zí ció csen dült
föl az est fo lya mán. Kö zü lük Hal mos
Lász ló Min den föl dek, Gár do nyi Zol -
tán Éne kel je tek az Úr nak vagy Bár dos
La jos Ma gyar mag ni fi cat cí mű mű vé -
nek elő adá sát emel nénk ki. A paksi
ének kart Si mon Pé ter ve zé nyel te.
A ju bi lá ló pé csi ek ki tű nő kap cso la -

tot ápol nak a Pé csi Vo nó sok kal.En nek
a  gyü möl csö ző  együtt mű kö dés nek
kö szön he tő en a hall ga tó ság nagy örö -
mé re Vi val di Gló ri á já bólhat té telt hal -
lot tunk Gógl Irisz re mek  szó ló já val,
Sip tár né Ba lázs Haj nal ka con ti nu ó -
já val Lo vász né Ba lázs Mag dol na ve ze -
té sé vel. 
Ez után  Ker tész At ti la Liszt-dí jas

kar nagy a Pécs–Ba ra nyai Kó rus- és
Ze ne ka ri Szö vet ség el nök sé gé nek ne -
vé ben kö szön töt te az ün nep lő ének -
kart. Szá mos el is me rés, kö szö net után
a kö zel múlt ban el hunyt Szo ko lay Sán -
dor ra em lé kez tek Ör vend je tek az Úr -
nak! cí mű mű vé nek össz ka ri elő adá -
sá val  a  hang ver seny  da lo sai  Ba lázs
Mag dol na irá nyí tá sá val.

Ócsai Zol tán lel kész zá ró imá ja után
Ko dály Zol tán Es ti da la ugyan csak a
négy kó rus elő adá sá ban csen dült fel Si -
mon Pé ter kar nagy ve ze té sé vel. A lel -
kes  hall ga tó ság  szűn ni  nem  aka ró
taps sal fe jez te ki há lá ját a szí vet-lel ket
gyö nyör köd te tő ze nei él mé nyért.

g Tör tEly Zsu zsa

„ÉnekeljetekazÚrnak…!”
Kó rustalálkozóvá bővített jubileumi koncert

b Fenn ál lá sá nak har minc ötö dik év for du ló ja al kal má ból kó rus ta lál ko zó -
ra, kö zös ün nep lés re hív ta ba rá ti, test vé ri együt te se it a Pé csi evan gé li -
kus kó rus már ci us 8-án dél után a Disch ka Győ ző ut cai temp lom ba. A pé -
csi evan gé li kus gyü le ke zet ben már az el ső vi lág há bo rút kö ve tő évek ben
mű kö dött ének kar. Ők vol tak azok az elő dök, akik no ha al ka lom sze rű -
en, de már el hin tet ték a pé csi gyü le ke zet ben a kó rus ének lés mag va it…

Nem  me se.  Tu do má sul  kell  ven -
nünk. Itt áll mel let tünk, ha lad ve lünk.
És ha el önt a két ség, a fáj da lom, ak -
kor el jön az ő ide je – az erény vá ra
oda lesz, a lo vag szám űze tés be kény -
sze rül…

* * *

Nem ré gi ben  ar ra  ve te med tem,
hogy ha za fe lé me net a ké tes hí rű
kis er dőn vág jak át. Es te hat kö rül
té len már elég sö tét van. (De mi -
lyen jó, hogy ko runk hő se di a dal -
ma san  elő húz hat ja  zse bé ből
okos te le fon ját, és be kap csol hat -
ja raj ta a „LED-zseb lám pa” funk -
ci ót!) Nem mon da nám, hogy ki -
fe je zet ten  fél tem,  de  érez tem,
hogy fel te he tő leg nem ez „a sár -
ga kö ves út”. (A jár mű ről le szál -
ló utas tár sa im va la mi ért mind az
el len ke ző irányt, az ut ca lám pák -
kal meg vi lá gí tott asz falt utat vá -
lasz tot ták.) 
Ne ki vág tam azért a bi zony ta -

lan nak bi zo nyos sá got mí mel ve.
Tar tot tam  a  lám pa te le font,  az
meg ben nem a lel ket. A gyön ge
fény for rás min dig csak egy kis da -
ra bot  vi lá gí tott  meg  az  út ból.
Épp  egy  lé pés nyit.  Lép del tem
egy re bel jebb. És  fo gyott  az út.
Me ne tel tem. To vább és to vább.
Az tán egy szer re csak ki ér tem. 
Rá  kel lett  döb ben nem,  hogy

elég volt min dig csak azt a kis sza -
kaszt lát ni az út ból. Pont elég. 

* * *

Ami kor Pa ul Til lich né met evan -
gé li kus teo ló gus Lét bá tor ság cí mű
köny vé ben Al brecht Dü rer réz -
met sze té nek, A lo vag, a ha lál és
az ör dög nek a le írá sá val ta lál koz tam
(a Bá tor ság és transz cen den cia cí mű
szö veg ben), azon nal be vil lant a ma -
gam ke vés sé he ro i kus, ám még is va -
la mi képp  sö tét ség ha sí tó  „vág tá ja”.
Ha azt vesszük, hogy Dü rer met sze -
te szim bo li kus kép, amely az oda bí -
zást – Til lich sza va i val: „a bá tor bi -
zal mat” – kí ván ja áb rá zol ni, könnyen
be lát hat juk, hogy a réz met szet kö ze -
pén ör dö göt és ha lált meg ve tő bá tor -
ság gal, rez ze nés te len arc cal elő re te -
kin tő lo vag akár mi ma gunk is le het -
nénk. Vagy ép pen ség gel a lo vag is át -
vág hat na a kis er dőn…
Hogy ki, hol, mi kor ül azon a lo -

von – mind egy. A lé nyeg, hogy bár -
hol, bár mi kor le gyen úton az em ber,
a ha lál és az ör dög úti tár sá ul sze gő -
dik. Mert hogy egyik nek sincs jobb
dol ga. Il let ve mond hat juk: ez az „ő”
dol guk.  Kí sér te ni,  meg fé lem lí te ni,
két ség be ej te ni az em bert. A kép en -
nek a szo ron gat ta tott hely zet nek va -
la mi képp „meg ol dá sa” is, és ez zel –
Til lich sze rint – „a re for má ció szel -
le mi sé gé nek  klasszi kus  ki fe je ző je”.
A lo vag – akit ter mé sze te sen Lu ther -
hez ha son lít a pro fesszor – pél da mu -
ta tó. Ezt a pél dát kell kö vet nünk: a
ha lál lal és ör dög gel szá mol va, de fé -
le lem nél kül, bát ran men ni elő re.
Tud va le vő, hogy a re for má ció ko -

rá ban – bár Dü rer ké pe öt év vel Lu -

ther té tel ki szö ge zé se előtt, 1513-ban
ké szült! – a ka ri ka tú rá kat, a gú nyos
áb rá zo lá so kat nem ve tet ték meg, ez
amo lyan har ci esz köz volt pél dá ul a
pá pis ta  túl ka pá sok  vagy  ké sőbb  a
kép rom bo lók  őrü le te  el len. A  réz -
met sze tet meg szem lél ve el ső sor ban

a meg ha tá roz ha tat lan for má jú, or má -
nyos-szar vas ör dög áb rá zo lá sa tű nik
ka ri ka tú ra sze rű nek. 
Va la ki nek a ki fi gu rá zá sa, nem ko -

mo lyan vé te le egyen lő an nak a va la -
ki nek a meg sem mi sí té sé vel. Aki ön -
ma ga ka ri ka tú rá ja csu pán, az lé nye -
ge sze rint nincs is. És bár Dü rer sok
att ri bú tum mal, jel leg ze tes ség gel fel -
ru ház ta a szó ban for gó ala ko kat, va -
la hogy  azok  még sem  tűn nek  „ko -
moly nak”.  És  hogy  is  le het né nek
azok,  ami kor meg sze mé lye sí té sük,
áb rá zo lá suk  csak  esz köz  –  Til lich
meg fo gal ma zá sá val – „a re for má ció
szel le mi sé gé nek” ki fe je zé sé hez. Nem
ön ma guk ban ér de ke sek a ké pen, ha -
nem a lo vag gal va ló vi szo nyuk ban.
Csak köz ve tet tek a kép mon da ni va -
ló já ban, csak re la tív lé te zők. 
Szá raz, ki et len völ gyön ha lad át a

lo vag. De a kép hát te ré ben egy hegy
hú zó dik, te te jén vár ral. A szak iro da -
lom „az erény vá ra ként” de fi ni ál ja. A
lo vag egye ne sen oda tart. Nem akar
meg for dul ni, nem akar da col ni. Ez a
meg adás, a tö ret len „elő re” ben ne a
he ro i kus – ahogy en nél a szó nál Til -
lich is el idő zik, ami kor a re for má to -
rok hi té ről el mél ke dik, mely nek he -
ro i kus sá gát a to tá lis bi za lom ad ja. Ab -
ba a vár ba egye dül ő hi va ta los, se az
ör dög,  se  a  ha lál  nem  ka pott  oda
meg hí vót, és ezt mind hár man tud ják.

Az út a bá tor ság pró ba, a vár a „ju ta -
lom”. Ez a vár be ve he tet len az „el len -
ség” szá má ra. 
A kép te hát moz gást áb rá zol. Úton

le vést. De a vég célt is jel zi, amely a
meg ál la po dás. Mer leau-Ponty fran -
cia fe no me no ló gus A szem és a szel -

lem cí mű, a fes té sze tet di cső í tő, Des -
cartes-ra épí tő  ta nul má nyá ban
Rodint idé zi, aki össze ha son lít ja egy -
más sal a fo tó zás és a fes tés mű vé sze -
tét  épp  egy  ló vág ta  meg örö kí té se
kap csán: „A mű vész mond iga zat, és
a fény kép ha zu dik, mert a va ló ság ban
az idő nem áll meg. A fény kép nyit -
va tart ja a pil la na to kat, ame lye ket az
idő elő re ha la dá sa nyom ban be zár, le -
rom bol ja a pil la nat ha la dá sát, tér nye -
ré sét, »me ta mor fó zi sát«, amit a fest -
mény – ép pen el len ke ző leg – lát ha -
tó vá  tesz, mert  a  lo vak ma guk ban
hord ják az »in nen el s oda át« moz -
za na tát.”
Dü rer ké pén is tet ten ér he tő ez a

moz za nat. Vég ered mény ben ez a kép
lé nye ge, amely nem di rekt mó don van
áb rá zol va. Ma ga a kom po zí ció su gá -
roz za ezt a gon do la ti tar tal mat. Ez a
há rom alak ugyan is nem az em be ri
idő ben lép del. A lo vag már itt, a föl -
dön po rosz kál va az örök ké va ló sá gé,
a má sik ket tő csak a „kö zött” dísz le -
te, mely kö zöt ti ség pró bá ra te szi az
em ber bá tor sá gát. És vá lasz tás elé ál -
lít: igen vagy nem?
Az igen a sze re tet sza va. A to tá lis

sze re te té.  A  to tá lis  sze re tet  igent
mond a sze re tet len re, a nem re is. Ez -
zel győ zi le. Mu lan dó vá te szi az ör -
dö göt és a ha lált. 

g Ki nyik Ani ta

Ördögünkvan
Kísértőre la ti vi zá ló kí sér let böjt ben – Dü rer és Til lich nyo mán
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b Tör té nel münk el múlt szá za dá -
ban, ami kor „sö tét szél éb red
bor zas ég alatt”, ami kor „az ösz-
sze tört vi lág a föld fe lett las san
lo bog”, ren ge teg em ber tár sunk
ve szett oda a po kol csa ta me ző -
in és „ha lál gyá ra i ban”. Gyá szos
folt ként ék te len ke dik a má so dik
vi lág égés idő sza ka.

Hét év ti zed tá vo lá ból szá mos ül dö -
zött, már tír és élet men tő em ber tár -
sunk ne ve pa ran csol mind nyá junk -
nak fő haj tást, em lé ke zést. Olya no ké,
mint az evan gé li kus Bajcsy-Zsi linsz -
ky End re, Re me te Lász ló, Szteh lo
Gá bor és még so kan má sok.
Ezek nek az em be rek nek éle te, ál -

do za ta ak kor tel je se dett ki, „mi kor az
em ber úgy el al ja sult, / hogy ön ként,
kéj jel ölt, nem csak pa rancs ra, / s míg
bal hi tek ben hitt s taj ték zott té ve teg,
/ be fon ták éle tét vad kény szer kép ze -
tek” (Rad nó ti Mik lós: Tö re dék).
Eb ben az év ben a ma gyar or szá gi

ho lo kauszt het ve ne dik év for du ló já -
hoz kap cso lód va a Rad nó ti Mik lós
éle té ről, mun kás sá gá ról és ha lá lá ról
tör té nő mél tó meg em lé ke zés ér de ké -
ben no vem ber 9-ét Rad nó ti-em lék -
nap pá kí ván ják nyil vá ní ta ni. He lye -
sen, hi szen a múlt szá zad po é tá i nak
so rá ban Jó zsef At ti la mel lett ta lán a
leg na gyobb  Rad nó ti  volt;  az,  aki
rend kí vül  gaz dag  ki fe je ző ere jé vel,
eti kai tar tá sá val, sze mé lyes szen ve -
dé sé vel pél dát adott ne künk, a jö vő
nem ze dé ké nek. 

Ki ne is mer né leg szár nya lóbb köl -
te mé nye it s jegy zet fü ze té ben fenn -
ma radt leg szebb ver se it? Ami kor az
em ber  oda ha za  le emel  a  köny ves -
polc ról egy ver ses kö te tet, egy-egy so -
ron ke resz tül át kell, hogy érez ze író -
ja sze mé lyes sor sát, lel ki vi lá gát. 
Ke ve sen tud ják, hogy Rad nó ti –

egy ré gi el ha tá ro zá sát be tel je sít ve –
a krisz tu si kort el ér ve meg ke resz tel -
ke dett, és hogy ke rek het ven esz ten -
dő vel ez előtt – mi előtt be kö vet ke zett
vol na a né met meg szál lás – az evan -
gé li kus egy ház hű fi á nak, a bá tor an -
ti fa sisz ta  po li ti kus nak,  Bajcsy-Zsi -
linsz ky End ré nek a köz ben já rá sá ra
fel men tést ka pott a mun ka szol gá lat
alól. Saj nos csak át me ne ti leg, azon -
ban Rad nó ti szá má ra az a pár hó nap
so kat je lent he tett, te vé keny és ter mé -
keny volt, s együtt le he tett sze re tett
pár já val, Fan ni val.

* * *

Bajcsy-Zsi linsz kyt  mint  rend kí vül
sok ol da lú és ak tív sze mé lyi sé get ér -
de kel te az iro dal mi, mű vé sze ti élet.
Sok mű vésszel, iro dal már ral ápolt ba -
rá ti kap cso la tot, szí vén vi sel te sor su -
kat, új ság ja i nál fog lal koz tat ta is né -
há nyu kat.  Ami kor  sza po rod tak  a
vész ter hes fel le gek, nem ha bo zott se -
gít sé get  nyúj ta ni  a  zsi dó sá gu kért
vagy po li ti kai okok ból ül dö zött író-
új ság író  és  mű vész  is me rő se i nek.
1943-tól kez dő dő en szám ta lan eset -
ben for dul tak hoz zá sé rel me ik kel.
„…igaz ság ér ze tem  és  a  ma gyar

ál lam, a ma gyar nem zet vi lág presz -
tí zsé nek fél té se ál lít oda a szen ve dő

és ül dö zött zsi dók mö gé, mert nem -
ze tem és a ma gyar ál lam ha lá los ve -
sze del mét lá tom a jog egyen lő ség út -
já ról va ló el ka nya ro dá sunk ban, a te -
u ton mód sze rek saj ná la tos el ha ra pó -
dzá sá ban, és egy ben lá za dok az em -
ber te len ség el len… Le he tek én és va -
gyok is jó faj vé dő, mert nem va gyok
haj lan dó meg von ni az em be ri jo go -
kat at tól a nép től, amely a ti zen két
apos tolt ad ta a vi lág nak…”– ír ta ek -
kor tájt.

* * *

A kö zel múlt ban el hunyt Vigh Ká roly
tör té nész től tud juk, hogy kö rül be lül
két száz ra te he tő azon ül dö zöt tek nek
a szá ma, akik nek ér de ké ben Bajcsy-
Zsi linsz ky  el járt  a  kor mány zat nál
vagy  a Ma gyar  Iz ra e li ták  Párt fo gó
Iro dá já nál, amellyel mind vé gig szo -
ros össze köt te tés ben állt. Mint fen -
tebb már em lí tet tük, Rad nó ti is fel -
men tést  ka pott  a  mun ka szol gá lat
alól Zsi linsz ky köz ben já rá sá nak kö -
szön he tő en. A po li ti kus sze mé lye sen
vitt  le ve let  a  had ügy mi nisz ter hez,
amely ben több ne ves köz éle ti sze mé -
lyi ség gel együtt kér te a po é ta le sze -
re lé sét.  (Bajcsy-Zsi linsz ky  mel lett
Ort utay Gyu la, a ki vá ló nép rajz ku -
ta tó volt az, aki Rad nó ti sza ba du lá -
sá ért a leg job ban kar dos ko dott.)

* * *

Kü lö nös vé let len, hogy egy Ba la ton
mel let ti köz ség ne ve Bajcsy-Zsi linsz -
ky és Rad nó ti élet raj zá ba is be ke rült,
ha bár er ről egyi kő jük sem tu dott, no
meg ma nap ság az utó kor sem igen.

A Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um fo tó tá -
rá ban őriz nek egy ér de kes ké pet. A
ré gi, kö zel nyolc van éves fel vé te len a
friss há zas Rad nó ti Mik lós és Gyar -
ma ti Fan ni áll Kő vá gó örs köz pont já -
ban. Két hely bé li szü le té sű iro dal már:
La ka tos Pé ter Pál új ság író-köl tő, va -
la mint Sza lai Im re író-épí tész meg -
hí vá sá ra tar tóz ko dott Rad nó ti és fe -
le sé ge Kő vá gó ör sön 1935. au gusz tus
15-én. 
A kép ből  is ki tű nik, hogy bú csú

volt ép pen a fa lu ban, ami kor len cse -
vég re kap ták a fi a tal nász uta so kat. A
fo tog rá fi át ké szí tő ba rát, Sza lai Im -
re így em lé ke zett vissza: „Kő vá gó örs
fő te rén, a temp lom előtt a fi a tal hit -
ves és Mik lós áll. Kö zöt tük La ka tos
Pé ter Pál kis fia, La ci. A fel vé telt én
ké szí tet tem 1935-ben, ami kor nász -
út juk al kal má ból Rad nó ti ék egy éj -
sza kát ott töl töt tek. Kör mendy asz -
ta los há zá ban alud tak, a Ká li út 39.-
ben, az ut cai ke rí tés mel lett, a ház -
hoz tar to zó ki csiny ke bó dé ban…”
Ked ves és ér de kes tö re dék ez a köl -

tő éle té ből. S im már ta valy ősz óta
en nek  grá nit táb lá ba  vé sett  je le  is
van a te le pü lé sen, pon to san ott, ahol
a kis fo tón áll a köl tő. Ha va la ki Kő -
vá gó örs re té ved, ne fe led jen „el me -
ren ge ni  egy  perc re  e  gaz dag  éle -
ten”… 
Rad nó ti gond ta lan de rűt meg idé -

ző, A la recher che… cí mű ver sé nek
ih le tő je  a  Fan ni val  va ló  ba la to ni
nász út, a kő vá gó ör si em lék, ami kor
a köl tő ba rá tok kal az egyik kő vá gó ör -
si–rév fü lö pi  pin cé nél  bo roz gat tak:
„Ré gi sze líd es ték, ti is em lék ké ne -
me sed tek! / köl tők kel s fi a tal fe le sé -
gek kel ko szo rú zott / tün dök lő asz tal,
ho va csú szol a múl tak iszap ján? / hol
van az éj, ami kor még ví gan szür ke -
ba rá tot  /  it tak  a  für ge  ba rá tok  a
szép sze mü kar csu po hár ból?”

* * *

Kő vá gó örs,  ez  a  Ba la ton-fel vi dé ki
te le pü lés a re for má ció el ső és leg ré -
gibb ágá nak, a lu the ri evan gé li kus ág -
nak ősi fész ke ként volt szá mon tart -
va min dig is. Iga zán szép a hoz zá tar -
to zó Pál kö ve is köz vet le nül a Ba la ton
part ján. Ami kor az 1920-as évek ben
er re té vedt Bajcsy-Zsi linsz ky End re,
tüs tént be le sze re tett a táj ba. Nem vé -
let le nül fo lya mo dott a kő vá gó ör si hi -
va tal hoz igé nyé vel, hogy a vas úti sín
és a tó ál tal kör be zárt kis föld nyel vet
hu szon öt esz ten dő re bér be ve hes se,
rend be hoz has sa, be ül tet hes se gyü -
mölcs fák kal, vi rá gok kal, s haj lé kot is
épít hes sen. Ál ma tel je sült, iga zi pa -
ra di csom má va rá zsol ta ezt a he lyet. 
Sa ját ke zé vel fel épí tett tal pas, tor -

ná cos, nád te tős há za a ma gyar tör -
té ne lem ré szé vé vált, hi szen je les, tör -
té nel met for má ló ven dé gek ke res ték
fel itt, töb bek kö zött olya nok, akik a
nem ze ti szo ci a liz mus el len szer vez -
ked tek;  olya nok,  akik  ül dö zöt tek
vol tak; s olya nok is, akik ül dö zöt te -
ket me ne kí tet tek. 
Bajcsy-Zsi linsz ky het ven esz ten dő -

vel  ez előtt,  1943  nya rán  és  őszén
még itt, Ba la ton mel let ti kis há zá ban
fo gal maz ta  meg  til ta ko zá sa it,  ké -
szült rö vid éle té nek még hát ra lé vő
csa tá i ra, in téz te sok baj ba ju tott ügyét,
s itt gon dol ko dott egy bé kés, él he tő
or szág meg te rem té sé nek esélyeiről.

* * *

Rad nó ti, Bajcsy-Zsi linsz ky és a go -
nosz ság el len te vő vagy azt el szen ve -
dő tár sa ik em lé ke ar ra fi gyel mez tet,
hogy  rend kí vül  fon to sak  a  Bib lia
lap ja i ról is is me re tes felebaráti cse -
le ke de tek, az egy má sért, az el eset teb -
be kért, a te he tet le ne kért, a meg pró -
bál ta tot ta kért va ló ki ál lás – ezek so -
ha sem ve szí te nek ér vé nyük ből…

g KE rE csé nyi Zol tán

Évfordulókapropóján–RadnótirólésBajcsyrólLeleményes
harmóniák

Co rel li: 
Con cer ti gros si Op. 6

A 16–17. szá zad hang sze res mű fa ja,
a con cer to gros so rész ben a can zoné -
ra ve zet he tő vissza. A két he ge dű ből,
csel ló ból és con ti nu ó ból ál ló szó ló -
együt tes nek a tel jes vo nós együt tes -
sel va ló szem be ál lí tá sát Ales sand ro
Stra del la 1680  kö rül  írt  ze ne ka ri
da rab ja i ban al kal maz ta elő ször. Tő -
le szár ma zik a con cer ti no és a con cer -
to gros so el ne ve zés is. Az utób bi te -
hát olyan con cer to, amely ben több
hang szer áll szem ben az együt tes sel.
E ba rokk mű fajt Hän del és Vi val di
mel lett Ar can ge lo Co rel li (1653–1713)
is gaz da gí tot ta – mi több, a con cer -
to gros so mű fa já nak egyik meg ha tá -
ro zó ze ne szer ző jé vé vált.
Mint el is mert szo ná ta szer ző re (el -

ső öt opu sza temp lo mi és trió szo ná -
ta) ha tás sal volt rá – Stra del la mel -
lett – Lully ze ne ka ri fel épí té se és ze -
né je, a las sú-gyors-las sú fel épí tés, a
mél tó ság tel jes pon to zott rit mu sok, a
fran cia ou ver tu re. 

Charles Burney – 18. szá za di nagy
an gol  ze ne tör té nész,  Co rel li  egyik
mél ta tó ja – ír ta a kö vet ke ző so ro kat:
„Co rel li con cer tói, úgy tet szik, bár -
mely más mű vé nél szi lár dab ban áll -
tak el len a kor és a di vat tá ma dá sa i -
nak. Har mó ni á ik oly tisz ták, oly gaz -
da gok, oly kel le me sek, szó la ma ik ban
annyi a vi lá gos ság, az íz lés és a le le -
mé nyes ség,  össz ha tá suk,  ha  nagy
ze ne kar  szó lal tat ja  meg  őket,  oly
fen sé ges, oly ün ne pé lyes és oly fel -
eme lő,  hogy  elő re  le fegy ve rez nek
min den kri ti kát, és el fe led te tik ve -
lünk, hogy eb ből a faj tá ból egy ál ta -
lán lé te zik más ze ne.”
Az  Opus 6 csak  Co rel li  ha lá la

után  je lent  meg  Amsz ter dam ban.
Co rel li mint Ot to bo ni bí bo ros párt -
fo golt ja Ró má ban – az Ac ca de mia
dei Arc adi tag ja ként – he ge dűs ként,
ze ne szer ző ként  te vé keny ke dett.  A
con cer to gros sók nak kö szön he tő en
rend kí vü li  te kin tély nek  ör ven dett.
Leg hí re sebb mű ve i nek pub li ká ci ó já -
ra ne he zen szán ta rá ma gát, ke vés -
sel ha lá la előtt kezd te el a con cer to
gros sók  meg je len te té sé nek  elő ké -
szü le te it.  Vég ren de le té ben  Mat teo
For na ri ra bíz ta mű ve i nek ki adá sát. 
Co rel li con cer to gros só i ban a két

együt tes egy más gon do la ta it is mét li
meg  vagy  vi szi  to vább,  szó la ma ik
tech ni kai  ne héz sé ge  is  nagy já ból
azo nos. 
Az 1–8.,  il let ve a 9–12. con cer to

gros so el té rő tu laj don sá ga i nak az az
oka, hogy az előb bi ek a temp lo mi, az
utób bi ak pe dig a ka ma ra szo ná ta „ki -
ve tí té sei”. A No. 8 g-moll „ka rá cso -
nyi”con cer to gros so is ezen opus ré -
sze, mely nek las sú té te le Co rel li egyik
leg ki emel ke dőbb,  leg im po zán sabb
al ko tá sa.
A Har mo nia Mun di ki adó le me -

zén az En semb le 415 és Chia ra Ban -
chi ni sváj ci he ge dű mű vész ad ja elő
Jes per Ch ris ten sen ve zény le té vel Co -
rel li ba rokk hang sze res mű ve it. 

g HE tEssy Csa ba Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni kővágóörsi nászútjukon Lakatos Péter Pál fiával 1935 augusztusában
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1944. már ci us 19-én a Mar ga ré ta had -
mű ve let tel a ná cik meg száll ták Ma -
gyar or szá got, s ez zel az or szág el ve szí -
tet te füg get len sé gét. Tör té nel mé ben
nem elő ször. A meg szál lás ered mé nye -
ként Ma gyar or szág meg ma radt ön ál -
ló sá gát is el vesz tet te, pol gá ra it gya kor -
la ti lag fog lyul ej tet ték, a né me tek kor -
lát la nul  ér vé nye sít het ték  aka ra tu kat
úgy a kül po li ti ká ban, mint a ma gyar
bel ügyek ben. Már ci us 19-e után fo ko -
zó dott az or szág ki rab lá sa is: Né met -
or szág – ha di köl csön cí mén – szin te
kor lá to zás nél kül szál lí tott el élel mi -
szert és nyers anya got. 
Az or szág telj ha tal mú biz to sa Ed -

mund Ve e sen mayer lett: a szö vet sé ge -
sek és a ten gely ha tal mak kö zött két
éven át hin ta po li ti kát foly ta tó Kál lay
Mik lóst és kor má nyát me nesz tet ték. A
volt ber li ni kö vet, Sztó jay Dö me ve ze -
té sé vel az ide gen ér de ke ket min den -
ben ki szol gá ló kor mányt ál lí tot tak az
or szág élé re. A Ma gyar or szág ra ér ke -
ző Adolf Eich mann irá nyí tá sá val pe dig
meg kezd ték  a  „zsi dó kér dés”  vég ső
meg ol dá sá nak elő ké szü le te it… 
Kü lö nös, de tény, hogy 1938 és 1942

kö zött a ma gyar kor mány és a par la -
ment min den kül ső kény szer nél kül
hoz ta  meg  a  jog fosz tó  zsi dó tör vé -
nye ket,  1941  jú ni u sá ban  „jó szán tá -
ból” ha dat üzent a Szov jet uni ó nak, de
a „zsi dó kér dés” vég ső meg ol dá sá ban
– egé szen az or szág né met meg szál -
lá sá ig – még sem volt haj lan dó a né me -
tek kel együtt mű köd ni!
1944. már ci us 19-ét kö ve tő en a ma -

gyar köz igaz ga tást a né met ha tó sá gok -
nak ren del ték alá, és el ren del ték a zsi -
dók get tó sí tá sát, il let ve a de por tá lá sok
elő ké szí té sét. Há rom hét múl va a zsi -
dó  ma gya rok nak  ki  kel lett  tűz ni ük
mel lük re a sár ga csil la got. 
Né met or szág ból  min den  fel  volt

tér ké pez ve, a ná cik nak nem tet sző sze -
mé lyek tö me ges le tar tóz ta tá sa és de -
por tá lá sa vil lám gyor san meg tör tént. 
A né me tek nek pon tos nyil ván tar -

tá suk volt a zsi dó ma gya rok ról is. A
szé gye nünk az, hogy 440 ezer zsi dó
szár ma zá sú ma gyar ál lam pol gár ha -
lál ba de por tá lá sát (Lea Rosh és Ernst
Jäc kel ada ta) az or szág la kos sá ga lát -
szó lag kö zönnyel vet te tu do má sul. A
csend őr ség és a köz igaz ga tás együtt -
mű kö dé se gyors, szo kat la nul gör dü -
lé keny és túl buz gó volt. A nyár ele jén
már több ma gyar vá ros di cse ke dett az -
zal, hogy „ju denf rei”, az az zsi dó men -
tes. A de por tá lá sok 1944. má jus 15. és
jú li us 10. kö zött le zaj lot tak, a nyár kö -
ze pé re Ma gyar or szág – Bu da pest ki -
vé te lé vel – „zsi dó men tes” lett.

* * *

Min den jó ér zé sű ke resz tény ma gyar -
nak  fáj  az,  amit zsi dó  test vé re ink kel
szem ben  el mu lasz tot tunk.  Er re  ne -
héz tör té nel münk is me re té ben sincs
ment ség.  Nem ze tünk  ön gyil kos sá gi
haj la má nak ször nyű bi zo nyí té ka, ahogy
ha lál ba en ged tük ha zánk zsi dó pol gá -
ra it. Mint ahogy ki csi vel ké sőbb a sváb
ma gya rok kény szer ki te le pí té sét, má -
len kij ro bot ra hur co lá sát vagy a ma gyar

la kos ság  –  Ady End re ki fe je zé sé vel
él ve: kör nye ző „tör pe nem ze tecs kék”
ré szé ről tör tént – el ül dö zé sét, tö me -
ges le gyil ko lá sát is tu do má sul vet tük. 
Ne héz ki mon da ni, de ha ezek a fáj -

dal mas igaz sá gok az eszünk be jut nak,
nem jó ma gyar nak len ni. 
Új ra és új ra fel me rül ben nem a kér -

dés: va jon meg le he tett vol na va la mit
vál toz tat ni? Lett vol na le he tő ség az el -
len ál lás ra egy olyan, Ma gyar or szág nak
ne ve zett gi gan ti kus kon cent rá ci ós tá -
bor ban, amely nek kre ma tó ri u mai az or -
szág tól több száz ki lo mé ter re füs töl tek?

* * *

Vol tak az em ber hez mél tó vá lasz nak
szép és ne mes pél dái is. Csak sa ját csa -
lá dom ból in dul ha tok ki: cuk rász mes -
ter nagy apám nem en ged te Ste in beck
Má tyástel vi tet ni. Ő er ről so ha nem be -
szélt, csak Ma tyi, aki a te me té sén meg -
si rat ta a „fő nök urat”. Ár va zsi dó fiú volt,
aki nagy apá mat ap já nak te kin tet te. 
A ma gyar nép nem örült a né met

meg szál lás nak. Wolf La jos, a ké sőb bi
evan gé li kus püs pök már ci us 19-én –
til ta koz va a né met meg szál lás el len –
Or dass ra vál toz tat ta a ne vét. Meg al -
ku vást nem is me rő, mé lyen hu má nus
sze mé lyi sé gé vel  a  kom mu nis ta  re -
zsim sem bol do gult. Ősi cip szer fa mí -
lia sar ja volt, amely nek tag jai év szá za -
do kon ke resz tül hű ek vol tak Ma gyar -
or szág hoz. Ké sőbb részt vál lalt Bu da -
pes ten szá mos zsi dó buj ta tá sá ban és
meg men té sé ben. (A né met meg szál -
lás nap já tól Tol na és Ba ra nya me gye
né met fal va i ban min den is ten tisz te let
vé gén a ma gyart him nuszt ját szot ták!)
Mél tat la nul me rült fe le dés be Alapy

Gás pár ko má ro mi pol gár mes ter em -
lé ke, aki nek mon dá sa szál ló igé vé vált.
„Én  es küt  tet tem  rá,  hogy  min den
pol gár ügyét egy for mán szol gá lom” –
mon dot ta, és vá ro sá ban meg ta gad ta a
zsi dók de por tá lá sát. A nyi la sok 1944.
ok tó ber 17-én tar tóz tat ták le zsi dó pár -
to lás vád já val, majd zsi dó pol gár tár sa -
i val  együtt  zár ták  mar ha va gon ba,
amely nek  vég ál lo má sa Da chau  volt.
Ott mint a 136 708-as szá mú fo goly halt
már tír ha lált 1945. feb ru ár 5-én, hat van -
öt éves ko rá ban. Ál dott em lé két Ko má -
rom ban ut ca név táb la őr zi.

* * *

Ma re ne szán szu kat élik a má so dik vi -
lág há bo rú val, il le tő leg a ho lo kauszt tal
fog lal ko zó ki ad vá nyok. Fon tos for rá som
Ch ris ti an Ger lach és Götz Alykö zö sen
írt, Das letz te Ka pi tel cí mű  köny ve,
amely ma gya rul is meg je lent (Az utol -
só fe je zet – Re ál po li ti ka, ideo ló gia és a
ma gyar zsi dók le gyil ko lá sa 1944/1945.
Nor an, Bu da pest, 2005). Ez a könyv a
ma gyar or szá gi zsi dó ság de por tá lá sá val
fog lal ko zik. (Meg győ ző dé sem, hogy a
ma gyar ho lo kauszt ról ob jek tí ven csak
kül föl di szer ző ír hat. Hang sú lyo zom:
nem vád lón, ha nem ob jek tí ven.)
A szer zők meg ál la pít ják, hogy már -

ci us kö ze pé től a ma gyar ál lam min den
hó nap ban két száz mil lió pen gőt volt
kö te les fi zet ni a meg szál lók nak. Ezt az
össze get a Sztó jay-kor mány az el kob -

zott zsi dó va gyon ma gya rok nak tör -
tént el adá sá ból („ma gya ro sí tá sá ból”)
fe dez te. Vagy is a zsi dók ér té ke it a né -
me tek nem vit ték ki, mint más meg -
szállt or szág ban tet ték, ha nem mi u tán
a ma gya rok el kó tya ve tyél ték egy más
kö zött, az így be sze dett pénz ből fi zet -
tük a ha di sar cot. 
Az idé zett könyv 2002-es ki adá sát

kö ve tő saj tó vissz hang és az el adott pél -
dá nyok ha tá sá ra Aly most már egye -
dül ír ta meg a foly ta tást Hit ler nép ál -
la ma cím mel.  Eb ben  vá laszt  ke res
ar ra, hogy a né me tek több sé ge mi ért
tar tott ki a leg vég ső kig Hit ler és a Har -
ma dik Bi ro da lom mel lett. 
A két könyv ha tal mas anya got dol -

go zott fel. Ami szá munk ra ér de kes és
el gon dol kod ta tó, hogy e két – nem zet -
kö zi  el fo ga dott sá got  nyert  –  könyv
Hor thy Mik lóst egy ál ta lán nem ne ga -
tí van íté li meg, sőt ki eme li, hogy a kor -
mány zó kö ve tel te a de por tá lá sok meg -
szün te té sét, mi u tán a pá pa, Roo se velt
ame ri kai el nök és a svéd ki rály is til -
ta ko zott. Nem hi szem, hogy a ren del -
ke zés re ál ló do ku men tu mo kat té ve sen
in terp re tál ták vol na.
A nyi las párt ha ta lom ra ke rü lé sé vel

(1944. ok tó ber 15-én) el sza ba dult a po -
kol. A ná cik Ma gyar or szág meg szál -
lá sa kor még hit tek a há bo rú meg nye -
ré sé ben, de Ro má nia ki vá lá sá val ez a
re mény tel jes ség gel szer te fosz lott. Az
ad dig  vé dett  bu da pes ti  zsi dó kat  is
de por tál ni  akar ták,  il let ve  haj tot ták
ma guk előtt nyu gat ra. 
Zsi dók  rej te ge té sé ért  ha lál bün te -

tés járt. Ilyen íté let pe dig volt – még -
pe dig  szá mos!  Pél dá ul  id. Bre u er
György gaz da sá gi  igaz ga tó  ese té ben
Brenn berg bá nyán, ami kor Vajk (Weisz)
Ar túrtés még két ba rát ját rej tet te el. Az
íté le tek  egy  ré szé nek  vég re haj tá sá ra
azon ban már nem volt idő. 

* * *

A het ven év vel ez előt ti ese mé nye ket
nem tud juk meg nem tör tént té ten ni.
De tar to zunk a zsi dó ma gya rok nak és
min den  hon fi tár sunk nak  annyi val,
hogy lel ki is me re tün ket vég re meg vizs -
gál juk, ön ma gunk kal szem be néz zünk,
és  ke resz té nyek hez  mél tón  bűn bá -
na tot tart sunk. 
Tud nunk  kell  min dent  a  ho lo -

kauszt ról, és so ha nem sza bad el fe lej -
te nünk  az  ál do za tok  em lé két! Mert
meg bo csá ta ni le het, de fe lej te ni nem!
Ilyen ér te lem ben a tör té ne lem va ló ban
„az élet ta ní tó mes te re”. Ha nem be szé -
lünk ró la, ak kor a ször nyű sé gek is mét
meg tör tén het nek. Aki nem is me ri a
tör té nel met, az el kö vet he ti a múlt nak
ugyan azo kat a hi bá it és bű ne it. 
1944. már ci us 19-én a né met meg -

szál lás sal  ha zánk  ki szol gál ta tot tá,  a
nagy ha tal mak já ték sze ré vé lett. Ki szol -
gál ta tott sá gunk lé nye gé ben az oro szok
ki vo nu lá sá ig,  pon to sab ban  az  el ső
sza bad vá lasz tá so kig (1990. áp ri lis 8.)
tar tott. Vagy is 1944-től 1990-ig „kí vül -
ről” mond ták meg ne künk, hogy mi
volt a tör té nel münk, s hogy mi a dol -
gunk a vi lág po li ti ká ban. 
Meg győ ző dé sem,  hogy  ezért  van

ma ká osz a fe jek ben. Több ge ne rá ció
is fel nőtt, amely nek nincs re á lis tu dá -
sa er ről a kor szak ról. A tör té né szek
dol ga ezt tisz táz ni, ér té kel ni, nem a po -
li ti ku so ké. Hogy dol go za tom mal ma -
gam is ef fé lé re vál lal koz tam, azt azért
te szem, mert már él tem ak kor, lát tam
az em be ri gőg és go nosz ság tom bo lá -
sát, a ki szol gál ta tot tak nyo mo rú sá gát,
mi köz ben ma gam ér zel mi leg min dig
az  el eset tek,  a  ki szol gál ta tot tak  és
meg alá zot tak ol da lán áll tam.

g Ma ko vitz ky Jó zsEf 
(Hei del berg)

Tégyengem,uram,békeköveteddé

Ami kor el ol vas tam, hogy 2014 az el -
ső vi lág há bo rú, a né met meg szál lás
és  a  ma gyar  ho lo kauszt  em lék éve
lesz, azon nal az evan gé li kus Bajcsy-
Zsi linsz ky End re ne vét  ke res tem  a
köz le mény ben.  Mind hi á ba.  Pe dig
ha lé te zik arc, amely eme év for du lók -
hoz tár sít ha tó, ak kor az az ő ar ca!
A vi lág há bo rú ki tö ré se kor ti zen -

nyolc esz ten dős volt. Azon nal front -
szol gá lat ra je lent ke zett, a há bo rú ból
pe dig vi téz sé gi ér de mek kel tért 
ha za. A ha zá ját fél tő és vé -
de ni aka ró har cos fi a tal em -
ber szin te tör vény sze rű -
en kö tött ki az Éb re dő
Ma gya rok Egye sü le té -
ben. De ke vés olyan
em ber akadt ak -
ko ri ban, aki
annyi ra ér zé ke -
nyen re a gált vol na
a ha zai po li ti ka
tör té né se i re,
mint ő, ami ből
az is kö vet ke zett,
hogy po li ti ka i lag
ki nőt te ezt a szél -
ső jobb moz gal -
mat, és egy re in -
kább a nem ze ti
füg get len ség, a
de mok rá cia és a szo ci á lis
igaz sá gos ság hár mas
csil lag za ta ve zé rel te. 
Nem is me rek olyan em -

bert a két há bo rú köz ti ma gyar vi lág -
ból, aki annyit dol go zott vol na em beri
és  po li ti ku si  ar cu la tá nak  ala kí tá sán,
ben ső je épí té sén, vagy is sze mé lyi sé gé -
nek egye tem le ges  fej lesz té sén, mint
Bajcsy-Zsi linsz ky End re. Így ju tott el
a Már ci u si Front igen lé sé ig, a ben ne
részt ve vő kom mu nis ták har cos társ -
ként va ló el fo ga dá sá ig, no ha az ő ter -
mé sze tes po li ti kai kö ze ge a ku ruc ha -
gyo má nyo kat őr ző kis gaz da-tár sa da -
lom volt: Tar pa és De recs ke. A nem -
ze ti füg get len ség min den nél előbb re
va ló esz mé je moz gat ta ak kor is, ami -
kor re vol ver rel fo gad ta la ká sá ban a né -
met meg szál ló kat, ak kor is, ami kor el -
vál lal ta a ma gyar nem ze ti el len ál lási
moz ga lom ve ze té sét, és ak kor is, ami -
kor tu da to san, szik la szi lárd meg győ -
ző dés sel ment az akasz tó fa alá.
Nincs még egy po li ti kai sze mé lyi -

ség, aki egye sí te né ma gá ban a vi lág -
há bo rús ve te rán, a sze mé lyes el len -
ál lás, a kö zös sé gi el len ál lás és a nem -
ze ti  már tír  fo gal mát.  Ezért  mon -
dom, hogy 2014 ar ca csak is Bajcsy-
Zsi linsz ky End re le het.
Iga zi ma gyar sors az övé! A nyílt,

egye nes jel le mű, ge rin ces, kö vet ke -
ze tes po li ti kus va ló já ban egyik ol dal -
nak sem kel lett. Sem a jobb ol dal nak,
sem a bal ol dal nak. A bal ol dal szá má -
ra Áchim-gyil kos  volt,  a  jobb ol dal
szá má ra gya nús el len zé ki, örök el len -
ál ló, kom mu nis ták kal cim bo rá ló, bi -
zony ta lan po li ti kai eg zisz ten cia. 
Ezért az tán mind ed dig csak egyet -

len egy  szer, ’45 ke gyel mi pil la na tá ban
tör tént meg ve le, a ha lá la után, hogy
– párt ál lás tól füg get le nül – nem zeti
hős ként ün ne pel ték. Ka pott dísz te -
me tést, ka pott egy ut cát, az tán sem -
mi.  Szin te  sem mi. Oly kor  egy-egy
pro to kol lá ris  mon dat.  De  szob rot
még vé let le nül sem ka pott. S ami kor
vég re, szü le té sé nek szá za dik év for du -
ló ja al kal má ból szob rot kap, alig te lik
el né hány év, és szob rát ki pa te rol ják
a  fő vá ros ból,  s me het az  Is ten há ta
mö götti Tar pá ra, a sír ja mel lé, a kis -
gaz da ku ru cai kö zé.

Vol na  ne kem  egy  tisz te let tel jes
ja vas la tom,  elő re te kint ve  már ci us
19-re, a meg szál lá si em lék mű ava tá -
sá ra,  hall ják meg  az  il le té ke sek,  és
hall ja meg  a  nagy ér de mű  köz vé le -
mény: hoz zák fel Tar pá ról Bajcsy-Zsi -
linsz ky End re szob rát, és he lyez zék
a ter ve zett em lék mű mel lé, köz vet -
le nül mel lé! Mert így tel je sed het ne ki
az a kon cep ció, amely – fel té te le zé -

se im sze rint – a meg szál lá si em lék -
mű fel ál lí tá sát ösz tö nöz te. 
Ez zel a lé pés sel a ter ve zett em lék -

mű kö rü li os to ba vi ta is csil la pul hat -
na, már csak azért is, mert az úgy ne -
ve zett Hor thy-kor sza kot, a két há bo -
rú kö zöt ti ma gyar vi lá got leg in kább
Bajcsy-Zsi linsz ky  alak já val,  po li ti -
kai sze mé lyi sé gé vel le het ár nyal tan
vagy ha úgy tet szik: két ol da lú an ér -
tel mez ni. Mert ő örök el len zé ke volt
a Hor thy-vi lág nak, de nem a li la és
vö rös bal ol dal plat form já ról, ha nem
a nem ze ti  füg get len ség,  a  pa raszt-
pol gá ri (kis gaz da-) de mok rá cia és az
örök ké ér vé nyes szo ci á lis igaz sá gos -
ság je gyé ben. E kö ré az alap ál lás kö -
ré, úgy vé lem, szé les nem ze ti egyet -
ér tés szer ve ződ het. Eb ben ki egyez -
het né nek bal ol da li ak és jobb ol da li ak
egy aránt. 
Még szebb vol na, ha a tar pai szob -

rot, a Par la ment ben ülő Zsi linsz kyt
áb rá zo lót  ere de ti  he lyé re,  a  De ák
tér re hoz nák vissza, a Sza bad ság té -
ri  em lék mű mel lé  pe dig  egy olyan
szo bor ke rül ne, amely Zsi linsz kyt el -
len ál ló ként, a né met meg szál lók el -
le ni tűz harc köz ben áb rá zol ná, mert
bár Bajcsy-Zsi linsz ky End re ki emel -
ke dő par la men ti kép vi se lő volt, aki
nem egy szer egy szál ma ga kép vi selt
va la mi lyen fon tos ügyet a Ház ban,
élet ele me még is az örö kös cse lek vés
és a te vő le ges el len ál lás volt. 
Nem tu dom, mi lyen mű so rok kal

ké szül nek már ci us 19-ére a te le ví zi -
ók és a rá di ók, de egyet ké rek tő lük:
eb ből az al ka lom ból ne fe led jék fel -
ra gyog tat ni a ma gyar po li ti ka egyik
leg tün dök lőbb  bal sor sú  csil la gát,
Bajcsy-Zsi linsz ky End rét.
A meg szál lá si em lék mű lét re ho zá -

sá nak öt le te nagy sze rű gon do lat volt,
bár ki  le gyen is az ér tel mi szer ző je.
Most  már  csak  azt  kel le ne  el ér ni,
hogy ez az em lék mű va ló ban a nem -
ze ti köz meg egye zés kí vá na tos em lék -
mű ve is le gyen egy szer s mind.
Is ten ad ja, hogy így le gyen!

g Gő dény End rE (Budapest)

Legyen2014arca
Bajcsy-ZsilinszkyEndre!
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b A na pok ban több olyan do ku men tu mot is kap tam, me lye ket né mely kö -
rök bi zo nyá ra a leg szí ve seb ben meg sem mi sí te né nek. Az egyik meg sár -
gult do ku men tum sal gó tar já ni zsi dó test vé re ink get tó sí tá sá ról szól. Nem
csak az a tény fel há bo rí tó, hogy ki zá ró lag ti lal ma kat tar tal maz: a ré szük -
re ki je lölt te rü le ten lak hat tak, a fő ut cán nem köz le ked het tek… Ami ta -
lán még al ja sabb, hogy akik se gí te ni akar tak – mert vol tak ilye nek! –,
azok sem te het ték meg: „A zsi dók ál tal la kott ut cá kon nem zsi dók nem
köz le ked het nek, a zárt te rü let re be nem lép het nek. Akik ezt meg sze gik,
100 pen gő ig ter jed he tő en pénz bün te tés sel bün tet he tők.” A má so dik do -
ku men tum dr. Kol tai Er nő úr nak, Lo sonc vá ros pol gár mes te ré nek szól.
Tár gya a zsi dók get tó sí tá sa. Ti pi kus ukáz a né me tek ré szé ről.
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b Már ci us 20-án lesz ke rek száz -
húsz esz ten de je an nak, hogy a
ha zá ért, a ma gyar nép füg get len -
sé gé nek és sza bad sá gá nak ki ví -
vá sá ért egy éle ten át küz dő Kos -
suth La jos el ha lá lo zott. Ham vai
1894. áp ri lis 1-je óta a Ke re pe si
te me tő ben nyu gosz nak. 

So kat el árul az élő Kos suth-tisz te let -
ről, hogy a „vi lág de mok rá cia élen já -
ró har co sai” kö zött,  a wa shing to ni
Ca pi to li um ban is he lyet ka pott mell -
szob ra. Ki tud ja, há nya dik ez a ne ki
ál lí tott em lék je lek so rá ban. 
Az  el ső Kos suth-szob rot  egyéb -

ként a Ba la ton mel lett, Si ó ma ro son
ál lí tot ták fel Kos suth ha lá la után há -
rom hó nap pal „A ma gyar sza bad ság -
harc leg na gyobb apos to lá nak a si ó -
ma ro si  fel sza ba dí tot tak”  fel irat tal.
Leg utóbb  pe dig  ta valy  de cem ber -
ben a du nán tú li Ne messza ló kon, a
he lyi  re for má tu sok  temp lo má nak
hom lok za tán  he lyez tek  el  em lék -
táb lát a fa lu ’48-as hon vé de i nek tisz -
te le té re, a táb la fel irat meg fo gal ma zá -
sa sze rint a 165 esz ten de je Kos suth
La jos zász lói alá állt hő sök em lé ké -
re. Idén a meg úju ló fő vá ro si Kos suth
té ren, a ma gyar par la ment te kin té lyes
épü le te mel lett ál lít ják fel új ra an nak
a  Kos suth-em lék mű nek  a  má sát,
amely nek 1927-es fel ava tá sa óta vi se li
Kos suth ne vét az Or szág ház előt ti tér. 
Az evan gé li kus nak ke resz telt Kos -

suth ne vét a ha zai pro tes tán sok min -
dig arany be tű vel ír ták, a „ma gya rok
Mó ze se”  ha son lat  is  temp lom ban
hang zott el el ső ként. 

pro tes táns in dít ta tás
„Kos suth kul tu sza 1848 őszé re alap -
vo na la i ban ki ala kult nak te kint he tő.
A »folk lo ri zá lás ban« már ak kor – és
rész ben ké sőbb is – je len -
tős sze re pet ját szott a pro -
tes táns  pap ság,  amely  a
nagy részt ír ni-ol vas ni nem
tu dó né pes ség hez pré di ká -
ci ó in át el jut tat ta Kos suth
is te ni  ma gas ság ba  emelt
kép ze tét…”  –  ír ja  a  Kos -
suth-kul tuszt be mu ta tó ta -
nul má nyá ban Gerő And rás
tör té nész.
De mit is kell tud nunk

pon to san  er ről  a  kul tusz
tár gyá vá vált sze mé lyi ség -
ről, er ről a hal ha tat lan szel -
le mű,  zemp lé ni  szár ma -
zá sú evan gé li kus fér fi ú ról?
„Én ma gam a szü lék től

1802-ben szü let tem Zemp -
lén me gyé ben, Mo no kon,
hol  atyám  if jú ko rá ban  a
gróf And rássy csa lád ura -
dal mi ügy vé de volt… Em lék szem az
ara nyo zott, réz csa tos nagy bib li á ra,
mely ből szo kás volt atyám há zá nál
va sár na pon ként né hány fe je ze tet fel -
ol vas ni s egy-egy zsol tárt el éne kel ni,
s mely be az én s nő vé re im szü le tés -
nap jai, a ke resz te lés ada ta i val, ősi szo -
kás  sze rint  be  vol tak  je gyez ve.  A
szü le im irán ti ke gye let nél fog va erek -
lyé ül be csül ném ezen réz csa tos bib -
li át, ha meg vol na. De nincs. El pusz -
tult az is vi ha ros éle tem fer ge te ge i -
ben, mint sok egyéb, mi re ész és szív
be cset  he lyez tek…”  –  ve ti  pa pír ra
szü le té sé ről, csa lá di kö tő dé se i ről.
A  pro tes táns  füg get len sé gi  ha -

gyo má nyo kat őr ző ne me si-ér tel mi -
sé gi csa lád gyer me ke éle té nek hu sza -
dik évé re már ügy vé di ok le ve let sze -
rez. Előbb Zemp lén me gyé ben foly -

tat ügy vé di gya kor la tot, majd Sá tor -
al ja új hely fo gad ja vá ro si ügyé szé vé.
Ek kor tájt kap cso ló dik be a po li ti kai
élet be  is  a  Zemp lén  me gyei  köz -
gyű lé sen a saj tó sza bad ság té ma kö ré -
ben el mon dott be szé dé vel.
1832-től négy éven át mint a tá vol

lé vő fő ren dek kö ve te vesz részt az or -
szág gyű lé sen. Köz ben – il le gá li san –
szer kesz ti a kéz ira tos Or szág gyű lé si
Tu dó sí tá so kat, 1836-tól pe dig – fittyet
hány va a köz ben egy re fo ko zó dó ti -
lal mak ra, zak la tá sok ra – a Tör vény -
ha tó sá gi Tu dó sí tá so kat mind ad dig,
amíg 1837 má ju sá ra le nem tar tóz tat -
ják, s négy év nyi sza bad ság vesz tés re
el nem íté lik. A bör tön azon ban a tu -
dás „fel leg vá ra” lesz szá má ra, ek kor
ta nul meg an go lul. 
Mi u tán or szág gyű lé si nyo más ra –

kü lö nö sen De ák Fe renc am nesz tia kö -
ve te lé se i re  –  1840.  má jus  10-én
vissza nye ri  sza bad sá gát,  át ve szi  a
Pes ti Hir lap szer kesz té sét; ez zel a re -
form esz mék, a nem ze ti ér dek egyez -
te tés leg el ső hir de tő jé vé vá lik. E lap
ol da la in, il let ve szá mos röp irat út ján
foly tat vi tá kat Szé che nyi vel. Ju hász
Gyu la köl tői sza va i val él ve Kos suth
La jos ek kor tájt szü le tett ve zér lő cik -
kei a sza bad ság föld jé re vi szik a ma -
gyar sá got, és a li be rá lis re form el len -
zék nek hal lat la nul nagy bá tor sá got
te rem te nek a to váb bi küz del mek hez. 
A fé nyes kor szak a Pes ti Hir lap nál

1844-ig tart. De Kos suth a tit kos rend -
őr ség nyo má sá ra sem áll le, sze re pet
vál lal a Ma gyar Ke res ke del mi Tár sa -
ság és a Gyár ala pí tó Tár sa ság lét re ho -
zá sá ban. Ő lesz a Véd egy let ügy ve ze -
tő igaz ga tó ja, va la mint egyik fő kez -
de mé nye ző je az El len zé ki Párt el in -
dí tá sá nak s a párt prog ram ja meg fo -
gal ma zá sá nak. Ez zel egy ide jű leg szá -
mos cik ket ír, me lyek ben köz te her vi -
se lést és ál la mi kár pót lás sal örök vált -
sá got kö ve tel – ezek sor sa a be til tás.

Az  utol só  ren di  or szág gyű lés re
Pest me gye kö ve té vé vá laszt ják. Ter -
mé sze te sen ek kor – 1847 no vem be -
ré ben – még sem ő, sem kö vet tár sai
nem sej tik, hogy ez lesz az utol só ren -
di or szág gyű lés. Sem Kos suth, sem
nagy  po li ti kai  el len fe le,  Szé che nyi
nem  lát hat ja  elő re,  hogy  alig  pár
hó nap múl va Ma gyar or szág ra is el -
ér ke zik  az  a  for ra dal mi  hul lám,
amely nek ha tá sá ra egy csa pás ra meg -
va ló sul nak majd azok a re form tö rek -
vé sek,  ame lyek ről  annyi  vi ta  folyt
hosszú idő kön át. 

for ra dal mi sze rep vál la lá sok
Kos suth már ci us 3-án ke mény be -
széd ben os to roz za a bé csi kor mányt.
„Emel jük fel po li ti kán kat a kö rül mé -
nyek szín vo na lá ra” – hir de ti, s min -

den gaz da sá gi prob lé má ért a ha tal -
mat  te szi  fe le lős sé. Ön ál ló ma gyar
pénz ügyi  rend szert  kö ve tel  a  ne -
mes ség meg adóz ta tá sá val, az úr bé -
ri ter hek meg szün te té sé vel, egyen lő
po li ti kai jo go kat a vá ro si kö zép osz -
tály nak és az úr bé res pa rasz tok nak,
a csá szá ri-ki rá lyi had se reg át szer ve -
zé sét a ma gyar nem ze ti ér de kek nek
meg fe le lő en,  va la mint  a  kor mány
fe le lős sé té te lét s azt, hogy az oszt -
rá kok is kap ja nak új al kot mányt. 
Fel ira ti  be szé dei  mind  nép sze -

rűb bé te szik, s ami kor már ci us 15-én
az  át ala ku lás  ered mé nye it  rög zí tő
tör vé nyek hez ki kény sze rí tő hoz zá já -
ru lá sért Bécs be uta zik kül dött sé ge
élén, száz ez res tö meg fo gad ja. A bé -
csi ek  úgy  ér zik,  ne ki  kö szön he tik,
hogy vég re al kot mányt kap hat nak. A
lel kes pol gá rok ki fog ják hin ta já ból a
lo va kat, és ma guk húz zák to vább. 
Eköz ben az if jak Pes ten is a tet tek

me ze jé re lép nek. Meg szü le tik a ti zen -
két pont, győz a for ra da lom, s nem -
so ká ra rév be ér a pol gá ri át ala ku lás,
mely nek tör vé nyei meg sza vaz ta tá sá -
ban Kos suth dön tő be fo lyás sal bír. Az
el ső fe le lős ma gyar kor mány pénz -
ügy mi nisz te re ként össze ál lít ja az or -
szág el ső költ ség ve té sét, ki bo csát ja az
ön ál ló ma gyar pénzt (ké sőb bi el ne -
ve zés sel Kos suth-ban kót), majd jú -
li us kö ze pén az or szág gyű lés előtt fel -
tár ja az or szág fe nye ge tett hely ze tét:
200 ezer ka to ná ra, 42 mil lió fo rint -
ra van szük ség a hon vé del mé re. 
„Meg ad juk!” – szól egy em ber ként,

ki tö rő lel ke se dés sel az or szág gyű lés
vá la sza.

A sza bad ság harc élén
Szep tem ber re már min den ki előtt bi -
zo nyos sá vá lik, hogy ha a nem zet él -
ni akar, ha meg akar ja őriz ni a for ra -
dal mi vív má nyo kat, ak kor nem pi po -
gyás ko dó,  al ku do zó  po li ti kát  kell

mű vel ni, ha nem bi zony fegy vert kell
ra gad ni. 
„Mit lá ta pró fé tai lel kem elő re, / S

még több, ami jő, / Mit még ad az is -
ten, a nem ze tek őre…” – ír ja ek kor -
tájt Pe tő fi Meg jött az idő cí mű köl te -
mé nyé ben.
Rö vi de sen el is ér ke zik az idő, s el -

kez dő dik az ön vé del mi harc. A kor -
mány le mond, Kos suth pe dig el vál -
lal ja az Or szá gos Hon vé del mi Bi zott -
mány ve ze té sét. Hí vó sza vá ra özön -
le nek a nép lel kes fi ai, ki gya log, ki ló -
há ton, ki ki egye ne sí tett ka szá val, ki
va dász fegy ver rel. Meg is hoz za gyü -
möl csét az el szánt ság. Pá koz don a
csá szá ri-ki rá lyi ne héz lo vas ság ro ha -
ma meg tö rik a ma gyar üte gek tü zé -
ben,  s  „Fut  Bécs  fe lé  Jel la csics,  a
gyá va…” 

Ozo rá nál szü le tik az el ső ko moly
győ ze lem: a ki lenc ezer fő nyi hor vát
had osz tály  Gör gey–Perczel–Csa pó
csa pa tai előtt le te szi a fegy vert. 
Pár hó nap múl va, 1849 feb ru ár já -

nak vé gén vi szont Ká pol ná nál a ma -
gyar hon véd se re get éri sú lyos ve re -
ség. Csak a gyors vissza vo nu lás me -
ne kí ti meg őket a ha tal ma sabb vesz -
te sé gek től. Win dischgrätz ha mar já -
ban je len ti is büsz ke győ zel mét: „a lá -
za dó hor dá kat iszo nyú mennyi ség -
ben pusz tí tot ta el”. En nek hí ré re Fe -
renc Jó zsef ki bo csát ja az ol mü tzi al -
kot mányt.
A  szo mo rú  ká pol nai  vesz te ség

után Kos suth meg te kin ti a csa ta te ret,
és  a  száj ha gyo mány  sze rint  imát
mond a kö zel öt száz el esett hon véd
fris sen han tolt sír hal ma fe lett. Er ről
meg ha tó  áb rá zo lá sú,  több szö rö sen
sok szo ro sí tott olaj nyo mat is fenn ma -
radt,  il let ve  fenn ma radt  ma gá nak
az imá nak a szö ve ge is, amely azon -
ban csak a nép ha gyo mány sze rint tu -
laj do nít ha tó  Kos suth nak  –  va ló di
szer ző je Ro boz Ist ván kor mány biz to -
si tit kár volt. 

Kény szer lé pé sek
Kos suth a Ma gyar or szág kü lön ál lá -
sát és te rü le ti egy sé gét sem mi be ve -
vő,  úgy ne ve zett  „okt ro jált”  al kot -
mány ra  vá la szul  a  Habs burg-ház
trón fosz tá sát  ja va sol ja,  me lyet  az
or szág gyű lés – 1849. áp ri lis 14-én –
egy sé ge sen meg is sza vaz, akár csak
Kos suth kor mány zó-el nök ké vá lasz -
tá sát. A deb re ce ni  szó szék re  lép ve
hang sú lyoz za: „…el ér ke zett a perc,
mi dőn Ma gyar or szág nak sza bad dá,
füg get len né kell len nie – el ér ke zett
a  perc, mi dőn Ma gyar or szág nak  s
kü lö nö sen  a nem zet  kép vi se lő i nek
kö te les sé ge Is ten, a vi lág, Eu ró pa és
a nép előtt ki mon da ni, hogy sza ba -
dok, füg get le nek len ni aka runk.”

Ez után vé res idő szak
kö vet ke zik. Jú ni us kö -
ze pén  kö zel  két száz -
ezer orosz tör be az or -
szág ba, s a ma gyar ve -
ze tés kép te len a tar tós
el len ál lás ra  kel lő  lét -
szá mú  fegy ve res  erőt
ál lí ta ni. A két nagy ha ta -
lom össze fo gá sa meg -
pe csé te li  a  sza bad ság -
harc sor sát. 
Kos suth a re mény te -

len hely zet ben a pol gá -
ri és a ka to nai ha tal mat
– 1849. au gusz tus 11-én
–Gör gey re hagy ja, aki
rá két nap ra fel-du nai
se re gé vel  fel té tel  nél -
kül  te szi  le  a  fegy vert
Vi lá gos nál, Kos suth pe -
dig kí sé re té vel el hagy -

ja  az  or szá got.  Me ne kü lé sét  egy
evan gé li kus lel kész fia, Kmety György
és had tes te biz to sít ja. Az  a Kmety
György, aki szűk két hó nap pal előt -
te még pá lya fu tá sá nak leg fé nye sebb
győ zel mét arat ta Csor ná nál, s aki vi -
szont ha ma ro san már Isz mail né ven
a tö rök had se re get erő sí ti… (Te gyük
hoz zá, hogy Kmety – a köz hi e de lem -
mel el len tét ben – so ha sem tért át az
isz lám ra, Kos suth hoz ha son ló an éle -
te vé gé ig meg ma radt ma gát evan gé -
li kus nak val ló ke resz tény nek.) 

hon ta la nul is hí ven
Kos suth  au gusz tus  kö ze pén  tö rök
föld re lép. Hát ra van fé sül ve a ha ja,
le van vág va a sza kál la, a me ne kült
ka to nák nem is me rik fel, a tá bor no -
kok  fel mond ják  ne ki  az  en ge del -

mes sé get. Bem és Perczel is le gyáváz -
za. De a volt kor mány zó-el nök mind -
ezek el le né re ke zé ben akar ja tar ta ni
az  emig rá ci ót,  mert  azt  sze ret né,
hogy ha eb ből az emig rá ci ó ból ütő ké -
pes, egy sé ges do log len ne, nem pe -
dig egy kis sze rű – Ka to na Ta más tör -
té nész  sza va i val  él ve  –,  ve sze ke dő
„hó lya gok” gyü le ke ze té vé si lá nyu ló
va la mi.  És  Kos suth  meg szer ve zi… 
Ma, 2014-ben ta lán fon tos rá mu -

tat ni,  hogy  Kos suth  üres  zseb bel
hagy ta el Ma gyar or szá got. Pe dig ott
le he tett vol na az egész ma gyar kincs -
tár a zse bé ben…
Előbb Vi din ben,  Sum lá ban,  Kü -

tahyá ban él, egé szen ad dig, amíg – az
ame ri kai  kong resszus  ha tá ro za ta
nyo mán – 1851. szep tem ber 11-én egy
ame ri kai ha di ha jó fel nem ve szi a fe -
dél ze té re.
Ang lia, majd Ame ri ka  lesz nagy

vissz han got ki vál tó elő adó kör út ja -
i nak ál lo má sa. Az után 1859-ben Pá -
rizs ban – Ma gyar Nem ze ti Igaz ga tó -
ság né ven – meg ala pít ja az emig ráns
ma gyar  kor mányt,  ki dol goz za  az
egyen ran gú du nai né pek de mok ra -
ti kus  ál lam szö vet sé gé nek,  a Du nai
Kon fö de rá ci ó nak a ter vét. 
Alig ha  meg le pő,  hogy  Kos suth

ha tá ro zot tan fel lép a ma gyar–oszt -
rák ki egye zés el len. 1867. má jus 22-
én ugyan csak Pá rizs ban kel te zi De -
ák Fe renc hez írt „Cas sand ra-le ve lét”. 

Sza bad György tör té nész  1994-
ben meg je lent kö te té ben úgy fo gal -
maz, hogy Kos suth „a le he tő sé gek el -
mu lasz tá sát és az ál ta la vesz tes je lölt -
nek  te kin tett  Habs burg-ha ta lom -
mal kö tött ki egye zést – át me ne ti nek
mi nő sí tett meg szi lár du lá sa el le né re
– vég ze tes nek ítél te, s a ma gyar ság -
nak az együtt élő és a szom szé dos
né pek kel va ló meg egye zést aján lot -
ta.  Üze ne te i nek  a  vég na pig  meg
nem sza ka dó so ro za tá val a nem ze ti
és de mok ra ti kus tö rek vé sek egy be -
öt vö zé sét és az ar ra ala po zan dó füg -
get len  Ma gyar or szág  hely re ál lí tá -
sá nak kö ve tel mé nyét kí ván ta és tud -
ta éb ren tar ta ni.” 
Kos suth  1865-től – né hány  éves

meg sza kí tás sal – ha lá lá ig szin te re -
me te ként  él  Tu rin ban  (To ri no),  s
még ha fél va kon is, fá rad ha tat la nul
ír, vi tat ko zik, fo lya ma to san bí rál és fi -
gyel mez tet. Még az után is, ami kor az
új ho nos sá gi tör vény kö vet kez té ben
1889-ben el ve szí ti ma gyar ál lam pol -
gár sá gát. 
A  nem zet  nem  fe le di:  ma gyar

vá ro sok,  fal vak  tu cat jai  vá laszt ják
dísz pol gár rá, ut cá kat ne vez nek el ró -
la, kül dött sé gek za rán do kol nak hoz -
zá. Nyolc van nyolc esz ten dő sen még
nagy ha tá sú, ne mes csen gé sű be szé -
det mond – üze ne tül – az ara di ti -
zen hár mak  em lé ké re,  me lyet  egy
fo no gráf hen ger örö kít meg az utó -
kor nak: „En gem, ki nem bo rul ha tok
le a ma gyar Gol go ta po rá ba, en gem
ok tó ber ha to di ka tér de im re bo rul -
va fog hon ta lan sá gom re me te la ká -
ban lát ni, amint az en gem ki ta ga dott
ha za fe lé nyújt va agg kar ja i mat a há -
la hű ér zel me i vel ál dom a vér ta núk
szent  em lé két,  hű sé gü kért  a  ha za
iránt…”
1894. már ci us 20-án be kö vet ke ző

ha lá la után a nem ze ti mú ze um be li
ra va ta lá tól  a  Ke re pe si  te me tő ben
ki je lölt sír he lyé ig kö zel fél mil li ó an kí -
sé rik vég ső út já ra. Száz és száz gon -
do la ta kö zül áll jon most ez itt: „A ha -
za örök, s nem csak az iránt tar to zunk
kö te les ség gel, amely van, ha nem az
iránt is, amely le het s lesz.”
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Kos suth te me tési menete a Károly körúton 1894. április 1-jén
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– Úgy ta nul tuk, hogy a már ci us 15-
i for ra da lom Pes ten volt – kez di a be -
szél ge tést. – Ez  csak  rész ben  igaz,
mert ugyan ilyen fon tos az, ami Po -
zsony ban tör tént; ezek egy mást erő -
sí tő fo lya ma tok vol tak. Nem rég zaj -
lot tak  az  arab  for ra dal mak,  min -
den ki ha nyatt  esett, hogy mi cso da
ko moly és nagy vál to zá sok van nak,
ez már az SMS és az in ter net győ zel -
me. Több mint száz öt ven év vel ez -
előtt  majd nem  ugyan így  tör tént.
Feb ru ár vé ge: Pá rizs, ez el ért Bécs be,
két nap múl va ki kö tött a gőz ha jó, és
15-én az ut cán vol tak a már ci u si if -
jak,  akik  ti zen két  pont ban  fo gal -
maz ták  meg  kö ve te lé se i ket.  Nem
volt ne héz, hi szen ezek már évek óta
a sza bad el vű el len zék jel sza vai vol tak.

– És el is kezd ték őket meg va ló sí -
ta ni.
– En nek egyik  leg szebb pél dá ja,

hogy  a  ki ált ványt  ki nyom tat ták,  a
gya kor lat ban el tö röl ték a cen zú rát.
Je les evan gé li ku so kat is ta lá lunk kö -
zöt tük:  Pe tő fi Sán dort, akit  mind -
annyi an jól is me rünk; Pákh Al ber tet,
egy na gyon te het sé ges írót, új ság írót,
aki nek ap ja a Ti szai Egy ház ke rü let
püs pö ke ként szol gált. Ké sőbb a fi a -
tal em ber egész sé ge meg ren dült, be -
le őrült  a  meg tor lás ba,  a  meg hur -
col ta tá sok nem szű nő nap ja i ba…
A bé csi és pes ti ese mé nye ket meg -

hall ja Kos suth Po zsony ban, és itt mu -
tat ko zik meg te het sé ge és nagy sá ga. Ez
most az a hely zet, ame lyet ugyan nem
vár tunk, nem is re mél -
tünk, de be kö vet ke zett.
Egy csa pás ra el le het ér -
ni, ami ért évek óta küz -
dünk:  a  job bágy fel sza -
ba dí tást, a nem ze ti füg -
get len sé get; csak az ural -
ko dónk le gyen kö zös, és
sza bad kor má nyunk le -
gyen! Ma gya rán egy ren -
di ál lam ból a pol gá ri ál -
lam ba lép jünk. És meg is
le he tett  ten ni,  en nek
ered mé nye az áp ri lisi tör -
vé nyek, a füg get len ma -
gyar mi nisz té ri um fel ál -
lí tá sa Pes ten.
– A tör vé nyek ből me -

lyek a leg fon to sab bak
az egy há zak szá má ra?
– A hu sza dik tör vény -

cikk,  amely  elő ször
mond ta ki Ma gyar or szá gon a fe le ke ze -
tek tel jes egyen lő sé gét és vi szo nos sá gát.
Utób bi, a vi szo nos ság azt je len ti, hogy
jo gok ban és kö te les sé gek ben is le gyen
min den ki egyen lő. Ezt könnyebb volt
le ír ni, mint ki vi te lez ni. Jo gi lag egyen -
lő vé le he tett ten ni a pro tes táns egy há -
za kat a ka to li kus sal, de az utób bi nak
olyan tör té nel mi elő jo gai vol tak, ame -
lyek kel ne héz volt mit kez de ni. Püs pö -
kei a fő ren di táb la tag jai vol tak, az esz -
ter go mi ér sek ko ro náz ta meg az ural -
ko dót. Há rom na gyon sze gény pro tes -
táns egy ház – az uni tá ri u sok ugyanis
ek kor let tek be vett fe le ke zet Ma gyar -
or szá gon is – és egy dús gaz dag ka to -
li kus egyen lő sé gét írás ban ki le he tett
mon da ni, de a va ló ság ban nem. Azért
va gyok  büsz ke  evan gé li kus  őse im re
1848–49 kap csán, mert a nagy kí sér tés -

ben – sze gény is ko lá in kat pró bál juk job -
ban fenn tar ta ni ál la mi tá mo ga tás sal –
jól vá lasz tot tak. Úgy dön töt tek, hogy
kö szön jük a tá mo ga tást, de csak az is -
ko lai füg get len ség fenn tar tá sá val.

– A sza bad ság harc csa tá i ból mit
emel he tünk ki?
– Ami 1848 már ci u sá ban és áp ri li -

sá ban szép nek, egy sze rű nek lát szott,
drá mai for du la tot vett. Ősszel eze ket
a vív má nyo kat meg kel lett vé de ni. Ki -
tört a sza bad ság harc. Leg hasz nál ha tóbb
ka to nái a di á kok, lel ke se dé sük, ere jük
és mű velt sé gük volt. A tü zér ség nem jö -
he tett vol na lét re nél kü lük, ők ki tud -
ták szá mol ni, ho gyan kell be ál lí ta ni az
ágyú csö vet  a  pon tos  lö vés hez.  Na -
gyon hosszú va ká ció kö vet ke zett, má -
jus ban mi nisz te ri ren de let tel le zár ták
a tan évet. Az is ko lák ki ürül tek, a ta ná -
rok és a di á kok együtt vo nul tak a sza -
bad ság harc zász lai alá. Meg kell em lí -
te nünk Ta vassy La jost, a pes ti gim ná -
zi um ta ná rát, aki szá za do si ran gig vit -
te  a  hon véd ség ben,  és  köz vet le nül
Gör geymel lett szol gált. Nem be szél tem
még a nem zet őr ség ről. Nem kép vi selt
ki emel ke dő har ci erőt, de adan dó al ka -
lom mal fon tos sze re pet töl tött be, fő -
leg a moz gó sí tá sok ban se géd ke zett.

– Lel ké szek vol tak-e kö zöt tük?
– A leg több he lyen a lel kész gyü le -

ke ze té vel  együtt  vo nult  be  hosz-
szabb-rö vi debb  szol gá lat ra.  A  tör -
vény elő ször kö te le ző vé tet te a lel ké -
szek rész vé te lét, de ké sőbb rá jöt tek, ha
ők is be vo nul nak, ak kor az ott ho ni ak -

ra nem lesz ki gon dot vi sel jen. Hadd
emel jem ki a nem zet őr ség egyik ko -
moly fegy ver té nyét, mert a ve ze tő je
egy evan gé li kus lel kész volt: Au gust
Gott li eb Wi ner.Rend kí vüli sze mé lyi -
ség volt, amit a sza bad ság harc ide jén
mű velt, az re gény be il lő. Sze mé lye sen
ta lál ko zott Kos suth La jos sal, és föl -
aján lot ta se gít sé gét, ugyan is az an gol
bib lia tár su lat nak  volt  a  ma gyar or -
szá gi kép vi se lő je. El uta zott Ang li á ba,
Né met or szág ba, de a rend kí vü li hely -
zet mi att nem Bib li á kat ho zott, ha nem
in kább pus ká kat. Meg tet ték Vas me -
gye fel ső nem zet őr sé gi pa rancs no ká -
vá, és si ke re sen szállt szem be Jel ačić
vissza vo nu ló se re gé vel.

– A sza bad ság harc nagy evan gé li -
kus alak jai ma ho gyan él nek ben nünk?
– Az evan gé li kus Kos suth ról nem

olyan ré gen Fa bi ny Ti bor írt egy ki vá -
ló ta nul mányt, eb ből ki de rül, hogy hi -
tét gya ko rol ta, egy há za sor sát fi gye -
lem mel kö vet te. Szám űze té sé ben Tu -
rin ban a val dens gyü le ke zet hez tar to -
zott, an nak temp lo má ban ra va ta loz -
ták föl a holt tes tét. A má sik is mert
evan gé li kus sze mé lyi sé günk Pe tő fi
Sán dor.  Nem  volt  ki mon dot tan
egy há zi as, de az a kö zeg, amely ben
fel nőtt, csa lád ja és is ko lái na gyobb
ré sze evan gé li kus. A sel me ci lí ce -
um  ön kép ző  kö ré ben  ír ta  el ső
ver se it. Gör gey Ar túr szin tén evan -
gé li kus, az ő hi té ről, egy há zi kö tő -
dé sé ről nem tu dunk so kat. A sza -
bad ság harc  előtt  ka to nai,  majd
tu do má nyos – ve gyé szi – pá lyán
dol go zott, fő leg az or szág ha tá ra -
in kí vül. Test vé ré ről, Gör gey Ist ván -
ról, aki  részt  vett  a  har cok ban,
tud juk, hogy ké sőbb a pes ti gyü le -
ke zet ak tív tag ja volt, a pro tes táns
ár va ház lel kes és szor gos tá mo ga -
tó ja.

– Kos suth és Gör gey vi tá ja?
– Én Kos sut hot sze mély sze rint

tisz te lem és sze re tem, min den hi -
bá já val együtt. Egyik hi bá ja, hogy
Gör geyt tet te meg bűn bak nak a
for ra da lom  bu ká sá ban.  Gör gey
ki vá ló had ve zér volt, és mind a
ket ten kel let tek, hogy a sza bad -
ság harc az le gyen, ami. Hó na po -
kig tar tó si ke res há bo rú, egy föl -
sze relt re gu lá ris had se reg a túl -
erő vel szem ben. Olyan ál do zat ho -
za tal, ame lyet csak két nagy ha ta -
lom  tu dott  együt te sen  le ver ni.
Eh hez kel lett Gör gey ka to nai te -
het sé ge  és  Kos suth  hi he tet len
moz gó sí tó ere je, amellyel az or -
szá got egye sí te ni tud ta. A lel ké szek
is hoz zá já rul tak a si ker hez, hi szen ők
áll tak leg kö ze lebb az em be rek hez, ők
köz ve tí tet ték a kor mány és a hon véd -
ség ké ré se it, uta sí tá sa it, ők hir det ték
ki töb bek közt a Füg get len sé gi nyi lat -
ko za tot is. Na gyon so kan szen ved tek

a for ra da lom le ve ré se után vár fog sá -
got és meg aláz ta tást.

– Van nak-e ada tok a meg tor lás ról?
– A sza bad ság harc vég ki me ne te -

le mind annyi unk szá má ra is mert. A
vi lá go si  fegy ver le té tel  után  olyan
meg tor lás kö vet ke zett, amely az ak -
ko ri  Eu ró pá ban  rit ka ság szám ba
ment. Ter ror tom bolt az or szág ban,
hogy a  tár sa da lom min den ré te gét
meg fé lem lít sék. Ezért kel lett meg hal -
nia a mi nisz ter el nök nek, Ara don a
tá bor no kok nak, akik kö zött evan gé -
li ku sok is vol tak Des sew ffy és Lei nin -
gen sze mé lyé ben.  Fon tos  ki emel -
nünk, hogy a meg tor lás evan gé li kus
ál do za tai kö zött sok né me tet és szlo -
vá kot is ta lá lunk. Jó ezt tud nunk, és
jó em lé kez tet ni ma gun kat, hogy a vé -
res  csa ták ban  nem csak  ma gya rok

vet tek részt, de Ma gyar or szág más
nem ze ti sé gei is. A meg tor lás el ér te az
egy há za kat,  a  kor mány tiszt vi se lő -
ket, ma gát az el ső füg get len ma gyar
mi nisz ter el nö köt, Bat thyá ny La jost
is. Né hány hét tel ké sőbb ugyan ott, a

hír he dett pesti új épü let ben Je sze nák
Já nost is ki vé gez ték. Ő volt a Du nán -
in ne ni  Evan gé li kus  Egy ház ke rü let
fel ügye lő je, de nem ezért halt meg,
ha nem mert ő volt Nyit ra me gye kor -
mány biz to sa.

– Az egy ház el len vol tak re tor zi ók?
– Az egy há zat mint kö -

zös sé get meg bün tet ték. Ki
is mond ták: 1848 pro tes táns
össze es kü vés  volt.  Ez  a
meg ál la pí tás  ter mé sze te -
sen nem áll ja meg a he lyét:
nem  fe le ke ze ti  meg moz -
du lás volt, mint a Bocs kai-
vagy a Thö kö ly-fel ke lés –
ha nem  nem ze ti  for ra da -
lom. Az  evan gé li kus  egy -
ház nak mind a négy püs pö -
két el moz dí tot ták hi va ta lá -
ból, há rom el len had bí ró sá -
gi el já rás is folyt. Sze be ré nyi
Já nos idős ko rá ra va ló te -
kin tet tel csak vizs gá la ti fog -
sá got szen ve dett. Ha ub ner
Má té és Pákh Mi hály több
évig ra bos ko dott. Az egy -
ház el vesz tet te ön ál ló sá gát
és ön ren del ke zé sét.

– Mit mond ha tunk Kos suth evan -
gé li kus sá gá ról és az emig rá ci ó ban
töl tött éve i ről?
– Kos suth  éle tét  vé gig kí sér te  az

evan gé li kus egy ház zal va ló kap cso -
la ta. Tállyai ke resz te lé se, kon fir má -
lá sa;  is ko lái  kö zül  Eper jest  kell  ki -
emel nünk, ahol Greguss Ágost volt rá
nagy ha tás sal. Mint if jú ju rá tus em -
ber ő lett a sá tor al jai gyü le ke zet nek
a jegy ző je. Po zsony ba ke rült, majd
Pest re az 1840-es évek ben, és részt
vett az egy há zi köz élet ben. 1848–49-
ről már tet tem em lí tést; az emig rá -
ci ó ból két dol got kell  ki emel nünk.
Mi kor ro gya do zik Tállya ke resz te lő
temp lo ma, egy na gyon szép, meg ha -
tó le vél ben biz to sít ja tá mo ga tá sá ról
a gyü le ke ze tet. A sze ge di evan gé li ku -
sok is meg ke res ték a nagy ár víz után.

Ott a be fo lyá sát ve tet te lat ba, hogy a
lip csei pro tes táns nagy gyű lés anya -
gi  se gít sé gét  biz to sít sa.  1867  után
min den fé le tiszt sé gek kel ost ro mol -
ták itt hon ról. Mind egyi ket el uta sí tot -
ta. Egyet len ki vé telt tett: a sám son -

há zi evan gé li kus gyü le ke zet fel ügye -
lői tiszt sé gét el fo gad ta. Ak kor nem
volt  rit ka,  hogy  más hol  la kót  vá -
lasz tot tak meg. Ha lá lá ig be csü let tel
vé gez te te en dő it, le ve le zett, el len őriz -
te az el kül dött do ku men tu mo kat.
A szám űze tés nek és az emig ráns -

lét nek min den ke se rű sé ge föl fe dez he -
tő  ná la,  de  po li ti kai  tisz tán lá tá sát
meg őriz te, ko ráb bi té ve dé se i vel szem -
be né zett, nem hagy ta ma gát és nem -

ze tét fe le lőt len po li ti kai ka lan dok ba
be le so dor tat ni. Na gyon so kat írt, fá -
rad ha tat la nul  dol go zott.  Nö vény -
gyűj te mé nye az Evan gé li kus Or szá gos
Mú ze um ba ke rült, fon tos és meg be -
csült da rab ja gyűj te mé nyünk nek.

– Száz húsz éve hunyt el.
– Kos suth tu ri ni ra va ta lá nál Ve res

Jó zsef oros há zi  evan gé li kus  lel kész
szol gált. Kos suth nak nem le he tett hi -
va ta los ál la mi te me té se. Mi kor át ért a
ha tá ron  a  ko por sót  szál lí tó  vo nat,
még is  min den  ál lo má son  tö me gek
bú csúz tat ták. A Nem ze ti Mú ze um ban
ra va ta loz ták föl, a nagy fe ke te dra pé -
ri ák kal  be vont  De ák  té ri  temp lom
mel lett is el ha ladt a gyász me net. Vé -
gig a zsú folt úton a Ke re pe si te me tő -
ig az or szág állt szál vi rág gal. Ra va ta -
lá nál és sír já nál is szol gált evan gé li kus
lel kész. Bi zo nyá ra nem csak a nagy ha -
lott, de a di cső már ci u si for ra da lom
em lé ke is fel lob bant min den ki ben.

g FEny vE si Fé lix La jos
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Be szél ge tés Ker tész Bo tond tör té nésszel

A Kos suth-mau zó le um a Ke re pe si te me tő ben
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b Mi ért rob bant ki 1848 már ci u sá ban a ma gyar for ra da lom? Mi ért lett be -
lő le hosszú sza bad ság harc? Mi képp győ ze del mes ke dett 1849 ta va szán a
túl erő el len, s mi kép pen bu kott vé res fej jel a sá ros föld re? Meg annyi kér -
dés, amely re ta lán az év szá za dok sem ad tak pon tos vá laszt. És ho gyan ala -
kult vol na tör té nel münk, Kö zép-Ke let-Eu ró pa sor sa, ha ak kor a föld rész
né pei meg ér tik egy mást? – Az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um dél előtti
csend jé ben Ker tész Bo tond tör té nésszel idéz tük meg a di cső múl tat. Vissza -
per get ve az időt a ke ve set em le ge tett egy há zi vo nat ko zá sok ról is szót ej -
tet tünk. Em lé kez tünk a száz húsz éve el hunyt Kos suth La jos ra.
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„Ki is mond ták: 
1848 pro tes táns 
össze es kü vés volt. 
Ez a meg ál la pí tás 
ter mé sze te sen nem áll ja
meg a he lyét: 
nem fe le ke ze ti 
meg moz du lás volt, 
mint a Bocs kai- 
vagy a thö kö ly-fel ke lés – 
ha nem nem ze ti 
for ra da lom.
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De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um – már ci us 25., 9.30–16.30

Re giszt rá ció (9.00–9.30)

Meg nyi tó és kö szön tő
9.30–10.00: Dr. Fa bi ny Ta más nak, az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ké nek meg nyi tó be szé de; 

Ga dó né Kézdy Edit nek, a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um igaz ga tó nő jé nek kö szön tő je

Ple ná ris elő adá sok – El nök: Var ga Már ta
10.00–10.20: „Az em ber te len ma ga tar tás for mák fel ol dá sá ért kü lön kell küz del met foly tat ni…” – 

Bi bó Ist ván, Re né Gi rard és a ho lo kauszt teo ló gi ai meg kö ze lí té se • dr. Csep re gi And rás
10.20–10.40: A kor mány zói jog kö rök bő ví té sé nek köz jo gi vi tái az 1930-as évek ben • dr. Gu óth Emil
10.40–11.00: Ká vé szü net
11.00–11.20: Az egy há zi ok ta tás hoz va ló jog • dr. Ka li na Ka ta lin
11.20–11.40: Nők és fér fi ak nyelv hasz ná la ti kü lönb sé gei • dr. Ba tár Le ven te
11.40–12.00: A De ák té ri is ko lák ne ves evan gé li kus di ák jai • dr. Ker tész Bo tond

Em lék táb la-ava tás
12.00–13.00: A Pes ti Evan gé li kus Egy ház haj da ni nö ven dé ke i nek em lé két meg örö kí tő táb la fel ava tá sa – 

Köz re mű kö dők: Ga dó né Kézdy Edit, Gáncs Pé ter, dr. Fa bi ny Ta más, dr. Só lyom Je nő,
va la mint a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia kép vi se lői 

Ebéd szü net
13.00–14.00: Ebéd (elő ze tes je lent ke zés alap ján) a gyü le ke zet nagy ter mé ben

Szek ció ülé sek

Szek ció ve ze tők be szá mo ló ja és zár szó
16.00–16.30: Mo de rá tor: dr. Ér falvy Lí via

A je lent ke zé se ket már ci us 20-ig vár juk a fel nott kep zes@lu the ran.hu cím re.

H I r d e T é s

Hit tu do má nyi 
és egy ház tör té ne ti szek ció
Szek ció ve ze tő: Győ ri Gá bor Dá vid

14.00–14.15: Temp lom és is ko la –
Teo ló gi ai kér dés fel ve té sek • Győ ri
Gá bor Dá vid
14.15–14.30: A há zas ság de mi to lo -
gi zá lá sa – Fe no me no ló gi ai ol va sat
• Si mon At ti la
14.30–14.45: Mi ért szép? – Esz té ti -
kum a teo ló gi á ban; szép iro da lom és
teo ló gia • Ke re pesz ki Ani kó
14.45–15.00: Te rem tés vé del mi kér -
dé sek a Bib li á ban • dr. Ko dá csy-Si -
mon Esz ter
15.00–15.15: Vi ta
15.15–15.30: Ans gar, „Észak apos to -
la” – A  skan di náv  krisz ti a ni zá ció
kez de tei Rim ber tus: Vi ta An s ka rii
tük ré ben • Sztró kay Adél
15.30–15.45: Finn–ma gyar evan gé -
li kus  kap cso la tok  •  Ré vész Ri ta
Bog lár ka
15.45–16.00: Vi ta

Iro da lom- és nyelv tu do má nyi
szek ció
Szek ció ve ze tő: dr. Kol ta Dó ra

14.00–14.15: Itá li ai po lig rá fu sok a 16.
szá za di Ve len cé ben • Haj nó czi Esz -
ter
14.15–14.30: Ady lí rai mi to lo giz mu -
sá nak folk lo risz ti kus mo tí vum ré te gei
• dr. Kol ta Dó ra
14.30–14.45:  Sza bolcs ka  vagy Ba -
bits? – A Kis fa lu dy Tár sa ság a két
vi lág há bo rú kö zött • Fo dor Ta más
14.45–15.00:  Iro da lom tör té net-írás
Er dély ben a két vi lág há bo rú kö zött
• Mol nár Il di kó
15.00–15.15: Kon dor Bé la dé mo nai
– Mi to ló gi ai  ké pek  Kon dor  Bé la
köl té sze té ben • Üve ges Ta más
15.15–15.30:  Áp rily  La jos  ren de zői
uta sí tá sai drá má i ban • Ko rom pay né
dr. Se bes tyén Nó ra
15.30–15.45: Sze rep–sze rep lő–szer -
ző: A vi rá gos ka to na és Gi on Nán -
dor • Őze Ka ta lin
15.45–16.00: Ek frá zis az iro da lom -
ban Wacław Oszaj ca köl té sze té ből
vett pél dák kal • dr. Ér falvy Lí via

Pe da gó gi ai–pszi cho ló gi ai 
szek ció
Szek ció ve ze tő: Bog nár And rás

14.00–14.20: „Mond ja kend ér tel -
me seb ben”, avagy mi től lát na Má -
tyás ki rály  is  tisz táb ban • Bog nár
And rás – Tóth Sza bi na
14.20–14.40: SNI-in teg rá ció elekt -
ro ni kus  ta nu lá si  kör nye zet ben  •
Kecs ke mé ti né Szil vá si Zsu zsan na
14.40–15.00: Be fo ga dás (ink lú zió)
gim ná zi um ban – Is ko la pél da a ha -
tá ron • Hor váth Er nő Zol tán
15.00–15.20: A sár szent lő rin ci Al -
gim ná zi um esz me i sé ge • Nagy Ist -
ván
15.20–15:50: Tü kör és maszk – A ta -
ní tá si  és  ta nu lá si  fo lya mat  pszi -
cho ló gi ai  hát te ré ről,  avagy  van-e
még  egy ál ta lán  sze re pe  a  ta nár -
nak? • Szent pá li Csa ba
15.50–16.00: Vi ta

Ter mé szet tu do má nyi 
és ma te ma ti kai szek ció
Szek ció ve ze tő: Győ ri né Timár Hen -
ri et te

14.00–14.20: A Des ar gues-té tel ta -
ní tá sá ról • Mol nár Zol tán
14.20–14.40: Ál ta lá nos és kö zép is -
ko lai  pe da gó gu sok  mód szer ta ni
sza bad sá ga a ter mé szet tu do má nyi
tár gyak ta ní tá sá ban • Fe ren czi Ju dit
14.40–15.00: A já ték el mé let meg ala -
po zá sa a kö zép is ko lai ok ta tás ban •
Leit ner Lász ló né
15.00–15.20: Föld rajz ta ní tás és -ta -
nu lás kor sze rű en • Te le ki And rás
15.20–15.40:  Csil la gá sza ti  alap is -
me re tek  át adá sa  tu do mány kö zi
mód sze rek kel • Zom bo ri Ot tó
15.40–16.00: Vi ta

Tör té net tu do má nyi 
szek ció
Szek ció ve ze tő: dr. Pé ter fi Gá bor

14.00–14.15: Fé ja Gé za Kö zép-Eu -
ró pá ja • dr. Pé ter fi Gá bor
14.15–14.30: Bűn el kö ve tés a 16. szá -
zad  kö ze pén  Besz ter ce bá nyán  •
Kuz ma Dó ra
14.30–14.45: Egy ma gyar dip lo ma -
ta he lye a 16–17. szá za di et nog rá fi -
á ban – Za lán ke mé nyi Ka kas Ist ván
éle te és mű ve • Kő sze ghy Zsolt
14.45–15.00: Vi ta
15.00–15.15: Az 1848–1849-es ma -
gyar  sza bad ság harc  ha di ipa ra  és
fegy ve rei – A nagy vá ra di fegy ver -
gyár mű kö dé se • Var ga La jos
15.15–15.30: „Hű sé ges fal vak” • Da -
los Ti bor
15.30–15.45: Az anya nyel vű ok ta tás
hely ze te a Kár pát-me den cé ben 1920
és 1948 kö zött • Töt tössy Ist ván né dr.
15.45–16.00: Vi ta

Mű vé sze ti 
szek ció
Szek ció ve ze tő: Do ros mai Er zsé bet

14.00–14.20: Ké mény sep rő ből mű -
vész em ber,  avagy  Stor no  Fe renc
me sés éle te • Do ros mai Er zsé bet
14.20–14.40:  „Élet re va lók”  –  Fo -
gya té kos ság  áb rá zo lá sa  a  kép ző -
mű vé szet ben • Ko vács Csil la
14.40–15.00: „Nap ra kész” is ko la •
Va dász né Ab lon czy Emő ke
15.00–15.20: Ma gyar nép dal stí lu sok
– Pe ri o di zá ció és ti po ló gia az MTA
ka ta ló gu sa alap ján • No vá ky And -
rea
15.20–15.40: Liszt Fe renc Les Préludes
cí mű  szim fo ni kus  köl te mé nyé nek
hang ne mi rend je • dr. Ben ce Gá bor
15.40–16.00: Vi ta

Öku me ni kus lel ké szi és mun ka tár si kon fe ren cia
rév fü lö pön

Sze re tet tel hív juk a test vé re ket ez évi lel ké szi (és mun ka tár si) misszi ói
kon fe ren ci ánk ra, ame lyet Rév fü lö pön, az Or dass La jos Evan gé li kus Ok -
ta tá si Köz pont ban (8253 Rév fü löp, Fü re di út 1.) tar tunk jú ni us 23–27. kö -
zött. A kon fe ren cia té má ja: Csa lá dom a gyü le ke ze tem – gyü le ke ze tem a
csa lá dom. Je lent ke zé si ha tár idő: má jus 15. A je lent ke zé si lap a ME ÖT hon -
lap ján (me ot.hu) meg ta lál ha tó le tölt he tő for má tum ban.
A je lent ke zé si la po kat a kö vet ke ző el ér he tő sé gek va la me lyi ké re kér jük

vissza kül de ni: pos tán: ME ÖT öku me ni kus misszi ói kon fe ren cia, 1117 Bu -
da pest, Ma gyar tu dó sok kör út ja 3.; fa xon: 371-2691; e-mail ben: oi ku me ne@me -
ot.hu. A lel ké szek szá má ra a tel jes rész vé te li dí jat (28 000 Ft), a gyü le ke zeti
mun ka tár sak és hit ok ta tók szá má ra a rész vé te li díj fe lét (14 000 Ft) az evan -
gé li kus egy ház té rí ti meg. Fel hív juk a részt ve vők fi gyel mét, hogy tá mo ga -
tást csak azok kap nak, akik részt vesz nek a kon fe ren cia prog ram ja in.

Dr. Fischl Vil mos fő tit kár,
Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa

prog ram
Hét fő • 16.00-tól: Ér ke zés, a szo ba el fog la lá sa • 18.00: Va cso ra • 19.00: Ige -
hir de tés – Pin tér Im re lel kész, a Ma gyar Pün kös di Egy ház (MPE) al el nö -
ke; bi zony ság té tel – Dur kó Al bert, az MPE ci gány misszi ó já nak ve ze tő je

Kedd • 8.00: Ima kö zös ség – Sze ve ré nyi Já nos, a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház or szá gos misszi ói lel ké sze • 8.30: Reg ge li • 9.15: Ige ta nul -
mány – Lő rik Le ven te bap tis ta lel ki pász tor, a Bap tis ta Teo ló gi ai Aka dé -
mia (BTA) ta nár se géd je • 10.00: Szü net • 10.30: Elő adás: A zsi dó csa lád
a bib li ai ala pok tól nap ja in kig – Rad nó ti Zol tán rab bi • 12.30: Ebéd • 16.00:
Cso port fog lal ko zá sok • 18.00: Va cso ra • 19.00: Ige hir de tés – Dur kó Ist -
ván, a Ma gyar or szá gi Bap tis ta Egy ház misszi ói igaz ga tó ja; bi zony ság té -
tel: Ko vács Im re bap tis ta lel ki pász tor

Szer da • 8.00: Ima kö zös ség – dr. Szar ka Mik lós ny. re for má tus lel ki pász -
tor, há zas ság- és csa lád te ra pe u ta • 8.30: Reg ge li • 9.15: Ige ta nul mány –
Lő rik Le ven te • 10.00: Szü net • 10.30: Elő adás: Csa lád fa – gyö ke rek – Ta -
rack özi né Ne mes Mó ni ka re for má tus lel ki pász tor, pasz to rál pszi cho ló gus
• 12.30: Ebéd • 16.00: Cso port fog lal ko zá sok • 18.00: Va cso ra • 19.00: Ige -
hir de tés – Gyur kó Jó zsef me to dis ta lel kész; bi zony ság té tel – dr. He c ker
Fri gyes ny. me to dis ta szu per in ten dens

Csü tör tök • 8.00: Ima kö zös ség – dr. He c ker Fri gyes • 8.30: Reg ge li • 9.15:
Ige ta nul mány  –  Gerő fi né dr. Bre bovsz ky Éva evan gé li kus  lel kész  •
10.00: Szü net • 10.30: Elő adás: Há zas ság – és/vagy – misszió? – Ta rac -
közi né Ne mes Mó ni ka • 12.30: Ebéd • 16.00: Cso port fog lal ko zá sok • 18.00:
Va cso ra • 19.00: Ige hir de tés – Gu lá csi La jos kár pát al jai ny. re for má tus
püs pök; bi zony ság té tel – Gu lá csi La jos

Pén tek • 8.00: Ima kö zös ség – Ne mes he gyi Zol tánbap tis ta lel ki pász tor, a BTA
do cen se • 8.30: Reg ge li • 9.15: Ige ta nul mány – Gerő fi né dr. Bre bovsz ky Éva
• 10.00: Elő adás: A lel kész gye re kek (hit re) ne ve lé se– Ta rack özi né Ne mes Mó -
ni ka • 11.15: Úr va cso rai is ten tisz te let – Sze ve ré nyi Já nos; bi zony ság té tel – 
B. Pin tér Már ta evan gé li kus női misszi ói lel kész • 12.30: Ebéd, el uta zás

»…Az igA zAK nAK pE dig Szép Ju tAl MuK lESz.«
(péld 13,21)

Ami szép, az jó is?
Az esz té ti ka igé nye a kor társ teo ló gi ai gon dol ko dás ban

Di es Aca de mi cus már ci us 27-én, csü tör tö kön az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem (EHE) dísz ter mé ben. A kon fe ren ci á ra min den ér dek lő -
dőt sze re tet tel vá runk.
A rész vé te li szán dé kot az ebéd igény meg je lö lé sé vel már ci us 24-ig kér -

jük je lez ni a te o lo gia@lu the ran.hu e-mail cí men vagy az 1/469-1050-es
te le fon szá mon.

prog ram
10.00–10.10: Kö szön tés és a nap té má já nak meg kö ze lí té se – dr. Sza bó
La jos rek tor
10.10–10.30: Se be i vel gyó gyu lunk meg – A szép és a rút ke gyel mi kap -
cso la ta a teo ló gi á ban – dr. Bé ké si Sán dor, a Ká ro li Gás pár Re for má tus
Egye tem Hit tu do má nyi Ka rá nak egye te mi do cen se
10.30–10.50: Eti ka és esz té ti ka a ma gyar iro da lom ban – dr. Ér falvy Lí -
via, a Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um igaz ga tó he lyet te se
10.50–11.00: Az egye tem ének ka rá nak szol gá la ta, ve zé nyel dr. Kincz ler
Zsu zsan na egy ház ze nész
11.00–11.20:  Az  ige hir de tés  szép sé ge  –  Sza bó né Mát rai Ma ri an na
püs pök he lyet tes, az EHE Gya kor la ti In té ze té nek ve ze tő je
11.20–11.50: Szü net
11.50–12.20: Ho gyan lesz a jó ból szép és a szép ből jó a szín pa don? – Ba -
lá zso vits La jos szí nész-ren de ző vel be szél get dr. Sza bó La jos rek tor
12.20–12.40: Az arc vonz ere je: bio ló gi ai és pszi cho ló gi ai né ző pon tok –
dr. Mes kó Nor bert, a Pé csi Tu do mány egye tem fő is ko lai do cen se
12.40–13.00: Há ló za tok és esz té ti ka – dr. Cser mely Pé ter, az MTA le ve -
le ző tag ja, a Sem mel weis Egye tem egye te mi ta ná ra
13.00–13.15: Könyv be mu ta tó: Teo ló gia és kul tú ra – Az Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi Egye tem ok ta tó i nak ta nul mány kö te te
13.15: Ebéd (elő ze tes je lent ke zés alap ján)

F i z e s s e n  e l ő  l a p u n k r a !

A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak el nök sé ge tá jé koz -
tat ja a gyü le ke ze te ket, hogy az 1972-ben el in dí tott Ec lof (Ecu me ni cal
Church Lo an Fund) köl csön 42 év után, 2014-ben hi va ta lo san meg szűnt.
Sok gyü le ke zet él he tett ve le az el múlt év ti ze dek ben, és a leg ne he zebb idők -
ben se gí tet te ki őket. Ezt a köl csönt a nyu gat-eu ró pai egy há zak fo lyó sí -
tot ták, me lyért ez úton is kö szö ne tet mon dunk ne kik.

A ME ÖT el nök sé ge

s a j Tó Kö z l e m é n y
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„Is ten ab ban mu tat ta meg raj tunk a
sze re te tét, hogy Krisz tus már ak kor
meg halt ér tünk, ami kor bű nö sök vol -
tunk.” (Róm 5,8)

Böjt 2. he té ben az Út mu ta tó reg ge li és
he ti igéi az Úr Szol gá já nak kül de té sé -
re mu tat nak rá: „Is ten Fia szol gai for mát vett fel, és em be rek hez lett ha son -
ló vá; meg aláz ta ma gát, és en ge del mes volt mind ha lá lig, még pe dig a ke reszt -
ha lá lig.” (Fil 2,7–8; LK) „Mind ezt nem azért te szi, mint ha mi mél tók vol nánk
rá, vagy meg szol gál tuk vol na, ha nem hogy en ge del mes ked jék az Atyá nak. 
Az ő jó tet szé se vé gez te el örök től fog va mind azt – irán tunk va ló sze re te té -
ből –, amit Krisz tus ér tünk meg is cse le ke dett.” (Lu ther) Jé zu sért kér het jük:
Re mi nis ce re – „Gon dolj, Uram, ir gal mad ra…” (Zsolt 25,6) „Em lé kez zél meg,
Uram, a te ir gal mas sá god ról és a te jó vol tod ról, me lyek örök től fog va van nak.”
(GyLK 686,5) Az Úr Szol gá ja sa rok kő (lásd Zsolt 118,22); mi ne ves sük meg
őt, mi ként a go nosz sző lő mű ve sek a gaz da egyet len fi át! „Ez az örö kös, gyer -
tek, öl jük meg, és mi enk lesz az örök ség! Meg ra gad ták, meg öl ték, és ki dob ták
a sző lőn kí vül re.” (Mk 12,7–8) Ez a pél dá zat is ki áb rá zol ja Is ten em ber sze re -
te tét, mely tő lünk füg get len tény; Fia ha lál ra adá sá ban és Jé zus élet ál do za tá -
ban nyil vá nult meg (lásd Ef 5,2). Pál hir de ti: a meg iga zu lás meg bé ké lés Is ten -
nel. Ez a re mény sé günk szi lárd ala pon áll: „…nem szé gye nít meg, mert szí vünk -
be áradt az Is ten sze re te te a ne künk ada tott Szent lé lek ál tal.” (Róm 5,5) Je re -
mi ás az Úr üze ne tét mond ta né pé nek: „Most azért job bít sá tok meg út ja i to -
kat és tet te i te ket, és hall gas sa tok Is te ne tek nek, az Úr nak a sza vá ra! (…) De tud -
já tok meg, hogy ha meg öl tök, ár tat lan vér ter hel ben ne te ket…” (Jer 26,13.15) Jób
be teg sé gé ben is ki tar tó an fedd he tet len ma radt. „A Sá tán… meg ver te Jó bot rossz -
in du la tú fe ké lyek kel te tő től tal pig. (…) Ha a jót el fo gad tuk Is ten től, a rosszat
is el kell fo gad nunk. Még eb ben a hely zet ben sem vét ke zett…” (Jób 2,7.10) Mó -
zest majd nem meg kö vez te né pe a pusz tá ban, mert nem volt ivó vi zük; de Is -
ten cse le ke dett: „Én majd ott ál lok előt ted a szik lán, a Hó re ben. Üss a szik lá -
ra! Víz fa kad be lő le, és ihat a nép.” (2Móz 17,6) Pál sze rint: „Az a kő szik la pe -
dig a Krisz tus volt.” (1Kor 10,4) Já nos e sza vai min den gyó ná si li tur gi á ban el -
hang za nak: „Ha azt mond juk, hogy nin csen bű nünk, ön ma gun kat csal juk meg,
és nincs meg ben nünk az igaz ság. Ha meg vall juk bű ne in ket, hű és igaz ő: meg -
bo csát ja bű ne in ket, és meg tisz tít min ket min den go nosz ság tól”Mert az Úr Szol -
gá ja „en gesz te lő ál do zat a mi bű ne in kért”. (1Jn 1,8–9; 2,2) Jé zus má sod szor szólt
ha lá lá ról s fel tá ma dá sá ról, de ta nít vá nyai nem ér tet ték. Ar ról vi tat koz tak, hogy
kö zü lük ki a na gyobb. „…aki a leg ki sebb mind nyá ja tok kö zött, az a nagy.” (Lk
9,48) Pál hit val lá sát a múlt ban kez di: „mi is Krisz tus Jé zus ban hit tünk, hogy
meg iga zul junk”; s a je len ben foly tat ja: „töb bé te hát nem én élek, ha nem Krisz -
tus él ben nem; azt az éle tet pe dig, amit most test ben élek, az Is ten Fi á ban va -
ló hit ben élem”. (Gal 2,16.20) „Krisz tu som, hív egy sze gény szív, / (…) Hogy
övé légy, la ko zást végy / Ben ne…” (EÉ 375,1) Ma kér he ted! 

g Ga rai And rás

HeTi ÚTrAvALÓ

reminiscerevasárnapjára
Em lé kez zél meg, Uram, ir gal mas sá god ról!

(Zsolt 25,6)

Éle tünk meg úju lá sát min dig kül ső kö rül mé nyek meg vál to zá sá tól vár juk.
Per sze hi á ba, hi szen a kül ső kö rül mé nyek adot tak, és meg vál toz ta tá suk nem
áll ha tal munk ban. Is ten azon ban nagy ir gal má ból úgy újít ja meg éle tün -
ket, hogy be lül ről for mál át. Örül jünk Is ten éle tet meg újí tó ir gal má nak.

g Ma do csai Mik lós

* * *

Úr is ten, ir gal mazz ne kem! Ak kor mu ta tod meg nagy ir gal ma dat, ami -
kor meg bo csá tod bű nö met, és ke gyel med del aján dé ko zol meg. Egye dül
te vagy az én erőm, tá ma szom, nyu go dal mam. Uram, jöjj hoz zám! Te vál -
tasz meg en gem, hű sé ges Is te nem! Ámen. 

g Sa vo na ro la

Köz vet le nül a meg té ré sem után ol -
vas tam nagy ér dek lő dés sel Tú róczy
Zol tán nak a  „Gyű löl ti te ket a vi -
lág…” cí mű fü ze tét (Szö vét nek, Bu -
da pest, 1939), amely ből meg ér tet tem,
hogy a hí vő élet ne héz sé ge ire is fel
kell ké szül nöm. A né hai evan gé li kus
püs pök fon tos igék re hív ta fel a fi gyel -
me met:

„Ha gyű löl ti te ket a vi lág, tud já tok
meg, hogy en gem előbb gyű lölt, mint
ti te ket. Ha e vi lág ból va lók vol ná tok,
a vi lág sze ret né a ma gá ét, de mi vel
nem e vi lág ból va lók vagy tok, ha nem
én vá lasz tot ta lak ki ti te ket a vi lág ból,
azért gyű löl ti te ket a vi lág. Em lé kez -
ze tek ar ra az igé re, ame lyet én mond -
tam nek tek: Nem na gyobb a szol ga az
urá nál. Ha en gem ül döz tek, ti te ket is
ül döz ni fog nak, ha az én igé met meg -
tar tot ták, a ti e te ket is meg fog ják
tar ta ni. De mind ezt az én ne ve mért
te szik ve le tek, mert nem is me rik azt,
aki el kül dött en gem.” (Jn 15,18–21)
Meg ér tet tem, hogy a föl di jó lét és

bol dog ság Is ten ke gyel mi aján dé ka:
„…ke res sé tek elő ször az ő or szá gát és
igaz sá gát, és ezek is mind rá adá sul
meg adat nak nek tek.” (Mt 6,33) Mint
Krisz tus ta nít vá nyá nak ígé re tem van
a föl di bol dog ság ra: cse ré be mind -
azért, amit őé ret te el hagy tam, száz -
annyit ka pok (Mk 10,29–30).
Jé zus nál azon ban nem a föl di jó -

kat kell ke res nem, meg ta lá lom azt in -
gyen  ke gye lem ből.  „Mert aki meg
akar ja men te ni az éle tét, az el vesz ti,
aki pe dig el vesz ti az éle tét énér tem és
az evan gé li u mért, meg men ti azt.”
(Mk 8,35)
Meg vi lá go so dott  előt tem,  hogy

Krisz tus  ta nít vá nya i nak  e  vi lág ban
őé ret te oly kor szen ved ni ük is kell. Ezt
Krisz tus sen ki előtt nem hall gat ja el,
aki az ő nyo má ba akar lép ni: „Íme, én
el kül de lek ti te ket, mint ju ho kat a
far ka sok kö zé: le gye tek te hát oko -
sak, mint a kí gyók, és sze lí dek, mint
a ga lam bok.” (Mt 10,16)
Krisz tus ta nít vá nya szá má ra két faj -

ta szen ve dés ki ke rül he tet len: Is ten ne -
ve lő fe nyí té se (Zsid 12,5–10) és a vi -
lág gyű lö le te (Jn 15,18–21; Mt 10,16–
18.21–22.24–25.28). 
Az előb bit ta lán könnyebb el szen -

ved ni, mint az utób bit, mert a vi lág el -
len sé gé nek te kin ti Krisz tus ta nít vá -

nya it,  akik  nem  en ge dik  a  vi lá got
nyu godt lel ki is me ret tel to vább él ni a
bű ne i ben. A vi lág sze mé ben gya lá zók
va gyunk, az óem ber min den ékes sé -
gét le tép ni akar juk, a sá tán mes ter ke -
dé se it le lep lez zük, s így a vi lág nem
tud meg tar ta ni ma gá nak.
Is ten Lel ke vi szont ar ra in dít, hogy

új út ra in dul jak el, szá mol jam fel ré -
gi bű nös dol ga i mat, de ta pasz tal ni fo -
gom, hogy a sá tán min den esz közt
meg ra gad an nak ér de ké ben, hogy el -
ta pos son ben nem min dent, ami Is -
ten mag ve té se nyo mán ki kelt. Én vi -
szont a trónt Krisz tus nak ad tam át,
s ez zel el len sé ge let tem a sá tán nak.
A harc te hát meg in dult el le nem.
Tú róczy  Zol tán  vi lá gos sá  tet te,

mi ben je lent ke zik a vi lág gyű lö le te.
Ab ban, hogy fél tő lünk, mint ahogy
Jé zust is a fé le lem lég kö re vet te kö rül
a vi lág ré szé ről: „Ek kor ré mü let fog ta
el mind nyá ju kat, és így szól tak egy -
más hoz: »Mi lyen be széd ez? Ha ta lom -
mal és erő vel pa ran csol a tisz tá ta lan
lel kek nek, és azok ki men nek!«” (Lk
4,36) Élet re-ha lál ra szó ló had já rat ra
kell szá mí ta nom (2Kor 6,9). 
A  sá tán  bo lond nak,  kü lönc nek

mond ja Krisz tus kö ve tő it, s ha mind -
ez nem hasz nál, el kez di rá gal maz ni,
bot rá nyos  úton  le he tet len né  ten ni
őket, de az ige meg erő sí tést ad ne kik:
„Bol do gok vagy tok, ha én mi at tam
gya láz nak és ül döz nek ti te ket, és
min den fé le rosszat ha zud nak ró la tok.”
(Mt 5,11) 
A sá tán nak tor zí tó tük re van. Az

em ber tük re ki csi nyí ti a bűnt, az Is -
te né  az  igaz sá got  mu tat ja  meg,  a
sá tán tük re pe dig fel na gyít ja a bűnt.
Ha még így sem tud ja Krisz tus hű sé -
ges  kö ve tő it  le he tet len né  ten ni,  a
sá tán nem ri ad vissza az öl dök lés től
sem „…el jön az óra, ami kor mind az,
aki meg öl ti te ket, azt hi szi, hogy Is ten -
nek tet sző szol gá la tot vé gez…” (Jn
16,2b) Gon dol junk a vér ta núk ra! 
Ér de mes meg vizs gál ni, hogy ve -

lünk szem ben is ta pasz tal ha tó-e ez a
gyű lö let. Sok eset ben nem, mert a sá -
tán ár tal mat lan nak tart ben nün ket.
Az óem bert ő nem akar ja meg öl ni,
csak igyek szik fel éke sí te ni. Meg en ge -
di, hogy val lá so sak le gyünk, jár junk
temp lom ba, ol vas sunk Bib li át, csak
ná la ma rad junk, hogy ő ma gya ráz -

has sa ne künk a Bib li át. Tom pul szá -
munk ra az ige éle, el mél ke dés sé hí -
gul a har ci ri a dó, el hall gat juk az ige
konk rét íté le te it, vagy is meg ha mi sít -
juk az igét. A sa ját di cső sé gün ket ke -
res sük. Nincs ben nünk misszi ói len -
dü let, nem ál lunk ki nyíl tan vé le mé -
nyünk kel, csak se lyem pa pír ba cso -
ma gol va mond juk el, pe dig Krisz tust
ész re vét le nül be csem pész ni a vi lág -
ba nem le het.
Mit  kell  ak kor  cse le ked nem,  ha

gyű löl ni  fog a vi lág? – ve tő dött  fel
ben nem a kér dés. Tú róczy vá la sza
egy ér tel mű: hall gas sak az  igé re, ha
szem be kell száll nom az ül dö zők kel.
„Mert nem ti vagy tok, akik be szél tek,
ha nem Atyá tok Lel ke szól ál ta la -
tok.” (Mt 10,20) 
Mind ezek  ko moly  ön vizs gá lat ra

kész tet tek. Meg kel lett vizs gál nom,
mi lyen lel kü let tel in du lok a hí vő élet
út ján.  Sok  min den ben  ha tá ro zot -
tabb nak, nyíl tabb nak, őszin tébb nek
kel lett len nem a hí vő élet kez dő lé -
pé seit  meg té ve.  Bá tor  hit val lás ra
kel lett jut nom, s nem ar ra tö re ked -
nem, hogy jó kat mond ja nak ró lam az
em be rek. 
Vé gül  öröm mel  ol vas tam  az  Úr

üze ne tét:  „Örül je tek és uj jong ja tok,
mert ju tal ma tok bő sé ges a mennyek -
ben, hi szen így ül döz ték a pró fé tá kat is,
akik előt te tek él tek.” (Mt 5,12) „Ha en -
gem ül döz tek, ti te ket is ül döz ni fog nak,
ha az én igé met meg tar tot ták, a ti e te -
ket is meg fog ják tar ta ni.” (Jn 15,20b)
Jé zus a sze re tet nagy pa ran cso la -

tát ad ta ta nít vá nya i nak ép pen ak kor,
ami kor a rá juk vá ró szen ve dé sek ről
be szélt (Jn 15,17).  Ígé re te ne kem is
szólt: „Eze ket azért mon dom nek tek,
hogy bé kes sé ge tek le gyen én ben nem.
A vi lá gon nyo mo rú sá go tok van, de
bíz za tok: én le győz tem a vi lá got.”
(Jn 16,33)
Meg nyug vás sal  fo gad tam,  hogy

az Úr még ke gyel mi  időt  ad, hogy
meg erő sít sen: „De az Úr ve lem van,
mint erős vi téz. Ezért el buk nak ül dö -
ző im, nem bír nak ve lem. Igen meg szé -
gye nül nek, ku dar cot val la nak, gya lá -
za tuk so ha nem megy fe le dés be!”
(Jer 20,11) 
Is ten fi gyel mez te ti az övé it: ké szül -

jünk fel a küz de lem re!
g SzEn czi Lász ló

Miértgyűlöliavilágakeresztyéneket?

Van nak na pok, ami kor va la hogy sem mi nem az iga zi.
Min den szo mo rú és szür ke. Mit te het ilyen kor az em ber
lá nya? „Ter mé sze te sen” vá sá rol… Csak kis té tel ben per -
sze, pusz tán egy kis öröm ked vé ért. 

Így ke rül tem egy üz let be én is a mi nap, mun ka idő után,
út ban ha za fe lé. Már épp fi zet ni ké szül tem,
ami kor egy fi a tal fér fi lé pett be a bolt ba,
tisz ta, de lát ha tó an vi sel tes ru há ban,
bo ros tás arc cal. 

– Ve gyék meg eze ket az ele -
me ket! – mond ta. – Tar tós
ele mek. Ol csón adom, a
bolt ban ezer, de ma gá nak
öt szá zért meg szá mí tom…
Ké rem, ad jon pénzt, éhes
va gyok, na gyon éhes va -
gyok… – for dult a fér fi
elő ször a kasszá nál ál ló
al kal ma zott fe lé, majd
fe lém is.

Mind ket ten, az el adó is
és én is, za var tan mo tyog -
tunk er re va la mit. Vé gül az -
tán egyi künk sem adott pénzt,
sem ő, sem én.

– Jól van, Is ten ad ja vissza… –
fe lel te a fér fi, majd tá vo zott.

Kí no san érez tem ma gam, és azon tű nőd tem,
va jon jól cse le ked tem-e vagy sem… És ez zel egy ide jű leg
eszem be ju tott egy új szö vet sé gi ige is: „Aki te hát tud na jót
ten ni, de nem te szi: bű ne az an nak.” (Jak 4,17)

„Most rossz va gyok? Most bű nös va gyok?” – kér dez tem

ma gam tól, és azon nal „ma gya ráz kod tam” is ma gam ban,
ma gam nak: „Volt eb ben az em ber ben va la mi hi he tet lenül
erő sza kos… Ha csak ki csit is sze lí debb lett vol na, ad tam
vol na ne ki…”

A pil la nat nyi meg szé gye nü lés, meg bá nás – szin te
azon nal – az tán düh nek ad ta át a he lyét ben -

nem: „Egyéb ként is, hogy jött ah hoz,
hogy Is tent em le ges se, itt és most, eb -

ben a szi tu á ci ó ban? És rá adá sul
így, vol ta kép pen át ko zód va…”

Tu dom, azt mond ják, az
átok fog, de én ed dig még so -
ha nem fél tem et től, min -
dig is úgy érez tem, hogy
„vé de lem alatt ál lok”, és
nem ér het sem mi baj.

Egy azon ban bi zo nyos:
ez az is me ret len, fi a tal
fér fi el ér te, hogy nyo mot

hagy jon, lel ki is me ret-fur -
da lást éb resszen ben nem…

Ám csak egy pil la nat ra,
mert amint fel tá madt ez az

ér zés, azon nal el is ha tá roz -
tam, sen ki nek nem ha gyom – ne -

ki sem –, hogy ér zel mi leg zsa rol jon.
Úgy dön töt tem, leg kö ze lebb – nem mi at -

ta, ha nem csak is ma gam mi att – más képp cse -
lek szem. Nem azért, mert va la ki így vagy úgy, de kény sze -
rí tett rá, ha nem azért, mert az adás vá gya be lő lem fa kad. 

g Gaz dag Zsu zsan na
Fotó: Károly György Tamás
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1. Ilyen a ho mok ra épí tő em ber

2. A pél dá zat be li egyik ház alap

3. Az ég ből hul lik

4. Ház fa lat húz – más szó val

5. Ilyen em ber kö ve ti Jé zus sza vát

6. Ez is tá mad ta a há za kat

Jé zus egyik pél dá za tá ban a ház épí tők
pél dá já val vi lá gí tot ta meg ta ní tá sát.
Azt mond ta a ta nít vá nya i nak, hogy
aki hall gat ja őt, és kö ve ti a ta ní tá sát,
an nak az éle te olyan biz tos ala po kon
fog nyu god ni, mint a kő szik lá ra épí -
tő  em ber  há za.  Jö het  zá por,  vi har
vagy he ves szél, a ház szi lár dan fog
áll ni.  Vagy is  bár mi lyen  ne héz ség
vagy pró ba té tel éri az élet ben a ta ní -
tást kö ve tőt, Jé zus se gí te ni fog ja.
Vi szont aki hall ja a ta ní tást, de nem

kö ve ti, az a baj ban úgy fog össze om -

la ni, mint a vi har ban an nak az em ber -
nek a há za, aki a ho mok ra épí tett. Jé -
zus azt mond ja, bo lond az ilyen em ber.

Old já tok meg a ke reszt rejt vényt! A
meg je lölt osz lop be tű it össze ol vas -
va fe jez zé tek be az aláb bi mon da -
tot: Jé zus ra min dig szá mít ha tunk,
az ő sza va

……………………………………………

Aházépítők
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Ha zánk ban  négy  er de i egér-faj  él,
kö zü lük most a leg gya ko ribb, kö zön -
sé ges er dei egér ről lesz szó.
Vör he nyes  bun dá jú  rág csá ló,

hosszú  far kin cá val.  Fü lei  na gyok,
sze mei fe ke ték, ki dül le dők.
El ső sor ban a lomb er dők la kó ja, de

meg ta lál juk me ző kön, bok ro sok ban és
par kok ban is. Éj sza kai élet mó dot foly -
tat, szür kü let kor bú jik elő a föld alól,
és kezd táp lá lé kot ke res ni. Az avar ban
ku tat tölgy- és bükk mak kok után, de
meg rág csál ja a gom bát, a rü gye ket, il -
let ve ro va ro kat, pó kot és csi gá kat is
eszik. A me ző kön élők ara tás után az
el hul lott ga bo na sze me ket sze dik össze.
A föld alatt rak tá ra kat ké szí te nek

a szű kö sebb na pok ra. Té li re gyak ran
épü le tek be, is tál lók ba, paj ták ba hú -
zód nak.
Ami kor a ma dár ta ni in té zet még

a Sváb he gyen, a Köl tő ut cai Jó kai-vil -
la kert jé ben ál ló épü let ben volt, ab -

ba  a  föld szin tes  he lyi ség be,  ahol  a
nap ra for gót tar tot tuk, min den ősszel
be szök tek az er dei ege rek. A mag zsá -
kok ban állt, de ez nem je len tett aka -
dályt – az ege rek csi nos lyu ka kat rág -
tak a zsá kok ol da lá ba, és éj sza kán ként
nagy la ko má kat csap tak.
Ko rai  ta vasz  ese tén  sza po ro dá -

suk már már ci us ban meg kez dő dik,
és ok tó be rig tart. A nős té nyek éven -
te  több  al ka lom mal,  egy szer re  há -
rom-ki lenc  köly köt  el le nek.  Ezek
csu pa szok, zárt sze mű ek, de gyor san
fej lőd nek. Sze mük két he tes ko ruk ban
ki nyí lik, kö rül be lül ad dig szop nak, és
egy hét tel ké sőbb már ön ál ló ak.
A fész ket a nős tény a föld alatt ké -

szí ti fű szá lak ból, mo há ból és szá raz
le ve lek ből, de mert ezek az ege rek
ügye sen  kúsz nak,  el fog lal ják  a  fák
ága in csün gő, ci ne gék szá má ra ki he -
lye zett fé szek odú kat is.

Ha jó a makk ter més, az er dei ege -
rek na gyon el sza po rod hat nak, ilyen -
kor es tén ként szin te mo zog ni lát szik
az avar az ide-oda fut ko só kis rág csá -
lók tól. Ki hasz nál ja ezt az er dő ben élő
macs ka ba goly  és  urá li  ba goly,  és
azok ban az évek ben, ami kor könnyen

jut nak zsák mány hoz, több fi ó kát ne -
vel nek. 
Az  er dei  ege rek  ki vé te le sen  há -

rom-négy évig él het nek, de át lag élet -
ko ruk  sok kal  rö vi debb, mind össze
egy év. Azon ban na gyon sza po rák,
so kan van nak, ezért so ha nem fog nak
hi á nyoz ni er de ink ből.

g Sch midt Egon

Kér dé sek
1. Mit  gon dolsz, mi lyen  sú lyú  egy
egér ke?
2. Va jon hány al ka lom mal le het nek
köly ke i?
3. Mi ben kü lön böz nek el ső lá tás ra az
ege rek a poc kok tól?

Közönségeserdeiegér

Szerkesztette: Boda Zsuzsa

ME SélnEK Az áll AtoK

Vá la szok: 1. 15–35 gramm, de ősszel
kö vé reb bek; 2. éven te há rom-négy szer;
3. az ege rek far kin cá ja hosszú, a poc -
ko ké rö vid.
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Nagy hét kö ze led té vel két ki ad ványt
is aján lok fi gyel me tek be a Bol di-Ma -
ci Kft. ter mé kei kö zül. A ki seb bek biz -
to san szí ve sen ve szik majd ke zük be
a Na pos ol dal ko ráb bi il luszt rá to rá -
nak, Je nes Ka ta lin nak a raj za it tar tal -
ma zó szí ne zőt, amely a Vi rág va sár -
nap tól pün kös dig cí met vi se li. A raj -
zok szí nes, A3-as mé re tű ké pei vel ki -
vá ló an le het a fá ból ké szült, asz tali
Bol di ma ci  szín ház ban el me sél ni  a
tör té ne te ket.
Is ko lá ba já ró gye re kek nek ajánl ha -

tó Bo da Zsu zsa Nagy he ti szó ke re ső rejt -
vény fü zet cí mű ki ad vá nya. En nek se -
gít sé gé vel nem csak a nagy he ti ese mé -
nye ket ele ve nít he ti tek fel, de mind egyik
fe je zet nél nyo mo zó vá is vál hat tok: a
tör té ne tek hez kap cso ló dó el rej tett sza -
va kat ke res he ti tek meg a be tű há lók ban.
Mind ezek ről bő veb ben a bol di ma -

ci.hu hon la pon ol vas hat tok. A ki ad -
vá nyok Bo da Zsu zsá nál ren del he tők
meg  a  20/824-8283-as  te le fon szá -
mon  vagy  a  zsu zsa.bo da@lu the -
ran.hu e-mail cí men.

* * *

Ho gyan néz he tett ki Nóé fa lu ja? Hol
he lyez te el Mó zes a Tíz pa ran cso la -
tot tar tal ma zó két kő táb lát? Ho gyan
zaj lott az asszí rok ka to nai tá ma dá sa?
Mi lyen volt az élet Ná zá ret ben, ami -
kor Jé zus még kis gye rek volt? Ko rin -

thus ban hogy tel tek a min den na pok,
ami kor Pál Krisz tus ról pré di kált az
em be rek nek? Ezek re a kér dé sek re is
vá laszt kap hat tok, ha ki nyit já tok Pe -
ter Mar tin nak a Kál vin Ki adó gon do -

zá sá ban né hány he te meg je lent, Bib -
li ai nyom ke re ső cí mű  köny vét.  A 
ki ad vány Pe ter Kent nek a Szent írás
vi lá gát áb rá zo ló, rész let gaz dag ké pei
se gít sé gé vel  ka la u zol  vé gig  a  leg -
fon to sabb kor sza ko kon, mi köz ben az
ol va só  le mér he ti,  hogy  mennyi re
szem fü les. Ugyan is min den fe je zet -
nél nyom ke re ső mun kát is vé gez het -
tek – hol für je ket, hol szal má val tö -
mött paj zso kat, más hol pe dig a vám -
sze dő asz ta lát kell meg ta lál ni, hogy
csak né hány fel ada tot em lít sünk. A
könyv iz gal mas idő töl tést kí nál az if -
jú nyo mo zók nak.

* * *

A Mó ra Ki adó 2012-ben  je len tet te
meg Lo is Rock Idő uta zás a Bib lia vi -
lá gá ban cí mű köny vét, amely Ste ve
No on il luszt rá ci ó i nak  se gít sé gé vel
szin te oda va rá zsol Áb ra hám sát ra i -
hoz, Sa la mon ki rály pa lo tá já ba vagy
pél dá ul a je ru zsá le mi temp lom ud -

va ra i ba. Az egész ol da la kat be töl tő,
élet hű  ké pek  né ze ge té se  mel lett  a
bib li ai tör té ne tek hát te ré ről is na gyon
sok ér de kes sé get tud hat tok meg.
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b A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or -
szá gos Iro dá já nak Gyer mek- és If jú sá gi
Osz tá lya (GYIO) már ci us 8-án az Észa ki
Egy ház ke rü let if jú sá gi nap ját szer vez te
meg Nyír egy há zán, a Tú róczy Zol tán Evan -
gé li kus An gol Két Ta ní tá si Nyel vű Ál ta lá -
nos Is ko lá ban. Hogy a sza bol csi me gye -
szék hely egy há zi kö zös sé ge i nek, in téz -
mé nye i nek if jú sá ga kép vi sel tet te ma gát, az
ma gá tól ér te tő dő, de jöt tek a tá vo lab bi gyü -
le ke ze tek fi a tal jai is: Ar nót ról, Bá tony te -
re nyé ről, Csö mör ről, Do mony ból, Encs ről,
Fan csal ról, Ik lad ról, Szügy ről… Ezen a
nap fé nyes szép szom ba ton zsú fol tabb volt
a ven dé gek től az ok ta tá si in téz mény, mint
a szor gos hét köz na po kon: a szer ve zők
két száz negy ven részt ve vőt re giszt rál tak. 

Az egy ház ke rü le ti if jú sá gi na pok ta va szi so ro -
za tá val  a  jú li us  16–20. kö zött Solt vad ker ten
meg ren de zen dő  ju bi le u mi  Szél ró zsát,  a  10.
or szá gos evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko zót ké szí -
tik elő. A szó sze rin ti rá han go lást en nek meg -
fe le lő en  a  Szél ró zsa Band vál lal ta  ma gá ra,
iga zi fesz ti vál han gu la tot te remt ve a so kak ál -
tal is mert, má sok nak pe dig itt, Nyír egy há zán
ta ní tott da lok kal.

„Láss, ne csak nézz!” – hir de ti a Mt 13,44 ige -
vers re uta ló mot tó, mely nek ki bon tá sa Mes ter -
há zy Ba lázs sop ro ni „Szél ró zsa-atyá ra” há rult
a nyi tó áhí ta ton. Hogy biz to san el jus son min -
den ki hez az üze net, a fi a ta lok szá má ra ked velt
for ma nyel ven,  egy  szel le mes  vi deo klip pel  is
hoz zá já rult an nak meg ér té sé hez: va ló já ban a
meg té rés ről, az új élet le he tő sé gé ről szól ez az
al ka lom.
Az Észa ki Egy ház ke rü let tör té ne te sen az or -

szág leg hát rá nyo sabb hely ze tű tér sé ge i vel esik
egy be. Ezért is na gyon he lyén va ló épp itt fel -
ten ni a kér dést: „A pe ri fé ri án
is  Is ten  gyer me ke  va gyok?”
Ez zel  a  di lem má val  állt  elő
Györ fi Mi hály, a gö rög szál lá -
si  ci gány misszi ót  ve ze tő  lel -
kész, aki a mély sze gény ség ben
élő, nagy lel ki nyo mo rú ság ba
szü le tett ci gány atya fi ak hely -
ze té nek ér zé kel te té sé re nem -
csak a bűn ügyi hely ze tet idéz -
te meg, de szólt ar ról is, hogy
a ha son ló fal vak egyet len bol -
tocs ká já ban dup la annyi ba ke -
rül  min den,  mint  a  ko mo -
lyabb vá sár ló erő vel ren del ke -
ző na gyobb te le pü lé se ken vagy
a  vá ro sok ban.  Nyír te lek ről
azért kezd tek Gö rög szál lás ra
ki jár ni  2006-ban, mert  az  a
meg győ ző dés ve zet te a Fi la -
del fia gyü le ke zet tag ja it, hogy ha ők va la mit lát -
nak, azt el kell vin ni ük má sok hoz is, fe le lős sé -
gük van ab ban, hogy tu das sák má sok kal… 
Mint  Györ fi  Mi hály  mond ta,  há rom  évig

nem tör tént sem mi. De a gö rög szál lá si ci gány -
kö zös ség tag jai az if jú sá gi na pon (al só ké pün kön)
sor ra lép tek elő bi zony ság té tel lel: ho gyan vál toz -
tat ta meg éle tü ket az Úr, hoz zá meg tér ve mi ként
hagy ták ma guk mö gött a bör tön vi selt, al ko hol -
lal mé te lye zett, in du la tos-ke se rű éve ket. Ró zsa
Sán dor öt ven két évig hit nél kül élt, el mon dá sa

sze rint igen ke vé lyen és tü rel met le nül, min dig
bán tot ta az em be re ket ma ga kö rül. Nem egy csa -
pás ra tör tént a meg té ré se, de most már úgy lát -
ja, Is ten nél kül na gyon ne héz az élet, az a bi zo -
nyos ság, hogy ő a te nye rén tart ja, nyu gal mat ad…
A meg ren dí tő, fel eme lő sor sok, élet tör té ne -

tek után jól esett az if jú ság nak az a le le mé nyes
já ték, mely a „Láss, ne csak nézz!” mot tó je gyé -
ben kincs va dá szat ra kész tet te őket. Pusz tán szí -
nek re és szá mok ra ha gyat koz va kel lett meg ta -
lál ni uk egy mást, hogy el ké szül hes se nek azok
a ki ra kó sok, puzzle-ok, me lyek pél dá ul a Szél -
ró zsa lo gó ját vagy a Lu ther-ró zsát raj zol ták ki.
Dél után a kü lön bö ző kö zös sé gek be mu tat -

ko zá sa kö vet ke zett: vol tak, akik ének kel, rím -
be sze dett él mény be szá mo ló val, má sok pre zen -
tá ci ó val is mer tet ték meg ma gu kat, min den nap -
ja i kat az if jú sá gi nap kö zön sé gé vel. 
A be mu tat ko zást kö ve tő works hop szét osz -

tot ta a so ka sá got az is ko la ter mei kö zött. Be -
ren dez ked tek az egyes in téz mé nyek, mint pél -
dá ul a haj lék ta lan el lá tást szer ve ző Ol ta lom Sze -
re tet szol gá lat, az idős gon do zást vég ző Joób Oli -
vér Gon do zó és Re ha bi li tá ci ós Sze re tet in téz -
mény, az Evan gé li kus Ro ma Szak kol lé gi um vagy
épp a Szél ró zsa fesz ti vál, s aki töb bet sze re tett
vol na meg tud ni mű kö dé sük ről, mun ká juk ról,
kül de té sük ről, be szél get he tett ked vé re. 
So ka kat von zott a kéz mű ves-fog lal koz ta tó,

de  so kan  át men tek  a  kö ze li
Kos suth-gim ná zi um má szó fa -
lá ra  vagy  épp  a  tánc ház ba.
Akad tak azon ban olya nok is
szá mo san, akik ta pod tat sem
moz dul tak  a  dísz te rem ből,
mert  az  Em maus ze ne kar
kon cert je fog va tar tot ta őket…
Egy  te rem  volt  csu pán,

mely nek aj ta ját a gya nút la nul
ér ke ző nem csak hogy foly ton
zár va ta lál ta, de a vá ra ko zók
hosszú so ra el is tán to rít hat -
ta. So kan ugyan is egy órát is
haj lan dók vol tak itt ücsö rög -
ni, csak hogy be jus sa nak a lá -
tás sé rült Hack Já nos ál tal be -
ren de zett „vak szo bá ba”, hogy
át él hes sék azok nak a hely ze -
tét,  aki ket  épp a né zés re  te -

rem tett szer vük nem se gít ab ban, hogy lás sák
a vi lág dol ga it. 
Az Oros há zá ról se gí tő i vel – Hok Van es sá val

és Tüt tő ne vű ku tyá já val (fin nül kis lányt je lent
a név) – ér ke zett Hack Já nos a nap vé gén jól -
eső fá radt ság gal me sél te, öröm mel fo gad ja a
meg hí vá so kat, szí ve sen el megy min den ho vá,
hogy meg mu tas sa a lá tók nak, mi lyen ve szé lyes
és ki szol gál ta tott le het a lá tás sé rül tek éle te. El -
szo mo rít ja an nak az em pi ri kus ku ta tás nak az
ered mé nye, mely sze rint a lá tók egyéb ként nem
hasz nál ják a sze mü ket: kép te le nek vissza idéz -

ni pél dá ul, hogy az elő ző öt ven mé te ren mit lát -
tak az ut cán ha lad va. Még sze ren cse, te szi hoz -
zá – Sa int-Exu péry kis her ce gét idéz ve–, hogy
„jól csak a szí vé vel lát az em ber”…
Az észa ki egy ház ke rü le ti if jú sá gi nap zá rá -

sa ként az úti ál dást Zsar nai Krisz ti án es pe res -
től kap ta meg a ta lál ko zó kö zön sé ge. 
A  GYIO  so ro za ta  má jus  31-én  Győr ben

foly ta tó dik a Nyu ga ti Egy ház ke rü let if jú sá gá -
nak ta lál ko zó já val.

g VEszp ré mi Er zsé bEt

szélrózsamindenirányból
If jú sá gi nap az Észa ki Egy ház ke rü let ben

b A Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let gyü le -
ke zet ve ze tői kon fe ren ci át tar tott már ci -
us 7–8-án a Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan -
gé li kus Gim ná zi um és Kol lé gi um sport -
csar no ká ban. Ra dos né Len gyel An na egy -
ház ke rü le ti fel ügye lő kór há zi ke ze lé se
mi att An dor ka Ár pád, a bony há di ta lál -
ko zó kat hosszú évek óta fá rad ha tat la nul
szer ve ző egy ház ke rü le ti má sod fel ügye lő
nyi tot ta meg az al kal mat és kö szön töt te
a kö zel száz het ven fős hall ga tó sá got. 

A kon fe ren cia igei ala po zá sát a ke rü let püs pö -
ke, Gáncs Pé ter vé gez te. Il luszt rá ci ó ként ki ve -
tí tet te az öku me ni kus vi lág ima nap idei pla kát -
ját – amely a Ní lust mint si va tag ban nyí ló vi -
rá got áb rá zol ja –, va la mint a
Dé li  Egy ház ke rü let  víz raj zi
tér ké pét…
Az  ima nap  igei  mot tó ja

sze rint  –  „Már ké szí tem az
utat a pusz tá ban, a si va tag -
ban fo lyó kat fa kasz tok” (Ézs
43,19) – Is ten nek ter ve van ve -
lünk. Az  ígé ret  is me re té ben
fon tos  fel ten nünk  ma gunk -
nak Pé ter apos tol lal együtt a
kér dést: „…ki va gyok én, hogy
aka dá lyoz zam az Is tent?”
(Ap Csel 11,17)
A püs pök után a há zi gaz da,

An dor ka Gá bor igaz ga tó  kö -
szön töt te  a  részt ve vő ket,  aki  a  si va ta gi  kép re
vissza utal va csa tor na épí tés hez ha son lí tot ta azt
a mun kát, amely nek cél ja, hogy az is te ni ál dás el -
jut has son má sok hoz.
A kon fe ren cia fő té má ját Püs ki La jos ve zet -

te fel. A ven dég elő adó a Deb re cen-Nagy er dei
Re for má tus Gyü le ke zet ben vég zett szol gá la ta
mel lett a re for má tus Egy há zi Jö vő kép Bi zott -

ság tag ja és a misszi ói bi zott ság el nö ke. Be ve -
ze tés ként egy  rö vid kér dő ív ki töl té sét kér te,
min den részt ve vő elé tük röt tart va szol gá la tá -
val kap cso lat ban. Ezt kö ve tő en be szélt azok ról
az  egy há za in kat meg kö tö ző,  az  úgy ne ve zett
kons tan ti ni kor ból vissza ma radt bék lyók ról, ha -
gyo má nyok ról, ame lyek hor gony ként me re ví -
tik moz du lat lan ság ba gyü le ke ze te in ket. Ha son -
ló an  szem lé le tes  ké pe  volt  az  eve zős  gá lya,
amely bár ren del ke zik vi tor lá val, még is in kább
az eve ző sök ere jé re (kül ső és bel ső anya gi for -
rá sok…) épít, vagy is nem hasz nál ja a ne he zen
kont rol lál ha tó szél (Szent lé lek)
ere jét. Mint ha épp a hi tet –
mint va la mi fé le bi zony ta lan -
sá gi té nye zőt – igye kez nénk fi -
gyel men kí vül hagy ni egy há -
zi, gyü le ke ze ti éle tünk ben.
Az es te a Dé li Egy ház ke rü -

let  el múlt  évét  össze fog la ló
ze nés  dia po rá ma-ve tí tés sel
foly ta tó dott, amely há la adás -
ra is le he tő sé get kí nált. 
A  könnye debb  mű fajt  is -

mét ko mo lyabb té ma kö vet te:
Ben kó czy Pé ter kő bá nyai  lel -
kész és fel ügye lő je, Zász ka licz -
ky Zsu zsa kép me di tá ci ó ja az if -
jabb Lu cas Cra nach mes ter mű vén, a we ima ri
szár nya sol tár le nyű gö ző szim bo li ká ján ke resz -
tül nyúj tott be pil lan tást a re for má ció ko rá nak
mű vé sze té be. Cra nach egyet len kom po zí ci ó ban
fog lal ja össze Lu ther ta ní tá sá nak ve le jét: Is ten
lép fe lénk sze mé lye sen! Az es tét sok részt ve vő
szá má ra ké ső éj jel be nyú ló be szél ge tés zár ta.

Dud la Er zsé bet nek, a Bács-Kis kun Egy ház -

me gye fel ügye lő jé nek égő sze re tet re éb resz tő
áhí ta ta után szom ba ton reg gel in ten zív kis cso -
por tos  mun ka  kez dő dött.  A  részt ve vők  az
egy ház ke rü let tö mör kül de tés nyi lat ko za tá nak
meg fo gal ma zá sát kap ták fel ada tul. A kulcs sza -
va kat ujj begy re szed ve (evan gé li um hir de tés, hi -
te les ség, kö zös ség…) le tisz tult a misszi ói fel -
adat, és el vált a gyak ran meg szo kás ból vagy el -
vá rás ból vég zett te vé keny sé gek től. A deb re ce -
ni re for má tus test vé rek kül de tés nyi lat ko za tát
meg is mer ve vi lá gos sá vált, hogy az alap el vek
min de nütt azo no sak, a mód sze rek ugyan ak kor
he lyen ként vál toz nak.
Az el mé le ti alap ve tés után a gya kor la ti fel ada -

tok ke rül tek fó kusz ba. A meg újult lá tás alap ján
a gyü le ke zet ve ze tők a má jus 31-én Oros há zán
tar tan dó  csa lá di  és  if jú sá gi  misszi ói  na pot
nem csak  a  ne vé ben,  de  ki su gár zá sá ban  is

misszi ó i vá sze ret nék ten ni. De ák Lász ló egy ház -
ke rü le ti misszi ói lel kész ar ra biz ta tott, hogy –
ro ko nai, ba rá tai, is me rő sei kö ré ből – min den -
ki  vi gyen  ma gá val  Oros há zá ra  olyas va la kit,
aki még nem el kö te le zett Krisz tus-kö ve tő. 
A ven dég lá tó oros há zi gyü le ke zet lel ké sze,

Ör dög End re ar ról szá molt be, hogy a má jus vé -
gi misszi ói nap zá rá sa ként – az idén elő ször –

sze ret né nek  ki lép ni  a  temp -
lom ból a vá ros fő te ré re: „lát -
ha tó an evan gé li kus” je len lét -
tel,  könnyű ze nei  kon cert tel,
bi zony ság té te lek kel és – a ter -
vek sze rint – evan gé li kus „ki -
ra ko dó vá sár ral”…
A  nap  fo lya mán  sok  szó

esett  a  spe ci á lis  gyü le ke zeti
kis cso por tok  fon tos sá gá ról.
Nagy le he tő sé gek rej le nek pél -
dá ul az idén tíz éves – ugyan -
csak  Bony há don  meg ren de -
zen dő – egy ház ke rü le ti kon fir -
man dus- és if jú sá gi tá bor ban.
Mi u tán ki emelt cél, hogy ide jú -

ni us 16–20. kö zött mi nél több fi a tal el jut has son,
a maj dan tá vo labb ról ér ke zők úti költ sé gé hez já -
rul hoz zá a gyü le ke zet ve ze tői bony há di kon fe -
ren cia hat van öt ezer fo rin tos of fer tó ri u ma is.
A hu szon négy órás együtt lét vé gé hez kö ze led -

ve egy ház ke rü le ti fó rum kö vet ke zett. A fó ru mon
–  Püs ki  La jos  (fel ső ké pünk jobb szé lén) és
Gáncs Pé ter mel lett – meg szó lít ha tó volt Kon -
dor Pé ter es pe res,  a  gaz da sá gi,  il let ve Lup ták
György es pe res,  a  misszi ói  bi zott ság  el nö ke,
va la mint Mun tag And rás, a Ze len ka Pál Szo li -
da ri tá si Alap ve ze tő je.

A kon fe ren cia zá rá sa ként a lel ki „aka dály -
men te sí tés je gyé ben” hang zott a püs pök úti ál -
dá sa: „Két dol got te hát nem csak te he tünk, ha -
nem ten nünk is kell. El kell ol da nunk a part -
hoz kö tö ző s így tét len ség re kár hoz ta tó kö te -
le ket, és a Szél moz du lá sá ért imád koz va fel kell
von ni a vi tor lá kat – a dé li vi ze ken…”

g Kiss Ta más
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 e 2014. március 16. Evangélikus Életkrónika

istentiszteleti rend • 2014. március 16.
Böjt 2. vasárnapja (Reminiscere). Liturgikus szín: lila. 
Lekció: 1Thessz 4,1–8; Ézs 5,1–7. Textus: Mt 12,15b–21. Énekek: 81., 189.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német) Johannes Erlbruch;
de. 11. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; du. 6. Balicza Iván; Fébé, II., Hűvösvölgyi út 193. de. fél 10.
(úrv.); Sarepta, II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ör -
dög árok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12.
de. 10. (úrv., összegyülekezés napja) Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10.
dr. Lászlóné dr. Agod Anett; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38.de. 10. Solymár Pé ter Tamás;
Ká posz tás me gyer, Megyeri Klub, Megyeri út 207. de. 9. Solymár Péter Tamás; De ák tér,
V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv., szuplikáció); du. 6. (orgonazenés
áhí tat) Gáncs Péter; Fasor, VII., Városligeti fasor 17.de. 11. (úrv.) Aradi György; Jó zsefváros,
VIII., Üllői út 24. de. fél 11. (úrv.) Románné Bolba Márta; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlo -
vák, úrv.) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33.de. 9. Románné Bolba Márta;
Fe renc vá ros, IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de. 11. (úrv.) Ko czor Tamás; Kőbánya,
X., Kápolna u. 14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Ko -
má ro mi Benedek, liturgus: Gáncs Tamás; de. fél 11. (úrv., zenés is ten tisz te let) Komáromi
Be ne dek, liturgus: Gáncs Tamás; du. 6. (vespera) dr. Blázy Ár pád; XI., Németvölgyi út 138.
de. 9. dr. Blázy Árpád; XI., Egyetemi és főiskolai gyülekezet, Ma gyar tudósok krt. 3. du.
6. dr. Mézes Zsolt; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) dr. Fabiny Tamás;
Bu da hegy vi dék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; de. negyed 12. Keczkó Pál;
An gyal föld, XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. (szuplikáció) Haj duch-Szmola Patrik; Zugló,
XIV., Lőcsei út 32.de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV. Gyar mat u. 14.de. fél 10. Tamásy Tamás;
Pest új hely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Juhos u.
28. (kistemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet; Rá kos szent mi hály, XVI., Hősök tere 10–
11. de. 10. Börönte Márta; Cinkota, XVI., Ró zsalevél u. 46. de. fél 11. Vető István; du. 5.
(úrv., ifjúsági istentisztelet) Aradi György; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24.de. 9. Vető István;
Ár pád föld, XVI., Menyhért u. 42. (református temp lom) du. 3. Vető István; Rákoshegy,
XVII., Tessedik tér de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rá kos ke reszt úr, XVII., Pesti út 111. de. fél
11. Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Pé celi út 146. de. 9. Kovács Áron; Rákosliget,
XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Kovács Áron; Pest szent lő rinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10.
(úrv.) Győri Gábor és Horváth-Csitári Bog lár ka; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (re -
for má tus templom)de. 8. Győri Gábor és Horváth-Csitári Boglárka; Kispest, XIX., Templom
tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX., Hun gá ria út 37. de. 8. Széll Éva; Pesterzsébet, XX., Ady
E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Cse pel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Bu -
da fok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Hokker Zsolt; Soroksár, XXIII., Otthon Közösségi
Ház, Szitás u. 112. du. 4. Győri Já nos Sámuelné; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem)
de. fél 10. (úrv.) dr. László Virgil; Bu da örs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza.

Összeállította: Balla Mária

H I r d e T é s

Kar say Sán dor 1814. már ci us 15-én szü -
le tett Győr ben, édes ap ja Ászáron lé -
vi ta-ta ní tó, majd Kis ba bo ton és Ré ti -
ben (Tár nok ré ti) lel kész volt. Sop ron -
ban és Pé csett ta nult. Gróf Zay Ká ro -
lyék nál lett ne ve lő  (1835–1837). Lel -
késszé  ava tá sa  (1837)  után  Mencs -
hely re  ke rült  se géd lel kész nek,  ahol
nem so ká ra  meg vá lasz tot ták  ren des
lel kész nek.  Mű kö dé se  alatt  (1837–
1839) be le ve tet te ma gát a mun ká ba.
Rö vid  ot ta ni  szol gá la ta  után  a  na -
gyobb és te kin té lye sebb té ti gyü le ke -
zet meg hí vá sát fo gad ta el. Sok irá nyú,
ala pos,  lel ki is me re tes  mun kás sá ga
nyo mán a Győ ri Egy ház me gye es pe -
re sé vé vá lasz tot ták. Es pe re si mun ká -
ját a Bach-kor szak ban igen ne héz kö -
rül mé nyek kö zött és ered mé nye sen vé -
gez te. A Du nán túl is til ta ko zott a pá -
tens el len, amely a kor mány zat dur va,
erő sza kos be avat ko zá sa volt a ha zai
pro tes táns egy há zak szer ve ze té be.
A Du nán tú li Egy ház ke rü let 1866-

ban vá lasz tot ta püs pö ké vé, majd ke -
vés sel ez után a győ ri gyü le ke zet hív -
ta meg lel ké szé nek. A ket tős szol gá -
lat  min den kép pen  ne héz  fel ada tait
Kar say bi za kod va vál lal ta, és jól ol dot -
ta  meg.  Nép sze rű sé gé re  jel lem ző,
hogy ke rü le te csak nyolc va na dik élet -
évét be tölt ve fo gad ta el vissza vo nu lá -
si ké rel mét, sze re tett gyü le ke ze te pe -
dig ha lá lá ig meg tar tot ta lel ké szi szol -
gá la tá ban. A kor szak di vat ja sze rinti
ki tün te té se ket – de kó ru mo kat – nem
ke rül het te el, bár nem ke res te egyi ket
sem. Jól tud ta, hogy ezek so ha sem le -
het nek  cé lok,  ha nem  min dig  csak

esz kö zök, „jel zé sek”. Egyik fia, Gyu la
utó da lett a té ti lel ké szi szol gá lat ban,
de már hu szon hat éves ko rá ban el -
hunyt. Két le á nya pap né lett, uno ká -
ja, Pál mai La jos pe dig győ ri utó da.
Kar say Sán dor bölcs ta pin tat tal, kö -

rül te kin tő jó zan ság gal ve zet te egy ház -
ke rü le tét. Több köz egy há zi tiszt sé ge
mel lett az 1891/94. évi el ső bu da pes ti
zsi nat nak egy há zi el nö ke volt.
Kiváló szer ve ző volt. Még mencs -

he lyi szol gá la ta alatt rend sze re sí tet -
te a Za lai Egy ház me gye ta ní tó i nak ér -
te kez le tét (1838). Se gély egy le tet szer -
ve zett a ke rü le ti lel kész-, ta ní tó öz ve -
gyek és -ár vák tá mo ga tá sá ra (1846).
Té ten  va sár nap  dél utá non ként  is -
me ret ter jesz tő fel ol va sá so kat szer ve -
zett, is ko lát épí tett, if jú sá gi könyv tá -
rat és gyü le ke ze ti mag tárt lé te sí tett. 
Meg je len tet te Ál ta lá nos és rész le tes

tan mód – Pro tes táns nép is ko lai ta ní -
tók szá má ra ve zér fo na lul cí mű mű vét
(Pá pa, 1844). Egy há zi rend szert ké szí -
tett  mun ka tár sa i val  egy há zi  tör vé -
nye ink pót lá sá ra (1875). Czé kus Ist ván -
nal agen dát szer kesz tett: Agen da.2 kö -
tet, Bu da pest, 1889, 1891. Több val lá -
sos köl te ményt, éne ket írt és for dí tott.
Ige hir de té sei és be szé dei is meg je len -
tek nyom ta tás ban.
1902. jú ni us 4-én hunyt el. Te me té -

sén püs pök utó da, Gyu rátz Fe rencpré -
di kált, Posz vék Sán dor pe dig imád ko -
zott. Arc ké pét a győ ri gyü le ke zet mű -
vé szi olaj fest mé nyen örö kí tet te meg.
Ér té ke ket köz ve tí tett, és köz ben ő

ma ga is ér ték ké lett.
g Dr. Bar cza Bé la

Azutolsószuperintendens
b Elő ször né mi szó ma gya rá zat: a Hely tar tó ta nács még 1847-ben is az -

zal a meg jegy zés sel küld te vissza az egye te mes gyű lés jegy ző köny vét,
hogy egy há zunk a szu per in ten den se ket ne ne vez ze püs pö kök nek, mert
ez a cím nem il le ti meg őket. Az 1885:7. tör vény cikk alap ján fő pász -
to ra ink is be ju tot tak a fő ren di ház ba, és ez után jog gal hasz nál ták a „püs -
pök” meg je lö lést szol gá la tuk hoz. A „nagy né gyes” há rom tag ja – Ge -
duly La jos, Czé kus Ist ván és Sze be ré nyi Gusz táv Adolf – azon ban 1890-
ben egy év le for gá sa alatt el hunyt. Kar say Sán dor egye dül ma radt a
ve zér kar ból. Ő is püs pök nek te kin tet te ma gát a fenti idő pont tól, de
pe csét jén meg hagy ta a „szu per in ten dens” ki fe je zést.

Az el múlt évek vár tú rái so rán fel ke re -
sett erő dí té sek kö zül Szig li get volt az
egyik leg szebb. Ter mé sze ti szem pont -
ból egy vul ká ni kúp te te jét ko ro náz za
meg. Épí té sze ti ér te lem ben is pa zar,
amit 1953-ban in dult, sza ka szo san zaj -
ló, je len leg is tar tó fel tá rá sa és res ta u -
rá ci ó ja tesz be mu tat ha tó vá a lá to ga tók
szá má ra. Akik so kan van nak. A Ba la -
ton kö zel sé ge ugyan is az egyik leg ked -
vel tebb észa ki parti tu ris ta cél pont tá te -
szi. A tó nál nya ra lók jó idő ben is be -
ik tat nak a für dés mel lé más prog ra mot,
és ez sok szor egy szig li ge ti sé ta.
Az erő dít mény IV. Bé la ki rály vár -

épí té si  prog ram já nak  je gyé ben  fo -
gant.  Ben cés  szer ze te sek  épí tet ték,
aki ket egy 1260-as ki rá lyi ado mány le -
vél kö te le zett er re: „Mi vel az előtt or -
szá gun kat bar bár né pek és zsar no ki ta -
tá rok el pusz tí tot ták, el ren del jük, hogy

ko ro nánk egész te rü le tén, meg fe le lő
he lye ken erő dí té sek le gye nek, és vá rak
emel ked je nek, aho vá a nép ül döz te tés -
sel fe nye ge tő idő ben be hú zód ha tik, és
ma gát meg ment he ti. És ezért a Ba la -
ton ban le vő egyik szi ge tet, ahol az erő -
dí tés re al kal mas hegy áll, a pan non hal -
mi Szent Már ton egy ház ré szé re adan -
dó nak vél jük, hogy raj ta vá rat épít sen,
amely a fenti cé lok ra bő sé ge sen és ha -
tá so san meg fe lel jen.” 
A ba rá tok Fa vuspan non hal mi apát

ve zér le té vel a ki rá lyi pa ran csot két esz -
ten dőn be lül tel je sí tet ték. A sza bály -
ta lan alap raj zú, bel ső tor nyos, al só és
fel ső vár ra osz tott erő dít mény nél a szi -
get re va ló uta lás nem el írás, hi szen
egy ko ron  kö rül ölel te  a  Ba la ton.  A
te le pü lés ne ve is in nen szár ma zik: a
Szig li get ből a „Szig” szócs ka egy ko ri
szi get vol tá ra utal.

Fel épül te után a ki rály vissza vál tot -
ta a ben cés atyák tól, és a Pok nem zet -
ség be li Mó ricz nak ado má nyoz ta. Tu -
laj do no sa it  –  le gyen  az  ki rály,  fő úr
vagy ép pen ség gel bi tor ló – a tör té ne -
lem gyak ran cse rél te. Bír ták a Mó ricz -
hi da i ak (Mó ricz le szár ma zot tai), a Kő -
sze gi ek, az Új la ki ak, a Tó ti Len gyel csa -
lád,  vég vá ri  hő sök, Tö rök Bá lint és
Ma gyar Bá lint. Be szé des ne vek… 
Az osz má nok több ször is si ker te -

le nül ost ro mol ták. A tö rök ve szély el -
múl tá val ka to nai je len tő sé gét a 17. szá -
zad vé gén el vesz tet te. 1697-ben vil -
lám csa pás, 1702-ben a zsar nok I. Li -
pót ki rály le rom bo lá sá ra adott uta sí -
tá sa pusz tí tot ta.
Az erős ség be a 17. szá zad ban ej tő -

ráccsal  vé dett  Tó ti  Len gyel  ka pun
lép he tünk be, de az al só vár vé del mi
rend sze ré nek leg fon to sabb pont ja az
1300-as évek ben emelt fel vo nó hi das,
eme le tes Tö rök Bá lint-ka pu to rony. A
vég vá ri vi té zek szá má ra la kó épü le tek
szol gál tak, a ré gé szek ál tal nap vi lág ra
ke rült ke men cé ben ké szült el lát má -
nyuk (ma íz le tes, hely ben sü tött há zi
ré test kí nál nak fa lai közt), lo va ik nak is -
tál lót emel tek. A Hu szár to rony még az
al só,  az  1530-as  évek ből  szár ma zó
Mar ton fal vay-ron del la  már  a  fel ső
vá rat véd te. Ott szin tén la kó szo bák,
va la mint a vár ral egy idős pa lo ta áll.
Biz ton sá gá ról a fel vo nó híd dal vé dett
Új la ki  ka pu,  a  pa lo tá hoz ha son ló an
1260–62-ben  épült  Ben cés-  és  Ki -
rály to rony gon dos ko dott. 
A fel ső vár nak is volt kü lön sü tő há -

za és kony há ja, a hegy csú csán nagy
kin cset je len tő vi zet az épü le tek te jé -
ről össze gyűj tött eső tá ro lá sá ra szol -
gá ló cisz ter na biz to sí tot ta.
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Sze re tet tel ad juk hí rül, hogy a Fé bé Evan gé li kus Di a -
ko nissza egye sü let mát rai Ná zá ret-temp lo má ban ez év -
ben is má jus tól ok tó be rig min den va sár nap fél 12-kor
is ten tisz te le tet  tar tunk.  A  temp lom  cí me:  Mát ra -
szent im re-Ba goly ir tás, Jó kai u. 7–9. Jé zus sza vá val hí -
vunk: „Jöj je tek én hoz zám mind nyá jan!”
A temp lom hoz csat la ko zó üdü lő rész ben tu ris ta szin -

tű  szál lás  is  van  fel sze relt  kony há val,  me leg  vi zes

mos dók kal (há ló zsák ról, ta ka ró ról a je lent ke zők nek ma -
guk nak kell gon dos kod ni uk). Jó le he tő ség sok gyer me -
kes csa lá dok, is ko lai vagy gyü le ke ze ti if jú sá gi cso por -
tok, gyó gyí tó, jó le ve gő re vá gyó aszt más gye re kek szá -
má ra. Je lent kez ni le het a fe be.egye su let@lu the ran.hu 
e-mail cí men. A szál lás dí ja: 2000 Ft/fő/nap + ide gen -
for gal mi adó. (Gyer me kek nek 3 éves ko rig in gye nes,
3-tól 10 éves ko rig 1000 Ft/nap.)

is ten tisz te let és szál lás le he tő ség Ba goly ir tá son
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An nak ide jén egy mar ke ting könyv -
ben akadt rá e so rok író ja er re a té -
tel re: vég ered mény ben min den pi ac
két sze rep lős. Ezt a le egy sze rű sí tést
olyan  pél dák kal  tá masz tot ták  alá,
mint  a Co ca-Co la  és  a Pep si  ese te
vagy ép pen a Mc Do nald’s és a Bur -
ger King pá ro sa. Rá adá sul egé szen jó
eset ta nul má nyok  so ka sá ga  fog lal -
ko zott  az zal,  hogy  az  em be rek mi
alap ján vá laszt ják ki a ked venc már -
ká ju kat, vagy hogy a rang lis tán má -
so dik he lye zett ter mék nek mi ként is
ér de mes kom mu ni kál nia, hogy meg -
kü lön böz tes se ma gát a pi ac ve ze tő től. 
A Pep si pél dá ul a fi a ta lok szá má ra

ké szült üdí tő ital nak po zi ci o nál ta ma -
gát, vi szont ezért azok a kö zép ko rú vá -
sár lók is szí ve sen fo gyasz tot ták, akik
sze ret ték vol na még egy ki csit fi a tal nak
érez ni ma gu kat. A Bur ger King pe dig
a gye rek köz pon tú Mc Do nald’s el le né -
ben  kom mu ni kál ta  azt,  hogy  ide je
fel nő ni a va ló di tű zön sült ízek hez.
Az tán jött az in ter net, és a kö zös -

sé gi szol gál ta tá sok vi lá ga fel bo rí tot -
ta ezt a sza bályt. Ma nap ság min den
ter mék ka te gó ri á ban leg in kább csak
egy ver seny ző fut, és csak egy olyan
szol gál ta tás van, ame lyik, úgy mond,
min dent  visz.  Na gyon  so ká ig Ma -
gyar or szág ve ze tő kö zös sé gi ol da la
volt az iWiW, de a Fa ce book ho no sí -
tá sá val el kez dő dött a gyors mig rá ció,
és vé gül az iWiW mar gi ná lis sze rep -
lő vé zsu go ro dott. Az em be rek szük -
ség le te it bő ven fe de zi egyet len kö zös -
sé gi ol dal, és ahol az ak tív is me rő sök
van nak, az az ol dal nyer.
Per sze egy-egy adott te rü let kul tu -

rá lis kü lönb sé gei is ha tás sal van nak
ar ra, hogy a ver seny mi kép pen dől el.
Az orosz VK (ere de ti ne vén VKon -
tak te) je len leg a má so dik leg na gyobb
kö zös sé gi  ol dal  Eu ró pá ban,  és  bár
tag jai fő leg a ré gi szov jet utód ál la mok
te rü le té ről ver bu vá lód tak, idén ja nu -
ár ban már több mint 240 mil lió ak -
tív  fel hasz ná lói  fi ó kot  szám lált  a
rend szer,  mi köz ben  Orosz or szág,
Uk raj na és Fe hér orosz or szág leg lá to -
ga tot tabb ol da la volt. 

Az „orosz Fa ce book”-ként em le ge -
tett rend szer olyan bás tya, amely bár
ren dü let le nül áll, a glo ba li zá ció erő -
sö dé sé vel  in kább  va ló szí nű sít he tő
fel hasz ná ló i nak  a  Fa ce book ra va ló
át té ré se, mint hogy ez for dít va kö vet -
kez ne be. A Gaw ke ren le he tett ol vas -
ni  ar ról,  hogy  az  ame ri kai  fér fi ak
azért re giszt rál nak az orosz ol dal ra,
hogy szép ke let-eu ró pai meny asszonyt
ta lál ja nak ma guk nak.
Nem ré gi ben pezs dí tet te fel az in -

ter ne tes hír pi a cot, hogy a Fa ce book
meg vá sá rol ta  az  azon na li  üze net -
kül dés ben pi ac ve ze tő WhatsApp ne -
vű szol gál ta tást. Nem is a fel vá sár lás
té nye az ér de kes, ha nem a rend sze -
rért  fi ze tett  összeg,  amely  egé szen
pon to san 19 mil li árd dol lár. Az összeg
el ké pesz tő, és hal la tán töb ben is mét

egy új dot kom lu fi ról kezd tek el be -
szél ni, amely a 2000-es évek ele jé nek
in ter net pi a ci vál sá ga volt, és jó pár
vál lal ko zás  ment  csőd be  ami att,
hogy a tech no ló gi ai cé ge ket jó val ér -
té ken fe lül áraz ták be ak ko ri ban. 
A WhatsApp el ké pesz tő szá mo kat

mond hat  ugyan ak kor  a  ma gá é nak.
Je len leg 450 mil lió fel hasz ná ló ja van,
és  a  fel hasz ná lók  het ven  szá za lé ka
na pi szin ten hasz nál ja is a szol gál ta tást,
amely je len leg ak ko ra for gal mat bo -
nyo lít le, mint az egész vi lág tel jes SMS-
mennyi sé ge. A rö vid szö ve ges és ké pes
üze ne tek re  spe ci a li zált  WhatsApp
nem is ami att ér té kes, hogy fel hasz ná -

lói éven te egy dol lárt fi zet nek a szol -
gál ta tá sért, ha nem mert az elem zők
sze rint a mo bil te le fon ban tá rolt kap -
cso la ti in for má ci ók sok kal pon to sab -
bak, mint a kö zös sé gi ol da la kon meg -
adott is me ret sé gi vi szo nyok.
Úgy tű nik, a Fa ce book jó ér zék kel

tet te rá a ke zét a WhatsApp ra,hi szen
így olyan szol gál ta tást mond hat ma gá -
é nak, amely las san ként áve szi az SMS-
kül dés sze re pét. Ugyan ak kor a Fa ce -
book kal va ló „ba rát ko zás” már is érez -
te ti a ha tá sát: a kon ku rens Te leg ramne -
vű szol gál ta tás nak a be je len tést kö ve -
tő en már is nyolc mil li ó val nőtt a fel -
hasz ná lói bá zi sa. Ér de kes be zá ró dá sa

a kör nek, hogy a Te leg ram ala pí tó ja
ugyan az, mint az orosz VK-é.
Az ol va sók dön tő több sé ge va ló szí -

nű leg még so sem hal lott a WhatsApp -
ról, és ez egy ál ta lán nem gond. Ugyan -
ak kor a most fo lyó in ter ne tes csa tá -
ro zá sok ala kít ják ki a vi lág nak azt a ké -
pét, amely pár év múl va tel je sen ter -
mé sze tes lesz. Ami kor már nem kül -
dünk SMS-t, csak va la me lyik al kal ma -
zás ba be lép ve vál tunk pár rö vid üze -
ne tet az is me rő sök kel. Bár az se biz -
tos, hogy bár mit is szá mí ta ni fog ak -
kor a név, elég lesz csak tud ni, hogy az
a bi zo nyos gomb va ló er re…

g N. B.
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A Béres Egészségtár Porcerô + CSONT-IZOM KOMPLEX fi lmtabletta azon ízületi megbe-
tegedésekben szenvedôk különleges táplálkozási igényeihez igazított összetételû, speciális – 
gyógyászati célra szánt – tápszer, akiknél a csontozat és az izomzat állapota miatt nagyobb 
hangsúlyt kell fordítani egyes vitaminok és ásványi anyagok megfelelô bevitelére.
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uk raj na kap csán
Dr. Fa bi ny Ta más püs pök úr fél ol da las cik ket írt az Evan gé li kus Élet 2014.
már ci us 9-i szá má ba Uk raj na kap csán. Cik ké ből egy mon da tot idé zek: „Egy -
re ke vés bé lá tok tisz tán egy olyan vi lág ban, ahol már alig ké pes bár ki is kor -
dá ban tar ta ni az in du la to kat és a nyers ösz tö nö ket, és ahol szem mel lát ha -
tó an min den az ér dek ál tal moz ga tott ha tal mi játsz mák nak ren de lő dik alá,
és a po li ti kai bo szor kány kony há ban ki fő zött éte lek kel akar nak ben nün ket
meg etet ni.”
Püs pök úr, a fél ol dal he lyett elég lett vol na ennyi! He lye seb ben: ennyi elég

lett vol na.
Ra dos Pé tEr (Bu da pest)

Ku tat nék…
Az Evan gé li kus Élet ben ol vas tam Ré vész Sán dor nóg rá di írá sá ról. Én bé kés -
csa bai evan gé li kus va gyok, it te ni is me re te im sze rint Nóg rád ból is ér kez tek
te le pe sek Csa bá ra. Sze ret nék csa lád fa ku ta tás so rán olyan sze mé lyek kel vagy
in téz mé nyek kel kap cso lat ba ke rül ni, akik nek/ame lyek nek a ré vén az 1700-
as évek ben Nóg rád köz ség ből vagy szlo vák aj kú kör nyé ké ről Csa bá ra te le -
pül tek ne ve it ot ta ni egy há zi anya köny vek ből vagy más for rás ból meg is mer -
het ném, ku tat hat nám. Ilyen cí me ket és el ér he tő sé ge ket szí ves ked je nek kül -
de ni a bal lai39@gmail.com cím re.
Erős vár a mi Is te nünk! 
Tisz te let tel: 

Bal lai Pál (Bé kés csa ba)

Fon tos,  hogy  az  itt  élő  em be rek
meg is mer hes sék a múlt ju kat – emel -
te ki D. Sze bik Im re –, s a mű er re al -
kal mas, hi szen nem szű kebb ér te lem -
ben vett egy ház tör té ne tet tár az ol -
va sók elé, ha nem sok kal in kább kor -
raj zot  ad  a  17–20.  szá za di  vi dé ki
élet ről  egy  gyü le ke zet  sor sán  ke -
resz tül. Ép pen ezért ko ránt sem szá -
raz ol vas mány, ha nem im pul zu sok -
kal te li drá ma, amely né ha ko mé di -
á ba vagy tra gé di á ba csap át.
A könyv be mu ta tó má sik meg hí vott

ven dé ge ifj. Det re Já nos vá ci lel kész
volt, aki a kö te tet mél tat va el me sél te
gyer mek ko ri él mé nyét a „szü le tés” tu -
laj don kép pe ni kö rül mé nye i ről. 
– Em lé ke ze tem ben fel idé ző dik az

aszó di pa ró kia iro dá ja, aho vá ele ven
pap gye re kek nek csak rend kí vül in do -
kolt hely zet ben volt be já rá suk. Sok -
szor nem ér tet tük, mi jó van ab ban,
hogy apánk kéz zel írt ha tal mas köny -
ve ket búj. Az ebéd nél lel ke sen be szélt
egy-egy  ré gi  ese mény ről  vagy  az
anya köny vek ből ki bo ga rá szott csa lá -
di össze füg gé sek ről. Köz ben gyűl tek
a kéz zel írt pa pi ro sok. Csa lád fa ku ta -
tás ci pős do bo zok ba ren dez ve. Már
csak ezért is ke rül tük az iro dát, mert
ha  vé let le nül  ki bo rul,  em ber  azt
össze nem rak ja.
A sok jegy zet lap vé gül pár év ti zed -

del  ké sőbb  kéz be  fog ha tó,  vas kos
al ko tás sá állt össze.
A  könyv  az  aszó di  evan gé li kus

gyü le ke zet éle tét mu tat ja be a kez de -
tek től a má so dik vi lág há bo rú ki tö ré -
sé ig. Ezt az idő sza kot a szer ző az itt
szol gá ló lel ké szek éle tén ke resz tül áb -
rá zol ja, a tő le meg szo kott ol vas má -
nyos mó don. Szin te ott jár az ol va -
só a temp lom szen te lé si ün nep sé gen
és egyéb ju bi le u mo kon. Meg is mer -
het jük nagy ne vű lel ké szek ha bi tu sát.
Tá jé ko zód ha tunk a kor szo ká sai fe -
lől,  a  há zas ság kö té sek ről,  la ko dal -
mak ról  és  a  vá ros  fej lő dé sé ről  is.
Ré sze sei  le he tünk  több  épít ke zé si
mun ká nak. Be te kint he tünk a Pod -
ma nicz ky csa lád éle té be, részt ve he -
tünk el hí re sült pres bi te ri ülé se ken és
lel kész vá lasz tá son. Mind eze ket fe ke -

te-fe hér ké pek és jegy ző könyv má so -
la tok kí sé rik.
Az Is ten vé del me alatt negy ven év

gyűj tő mun ká já nak ered mé nye, ame -
lyet a gyü le ke zet hosszú év ti ze de kig
Aszó don  szol gá ló,  mél tán  meg be -
csült  lel ké sze  nyug díj ba  vo nu lá sa
után ön tött for má ba. Amint a kö tet
al cí me is jel zi, még hát ra van az 1939
után tör tént ese mé nyek be mu ta tá sa.
Ez a má so dik kö tet ben nyer het majd
for mát – min den re mény ség sze rint
– ez év vé gén.

A kö te tek meg je le né sét az Aszó -
di Evan gé li kus Gyü le ke ze tért Köz -
hasz nú Ala pít vány tá mo gat ta, fon tos -
nak tart va azt, hogy egy gyü le ke zet
ak kor tud iga zán böl csen elő re te kin -
te ni, ha pon to san is me ri a múlt ját is.
Kö szö net il le ti el ső sor ban a szer -

zőt,  Det re  Já nost,  a  lek to rá lá sért 
D. Sze bik Im rét, a nyom dai elő ké szí -
tés  mun ká i ért  Sza kács Ta mást, a
bo rí tó el ké szí té sé ért pe dig La dócsy
Lász lót.

g Lő rincz Csa ba 
aszó di evan gé li kus lel kész

Det re Já nos: Is ten vé del me alatt – Az
aszó di evan gé li ku sok tör té ne te a kez -
de tek től 1939-ig. Aszó di Evan gé li kus
Gyü le ke ze tért Köz hasz nú Ala pít -
vány, Aszód, 2013. Meg ren del he tő az
Aszó di Evan gé li kus Egy ház köz ség cí -
mén: 2170 Aszód, Szont ágh lép cső 1.

időutazásazaszódi
evangélikusokkal

b Könyv be mu ta tó ra gyűl tek össze ez év ja nu ár já ban az Aszó di Evan gé -
li kus Egy ház köz ség tag jai. A va sár na pi is ten tisz te let után ren de zett
ká vé zás ke re té ben ke rült sor Det re Já nos nyu gal ma zott es pe res gyü -
le ke zet tör té ne ti kö te té nek be mu ta tó já ra. Az Is ten vé del me alatt cí -
mű mun kát D. Sze bik Im re nyu gal ma zott evan gé li kus püs pök, a ki -
ad vány lek to ra mu tat ta be. 
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VASÁRNAP

9.25 / Mezzo Tv
Bach: Máté-passió
9.30 / Bartók rádió
Musica Sacra
(egyházzenei magazin)
10.04 / Kossuth rádió
Baptista istentisztelet
közvetítése Budaörsről
Igét hirdet: Durkó István lelkész
10.45 / M1
Biblia és irodalom
10.55 / M1
Református magazin
11.20 / M1
Evangélikus ifjúsági műsor
19.30 / Duna World
...És még egymillió lépés
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
A bronzkori várostól Savariáig
21.04 / Kossuth rádió
Rádiószínház
Petőfi Mezőberényben

HÉTFŐ

9.40 / Duna Tv
Élő egyház (vallási híradó)
10.00 / Bartók rádió
Hang-fogó
William Christie orgonál
10.05 / Duna Tv
Isten kezében
14.05 / Kossuth rádió
Arcvonások
Fabiny Tamás püspök
(ismétlés: 23.11 / Kossuth rádió)
19.55 / Duna World
Nem szoktam hazudni
(magyar játékfilm, 1966)
21.10 / Duna World
80 huszár
(magyar játékfilm, 1978) (124’)
21.20 / Duna Tv
Határeset
(magyar dokumentumfilm)
22.00 / Bartók rádió
Dzsesszkoncertek
Debreceni Dzsessznapok 2013

KEDD

15.35 / Duna Tv
Darabokra szaggatol
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)
15.50 / M3
Történelem felülnézetből
20.00 / Pax Tv
Kút (élő interaktív műsor)
Műsorvezető: Deák László
evangélikus lelkész
21.05 / Kossuth rádió
Belépő
(kulturális magazin)
21.25 / Duna World
Küldetés – Portréfilm Balczó
Andrásról
21.45 / Duna Tv
A lator
(francia–olasz játékfilm, 1980)
23.00 / Bartók rádió
Ars nova
Bozay Attila: Trapéz és korlát
– Pilinszky János verseire

SZERDA

13.30 / Kossuth rádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
A református egyház félórája
14.30 / Duna World
Borvacsora
Balatonboglári borvidék
15.30 / Duna Tv
Építészet XXI.
(építészeti magazinműsor)
20.20 / M1
Szabadság tér ’89
(történelmi magazinműsor)
21.10 / M1
Bábel – Hesnával a világ
A gyilkosok is áldozatok
21.55 / Duna Tv
Az öreg hölgy látogatása
(német tévéfilm, 2008) (88’)
2.10 / Tv2
A Sólyom végveszélyben
(amerikai háborús film, 2001)
(131’)

CSÜTÖRTÖK

15.05 / Duna Tv
Kövek és emberek
(francia dokumentumfilm-
sorozat)
A Sainte-Chapelle
19.00 / Pax Tv
Magyar–finn evangélikus
kapcsolatok
21.00 / HBO
Rádió
(amerikai filmdráma, 2003)
(105’)
21.07 / Bartók rádió
A Magyar Rádió 
szimfonikus zenekarának
hangversenye
Dvořák: IX. (Újvilág) szimfónia
23.20 / M1
Történetek a nagyvilágból
(nemzetközi riportmagazin)
23.50 / Duna Tv
MüpArt classic
(magyar koncertfilm)
Francia impressziók

PÉNTEK

12.00 / Nemzetiségi adások
Déli harangszó a soproni
evangélikus templomból
12.25 / Agnus Rádió
(Kolozsvár)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsor
(agnusradio.ro)
13.35 / M1
A megregulázott fény
Lézeres analitika
19.00 / Pax Tv
Ökumenikus imaheti
istentisztelet, Kálvin tér, 2014
20.45 / Pax Tv
Soltvadkerti Evangélikus
Egyházi Óvoda
(dokumentumfilm)
22.05 / Duna Tv
Pacsirták cérnaszálon
(csehszlovák játékfilm, 1961) (90’)
23.13 / M1
Verssor az utcazajban

SZOMBAT

8.10 / Duna Tv
Isten kezében
Nagyböjti gondolatok
10.00 / Bartók rádió
Súgólyuk (kulturális magazin)
13.03 / Petőfi rádió
Harmincak társasága –
Petőfi TOP 30
15.30 / Szent István Rádió
Ökumené – 
Testvéregyházak félórája
Lélekhangoló
16.10 / Duna Tv
Gázolás
(magyar játékfilm, 1955) (104’)
18.40 / Duna Tv
Fölszállott a páva
(népzenei tehetségkutató műsor)
20.00 / Pax Tv
Ökumenikus imaheti
istentisztelet, Esztergom, 2014
23.10 / M1
Hol az igazság?
(amerikai film, 1990) (127’)

VASÁRNAP

6.45 / Duna Tv
Világ-Nézet
Püspökkenyér
8.00 /Civil Rádió (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(civilradio.hu)
9.30 / ZDF (német)
Evangélikus istentisztelet
közvetítése Münsterből
11.10 / M1
Evangélikus ifjúsági műsor
11.45 / M1
Zsinagógák
A Rumbach Sebestyén utcai
zsinagóga
21.40 / M1
Egy asszony illata
(amerikai film, 1992) (150’)
0.50 / Duna World
Szentföldi szent helyek
üzenete
(ismeretterjesztő sorozat)

vAsárNApTÓLvAsárNApig
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból március 16-ától március 23-áig
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va sár nap (már ci us 16.)
Min den imád sá go tok ban és kö nyör gé se tek ben imád koz za tok min den kor a Lé -
lek ál tal. Ép pen azért le gye tek ébe rek, tel jes áll ha ta tos ság gal kö nyö rög ve az
összes szen te kért. Ef 6,18 (Ézs 65,1a; Mk 12,1–12; Róm 5,1–5/6–11/; Zsolt 35,1–
16) „Imád koz za tok és buz gón kér je tek” – így kez dő dik 88. éne künk. S ah -
hoz, hogy imá ink cél ba ér je nek, a szer ző rá mu tat, hogy Szent lé le kért kell kö -
nyö rög nünk. Mi ért fon tos Lé lek ál tal imád koz ni? Mert aki ket Is ten Lel ke ve -
zet, azok Is ten fi ai (Róm 8,14), az az Is ten Lel ke ál tal tu dunk Is ten gyer me -
ke i ként imád koz ni. Hadd fe jez zem be eze ket a gon do la to kat egy is mert if -
jú sá gi ének so ra i val: „Szent lé lek Is ten, jöjj szí vünk be, igen óhaj tunk!”

hét fő (már ci us 17.)
Jé zus Krisz tus mond ja: „Le gye tek ir gal ma sok, amint Atyá tok is ir gal mas. Ne
ítél je tek, és nem ítél tet tek. Ne kár hoz tas sa tok, és nem lesz kár hoz ta tá so tok.
Bo csás sa tok meg, és nek tek is meg bo csát ta tik.” Lk 6,36–37 (Jer 7,3; Jer 26,1–
3.7–16.24; Jn 12,37–43) Ir ga lom, ítél ke zés men tes ség és meg bo csá tás – há -
rom tar tó pil lé re le het éle tünk nek. So kat kell azért imád koz ni, hogy eze ket
meg tud juk él ni. Jé zus se gít sé günk re si et, mert ő va ló ban gya ko rol ta az ir -
gal mat, az ítél ke zés men tes sé get. Szó ba állt a bű nö sök kel, se gí tett a be te ge -
ken. És tu dott meg bo csá ta ni az őt ke reszt re sze ge zők nek ugyan úgy, mint ne -
künk. Él jünk Jé zus igé je sze rint!

Kedd (már ci us 18.)
Krisz tus tes ti éle te ide jén kö nyör gé sek kel és ese de zé sek kel, han gos ki ál tás sal
és könnyek kö zött já rult az elé, aki nek ha tal ma van ar ra, hogy ki sza ba dít -
sa őt a ha lál ból. És meg hall gat ta tott is ten fé lel mé ért. Zsid 5,7 (Zsolt 5,2–3;
Jób 2,1–10; Jn 12,44–50) Egy élet prog ram ez, ame lyet a Zsi dók hoz írt le vél
szer ző je meg fo gal maz. Jé zus nem az ő egyé ni éle tét néz te csu pán, vagy eset -
leg a csa lád já ét, az ő élet prog ram ja ér tünk, em be re kért va ló sult meg. Ha Krisz -
tus nem imád koz na ér tünk, ha könnyek kö zött nem já rul na Aty ja elé az ér -
de künk ben – adj még le he tő sé get ne ki –, bi zony el vesz nénk. Há la, hogy Jé -
zus ese de zik ér tünk!

Szer da (már ci us 19.)
Jé zus Krisz tus ön ma gát ad ta ér tünk, hogy meg vált son min ket min den go nosz -
ság tól, és meg tisz tít son min ket a ma ga né pé vé, amely jó cse le ke det re tö rek -
szik. Tit 2,14 (Ez 37,23b; 2Móz 17,1–7; Jn 13,1–11) Ki ért vagy ki kért tud nád,
ked ves test vé rem, az éle te det ál doz ni? Mennyi re tar tod azo kat az em be re -
ket, akik kel a gyü le ke ze ten kí vül ta lál ko zol ut cán, mun ka he lyen, vá sár lás vagy
más prog ram so rán? El gon dol kod tál azon, hogy oda ad nád-e ér tük az éle -
te det? Azt gon do lom, mi, em be rek csak né hány em be rért ten nénk meg ezt.
De Jé zus min den ki ért tet te: szim pa ti ku sért és nem szim pa ti ku sért, ki csi nye -
kért és idő se kért, mun ka ké pes vagy mun ka kép te len em be re kért. Ő ér té kes -
nek tart ja a pis lo gó éle tűt, hi tűt ugyan úgy, mint akik meg újul tak éle tük ben,
hi tük ben, és úgy ér zik, hogy száll nak, mint a sa sok.

Csü tör tök (már ci us 20.)
Jé zus Krisz tus mond ja: „Ha va la mit kér tek tő lem az én ne vem ben, meg te szem.”
Jn 14,14 (Zsolt 65,6a; 1Jn 1,8–2,2/3–6/; Jn 13,12–20) Ima éle tünk nagy ígé re -
te: Jé zus meg hall gat. Ál ta lá ban idá ig ju tunk el: kér ni kell, és ő meg ad ja. És
ta lán tény leg va kon bí zunk is eb ben, és még se tel je sül sem mi úgy, ahogy mi
sze ret nénk. Jé zus az imád ság meg hall ga tá sá nak ígé re té nél így mond ja: ha va -
la mit kér tek, azt az én ne vem ben te gyé tek. Csak mi szok tunk fé lig az igé re
fi gyel ni, il let ve fél igaz sá gok alap ján Jé zust kér dő re von ni. Jé zus ne vé ben kér -
ni pe dig csak úgy le het, aho gyan ő is: „Atyám, le gyen meg a te aka ra tod.” Ne
az enyém!

pén tek (már ci us 21.)
Az Úr lesz a ki rály az egész föl dön. Azon a na pon az Úr lesz az egyet len Is -
ten, és ne ve az egyet len név. Zak 14,9 (1Kor 8,6; Lk 9,43b–48; Jn 13,21–30) Vá -
rom en nek az igé nek a be tel je se dé sét. Sok szor ér zem ugyan is, hogy nem va -
gyok eb be a vi lág ba va ló. Nem tu dok és nem is aka rok nagy me nő len ni és
így so kak nak tet sze ni. Nem tu dok és nem is aka rok ron da sza vak kal tár sa -
log ni. Nem tu dok és nem is aka rok ön ző mó don ma gam ra fi gyel ni, ar ra, ami
ne kem jó, és a töb bi pe dig csi nál jon, amit akar. Tu dom, nem min den ki ilyen
ne ga tív. De ha ta lál ko zom ilyen nel, fáj. Vá rom hát, hogy az Úr úgy le gyen
ki rály, hogy ne le hes sen azt mon da ni: nem ér de kel, nem fi gye lek rá, jobb prog -
ra mom van. Vá rom, hogy ő tölt sön be min dent és min den kit!

Szom bat (már ci us 22.)
Minden nek meg sza bott ide je van, meg van az ide je min den do log nak az ég
alatt. Préd 3,1 (Lk 18,31; Gal 2,16–21; Jn 13,31–35) Nagy igaz ság: minden nek
ren delt ide je van. Er re az igaz ság ra el jut ni azon ban egy ál ta lán nem könnyű.
Mert a gye rek már fel nőtt akar len ni, hogy fel nőt tes dol go kat csi nál has son.
A fel nőtt len ne új ra gye rek, hogy él vez ze azt, amit ak kor el sza lasz tott, de
már nem le het. De jó len ne meg ér te ni, hogy minden nek ren delt ide je van.
De jó len ne, ha a gye rek gye rek ma rad hat na, és nem kér dez nék tő le a szü -
lők, hogy mit sze ret nél csi nál ni, sze ret nél-e temp lom ba men ni. Őt nem kér -
dez ni kell, ha nem ké zen fog ni és ve zet ni. De jó len ne, ha a fi a tal Is ten től kér -
ne párt, és bíz na ab ban, hogy meg ada tik. Minden nek ide je van. Ta nul juk
és ta nít suk!

g Ta másy Ta más né

Újnap– újkegyelemHÍREK,
HIRDETÉSEK

Össze gyü le ke zés nap ja Bé kás me gye ren
A Csil lag he gyi Evan gé li kus Egy ház köz ség sze re tet tel hív ja hí ve it és ba rá -
ta it már ci us 16-án, va sár nap a bé kás me gye ri temp lom ba (1038 Bu da pest,
Me ző u. 12.) az össze gyü le ke zés nap já ra. Dél előtt 10 óra kor az is ten tisz -
te le ten Do náth Lász ló pré di kál. Dél ben kö zös ebéd re vár juk ven dé ge in -
ket. 14 óra kor Ma gyar ugar – Szel le mi ugar tö rés 56 perc ben cím mel Gal -
kó Ba lázs elő adó est je 20. szá za di ma gyar írók és köl tők mű ve i ből. 
Az al ka lom ra a be lé pés in gye nes, ado má nyo kat azon ban jó szív vel fo -

ga dunk.

Meg hí vó EK ME-est re
Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let (EK ME) a kö vet ke ző össze jö ve -
te lét már ci us 24-én, hét főn 18 órai kez det tel tart ja. Az est té má ja: Fó -
kusz ban In dia. A Re ach the Na ti on misszi ói szer ve zet ma gyar or szá gi
mun ka tár sai, M. Phi lip és Sán ta Ág nes tar t be szá mo lót a szer ve zet fel -
épí té sé ről, cél já ról, ter ve i ről, a ma gyar or szá gi hát tér tá mo ga tás le he tő -
sé ge i ről. A be szél ge tés ve ze tő je B. Pin tér Már ta lel kész, az EK ME társ -
el nö ke.
Hely szín: Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá já nak elő -

adó ter me (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.; be já rat az ut ca fe lől). Min den ér -
dek lő dőt hí vunk és sze re tet tel vá runk.

Az EK ME ve ze tő sé ge

Öku me ni kus ta lál ko zó
Min den hó nap har ma dik va sár -
nap ján, es te 6 óra kor öku me ni -
kus  ta lál ko zó,  is ten tisz te let  és
elő adás a Ma gyar or szá gi Egy há -
zak  Öku me ni kus  Ta ná csá nak
szék há zá ban, a föld szin ten (1117
Bu da pest, Ma gyar Tu dó sok kör -
út ja 3.). A már ci us 16-i té ma: Az
eti ka-, va la mint a hit- és er -
kölcs tan ok ta tás né hány or szá -
gos alap kér dé se. Sze re tet tel vár -
juk a ko ráb bi far kas ré ti öku me -
ni kus kö zös ség, va la mint a meg -
szű nő KÖT (Ke resz tény Öku me -
ni kus Ba rá ri Tár sa ság) tag ja it is.


