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g Vég he lyi An tal

Ami óta az egye te mes ke resz tény ség
de cem ber 25-én Jé zus szü le té sét ün -
nep li, az óta ün nep li a ki lenc hó nap pal
ko rább ra, már ci us 25-ére eső na pon Jé -
zus Szent lé lek től va ló fo gan ta tá sát. 

Mi vel a ró mai ka to li kus teo ló gia a
fo gan ta tás evan gé li u mi el be szé lé sé ben
(Lk 1,26–38) nem Is ten üdv tör té ne ti
cse lek vé sé re, ha nem Má ria „igen”-jé -
re te szi a hang súlyt, a ró mai ka to li kus
egy ház ban ez az ün nep igen ko rán Má -
ria-ün nep pé ala kult. Lu ther en nek el -
le né re meg tar tot ta, de – Má ria sze re -
pét sem el ha nya gol va – az ün nep
üdv tör té ne ti je len tő sé gét emel te ki. Azt
a tit kot, amely ről az Apos to li hit val lás
sza va i val min den va sár- és ün nep na -
pi is ten tisz te le ten így ta nús ko dunk:
„Fo gan ta tott Szent lé lek től.”

Jé zus fo gan ta tá sá nak tit ka hi tünk
nem el ha nya gol ha tó, köz pon ti je -
len tő sé gű cik ke lye, amely ben min de -
nek előtt a Má ria mé hé ben fo gant
gyer mek is te ni szár ma zá sát, az az
Is ten vol tát vall juk meg: Jé zus Krisz -
tus va ló sá gos Is ten. Eh hez a ti tok hoz
te szi hoz zá rög tön az Apos to li hit val -
lás Jé zus szü le té sé nek tit kát: „Szü le -
tett Szűz Má ri á tól.” Ez zel Jé zus va ló -
sá gos Is ten vol ta mel lett va ló sá gos
em ber vol tá ról ta nús ko dunk. A ket -
tő nem vá laszt ha tó el egy más tól. 

Má ria-ün nep már ci us 25-e, ame lyet
ró mai ka to li kus test vé re ink Gyü -
mölcs ol tó Bol dog asszony nap ja ként
tar ta nak meg? Csak annyi ra, amennyi -
re a ka rá csony az. Egyik sem Má ria-
ün nep, bár Má ria mind ket tő nek el -
hagy ha tat lan sze rep lő je. (Lu ther el -
kép zel he tet len nek tar tot ta, hogy Má -
ria em lí té se nél kül pré di kál jon ka rá -
csony kor, és ez zel nem vál toz tat ta a
ka rá csonyt a Meg vál tó szü le té sé nek
ün ne pé ből Má ria-ün nep pé.) 

Az el len re for má ció vi ha ra it el ke -
rült észak-eu ró pai evan gé li kus egy -
há zak ban ma is ter mé sze tes, hogy
már ci us 25-én Jé zus Szent lé lek től
va ló fo gan ta tá sát, az az Jé zus is ten sé -
gét ün nep lik. Mi vel ez az ün nep a
böj ti idő re esik, ami kor el ső sor ban a
szen ve dé sé re és ha lá lá ra ké szü lő Jé -
zus em be ri ter mé sze té re – erőt len -
sé gé re, gya lá za tá ra, ki szol gál ta tott -
sá gá ra – össz pon to sít juk fi gyel mün -
ket, hasz nos, ha oda fi gye lünk a fo -
gan ta tás ün ne pé nek üze ne té re: az a
Jé zus, aki meg aláz va, ki gú nyol va,
le köp dös ve, fél holt ra ver ve vi szi há -
tán a ke resz tet, hogy a Gol go tán a
leg gya lá za to sabb kín ha lált szen ved -
je el, va ló sá gos Is ten. Az ő erőt len sé -
ge Is ten erőt len sé ge. Is ten erőt len sé -
ge pe dig – mi ként Pál apos tol vall ja
1Kor 1,25-ben – „erő sebb az em be rek
ere jé nél”. A ke reszt pe dig, ahol –
Lu ther sza vá val – Is ten függ Is ten től
el ha gyat va, az ér te lem szá má ra me -
rő os to ba ság. De mi ként Pál mond -
ja: „Is ten »bo lond sá ga« böl csebb az
em be rek böl cses sé gé nél” (1Kor 1,25).

Már ci us 25-ének ün ne pe te hát
ar ra ké szít fel, hogy nagy pén te ken ne
csak szem lél jük a ke resz tet és Krisz -
tus szen ve dé sét, ha nem fel tud juk is -
mer ni ben ne Is ten erőt len ség ben
meg mu tat ko zó ere jé nek, bo lond -
ság nak lát szó böl cses sé gé nek di a da -
lát a mi bű ne ink fö lött, il let ve a sá tán
és a kár ho zat fö lött. 

Má ria-ün nep már ci us 25-e? Nem,
ha nem ezen a na pon Má ri á val együtt
– az ő „igen”-jé ről is meg em lé kez ve –
ün ne pel het jük meg vál tá sunk kez de -
tét, amely majd a nagy pén te ki ke resz -
ten tel je sül be, és a hús vé ti üres sír fé -
nyé ben lesz nyil ván va ló.

A szer ző evangélikus lelkész, lapunk
A vasárnap igéje rovatának vezetője

FogantatottSzentlélektől

„Sze mé lyes lel ki pász to ri ta pasz ta la ta ik
alap ján ha son ló kö vet kez te té sek re 
ju tot tak: min den vé tek és bűn 
a tu dat lan ság ból ered, ezért tö re ked ni
kell az em be rek ne ve lé sé re.”

Párhuzamos elképzelések f 13. oldal

„Aki hoz zám ha son ló ér zé sek kel
lá to ga tott el a Bar tók Bé la 
Nem ze ti Hang ver seny te rem be,
bi zony csa ló dott 
Ca me ron Car pen ter já té ká ban.”
Az orgona Paganinije f 4. oldal

„Ab ban a re mény ben kop tat juk a tör té nel mi
vá ros ut ca kö vét, hogy egy há zunk 
re for má ci ói elő ké szü le te i vel – ben ne 
a ké szü lő Lu ther-film mel – mi is 
beke rü lünk a nem zet kö zi vér ke rin gés be.”
Luther megmozdul és megmozdít f 5. oldal

b Százhúszmillió forintból újjá-
született Szarvason a Zöldpá-
zsitutcaióvoda.Azátadásiün-
nepségetmárcius10-én,hétfőn
tartották.Arendezvényenjelen
voltDoncsevAndrás, azEmberi
ErőforrásokMinisztériumának
parlamentiállamtitkáraésGáncs
Péter, aMagyarországiEvangé-
likusEgyházelnök-püspökeis.

A ré gi óvo da épü let kí vül-be lül tel je -
sen meg újult és je len tő sen ki bő vült.
Egy új, húsz fé rő he lyes cso port szo -
bát ala kí tot tak ki a hoz zá tar to zó he -
lyi sé gek kel. A fel ve he tő gye re kek
szá ma így már negy ven re emel ke dett.
Áp ri lis tól vár ják a be irat ko zó kis gyer -
me ke ket, akik csa lád juk kal együtt
szom bat-va sár na pon ként is fel ke -
res he tik az in téz ményt, meg is mer -
ked het nek az óvó né nik kel.

Az óvo dát mos tan tól a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház mű köd te ti.
A gya kor lat ban ez azt je len ti, hogy a
Ben ka Gyu la Evan gé li kus Ál ta lá nos Is -
ko la és Óvo da kö te lé ké be ke rül.

A hét fői át adá si ün nep ség részt ve -
vő i nek elő ször egy kis mű sor ral ked -
ves ked tek a Zöld pá zsit ut cai, a Nap -
fény és a Ba csó Bé la ut cai óvo da gyer -
mek cso port jai. Meg ha tó pil la nat

volt, ami kor a gyer me kek min den ki -
nek egy-egy hét pettyes ka ti ca bo ga -
rat nyúj tot tak át, ame lyet ter mé sze -
te sen ma guk ké szí tet tek.

Don csev And rás ál lam tit kár be -
szé dé ben szólt ar ról, hogy a kis -
gyer mek ko ri ta pasz ta la tok, él mé -
nyek az egész élet re ki hat nak. Ezt tar -
tot ta szem előtt a kor mány, ami kor
a jö vő év től há rom éves kor ra szál lí -
tot ta le az óvo da kö te le zett ség be ve -
ze té sét – hang sú lyoz ta az ál lam tit kár.

Dan kó Bé la, a tér ség or szág gyű lé -

si kép vi se lő je szin tén azok ról a kor -
mány in téz ke dé sek ről be szélt, me -
lyek az if jú ság fej lő dé sét és a csa lá do -
kat hi va tot tak se gí te ni. Gáncs Pé ter
evan gé li kus el nök-püs pök a lel ki út -
ra va ló fon tos sá gát emel te ki.

A be szé dek után Ba bák Mi hály
pol gár mes ter és Gáncs Pé ter is el lát -
ta kéz je gyé vel az óvo da egy há zi fenn -
tar tás ba tör té nő át adá sá ról szó ló
do ku men tu mo kat.

g Lip ták Ju dit
For rás: newj sag.hu

Új já szü le tett 
a szar va si Zöld pá zsit ut cai óvo da

Ki emelt sze re pet vál lal nak az egy há zak az óvo dák mű köd te té sé ben is

Szák Ko csis Pál

Út
Nap vib rál üveg zöld tó tü kör ben,
– a part kö vé vel nyel vel csob ba ná sa…
Med dig, s mi ért? Mú ló-el tű nő ben
Mo hó vággyal ár nyék-ja vak ra vágy va?
Tél-fosz tott kam ránk ki ürü lő ben,
Hi deg álom ban ver a szív, az ár va.
Meg jön-e az el fe lej tett ven dég
Ros kadt ke zek kel ki se pert szo bánk ba?

Vesz tes éle tek ve tő fo na lát,
Mely a szö vő szék hen ge ré be sá pad
Lát ha tat la nul, időn s té ren át 
Át szö vik szép, szí ne sen fény lő szá lak.
Van nak va kok, s van ta lán, aki lát,
A re ti nák ra ké pek fé nye árad,
Szo ron gók szí vét öröm jár ja át,
Le hull tük rük ről a gyász szí nű bá nat.

Böj ti sze lek se per nek út akat,
Já runk raj tuk, s ke resz te ződ nek ben nünk. 
Bűn és erény ádá zul össze csap,
Ho gyan le het ne most sem mi vé len nünk?
Taj ték zó vi har, ég-kár pit ha sad,
Pö röly vil lá mok, ha lál mar ká ba es tünk…
S bár vér be hull, de fel tá mad a Nap.
Fel fog juk-e, mi tör té nik ve lünk?

Bu da pest, 2014. már ci us 10. 
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’48-as megemlékezés

A mar cal tői Kmety György Evan gé li -
kus Ál ta lá nos Is ko la di ák ja i nak mű so -
ra nyi tot ta meg azt az ün nep sé get,
ame lyet Ihász-pusz tán tar tot tak már -
ci us idu sá nak dél előtt jén. A ze nés
iro dal mi össze ál lí tás meg idéz te a száz -
hat van hat esz ten dő vel ez előt ti for ra -
dal mi idő ket. Idén a tör té nel mi ese mé -
nye ken túl meg em lé kez tek a ta valy el -

hunyt Ka to na Ta más tör té nész ről is,
aki négy esz ten dő vel ez előtt ma ga is
az ihá szi csa ta obe liszk jé nél ün ne pelt.
A ne ves tör té nész-po li ti kus em lé ké re
a te le pü lés ve ze té se, va la mint Ke re csé -
nyi Zol tán lo kál pat ri ó ta és csa lád ja
már vány táb lát ál lí tott, s egy tölgy fát ül -
te tett az ihá szi csa ta em lék park já ban. 

g Csorba János felvétele

„A felekezeti
elkülönítés egyúttal
népi elkülönítés is
volt.”
Egy betelepítő báró

f 6. oldal
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Böjt har ma dik va sár nap já nak la tin
ne ve a lá tás sal függ össze: „ocu li”
(oku lá ré, szem üveg), és a li tur gia
be ve ze tő zsol tá ra is a lá tás ra ta nít:
„Sze mem ál lan dó an az Úr ra néz…”
(Zsolt 25,15) Ta nul junk lát ni, mert a
lá tás olyan ado má nyunk, ame lyet
le het és sza bad fej lesz te nünk. Van nak
tech ni kák a fi zi kai lá tás fej lesz té sé -
re, de a lel ki lá tás ese té ben se ma rad -
junk tét le nek. 

Ige kö tők sok fé le képpen mó do sít -
hat ják a lá tás szó je len té sét: meg lá -
tás, be lá tás, ki lá tás, át lá tás, rá lá tás.
Ép pen ezért tö re ked jünk ar ra, hogy
ne csak fi zi kai lá tá sunk le gyen, ha -
nem a Lé lek se gít sé gé vel egy re ki fi -
no mul tabb lel ki és szel le mi lá tás
bir to ká ba jut has sunk, hogy mi is
meg lát has suk a mi Meg vál tón kat, 
Is ten Bá rá nyát! En nek ér de ké ben
szól hoz zánk ezen a va sár na pon ez a
szent ige.

Az alap igé ben Ke resz te lő Já nos is
szent lec két ad ne künk a lá tás mű vé -
sze té ből, és im má ron – Já nos evan -
gé li u ma sze rint is – so kad szor ra
tesz bi zony sá got ta nít vá nya i nak ar -
ról a ti tok za tos fér fi ú ról, akit ná zá re ti
Jé zus nak hív nak, de akit az a név is
meg il let, hogy a vi lág vi lá gos sá ga és
Is ten Bá rá nya. A kez de tek kez de tén
el mond ja, hogy ő – Ke resz te lő Já nos
– ta nú ja an nak, hogy ez a Jé zus a „vi -
lá gos ság” (1,7 k.), aki előbb volt,
mint ő (1,15 kk.), és a „ke gye lem és az
igaz ság jött el ál ta la”. 

Hi va ta los sze mé lyek fag gat ják Ke -
resz te lő Já nost, va jon az egyes szám
har ma dik sze mély ben nem ön ma gá -
ra gon dol-e (Jn 1,19 kk.), mint ha
még is csak ő len ne a vár va várt Krisz -
tus, a Mes si ás. Ke resz te lő Já nos hű -
sé ge sen ki tart kül de té se mel lett, és
több szö rö sen is hang sú lyoz za, hogy
ő nem az, akit iga zán vár nak, mert ő

csak víz zel ke resz tel, ő csak az éb re -
dést el in dí tó ige hir de tő, és „sa ru ja szí -
ját sem mél tó meg ol da ni an nak”, aki
utá na jön. 

Já nos nap ról nap ra hű sé ge sen ki -
tart mennyei kül de té se mel lett, és las -
san, fo ko za to san igyek szik rá ve zet -
ni hall ga tó sá gát, hogy ki re is szá mít -
sa nak iga zán. És egy szer csak el -
hang zik szá já ból a csúcs ki je len tés:
„Íme, az Is ten Bá rá nya, aki hor doz -
za a vi lág bű nét!” (Jn 1,29) Íme, az ál -
do za ti bá rány, meg vál tá sunk kü lön -
le ges mód ja az egy sze ri és meg is mé -
tel he tet len Gol go tán. S még azt is el -
mond ja, hogy ezt a va la kit a Szent -
lé lek ke ni fel en nek az örök ér vé nyű
ál do zat nak a be mu ta tás ra.

Já nos ed dig el ső sor ban ide ge nek -
nek szólt, bár a ta nít vá nyai kö ré ben.
Igénk ben a ta nít vá nyok kö zül ép pen
ket ten van nak ve le, ami kor e pár
vers ben el in dul egy „lá tás so ro zat”.
Ke resz te lő Já nos rá te kin tett Jé zus ra,
és meg lát va őt a két ta nít vány fü le
hal la tá ra is mét ki mond ja: „Íme, az Is -
ten Bá rá nya!”

A két ta nít vány ért a szó ból. Ha ő
az, aki a Meg vál tónk, ak kor őt kell
kö vet ni. Ez nyil ván va ló, ma gá tól ér -
te tő dő. Ke resz te lő Já nos, a mi ta ní -
tónk pe dig ezt mond ta, már nem is
elő ször. Hát ak kor he zi tá lás nél kül
ered jünk a nyo má ba. S be kö vet ke zik
a meg hitt pil la nat, Jé zus fe lé jük for -
dul va meg lát ja őket, és meg is szó -
lal, és ért he tő mó don ezt kér de zi tő -
lük: „Mit ke res tek?”

Mint ha csak ne künk ten né fel ezt
a kér dést ezen a va sár na pon. Ad junk
hát ér tel mes fe le le tet ar ra, hogy mi
„mit ke re sünk” itt. 

Azok a ta nít vá nyok ott tisz tá ban
vol tak ve le, hogy a bű ne ik től meg sza -
ba dí tó Mes si ást (Krisz tust) ke re sik,
aki nek egyik szent me ta fo rá ja a bű -

nö ket ma gá ra ve vő ál do za ti bá rány. A
ké pet nem ma gya ráz ni kel lett, lát ták
a szí vük kel, és ezért egy ko ri mes te rük
sza vá ra azon nal őhoz zá for dul nak.
Ők tud ják, hogy mit – meg vál tást,
sza ba du lást – ke res nek. Sze ret né nek
biz to sak len ni a dol guk ban. 

Sze ret né nek te hát töb bet tud ni
er ről az is me ret len ről. Ezért Jé zus
szál lá sa, la ká sa iránt ér dek lőd nek, re -
mény ked ve, hogy meg hí vást kap -
nak egy meg hitt be szél ge tés re. Bi -
zony ta la nul, bár kor sze rű en „rab bi -
nak” szó lít ják, hi szen még csak mély -
ről jö vő sej té se ik van nak. „Hol laksz?”
Nem a la kás be ren de zé se, fek vé se, ké -
nyel me ér dek li őket, ha nem az a
nyu godt és csen des hely, ahol Jé zus -
sal be szél get het nek a meg vál tás tit -
ká ról. Könnye dén in dít hat ták a be -
szél ge tést – ké zen fek vő en – ed di gi is -
me re te ik ből ki in dul va. 

Ezt vá zol tuk fel a má so dik be -
kez dés ben. Igaz, ne akar junk töb bet
tud ni, mint amennyit az evan gé lis ta
el árul. Sej té se ink azon ban le het nek. 

A ta nít vá nyok ra mély be nyo mást
tett ez az el ső ta lál ko zás, és egé szen
biz tos, hogy a meg ta pasz talt, meg is -
mert szel le mi tar ta lom és Jé zus sze -
mé lye mi att. A be nyo mást az idő pont
meg adá sá nak pon tos sá ga jel zi: a nap
ti ze dik órá ja volt, az az dél után négy
óra. Van nak fe lejt he tet len pil la na -
tok, órák, na pok, ame lyek be le ég nek
szí vünk érin tet te me mó ri ánk ba. Az el -
ső ta lál ko zás idő pont ja pon to san dél -
után négy óra, és es tig ve le ma rad tak. 

Az evan gé lis ta rop pant egy sze rű

el be szé lé sé ben nem em lí ti a be szél -
ge tés té má ját, de alig ha le het két sé -
ges, hogy a kí ván csi sá gu kat Ke resz -
te lő Já nos már fel éb resz tet te, és ezt
a sa ját lel ki éh sé gük csak fo koz ta.
Ezért van ké pes sé gük ar ra, hogy lás -
sa nak és hall ja nak, és ez zel már kez -
dő dik is a misszió. Kap tak annyi lel -
ki mu ní ci ót Ke resz te lő Já nos tól, hogy
nem fog lyai a te he tet len né ma ság nak,
és (mi már) is mer jük Jé zus ta pin ta -
tos lel ki gon do zói mód sze rét is,
amellyel jó te ra peu ta mód já ra elő hív -
ja be lő lük a kér dé se ket, te hát dél után
négy től az es te sö tét jé nek be áll tá ig
na gyon tar tal mas be szél ge tés bon ta -
koz ha tott ki köz tük. 

Csak And rás ne vét is mer jük meg,
ez is fi nom fi gyel mez te tés ar ra, hogy
a Jé zus-ügy ben – ha va ló ban ró la van
szó – nem a ne vek szá mí ta nak. Az
evan gé lis ta na gyon ta pin ta tos, csak
gon dol hat juk, hogy ő ma ga le he tett
az a név te len, aki az evan gé li u má ban
se hol sem ne ve zi meg ma gát, leg fel -
jebb sej teti, hogy ő az. 

A lé nyeg az, hogy „íme”, az Is ten
Bá rá nya! S az ószö vet sé gi mű velt sé -
gű em ber előtt nem is volt szük ség
több ma gya rá zat ra, szá má ra vi lá gos
volt az ál do zat be mu ta tás iga zi tar tal -
ma: bűn bo csá nat, sza ba du lás a bű -
nök től, az az Is ten íté le té től. A bűn és
az íté let a bá rányt ta lál ja te li be! 

Is ten Lel ke nyis sa meg a sze mün -
ket! Ige sza ka szunk ban öt ször van
szó a lá tás ról, és en nek kö vet kez mé -
nye a hal lás, a meg hal lás.

g Ri bár Já nos

Imád koz zunk! Urunk, kö nyö rülj raj -
tunk, nyisd meg a sze mün ket, hogy
fel is mer jünk té ged, és a fü lün ket,
hogy meg szív lel jük éle tet ho zó sza va -
dat! Ámen. 

B Öj t 3.  va Sár nap ja (o C u li)  – jn 1,35–40

Nyi tott szem mel!
a va Sárnap ig éje

Ked ves Is te nem!
Só vár gok fe léd. Na gyon sze re tek ve -
led len ni. Eb ben most ép pen a „len -
ni” a leg fon to sabb. Len ni – nem
ten ni, nem akar ni, nem irá nyí ta ni és
nem be ha tá rol ni. De ben ned él ni, ve -
led gon dol kod ni, a te nye re den pi hen -
ni, a je len lé ted ben lé le gez ni, ve led
hagy ni ci káz ni a gon do la ta i mat, ál -
ta lad él ni meg mind azt, ami ben nem
van. Ve led kel ni és ve led fe küd ni. Ve -
led men ni vá sá rol ni a lis tá im nyo -
mán, ben ned él ni át egy iz gal mas re -
gény utol só né hány fre ne ti kus ol da -
lát, tő led jö vő nek érez ni a má sik
em ber várt vagy vá rat lan mo so lyát.
Raj tad ke resz tül tud ni sze ret ni és sze -
ret he tő nek len ni, ne ked is mer ni el a
hét köz na pi cso dá kat és ne ked ka csin -
ta ni egy iga zán jó vicc csat ta nó ján.
Ve led örül ni az ér ke ző po ron tyok nak
és ve led gyá szol ni a sze ret te i met. Ve -
led be szél get ni, mi köz ben órá kig
kell vár ni az or vo si ren de lő ben, és
meg ta nul ni új ra sza vak nél kül, „csak
úgy” len ni a lé nyed ben.

Só vár gok fe léd. Meg él tem ve led
már sok szor a tel jes együtt lé tet. Na -
pos és bo rús idők ben is. Bol dog bé -

kes ség ben és ha tal mas vi ha rok ban.
Most azon ban… 

…só vár gok fe léd. Bár már szám ta -
lan szor át él tem ilyet, most is ne héz
volt elő ször fel is mer ni, az tán be is mer -
ni, az tán vál toz tat ni akar ni azon,
hogy ab ba ma radt a ve led va ló lük te -
tés. Min dig nagy lec ke el jut ni oda,
hogy nem szé gyel lem, hogy időn ként
így van. Bár – tu dod – így most fu ra
ez a mon dat. Mert hogy ter mé szet sze -
rű leg szé gyel lem, de azt lá tom, hogy
ha na gyon így ér zek, ak kor dug do som
ma gam elől, az tán meg ma ga mat
dug do som elő led, mint ami kor Ádám
és Éva nem akar tak ve led sé tád köz -
ben ta lál koz ni az éden ben. Szó val
ezért nem aka rom szé gyell ni.

Só vár gok fe léd. Vagy is most nem
úgy élek ve led, mint sok szor más kor.

Só vár gok fe léd. Vagy is túl va gyok
ta lán a ne he zén.

Só vár gok fe léd. Vagy is meg bán -
tam, hogy buj kál tam elő led.

Só vár gok fe léd. Vagy is kész va gyok
új ra ar ra, hogy meg ta níts imád koz -
ni. És most nem em be ri sza vak ra, lé -
te ző mon dat fü zé rek re és gya kor la -
tok ra gon do lok, ha nem a te rem tő,

be szé des csend re ve led, ben ned és ál -
ta lad. Örü lök, hogy már só vár gok fe -
léd. Bár a ká bu lat tól és a fáj da lom tól
ak kor sok min dent nem meg fe le lő -
en és fel is mer he tő en érez tem, de
azt tu dom, hogy ször nyű volt. Bár -
mi is tör tént, nincs an nál rosszabb,
mint ha nem le he tek ve led. Hi ány zol
már ve ze tés köz ben az au tó ban, hi -
ány zol ta ka rí tás köz ben, az ad mi -
niszt rá ció mi at ti fel só haj tá sok ban, a
gye re kek kel va ló já ték köz ben, de
még szin te al vás köz ben is.

Só vár gok fe léd. Ez jó. Na gyon jó.
Már mint el epe dek, de tu dom, hogy
a só vár gás vé ge min dig va la mi sok -
kal jobb. Már tu dom, hogy e fe lé a
sok kal jobb fe lé tar tok. Sőt kö ze lebb
va gyok már hoz zá, mint ami kor még
nem só vá rog tam fe léd.

Só vár gok fe léd. Sze ret ném új ra fal -
ni a Bib li át, alá hú zo gat ni ben ne új
dol go kat, cin cál ni min den fe lé, akár
még le is en ni vagy in ni új ra – per -
sze vé let le nül –, ha úgy adó dik. Csak
sok kal töb bet for gas sam! Sze ret ném
új ra ke ve sel le ni a ve led el töl tött időt,
és egész nap tény leg ben ned len ni.
Sze ret nék új ra meg ta nul ni imád -
koz ni. Tu dod, mit? Most sze ret nék
más képp ta nul ni/tud ni imád koz ni!
Csi nál juk va la hogy más hogy! Hadd
le gyek gaz da gabb ez ál tal is, ha túl le -
szek ezen az idő sza kon!

Só vár gok fe léd. Már nem is me ret -
len fan tá zia a ben ned va ló rez dü lés,
ha nem va lós meg ta pasz ta lás. Már tu -
dom, mi hi ány zik most. Már tu dom,

mi lyen ve led jár ni. (Em lék szel, hogy
sze re tem ezt az Énók hoz kö tő dő
mon dat fosz lányt?) Hi ány zik ez a ve -
led va ló egy ség. Hi ány zol a pil la na ta -
im ból. Hi ány zol az éle tem ből.

Só vár gok fe léd. Már van nak pil la -
na tok, per cek, órák, sőt né ha na pok,
ami kor eb be be le kós tol ha tok, de
még il lé kony va ló sá gok csu pán. Ilyen
al ka lom volt, ami kor új ra fel fe dez ted
ne kem az éne ket: „Lord, pre pa re me
to be a sanc tu ary. Pu re and holy, tried
and true.” Igen, Uram, ké szíts elő ah -
hoz, hogy a szen té lyed le hes sek!
Szen telj meg, hogy Lel ked ne csak
né ha-né ha le gyen érez he tő szá mom -
ra, ha nem ve gyél szál lást ben nem!
Add, hogy bű ne im től meg tisz tult és
szent le gyek! Add, hogy ki pró bált és
ál ta lad meg iga zí tott le gyek! – Kö szö -
nöm, hogy a dal ban ma gam mal vi he -
tem, hogy…

…só vár gok fe léd. Kér lek, adj be tel -
je sü lést fe léd ácsin gó zó lel kem nek!
Add, hogy meg ta lál jam oá zi so dat a
si va tag ban, ke nye re det az éhe zés ben,
szik lán nyug vó ala po dat a ho mok ra
va ló épít ke zé sem ben! Nem aka rok
nél kü led él ni. Kö nyö rülj raj tam! El -
vesz tem. Most már ta lálj meg! Új ra
fi gye lem hí vó han go dat. Kész va gyok
meg hal la ni té ged. Ámen.

g Pet hő Ju dit

Só vár gok…

EvangElikusElEt.hu

Jé zu sunk, Mes te rünk! Hoz zád for du -
lunk ma is, hi szen te ma gad biz tatsz
min ket: kér je tek, és ada tik nek tek.
Eb ben bíz va szó lí tunk meg ma is té -
ged, Urunk. 

Kö nyör günk a vi lá gért és a vi lág
bé ké jé ért. Ve zesd a ve ze tő ket, és
erő sítsd ben nük a fe le lős sé get a te -
rem tett vi lág és a ben ne élő em be rek
iránt. Adj bűn bá na tot a há bo rút szí -
tók nak és meg bo csá ta ni kész szí vet
azok nak, akik el len vét kez tek. Tölts
be min dent a te sze re te ted del és az -
zal a böl cses ség gel, ame lyet csak te -
tő led kap ha tunk, és fe let te áll min -
den em be ri lo gi ká nak, mert csak ez
ve zet min ket iga zi bé kes ség re.

Kö nyör günk hoz zád azo kért, akik
tes ti, lel ki, szel le mi hi á nyok kal küsz -
köd nek. Te lá tod, mi az, ami ja vuk -
ra len ne, add meg min den ki nek
mind azt, ami tel jes sé te szi az éle tet,
és hasz nálj eb ben min ket is. Hadd le -
gyünk a ma gá nyos nak társ sá, a be teg -
nek kí sé rő vé, a ne héz sé gek kel küsz -
kö dő nek re mény sé get éb resz tő vé, a
sze gény nek ada ko zó vá. Se gíts, hogy
böj tünk ne csak a le mon dás, ha -
nem az iga zi ta nít vánnyá vá lás idő -
sza ka le gyen.

Kö nyör günk gyü le ke ze te in kért:
azért a kö zös sé gért, amellyel ma itt
együtt imád ko zunk, és az ott ho ni kö -
zös sé gért is. Jó, Urunk, a té ged sze -
re tők kö zös sé gé be tar toz ni. Ezen a
va sár na pon kü lö nö sen is ké rünk
gyü le ke ze te ink ben ada ko zó szí vért és
az ado má nyok jó fel hasz ná lá sá ért.
Tégy ben nün ket olyan ná, mint el ső
ta nít vá nya i dat, akik nem csak ide jü -
ket, ké pes sé ge i ket osz tot ták meg
egy más sal, de anya gi ja va i kat is. Kö -
szön jük, hogy van mi ből ad nunk, se -
gíts ne künk ezt meg be csül nünk és a
há lán kat ilyen mó don is ki fe jez -
nünk.

Urunk, add, hogy sza va ink kal,
tet te ink kel rád mu tas sunk, mint
egy kor Já nos tet te. Ne min ket lás sa -
nak az em be rek, ha nem raj tunk ke -
resz tül té ged, és rád ta lál va hadd vál -
ja nak kö ve tő id dé. Te remts be lő lünk
egye dül rád te kin tő és té ged kö ve tő
kö zös sé get! Ámen.

Oratio
œcumenica

ré g i-ú j liturg ikuS
Sarok

„Fel ál doz ta ma gát a ke reszt fán –
bű nös sé és átok ká lett. Így hát ő az,
aki meg vál tott bűn től, ha lál tól. Két la -
tor közt függ a ke reszt fán, s kö zé jük
szám lál va hal gya lá za tos ha lál lal.
Mind ezt az egész em be ri nem ja vá -
ra te szi, hogy meg vált sa az örök
átok tól. Az Úr Jé zus te hát egy részt a
vi lág leg na gyobb és egyet len »bű nö -
se«, mert hi szen mind nyá junk bű ne
raj ta van, más részt pe dig az egyet len
igaz és szent, mert hi szen sen ki sem
le het Is ten előtt igaz és szent, ha nem
csak őál ta la.” 

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

(Sza bó Jó zsef for dí tá sa)

Se mper refor m anda

b ARégi-újliturgikussarok ebbenafélévbenazimádsággalfoglalkozik.
Rovatunkolvasóitapasztalhatták,hogysokféleírásváltjaegymásthét-
rőlhétre.Tizenhetedikalkalommaljelenikmegazimádságtémája,s
mindigmásmegközelítésben.Tanításként,tanúságtételként,elmél-
kedésként.PethőJudit, anagyalásony–dabrony–nemesszalókigyüle-
kezetlelkészeazimádságműfajátválasztotta.Imádkozzunkveleegyütt!
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La punk elő ző szá má ban tu dó sí tást
ol vas hat tunk a Dé li Egy ház ke rü let
gyü le ke ze ti ve ze tő i nek bony há di „vi -
tor la bon tá sá ról”. Az együtt gon dol -
ko dást on nan sze ret ném foly tat ni,
ahol a kon fe ren cia zá ró úti ál dá sá ban
ab ba hagy tam: a lel ki aka dály men te -
sí tés kér dé sé től.

Nap ja ink ban a fi zi kai aka dály -
men te sí tés is mert kö ve tel ménnyé
vált, hi szen a kor sze rű épít ke zé si
elő írá sok sze rint csak olyan köz épü -
le tek kap hat nak hasz ná lat bavé teli
en ge délyt, ame lyek moz gás sé rül tek
szá má ra is aka dály men te sen meg kö -
ze lít he tők: van rám pa, lift stb. Er re a
jo gos igény re gyü le ke ze ti épü le tek -
nél, temp lo mok nál is igyek szünk
oda fi gyel ni. 

De va jon mi a hely zet az úgy ne ve -
zett „lel ki aka dály men te sí tés sel” egy -
há zunk ban? Mi lyen kül ső és bel ső gá -
tak zár ják el az eset le ges Is ten-ke re -
ső ket az él te tő for rás tól? Az evan gé -
li u mok ban szá mos he lyen ol vas ha -
tunk ar ról, hogy saj nos a Jé zus hoz kö -
zel ál ló ta nít vá nyok, „szim pa ti zán -
sok” is vál hat nak aka dállyá. Gon dol -
junk csak a Jé zus hoz kö ze le dő szü lő -
ket és gyer me ke ket meg ál lí tó ta nít -
vá nyi kor don ra. A gu ta ütött gyó gyu -
lá sá ért fá ra do zó be teg szál lí tók is a
Mes ter kö rü li tö meg mi att kény sze -
rül nek te tő bon tás ra. Zá ke us nak fá -

ra kell mász nia, hogy lát has sa a Ná -
zá re tit, mert a tö meg tu da to san ki -
re kesz ti. A sze me vi lá gá ért ki ál tó
vak kol dust is a Jé zus előtt já ró kí sé -
rők pró bál ják el né mí ta ni… 

Bi zony, igen csak jo gos a Bony há -
don több ször is elő ke rült apos to li
kér dés, ame lyet elő ször ta lán Pé ter
fo gal ma zott meg döb be ne te sen
őszin te ön kri ti ká val: „…ki va gyok
én, hogy aka dá lyoz zam az Is tent?”
(Ap Csel 11,17) Az el ső nek ki vá lasz tott
apos tol rá cso dál ko zik Urá nak min -
den et ni kai és val lá si ha tárt át íve lő
sze re te té re, amellyel nem csak a vá -
lasz tott nép tag ja i ra áraszt ja ki Szent -
lel ke aján dé kát. Er re a meg le pe tés re
a kez det ben még szűk keb lű hall ga tó -
ság Is tent di cső ít ve így re a gál: „Ak -
kor te hát a po gá nyok nak is meg ad ta
Is ten a meg té rést az élet re.” (Ap Csel
11,18)

Az aka dály men te sí tés prog ram ja
meg szó lalt a bony há di cso port mun -
ká ban pa pír ra ve tett tö mör gyü le ke -
ze ti, egy ház ke rü le ti kül de tés nyi lat ko -
za tok ban is. Íme egy cso kor ra va ló,
to vább gon do lás ra ér de mes idé zet. Mi
a leg fon to sabb fel ada tunk evan gé li -
kus gyü le ke ze ti ve ze tő ként 2014-
ben Ma gyar or szá gon:

– Út mu ta tó élet je lek ké vál ni a Jé zus -
sal va ló aka dály men tes ta lál ko zás ra. 

– Hi te les ta nú ság té tel vi lá gos be -

széd del, vi lá gos tet tek kel, vi lá gos
hit tel, fe le lős sze re tet tel.

– A tisz ta ige hir de té se hi te le sen,
pél da mu ta tás sal, be fo ga dó mó don.

– Az örök evan gé li um hir de té se a
mai kor em be ré nek mo dern esz kö -
zök se gít sé gé vel.

– A fi a ta lok nyel vén vá la szol ni az
őket fog lal koz ta tó kér dé sek re.

– Cél: a nö ve ke dés.
– Esz köz: hit éb resz tés és mo bi li -

zá lás a gyü le ke ze ten be lül. 
– Szo li da ri tás a gyü le ke ze tek kö -

zött.
– Jó ige hir de tés sel szó lít suk meg

az em be re ket. 
– Óv juk a csa lá do kat.
– Tud junk egy má sért imád koz ni,

hit tel hor doz ni a ter he ket…
Sze ret ném re mél ni, hogy ezek a

kül de tés nyi lat ko zat-for gá csok ko -
vász ként kö zös gon dol ko dás ra in dít -
hat nak or szág szer te gyü le ke ze ti pres -
bi té ri u mo kat, kö zös sé ge ket, hogy
le he tő leg min den evan gé li kus egy -
ház köz ség pró bál ja meg fo gal maz ni a
ma ga sa ját kül de tés nyi lat ko za tát a rá
jel lem ző adott hely zet ben, kör nye zet -
ben. Ta lán is mert an gol ki fe je zés sel
él ve: ez le het ne az úgy ne ve zett „mis -
si on-sta te ment”, amely ben a „lel ki
aka dály men te sí tés” szük sé ges lé pé -
sei is meg fo gal ma zód hat nak.

* * *

A lel ki aka dály men te sí tés sel kap cso -
lat ban Szar va son is sze mé lyes él -
ménnyel gaz da god hat tam a kö zel -
múlt ban. Már ci us 10-én ün ne pé lyes
ke re tek kö zött ke rült evan gé li kus
fenn tar tás ba a szar va si Zöld pá zsit ut -
cai óvo da, ame lyet pá lyá za ti pén -
zek ből, kö zel száz húsz mil li ós költ ség -
ve tés sel, a 21. szá za di igé nyek nek
ma xi má li san meg fe le lő mó don kor -
sze rű sí tett és bő ví tett a vá ros ön kor -
mány za ta. (Az óvo da épü le té nek ké -
pe la punk 1. ol da lán lát ha tó.) 

A rö vid épü let ál dó li tur gia ke re té -
ben szól hat tam a lel ki aka dály men -
te sí tés ak tu á lis fon tos sá gá ról is. A
rend szer vál tás előtt, hosszú év ti ze de -
ken át ép pen a gyer me ke ket pró bál -
ták tu da to san el zár ni a jé zu si ér té kek
meg is me ré sé től. Fel sza ba dí tó öröm,
a tör té ne lem Urá nak lel ke sí tő aján dé -
ka, hogy nap ja ink ban a ha zai „gyer -
mek ker tek ben” (Kin der gar ten) is sza -
ba don ta nít ha tunk a gyer me ke ket
ma gá hoz öle lő, őket meg ál dó Ker tész -
ről, Pász tor ról, Jé zus Krisz tus ról. 

A szar va si óvo da ne ve (Zöld pá zsit)
is eszünk be jut tat hat ja az is mert
evan gé li u mi tör té net alap ján író dott,
meg ka pó an ked ves gyer me ké nek
szö ve gét, mely nek dal la mát Ko dály
Zol tán nak kö szön het jük. Az át adó -
ün nep ség ke re té ben ter mé sze te sen
meg is szó lal tat tuk éne kes köny vünk

536. éne két, amely akár him nu sza is
le het majd új óvo dánk nak: 

„Pá zsit dom bon ül dö gél, / Tar ka
nép közt hó fe hér. / Lá tod-é, most
ránk te kin tett! / Ugyan mit be szél? //
Zor don fér fi kö ze leg. / »Hess, el in nen,
ki csi nyek! / Is ten Fi át gyer mek fő vel /
Meg nem ér ti tek.« // Ért jük bi zony,
ami jó, / El ne ker gess, morc apó! /
Zen günk né ki olyan zsol tárt, / Mint a
kis ri gó. // Szól a Mes ter: »Jöj je tek! /
Szí vem né pe, kis de dek, / Ver senyt
égi ma dár kák kal / Éne kel je tek!«” 

Íme a zse ni á lis jé zu si aka dály -
men te sí tés nagy sze rű pél dá ja, amely -
ben mi is mun ka tár sai le he tünk!

Lel ki aka dály men te sí tés é gtájoló

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

b Egyházunk esperesi kara egy
évbennégyalkalommalülése-
zik, hogy tagjai időről időre
megbeszéljék az evangélikus
egyházaktuáliskérdéseit,illet-
veazesperesekrevárólegfonto-
sabbfeladatokat,teendőket.Az
ideielsőülésremárcius 11-én,
keddenkerültsorKiskőrösön,a
helyievangélikusiskolában.

A nyi tó áhí ta tot ven dég lá tó ként Lup -
ták György, a Bács-Kis kun Evan gé li -
kus Egy ház me gye es pe re se tar tot ta
Ézs 50,4–7 alap ján. 

A ta nács ko zás el ső blokk já ban
Bár dossy Ta más, az or szá gos iro da
gyü le ke ze ti re fe ren se ér té kel te a szo -
li da ri tá si alap be ve ze té sé nek ed di gi
ta pasz ta la ta it. El mond ta, hogy csak
ki sebb zök ke nők kí sér ték az új rend -
szer el in du lá sát, ám a je lent ke ző
prob lé má kat ke zel ni le he tett. 

Csor ba Gá bor, az országos iro da
gaz da sá gi osz tályá nak ve ze tő je tá jé -
koz ta tást adott töb bek kö zött ar ról,
hogy az egy ház me gyék nek nyúj tott
pénz ügyi tá mo ga tás 2014-ben nő,
míg az egy ház me gyei épí té si se gély -
ke ret össze ge a ta va lyi év hez ké pest
vál to zat lan ma rad.

A gya kor la ti kér dé sek meg be szé lé -
se után az es pe re sek dr. Reuss And rás
elő adá sát hall gat hat ták meg. Az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem pro -
fes sor eme ri tusa az ál lam és egy ház

kap cso la tát teo ló gi ai meg kö ze lí tés ben
vizs gál ta. Az elő adás ki in du ló pont ja
Lu ther nek a két bi ro da lom ról szó ló ta -
ní tá sa volt. Az ál lam és az egy ház is Is -
ten bi ro dal má nak te kint he tő, bár
mind ket tő más képp mű kö dik. Az ál -
lam fel ada ta, hogy biz to sít sa a tár sa -
dal mi igaz sá gos sá got, az em be rek
kö zöt ti mél tá nyos sá got és sza bad sá -
got. Az egy ház fel ada ta vi szont, hogy
hir des se az evan gé li u mot, ez zel Is ten
or szá gá ba ve zes se az em be re ket, az ál -
lam nak pe dig er köl csös pol gá ro kat
ne vel jen. Ez az egy ház ré szé ről lel ki
fel adat nak te kint he tő. 

Az egy ház nak még min dig van
né mi po li ti kai je len tő sé ge, bár egy re
in kább el len sé ges kör nye zet ben él és
szol gál – fej te get te a pro fesszor. – En -
nek el le né re az egy ház nem vo nul hat
tel je sen vissza, nyi tott nak kell len nie
a vi lág iránt, hi szen a dia ló gus fon tos.
A párt po li ti kai kö tő dés azon ban ve -
szé lyes. Az egy ház nak mint a tár sa da -
lom ré szé nek tisz te let ben kell tar ta -
nia a tár sa dal mi ren det, de ha a fel -
sőbb ség dik tál ni akar, ak kor szól nia
kell. Az egy ház szól hat mint ci vil
szer ve zet, mint nyo más gya kor ló cso -
port és mint a tár sa da lom egyik ér dek -
cso port ja. Jó len ne – fe jez te be elő adá -
sát dr. Reuss And rás –, ha az ezek re
a kér dé sek re fó kusz á ló vi ták Jé zus
Krisz tus irán ti lo ja li tás sal foly ná nak.

A kö vet ke ző es pe re si ta nács ko zás
hely szí ne jú ni us ele jén Ba kony cser -
nye lesz.

g Kiss Mik lós

Esperesektalálkozója

Szé kes fe hér vá ron a már ci us 15-én
száz éve szü le tett Nagy Ti bor ra, az
evan gé li kus gyü le ke zet ben negy -
ven négy éven át, a leg ne he zebb idők -
ben is hű ség gel szol gá ló lel kész re em -
lé kez tek. A temp lo mi is ten tisz te le tet
kö ve tő en meg ko szo rúz ták a sír ját az
evan gé li kus te me tő ben. Ben c ze And -
rás püs pök he lyet tes, a gyü le ke zet
lel ké sze ki emel te előd jé nek csen -
des, pél da adó szol gá la tát a fe hér vá ri
evan gé li ku sok kö zött.

d EvÉ let-in fó

Nagy Ti bor ra em lé kez tek
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Nem ze ti ün ne pünk al kal má ból Ma -
gyar Ér dem rend tisz ti ke reszt, Ma -
gyar Ér dem rend lo vag ke reszt, Ma gyar
Arany, Ezüst és Bronz Ér dem ke reszt
ál la mi ki tün te té se ket adott át Ba log
Zol tán, az em be ri erő for rá sok mi nisz -
te re már ci us 15-én a bu da pes ti Mű vé -
sze tek Pa lo tá já ban. 

„Azok az igaz tet tek, ame lyek ju -
tal ma ön ma gukban van. Ami kor
nem az el is me rés mo ti vál ja az em -
bert. Ki tün te tést ad ni ak kor jó és hi -
te les, ha mö göt te kö zös ség és kö zös -
sé gi aka rat áll. Egy ki tün te tés ugyan -
is ma ga a tár sa da lom ér ték rend jé nek
for má lá sa. Nagy fe le lős ség azok szá -
má ra, akik ad ják, és nagy fe le lős ség
azok szá má ra, akik kap ják, hi szen
pél da ké pe ket te remt” – mond ta be -
szé dé ben Ba log Zol tán, hoz zá té ve: a
nem ze ti kö zös ség ak kor emel ke dik,
ha a mun ka tár sa dal mi ér ték ké vá lik.

Áder Já nos köz tár sa sá gi el nö k meg -
bí zá sá ból Ba log Zol tán a Ma gyar Ér -
dem rend tisz ti ke reszt jét adta át – töb -
bek kö zött – Za bo lai Csek me Éva
evan gé li kus lel kész nek, az ENSZ Nem -
zet kö zi Mun ka ügyi Hi va ta la volt mun -
ka tár sá nak, a Lu the rá nus Vi lág szö -
vet ség női osz tá lya ve ze tő jé nek, nem -
zet kö zi szak ér tő nek; Ku tyej Pál Al bert
nyu gal ma zott evan gé li kus lel kész nek
pe dig Ma gyar Ezüst Ér dem ke resz tet.

Az em be ri erő for rá sok mi nisz te re
múlt pén te ken mű vé sze ti és szak mai
dí ja kat adott át Bu da pes ten, a Szép mű -
vé sze ti Mú ze um ban. En nek so rán Ki -
vá ló Mű vész el is me rés ben ré sze sült –
má sok mel lett – Richly Zsolt Gá bor
Ba lázs Bé la-dí jas ani má ci ós film ren -
de ző, ér de mes mű vész is, aki nek je len -
le gi (rajz)fil mes vál lal ko zá sá ról la -
punk 5. ol da lán is tudósí tunk.

g For rás: MTI

A Ma gyar Olim pi ai Bi zott ság (MOB)
Mé dia Élet mű dí ját ve het te át hét főn
Bu da pes ten Vass Ist ván Zol tán, a
Ma gyar Rá dió volt ri por te re és No -
votny Zol tán, az MT VA mun ka tár -
sa, aki a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Saj tó bi zott sá gá nak és a Pro -
tes táns Új ság írók Szö vet sé gé nek is az
el nö ke. A ha gyo má nyo san a ma -
gyar saj tó nap já hoz és a nem zet kö -
zi nő nap hoz iga zo dó MOB-ün nep -
sé gen a mé dia dí jak mel lett A Nők
Sport já ért dí ja kat is át ad ják. A dí ja -
kat ez út tal Bor kai Zsolt, a MOB el -
nö ke, Re gő czy Krisz ti na el nök sé gi
tag, a nő bi zott ság ve ze tő je, va la -
mint Ris kó Gé za mé dia bi zott sá gi
el nök, az MT VA sport fő szer kesz tő -
je ad ta át a La rus Ét te rem és Ren dez -
vény köz pont ban – több olim pi ai
baj nok je len lé té ben.

g For rás: MOB

Dí ja zott evan gé li ku sok

A Ka pos vá ri Evan gé li kus Egy ház -
köz ség pres bi té ri u ma feb ru ár 13-án
dön tött úgy, hogy az im már ti zen -
hét éve mű kö dő Ka pos vá ri evan gé -
li kus kó rus ve ze tő jét tisz te li meg a
gyü le ke ze ti díj jal. Vö nöcz ky Gá -
bor fe le sé gé vel együtt év ti ze dek
óta hű sé ge sen vég zi szol gá la tát
nem csak a kó rus ban, de a ka pos vá -
ri evan gé li ku sok kö zött is. Szám ta -
lan vá ro si, me gyei és or szá gos ren -
dez vé nyen ve zet te az evan gé li kus
kó rust, és öreg bí tet te a ka pos vá ri
gyü le ke zet hír ne vét. 

A Ka pos vá ri evan gé li kus kó rus
ta valy töb bek kö zött a Mű vé sze tek
Völ gyé ben lé pett fel, idén pe dig a
len gyel or szá gi Wrocłav ban fog kon -
cer tet ad ni a kö zép-ke let-eu ró pai
ke resz tyé nek ta lál ko zó ján. A ze ne

sze re te té nek át adá sa mel lett a kó -
rus ve ze tő kö zös sé get is ko vá csolt az
ének kar ral, amely iga zi mo tor ja
lett a Ka pos vá ri Evan gé li kus Egy -
ház köz ség nek. Vö nöcz ky Gá bor
mun ká ját a Nyu ga ti (Du nán tú li)
Evan gé li kus Egy ház ke rü let ve ze -
tő sé ge Welt ler Je nő-em lék pla ket tel
dí jaz ta. 

A Ka pos vá ri Evan gé li kus Gyü le -
ke ze tért díj át adá sá ra már ci us 9-én,
böjt el ső va sár nap ján úr va cso rás is -
ten tisz te let ke re té ben ke rült sor a
ka pos vá ri evan gé li kus temp lom -
ban. Az ün nep lő gyü le ke zet az át -
adá sig ti tok ban tar tot ta az ese -
ményt a dí ja zott előtt. 

A díj át adá sa kor Pong rácz Má té
lel kész, va la mint Oláh György pres -
bi ter kö szön töt te a dí ja zot tat, töb -

bek kö zött az aláb bi igé vel: „…akik
az Úr ban bíz nak, ere jük meg újul,
szárny ra kel nek, mint a sa sok, fut -
nak, és nem lan kad nak meg, jár nak,
és nem fá rad nak el.” (Ézs 40,31) A
kö szön tő sza vak után egy ál dó ének
csen dült fel a kar zat ról a ka pos vá -
ri kó rus elő adá sá ban. Az ének kar
he tek óta ké szült ti tok ban a meg ha -
tó pil la nat ra.

Vö nöcz ky Gá bor kar nagy (ké -
pün kön) a díj átvé te le után meg kö -
szön te a gyü le ke zet nek a ked ves
gesz tust, és há lá ját fe jez te ki a kó -
rus év ti ze des hű sé gé ért, sze re te té -
ért és azért, hogy kö zös ség gé vál tak,
akik együtt hir de tik Is ten nagy sá gát
a so mo gyi, du nán tú li ke resz tyé -
nek, evan gé li ku sok kö ré ben. 

g P. M.
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1817: a há rom szá za dik év for du ló 
Va len ti nyi, Jo an nes [szi rá ki lel kész, a
bá nya ke rü let jegy ző je]: De pri mo et
sec un do ju bi la eo re for matio nis se cu -
la ri in Hun ga ria et qu i bus dam Aust -
ria cae mo nar chiae pro vin cus ce le b ra -
to trac ta tus his to ri cus. Tratt ner, Pesth,
1821, 94 l.

1917: a négy szá za dos ju bi le um
Em lék könyv a ma gyar or szá gi re for -
má tus és a ma gyar or szá gi ágos tai
hitv. evan gé li kus ke resz tyén egy há zak
ál tal a re for má ció négy szá za dos év -
for du ló ja al kal má ból Bu da pes ten,
1917. évi ok tó ber 31. nap ján tar tott or -
szá gos ju bi lá ris em lék ün ne pély ről.
Beth len Gá bor Iro dal mi és Nyom dai
Rt., Bu da pest, 1918, 60 l. [Az ün nep -
ség be szé dei, imái, üd vöz lé sei.]

Re for má ció. Köl te mé nyek gyűj te -
mé nye a re for má ció 400 éves ju bi lá -
ris egy há zi és is ko lai ün ne pé lyei szá -
má ra. Szerk. Maj ba Vil mos bu da pesti
lel kész, a Lu ther-Tár sa ság fő tit ká ra.
A Lu ther-Tár sa ság ju bi lá ris ki adá sa,
Bu da pest, 1917, 61 l. 

Em lék la pok a Du nán in ne ni Ágos -
tai Hitv. Evan gé li kus Egy ház ke rü let
köz gyű lé se al kal má val Po zsony ban,
1917-ik évi au gusz tus hó 23-án le folyt
re for má ció ju bi le u mi ün nep ről. Wi -
g and K. F., Po zsony, 54 l. 

A re for má ció négy száz éves em lé ké -
nek ün nep lé se. A Du nán tú li Ág. Hitv.
Evang. Egy ház ke rü let 1917. évi szep -
tem ber hó 25–27. nap ja in Sop ron ban
tar tott köz gyű lé se al kal má ból. Em lék -
fü zet. Ki ad ta a du nán tú li ág. hitv. egy -
ház ke rü let, Pi ri és Szé kely, Sop ron,
1918, 45 l. 

Ün ne pi nyi lat ko zat 1917. ok tó ber
31-én [A Pes ti Ma gyar Evan gé li kus
Egy ház.] 1 l. 

1517–1917. Em lék könyv a re for má -
ció négy szá za dos év for du ló já ra.
Szerk. Ta ka ró Gé za. Ki ad ta a Bet há -
nia Egye sü let Bu da pes ten, 142 l. 

egyéb pro tes táns ün nep sé gek
és ju bi le u mok 
Em lék könyv a ma gyar or szá gi re for -
má tus és a ma gyar or szá gi ágos tai hit -
val lá sú evan gé li kus ke resz tyén egye -
te mes egy há zak ál tal a Speye ri Bi ro -
dal mi Gyű lés négy szá za dos év for du -
ló ja al kal má ból Bu da pes ten, 1929. évi
áp ri lis hó 21. nap ján tar tott or szá gos
ju bi le u mi em lék ün ne pély ről. Beth len
Gá bor Iro dal mi és Nyom dai Rt., Bu -
da pest, 1930, 48 l. 

Kay ser Szi lárd: Ju bi lá ris al ko tá sok,
ju bi lá ris mu lasz tá sok (Evan gé li kus
egy ház tör té ne ti adat tár, szerk. ga á -
di Kay ser Szi lárd dr., I. fü zet). Bu da -
pest, 1933, 16 l. 

Mó rocz Sán dor: Mi ért ün nep li az

egy ház ok tó ber 31-ét? Or szá gos Lu -
ther Szö vet ség, Bu da pest, 1936, 27 l. 

A re for má ció a hit ben va ló nagy -
ko rú ság út ja. Ün ne pi be széd 1938. évi
okt. 31-én Bu da pes ten a pes ti Vi ga -
dó ban ren de zett re for má ció em lék ün -
ne pen. El mon dot ta Sza bó Im re ref.
es pe res. Or szá gos Beth len Gá bor
Szö vet ség, Bu da pest, 1939, 16 l. 

A re for má ció élet te rem tő mun ká -
ja. D. Ko vács Sán dor ün ne pi be szé de
a ma gyar or szá gi pro tes táns na pok
Beth len Gá bor-szö vet sé gi va cso rá -
ján, 1939. évi ok tó ber 31-én. Or szá gos
Beth len Gá bor Szö vet ség, Bu da pest,
1940, 11 l. 

Fa bi ny Ti bor, az Evan gé li kus Teo -
ló gi ai Aka dé mia dé kán ja: Lu ther Már -
ton ju bi le u ma elé. Aki meg vál toz tat -
ta Eu ró pa val lá sos tér ké pét. Evan gé li -
kus Élet, 1982. no vem ber 14., 7. o.

lu ther már ton-mű vek, -iro da lom
Lu thers Tes ta ment. Be spro chen von
E. A. Do leschall, ev. Pfar rer in Bu da -
pest, 2. Auflage, Bu da pest…, 1881, 36
l. [Do leschall Sán dor pes ti né met lel -
kész a ná lunk őr zött vég ren de let ről,
az ere de ti má so la tá val.]

Lu ther 95 té te le. For dí tot ta, Schult -
ze O. után ma gya rá zat tal el lát ta Pa -
u lik Já nos főv. ev. val lás ta nár. 5 kép -
pel. Kó kai La jos bi zo má nya, Bu da -
pest, 1899, 49 l. 

Dr. Lu ther Már ton: Mi ért éget te el
dr. Lu ther Már ton a pá pá nak s hí ve -
i nek ira ta it? 2. ki adás. Né met ből
ford. s ma gya rá za tok kal el lát ta Pa u -
lik Já nos nyír egy há zi ev. lel kész. (A Lu -
ther-Tár sa ság XXX. ki ad vá nya.) Lu -
ther-Tár sa ság, Bu da pest, 1913, 35 l. 

Az Ágos tai Hit val lás. Az ere de ti la -
tin szö veg után ma gyar ra for dí tot ta,
be ve ze tés sel és jegy ze tek kel el lát ta D.
Dr. Prőh le Ká roly egye te mi theol. ta -
nár. Szé kely és Tár sa Könyv nyom da,
Sop ron, 1930, 96 l. 

Lu ther hit val lá sa, a Schm al kal di
Cik kek. 3. ja ví tott ki adás. Ün ne pi
ki adás a négy szá za dos év for du ló ra
ma gyar nyel ven. Ford. dr. Masz nyik
End re. (A Lu ther-Tár sa ság ki ad vá -
nyai, új so ro zat, XVII.) Bu da pest,
1937, 63 l. 

Dr. Lu ther Már ton 95 té te le. (Lu -
ther írá sai) Ford. Ta kács Já nos. A for -
dí tó ki adá sa, 1937, 15 l. 

Lu ther Már ton: A jó cse le ke de tek -
ről. (Lu ther írá sai) Ford. Ta kács Já -
nos. A for dí tó ki adá sa, 1937, 117 l. 

Az Ágos tai hit val lás. Ma gyar ra
for dí tot ta dr. Prőh le Ká roly. Ha rang -
szó ki adás, Győr, 1940, 72 l. 

Ko ren Emil: Jó zsef At ti la és Lu ther
Már ton di a dal mi him nu sza. Iro da -
lom tör té ne ti Köz le mé nyek, 1966/5–6.
sz., 656–662. l. (Kü lön nyo mat.)

kis és nagy ká té
Enc hi ri di on. Dok tor Lu ther Már ton
Kis Ká té ja a gyü le ke ze ti lel ké szek és ige -
hir de tők szá má ra. A Wit ten berg ben,
Schir lentz Mik lós ki adá sá ban meg je lent
hi te les né met szö veg alap ján ké szült
ma gyar for dí tás. A Kis Ká té meg je le né -
sé nek négy szá za dik év for du ló ján ki ad -
ta a ma gyar or szá gi ág. hitv. ev. ker. egye -
te mes egy ház, Bu da pest, 1929, 111 l.

Dr. Lu ther Már ton Nagy Ká té ja.
Ford. evan gé li kus lel ké szek a we ima -
ri ki adás alap ján és a la tin szö veg te -
kin tet be vé te lé vel. Az „Em maus fe lé”
ki adá sa, Sop ron, 1930, 126 l. 

Dok tor Lu ther Már ton Kis Ká té ja.
8–9. ki adás. (A Ke resz tyén Igaz ság
fü ze tei 5.) Győr, 1943, 24 l. 

Dok tor Lu ther Már ton Nagy Ká té -
ja. Ford. evan gé li kus lel ké szek a we -
ima ri ki adás alap ján és a la tin szö veg
te kin tet be vé te lé vel. Evan gé li u mi
Könyv ki adó, Bu da pest, 1944, 150 l. 

Dok tor Lu ther Már ton Kis Ká té ja.
Ford. és ma gya rá za tok kal el lát ta 

ifj. Prőh le Ká roly. Evan gé li kus
Egye te mes Saj tó osz tály, Bu da pest,
1953, 50 l. 

Dr. Lu ther Már ton Kis Ká té ja.
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
Saj tó osz tá lya, Bu da pest, 1970, 62 l. 

lu ther már ton-élet raj zok 
és élet raj zi rész le tek 
Far kas Gej za: Dr. Lu ther Már ton. Élet -
rajz az evan gyél mi nép szá má ra. A
szer ző ki adá sa, Me ző túr, 1889, 203 l. 

Sze be ré nyi La jos ev. lel kész: Lu ther
Már ton éle te. (A Lu ther-Tár su lat ki -
ad vá nyai IV.) Bu da pest, 1889, 103 l. 

Sze be ré nyi La jos Zsig mond: Lu ther
Már ton éle te. (A Lu ther-Tár sa ság III.
ki ad vá nya.) Bu da pest, 1900, 110 l. 

Dr. Masz nyik End re: Lu ther. Né pi -
es élet rajz ké pek kel. A re for má ció
négy szá za dos öröm ün ne pé re a Lu ther-
Tár sa ság ki adá sa, Bu da pest, 1917, 93 l. 

Az Evan gé li kus Evan ge li zá ció könyv -
tá ra 186. kö te té ben egy be köt ve négy ki -
ad vány: 1. D. Wal ter Já nos, a ros to cki
egye tem ta ná ra: Lu ther Már ton if jú ko -
ri val lá sos fej lő dé se. Ford. Kar ner Ká roly.
MKDSZ Szö vét nek ki adá sa, Bu da pest,
1929, 35 l.; 2. Dr. Walt her Vil mos, a ros -
to cki egye tem ta ná ra: Lu ther jel le me.
1517–1917. Ford. ifj. Vic tor Já nos. A re -
for má ció négy szá za dos év for du ló ja al -
kal má ból ki ad ta a Ma gyar Evan gé li u -
mi Ke resz tyén Di ák szö vet ség ki adó vál -
la la ta, 286 l.; 3. vi téz Vi rág Je nő: Dr. Lu -
ther Már ton ön ma gá ról. El ső fü zet. Lu -
the rá nia ki adás, 2. ki adás, 1942, 194 l.;
4. Endre ffy Já nos: A 450 éves Lu ther és
a mai ka tho li kus ság. 3. ki adás. A Szlo -
vensz kói Ma gyar Evan gé li kus Szö vet -
ség ki adá sa, Wi g and K. F. Gra fi kai
Mű in té zet R.-t., Bra tis la va, 1934, 77 l.

Sza bó Jó zsef evang. lel kész: A
nagy re for má tor. 3. ki adás. [Kü lön -
nyo mat a Ha rang szó ból.] A Győ ri
Evang. Egy ház me gye Bel misszi ói
Szö vet sé ge, Győr, 1937, 94 l. 

Dr. Bászel Er nő: Lu ther, a köl tő, író
és for dí tó (Ha rang szó-könyv tár 6.)
Szerk. Czi pott Gé za. Wel lisch B.
nyom da, Szent gott hárd, 12 l. 

Krisz tus ta nú ja. Lu ther éle te. H.
Be int ker mű vé ből ma gyar ra for dí tot -
ta dr. Pál fy Mik lós. Evan gé li kus Saj -
tó osz tály, Bu da pest, 1993, 60 l. 
g Össze ál lí tot ta: Czen the Mik lós,

az Evan gé li kus Or szá gos Le vél tár
igaz ga tó ja

Re for má ci ós ju bi le u mok 
és ré gi, nép sze rű Lu ther-ki ad vá nyok

b Areformációmegindulásánakközelgőötszázadikévfordulójakap-
csánisfelvetődhetakérdés,hogyanhatazegyháznépéreajubileum,
mijutelhozzáazeseményekbőlésazévfordulórakészültkiadványok-
ból.AzEvangélikusOrszágosLevéltárbankéznéllevő,areformáció
korábbijubileumaivalkapcsolatosanyagokból,illetveaLuthermun-
káitnépszerűsítőkiadványokbólvettemkezembenéhánydarabot.In-
kábbcsakpéldagyanánt,mertateljesirodalomennélnyilvánjóval
szélesebb.Detalánérzékelhető,elődeinkhogyannépszerűsítették,
ismertettékaLuther-irodalmatazegyháznépeközött.

A fél év ez re des re for má ci ós ju bi le um hoz kö ze led ve ér de mes a ko ráb bi év -
for du lók ra gon dol ni, pél dá ul az 1917-es négy szá za dik ra, ame lyet be ár nyé -
kolt az el ső vi lág há bo rú. De más fon tos egy ház tör té ne ti ese mé nyek hez kö -
tő dő al kal ma kon is tar tot tak ün ne pi meg em lé ke zé se ket. Az ün ne pi ese mé -
nyek emel ke dett han gu la ta épp úgy a fe le ke ze ti iden ti tást, a kö zös sé gi ér zést
erő sí tet te, mint az egy há zi, val lá si is me re tek. 

Lu ther alap ve tő mű ve it, el ső sor ban a Kis és a Nagy ká tét hit ok ta tá si cél -
ból ad ták ki. Idő ről idő re meg je lent Lu ther élet tör té ne te is. Ezek a nép sze -
rű ki ad vá nyok a mű vel tebb kö zön ség és a szé le sebb nép ré te gek is me re te it egy -
aránt hi va tot tak vol tak bő ví te ni. 

Az aláb bi ak ban áll jon itt egy kis vá lo ga tás a múlt ból.

Én a kis temp lo mo kat sze re tem, a vá -
ra ko zás csend jét. Nem lá tom az or go -
nis tát, váratlanul föl zeng nek a szent
dal la mok, vi har ként ör vény le nek. Az -
után új ra meg nyug szik a táj, alig hall -
ha tó ko rál fu ta mok kal ki lob ban min -
den. És sze re tem a sze rény mű vészt,
aki a no tre-dame-i vagy a chart -
res-i or go nák után ap ró fal -
vak ba is szí ve sen el megy, hogy
ki pró bál ja a meg ja ví tott hang -
sze re ket. Nem győ zi mon da ni:
te het sé gét, si ke reit fe lül ről, a vi -
lá gos ság Is te né től kap ta!

Aki hoz zám ha son ló ér zé sek -
kel lá to ga tott el már ci us 12-én 
a Bar tók Bé la Nem ze ti Hang ver -
seny te rem be, bi zony csa ló dott
Ca me ron Car pen ter já té ká ban.
Még ak kor is, ha a hí re meg előz -
te a fi a tal mű vészt. Vir tu óz já té -
ka, show-ele me ket sem nél kü lö -
ző elő adá sa mi att az or go na Pa -
ga ni ni jé nek ne ve zik. Szo kat lan
meg je le né sé vel, kül se jé vel in -
kább ha son lít punk éne kes hez
vagy in di án har cos hoz, mint
mu zsi kus hoz. Fel nyírt, min dig
más szí nű ha já val, csil lo gó vagy
sza kadt ru há já val, ezüst vil lo gá -
sú tor na ci pő jé vel hir de ti: nem akar
meg fe lel ni el vá rá sok nak és be vett szo -
ká sok nak.

A har minc két éves, a Juil li ard
Schoo lon vég zett ame ri kai or go nis -
ta át ira ta i ról is hí res. Új fény ben, új
ér tel me zés ben mu tat be mű ve ket.
Át költ, hoz zá ad, el vesz, nagy ze ne ka -
ri mű ve ket kom po nál át sa ját hang -
sze ré re. Jó pél da er re Mah ler V. szim -
fó ni á ja, amely nek mind az öt té te le az
ő gon do la ta it hor doz za. És Liszt,
Cho pin, Rach ma ni nov is új sza bást
kap, mint ré gi ru ha, hogy üze ne tét
hir des sék. És ne fe led kez zünk meg, írt
sa ját mű ve ket, fi nom da lo kat, egy
nagy sza bá sú szim foni kus köl te ményt
Child of Bagh dad (2013) cím mel.

Mo zart D-dúr zon go ra szo ná tá ja
(az elő adó át ira tá ban) jól mu tat ta a
zse ni á lis mű vet. J. S. Bach C-dúr
trió szo ná tá ja rész let gaz dag sá gát.
Jeanne De mes sie ux (1921–1968) Hat
etűd je a 20. szá zad nagy női or go na -
vir tu ó zát idéz te. Mind ezek kö zé Car -
pen ter sa ját mun ká it is el rej tet te. 

Szü net után, ahogy len ni szo kott,
meg vál to zott a mű sor. Csaj kovsz kij,
Mah ler lé pett elő, s ma radt a meg -
un ha tat lan Bach. A C-moll pas sa cag -
lia és fú ga, az Esz-dúr (Szent An na)
pre lú di um és fú ga ere de ti for má ban,
de szo kat lan ze nei hang zás sal.

Mennyei dal la mo kat csal va elő ma -
ga épí tet te, hor doz ha tó, ha tal mas
hang sze ré ből. Két és fél óra után
négy rá adás sal fe je ző dött be a ma ra -
to ni est.

A leg több mű vész ilyen kor igyek -
szik az öl tö ző jé be, pi hen ni. Car pen -
ter in kább ta lál ko zott lel kes kö zön -
sé gé vel: de di kál ta le me ze it, alá írá so -
kat osz to ga tott, meg kö szön te, hogy
ilyen so kan el jöt tek bu da pes ti hang -
ver se nyé re. Per sze nem ta gad ta meg
ma gát ki je len té se i vel: „Bach pre lú di -
u mai sem mit nem mon da nak Is -
ten ről!” Ez bi zony tel jes ség gel nem
igaz. És a töb bi csí pős meg jegy zés
sem a ré giekre. 

Car pen ter újí ta ni akar a szá má ra
ter hes ha gyo má nyos aka dé mi kus
fel fo gá son. Ezért a szün te len zak la -
tott ság és kü lön le ges ség. A hall ga tó
pe dig úgy ér zi, va la mi hi ány zik az
egész ből. Ta lán a mű vé szi alá zat, az
el mé lyült ség. A ze ne lel két ve szí ti el
a vi lág leg jobb or go nis tá ja.

g Feny ve si Fé lix La jos

Az orgo na Pa ga ni ni je
Ca me ron Car pen ter 

hang ver se nye a Mű vé sze tek Pa lo tá já ban

misszi ói pá lyá zat
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Evan gé li zá ci ós és Misszi ói Bi zott sá -
ga pá lyá za tot ír ki az evan gé li kus gyü le ke ze tek és egy ház me gyék misszi ói
mun ká já nak tá mo ga tá sá ra. 

Pá lyáz ni le het misszi ói prog ra mok vagy misszi ói ki ad vá nyok meg je len -
te té sé nek a tá mo ga tá sá ra. Előny ben ré sze sül nek azok a pá lyá za tok, me lyek
hang sú lyo san evan gé li zá ci ós és misszi ói tar tal mat hor doz nak. Az if jú sá gi
mun kát az or szá gos iro da gyer mek- és if jú sá gi osz tá lya ál tal ki írt pá lyá zat
se gí ti. A be nyúj tott pá lyá za to kat a fent em lí tett bi zott ság de le gált tag jai bí -
rál ják el. A tá mo ga tot tak lis tá ja az Evan gé li kus Élet ben, az Evan gé li kus Misszi -
ói Köz pont hon lap ján és a Fra ter ne ten is meg je le nik. Az ered mény ről kü -
lön ér te sí tést nem kül dünk. 

Pá lyá za ti ke ret: 3,2 mil lió Ft. A leg ma ga sabb meg pá lyáz ha tó összeg:
80 ezer Ft. 

A pá lyá za tok be ér ke zé si ha tár ide je: áp ri lis 30. A ki fi ze tés, át uta lás má -
jus 31-ig tör té nik meg.

Pá lyáz ni csak hi ány ta la nul ki töl tött hi va ta los űr la pon le het, amely az
Evan gé li kus Misszi ói Köz pont hon lap já ról és a Fra ter net ről tölt he tő le. Űr -
lap a misszi ói köz pont cí mén, il let ve e-mail ben is igé nyel he tő. Sza bály ta -
la nul ki töl tött és ha tár időn túl ér ke zett pá lyá za to kat nem fo ga dunk el. 

Azok a gyü le ke ze tek nem pá lyáz hat nak, ame lyek az elő ző év(ek)ben nem
szá mol tak el a pá lyá za ton nyert tá mo ga tás sal. A pá lyá za tot a misszi ói köz -
pont cí mé re kell be kül de ni. Alá írt és le bé lyeg zett pá lyá za tot szken nel ve
is el fo ga dunk. Ha a pá lyá zó a ka pott összeg gel nem szá mol el, a kö vet ke -
ző évek ben nem pá lyáz hat, és a tá mo ga tást vissza kell fi zet nie.

A pá lyá zat tal 2014. no vem ber 30-ig kell el szá mol ni. Az el szá mo lás tar -
tal ma: be szá mo ló a meg va ló sult prog ram ról/ki ad vány ról és az (össze -
sí tett) szám lák má so la ta. Az el szá mo lás hoz űr la pot nem kül dünk. Az el -
szá mo lást az Evan gé li kus Misszi ói Köz pont ba kell el jut tat ni. 

Pos ta cím: 1164 Bu da pest, Bat thyá ny Ilo na u. 38.; e-mail: ev mis@lu the -
ran.hu; hon lap: misszio.lu the ran.hu
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g Fa bi ny Ta más

Még a nyolc va nas évek kö ze pén ka -
pott tisz te let be li dok to ri cí met a bu -
da pes ti Evan gé li kus Teo ló gi ai Aka dé -
mi á tól az ak kor pfal zi dé kán, a lud -
wigs ha fe ni il le tő sé gű Fried helm
Borgg re fe. Idén nyolc van öt éves. Szak -
te rü le te a sze ku la ri zált nagy vá ro sok -
ban fo lyó egy há zi misszió és ál ta lá ban
a szór vány egy há zak éle te. Ez utób bi
irán ti el kö te le zett sé gé nek szá mos je -
lét ad ta oly mó don, hogy a Gus tav-
Adolf-Wer ken és más szer ve ze te ken
ke resz tül egy há zunk több pro jekt jét
tá mo gat ta az el múlt évek ben. 

A ma is rend kí vül moz gé kony lel -
kész el mond ja, hogy Pfalz ban a Krisz -
tus utá ni 3. szá zad ban egy pan nó ni -
ai lé gió ál lo má so zott, s a ka to nák kö -
zött ál lí tó lag ke resz té nyek is vol tak.
Amúgy pe dig ők ho no sí tot ták meg e
vi dé ken az itt ma is ked velt szil vá ni
bor faj tát. Vá lasz ként el me sé lem, hogy
egyik el ső szol gá la ti he lye men, a So -
mogy me gyei Köt csén pe dig azok nak
a pfal zi és tü rin gi ai evan gé li ku sok nak
a le szár ma zot tai él nek, akik a 18.
szá zad val lá si tü rel met len sé ge ide jén
Ma gyar or szá gon ke res tek új ha zát.

Borgg re fe úr nem rég hí rét vet te,
hogy a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház re for má ci ói em lék bi zott sá gá -
nak véd nök sé ge alatt Lu ther Már ton
éle té ről ké szí tünk fil met. Richly Zsolt
ren de zőt és e so rok író ját mint az em -
lék bi zott ság el nö két az zal a cél lal
hív ta meg a Frank furt hoz kö ze li Lud -
wigs ha fen ba, hogy az egyik el ké szült
epi zó dot be mu tas suk a vá ros ban.
Egész pon to san egy olyan temp lom -
ban, ame lyet né hány éve be akart zá -
rat ni az egy ház ve ze tés. Az in dok a
mul ti kul t u ra li tás ban ke re sen dő: az
adott vá ros rész ben im már igen sok
tö rök él, és az evan gé li kus hí vek a fel -
sőbb ség sze rint könnyű szer rel el jut -
hat nak a vá ros más temp lo ma i ba is.
Borgg re fe úr és mun ka tár sai eb be
nem akar tak be le nyu god ni, és ha la -
dé kot kér tek. A temp lo mot és a hoz -
zá tar to zó tá gas he lyi sé ge ket az is ten -
tisz te le ti funk ci ók meg őr zé se mel lett
kul tu rá lis cél ra is hasz nál ni kí ván ják.

En nek je gyé ben az egy há zi év kü -
lön bö ző sza ka sza i ban kul tu rá lis és

tu do má nyos elő adá so kat, va la mint
ki ál lí tá so kat is ren dez nek. 2014 böjt -
jé ben Lu ther meg moz dít cím mel
ren dez nek so ro za tot a re for má tor te -
vé keny sé gé nek és mai ha tá sá nak be -
mu ta tá sá ra. Te kin tet tel a vá ros nagy -
szá mú tö rök la kos sá gá ra Lu ther és a
tö rök – Ma gyar or szá gi ta pasz ta la tok
cím mel kér tek tő lem elő adást. 

Re fe rá tu mom ban szó lok a száz öt -
ven éves tö rök ura lom ról, Lu ther nek
a Má ria ma gyar ki rály né hoz a mo -
há csi tra gé dia után írt, Négy vi gasz -
ta ló zsol tár cí mű ira tá ról és a re for -
má tor nak a tö rök kér dés ben tett szá -

mos egyéb meg nyi lat ko zá sá ról, to -
váb bá az olyan lu the ri éne kek tö rök -
kel kap cso la tos fel hang já ról, mint a
Tarts meg, Urunk, szent igéd ben és az
Erős vár a mi Is te nünk. Egye bek
mel lett meg koc káz ta tom azt a fel té -
te le zést, hogy re for má ci ói him nu -
szunk utol só vers sza ká nak azon so -
rai pél dá ul, hogy „Kin cset, éle tet / Hit -
vest, gyer me ket / Mind el ve he tik, /
Mit ér az őne kik…”, vél he tő en a ja ni -
csá rok sor sá ra utal.

Ál sze rény ség nél kül mond ha tom,
hogy az igen sok ér dek lő dőt von zó es -
te kö zép pont já ban nem ez az elő adás,
ha nem Richly Zsolt mű vé sze te áll. Eh -
hez nem csak a temp lom előtt ki füg -
gesz tett le pe dő nyi mo li nó, ha nem a
vá ros szá mos for gal mas pont ján el he -
lye zett pla kát is ked vet csi nál, raj ta a
ma gyar ren de ző Lu ther-fi gu rá já val. A
szer ve zők egy ki sebb élet mű-ki ál lí tást
ren dez nek a Ba lázs Bé la-dí jas al ko tó -
nak: szá mos gra fi ká ját, váz la tát és
vers il luszt rá ci ó ját mu tat ják be össze -
sen negy ven tab lón. 

A kö vet ke ző he tek ben fo lya ma to -
san lá to gat ha tó ki ál lí tás de re kas ré -
szét a Lu ther-film mel kap cso la tos
váz la tok és ter vek ké pe zik. Ket tőnk
tár lat ve ze té se jól elő ké szí ti a film er -
fur ti epi zód já nak né met nyel vű be -
mu ta tó ját. A böj ti so ro zat cí mét ki -
csit át ala kít va úgy fo gal ma zok: Lu ther
meg moz dul, vagy is a rajz film ben
meg ele ve ne dik. A ve tí tés óri á si si kert

arat, és a je len le vők – be le ért ve az
egy ház ve ze tés és a mé dia kép vi se lő it
– meg fo gal maz zák re mény sé gü ket,
hogy a film va la mennyi epi zód ját
meg is mer he ti majd a né met kö zön -
ség. A szer ve zők azt ter ve zik, hogy
Richly Zsolt raj za it hús vét után ván -
dor ki ál lí tás ke re té ben tud ják be mu -
tat ni a tar to má nyi egy ház szá mos
gyü le ke ze té ben és in téz mé nyé ben.

Rö vid lá to ga tá sunk so rán meg is -
mer het jük a ha tal mas BASF ve gyi
gyá rat, amely a Raj na part ján amo lyan
vá ros a vá ros ban, il let ve fo gad min -
ket Eva Loh se fő pol gár mes ter asszony

is. Egye bek mel lett öröm mel ál la pít -
juk meg, hogy a 165 ezer la ko sú vá -
ros egyik ke rü le te part ne ri kap cso la -
tot ápol a bu da pes ti Te réz vá ros sal.

Ha za u ta zá sunk előtt el lá to ga tunk
még Worms ba is, ahol Ha rald Storch
es pe res és mun ka tár sai fo gad nak,
majd ka la u zol nak vé gig a vá ro son. Itt
ter mé sze te sen meg annyi tör té nel mi
em lék hely idé zi fel az 1522-es bi ro dal -
mi gyű lést, ame lyen Lu ther hí res hit -
val lá sa is el hang zott: „Itt ál lok, más ként
nem te he tek…” Ezt a je le ne tet örö kí ti
meg a vá ros köz pont ban ál ló ha tal mas
szo bor kom po zí ció, ame lyen Lu thert a
re for má ció szá mos vá ro sá nak szim bo -
li kus alak ja, va la mint a töb bé-ke vés bé
elő re for má tor nak te kint he tő Wald,
Wyc lif fe, Husz és Sa vo na ro la mé re tes
szob ra ve szi kö rül. Utób bi ak a re for má -
ció össz eu ró pai (fran cia, an gol, cseh és
olasz) gyö ke re i re is utal nak. Ab ban a
re mény ben kop tat juk a tör té nel mi vá -
ros ut ca kö vét, hogy egy há zunk re -
for má ci ói elő ké szü le te i vel – ben ne a
ké szü lő Lu ther-film mel – mi is be ke -
rü lünk a nem zet kö zi vér ke rin gés be.

Zsol ton lát szik, hogy lé lek ben – és
gya kor lati lag is – már azt az epi zó dot
ké szí ti elő, amely itt, Worms ban ját -
szó dik. Min den ap ró rész le tet meg
akar is mer ni. Kí ván csi an für ké szi a
tör té nel mi hely színt, hogy Lu ther
va jon hon nan ér ke zett a vá ros ba, és
me lyik ka pun jut ha tott be a bi ro dal -
mi gyű lés épü le té be. Tud ni sze ret né,
hogy me lyik ná ci ót kép vi sel ték, és mi -
lyen öl tö zé ket hord tak V. Ká rol3y csá -
szár test őr sé gé nek tag jai. Ma gá ban
már váz la tot ké szít ar ról, hogy a
worm si pol gá rok mi ként kém le lik
ab la kuk ból a min den re el szánt Lu -
thert. Egy szó val öröm mel je lent he -
tem: a ren de ző gon do la ta i ban már
for má ló dik a film worm si epi zód ja.

Mind ezt jól ki egé szí ti Borgg re fe úr
mar ke tin ge se ket meg szé gye ní tő öt le -
te, ami kor azt ja va sol ja az egy ház me -
gye ve ze té sé nek, hogy jö vő re ők is
szer vez ze nek egy Richly-ki ál lí tást,
amely nek ke re té ben be mu tat hat ják
majd a rajz film worm si epi zód ját…

Fá rad tan, de él mé nyek ben gaz da -
gon ér ke zünk ha za. Zsolt tól a püs pö -
ki hi va tal előtt ve szek bú csút. Itt, egy
na gyobb te tő té ri he lyi ség ben mű kö -
dik az ani má ci ós mű hely. Meg be szél -
jük, hogy más nap ki vé te le sen nem
jön be dol goz ni. Azt gon do lom,
azért, mert pi hen ni akar a ki me rí tő
más fél nap után. Va ló já ban nem er -
ről van szó, ám az okot ő sze ré nyen
el hall gat ja. Más nap a saj tó ból tu dom
meg, hogy te vé keny sé ge el is me ré sé -
ül Ba log Zol tán mi nisz ter Ma gyar or -
szág Ki vá ló Mű vé sze dí jat ado má nyo -
zott Richly Zsolt film ren de ző nek.

A szerző evangélikus lelkész, az Északi
Egyházkerület püspöke

Lu ther meg moz dul és meg moz dít
A Lu ther-film ren de ző jé vel Pfalz ban

Richly Zsolt és Friedhelm Borggrefe

A ludwigshafeni „kultúrtemplom” sorozatára invitáló plakát az út mentén
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b Az evangélikus egyházzene
Bach előttikorszakánakegyik
legjelentősebbzeneszerzőjeSa-
muelScheidt (1587–1654).Már-
cius24-énemlékezhetünkhalá-
lánakháromszázhatvanadikév-
fordulójára.

Az evan gé li kusok szá má ra Jo hann
Se bas ti an Bach nem csu pán egy a ze -
ne szer zők kö zül. So kan a ba rokk ze -
né vel azo no sít ják, s bi zo nyos, hogy a
stí lus az ő al ko tói mun kás sá ga so rán
ér te el csú csát. Sok ne ves mes ter
mel lett a kor szak kö zép ső sza ka szá -
ban al ko tó ze ne szer zők is je len tős ha -
tás sal vol tak Bach mun kás sá gá ra.

Sa mu el Sche idt a kö zép ső ba rokk
egyik leg ki emel ke dőbb, de ke vés bé is -
mert ze ne szer ző je. Kor tár sai – Mol -
nár An tal sza va i val él ve a to váb bi két
„nagy Sch”-s al ko tó – Hein rich
Schütz és Jo hann Her mann Sche in,
va la mint Mic ha el Prae to ri us. A re for -
má ci ót kö ve tő év szá zad ban ők mun -
kál kod tak az evan gé li kus egy há zi
ze ne meg újí tá sán, új ér té kek kel va -
ló fel ru há zá sán. Mind a négy ze ne -
szer ző, de ta lán leg tel je seb ben Schein
és Sche idt vol tak azok, akik meg ala -
poz ták Bach mű vé sze tét.

Sche idt a ze ne szer zés mel lett kán -
to ri mun ká val ke res te a ke nye rét.
Már hú szas éve i ben a hal lei Mo ritz -
kirche or go nis tá ja lett, ké sőbb pe dig
ud va ri or go nis tá vá ne vez ték ki. A hí -
res ze ne szer ző, Jan Pi e ter szo on Swee -
linck ta nít vá nya volt Amsz ter dam -
ban. 1628-ban meg kap ta a Di rec tor
mu si ces cí met, így ő fe lelt Hal le vá -
ros há rom temp lo má nak ze nei éle té -
ért. Mű vei kül föl di jár tas sá got tük röz -
tek, hi szen rend kí vül jól öt vöz te kü -
lön bö ző or szá gok szí nes ze nei irány -
za ta it.

Még nem ér te el negy ve ne dik élet -
évét, ami kor meg je lent az or go na iro -
da lom és a ze ne tör té net szá má ra
el en ged he tet len fon tos sá gú mű ve,
a Ta bu la tu ra no va (1624). E há rom -
kö te tes ki ad vány sza kí tott a ha gyo -
má nyos le jegy zé si rend szer rel. Ad dig
ugyan is csak vo nal rend szer be írt
be tű kot tá val el lá tott ta bu la tú rá ból ol -
vas tak a bil len tyűs já té ko sok, ő vi -
szont min den szó la mot kü lön öt vo -
na las sor ban kö zölt, egy más alá par -
ti tú ra sze rű en ren dez ve.

A kö zép ső ba rokk kor egy ház ze -
né sze i nek fő di lem má ja a ko rál volt.
E ki fe je zés ak kor még gre go ri án dal -
la mot és anya nyel vű pro tes táns nép -
éne ket egy aránt je len tett (ma nap ság
az éne kes köny vünk ben ta lál ha tó
éne ke ket hív juk így). A kor ze ne szer -
ző i nek ki hí vá sa: mi ként le het sé ges
úgy al kal maz ni az új és di va tos el já -
rá so kat, hogy a ko rál le hes sen e mű -
vek fő sze rep lő je.

Mind egyik ze ne szer ző a le he tő
leg ki fi no mul tabb mó don öt vöz te
sa ját esz köz tá rát a kül föl dön di va -
tos irány za tok kal s a ko rál fel dol go -
zás tech ni ká i val. Sche idt nem csak
új mód sze ré vel és or go na kö te té -
vel gya ra pí tot ta a né met al föl di egy -
ház ze ne kincs tá rát. 1620 és 1640 kö -
zött nyolc kö tet nyi la tin, de fő ként
né met (az az anya nyel vű) mo tet tát
írt. Ezen kí vül szá mos egy há zi con -
cer tót, va la mint ko rál fel dol go zá -
so kat nem csu pán ének hang ra, ha -
nem or go ná ra is. 

A ko rált fel hasz ná ló da ra bok jel -
lem ző mó don va ri á ci ók. Ez az ar cha -
i kus kom po ná lá si mód cso dá la to san
il lesz ked het ma is a li tur gi ánk ba:
al ter natim mó don, az az a gyü le ke zeti
ének kel vál ta koz va. Nem ré gi ben al -
kal mam nyílt ezt ki pró bál ni, ami kor
ven dég or go nis tá nak hív tak a szent -
end rei re for má tus gyü le ke zet be. Kü -

lön le ges al kal mak kor ün ne pé lyes
kön tös be öl töz tet he ti a li tur gi át az
ilyen ének lés-or go ná lás.

A va ri á ci ó kon kí vül – Swe e linck-
ta nít vány ként – mű ve i ben ural ko dó
az imi tá ci ós szer kesz tés mód. Emel -
lett ter mé sze te sen érez he tő a kor szel -
lem ben ural ko dó itá li ai ha tás is.
Ked velt bil len tyűs mű fa ja a toc ca ta
és a fan tá zia. A ké sőb bi né met ba -
rokk or go na ze né ben je lent ke ző új
mű fa jok, új for mák, új har mó ni ai lá -
tás mó dok Sche idt kom po zí ci ós tech -
ni ká já ban gyö ke rez nek. Az érett ba -
rokk idő sza ká nak be tá jo lá sát se gí ti,
ha Bach élet mű vé re és or go na mű ve -
i re gon do lunk. Bach zse ni á lis for ma -
al ko tó volt, de a ba rokk mű fa ji sa já -
tos sá gok már majd száz év vel szü le -
té se előtt gyö ke ret ver tek a né met ta -
laj ban, há la Sa mu el Sche idt kom po -
zí ci ós el já rá sa i nak. Míg Bach for ma -
al ko tó volt, Sche idt és kor tár sai mű -
faj te rem tők.

A kor tár sak kö zül Jo hann Her -
mann Sche in (1586–1630) szin te
mind egyik vo kál kom po zí ci ó já ban
el en ged he tet len fon tos sá gú sze re -
pet ját szik a ko rál. A leg igé nye sebb
mó don öt vöz te az Itá li á ból ere dő új
ta no kat a né met gyü le ke ze ti ének lés
el vá rá sa i val. Ko rál fel dol go zá sai a
mai na pig nagy hasz ná ra van nak a
gyü le ke ze ti kó ru sok nak, kán tor kép -
zők nek és kán to rá tu sok nak. Har -
mó nia ke ze lé se egy sze rű és le tisz -
tult, egy szer re idé zi a múlt bé li re ne -
szánszt és az ép pen ki bon ta ko zó fél -
ben lé vő ba rokk ze nét. 

Sche in ked velt esz kö ze volt az
itá li ai ere de tű con cer tálás. Egy há zi
kon cert je i vel a 17–18. szá za di kan tá -
ta iro da lom meg ala po zó já vá vált. Az
egy há zi kon cer tek evan gé li u mi szö -
ve get dol goz nak fel, és az igei rész -
hez kap cso lód va hang zot tak el az
evan gé li um fel ol va sá sa után vagy a
pré di ká ci ót kö ve tő en. A gyü le ke -
ze ti kó ru sok ál tal min den bi zonnyal
gyak ran éne kelt evan gé li u mi mo tet -
ta mű fa ja is szo ro san kap cso ló dik a
ko rai kan tá ták hoz, egy há zi con cer -
tók hoz.

Mint eb ből a rö vid be mu ta tás ból
is ki tű nik, a ré gi ko rok ze ne szer ző -
je ugyan úgy fel hasz nál ta a kor vív -
má nya it, di va tos irány za ta it, mint mi.
Ami kor vi szont el akadt va la mi ben,
vissza nyúlt az atyai ha gyo má nyo kig,
s azo kat meg vizs gál va más úton
tért vissza a kor ze né jé hez. Min den
eset ben ügyelt ar ra, hogy az utó kor
szá má ra mo dern ér té ket hagy jon
hát ra. Bí zom ben ne, hogy a rég -
múlt fel ele ve ní té sé vel mi is vissza tér -
he tünk egy olyan egy ház ze nei kör -
nye zet be, ahol a fi a tal ze ne szer zők
ma ra dan dót, ér té ket köz ve tí tőt tud -
nak al kot ni a di va tos ar cha iz mus je -
gyé ben. Így há rom száz hat van év vel
Sa mu el Scheidt ha lá la után gon -
dol koz zunk el mi is azon, mi lyen ér -
té ket tu dunk a jö vő ge ne rá ci ó já nak
ha gyo má nyoz ni. Ki tud ja, ta lán egy -
szer egy újabb Bach kö vet min ket az
élet ben…

g Opicz Jó zsef

A ko rál nagy mes te re

s
A

m
u

e
l 

s
c

h
e

id
t

 e
g

y
 k

o
r

A
b

e
li

 m
e

t
s

z
e

t
e

N



 e 2014. március 23. Evangélikus Életkultúrkörök

Há rom száz öt ven éve szü le tett Har -
ru c kern Já nos György bá ró. Mű kö dé -
se, ha tá sa szin te je le nün kig el ér. Ne -
ve má ig em lé ke ze tes ar ról, hogy a tö -
rök há bo rúk után el nép te le ne dett
Bé kés me gyé be ő te le pí tet te be a
szlo vá ko kat. Nem volt szü le tett
arisz tok ra ta, te het sé ge emel te si -
ke res hi va ta li pá lya ered mé -
nye ként a bi ro dal mi, il let ve a
ma gyar or szá gi arisz tok rá cia so -
rá ba. Na gyon je len tős sze re pe
volt ab ban, hogy egy há zun kat
nem tud ták tel je sen el sö pör ni az
el len re for má ció vi ha rai. Fő leg
Bé kés me gyei gyü le ke ze te ink
tisz te let tel gon dol nak rá egy há -
zunk kö zös sé gé ben. Bé kés csa -
bán, a vá ros há zán em lék táb la,
Gyu lán ok ta tá si in téz mény és
tér, Szen te sen pe dig bronz port -
ré szob ra is őr zi az em lé két.

Har ru c kern Já nos György
1664. már ci us 25-én Sc hen ken -
feld ben szü le tett. Ap ja ta kács -
mes ter volt. Szü lei pap nak szán -
ták. Steyr ben böl cse le tet, Linz -
ben pe dig fi lo zó fi át ta nult, de az
egy há zi pá lya nem von zot ta.

1689-ben szám tiszt lett az
al só-auszt ri ai szám ve vő ség nél. Ott
ka pott rész le te sebb be te kin tést a sta -
tisz ti ká ba és a szá mok vi lá gá ba, fel -
is mer het te az ada tok és a ki mu ta tá -
sok mé lyebb össze füg gé se it. 1692-ben
élel me zé si biz tos lett a csá szá ri had -
se reg nél. A ka to nai élel me zés és el lá -
tás in té zé se köz ben már ek kor szert
te he tett olyan ta pasz ta la tok ra, ame -
lyek ké sőbb is se gí tet ték mun ká ját.
Bő vít het te köz gaz da sá gi is me re te it.

1697 és 1701 kö zött az ara di vár nál
épí té si biz tos ként te vé keny ke dett,
majd 1708–1713 kö zött Sa voyai Je nő
her ceg Itá li á ban har co ló dé li had se -
re gé nél mint élel me zé si igaz ga tó és
had biz tos sá gi igaz ga tó he lyet tes mű -
kö dött. Ju tal mul ud va ri ka ma rai ta -
ná cso si cí met ka pott. 1713 után tel -
je sen át szer vez te a csá szá ri had se reg
élel me zé si rend sze rét: a „szer ző dé ses
ma gán vál lal ko zás” rend sze rét a „há -
zi ke ze lés” rend sze re kö vet te.

Har ru c kern 1718-ban bi ro dal mi
lo va gi ran got, 1727-ben hon fi ú sí tást,
1729-ben pe dig utó da i val együtt bá -
rói ran got ka pott. Még ez év ben
(tény le ge sen 1738-ban) Bé kés me gye
fő is pán ja lett. 1736-ban újabb pusz -
tá kat ka pott aján dék kép pen.

Ese mé nyek ben, for du la tok ban
gaz dag éle tet élt, 1742. áp ri lis 18-án
Bécs ben halt meg. 

* * *

Az ide gen or szág ból tör té nő mes ter -
sé ges te le pí tés fe lelt meg a kor szak
irá nyí tó esz mé i nek. A tö rö kök ál tal

si va tag gá tett nagy föld te rü le tek ép -
pen ak kor ke rül tek vissza az or szág
és most már a nagy bi ro da lom ke re -
tei kö zé, ami kor a gaz da sá gi élet ben
a mer kan ti liz mus el vei hat ni kezd tek.

Meg könnyí tet te a fel tét le nül Habs -

burg-hű arisz tok rá cia ki ala ku lá sát a
volt hó dolt sá gi te rü le tek aján dé ko zá -
sa: kis össze ge kért ha tal mas bir to ko -
kat kap tak a csá szá ri tá bor no kok és az
ud va ri szál lí tók. Így ju tott szin te egész
Bé kés a Har ru c kern csa lád bir to ká ba. 

A 18. szá za di nagy te le pí té si moz -
ga lom ál ta lá ban két fé le kép pen mű -
kö dött. Egy részt a te le pe sek fel hí vás -
ra vagy a hí rek ha tá sá ra – fel hí vás
nél kül – egye sé vel, ön ként ér kez tek,
rész ben bel ső ván dor lás sal. Más -
részt a te le pe se ket – to bor zók út ján
– szer ve zet ten te le pí tet ték és he -
lyez ték el. Ilyen mó don csak az 1710-
es évek ben in dult el a te le pí tés, de
egye sek be köl tö zé se mind járt el kez -
dő dött, mi kor Bu da és az or szág
nagy ré sze 1686-ban fel sza ba dult a
tö rök ura lom alól. 1723-tól min den új
te le pes nek tör vény biz to sí tott hat
év adó men tes sé get.

A ma gyar or szá gi né met te le pí -
tés ben a né pi és val lá si szem pont is
nagy sze re pet ját szott. A bé csi po li -
ti ka sze rint a ka to li kus né met a kul -
tú ra hor do zó ja, val lá sá nak hí ve és a
bi ro da lom sta bil tá ma sza volt.

A te le pe sek szá mot te vő ré szét –
kü lö nö sen a ka land vá gyó kat – a
gyors meg gaz da go dás re mé nye és a
bő ség hí re hoz ta a ma gyar föld re: az
a szó be széd jár ta, hogy itt a sző lő tő -
kén va ló sá gos arany te rem, és a rozs
is há rom év alatt bú zá vá vá lik. A te -
le pe sek nek vi szont leg több ször ke -
mény mun ká val, ar cuk ve rej té ké vel
kel lett a gon do zat lan föl det bő ven

ter mő vé ala kí ta ni. Kel lett a mun kás
kéz és az „adó alany”.

A te vé keny új bir tok szer zők kö zül
fő leg Cla ude Flo ri mond de Mercy, a
Te me si bán ság el ső kor mány zó ja,
Ká ro lyi Sán dor, Gras sal ko vich An tal

és Har ru c kern Já nos György
bo nyo lí tott le na gyobb te le pí té -
si ak ci ó kat. Har ru c kern össze -
köt te té se it is ered mé nye sen
hasz nál ta fel te le pí té si ak ci ó i nak
si ke re ér de ké ben.

Bé kés me gye szlo vák te le -
pe sei a me gyé be szin tén te le pí -
tés sel ke rült né me tek kel nem
fér tek össze. Bél Má tyás is azt
ál la pí tot ta meg, hogy a szlo vá -
kok és a né me tek nem kö zös -
köd tek egy más sal.

Har ru c kern 1722. jú li us 24-én
kap ta meg a gyu lai, bé ké si és más
ura dal ma kat. Ar ra tö re ke dett,
hogy Bé kés me gyei bir to ka in
kü lön te le pü lé se ken jut tas sa ott -
hon hoz és föld höz az egyes né -
pek hez tar to zó kat: a ma gya ro kat,
né me te ket, szlo vá ko kat, rá co -
kat, ro má no kat. A köz sé gek fe -
le ke ze ti egy sé gét is szem előtt
tar tot ta. A fe le ke ze ti el kü lö ní tés

egy út tal rend sze rint né pi el kü lö ní tés
is volt. Azok ban a hely sé gek ben pe dig,
ame lyek ben kü lön fé le nép ele mek ke -
rül tek össze, az egyes nép ele mek
több nyi re kü lön te le pü lés ré szek ben
vagy ut cák ban te le ped tek le, így vá -
laszt va el ma gu kat a töb bi ek től, az ide -
ge nek től. Bé kés me gyé ben pél dá ul
szét vált Ma gyar gyu la és Né met gyu la,
a két Gyu lá ba csak kü lön-kü lön hí don
le he tett be jut ni. A gyu lai vár is Har ru -
c kern tu laj do ná ba ke rült.

A tö rö kök től vissza hó dí tott te rü -
le te ken ke vés bé ér vé nye sült az ál la -
mi, föl des úri és püs pö ki ha ta lom. Az
Al föld majd nem tel je sen pusz tá vá
vált: a Te me si bán ság nak vissza fog -
la lá sa kor nem volt több la ko sa hu -
szon öt ezer nél, Bé kés ben 1715-ben
még ké tez ren sem lak tak! A be te le -
pí tés kü lö nö sen ott vált je len tős sé. Az
1715. évi or szág gyű lé sen el ren delt
össze írás sze rint az adó zó ház tar tá -
sok alap ján az or szág la kos sá ga mint -
egy 3,5 mil lió volt.

Har ru c kern Bé kés, Csa nád, Csong -
rád me gyé be te le pí tett fő leg a Fel vi -
dék ről szlo vá ko kat, Du nán túl ról ma -
gya ro kat is. Te le pí té sé re em lé kez tet
Bé kés csa ba, Szar vas, Me ző be rény,
Tót kom lós. Em lé kez tet nek az ígé re -
tes új ra kez dés re, az aka dá lyo kat, ne -
héz sé ge ket le győ ző le le mé nyes ség re,
a ke mény mun ká ra, a hű sé ges helyt -
ál lás ra, az egy ko ri te le pe sek hi té nek
meg tar tó ere jé re – bá to rí tást ad va a
je len nem ze dé ké nek.

g Dr. Bar cza Bé la

Egy be te le pí tő báró emlékezete

A hit
dalolá sa

Ren ge teg hó és jég, gej zí rek és nagy
tá vol ság. Ed dig el ső re ezek ju tot tak
eszem be Iz land ról, mos ta ná ban vi -
szont egy könyv re gon do lok elő ször,
ami kor er ről az észa ki or szág ról hal -
lok. Egy könyv re, amely meg moz gat -
ta a lel ke met. 

Ez a mű több mint há rom száz éve
ki tö röl he tet le nül hoz zá tar to zik az iz -
lan di em be rek min den nap ja i hoz. A szi -
get or szág ban min den ki is me ri, ta nul -
nak ró la az is ko lá ban, egyes mon da tai
szál ló igé vé vál tak. De nem csu pán pá -
rat lan iro dal mi al ko tás, ha nem ge ne -
rá ci ó kat for má ló lel ki ol vas mány is. Pár
hó nap ja ma gyar for dí tás ban is kéz be
ve het jük: Hall grím ur Pét urs son Pas sió-
éne kek cí mű köny ve az Or dass La jos
Ala pít vány gon do zá sá ban je lent meg. 

A szer zőt a leg na gyobb iz lan di köl -
tő nek tart ják, ezt a kö te tét pe dig a fő -
mű vé nek. A négy száz éve szü le tett
Pét urs son evan gé li kus lel kész volt,
aki sok szen ve dé sen ment ke resz tül.
El ve szí tet te gyer me ke it, és éle té nek
utol só sza ka szát a lep ra gyöt rel mei ár -
nyé kol ták be. Eb ben az idő szak ban
íród tak a kö tet pas sió éne kei. Jé zus
szen ve dés tör té ne té nek öt ven ál lo má -
sát szed te vers be a szer ző. Min den
ének egy-egy rö vid, tö mör ige hir de tés,
ame lyet át hat a „hit da lo lá sa”. 

„A Pas sió-éne ke ket fi nom mély ség,
gaz dag kép ze let erő jel lem zi, pá ro sul -
va meg ha tó an ben ső sé ges, gyer me ki
ke gyes ség gel. A köl tő lé pés ről lé pés re
ve zet min ket a Meg vál tó Úr szen ve dé -
se út ján, és köz ben meg vi lá gít ja az ol -
va só szá má ra mind an nak a je len tő sé -
gét, amit hall, amit lát” – ezek kel a so -
rok kal aján lot ta az ol va só fi gyel mé be
a köny vet Or dass La jos evan gé li kus
püs pök, aki több mint negy ven éve le -
for dí tot ta az éne ke ket. (Ezért a mun -
ká já ért a Reyk ja ví ki Egye tem dísz -
dok to ri cí met ado má nyo zott Or dass
La jos nak.) A ma gyar for dí tás ak kor itt -
hon nem je len he tett meg, ezért a
reyk ja ví ki Hall grím ur gyü le ke zet jó vol -
tá ból 1974-ben Iz lan don ad ták ki. 

A ta valy meg je lent kö tet az el ső ma -
gyar or szá gi ki adás. Gyö nyö rű, kö zép -
ko ri met sze te ket idé ző gra fi kák dí szí -
tik, Probst ner János munkái. Füg ge lé -
ké ben ol vas ha tó a negy ven év vel ez -
előt ti elő szó, Pét urs son élet raj za és egy
rész le tes ta nul mány Or dass La jos és Iz -
land cím mel, amely a for dí tás hát te rét
hi va tott be mu tat ni. 

Hall grím ur Pét urs son Pas sió-éne -
kek cí mű köny ve kü lö nö sen ér té kes
al ko tás, amely úti tár sunk le het az
előt tünk álló böj ti idő ben és a Krisz -
tus-kö ve tés út ján. 

g Ko vács Áron

Hall grím ur Pét urs son: Pas sió-éne kek.
For dí tot ta Or dass La jos. Or dass La jos
Ala pít vány, Bu da pest, 2013. Ára 1900
fo rint. Kap ha tó a Lu ther Ki adó köny -
ves bolt já ban (1085 Bu da pest, Ül lői út
24.) és a Hu szár Gál pa pír- és köny ves -
bolt ban (1052 Bu da pest, De ák tér 4.).

Kos suth, 
a dísz pol gár
b A Kossuth Szövetség örökös
tiszteletbelielnöke,GavlikIst-
ván tízévnéltöbbidőttöltötta
Kossuth-emlékekösszegyűjtésé-
veléssajtóalárendezésével.Ki-
váló szervezőként a Kossuth
Szövetségtagjainkívülmásokat
– szervezeteket és egyéneket,
gyerekeket,felnőtteket,időseket
ésfiatalokat–vontbeagyűjtés-
be.MunkájukeredményeaKos-
suthdíszpolgársága–Emlékek
Budapesten és Pest megyében
címűkötet.

A mun ká ban részt ve vők olyan ér de -
kes, sok szor is me ret len anya gok ra
buk kan tak, ame lye ket meg akar tak
örö kí te ni. Pél dá ul nyolc olyan le -
vél tá ri do ku men tum má so la ta ta lál -
ha tó a könyv ben, amely Kos suth
dísz pol gár sá gát iga zol ja. Ám a Kos -
suth dísz pol gár sá gá ra vo nat ko zó in -
for má ci ó kon kí vül is ren ge teg meg -
ra ga dó Kos suth-em lék, szá mos ed -
dig is me ret len ha gyo mány és sok
tárgy gya ra pí tot ta a ha tal mas ra duz -
zadt gyűj te ményt. 

Nem csak Kos suth sze mé lyé vel
kap cso la tos tár gyi em lé ke ket, ha -
nem a Kos suth esz mé i ért ví vott, az
1848–49-es sza bad ság harc cal össze -
füg gő em lé ke zé se ket is ta lál tak és
köz kinccsé kí ván tak ten ni. A sza bad -
ság harc köl tő jé nek, Pe tő fi Sán dor nak
az em lé két is őr zi ez a gaz dag tar tal -
mú könyv, ame lyet sza bad ság har cos
em lék he lyek rö vid le írá sa egé szít ki.
(Egyes hely sé gek ben a Rá kó czi-sza -
bad ság harc em lé kei is fenn ma rad tak
– eze ket is be le vet ték a kö tet be.)

A mű idő rend ben so rol ja Kos -
suth élet út já nak főbb ál lo má sa it:
gyer mek- és ta nu ló évek, ju rá tus,
táb la bí ró, tu dó sí tó, hír lap író, a csa -
lád ja, a re for mer, Pest me gye kö ve -
te, pénz ügy mi nisz ter, kor mány zó-el -
nök, emig ráns Tö rök or szág ban,
Ame ri ká ban és Ang li á ban, a tu ri ni
re me te, ha lá la és te me té se. (Bu da -
pest ről olyan sok adat ta lál ha tó a
könyv ben, hogy ke rü le ten ként kel lett
kö zöl ni az in for má ci ó kat.)

Is me re tes, hogy Kos suth és Pe tő fi
is evan gé li kus volt. Kos sut hot szü -
lő he lyé nek kö ze lé ben, Tállyán, az
evan gé li kus temp lom ban ke resz tel -
ték meg. Az Evan gé li kus Or szá gos
Mú ze um őr zi azt a ke resz te lő kan -
csót, amellyel Kos sut hot meg ke -
resz tel ték. 

Meg em lí ti a könyv a De ák té ri
evan gé li kus temp lom fa lán el he lye -
zett Kos suth-em lék táb lát is, em lé kez -
tet ve ar ra, hogy Kos suth fi a it eb ben
a temp lom ban ke resz tel ték meg.
(Hi ány zik vi szont a temp lom fa lán lé -
vő Pe tő fi-em lék táb la em lí té se, amely
ta nú sít ja, hogy Pe tőfi az evan gé li kus
is ko la ta nu ló ja volt.)

Kos suth sok meg hí vást vissza uta -
sí tott, még a tállya i ak ké ré sét sem tel -
je sí tet te, hogy szü le té sé nek ki lenc ve -
ne dik év for du ló já ra ha za men jen, de
1892. szep tem ber 4-én két száz húsz
ara nyat kül dött a tállyai evan gé li kus
temp lom fel újí tá sá ra. Ha lá lá ig őriz -
te ha zá ja és val lá sa irán ti hű sé gét.

Ez a kö tet csak Bu da pest és Pest
me gye Kos suth-em lé ke it gyűj ti cso -
kor ba. Az or szág töb bi ré szé ben fel -
lel he tő em lé kek ből még en nél is
gaz da gabb anyag vár ki adás ra. 
g Dr. Be ré nyi Zsu zsan na Ág nes

Gav lik Ist ván: Kos suth dísz pol gár sá -
ga – Em lé kek Bu da pes ten és Pest me -
gyé ben. Ma gán ki adás, Bu da pest, 2012.

Hall grím ur Pét urs son

Első ének
Krisz tus Urunk ki megy az Olaj fák he gyé re

(Részlet)

1 Föl most, én lel kem, raj ta hát!
Szó lal tasd meg szí vem sza vát!
Szen ve dő Uram em lé két
Hir des se han gom szer te szét!

2 Szent Pál kö ti a szí vünk re,
Vi gyük el vi lág vé gé re:
Ér tünk az Úr mást nem ta lált,
Csak kínt és szo mo rú ha lált.

3 Meg vál tó drá ga Jé zu som
Ér tem jár ha lá los úton,
Hoz zá me gyek há la dás sal,
Ezer nyi ezer ál dás sal.

4 Szí ve met bá nat mar dos sa,
Ter he met Jé zus hor doz ta,
Ő szen ve dett én he lyet tem,
Még is sok szor el fe led tem.

5 Szent volt a vé res ál do zat,
Mellyel a mennyei Urat
Irán tunk meg bé kél tet te,
Bű nün ket sem mi vé tet te.

6 A be teg szív or vos sá ga
Jé zus Urunk szent ha lá la.
Vé res ke reszt fá ja alatt
Meg lel het jük nyu gal mun kat.

7 Olyan tisz tán hol lát hat nám,
Mennyi re sze ret jó Atyám?
Uram szen ve dé se he lyén
Is ten szí ve do bog fe lém.

8 Lel ke det, Jé zus, add ne kem,
Ne ve det zeng je min de nem,
Éne kem, sza vam, éle tem
Bi zony ság té tel is le gyen!

Ordass Lajos fordítása
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– Ön volt a ta valy de cem be ri Cre -
do-est egyik meg hí vott ven dé ge, ame -
lyen be mu tat ták Hall grím ur Pét urs -
son Pas sió-éne ke i nek el ső ma gyar or -
szá gi – az Or dass La jos Ala pít vány
gon do zá sá ban meg je lent – ki adá -
sát. Elő adá sá ban nem cse kély tör té -
ne ti ada lék anya got és iz lan di ta -
pasz ta la tot tett hoz zá az ün ne pi ese -
mény hez. És fel is ol va sott a zsol tá -
rok ból…

– Hall grím ur Pét urs son ról nem
so kat tu dunk, csak az a biz tos, hogy
a 17. szá zad egyik leg na gyobb egy há -
zi köl tő je. 1614-ben szü le tett, hogy
pon to san mi kor, azt nem je gyez ték
fel. A ha lá lá ra, 1674-re job ban em lé -
kez nek, hisz ad dig ra még is csak szép
kar ri ert fu tott be. Pét urs son nak
rend kí vü li ér zé ke volt az iz lan di
nyelv íze i hez, for du la ta i hoz, nemhi -
á ba te re lő dött lel ké szi pá lyá ra. A
pas siózsol tá rok Iz lan don a leg több -
ször – nyolc van hat szor – ki adott mű,
szá mos nyelv re le for dí tot ták. Or -
dass La jos pél dá ul „szo ba fog ság ban”
– szám űze té se éve i ben – svéd se gít -
ség gel ta nul ta meg az iz lan di nyel vet
en nek az egy könyv nek a ha tá sá ra. 

– Mi ért ek ko ra kincs az iz lan di ak
szá má ra ez a kö tet négy száz év után is?

– Az iz lan di ki mon dot tan ol va só
nem zet, őket az iro da lom tar tot ta
élet ben már a kö zép kor ban is. Az öt -
ven vers ből ál ló cik lus a nagy böjti
idő szak ra szól, min den nap ra jut
egy imád ság. A nagy böjt igen csak sö -
tét ben kez dő dik Iz lan don, de mi re
hús vét lesz, ki vi lá go so dik. Mond hat -
juk, a ter mé szet is rá ját szik a fel tá ma -
dás él mény re. Egy szer re csak föl tű nik
a nap az ég bol ton. Mind eze kért is
nagy becs ben tar tott ün nep Iz lan don
a hús vét. 

Nem csak az egyé nek ke zé ben fo -
rog a Pét urs son-kö tet: a böj ti idő szak -
ban az adott nap ra szó ló ak tu á lis
ver set az ál la mi rá di ó ban is fel ol vas -
sa egy-egy szí nész min den ál dott es -
te. Fon tos még hoz zá ten ni, hogy
meg fe le lő meg ze né sí tés sel vagy ré -
geb bi idők dal la mai hoz, zsol tá ra i -
hoz tár sít va eze ket az éne ke ket ének -
lik is. Iz lan don Hall grím ur Pét urs son
éne kei a li tur gi kus ha gyo mány hoz
tar toz nak, hét ről hét re el han goz nak
a temp lo mok ban or go na kí sé ret tel. 

– Éve ken át Ön is kí sér te a szép
észa ki zsol tá ro kat. Ho gyan lett a
bu da pes ti kar nagy ból iz lan di kán tor?

– 1987-ben dip lo máz tam a Ze ne -
aka dé mi án, ak kor kö zép is ko lai ének -
ta nár és kar ve ze tő nek hív ták a sza -
kot. A kó rus mű ve lés hez tar to zó leg -
jobb tan szak volt. Ta ní tot tam gim ná -
zi um ban és kon zer va tó ri um ban is, de
ha tá ro zot tan nem érez tem úgy, hogy
nyug dí jas ko ro mig ezt kel le ne csi nál -
nom. Sze ret tem vol na na gyobb vi lág -
lá tás ra szert ten ni. Úgy vé lem, nem
vé let len, hogy ek kor tájt járt egy iz lan -
di di ák is a Ze ne aka dé mi á ra, aki
egy szer egy Iz land ra szó ló ál lás hir de -
tést ra kott ki a hir de tő táb lá ra. Meg -
ke res tem őt. Az tán fog tam ma gam,
fel sze de lődz köd tem, és át he lyez tem

szék he lyem és éle tem az iz lan di vi -
lág vég re… 

– Ott ha gyott csa pot-pa pot?
– Pa pot nem, hisz vé gül fő ál lá sú

kán tor let tem. A ze ne is ko lai ta ní tás
és igaz ga tás ré sze volt a mun ká nak,
ugyan is Iz lan don en nek még nem
iga zán ala kult ki ha gyo má nya a ki -
sebb te le pü lé se ken. Ta lán még na -
gyobb igény mu tat ko zott azon ban az
egy ház ze nei szol gá lat ra. Sok kal in -
kább volt te hát kán tor ta ní tói poszt,
amit el fog lal tam, mint va ló di ze ne -
igaz ga tás, ami ről a szer ző dés szólt. E
ket tő Iz lan don – mint ki de rült –
szer ve sen össze fo nó dik. Így let tem én
evan gé li kus egy ház ze nész, s ezt a
posz tot nyolc éven át töl töt tem be Iz -
land kü lön bö ző te le pü lé se in. 

– Mi ben más az iz lan di és a ma -
gyar val lá sos ság, val lá sos élet és val -
lás gya kor lat?

– Fon tos le szö gez ni, hogy az iz lan -
di tár sa da lom túl nyo mó több sé ge
val lá sos nak tart ja sa ját ma gát, a ke -
resz tény ha gyo mány nem kér dő je le -
ző dik meg ben nük, bár pél dá ul a
temp lom ba já rást igen fa kul ta tí van
ke ze lik. Nem árt tud ni, hogy Iz lan -
don ál lam val lás az evan gé li kus, te -
hát itt nincs ket té vá laszt va egy ház és
ál lam. Az egy ház ma ga olyan ál la mi
fel ada to kat is el lát, mint az anya -
könyv ve ze tés. Az es ke tést, a ke resz -
te lést és a te me tést pe dig tár sa dal mi
fel ada tok nak te kin tik, ame lye ket
szin tén az egy ház lát el. 

Az utób bi idő ben né hány bot -
rány azért Iz lan don is meg ren get te az
ala po kat, így az egy ház ki lenc ven -
nyolc szá za lé kos be ágya zott sá ga
nyolc van és ki lenc ven szá za lék kö zé
süllyedt, de hát ez is óri á si arány. A
gya kor lat ban a val lá sos ság nem fel -
tét le nül mu tat ko zik meg kül sőd le ges
for má ban, csak az il luszt ris ün ne pek -
kor, ami kor is órák kal az is ten tisz te -
let előtt ér de mes ki öl töz ve a hely szín -
re si et ni, kü lön ben az il le tő vé gig -
ácso rog hat ja a szer tar tást.

– Ahogy után aol vas tam, a szín tisz -
tá nak tet sző evan gé li kus sá gon is föl -
tűn het nek fol tok…

– Ez tör té nel mi gyö ke rű do log.
Az iz lan di evan gé li zá ció nem be lül ről
jö vő igény volt, ha nem kí vül ről, egy el -
nyo mó ha ta lom té rí tet te le őket a ka -
to li kus út ról. 1550-ben a dán ki rály se -
re gei száll ták meg a szi ge tet, és ki is vé -
gez ték az utol só ka to li kus püs pö köt.
Szá mos olyan szö veg em lék ma radt eb -
ből az idő szak ból, amely ben Iz land né -
pe vissza sír ja a „Má ri á kat” és a szen -
te ket, ame lye ket ugye ki ha jí tot tak a
temp lo mok ból. Az iz lan di né pet meg -
fosz tot ták egy olyan tar ta lom tól, amely
szá má ra fon tos, be cses volt. Mind eze -
kért az evan gé li kus li tur gi á ban ma is
elő sze re tet tel ve szik elő Má ri át. 

Ter mé sze te sen Krisz tus áll a kö zép -
pont ban, de bi zo nyos „ol dal ol tá ros”
meg ol dá sok azért elő-elő for dul nak.
Mind azon ál tal az iz lan di evan gé li -
kus li tur gia sok kal in kább ha son lít a
ka to li kus egy há zi szer tar tá sok ra, mint
mond juk az it te ni evan gé li kus ra –

or na men ti ká já ban, szö ve ge zé sé ben,
szó hasz ná la tá ban, fel épí té sé ben.

– Tér jünk vissza a pá lyá já hoz!
Te hát ott tar tot tunk, hogy ne ki vá gott
észak nak…

– A Ze ne aka dé mi á ról egy pár száz
lel kes ha lász fa lu ba ke rül tem kvá zi
kán tor ta ní tó nak. Az 1900-as évek
ele jén lét re jött új te le pü lés for mák
egyi ke volt ez a fa lu. Ko ráb ban a me -
ző gaz da ság a bel sőbb, ter mé ke nyebb
te rü le te ken folyt. A ha lász fal vak kal
egy faj ta vá ro si min tát ké pez tek le.
Még a ka to li kus idők ben a temp lom -
épí tés men te sí tett az adó fi ze tés től,
ezért Iz lan don majd nem min den mó -
do sabb ta nya mel lett épült egy kis
temp lom. Így ott is, ahol én szol gál tam. 

Az elő ző kán tort – aki mind össze -
sen egy há rom he tes har mó ni um kur -
zust ab szol vált a fő vá ros ban, így vé gez -
te a szol gá la tát – nyug dí jaz ták. Az it -
te ni el vá rá sok nak te hát kez det ben
nem volt ne héz meg fe lel ni. A már
meg szer zett szak mai ta pasz ta la tot itt
nem hasz no sí tot tam, de az tán az élet
utam ba hoz ta a le he tő sé ge ket. Pár év -
vel ké sőbb ős be mu ta tó ját tar tot tuk
pél dá ul Ko dály Zol tán Mis sa bre vis cí -
mű da rab já nak az or szág egyik leg ki -
vá lóbb or go na mű vé szé vel és an nak kó -
ru sá val kar ölt ve. Az iz lan di ál la mi
szim fo ni kus ze ne kart is ve zé nyel het -
tem vi lág hí rű szó lis ták kal – pél dá ul
Mol nár And rás sal – az új temp lom
szen te lé se kor, ami kor is Ko dály Bu da -
vá ri Te De u mát ad tuk elő.

Köz ben a fa lu be li te vé keny sé günk
is or szá gos fi gyel met kel tett, elég
hí re sek let tünk a ke le ti vé ge ken. A
kó rus mun kánk ak ko ra vonz erő vel
bírt, hogy több mint két száz ki lo mé -
te res kör zet ből jár tak hoz zánk az em -
be rek. Tud va le vő: ha in ger sze gény
kör nye zet ben va la mi tör té nik, az
so ka kat meg moz gat. Itt hon a sok si -
ra lom mel lett is a bő ség za va ra ural -
ko dik – bár a ma gas kul tú rá val va ló
ta lál ko zás ra ke ve sek nek van le he tő -
sé gük a lét fenn tar tá sért foly ta tott
küz de lem köz ben… 

– 2000-ben lett kon zul, mi tör tént
a köz bül ső évek ben?

– Iz lan don nyolc évig él tünk, 1995-
ben hagy tuk el a szi ge tet. Szak ma i lag
min dent el ér tem, amit csak kí ván hat -
tam. Nem va gyok az a tí pus, aki éle -
te vé gé ig fog gal-kö röm mel meg akar -
ja tar ta ni a már meg szer zett po zí ci ó -
it. En gem min dig az új ki hí vá sok, az
új kör nye zet ér de kelt. Ezért az tán két
év re Né met or szág ba, Lu xem burg mel -
lé köl töz tünk. El kezd tem megint egy -
ház ze nei mun kát ke res ni, bár a tri e ri
püs pök ség kör nyé ke ka to li kus vi dék.
Az tán egy szer re csak azon kap tam
ma gam, hogy új ra egy bi zott ság előtt
ál lok, „íté le tük re” vár va. Egy kis raj na-
pfal zi bo rász fa lu ban, aho vá kán tor nak
je lent kez tem, a he lyi po ten tá tok ag go -
dal mas te kin tet tel vizs gál ták az élet -
raj zo mat. Az eh hez ha son ló pil la na -
tok ban sok min den át su han az em ber
agyán a múlt ból, a ta nu lós-gya kor lós
évek, a kül föl di küz del mek, az egye te -
mi ka ted ra… De vé gül – „nagy ne he -
zen” – meg győz tük őket is. (Ne vet.)

– Az tán ha za jöt tek…
– Tíz év után ha za tér ve nem akadt

olyan te rep, ahol bár kit is ér de kelt
vol na az a ta pasz ta lat, amellyel oda -
kint gaz da god tam. Min den kit meg -
ke res tem, aki vel va la ha is kap cso lat -
ban áll tam. De mint ha meg bé lye gez -
tek vol na. „Kel lett ne ked ha za jön ni…”
Ha mar rá jöt tem, hogy nem aka rok én
sen ki nek sem mit bi zo nyí ta ni. Mi vel
a kint töl tött évek nek kö szön he tő en
anya gi lag nem vol tam ki szol gál tat va,
ko runk hő se ként kü lön bö ző vál lal ko -
zá sok ba kezd tem. 

A ta pasz ta la tok hasz no sí tá sá ra az
ide gen for ga lom kí nál ko zott le he tő ség -
ként. Ek ko ri ban, a sza bad ság kü szö -
bén már egy re szé le sebb nép ré te gek
en ged het ték meg ma guk nak, hogy tá -
vo labb ra utaz za nak. Én is meg en ged -
het tem ma gam nak, hogy jár jam a
vi lá got, jár tam is Ázsi á tól Ame ri ká ig,
mert na gyon ér de kelt. Eze ket a ta pasz -
ta la to kat az ide gen ve ze tői te vé keny -
ség ben mind ka ma toz tat hat tam. Vi -
het tem ma gya ro kat olyan he lyek re,
ahol ott ho no sab ban mo zog tam, mint
akár ki hi va tá sos ve ze tő. 

A ki lenc ve nes évek kö ze pé re Iz land
is nyi la doz ni kez dett. Az ad dig fé lel -
me tes nek tet sző Ke let-Eu ró pa is von -
zó úti cél lá nőt te ki ma gát, Prá ga fel -
fe de zé se után Bu da pest kö vet ke zett.
Így vég ső so ron a Ma gyar or szág ra irá -
nyu ló iz lan di be utaz ta tás „apos to lá -
vá” let tem. 2000-ben pe dig hi va ta lo -
san is „föl ken tek”, kon zul lá ne vez tek
ki. (Ne vet.) Tíz év után pe dig még egy
sza már lép csőt meg mász tam, most
fő kon zul ként a csú csok csú csán já rok.
(Megint ne vet.) Egy olyan po zí ci ó ban,
ame lyet sen ki nem iri gyel tő lem, hisz
eh hez va la mi képp őrült nek vagy meg -
szál lott nak kell len ni. 

– Mi jel lem zi az iz lan di em bert
azon kí vül, hogy – a Wi ki pé dia ta nú -
sá ga sze rint – „vi kin ges”?

– Min den em ber cso por tot alap ve -
tő en meg ha tá roz az a klí ma, amely -
ben él. Iz land sze les, rit kán la kott or -
szág. Ami kor az em ber nek a szom -
széd ja húsz ki lo mé ter re la kik, han -
go san kell ne ki szól ni, hogy meg hall -
ja. Az iz lan di ak ezért nem tud nak
hal kan be szél ni. Bár hol a vi lág ban hi -
he tet le nül si ke re sek, a szi get la kos -
sá gá hoz – há rom száz ezer fő – ké pest
óri á si arány ban töl te nek be ve ze tő
posz to kat szer te a vi lág ban. Ér de kes,
hogy még is jel lem ző rá juk va la mi fé -
le ki sebb sé gi komp le xus. Sok szor a
fel lé pé sü ket jel lem ző ma ga biz tos -
ság csu pán a bel ső fé lel me ket pa lás -
to ló máz. Az iz lan di ak ra jel lem ző
még a na gyon ko moly össze tar tás.

Ki fe lé ab szo lút véd- és dac szö vet sé -
get al kot nak. Be fe lé per sze le het nek
né zet el té ré se ik. 

– Ha vissza gon dol, me lyek vol tak
a leg meg ha tá ro zóbb él mé nyek az „új
vi lág ban”? Mi lyen volt meg vet ni a lá -
bát Grön land és Skó cia, a tá vo li ott -
hon és az Észa ki-sark kö zött?

– Ami kor ’87 őszén Iz land ra ké szül -
tem, küld tek ne kem az In ter kon cert -
től egy csak oda szó ló re pü lő je gyet
meg kö rül be lül öt ven dol lár nyi köl -
csönt – az utób bit az el ső fi ze té sem -
ből vissza kel lett utal nom. Fe le más ér -
zé sek kel száll tam re pü lő re. Óri á si fé -
le lem volt ben nem. Az út le ve lem ben
nem volt iz lan di ví zum. Eh hez ugyan -
is ki kel lett vol na kül de ni Moszk vá ba,
er re azon ban már nem volt idő. Meg -
ígér ték ne kem az iz lan di ügy in té zők,
hogy ha meg ér ke zem, ezek a pa pi ro -
sok ott vár nak majd. A szo ci a liz mus
em lő in fel nő ve ne he zen tud tam el kép -
zel ni mind ezt. 

Le száll va a va do nat új, pál ma fák kal
dí szí tett, pad ló sző nye ges ter mi ná lon,
azt sem tud tam, hol va gyok. Az Im -
mig ra ti on fel ira tú ab lak hoz még is
csak el ju tot tam. A bent ülő fi a tal em -
ber rög tön oda nyúj tot ta ne kem a várt
do ku men tu mo kat, majd a ke zét is,
mond ván: „Is ten ho zott mi ná lunk!”

Még egy meg ha tá ro zó él ményt
em lí te nék. 1990-ben, a Mis sa bre vis
be mu ta tó ja után há rom ol da las fény -
ké pes in ter jú ké szült ve lem az iz lan -
di saj tó ban, amely egy csa pás ra or szá -
gos hí rű vé tett. Két hó nap pal ké sőbb
egy nyá ri kur zu son meg lá to ga tott
ben nün ket a köz tár sa sá gi el nök
asszony. Én szo ká som hoz hí ven
mód sze re sen ke rül tem a fe szé lye ző
hely ze tet, egy lép cső for du ló ban
azon ban a fő-ze ne igaz ga tó val együtt
raj tam ütöt tek. A ka riz ma ti kus hölgy
rög tön tud ta, ki va gyok, és el kezd te
so rol ni, mi min dent tud ró lam. Az -
tán ke zet nyúj tott, és azt mond ta:
„Sze ret ném itt és most meg kö szön -
ni mind azt, amit ezért a né pért tett.” 

g Ki nyik Ani ta

Ma gas, mély és kó sza szó la mok a messzi észa kon
In ter jú Utas sy Fe renc cel, az Iz lan di Köz tár sa ság ma gyar or szá gi tisz te let be li fő kon zul já val
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rímurPétursson imádságainakmagyarításakedvéértmegtanultizlan-
diul?APassió-énekek fordításaazakkoriMagyarországonnemjelen-
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egy mo dern or szág
„Míg Je ru zsá lem imád ko zik és Tel-
Aviv tán col, Hai fa dol go zik” – tart -
ja a mo dern Iz ra el re és há rom nagy -
vá ro sá ra oly jel lem ző mon dás. Az el -
ső ugyan is az or szág val lá si, a má so -
dik a kul tu rá lis, a har ma dik pe dig az
ipa ri köz pont ja. Ket tő kö zü lük a hu -
sza dik szá zad ban ala pí tott te le pü lés,
egye dül Je ru zsá lem állt már a két ezer
év vel ez előt ti idők ben is. 

A Jé zus nyo ma it ku ta tó szent föl -
di za rán dok bi zony könnyen za var -
ba jö het, ha túl sok el vá rás sal ér ke -
zik ide, kü lö nö sen, ha pro tes táns az
il le tő. Mert egy va do nat új – oly kor
fel hő kar co lós – vá ro sok kal, au tó -
pá lyák kal és a cse peg te té ses ön tö ző -
rend szer nek kö szön he tő en zöl del lő

si va ta gok kal te le szórt, mo dern or szág
ké pe raj zo ló dik elé. Iz ra el la ko sai
büsz kék is ar ra, amit az el múlt bő
hat van év ben fel épí tet tek, gon dos ko -
dá suk pe dig min den hol érez he tő,
hi szen olyan, mint ha Nyu gat-Eu ró -
pá ban jár nánk: tisz ta, ren de zett ut -
cák és há zak fo gad nak min ket min -
den hol a zsi dó vá ro sok ban.

temp lo mok 
és konflik tu sok kö zött
Szép or szág ez, de nem tű nik úgy,
mint ha Jé zus nak bár hol is ma radt
vol na hely ben ne. Mert nem csak a
vá ro sok és a vi dék vál to zott meg két -
ezer év alatt, ha nem a szent he lyek is:
több nyi re – a bi zán ci ak nak, ké sőbb
a ke resz te sek nek, majd az el múlt

év szá zad ban a ró mai és a ke le ti egy -
ház nak kö szön he tő en – csil lo gó-
vil lo gó temp lo mok nőt tek a he lyü -
kön, ame lyek fö lé – akár a még meg -
lé vő re is – oly kor újabbak épü ltek. 

A ka to li kus és a kü lön fé le ke leti
egy há zak kö zött sza bá lyos ver seny
ala kult ki a szent he lyek bir tok lá sá -
ért, és a ver sen gés ben né ha bi zony
még a té nyek el fer dí té sé től sem ri ad -
tak vissza a fe lek. Az an gya li üd vöz -
let hely szí ne fö lött ma ga so dó több -
szin tes ka ted rá lis ban, a bet le he mi
szü le tés bar lang já ban vagy a Szent
Sír-ba zi li ka temp lom komp le xu má -
ban tu ris ták szá zai akár órá kon át is
sor ba áll nak – az őrök től-pa pok tól
fo lya ma to san csend re int ve –, hogy
az oly kor fu tó sza la gon meg tar tott
mi sék kö zöt ti rö vid szü ne tek ben
né hány má sod perc re meg áll has sa -
nak a szent vagy bi zony jó pár eset -
ben csak a ha gyo mány sze rint an nak
vélt he lyen.

Bár alap ve tő en bé ke van Iz ra el ben,
a hát tér ben meg hú zó dó fe szült sé gek
azért úton-út fé len ér zé kel he tők. Nem
csak az ara bok és a zsi dók nem ked -
ve lik egy mást, tö rés vo na lak hú zód nak

b Harmincháromprotestánslelkipásztor,hitoktató,presbiterésegy-
házialkalmazottküzdöttefölmagát–szigorúátvizsgálásután–ja-
nuár30-ánazizraelirepülőjáratra.Ahányan,annyifélegondolattal
éselképzeléssel,előképzettséggelésismerettel,óhajjalésfélelemmel
indultunkútnak.ASzentföldöntaláltvalóságmégismindnyájunkat
meglepett,ésJézusrólis,magunkrólisújat,fontosattanulhattunk.
Csaknyitottszívkelletthozzá,atöbbiottvártésvárminket.

A  M E g  T A  L á L T   

b Aprotestánslelkipásztorokszá-
mára szervezett zarándokút
evangélikuslelkivezetőjét,Kézdy
Péter piliscsabailelkésztélmé-
nyeiről és csoportvezetői fel-
adatárólkérdeztük.

– A za rán dok lat ne künk, pro tes -
tán sok nak ta lán kis sé ka to li kus ízű
szó. Lé te zik azért pro tes táns za rán -
dok lat is?

– Tes ti és lel ki fel üdü lés re min -
den ki nek szük sé ge van. Er re al kal -
mas le het egy szín ház- vagy vá ros -
lá to ga tás, vagy ép pen a sí e lés is. Egy
szent föl di út nyil ván in kább azok nak

je lent het fel töl tő dést, akik ki fe je zet -
ten a Bib lia és an nak üze ne te iránt
ér dek lőd nek. Ne kik va ló ban mély
lel ki él mény le het egy ilyen uta zás,
füg get le nül at tól, hogy mi lyen fe le -
ke ze tű ek.

– Önt mi lyen lel ki él mé nyek ér ték
az egy hét alatt?

– Szá mí tot tam ar ra, hogy Iz ra el
na gyon ér de kes or szág, de ar ra
nem, hogy na gyon szép is. Azt hit -
tem, majd zord, ki et len és si vár táj
fo gad, te le ke rí té sek kel, ka to nai el -
len őr ző pon tok kal és a köny vek ből
is mert óko ri ro mok kal, ez zel szem -
ben gyö nyö rű ta va szi idő, jó le ve gő,
zöl del lő er dők és vi rág zó fák vár tak
min ket, és gyö nyö rű ter mé sze ti kör -

nye zet a Ge ne zá ret-tó val, a Holt-
ten ger rel vagy ép pen a Tá bor he gyé -
vel. Eszem be ju tot tak Jé zus sza vai az
ég ma da ra i ról és a me zők li li o ma i -
ról (Mt 6,26.28) vagy a Her món
hegy har ma tos te te jét em lí tő zsol -
tár (Zsolt 133) és az a za rán dok ének
is, ame lyik ar ról szól, hogy Je ru zsá -
le met lát ni mi lyen gyö nyö rű ség
(Zsolt 122).

– El kez dett élet re kel ni a Bib lia?
– Olyan volt ez a kör út, mint egy

bib li ai ké pes könyv. Itt, a Ge ne zá ret-
tó part ján köt het tek ki a ta nít vá -
nyok ká lett ha lá szok, ott, a he gyek
ol da lá ban tá ton gó bar lan gok ban
rej tőz het tek a Ró ma el len lá za dó zé -
ló ták. He lyen ként úgy meg ele ve ne -

dett egy-egy ige, hogy bor só dzott
tő le a há tam. Ami kor az ide gen ve -
ze tőnk meg mu tat ta, me lyik völgy -
ben éri el a Holt-ten gert a Je ru zsá -
lem alól ér ke ző Ki d rón-pa tak, szin -
te élet re kelt az ezé ki eli pró fé cia. E
sze rint a temp lom kü szö be alatt élő
víz for rá sa fa kad, amely meg töl ti a
völ gye ket, és élet re kel ti a Holt-ten -
gert (Ez 47,1–12). Kü lö nö sen ak kor
ért jük meg en nek a bib li ai sza kasz -
nak a mély sé gét, ha meg ta pasz tal -
juk, hogy mi lyen meg ha tá ro zó Iz -
ra el ben a víz hi ány prob lé má ja. Mert
igaz ugyan, hogy ter mő vé te szik
még a si va ta got is, de az el ön tö zött
víz hi ány zik a Ge ne zá ret-tó ból, a
Jor dán ból és a Holt-ten ger ből. Ezé -

ki el ez zel szem ben bő sé ges, ki -
apad ha tat lan for rás ról be szél. 

A bé kes ség for rá sá ra is gon dol ha -
tunk, amely ben szin tén annyi ra
érez he tő a szű kös ség ezen a tá jon.
Mi, ma gya rok biz to san más ké pet
hasz nál nánk a bő ség ér zé kel te té sé -
re, hi szen olyan sze ren csés föld raj -
zi kör nye zet ben élünk, ahol egy elő -
re nem kell szem be néz nünk a víz hi -
á nyá val. A szent föl di kö rül mé nyek
kö zött sok kal erő seb ben hat Jé zus
sza va: „…aki én ben nem hisz, nem
szom ja zik meg so ha” és „an nak bel -
se jé ből élő víz fo lya mai öm le nek” (Jn
6,35; 7,38). 

– Az út so rán mi lyen le he tő sé gek
vol tak a lel ki él mé nyek el mé lyí té sé re?

Élet re kel    
Jeruzsálem látképe az Olajfák hegyén álló Könnycsepp-kápolnábólBetlehemi palesztin kilátások – a szemközti hegyen Jeruzsálem egy új negyede

Beduin kisfiú tevéjével a Júdeai-sivatagban

Keresztyéneket célzó muszlim propaganda Názáretben
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– Bár az utat szer ve ző Mak ro vi -
lág Uta zá si Iro da több év ti ze des ta -
pasz ta lat tal bír a za rán dok utak
szer ve zé sé ben, mi vel ez volt az el -
ső pro tes táns cso port ja, még nem
volt ki ala kult gya kor la ta a lel ki ve -
ze tés nek. A reg ge li és az es ti áhí ta -
tot a szál lás he lyen tar tot tuk, a nap -
köz be ni ige ma gya rá za tot pe dig egy-
egy szent he lyen. A szer ve zők lát ha -
tó lag nem tud ták el kép zel ni, hogy
pro tes táns cso port ka to li kus temp -
lom ban is tart hat áhí ta tot, ezért egy
ki vé te lé vel mind egyi ket sza bad té ri
hely re szer vez ték meg. Nem bán tuk,
gyö nyö rű he lyek vol tak, jó volt el -
csen de sed ni az ég alatt, ter mé szet -
kö zel ben – a Ge ne zá ret-tó part ján,

a Tá bor-he gyen, Cae sa rea óko ri
szín há zá ban, a bet le he mi Pász to rok
me ze jén, a kum rá ni rom kert ben
és Jop pe ten ger re né ző park já ban.
Fe szí tett volt a prog ram, nem volt
idő meg áll ni, szem lé lőd ni. Az áhí -
ta tok nap köz ben al kal mat te rem tet -
tek az el csen de se dés re, es te a kö zös -
sé gi refle xi ó ra. Az úr va cso rás is ten -
tisz te le tün ket a je ru zsá le mi evan gé -
li kus Meg vál tás temp lo má ban tar -
tot tuk, amely köz vet le nül a Szent
Sír-ba zi li ka mel lett áll. A Via Do lo -
ro sa ba zár ja és a ba zá ri han gu la tú
Szent Sír-temp lom után cso dá la tos
él mény volt be lép ni a csön des, tá -
gas, tisz ta evan gé li kus temp lom ba,
éne kel ni, is ten tisz te le tet tar ta ni és

az ol tár kö rül áll va egy más nak ad -
ni az úr va cso rát. 

– A cso por tos uta zás nem aka dá -
lya az el mé lyü lés nek?

– Épp el len ke ző leg. Nem csak a
lát ni va lók, a szent he lyek je len tet -
tek él ményt. So kat tet tek hoz zá az
úti tár sak és az ide gen ve ze tő – a le -
gen dás Si mon Se ga li – is. Én azt él -
tem át, hogy a cso port gaz da gí tot -
ta az él ményt. Jó volt egy más gon -
do la ta it hal la ni, meg osz ta ni má -
sok kal ér zé se in ket. Má sok sza vai
sza va kat ad nak ne künk is, se gí te nek
ki fe jez ni azt, ami ben nünk van,
amit át él tünk Jé zus nyo má ban jár -
va egy hét alatt. 

g K. S.

  lt a Bib lia

az egyes cso por to kon be lül is: az
ara bo kat a ke resz tyén–musz lim el len -
tét oszt ja meg – Ná zá ret, Ká na, Bet -
le hem et ni ka i lag ugyan ho mo gén,
de val lá si lag ve gyes vá ros –, a zsi dó -
sá gon be lül pe dig a szám ban egy re
gya ra po dó ult ra or to do xok kel tik a fe -
szült sé get az zal, hogy val lá si okok ból
nem is me rik el Iz ra el ál la mot, és
ezért ka to nai szol gá la tot sem haj lan -
dók vál lal ni. Hogy a szá munk ra kü -
lö nö sen fáj dal mas ke resz tyén meg -
osz tott ság ról, amely re már az előbb
is utal tunk, ne is be szél jünk. 

Min den ki bir to kol ni akar ja te hát
a szent föl det, és en nek ha tá sa alól
nem tud ki búj ni a Krisz tus bé ké jét
ke re ső za rán dok sem.

még is hol van hát jé zus?
Az tán ahogy tel nek a na pok, las san
rá jö vünk, hogy jó pár za va ró nak
vélt té nye ző, amit a két ezer év vagy
a mai hely zet rá ra kó dá sa ként élünk
meg, ami ről azt gon dol juk, hogy tá -
vol visz min ket Jé zus tól és ko rá tól,
ak ko ri ban ugyan így meg volt. És ki -
de rül az is: ezek nem hogy meg fosz -
ta ná nak a lel ki él mény től, de sok szor

ép pen a Szent írás- be li kö rül mé nyek
jobb meg ér té sét se gí tik. 

Hány szor ol vas suk a Bib li á ban,
hogy a ta nít vá nyok ver seng tek egy más -
sal, vagy hogy a tö meg ben ne héz volt
az Úr kö ze lé be jut ni. Vagy a Gol go tá -
ra ve ze tő úton va jon nem volt ba zár
ak ko ri ban, ami kor még a temp lom is
te le volt áru sok kal? Bi zo nyá ra ak kor is
szí nes és han gos for ga tag volt az ut cá -
kon, és a meg fe szí tést ki ál tó em be rek
ak kor sem né ma, rész vét tel telt döb -
be net tel néz ték a ke reszt jét von szo ló
Jé zust. Mint ahogy a ma i hoz ha son ló
po li ti kai, val lá si, et ni kai konflik tu sok -
kal volt ter hel ve az ak ko ri tár sa da lom
is. Elég, ha csak a zsi dók és a sza ma -
ri tá nu sok, a zé ló ták és a ró ma i ak vagy
a fa ri ze u sok és a szad du ce u sok kö zötti
el len sé ges ke dés re gon do lunk.

Szent föl di kör utunk el ső ál lo má sa
a Bol dog mon dá sok he gye volt. Jel ké -
pes kez dő pont nak bi zo nyult a He gyi
be széd Ge ne zá ret-tó mel let ti hely szí -
ne. Hi szen az itt el hang zott jé zu si ta -
ní tás el ső pont ja ép pen ar ra fi gyel -
mez tet min ket, hogy bol do gok a lel -
ki sze gé nyek. Bár több fé le kép pen is
ér tel me zik ezt a mon da tot, szá munk -

ra az egy hét alatt az a je len té se vált
ér vé nyes sé, amely sze rint bol do gok
azok, akik a lel kü ket ki üre sí tik a
Szent lé lek szá má ra. Ki üre se dünk,
hogy Krisz tus be köl töz hes sen a szí -
vünk be, és ez ál tal fe lül tud junk emel -
ked ni az el vá rá sa in kon, a rög esz mé -
in ken, az elő íté le te in ken, a má sik kal
szem ben ér zett fe szült sé ge in ken, a fe -
le ke ze ti-val lá si adok-ka po kon, sőt
ta lán még a pro tes táns el bi za ko dott -
sá gun kon is. Aki nem elég nyi tott és
nem elég üres szív vel ér ke zik a Szent -
föld re, az nem úsz hat ja meg a ma ga
Via Do lo ro sá ját, így az út vé gén még -
is más em ber ként tér het majd ha za.

g Kiss Sán dor

Össze ál lí tá sunk a Mak ro vi lág Uta zá -
si Iro da tá mo ga tá sá val ké szült. A
za rán dok utak ra sza ko so dott, hu -
szonhét éves ta pasz ta lat tal ren del ke -
ző uta zá si iro da rend sze re sen szer vez
szent föl di ta nul mány uta kat. Ezek -
ről és a jö vő ben in du ló pro tes táns cso -
por tok ról a kö vet ke ző el ér he tő sé ge ken
kap ha tó felvilágosítás: mak ro vi lag.hu,
mak ro@mak ro vi lag.hu, 1/217-5307.
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Evangélikus templom a bazár tövében
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Izraeli katonákkal Hajókázás a Genezáret-tavon

Keresztyén arab temető Kánában
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A „beduin Üvegtigris”

A muszlimok befalazták az Aranykaput, hogy a Messiás ne mehessen át rajta
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»…az iga z ak 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)

Hit tan se géd anya gok 
a nagy he ti és pün kös di ün nep kör höz

A nagy he ti és pün kös di ün nep kör höz kí nál hit tan se géd anya go kat a Bol -
di Ma ci Kft. A Vi rág va sár nap tól pün kös dig cí mű szí ne ző, va la mint a Nagy -
he ti ke rék el ne ve zé sű fog lal koz ta tó la pok a ki sebb kor osz tály nak ké szül tek.
A már ír ni-ol vas ni tu dók a Nagy he ti szó ke re ső rejt vény fü zet cí mű ki ad vánnyal
ele ve nít he tik fel is me re te i ket. Hit ok ta tók, óvó nők fi gyel mé be az A3-as mé -
re tű re össze csuk ha tó, fá ból ké szült, hor doz ha tó asz ta li szín há zat ajánl juk,
amely hez a nagy he ti-menny be me ne te li-pün kös di ese mé nye ket meg je le -
ní tő szem lél te tő cso mag tar to zik. Bő vebb in for má ció a bol di ma ci.hu hon -
la pon ta lál ha tó. A ki ad vá nyok meg ren del he tők Bo da Zsu zsá nál a 20/824-
8283-as te le fon szá mon vagy a zsu zsa.bo da@lu the ran.hu e-mail cí men.

az egy ház ze nei bi zott ság fel hí vá sa
Az egy ház ze nei bi zott ság idén is meg hir de ti az egy ház ze nei te vé keny ség
és az or go na ja ví tás anya gi tá mo ga tá sát se gí tő pá lyá za ta it. A pá lyá zat rész -
le tes ki írá sa és a pá lyá za ti adat la pok az egy haz ze ne.lu the ran.hu hon la -
pon ta lál ha tók. A pá lyá za tok be adá si ha tár ide je: áp ri lis 30., il let ve má -
jus 15. Kés ve és/vagy hi á nyo san be adott pá lyá za to kat nem tu dunk fi gye -
lem be ven ni.

Elekt ro ni kus hoz zá fé rés hi á nyá ban le vél ben vagy te le fo non le het fel -
vi lá go sí tást és adat la pot kér ni az aláb bi cí men: Ken deh Gusz táv, 8360
Keszt hely, Hé ví zi út 46.; il let ve 20/770-3741. 

Egy ház ze nei bi zott ság

Ki volt Ti ha nyi Já nos? Csa lád apa, nagy -
apa, déd apa, sze re tő férj és lel kész. Ne -
kem gyer mek ko rom pap ja, aki – szü -
le im mel lett – elő ször ül tet te be lém a
hit csí rá it. Is ten cso dá la tos ke gyel me,
hogy utód ja – We i ler Hen rik – ezt erő -
sít het te meg kon fir má ci óm al kal má ból.

Tisz ber ger (1942-től: Ti ha nyi) Já nos
1914. már ci us 22-én szü le tett Ka -
posszek csőn né met ere de tű, evan gé -
li kus csa lád ban. Édes ap ja, Tisz ber ger
Já nos a fa lu ko vá csa volt. Édes any ját –
Geh ring Évát – kis gyer mek ként, há -
rom éves ko rá ban ve szí tet te el. Az öz -
ve gyen ma radt apa új tár sat ke re sett
há rom gyer me ke fel ne ve lé sé hez. Ha -
ma ro san öt gyer mek ről va ló gon dos -
ko dás várt a ha tá ro zott jel le mű, ke mé -
nyen dol go zó csa lád fő re. 

Bár sze ré nyen él tek, de az apa az ak -
kor még gyen ge fi zi ku mú Já nost nem
ál lít hat ta ma ga mel lé a ko vács mű hely -
be, ezért ta nít tat ták. Ti ha nyi Já nos a
szom szé dos Dom bó vár ka to li kus fő -
gim ná zi u má ban tett érett sé gi vizs gát
1932-ben. A vi lág s az or szág gaz da sá -
gi vál ság gal küsz kö dött. A mun ka nél -
kü li ség te tő zött. Az ér tel mes if jú nem
tét len ke dett, fi ze tés nél kü li ír no ki ál -
lást vál lalt fa lu ja jegy zői hi va ta lá ban,
majd két év el tel té vel a lel ké szi pá lya
mel lett dön tött. D. Ka pi Bé la püs pök
avat ta lel késszé 1940-ben.

Rö vid ba kony cser nyei se géd lel ké szi
szol gá lat után Sze pet nek re ke rült he -
lyet tes lel kész nek. A za lai, né met ere -
de tű gyü le ke zet ben 1942. feb ru ár 20-
án vet te át hi va ta lát. Pró ba té te lek so -
ra várt rá. Ren det kel lett te rem te nie a
fel boly ga tott, bel ső fe szült sé gek kel
ter helt, meg osz tott gyü le ke zet ben. 

A né met, majd az orosz meg szál lás
alatt is Sze pet nek lel ké sze volt. A
front vi szony lag bé ké sen vo nult át a fa -
lun, de a tra gé di ák nem ke rül ték el. Te -
met nie kel lett csa lád ja vé del mé re kelt
s ezért ide gen ka to nák go lyó i tól el vér -
zett apát és fi út, bom ba tá ma dás kö vet -
kez té ben el hunyt há zas párt, de sze re -
lem fél tés ből meg ölt lányt is. Köz ben
át él te gyü le ke ze té nek újabb nagy trau -
má ját: a kö ze le dő orosz csa pa tok elől
1944 de cem be ré ben kül föld re me ne -
kült száz nyolc, a gyü le ke zet több mint
húsz szá za lé kát ki te vő, po li ti ka i lag
job ban ex po nált em ber. A ha tá rok le -
zá rá sa előtt – 1945 jú ni u sá nak ele jén
– több sé gük még ha za tu dott jön ni, de

így is a „kint re ked tek kel”, a pol gá ri ál -
do za tok kal, a harc te re ken hő si ha lált
halt ka to nák kal és fog ság ba esett,
majd új ha zát vá lasz tó „ön kén te sek kel”
együtt a gyü le ke zet lé lek szá má nak
több mint tíz szá za lé kát el ve szí tet te. 

Az 1948-as ki te le pí tés két sze mélyt,
az 1950 nya rán vég re haj tott hor to bá -
gyi de por tá lás két csa lá dot érin tett.
Ezek kel együtt egy re szem be tű nőb bé
vált a szá mos gyü le ke ze tün ket is rég -
óta érin tő „gyil kos kór”, az „egy ké zés”
kö vet kez mé nye i nek két ség be ej tő ha -
tá sa. Tíz év alatt az anya egy ház lé lek -
szá ma hu szon öt szá za lék kal csök kent. 

A ne héz sé gek el le né re Ti ha nyi Já nos
egyé ni sor sa ked ve ző en ala kult. Fe lejt -
he tet len ese mé nyek kö vet kez tek. Csa -
lá di éle té nek egyik leg bol do gabb sza -
ka sza Sze pet nek hez fűz te. Ide hoz ta if -
jú fe le sé gét, Strá ner Er zsi két, aki vel
1942. no vem ber 26-án kö tött há zas sá -
got a ka posszek csői evan gé li kus temp -
lom ban. Öt gyer me ke kö zül há rom –
Éva (1943), Már ta (1945) és Esz ter
(1948) – itt szü le tett. Já nos (1951) és Ju -
dit (1954) ér ke zé se már új he lyén ör ven -
dez tet te meg a csa lá dot.

Sze pet ne ki szol gá la tát – amíg er re
le he tő sé ge volt – ma gyar és né met
nyel ven vé gez te. Lel ké szi mun ká já ban
gyak ran he lyet te sí tet te apó sa, Strá ner
Vil mos nyu gal ma zott ka posszek csői
lel kész, aki az 1932-ben el hunyt Strá -
ner Vil mos teo ló gi ai pro fesszor fia volt.
A kán to ri te en dő ket az is ko lák ál la mo -
sí tá sa után fe le sé ge lát ta el.

A fa lu evan gé li ku sa it ért há bo rús
meg pró bál ta tá sok és a fá rad ha tat la -
nul vég zett lel ké szi mun ka ha tá sá ra
Ti ha nyi Já nos szol gá la tá nak utol só
éve i ben már bé ké sebb vi szo nyok és
lel ki éb re dés jel le mez te a meg csap pant
he lyi kö zös ség éle tét. Ter mé sze tes
volt a kon fe ren ci á kon va ló rész vé tel
Gye nes di á son, a Ka per na um ban.
Gyü möl csö ző en foly tak a gyer mek- és
fel nőtt-bib lia órák ott hon, a pa ró kia
ud va rán ki ala kí tott gyü le ke ze ti te -
rem ben, a Bet hes dá ban. 

Eb ből a kor ból egy tár gyi em lé ket
most is őr zök. Több mint em lék: a leg -
ne he zebb idők ben is ve lem volt az Új -
tes ta men tom, ame lyet bib lia kö rös -
ként tő le, lel ké szem től kap tam.

Nem fe led he tők az evan gé li zá ci ós
együtt lé tek sem. Egy ilyen al ka lom
ve ze tett tá vo zá sá hoz is. Egy há zas ko -

zá ri pres bi te rek egy vi dé ki evan gé li zá -
ci ós út ján fel ke res ték, és ar ra kér ték,
hogy fo gad ja el gyü le ke ze tük meg üre -
se dett lel ké szi ál lá sát. Egy he tes töp ren -
gés után en ge dett a szü lő föld hí vá sá -
nak, és 1951 ta va szán – ki lenc év
szol gá lat után – szü lő he lye kö ze lé be,
a Ba ra nya me gyei Egy há za sko zár
gyü le ke ze té be tá vo zott. 

Egy há za sko zár evan gé li ku sai is né -
met ere de tű ek. Itt azon ban nem a „ki -
me ne kü lés” okoz ta a fo gyást, ha nem
a kény szer. 

A gyü le ke zet ből 1944 ka rá cso nyán
het ven sze mélyt mál en kij ro bot ra
hur col tak. Töb ben kö zü lük so sem
tér tek vissza. A harc te re ken el huny -
tak kal együtt öt ven nyolc ha lá los ál do -
za tot kö ve telt a há bo rú. Kö zel nyolc -
száz sze mélyt – két lép cső ben (1947
nya rán és 1948 má ju sá ban) – Né met -
or szág ba te le pí tet tek. A lé lek szám
ne gye dé re csök kent. 

Az itt hon ha gyott kis kö zös ség és
szór vá nya i nak evan gé li kus sá ga nem
tar to zott a va gyo no sab bak kö zé, de dol -
gos, me leg szí vű em be rek vol tak, s ő
nem ag gó dott a hol na pért. Hir det te:
„Ke res sé tek elő ször Is ten or szá gát és
an nak igaz sá gát, és min den meg ada tik
nék tek.” Val lot ta és hir det te az imád -
ság cso dá la tos ere jét is, ame lyet sa ját
éle té ben is meg ta pasz talt has tí fusz ból
va ló kü lö nös fel gyó gyu lá sa so rán.

Kö zel két év ti ze den át volt hű sé ges
lel ki pász to ra a fa lu já ban és a kör nye -
ző fal vak ban la kó evan gé li ku sok nak.
Hosszú ide ig mo tor ke rék pár ral, ké -
sőbb Tra bant tal rót ta a ki lo mé te re ket.
Ál lan dó mun ka társ ként és kán tor -
ként fe le sé ge se gí tet te. A szór vány gon -
do zás el en ged he tet len ré szét ké pe ző
utaz ga tás azon ban nem tett jót szer -
ve ze té nek. Ezért – öt ven hat éve sen –
a ki sebb te rü le tet ma gá ban fog la ló
Györ köny pap ja lett.

Az ugyan csak né met gyö ke rű, nagy
múl tú györ kö nyi gyü le ke ze tet sem ke -
rül te el a ki te le pí tés. Itt há rom lép cső -
ben (1946-ban, 1947-ben és 1948-ban)
haj tot ta vég re a ha tó ság. A haj da ni, 2500
lé lek szá mú gyü le ke zet egy har ma dá ra
csök kent. (Ké sőbb töb ben vissza te le pül -
tek.) Eb ben a gyü le ke zet ben Ti ha nyi Já -
nos nagy ne vű lel ké szek – kö zöt tük a
gyü le ke zet el ső pap ja, Sze ni czei Bá rány
György – ké sői utód ja ként tíz évig
(1970–1980) hir det te az igét. Hat van -
hat éves ko rá ban ment nyug díj ba.

Fe le sé gé vel Bu da pest re, Rá kos ke -
reszt úr ra köl töz tek gyer me ke ik kö ze -
lé be. Já nos bá csi ér szű kü let ből adó dó
be teg sé gei mi att lel ké szi szol gá la tot már
nem vál lalt, de hű sé ges kí sé rő je volt
Zsó ka né ni nek, aki re új gyü le ke ze tük -
ben még hosszú éve ken át kán tor ként
szá mí tot tak. A szi kár pap és a tö ré keny
pap né, a cso dá la tos há zas pár éle tük
utol só pil la na tá ig Bu da pest evan gé li -
kus egy há zi ren dez vé nye i nek el ma rad -
ha tat lan részt ve vői vol tak. Hogy egy -
más nak te rem tet te őket az Úr? Igen. Ezt
a föl di élet ből va ló tá vo zá suk is jel zi. Já -
nos bá csi 2003 ja nu ár já ban kór ház ba
ke rült. Há rom nap múl va – ja nu ár 20-
án – on nan szó lí tot ta ma gá hoz a
mennyei Atya. Lé lek ben is min dig
mel let te ál ló fe le sé ge alig két hét múl -
va, te me té se nap ján kö vet te.

A 2002 szep tem be ré ben tör tént
ta lál ko zá sun kon nem csak Sze pet nek -
ről, ha nem a kö zel ki lenc év ti ze det át -
öle lő – meg pró bál ta tá sok tól sem
men tes – élet út szá mos ese mé nyé ről
is szó esett. Az egy há zunk szá má ra is
fon tos, kor do ku men tum ként ér té kel -
he tő be szél ge tést vi deo fel vé tel őr zi, Ti -
ha nyi Já nos és Strá ner Er zsé bet em lé -
két pe dig mi mind nyá jan, akik is me -
rő jük és tisz te lő jük le het tünk.

g Dr. Já ni Já nos

Em lé ke zés a száz éve szü le tett 
Ti ha nyi Já nos lel kész re

h i r d e t é s e k

dis pu ta a pe tő fi iro dal mi mú ze um ban a ho lo kauszt-
em lék év kap csán

Az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis Ala pít vány a Pe tő fi Iro dal mi Mú ze -
um mal együtt mű köd ve sze re tet tel vár ja az ér dek lő dő ket kö vet ke ző dis -
pu tá já ra már ci us 27-én, csü tör tö kön 18 órá tól a Pe tő fi Iro dal mi Mú ze -
um ba (Bu da pest V. ker., Ká ro lyi u. 16.). Be szél ge tő part ne rek: György Pé -
ter esz té ta és Sza bó B. And rás evan gé li kus lel kész. Té ma: Az em lé ke zés
le he tő sé gei – Dis pu ta az em lé ke zet kul tú rá ról a ho lo kauszt-em lék év kap -
csán. Mo de rá tor: Ga lam bos Ádám evan gé li kus teo ló gus. A be szél ge tés
élő ben a pim.hu ol da lon is kö vet he tő.

A ren dez vény re a be lé pő fel nőt tek nek 600 fo rint, di á kok nak és nyug dí -
ja sok nak 300 fo rint. A be lé pő vel a Pe tő fi Iro dal mi Mú ze u mot tá mo gat ja.

dis pu ta az em lé ke zet kul tú rá ról és az ámos im re
tisz te le té re írt kéz ira tok át adá sa

Az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis Ala pít vány és a Pest Me gyei Mú ze -
u mok Igaz ga tó sá ga meg hív ja az Ámos Im re és a 20. szá zad – Kor társ össz -
mű vé sze ti ki ál lí tás kéz ira ta i nak át adó ün nep sé gé re már ci us 30-án, va -
sár nap 15 órá ra Szent end ré re, a Mű vé szetma lom ba (Bog dá nyi út 32.).
Program: 15.00: Hor váth-He gyi Oli vér szent end rei evan gé li kus lel kész és

Vaj da Já nos, a szent end rei zsi dó hit köz ség ve ze tő jé nek dis pu tá ja. Mo de rá -
tor: Ga lam bos Ádám evan gé li kus teo ló gus. Té ma: Zsi dó–ke resz tény pár be -
széd az em lé ke zet kul tú rá ról a ho lo kauszt-em lék év kap csán. • 16.00–16.10: Az
Ámos Im re és a 20. szá zad – Kor társ össz mű vé sze ti ki ál lí tás iro dal mi kéz ira -
ta i nak át adá sa az Ámos Im re – An na Mar git Mú ze um szá má ra. A me rí tett
pa pír ra ké szült írá sok szer zői: Dar va si Lász ló, Fer di nan dy György, Ju hász Fe -
renc, Ker tész Im re, Krasz na hor kai Lász ló, La tor Lász ló, Par ti Nagy La jos, Pe -
tőcz And rás, Pod ma nicz ky Szi lárd, Ta kács Zsu zsa, Zá va da Pál. • 16.10–17.00:
Egy kor szak a tör té nel mi trau mák kö zött cí mű tár lat meg te kin té se. • 17.00:
Ba sics Be at rix ku rá tor és Rom sics Ig nác tör té nész dis pu tá ja. Mo de rá tor: Ga -
lam bos Ádám evan gé li kus teo ló gus. Té ma: Egy kor szak tör té nel mi trau mák
kö zött, avagy az em lé ke zés tör té ne ti és mű vé sze ti as pek tu sai.

A ren dez vény re a be lé pés in gye nes.

b „Ahalálnemavég,ahalálegykapu,amelyenátazAtyáhozmegyünk”
–TihanyiJános személyénekfelidézésekormindigezekaszavakjut-
nakeszembeelőször.Hitetlenkedővagyelkeseredettbarátaimnakés
ismerőseimnekisezeketadomtovább.Bevallom–erőtlenségemvagy
önsajnálatomesetén–,sokatjelentenekszámomrais.Ezamondat
aligfélévvelhalálaelőttrákoskeresztúrilakásábanhangzottel,ahol
nyolvannyolcévesenafeleségével,Zsóka nénivelvendégüllátott,ami-
koraSomogy-ZalaiEgyházmegyeésgyülekezeteinektörténetétbe-
mutatókönyvhözeredetiforrásanyagotgyűjtöttem.Beszélgetésünk
során–azévtizedekenátszaladva–számos,addigismeretlenadatbir-
tokábajutottam.Azidézettszavakathelyérőlfiatalosanfelpattanva,
szenvedélytőlfűtötthangonmondtael.Olyantüzesnektűnt,solyan
erővelhatottrám,mintfélévszázaddalkorábbanszepetnekitemp-
lomunkszószékérőlelhangzottprédikációi.



Csen des hét Szar va son
Sze re tet tel vár juk a Holt-Kö rös part ján lé vő üdü lő ben (Szar vas, Üdü lő sé tány
2.) áp ri lis 7–12. kö zött tar tan dó ta va szi csen des he tünk re al ko hol füg gő, de -
presszi ó val küz dő, lel ki fel töl tő dés re vá gyó test vé re in ket. Ál lan dó or vo si el -
len őr zés re, fel ügye let re nincs le he tő ség, kér jük, ezt a je lent ke zés kor ve gyék
fi gye lem be. Lel ké szi ve ze tő Er dé lyi Zol tán nagy szé ná si evan gé li kus lel kész.

A vi dék ről ér ke zők nek szál lást 2-3 ágyas szo bák ban, va la mint tel jes el lá -
tást az üdü lő épü le té ben biz to sí tunk. A rész vé tel díj ta lan, a misszi ói ala pít -
vány a szál lá sért és az el lá tá sért ado mányt fo gad el. Az ado má nyok mi ni má -
lis össze ge 6000 Ft/fő, amely a csen des hét egy fő re ju tó költ sé gé re csak rész -
ben elég, a fenn ma ra dó költ sé ge ket ala pít vá nyunk fe de zi. Szám la szá munk:
11733058-20015556. Je lent kezés Er dé lyi Zol tán 20/824-3417-as mo bil szá mán.

Kö zép hal mi Evan gé li kus Misszió Ala pít vány

Evangélikus Élet 2014. március 23. f élő víz

„Aki az eke szar vá ra te szi a ke zét, és
hát ra te kint, nem al kal mas az Is ten
or szá gá ra.” (Lk 9,62)

Böjt 3. he té ben az Út mu ta tó reg ge li
és he ti igéi Jé zus kö ve té sé re hív nak.
Ő Is ten Bá rá nya, aki szol gál ni jött, és
meg halt bű ne in kért. „Jé zus Krisz tus -
ban van a mi vált sá gunk az ő vé re ál tal: a bű nök bo csá na ta az ő ke gyel mé -
nek gaz dag sá ga sze rint.” (Ef 1,7; LK) „Néz zünk fel Jé zus ra, a hit szer ző jé re és
be tel je sí tő jé re…” (Zsid 12,2) Ocu li: „Sze mem ál lan dó an az Úr ra néz, mert…”
(Zsolt 25,15) „Hoz zád eme lem te kin te te met, aki a mennyek ben la ko zol.” (GyLK
758,1) E he ti igénk ben Jé zus az ő kö ve té sé nek elő fel té te le it köz li. Őná la sen -
ki, sem mi nem le het fon to sabb ta nít vá nyai éle té ben, aki ket ő hív el Is ten or -
szá gá nak hir de té sé re: „Kö vess en gem!” (Lk 9,59) „Ha Krisz tus kö ve tő je akarsz
len ni, ne pa nasz kodj és ne per le kedj, ami kor mél tat lan ság esik raj tad, ha nem
tűrd el öröm mel. Hi szen a Krisz tus mind ezt ár tat la nul szen ved te el. És adj
há lát Is ten nek, ki mél tó vá tett, hogy ha son ló légy a Krisz tus hoz.” (Lu ther)
Pál ja va sol ja: „Le gye tek te hát Is ten kö ve tői mint sze re tett gyer me kei, és él je -
tek sze re tet ben… úgy, mint a vi lá gos ság gyer me kei.” (Ef 5,1–2.8) Az Úr Jé zus
egy ér tel mű vé te szi az ő kö ve té sé nek iga zi fel té te le it: ez az ön meg ta ga dás s
a ke reszt hor do zás. „Ha va la ki nem hor doz za a ma ga ke reszt jét, és nem jön
utá nam, az nem le het az én ta nít vá nyom.” (Lk 14,27) S ezt a to rony épí tés, a
had ba vo nu lás és a meg ízet le nült só pél dá já val vi lá gít ja meg. A szen ve dő Jób
há rom böj ti kér dé se: „Mi cso da az em ber, hogy… így tö rődsz ve le?” „Mi ért nem
ve szed le ró lam a sze med?” „Mi ért nem bo csá tod meg vét ke met…?” (Jób
7,17.19.21) Jé zu sunk nem til tat ta el az is me ret len ör dög űzőt, „mert aki nincs
el le nünk, az mel let tünk van” (Mk 9,40). Ám óvott má sok és sa ját ma gunk
bűn re csá bí tá sá tól, meg bot rán koz ta tá sá tól, hogy ne ke rül jünk a gye hen na,
a po kol tü zé re. Kö ve tői lel ki vak sá gát e kér dé sek kel lep le zi le: „Még min dig
olyan ke mény szí vű ek vagy tok? Van sze me tek, és még sem lát tok, fü le tek is van,
és még sem hal lo tok? (…) Még min dig nem ér ti tek?” (Mk 8,17–18.21) Mi ért kell
óva kod ni a fa ri ze u sok és szad du ce u sok ko vá szá tól: tév ta ní tá sá tól, kép mu -
ta tá sá tól? Krisz tus kö ve té se (im it atio Ch ris ti) min den idő ben meg ha son lást
okoz, még csa lá don be lül is; mert aki bár kit, bár mit job ban sze ret ná la, mél -
tat lan ná vált Is ten or szá gá ra. Lu ther sze rint: „Amin csüng a szí ved, és ami -
re bí zod ma gad, tu laj don kép pen az az Is te ned.” (Lásd Ma gya rá za tos Bib lia,
104. o.; 2Móz 20,2.3) Urunk is mét ki je len ti: „…aki nem ve szi fel ke reszt jét,
és nem kö vet en gem, nem mél tó hoz zám.” (Mt 10,38) Az Em ber fia el jö ve te -
le kor a pusz ta élet meg men té se lesz a tét, ám Jé zus megint mond ja: „Aki meg
akar ja tar ta ni az éle tét, el vesz ti, aki pe dig el vesz ti, meg tart ja azt.” (Lk 17,33;
lásd Mt 10,39; Jn 12,25) De ad dig még az Is ten Bá rá nya, „Jé zus hív: »Jer tek
én utá nam! / Hű sé ge sen kö ves se tek! (…) / Ve gyé tek föl ke resz te tek! / A kes -
keny út ra tér je tek!« // Kö ves sük őt, a drá ga Mes tert!” (EÉ 438,1.5) S meg lát -
ják sze me ink üd vös sé gét! 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Ocu li va sár nap já ra
Sze me im az Úr ra néz nek szün te len 

(Zsolt 25,15)

Fi gyel mün ket sok min den le kö ti. Sok szor rá cso dál ko zunk a vi lág ra gyo -
gó, csil lo gó kin cse i re úgy, hogy szin te le sem tud juk ven ni te kin te tün -
ket csá bí tó ra gyo gá suk ról. Más kor éle tünk gond ja i ra me red te kin te tünk,
és csak prob lé má in kat, meg ol dat lan kér dé se in ket lát juk, a ma gunk ér -
de két tart va szem előtt, és min den más kí vül ma rad lá tó kö rün kön. Mer -
re, ho va néz zünk, hogy el ne té vesszük a jó irányt?

Jé zus egy is me ret len ta nít vá nya az el ső szá zad vé gén egy sze rű en és ha -
tá ro zot tan ír ta kor tá r sa i nak: „Néz zünk fel Jé zus ra!” (Zsid 12,2)

Jé zus ra néz zünk, aki a ke resz ten azért halt meg, hogy min den ki szá -
má ra nyil ván va ló vá te gye sze re te tét, aki előt tünk is meg nyi tot ta a
menny ka pu ját. 

Ez a jó irány. Így cél ba le het ér ni.
g Ma do csai Mik lós

* * *

Mennyei édes Atyám! Te lá tod, hogy el esett sé gem ben ma még imád koz -
ni sem tu dok. Fá radt a hi tem és erőt len. Atyám, végy ka rod ba, mint egy
sze re tet re vá gyó gyer me ket, és ak kor be csu kom a sze mem, és csak ar -
ra gon do lok, hogy mel let ted va gyok. Csak rád sze ret nék néz ni, és nem
ké te lye im re, gond ja im ra, ín sé gem re. Ámen. 

g Sa mu el Kel ler

Ta vasz 
a Bib li á ban

„Úgy vár tak rám, mint az eső re,
mint akik nek ta va szi esőt szom jaz a
szá ja.” (Jób 29,23)

„A ki rály ar cá nak ra gyo gá sa él tet,
jó aka ra ta olyan, mint a ta va szi esőt
ho zó fel leg.” (Péld 16,15)

„Ezért ma rad tak el az eső zé sek, ta -
va szi eső sem volt. Még is olyan a
hom lo kod, mint egy pa ráz náé, fél re -
dob tál min den sze mér met.” (Jer 3,3)

„Eszük be sem jut, hogy fél jék Is -
te nü ket, az Urat, aki az őszi és a ta -
va szi esőt meg ad ja a ma ga ide jé ben,
és biz to sít ja az ara tás ra ren delt he te -
ket.” (Jer 5,24)

„Is mer jük hát meg, tö re ked jünk
meg is mer ni az Urat! El jö ve te le biz -
tos, mint a haj nal ha sa dás, el jön hoz -
zánk, mint az őszi eső, mint a ta va -
szi eső, mely meg áz tat ja a föl det.”
(Hós 6,3)

„Si on fi ai, vi gad ja tok és örül je tek,
mert Is te ne tek, az Úr meg ad ta nek -
tek a szük sé ges esőt, zá port hul lat rá -
tok ősszel és ta vasszal, mint ré gen.”
(Jó el 2,23)

„Kér je tek esőt az Úr tól a ta va szi
eső ide jén! Az Úr al kot vi har fel hő ket,
ő ad zá por esőt és me zei nö vé nye ket
min den ki nek.” (Zak 10,1)

Le het „négy év sza kos” imád sá -
god is: „Jöjj, Uram Jé zus!” (Jel 22,20)

g Vá lo gat ta: G. A.

h i r d e t é s

A kis kő rö si gyü le ke ze tek ben gyor san
el kel tek a je gyek, és a mint egy ezer
főt be fo gad ni ké pes vá ro si sport -
csar nok két har ma da meg telt. A kör -
nyék ről ér ke zett ér dek lő dők kö zül
töb ben hosszabb utat is meg tet tek
azért, hogy ré sze sei le gye nek a há -
rom órás ren dez vény nek. 

Az es tet Lász ló Vik tor, az „Ez az a
nap!” meg ál mo dó ja és szer ve ző je
in dí tot ta kö szön té sé vel, majd Csiszér
Lász ló ve ze té sé vel kez dő dött meg a
lel ki töl te ke zés. 

Do mo nyi Lász ló, Kis kő rös pol -
gár mes te re kö szön té sé ben ki emel te:
kü lön le ges a vá ros hely zet e, hi szen a
fe le ke ze tek kö zöt ti kap cso lat na -
gyon jó, így a te le pü lés lel ki egész sé -
ge jó ke zek ben van. Egy út tal meg kö -
szön te a szer ve zők nek, hogy Pe tő fi
Sán dor szü lő vá ro sát vá lasz tot ták
hely szí nül. Meg je gyez te: mint ha kü -
lön le ges össz já té ka len ne Is ten nek,

hogy a nem ze ti ün ne pen pont eb be
a vá ros ba ér ke zett a road show. 

Igei üze net tel – mi ként (Bu da pest
ki vé te lé vel) a road show töb bi hely szí -
nén is – az evan gé li kus or szá gos
misszi ói lel kész szol gált a 84. zsol tár
alap ján. A zsol tár szer ző je így éne kel:
„Tes tem és lel kem uj jong va ki ált az élő
Is ten hez”, hisz tud ja, ak kor lesz iga -
zán sza bad és bol dog, ha tes tét-lel -
két és egész lé nyét Is ten töl ti be. Is -
ten ilyen sza bad és öröm te li éle tet
ter vez az em ber szá má ra, aki azon -
ban ezt ma gyak ran fel ad ja a vi lág lát -
szó la gos sza bad sá gá ért és örö me i ért
– mu ta tott rá Sze ve ré nyi Já nos. 

A foly ta tás ban Hen der son Dá vid
éne kelt, aki a Vo i ce te het ség ku ta tó
mű sor ban vált is mert té. Fel lé pé sé nek
kü lön le ges sé ge volt, hogy egyik da -
lát a road show ke re té ben hall hat ta
elő ször a kö zön ség. 

Az est utol só órá ját a vá ros kü lön -

bö ző fe le ke ze teinek lel ké szei nyi tot -
ták: egy más után imád ság ban ve zet -
ték a je len le vő ket, kér tek ál dást a vá -
ros ra, az egy be gyűl tek re, és ad tak
há lát azért az egy sé gért, amely az
össze gyűlt em be rek kö zött van, il let -
ve meg kö szön ték Is ten nek azt a sze -
re te tet, ame lyet min den em ber át él -
het a ve le va ló ta lál ko zás ban. Az egy -
ség je le ként a lel ké szek ké zen fog va az
Úr tól ta nult kö zös imád ság gal, a Mi -
atyánk kal zár ták le az imád sá go kat, és
egy ben ez zel ve zet ték át a gyü le ke ze -
tet az est utol só elő adó já hoz. Pra zsák
Lász ló és csa pa ta fer ge te ges han gu la -
tot te remt ve taps ra, tánc ra kész tet te
a kö zön sé get, kor tól füg get le nül. 

A road show a má jus 24-i, Papp
Lász ló Bu da pes t Sport aré ná ban tar -
tan dó fesz ti vált volt hi vat va elő ké szí -
te ni, ame lyen a Hill song gal, Pin tér Bé -
lá val, Pra zsák Lász ló val, a Gáv el
test vé rek kel, Gra ham Kend rik kel és
szá mos to váb bi kül föl di és ma gyar
elő adó val di csér he tik majd együtt –
több ez ren – Is tent. 

„Ez az a nap, ame lyet az Úr el ren -
delt, vi ga doz zunk és örül jünk ezen!”
(Zsolt 118,24)

g Szűcs Má ria

Az „Ez az a nap!” al kal ma i ról to váb -
bi in for má ci ók a www.eza za nap.hu
in ter ne tes ol da lon ta lál ha tók.

„Ez az a nap!” road show Kis kő rö sön

b AzújfordításúSzentírásbanhétszerfordulelő–mindenesetbenaz
esővelkapcsolatosószövetségiigékben–atavasz szavunk.Miként
atöbbiháromévszakigéivelmegtettük,tekintsükátezeketisabib-
liaikönyveksorrendjében,ésgondolkozzunkel,mitisüzenszámunk-
raIstenünkatavasszal,hogyneaggódvafigyeljünkanapokra,hóna-
pokra,azévszakokra ésazesztendőkre(lásdGal4,10).Satermészet
megújulásánakörvendezveszemünkelőttlebegjen–denedélibáb-
ként–Ászáfnakezéviigénkbenelénktárt,évszakoktólfüggetlen,örök
érvényűvallomása:„DenekemolyanjóIstenközelsége!Uramat,azUrat
tartomoltalmamnak.Hirdetemmindentettedet.” (Zsolt73,28)Aző
örökországában„nemlesztöbbéidő” (Jel10,6),ígyéjszakaéstavasz
sem,mertazelsőkelmúltak.CsakIstenlesz„mindenmindenekben”
(1Kor15,28).Sveleleszmindengyermeke,akiazsoltárossalegyütt
hittelvallja:„Deénmindigveledleszek,merttefogodjobbkezemet.
Tanácsoddalvezetszengem,ésvégüldicsőségedbefogadsz.Nincssen-
kimrajtadkívülamennyben,aföldönsemgyönyörködömmásban.
Haelenyészikistestemésszívem,szívemnekkősziklájaésörökségem
temaradsz,Istenem,örökké!” (Zsolt73,23–26)

b 2000.június10-énaFelvonulásJézusért rendezvénnyelindultútjá-
raazamáramárfogalommáváltkönnyűzeneifesztivál,amelyet„Ez
azanap!” néventartanakszámonamagyarországikeresztények.
Afesztiválökumenikusösszefogássalpróbáljaelérnielsősorbanafi-
atalokathitébresztő,hitükbenmegerősítő,hitükmegélésérebuzdí-
tóigehirdetésekkel,bizonyságtételekkel,magyaréskülföldiéneke-
sek,zenekarokdicsőítésvezetésével.Szervezői2014-benötállomást
érintőroadshow-tindítottak,melynekegyikhelyszínemárcius15-
énKiskőrösvolt.
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10! Ezt a ke rek szá mot raj -
zol ta ki az élő kép, ame lyet
fi a ta lok és lel kük ben fi a ta -
lok tet tek szí nes sé, vi dám -
má, ter mé sze tes sé már ci -
us el ső nap ján Solt vad ker -
ten. A ju bi lá ló or szá gos
evan gé li kus if jú sá gi ta lál -
ko zó „pró ba re pü lé se” már
a nyá ri hely szí nen zaj lott,
ra gyo gó nap sü tés ben, el ru -
gasz ko dás ra al kal mas idő -
ben, kö zel há rom száz
részt ve vő vel a fe dél ze ten.

Az irány vé telt, a pon tos
po zí ci ót a mo dern hely meg ha -
tá ro zá si rend sze rek nél is mi -
nél több na vi gá ci ós mű hold
lát ha tó sá ga biz to sít ja. A kö vet -
ke ző tíz gon do lat, rö vid be kez -
dés ha son ló kö ve tő sza tel lit -
ként ta lán se gít sé günk re le het
ab ban, hogy új ra lá tó te rünk -
be ke rül jön a Szél ró zsa. Hi -
szen már csak alig négy hónap,
és jú li us 16-ától négy na pon
ke resz tül együtt le he tünk a
Vad ker ti-tó part ján.

1. A kö ze le dést jól jel zi a
Szél ró zsa-atya, Mes ter há zy
Ba lázs „cen ti vá gá sa”, aki vál lal -
ta, hogy Fa ce book-ol da lán 
(fa ce book.com/szel ro zsa atya)
na pon ta egy-egy be jegy zés sel
igyek szik bá to rí tást, lel ki tar -
ta lé kot is ad ni, hogy út köz ben
se szen ved jünk hi ányt.

2. A len dü let vé tel ben már
a „pró ba re pü lés” ide jén is se -
gí tet tek az edző tár sak, Krá -
mer György és Ho mo ki Pál,
akik a po zi ci o ná lás és az el kö -
te le ző dés fon tos sá gá ra, a kü -
lön bö ző ge ne rá ci ók szá má ra
is so kat mon dó, meg erő sí tő
evan gé li um ra hív ták fel a fi -
gyel met.

3. Az el tűnt ma laj zi ai gép
szo mo rú, jel ké pes ér té kű vé
vá ló ese te fi gyel mez tet, mi lyen
könnyű el té ved ni, le tér ni a
ki je lölt pá lyá ról még ko runk
tech no ló gi ai vív má nyai mel lett
is. Könnyen ve szít jük el a lel -
ke se dé sün ket, ru gal mas sá -
gun kat, táv la ta in kat. A Szél ró -
zsa idei mot tó ja, az ézsa i á si
ígé ret ép pen eb ben a hely ze -
tünk ben szó lít meg el té rít he -
tet len erő vel: „De akik az Úr -
ban bíz nak, ere jük meg újul,
szárny ra kel nek, mint a sa sok.”
(Ézs 40,31a)

4. A „Z ge ne rá ció”, az az a
12–18 éves kor osz tály je len lé -
te a ta va szi szárny pró bál ga tás
al kal má val va ló ban a fi a ta lo -
dás él mé nyét hoz ta. Se gí tett
eb ben, hogy az elő ta lál ko zó
össze kap cso ló dott a Dé li Egy -
ház ke rü let if jú sá gi nap já val.
Jú li u sig oda fi gye lő, hor do zó
sas szár nyak ra van szük ség kö -
zös sé ge ink ben és gyü le ke ze te -
ink ben, hogy cél ba ér je nek a
„leg újabb fi ó kák” is.

5. Hi szen a Szél ró zsa a ta lál -
ko zá sok nagy le he tő sé ge, ahol
is me rő sök és is me ret le nek,
kö ze li ek és tá vo li ak, kü lön bö -

ző ge ne rá ci ók és ke gyes sé -
gek kép vi se lői is fel is mer -
he tik egy mást és Urunk
meg újí tó kö zel sé gét.

6. Most egy más el fo ga -
dá sá ban azok az „ér zé ke -
nyí tő” té mák se gí tet tek,
ame lyek ke re kes szé kes,
si ket, haj lék ta lan tár sa ink,
test vé re ink hely ze tét mu -
tat ták be egy-egy mun ka -
cso port fog lal ko zá sa in.

7. A Szél ró zsa el en ged -
he tet len véd je gye a jó ze -

ne. A Pa ra fó nia ze ne kar mel -
lett – mely ben fo gya ték kal
élők és se gí tő ik nagy sze rű en
mu zsi kál nak együtt – Ta káts
Esz ter és a Szél ró zsa Band
da lai üdí tet tek fel ben nün ket.

8. A hí res és ki hagy ha tat lan
solt vad ker ti fagy lalt most sem
oko zott csa ló dást. A sor ban ál -
lás iga zi kö zös ség épí tő ál lo má -
sa volt en nek a szom bat nak. A
nyár egyik nagy „slá ge re” biz -
to san ez lesz.

9. A Szél ró zsa azon ban nem
desszert, nyá ri hű sí tő csu pán,
ha nem az egy ház ar ca a fi a ta -
lok fe lé, sok eset ben ta lán az
egyet len kap cso ló pont, és ezt
a fi a tal fel nőtt-kor ba lé pő ta lál -
ko zó nál il lik ko mo lyan ven ni.
Ahogy egy ka to li kus pap ba rá -
tom erő sí tett meg eb ben a
mi nap, ami kor el mond tam
ne ki, mi re is ké szü lünk a nyá -
ron: „Le het, hogy ez a for ma
nem a leg mé lyebb re ha tó
pasz to rá ció, de sok szo ro san
több, mint ha nem ad ná tok
sem mit.”

10. Szél ró zsa or szá gos evan -
gé li kus if jú sá gi ta lál ko zó, Solt -
vad kert, 2014. jú li us 16–20.

g Smi dé li usz Gá bor

3.0: Tíz gon do lat…

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

Nem na gyon va gyok hí ve a kör ben ülős ta nu -
lás nak. Sze re tem, ha a ta ní tás nak van va la mi
bel ső mél tó sá ga, és en nek esz kö ze le het a jó ér -
te lem ben vett tá vol ság tar tás. Ha va la mi ért
még is kör ben ülünk, an nak ép pen az egye di -
sé ge hat. Egyet len kis cso por tom van, ki lenc fi -
a tal lal, akik kel kör ben szok tunk ül ni, Bib li át ol -
vas va, tény leg ben ső sé ge sen. És ezen kí vül
még egy szer tör tént ilyen.

A mos ta ni 12. b-t aján dék ba kap tam. Hit ok -
ta tó juk szü lé si sza bad ság ra ment, én vet tem át
az osz tályt. Már az el ső órá kon lát szott, hogy
jól fo gunk tud ni együtt dol goz ni, min den
rend ben lesz, és ez be is iga zo ló dott.

Most ép pen na gyon ér de kes ta nul mányt
foly ta tunk: a nyil vá nos be széd van a kö zép pont -
ban. A ta nu lók egyen ként áll nak ki, és el mon -
da nak egy vic cet. Nem könnyű vic cet mon da -
ni. Nem sza bad el ne vet ni a po ént. Szé pen fel
kell ve zet ni a csat ta nót. Nem sza bad be le za va -
rod ni a tör té net el me sé lé sé be. Van olyan vicc,
amely na gyon üt, ilyen kor együtt ne ve tünk. Egy
má sik nál in kább csak fin tor gunk. Ne héz jól vic -
cet me sél ni.

Az evan gé li u mi tör té ne tek is így ma rad tak
fent so ká ig a szó be li ség ben. A Jé zus ról is -
mert ese mé nyek, a gyó gyí tá sok, cso dák, tet tek
el be szé lé se egy idő után for mát ka pott. Meg -
szó lalt a mon da ni va ló is. Mind ez azon ban azért
vé szel te át a szó be li ség na gyon is kri ti kus sza -
ka szát, mert a tör té ne tek nek meg őriz ték a csat -
ta nó ját. A hely szín, a kö rül mé nyek, a szer kesz -
tett ség vál to zott, de a po én a he lyén ma radt, és
meg őriz te a lé nye get. Ép pen ezért ahogy a vic -
ce ket el mond ták a fi a ta lok, most egy tör té ne -
tet kell ugyan így el mon da ni uk: Jé zus le csen de -
sí ti a ten gert. Kint áll nak egyen ként az egész
osz tály előtt. Ez is egy fé le tá vol ság tar tás.

Hó na pok kal ez előtt azon ban ez a tá vol ság -
tar tás meg szűnt. Ben ső sé ges té mák ról esett szó.
Őszin te mon da to kat mond tunk. Egy szer csak
azon kap tam ma gam, hogy le ülök kö zé jük. Ma -
gá tól ala kult a kör, min den na gyobb ren de zés
nél kül. A tá vol ság tar tás – még ha csak né hány
órá nyi idő re is – fel füg gesz tő dött. Né hány óra
el múl tá val más lett a té ma, új ra ta nár vol tam
a ta nít vá nya im mal. De ak kor in kább ke resz tyén
test vé rek vol tunk, fi a ta lok egy idő seb bel.

Ez a ta ní tás cso dá ja? Ez az egy ház cso dá ja?
Ez az is ko la cso dá ja? Ez a nem ze dé kek ta lál ko -
zá sá nak cso dá ja? Mind egyik.

Egy szer kény sze rű ség ből el ma radt egy óránk.
Őszin tén mond tam:

– Saj ná lom, vesz te ség ként élek meg min den
órát, ami el ma rad ve le tek.

– Mi is így ér zünk – mond ta er re Já nos, a ta -
nít vá nyom.

Egy-két hét múl va ezt mon dom majd ta lán:
Já nos, a ba rá tom.

g Ko czor Ta más

pa l aC k p oS ta

Kör ben ül ve

név jegy: ko czor ta más
Evan gé li kus lel kész va gyok.
Is ko la lel kész ként dol go zom
a De ák Té ri Evan gé li kus
Gim ná zi um ban. A lel ké szi
mun kán kí vül ter mé sze te -
sen hit tan órá kat is tar tok.

Kü lö nös aján dék ként fo gom fel ezt a fel ada -
tot, me lyen ke resz tül na pon ta ér zem Is ten
be avat ko zá sa it éle tünk ben. Nagy sze rű em -
be rek kel va gyok kö rül vé ve, fi a ta lok kal és
idő seb bek kel. So kat ta nu lok tő lük, di á kok -
tól és ta ná rok tól egy aránt.

– A Szi las ti zen hét év vel ez -
előtt azért jött lét re, mert a kö -
zös ség még töb bet és még
szo ro sab ban sze re tett vol na
együtt len ni – idé zi fel a kez -
de te ket a ta ní tó ként dol go zó
Mol nár Márk Lász ló. – Mer -
tünk na gyot ál mod ni, ami kor
el kezd tünk pró bál ni egy-egy
csa lá di ház ud va rán vagy egy
kör nyék be li is ko la au lá já ban.
Má ra ko moly szék há za van a
kö zös sé günk nek, és egye sü let -
té vál tunk, így több száz fi a tal -
hoz tud juk el jut tat ni az üze ne -
tet: a ma gyar nyelv, a nép da lok,
a né pi kul tú ra tisz te le tét, meg -
be csü lé sé nek fon tos sá gát.

– Ah hoz, ahol most tar -
tunk, kel lett ez a bő más fél év -
ti ze des mun ka – ve szi át a szót
Fe ke te Éva – és per sze a mű -
vé sze ti ve ze tőnk, Si ken táncz
Szil vesz ter, aki hét év vel ez előtt
meg lát ta ben nünk, hogy mi -
ben va gyunk má sok, mint a
töb bi tánc együt tes: nem csak
azért já runk pró bák ra, hogy
mo zog junk és tán col junk – mi
egy má sért is va gyunk.

Az együt tes tag ja i nak több -
sé ge temp lom ba já ró em ber,
evan gé li kus, re for má tus vagy
ka to li kus. 

Márk ti zen öt éve pres bi ter a
rá kos pa lo tai evan gé li kus gyü -
le ke zet ben. Csa lád já ban ez is
ha gyo mány, hi szen az édes ap -
ja, a nagy pa pá ja és a déd nagy -
pa pá ja is be töl töt te e tiszt sé get.

Éva szin tén evan gé li kus csa -
lád ban nőtt fel, de szü lei so sem
eről tet ték a temp lom ba já rást.
Ti zen hét-ti zen nyolc éves le -
he tett, ami kor fon tos nak érez -
te, hogy va sár na pon ként nagy -
ma má já val együtt ő is ott le -
gyen az Is ten há zá ban, és hall -
gas sa az igét. Ki lenc év vel ez -
előtt – hu szon évei ele jén – je -
löl ték elő ször pres bi ter nek, az -
óta tag ja a gyü le ke zet ve ze tő sé -
gé nek. Őt is büsz ke ség gel töl ti
el, hogy nagy pa pá ja és nagy -
báty ja nyom do ká ba lép he tett.

Fe ke te Il di kó két éve kon fir -
mált.

– Elég em lé ke ze tes volt ez
a gyü le ke zet szá má ra is – ele -
ve ní ti fel az ün ne pi is ten tisz -
te le tet a ti ze dik osz tá lyos gim -

na zis ta lány –, hi szen mind az
öten, köz tük öcsém is, pa lo tai
vi se let ben kon fir mál tunk.

Az 1950-ben Bu da pest hez
csa tolt Rá kos pa lo tán ugyanis –
de rül ki mind hár muk sza va i ból
– az ott élők nek kö szön he tő en
a he lyi vi se let nem mú ze u mi
vit rin ben po ro so dó ki ál lí tási
da rab. A fa lu si as nak tar tott
szo ká sok sem vesz tek el, ha nem
ma is a min den na pi élet ré szei.

– Már há rom-négy éve sen
tud tam, hogy az ut cán a szem -
be jö vők nek han go san kö szön -
ni kell, mert én hi á ba nem tu -
dom, ki az a bá csi, ő bi zony
tud ja ró lam, ki va gyok – hoz
egy pél dát Il di kó. – Mert ez egy
kis fa lu, min den ki is mer min -
den kit, kit in nen, kit on nan,
leg töb ben még ro ko nok is va -
gyunk. Még olyan is elő for dul,
hogy lo vas ko csik ke rül ge tik
egy mást az ut cán, vagy a trak -
tor a ha tár ból ha za fe le meg áll
a zeb rá nál át en ged ni a bi cik lis
gye re ke ket. Tel je sen más vi lág
ez itt Bu da pest szé lén, mint
bár hol más utt a fő vá ros ban.

– A nagy szü le ink tet ték le -
he tő vé, hogy Rá kos pa lo ta
meg őriz ze az ar cu la tát; ők
hagy ták ránk a kö zös sé get,
amelynek az ere je a mai na pig
össze tart ja a pa lo tai pol gá ro -
kat – mond ja Márk. – A nagy -
ma mám a ha lá lá ig, 2006-ig
nem vet te le a pa lo tai nép vi -
se le tet, ak kor sem „vet kő zött
ki”, ami kor a kom mu nis ta dik -
ta tú rá ban az erő sza kos té e sze -
sí tés mi att so kan er re kény sze -
rül tek a „fa lu ban”.

A pa lo tai vi se let az egyéb -
ként egy nagy in gat la nos cég -
nél dol go zó Éva szá má ra is kü -
lö nö sen ked ves.

– Bár a leg több pa lo tai
asszony el ad ta vi se le tét a mú -
ze um nak, min dig ke rül elő va -
la hon nan egy-egy da rab, amit
hord ha tunk, hasz nál ha tunk.
Leg na gyobb büsz ke sé gem a
nagy ma mám tól örö költ há rom
se lyem ken dő – ná lunk így
mond ják: nyak ra  va ló ken dő –
és a hím zett sza lag, ame lyet a
lá nyok a ha juk ba köt nek. Ta lán
in nen ered, hogy a Szi las ban én
fog lal ko zom a vi se le te ink kel.

Ha új tán cot ta nu lunk, én né -
zek utá na, mit ho gyan hord tak,
és a vi se let leg na gyobb ré szét én
is ké szí tem el. Kü lö nö sen nagy
öröm szá mom ra ez a mun ka,
az utá na já rás tól kezd ve egé szen
odá ig, ami kor szín pad ra ke -
rül nek a ru hák, együtt van a
tán co so kon, amit al kot tam, és
lát ha tom az össz ké pet.

– A nép tánc, a nép ha gyo -
má nyok és a nép ze ne ná lam
olyan ter mé sze te sek az élet -
ben, mint a ve lem egy ko rú ak -
nak a bu li zás, a tuc tuc ze ne
vagy a sport – mond ja Il di kó.
– Én tu laj don kép pen már ak -
kor be le csöp pen tem eb be a
for ga tag ba, ami kor meg szü let -
tem, hi szen a Szi las ép pen
csak egy év vel idő sebb ná -
lam. Ba ba ko csi ból néz tem a
pör gő szok nyá kat a szín pa don,
majd a szü re ti fel vo nu lá so -
kon már én is sok szok nyá ban
és ko po gós ci pő ben ül tem a
lo vas ko csin. Ki lenc-tíz éves
ko rom kö rül csa pód tam az
együt tes gye rek cso port já hoz,
és et től az év től va gyok ré sze -
se a csa pat nak a fel nőtt együt -
tes tag ja ként. A hét köz nap ja -
im hoz és az ün nep nap ja im hoz
szer ve sen hoz zá tar toz nak a
pró bák és a fel lé pé sek. Ez az
én vi lá gom. Per sze sok szor
hall ga tok rock ze nét, né ha még
nad rá got is hor dok, de alap ve -
tő en nem tud nám el kép zel ni
az éle te met a nép tánc nél kül.

A nép tánc Éva szá má ra is
több egy sze rű hob bi nál:

– A te le ví zi ós pro duk ci ónk
után azt mond ta a mű sor ve ze -
tő, hogy úgy ér zi, szá munk ra
ez nem is ver seny, ha nem in -
kább üze ne tet sze ret nénk át -
ad ni. Azt fe lel tem, hogy ter -
mé sze te sen ver seny – de ha
már van le he tő sé günk ilyen
he lyen meg mu tat koz ni, igen -
is fon tos, hogy üze ne tet is
hoz zunk ma gunk kal.

A nép ha gyo má nyok ar ra
em lé kez tet nek ben nün ket,
hogy azok, akik előt tünk él tek,
ab ban a még fel nem gyor sult
vi lág ban, sok kal töb bet tud tak
ná lunk. Hi á ba van ne künk több
in for má ci ónk és tu dás anya -
gunk ar ról, hogy mi zaj lik kö -
rü löt tünk, a leg fon to sabb dol -
gok mel lett el me gyünk – Is ten
és sa ját ma gunk, a kö rü löt -
tünk lé vő em be rek mel lett. Egy
pa raszt em ber sok szor egész
nap ma gá ban volt, volt ide je
gon dol kod ni a vi lág ról, és ez is
hoz zá ve zet te ah hoz az egy sze -
rű böl cses ség hez, amit bir to -
kolt. So ha sem mit nem csi -
nált vé let le nül, minden nek
meg volt a ma ga oka. Ha csak
egy ki csit is pró bá lunk el sa já tí -
ta ni eb ből, már töb bek le szünk.

Emel lett ak ko ri ban az élet -
nek szer ves ré sze volt a sze -
met, fü let gyö nyör köd te tő
nép mű vé szet, amely pá rat lan
a vi lág ban. A nép ze né ben,
nép tánc ban min den ben ne
van, ami az élet, öröm és bá -
nat, és per sze az Is ten.

g V. J.

A rá kos pa lo tai Szi las nép -
tánc együt tes pro duk ci ó ját a
goo.gl/FYMa39 ol da lon néz he -
ti tek vissza.

re for m á C ió é S kul tú r a

„A tánc ban min den ben ne van…”
Be szél ge tés a Szi las nép tánc együt tes há rom tag já val

b SzilágyságitáncokatmutatottbeaFölszállottapáva cí-
mű,tizenhatésharmincötévközöttifiataloknakmeghir-
detett népzenei és néptáncos tehetségkutató verseny
március15-iadásábanarákospalotaiSzilasnéptáncegyüt-
tes.AhogyanarrólkorábbanmárazEvangélikusÉletben
ishírtadtunk,acsoportbemutatkozókisfilmjétrészben
arákospalotaievangélikusKistemplombanforgatták;a
rövidklipbenagyülekezetlelkésznője,PonicsánErzsé-
bet kértefellépésükreIstenáldását.Acsoportnéhányel-
kötelezettevangélikustáncosamesélarról,mitjelentaz
életébena(palotai)néphagyomány.
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Eu ró pa két egy más tól tá vol eső szeg -
le té ben, Stras bourg mel lett, Ban de
la Ro che vi dé kén és a ma gyar Al föl -
dön ta lál ha tó Szar va son szin te egy
idő ben két tett re kész evan gé li kus
lel kész ju tott ha son ló kö vet kez te tés -
re, és fej tett is ki – ko rát meg ha la dó
mó don, nagy erő fe szí té sek árán –
pél da sze rű ok ta tó-ne ve lő te vé keny -
sé get. Pár hu za mos be mu ta tá suk kal
nem csu pán egy há zunk egy ne ves
tag já nak sze ret nénk em lé ket ál lí ta -
ni, ha nem meg pró bá lunk rá vi lá gí ta -
ni a fel vi lá go so dás egy há zak ra gya -
ko rolt po zi tív és egy ben egye te mes
ha tá sá ra is.

Je an-Fréd éric Ober lin 1740-ben
szü le tett Stras bourg ban, ahol édes -
ap ja gim ná zi u mi ta nár ként mű kö -
dött. Kö zép is ko lai és egye te mi ta nul -
má nya it is itt vé gez te. Húsz éve sen
írás ban kö te lez te el ma gát a ke resz -
tény hit szol gá la ta mel lett, de a meg -
va ló sí tás mi ként jé ről ek kor még nem
volt ki for rott el kép ze lé se. Több irány -
ban is to vább ké pez te ma gát, mi köz -
ben egy or vos csa lád já ban há zi ne ve -
lő ként mű kö dött. Az or vo si alap el -
vek kel va ló meg is mer ke dés mel lett
1763-ban fi lo zó fi á ból dok to rált. 

1767-ben ép pen el fo ga dott egy
tá bo ri lel ké szi ál lást, ami kor kül -
döttség ke res te meg, és felkér te,
hogy El zász he gye i ben le gyen egy 
öt fa lu ból ál ló, el ma ra dott gyü le ke -
zet lel ké sze. Azon nal igent mon dott,
s ez után öt ven ki lenc évig szol gált e
kö zös ség ben. 

A reá bí zot tak el ma ra dott sá gát
lát va vál toz ta tá so kat kez de mé nye zett.
Új mód sze re ket és el já rá so kat dol go -
zott ki a föld mű ve lés ben, utak épí té -
sét szor gal maz ta, hogy csök kent se a
fal vak el szi ge telt sé gét. Eu ró pai hí rű,
ko rát meg elő ző pe da gó gi ai te vé -
keny sé gét és mód sze re it a kör nye ze -
té ben ta pasz tal tak hoz iga zít va dol -
goz ta ki. Meg győ ző dé se volt, hogy a
spi ri tu á lis tar ta lom el éré sé hez ve ze -
tő leg jobb út el en ged he tet le nül össze -
függ a két ke zi mun ká val. Hí res mon -
da ta – „Egy re lej jebb és egy re fel jebb”
– jól tük röz te hoz zá ál lá sát. 

Oberlin éle te át ívelt a Fran cia or -
szá got meg rá zó kul tu rá lis, szo ci á lis
és po li ti kai fel for du lá sok idő sza kán.
Ugyan ak kor a te rem tés mi nél pon -
to sabb meg is me ré sé re buz dí tot ta
ma gát és hí ve it egy aránt. Gyü le ke ze -
té nek tag jai iránt ér zett el kö te le -
zett sé ge ve zet te, ami kor min den te -
rü let re oda fi gyelt. Pénz ügyi se gély -
ala pot ho zott lét re a rá szo ru lók szá -
má ra, szor gal maz ta az örök be fo ga -
dást, meg ho no sí tot ta a gyógy nö vé -
nyek ter mesz té sét, az írás és ol va sás
ok ta tá sán kí vül ta ní tott ze nét, kö tést
és já ték ké szí tést a té len a he gyek kö -
zé zárt em be rek nek.

Kor tár sa i nak és fe let te se i nek zak -
la tá sa el le né re éle te vé ge fe lé az el is -
me rés is meg ada tott szá má ra: fel fi -
gyel tek ok ta tá si mód sze re i re, fi gye -
lem be vet ték és fel hasz nál ták őket a
köz ok ta tás ál la mi rend sze ré nek be -
in dí tá sa kor. 

Fe le sé gé vel ki lenc gyer me ket ne -
vel tek fel. Egy ko ri pa ró ki á ja ma mú -
ze um és ok ta tó-ne ve lő köz pont,
mely sok lá to ga tót vonz.

* * *

Tes se dik Sá mu el 1742-ben szü le tett
szlo vák apá tól és né met anyá tól Al -
ber ti ben, Pest me gyé ben, ahol édes -
ap ja azo nos né ven volt lel kész. Őt
hét éve sen vesz tet te el. A jobb meg -
él he tés ér de ké ben a csa lád Po zsony -
ba köl tö zött, ahol édes any ja kosz tos
di á ko kat fo ga dott. 

Tes se dik a gim ná zi um után há zi
ne ve lő ként dol go zott hét éven át
több pol gá ri és ne me si csa lád ban.
Hogy ren de sen meg ta nul has son ma -
gya rul is, be irat ko zott a deb re ce ni fő -
is ko lá ra. Két év után gya log ment ha -
za Po zsony ba To ka jon, Kas sán, Eper -
je sen, Lő csén, Kés már kon, Besz ter -

ce bá nyán, Kör möc bá nyán és Sel -
mec bá nyán ke resz tül, hogy gaz da gít -
sa is me re te it és ta pasz ta la ta it. 1763-
tól a né met or szá gi Er langen ben foly -
ta tott teo ló gi ai ta nul má nyo kat, emel -
lett lá to gat ta a fi lo zó fi ai, ter mé szet -
tu do má nyi elő adá so kat is, sőt or vos -
tu do mánnyal is fog lal ko zott. 

Ta nul má nyai vé gez té vel gya log
be jár ta Jé nát, Lip csét, Hal lét, Dessaut,
Pots da mot, Span daut, Char lot ten -
bur got és Ber lint. Nem csak a tu do -
mány, az egye tem, a szo ci á lis in téz -
mé nyek ér de kel ték, ha nem a tech ni -
ka vív má nyai is. 

1767-ben se géd lel kész nek hív ták
Szar vas ra. Egy év múl va lel kész lett. Öt -
ven há rom éven ke resz tül szol gált e
gyü le ke zet ben, eköz ben fej tet te ki gaz -
da sá gi el kép ze lé se it. Leg in kább ta ná -
csa i val és sa ját pél dá já val ha tott kör nye -
ze té re. Fo ko za to san ve zet te be újí tá sa -
it. Fő ként az if jak ne ve lé sét he lyez te elő -
tér be, akik fo gé ko nyabb nak bi zo nyul -
tak az új don sá gok be fo ga dá sá ra. Gon -
dot vi selt a szar va si ta ní tók jobb pe da -
gó gi ai fel ké szí té sé re, be sze rez te szá -
muk ra az új pe da gó gi ai mű ve ket. 

1779-ben Szar va son sa ját el kép ze lé -
sei sze rint ala pí tot ta meg gaz da sá gi-
üze mi in té ze tét, amely nem csak Ma -
gyar or szá gon, ha nem az egész vi lá gon
az el ső gya kor la ti-me ző gaz da sá gi is ko -
la volt. In téz mé nyé ben az írás, ol va sás,
szá mo lás, hit tan mel lett a fa ül te tést és
-ápo lást, a se lyem her nyó-te nyész tést is
meg ta ní tot ta a nö ven dé kek nek mind el -
mé let ben, mind gya kor lat ban, sőt az ál -
lat te nyész tés, a sző lé szet, a kert gaz da -
ság te rü le tén is meg kap ták az alap is me -
re te ket. Diák jai ele mi egész ség tant is ta -
nul tak, meg is mer ték az egész ség meg -
őr zé sé nek tit ka it és a be teg sé gek gyó -
gyí tá sá nak mód ja it, de a ke res ke del mi
szám tan, a föld mé rés, az ele mi épí té -
szet, a mér ta ni rajz, a me te o ro ló gia és
a köz gaz da ság kö ré be tar to zó alap ve -
tő tud ni va lók ok ta tá sa sem ma radt el. 

Tes se dik a ta ní tá si el kép ze lé seit né -

met nyel vű pub li ká ci ók ban kö zöl te,
így mód sze rei Eu ró pa-szer te is mert -
té és kö vet he tő vé vál tak.

Két fe le sé gé től szü le tett ti zen nyolc
gyer me ke kö zül csak ki lenc ér te meg
a fel nőtt kort. No ha már éle té ben szá -
mos el is me rést ka pott ha la dó szel lem -
ben vég zett mun ká já ért, kor tár sa i nak
irigy sé ge és ér tet len sé ge, sőt el len sé -
ges hoz zá ál lá sa sok ke se rű sé get és ku -
dar cot ho zott szá má ra.

* * *

A kor jel sza va – Ho ra ti us fel szó lí tá -
sa nyo mán a „Merj gon dol kod ni”
(„Sa pe re aude!”) – mel lé bát ran oda -

te het jük a „Merj cse le ked ni!” („Sa pe -
re age re!”) jel mon da tát is. Az el mé -
le ti tan tár gyak ta ní tá sa mel lett mind -
két lel kész ki emel ke dő fi gyel met
szen telt a gya kor la ti ok ta tás nak. 

A mun ká ra és a mun ká val va ló ne -
ve lés mind ket tő jük el kép ze lé se i ben
ve ze tő sze re pet ját szott. Hit ték és val -
lot ták, hogy az egyén és a kö zös ség
ér de ke össze han gol ha tó. Sze mé lyes
lel ki pász to ri ta pasz ta la ta ik alap ján
ha son ló kö vet kez te té sek re ju tot tak:
min den vé tek és bűn a tu dat lan ság -
ból ered, ezért tö re ked ni kell az em -
be rek ne ve lé sé re. Mi vel sze rin tük a
tár sa da lom és a gon dol ko dás tör vé -
nyei a ter mé szet ben van nak el rejt ve,
ezért tö re ked ni kell an nak ala po -
sabb meg is me ré sé re. A ter mé szet
meg fi gye lé se és az ott szer zett ta pasz -
ta la tok rá adá sul ja vít ják az em be rek
élet kö rül mé nye it, biz to sab bá és ki szá -
mít ha tób bá te szik meg él he té sü ket. 

Sze mé lyes pél dá juk és tan gaz da -
sá guk ered mé nye it át ad ták az ál ta luk
ve ze tett kö zös ség nek, és tag ja it ösz -
tö nöz ték az újí tá sok be ve ze té sé re. A
fe gyel me zett ke resz tény – a min den -
ha tó Is ten irá nyí tá sá val – mű kö dő,
könnyen fel fog ha tó és ér tel mez he tő
vi lá got, ren de zett vi lág egye te met
hoz hat lét re. Az „óra mű ves” Is ten
esz mé je úgy vált egy re el ter jed teb bé,
ahogy idő vel egy re gyak rab ban vál -
tak lát ha tó vá sza bá lyos rend ben mű -
kö dő ki fi no mult gé pe ze tek; ezek ha -
tá sos me ta fo rái vol tak egy lát szó la -
go san ren de zett vi lág egye tem nek.

Je an-Fréd éric Ober lin és Tes se dik
Sá mu el op ti miz mu sa, vagy is hogy az
igaz ság meg is me ré sét kö ve ti a meg va -
ló sí tás, ha tás sal volt mind ket te jük
kör nye zet ék re, de ha la dó esz mé ik sok
el len sé get, irigy sé get és gán csos ko dást
sze rez tek ne kik. Éle tük vé gén meg ada -
tott ugyan szá muk ra a szak mai el is me -
rés, de élet mű vü ket és mód sze re i ket
iga zán csak az utó kor mél tá nyol ta.

g Dr. Har ma ti Bé la Lász ló

b Rovatunknemcsupángyűjteményekismertetésének,fontosforrá-
sokbemutatásánakvagyfelmerülőszakmaikérdésekközzétételének
adhelyet,hanemazoknakazírásoknakis,amelyekkutatásieredmény-
kénttárhatókazolvasókelé.Olyanevangélikuslelkészek,alkotók,
közéletiszemélyekéletútjátisszeretnénkismertetni,akikjelentőstag-
jaivoltakegyházunknak.Jelencikkünk–azEvangélikusOrszágosMú-
zeumművészettörténészigazgatójának,dr.HarmatiBélaLászlónak
azírása–TessedikSámuel alakjátidézifel,denemönmagában,ha-
nemeurópaikortársávalpárhuzambaállítva.

Pár hu za mos el kép ze lé sek
Tes se dik Sá mu el és Je an-Fréd éric Ober lin

tHe SauruS

Rovatgazda: Kovács Eleonóra

a ma gyar or szá gi evan gé li kus egy ház 
gyűj te mé nyi ta ná csá nak pá lyá za ti fel hí vá sa

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Gyűj te mé nyi Ta ná csa pá lyá za tot
ír ki a 2014-es év re a gyü le ke ze ti gyűj te mé nyek – köny vek/könyv tá rak,
le vél tá ri és irat anyag – ré szé re. 

A pá lyá za ti ke ret összeg eb ben az év ben: 6 000 000 Ft.
A pá lyá zat cél ja: elő se gí te ni a gyü le ke ze ti gyűj te mé nyek mű kö dé sét,

ren de zé sét és ál lag meg óvá sát. 

pá lyá za ti tud ni va lók
1. A pá lyá zók kö re: evan gé li kus egy ház köz sé gek, ame lyek nem ren del -
kez nek az or szá gos gyűj te mé nyi ke ret ből tá mo ga tott szak gyűj te -
ménnyel.

2. Pá lyáz ni csak hi ány ta la nul ki töl tött űr la pon le het, amely a gyt.lu -
the ran.hu/pa lya zat cí men le tölt he tő, il let ve a Gyűj te mé nyi Ta nács el -
nö ké től, dr. Ko vács Ele o nó rá tól igé nyel he tő: tel.: 20/430-5980, e-mail: ele -
o no ra.ko vacs@lu the ran.hu

3. A pá lyá zat pos tá ra adá sá nak ha tár ide je: 2014. áp ri lis 3.
A ki töl tött űr la pot a gör dü lé ke nyebb ad mi niszt rá ció ér de ké ben köz -

vet le nül a Gyűj te mé nyi Ta nács el nö ké nek cí mé re kér jük vissza kül de ni:
Ko vács Ele o nó ra, 8000 Szé kes fe hér vár, Ko ro ná zó tér 1.

Ha tár időn túl ér ke zett pá lyá za to kat nem fo ga dunk el.
4. A be nyúj tott pá lyá za tok el bí rá lá sá ról a nyer tes pá lyá zó kat áp ri lis 25-

ig ér te sít jük.
5. A pá lyá zat meg va ló sí tá sá nak ide je: 2014. áp ri lis 25. – 2014. de cem -

ber 15.
6. Ha a gyü le ke zet több té má ra is pá lyá zik, min den egyes té má hoz (pá -

lyá za ti al pont hoz) kü lön űr la pot kell ki töl te nie.
7. A meg pá lyá zott összeg hez ön részt kell biz to sí ta ni. Ez va la mennyi

pá lyá za ti té má nál 25%.
8. Nem pá lyáz hat nak azok a gyü le ke ze tek, ame lyek 2008–2012-ben

nem küld ték vissza az or szá gos gyűj te mé nyi fel mé rés kér dő íve it, vagy
nem szá mol tak el ko ráb bi pá lyá za tuk kal.

9. Min den pá lyá zó a pá lyá zás té nyét, té má ját tu das sa egy ház me gyé -
jé nek gyűj te mé nyi elő adó já val. 

10. El szá mo lás: az el nyert összeg ről és az el vég zett mun ká ról 2014. de -
cem ber 20-ig kell el szá mol ni, az el szá mo lás hoz mel lé kel ni kell:

– az el vég zett mun kák kal kap cso la tos be szá mo lót és a gyü le ke zet ne -
vé re ki ál lí tott szám lák hi te le sí tett má so la tát;

– a köny vek ről és/vagy az irat anyag ról ké szült jegy zé kek má so la tát,
il let ve a szá mí tó gé pes táb lá za tot a pá lyá zat ban elő ír tak sze rint;

– a be szer zett esz kö zök kel, tár gyak kal kap cso la tos, a gyü le ke zet ne -
vé re ki ál lí tott szám lák hi te le sí tett má so la tát.

A be szá mo ló val kap cso la tos rész le tes tud ni va lók a tá mo ga tá si szer -
ző dés ben sze re pel nek.

Ha a pá lyá zó a ka pott összeg ről nem szá mol el, a tel jes össze get vissza
kell utal nia a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház szám lá já ra, és a kö vet -
ke ző há rom év ben nem pá lyáz hat.

pá lyá za ti té mák
• 1. Ren de zés és fel dol go zás
Hely be li szak em be rek, gyűj te mé nyi elő adók vagy az or szá gos gyűj te -
mé nye ken ke resz tül kért szak em ber ál tal el vég zett mun ka dí já ra le het
pá lyáz ni. (Szám lás és meg bí zá si szer ző dé ses ki fi ze tés egy aránt le het -
sé ges.)

1. a) A gyü le ke zet köny ve i ről lel tár ké szí té se: a köny vek be pe csé te lé -
se, lel tá ri szám mal va ló el lá tá sa, lel tár könyv be va ló be írá sa és jegy zék
ké szí té se Open Offi ce Calc vagy Mic ro soft Ex cel táb lá zat ban.

Pá lyáz ni le het 200 könyv nél na gyobb mennyi ség fel dol go zá sá hoz szük -
sé ges mun ka díj ra: meg bí zá si díj ra és an nak já ru lé ka i ra vagy szám lás ki -
fi ze tés re. A meg pá lyáz ha tó összeg max. brut tó 150 000 Ft + ön rész 25%.

1. b) A gyü le ke zet le vél tá ri és/vagy irat anya gá nak ren de zé se: az ira -
tok ren de zé se az Evan gé li kus Or szá gos Le vél tár ál tal jó vá ha gyott és a Gyűj -
te mé nyi Ta nács ál tal köz zé tett ren de zé si el vek alap ján, az ira tok jel zetelé -
se (a cso mók/dosszi ék/kö te tek sor szám mal va ló el lá tá sa); cso ma go lás
(dosszi é ba, kö p persza lag gal át kö tés – nyi tott pol con tá ro lás ese tén do -
bo zo lás); le vél tá ri jegy zék ké szí té se szö veg szer kesz tő vel az irat egy sé gek
szám sor rend jé ben (a fon to sabb ira tok ról da rab szin tű jegy zék).

Pá lyáz ni le het mun ka díj ra: meg bí zá si díj ra és an nak já ru lé ka i ra vagy
szám lás ki fi ze tés re. A meg pá lyáz ha tó összeg max. brut tó 200 000 Ft +
ön rész 25%.

• 2. Ál lag meg óvás, ál lo mány vé de lem
2. a) A gyü le ke zet mu ze á lis ér té kű köny ve i nek res ta u rá lá sa
A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell a szak res ta u rá to ri ár aján la tot, amely -

nek be szer zé sé ben az Evan gé li kus Or szá gos Könyv tár se gít. E-ma il jük:
konyv tar@lu the ran.hu

A meg pá lyáz ha tó összeg max. brut tó 200 000 Ft + ön rész 25%.
2. b) A gyü le ke zet mű tár gya i nak res ta u rá lá sá ra
A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell a szak res ta u rá to ri ár aján la tot, amely -

nek be szer zé sé ben az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um se gít. E-ma il jük:
eom@lu the ran.hu

A meg pá lyáz ha tó összeg max. brut tó 400 000 Ft + ön rész 25%.
2. c) A gyü le ke zet köny ve i nek és/vagy le vél tá ri/irat anya gá nak és/vagy

mű tár gya i nak biz ton sá gos meg őr zé sét se gí tő esz kö zök be szer zé se, be ru -
há zás (pl. ri asz tó, zár, zár ha tó szek rény, tűz biz tos szek ré nyek, le vél tá ri
és könyv do bo zok, te rí tők tá ro lá sá ra al kal mas hen ge rek).

Az esz köz be szer zé si pá lyá zat hoz ár aján lat csa to lá sát is kér jük.
A meg pá lyáz ha tó összeg max. brut tó 200 000 Ft + ön rész 25%.

ál lás hir de tés óvó nők nek
Sze re tet tel vá runk két pá lya kez dő óvó nőt evan gé li kus óvo dánk ba Vár -
pa lo tá ra. Ér dek lőd ni le het a ker ovi@fre e mail.hu e-mail cí men és Las -
su Ta más né óvo da ve ze tő nél a 20/824-9455-ös mo bil szá mon.

h i r d e t é s
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A ho doši (Szlo vé nia) gyü le ke zet szá -
má ra na gyon fon tos év az idei, hi szen
2014-ben ün nep li új ra ala ku lá sá nak
két száz har min ca dik év for du ló ját. Az
el len re for má ció után a tü rel mi ren de -
let nek kö szön he tő en vissza kap ta ja va -
it, és új ra el kez dőd he tett a gyü le ke zet -
épí tés. Az el ső anya köny vi be jegy zé -
sek is ezekre az évekre da tál ha tók. 

Fon tos sze rep pel bír a két nyel vű egy -
há zi élet ben Ho doš, hi szen a kör nye -
ző fal vak ban élő ma gya rok és szlo vé -
nek hét ről hét re itt gyűl nek össze. 

A Mu ra vi dék leg na gyobb két nyel vű
gyü le ke ze té nek szá mít a ho doši, an nak
el le né re, hogy ma gya rul be szé lő lel ké -
szük 1977 óta nin csen. Je len leg négy -
száz lel ket szám lál a kö zös ség a hoz zá
tar to zó szór vány te le pü lé sek kel együtt.

A fa lu szá mít Szlo vé nia leg észa -
kibb pont já nak. A ma gyar ha tár men -
tén fek szik, kö ze pén egy kor az Ár pád-
ko ri, fá ból ké szült Szent And rás-temp -
lom állt. Ez 1824 kö rül le égett, majd
rom ba dőlt. Ma a köz ség ben élő, több -
sé gük ben evan gé li kus hí vek az 1838 és
1842 kö zött fel épí tett evan gé li kus
temp lom ban ta lál nak lel ki nyu gal mat.
Az épü let fes tői kör nye zet ben áll, tor -
nya büsz kén ma ga so dik a há zak fö lé. 

Eb ben az idő szak ban nem csak az új
temp lom, de a Mu ra vi dék má so dik
evan gé li kus is ko lá ja is fel épült. Egé szen
1925-ig csak ma gyar nyel ven folyt az ok -
ta tás a ho doši is ko lá ban. Ek kor ér ke zett
az el ső két nyel vű ta nár a te le pü lés re. 

Kü lön le ges szá lak fű zi össze a ho -
doši evan gé li kus sá got és az eszé ki
pün kös dis ta teo ló gi át, ugyan is az
1990-es évek be li dél szláv há bo rú ide -
jén a fa lu temp lo ma nyúj tott me ne dé -
ket az egye te mis ták nak és a pro -
fesszo rok nak. Az óta is élő kap cso lat
van a két kö zös ség kö zött. 

A je len le gi lel kész, Vi li Kerč mar
már több mint har minc éve szol gál a hí -
vek kö zött. Mi vel csa lád já val egy má -

sik te le pü lé sen él, a pa ró ki át a gyü le ke -
zet if jú sá gi tá bor hellyé ala kí tot ta, mely
le he tő sé get ad if jú sá gi, gyer mek-, kon -
fir man dus- és két nyel vű prog ra mok
meg szer ve zé sé re. Mint egy öt ven fő
be fo ga dá sá ra al kal mas, a kör nyék is iga -
zán meg fe le lő az el csen de se dés re.

g�Andrejek-Györfi Judit 

iS ten tiSz te let-kÖz ve tí téS a du na te le ví zi ó Ban

Be mu tat ko zik a Ho doši
Evan gé li kus Egy ház köz ség

evan gé li kus
is ten tisz te let 
a du na 
te le ví zi ó ban 
Már ci us 30-án,
böjt 4. va sár nap -

ján (La eta re) 11 órá tól is ten tisz -
te le tet köz ve tít a Du na Te le ví zió
a szlo vé ni ai ho doši evan gé li kus
temp lom ból. Igét hir det dr. Fa -
bi ny Ta más, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház Észa ki Egy -
ház ke rü le té nek püs pö ke.

h i r d e t é sistentiszteleti rend • 2014. március 23.
Böjt 3. vasárnapja (Oculi). Liturgikus szín: lila. 
Lekció: Ef 5,1–9; 1Kir 19,1–8. Textus: Jn 1,35–40. Énekek: 188/370., 416.

Budavár,I.,Bécsikaputér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német) Johannes Erlbruch;
de. 11. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; du. 6. Bence Imre; Fébé,II.,Hűvösvölgyiút193.
de. fél 10.; Sarepta,II.,Modoriu.6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút,
II.,Ördögároku.9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer,III.,
Mezőu.12. de. 10. Donáth László; Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér de. 10. Bálintné
Var sá nyi Vilma; Újpest,IV.,LebstückM.u.36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás;
Deáktér,V.,Deáktér4. de. 9. (úrv.) Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv.) Smidéliusz Gábor;
du. 6. (úrv., Megálló nevű ifjúsági istentisztelet) Kendeh K. Péter; Fasor,VII.,Vá-
rosligetifasor17. de. fél 10. (angol nyelvű, úrv.) Pelikán András; de. 11. (úrv., szuplikáció)
Sán ta József; Józsefváros,VIII.,Üllőiút24. de. fél 11. Románné Bolba Márta; VIII.,
Rákócziút57/a de. 10. (szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII.,KarácsonyS.u.
31–33. de. 9. Románné Bolba Márta; Ferencváros,IX.,Gátu.2.(katolikustemp-
lom) de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás; Kőbánya,X.,Kápolnau.14. de.
10. Benkóczy Péter; Kelenföld,XI.,Bocskaiút10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de.
fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád; du. 6. (vespera) dr. Blázy Árpádné; XI.,Németvölgyi
út138. de. 9. dr. Blázy Árpádné; XI.,Egyetemiésfőiskolaigyülekezet,Magyartu-
dósokkrt.3. du. 6. (úrv.) Szántó Enikő; Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24.
de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; Budahegyvidék,XII.,KékGolyóu.17. de. 10.
(úrv.) Keczkó Szilvia; Angyalföld,XIII.,KassákLajosu.22. de. 10. Grendorf Péter;
Zugló,XIV.,Lőcseiút32. de. 11. (úrv., szuplikáció) Németh Gábor; XIV.Gyarmat
u.14. de. fél 10. (szuplikáció) Németh Gábor; Pestújhely,XV.,Templomtér de. 10.
(úrv.) Szabóné Mátrai Marianna; Rákospalota,XV.,Juhosu.28.(kistemplom) de.
10. (szuplikáció) Hajduch-Szmola Patrik; Rákosszentmihály,XVI.,Hősöktere10–
11. de. 10. Széchey Béla; Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46. de. fél 11. (szuplikáció) Pápai
Attila; Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24. de. 9. (szuplikáció) Pápai Attila; Árpádföld,
XVI.,Menyhértu.42.(reformátustemplom) du. 3. (szuplikáció) Pápai Attila; Rá-
koshegy,XVII.,Tessediktér de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr,XVII.,Pesti
út111. de. fél 11. Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146. de. 9. Darvas
Ani kó; Rákosliget,XVII.,GózonGy.u. de. 11. Darvas Anikó; Pestszentlőrinc,XVIII.,
Kossuthtér3. de. 10. (úrv.) Győri Gábor Dávid; Pestszentimre,XVIII.,Rákóczi
út83.(reformátustemplom) de. 8. Győri Gábor Dávid; Kispest,XIX.,Templom
tér1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX.,Hungáriaút37. de. 8. Széll Éva; Pesterzsébet,XX.,
AdyE.u.89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel,XXI.,Deáktér de. fél 11. Zólyomi
Má tyás; Budafok,XXII.,Játéku.16. de. 10. Hokker Zsolt; Budakeszi,Főút155.
(gyülekezetiterem) de. fél 10. dr. Lacknerné Puskás Sára; Budaörs,Szabadságút
75. de. 10. Endreffy Géza; Pilisvörösvár(reformátustemplom) du. 2. (úrv.).

Összeállította: Balla Mária

A 19. szá zad vé gén a rob ba nás sze rű -
en fej lő dő du a lis ta Ma gyar or szá -
gon – ál la mi sze rep vál la lás nél kül is
– sor ra jöt tek lét re az újabb és újabb
egy há zi és ma gán-csil lag vizs gá lók. A
ma a Pest me gyei Kar tal kül te rü le -
té nek szá mí tó Kis kar ta lon a he ré nyi
(ma Szom bat hely kül te rü le -
te) Got hard fi vé rek pél dá ját
kö vet ve 1884-ben lé te sült
ob szer va tó ri um. Ala pí tói és
tu laj do no sai a csil la gá szat
iránt ér dek lő dő Pod ma nicz -
ky Gé za, va la mint fe le sé ge, a
re for má tus val lá sú De gen -
feld-Schom berg Ber ta gróf nő
vol tak. A ter ve ket az ob szer -
va tó ri um épí té si fo lya ma tot
in du ká ló, utóbb ógyal lai ma -
gáncsil lag dá ját az ál lam ra
ha gyo má nyo zó Kon koly-The -
ge Mik lós ké szí tet te. 

A csil lag vizs gá ló fő pro fil -
ját a boly gó meg fi gye lé sek je -
len tet ték, de szer ződ te tett
meg fi gye lői – ak ko ri ter mi -
nus sal ob szer vá to rai – más
ész le lé si ágak kal is fog lal -
koz tak. Kis kar tal ne vé hez fű -
ző dik a Tej út rend sze ren kí -
vü li el ső, az And ro me da-ga -
la xis ban 1885-ben fel lán golt
szu per nó va füg get len fel fe de -
zé se: De gen feld-Schom berg
Ber tát má ig szá mon tart ja a csil la gá -
sza ti szak iro da lom. 

Az ob szer va tó ri um ban egy 18 cen -
ti mé te res Co oke-ref rak tor, to váb bá
né hány ki sebb táv cső és meg fi gye lé -
si se géd esz köz tel je sí tett szol gá la tot.

A szer ződ te tett csil la gá szok közt ott
ta lál juk a kor szak ne ves tu dó sa it,
Kö ves li ge thy Ra dót és Stei ner La jost,
gya kor nok ként a je les is me ret ter -
jesz tő írót, Sztró kay Kál mánt. To váb -
bá olyan kö zép is ko lai ok ta tó kat –
Wo na szek An tal lal kezd ve a sort –,

akik a fa so ri tu dós ta ná rok hoz ha son -
ló an nem elé ged tek meg az óra adás -
sal, ha nem a tu do má nyok mű ve lé sé -
ben ma guk is élen jár tak.

A csil lag vizs gá ló kö zel négy év ti -
ze den át, 1922-ig mű kö dött. 

Pod ma nicz ky bá ró 1923. au gusz -
tus 26-án Kis kar ta lon hunyt el. A
bár óné a fő mű szert az ógyal lai csil -
lag vizs gá ló jog utód já nak, a sváb he -
gyi ob szer va tó ri um nak ado má nyoz -
ta. (Ma MTA Csil la gá sza ti és Föld -
tu do má nyi Ku ta tó köz pont Kon koly-
The ge Mik lós Csil la gá sza ti In té zet.)

De gen feld-Sc hom berg Ber ta 1928.
már ci us 27-i ki skar ta li el huny tát
kö ve tő en a kas tély har minc öt ezer
kö te tes könyv tá ra az örö kös, De gen -
feld Pál gróf jó vol tá ból a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház bir to ká ba
ke rült, a csil la gá sza ti szak iro da lom,
va la mint a múlt lát vá nyos csil la gá -

sza ti ese mé nye i ről me sé lő
ész le lő nap lók a táv csö vet
kö vet ve a csil la gá sza ti in té -
zet be. 

Az ob szer va tó ri um már
nem áll. Az el múlt évek ben
a kas tély egyik meg ma radt
és idő köz ben fel újí tott mel -
lék épü le tét kon fe ren cia-
köz pont ként hasz no sí tot -
ták. Az idő köz ben le zárt
park és a kas tély nak ti tu lált
mel lék épü let mai funk ci ó já -
ról a hely be li elöl já rók nak
sincs pon tos in for má ci ó -
juk, a va la mi ko ri bir tok né -
met be fek te tő ke zén vár ja
sor sá nak jobb ra for du lá sát.
A bib li o té ka és pa zar bú tor -
za ta az Ül lői út 24. szám
alat ti Evan gé li kus Or szá gos
Könyv tár mu ze á lis gyűj te -
mé nyét ké pe zi. 

A je len kor ma gyar csil la -
gá sza i nak ku ta tá si ered -
ménye it és név ja vas la ta it fi -
gye lem be vé ve az er re hi va -

tott Nem zet kö zi Csil la gá sza ti Unió
a 117 711-es szá mú kis boly gót De -
genfeld, a 117 712-est Pod ma nicz ky, a
117 713-ast Kö ves li ge thy, a 117 714-est
Kis kar tal név vel il let te.

g Re zsa bek Nán dor

Pod ma nicz ky gé za, 
a tu do mány pár to ló fő ne mes

b Százhetvenötesztendeje,1839.március26-ánAszódonszületettatu-
dománypártoló evangélikus főnemes, aszódi és podmanini báró
PodmaniczkyGéza. Esorokírójaazáltalacsillagászattörténetiszem-
pontbólévekótakutatottkiskartalimagánobszervatóriumtörténe-
ténekrövidbemutatásávaltisztelegaföldbirtokos,afőrendiháziörö-
köstag,aMagyarTudományosAkadémiatiszteletbelitagjaelőtt.

par la men ti ál lam tit kár 
a ke resz tény ér tel mi sé gi fó ru mon

A Ke resz tény Ér tel mi sé gi Fó rum kö vet ke ző al kal mán a bu da hegy vi dé -
ki evan gé li kus temp lom ban (Bu da pest XII. ker., Kék Go lyó u. 17.) már -
ci us 24-én, 18.30-kor A kor mány csa lá do kat és nyug dí ja so kat se gí tő in -
téz ke dé sei cím mel dr. Fó nagy Já nos nak, a Nem ze ti Fej lesz té si Mi nisz té -
ri um par la men ti ál lam tit ká rá nak elő adá sa hang zik el.
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Mint egy öt mil lió év vel ez előtt azon a
na pon is szo kott ké pét mu tat ta a táj.
Lan gyos nap sü tés szán tot ta vé gig a
mo csa ras te rü le tek kel szab dalt, ho mo -
kos sík sá got. Kis tes tű ra ga do zók
por tyáz tak unot tan táp lá lék után ku -
tat va, vagy ép pen be hú zód tak a bok -
rok, cser jék alá, eset leg a ki sebb-na -
gyobb sós ta vak zsom bé kos part ján
áll tak les ben da go nyáz ni, in ni ér ke ző,
könnyű pré dá nak ígér ke ző nö vény -
evők re vár va. Időn ként ro var ra jok
lep ték el az ala csony nö vé sű fá kat, le -
rág va ró luk min dent, ami zöld, s mi -
kor kis vár tat va to vább áll tak, már csak
a csu pa szon me re de ző ágak ma rad tak,
s árul kod tak a pusz tí tás ról. Ta lán
csak az ap ró ter me tű rág csá lók vol -
tak vi szony la gos biz ton ság ban,
hi szen ők a pu ha ho mo kos, agya -
gos ta laj ban könnyen ta lál tak me -
ne dé ket föld alat ti vá ra ik ban. 

Ek kor azon ban szo kat lan do log
tör tént. Halk mo raj lás sal kö szön -
tött be a reg gel, s a föld időn ként
meg re me gett. 

Az ál lat se reg le ten nyug ta lan ság
lett úr rá. Za va ro dot tan ro han gál -
tak föl s alá, a nős té nyek pe dig ki -
csi nye i ket pró bál ták vé del mez ni
a lát ha tat lan, is me ret len el len -
ség gel szem ben. 

A mo raj lás egy re erő sö dött, s
a vissza-vissza té rő ráz kó dás fá kat
dön tött ki a he lyük ből. Egyik-má sik
tó ból hir te len el il lant a víz a fe né ken
fel tá ru ló nyí lá son át, s ver gő dő ha lak
ma rad tak az isza pos me der ben. 

A tá vol ban egy szer csak ék te len si -
ví tás sal meg je lent egy gőz osz lop.
Az ég be tö rő je len ség fel tű né se után
több he lyen is ké nes gáz fel hők sza -
ba dul tak ki kö röt te a föld ből, meg -
mér gez ve min den élő lényt, amely a
kö zel ben ma radt. Bár ilyen ből már
nem sok akadt. Ösz tö nük azt súg ta:
el in nen! Csa pa tok ba ve rőd ve me ne -
kült va la mennyi. Ősi el len sé gek fu -
tot tak egy más mel lett, meg érez ve a
he lyes irányt. S va ló ban min den
okuk meg volt a me ne kü lés re! 

A fel tö rő for ró víz gőz osz lo pok
mel lett ki sebb-na gyobb rob ba ná sok
je lez ték, hogy meg ál lít ha tat la nul
meg kez dő dött a vul kán ki tö rés. Elő -
ször por, gőz és gá zok tör tek fel az ad -
dig nyu godt te rü let szét ha sadt ta la -
já ból, majd tü zes csep pek lö vell tek ki,

meg vi lá gít va a por tól el sö té tült ég bol -
tot. Ké sőbb na gyobb lá va da ra bok,
bom bák re pül tek a le ve gő be az ék te -
len zaj ban. Ököl nyi, lab dá nyi iz zó lá -
va da ra bok hul lot tak alá, míg vé gül
for tyog va, ro baj lá sok és sű rű füst kí -
sé re té ben meg je lent a lá va, tü zes
kő ze tet és kén sza gú fel hőt okád va a
fel szín re. Min den szer ves anyag el -
pusz tult a las san emel ke dő hegy
kör nye ze té ben. 

Több év telt el így, mi köz ben hol
job ban, hol ke vés bé tom bol tak az ele -
mek, ám vé gül ki fá rad ni lát szott a
ter mé szet, s las san csil la pod ni kez -
dett a ki tö rés. Alább ha gyott a tü zes

bom bák ki lö vel lé se, s a lá va fo lyam -
nak is el fo gyott az után pót lá sa. A vul -
kán szép las san be szün tet te mű kö dé -
sét, majd né hány év ti zed alatt ki hűlt
és meg szi lár dult a fel szín re ke rült
anyag. Az ar ra re pü lő ős ma da ra kat
pe dig már csak a sík ság ból ki emel ke -
dő cson ka kúp em lé kez tet te az egy -
ko ri ka tak liz má ra.

Az tán el rö pült az idő. Fe le dés be
me rült a geo ló gu sok ál tal plio cén nak
ne ve zett kor, a né hány év mil lió múl -
va itt meg te le pe dett em be rek pe dig
te le pü lé se ket ala pí tot tak, s az egyi -
ket Cell dö mölk nek ne vez ték el. Az itt
élők az óta is nagy tisz te let tel te kin -
te nek a vá ros mel lett ma ga so dó,
rom ja i ban is im po záns meg je le né sű
Ság hegy re, az egy ko ri ba zalt vul kán
ma is lát ha tó ma rad vá nyá ra. 

A so ká ig bá nya üzem ként is mű kö -
dő te rü let ké sőbb ter mé szet vé del mi
vé dett sé get ka pott, és tu risz ti kai
köz pont tá ala kult. Mú ze u má ban ma
is meg te kint he tő a hí res Eöt vös-in -

ga egyik mű kö dő ké pes pél dá nya.
1934-ben fel avat ták a hegy te te jén
ma ga so dó Tri a non-ke resz tet, amely
már messzi ről lát ha tó an em lé kez tet
tör té nel münk e szo mo rú ese mé nyé -
re. A ké tez res évek kö ze pén el ké szült

a Vul kán gyógy- és él mény für dő,
amely iga zi tu ris ta csa lo ga tó att -
rak ci ó vá vált, majd 2013 ta va szán
meg nyi tot ták a Vul kán há zat.

Az ér de kes épí té sze ti meg ol dá -
so kat al kal ma zó épü let új sze rű
szem lé let tel, in ter ak tív ele mek
se gít sé gé vel mu tat ja be, mi lyen le -
he tett ez a te rü let az ak tív vul ká -
nos ság ide jén. Ám a ter mé szet tu -
do má nyok iránt ér dek lő dők en nél
tá gabb te rü let tel is mer ked het -
nek meg lá to ga tá suk so rán, hi szen
tá jé ko zód hat nak a Nap rend szer
boly gó i nak ku ta tá sá ról, és szám -
ta lan ér de kes sé get tud hat nak meg
a Föld ta lán leg kü lön le ge sebb,

leg ér de ke sebb, leg lát vá nyo sabb, egy -
ben leg rej té lye sebb ter mé sze ti je len -
sé ge i ről, a tűz há nyók ról. A ve tí tő ben
pe dig lé leg zet el ál lí tó kép so ro kat lát -
hat nak a vi lág nagy vul ká ni ka taszt -
ró fá i ról. 

A Ke me nes Vul kán park lá to ga tó -
köz pont több szin tes, mint egy ezer
négy zet mé te res, kor sze rű en fel sze -
relt, aka dály men te sí tett épü le te szá -
mos él ményt kí nál az ér dek lő dők nek. 

Sé tál ni a má ra már kul túr táj já fej -
lő dött haj dan volt vul kán te rü le tén,
fel ke res ni a kör nyék lát ni va ló it és ne -
ve ze tes sé ge it – gaz dag él ményt nyújt -
hat ki rán du ló gyü le ke ze tek, osz tá lyok
ré szé re. Az út ter ve zé se kor ér de -
mes fel ven ni a kap cso la tot a lá to ga -
tó köz pont mun ka tár sa i val, akik kü -
lön bö ző tú ra út vo na la kat és ked vez -
mé nye ket tud nak aján la ni. Az in téz -
mény már ci us 20-ától no vem ber 31-
éig kedd től va sár na pig, na pon ta 10
órá tól lá to gat ha tó.

g Gyar ma ti Gá bor

Ahol a föld bel se je a fel szín re öm lött
Ki rán du lás a Cell dö mölk mel let ti Ság he gyen
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Üz enet az ar ar átról

Rovatgazda: Pelok Zita
ararat@lutheran.hu

meg úju ló ener gia for rás sal kom bi nált 
épü let ener ge ti kai kor sze rű sí tés eger ben

Az Eg ri Evan gé li kus Egy ház köz ség több mint 8 mil lió fo rin tot nyert az Új Szé che nyi terv Kör -
nye zet és ener gia ope ra tív prog ram já ban (KE OP). Az összes sé gé ben 12 mil li ós pro jekt le -
he tő sé get adott az Eg ri Evan gé li kus Egy ház köz ség lel ké szi hi va ta lá ban a fű tés, a hi deg- és
me leg víz-el lá tás rend sze ré nek kor sze rű sí té sé re, nap kol lek to ros rend szer ki ala kí tá sá ra,
nap ele mek fel sze re lé sé re. 

Az épü let ener ge ti kai té nye zői már nem vol tak meg fe le lő ek, a fű té si, il let ve a hi deg- és
me leg víz-el lá tá si rend sze re nem tett ele get a kor el vá rá sa i nak, nyí lás zá rói és fény for rá sai má -
ra el avult tá vál tak.

A pro jekt ke re té ben nap ele mes rend szert épí tet tek ki, a fű té si, a hi deg- és me leg víz-el -
lá tá si rend szert tel je sen fel újí tot ták, nap kol lek to rok kal se gít ve mű kö dé sü ket. Sor ke rült a
fö dém és a lá ba zat utó la gos szi ge te lé sé re, va la mint a nyí lás zá rók cse ré jé re is. A ré gi vi lá gí -
tó tes te ket új, ener gia ta ka ré kos da ra bok ra cse rél ték.

A pro jekt el sőd le ges cél cso port ját az Eg ri Evan gé li kus Egy ház köz ség dol go zói és gyü le ke ze ti
tag jai al kot ják. A pro jekt kör nye ze ti ha tás te rü le te azon ban nem csak az érin tett in gat lan ra ter -
jed ki, ha nem az el ér ni kí vánt in di ká tor ér té kek kel köz vet ve az egész or szág ener gia el lá tá sá nak
biz ton sá gát és ver seny ké pes sé gét ja vít ja, a kör nye ze ti ál la pot meg őr zé sét ér dem ben szol gál ja.

A pro jekt az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val, az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap társ -
fi nan szí ro zá sá val va ló sult meg.

Eg ri Evan gé li kus Egy ház köz ség • 3300 Eger, Vö rös mar ty M. út 28. 
eger.evan ge li kus.egy haz@gmail.com
ujsz ec he nyi terv.gov.hu

meg úju ló ener gia for rás sal kom bi nált 
épü let ener ge ti kai kor sze rű sí tés rá ba szent and rá son

A Rá ba szent and rá si Evan gé li kus Egy ház köz ség több mint 9 mil lió fo rin tot nyert az Új Szé che -
nyi terv Kör nye zet és ener gia ope ra tív prog ram já ban (KE OP). Az összes sé gé ben 16 mil li ós pro -
jekt le he tő sé get adott a Rá ba szent and rá si Evan gé li kus Egy ház köz ség lel ké szi hi va ta lá ban, gyü -
le ke ze ti ter mé ben és temp lo má ban a fű tés, a hi deg- és me leg víz-el lá tás rend sze ré nek kor sze -
rű sí té sé re, nap kol lek to ros rend szer ki ala kí tá sá ra, nap ele mek fel sze re lé sé re. 

Az épü le tek ener ge ti kai té nye zői már nem vol tak meg fe le lő ek, a fű té si, il let ve a hi deg- és
me leg víz- el lá tá si rend sze rük nem tett ele get a kor el vá rá sa i nak, nyí lás zá ró ik és fény for rá -
sa ik má ra el avult tá vál tak.

A pro jekt ke re té ben nap ele mes rend szert épí tet tek ki, a fű té si, a hi deg- és me leg víz-el -
lá tá si rend szert tel je sen fel újí tot ták, nap kol lek to rok kal se gít ve mű kö dé sü ket. Sor ke rült a
fö dém és a lá ba zat utó la gos szi ge te lé sé re, va la mint a nyí lás zá rók cse ré jé re is. A ré gi vi lá gí -
tó tes te ket új, ener gia ta ka ré kos da ra bok ra cse rél ték.

A pro jekt el sőd le ges cél cso port ját a Rá ba szent and rá si Evan gé li kus Egy ház köz ség dol go zói és gyü -
le ke ze ti tag jai al kot ják. A pro jekt kör nye ze ti ha tás te rü le te azon ban nem csak az érin tett in gat lan -
ra ter jed ki, ha nem az el ér ni kí vánt in di ká tor ér té kek kel köz vet ve az egész or szág ener gia el lá tá sá -
nak biz ton sá gát és ver seny ké pes sé gét ja vít ja, a kör nye ze ti ál la pot meg őr zé sét ér dem ben szol gál ja.

A pro jekt az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val, az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap társ -
fi nan szí ro zá sá val va ló sult meg.

Rá ba szent and rá si Evan gé li kus Egy ház köz ség • 9316 Rá ba szent and rás, Kos suth L. u. 32.
ta mas.var ga@lu the ran.hu
raba szent and ras.lu the ran.hu • ujsz ec he nyi terv.gov.hu
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in téz mény ve ze tői pá lyá za tok
A pá lyá za tot meg hir de tő szerv: Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE).

1. meg hir de tett mun ka hely: Ka ti ca bo gár Evan gé li kus Né met Nem ze -
ti sé gi Óvo da (OM azo no sí tó: 201479), 5650 Me ző be rény, Lu ther u. 9. –
óvo da ve ze tő

2. meg hir de tett mun ka hely: Szent end rei Evan gé li kus Ze nei Óvo da (OM
azo no sí tó: 201591), 2000 Szent end re, Pan nó nia u. 40. – óvo da ve ze tő

Az in téz mény ve ze tői mun ka kör, meg bí zás be töl té sé hez szük sé ges is ko lai
vég zett sé gek, ké pe sí té sek, egyéb fel té te lek: az adott ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mény ben pe da gó gus-mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges fel ső fo kú is ko lai
vég zett ség és szak kép zett ség • az 1. sz. mun ka hely re: né met nem ze ti sé gi
óvo da pe da gó gu si ok le vél [Knt. 67. § (3)] • pe da gó gus-szak vizs ga ke re té -
ben szer zett in téz mény ve ze tői szak kép zett ség • leg alább öt év pe da gó -
gus-mun ka kör ben szer zett szak mai gya kor lat • leg alább öt év evan gé li -
kus egy ház köz sé gi tag ság • evan gé li kus kon fir má ció, lel ké szi aján lás.

Jut ta tá sok, il let mény, pót lék, egyéb
• A meg bí zás kez de te: 2014. au gusz tus 1. • A meg bí zás 5 évi idő tar -

tam ra szól. • A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: az Ok ta tá si és Kul -
tu rá lis Köz löny ben tör té nő meg je le nés től szá mí tott 30 nap. • A pá lyá -
zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2014. jú ni us 30. • Jut ta tá sok a Köz al kal ma -
zot tak jog ál lá sá ról szó ló tör vény sze rint.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: a pá lyá za ti fel té te lek ben elő ír tak tel -
je sü lé sé ről szó ló iga zo lá so kat • ön élet raj zot és rész le tes szak mai élet raj -
zot • az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó szak mai prog ra mot és a szak -
mai hely zet elem zés re épü lő fej lesz té si el kép ze lé se ket • lel ké szi aján lást
a gyü le ke ze ti lel kész től.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell: a pá lyá zó je len le gi mun ka he lyét, be osz -
tá sát iga zo ló do ku men tu mo kat • ér vé nyes (há rom hó nap nál nem ré geb -
bi) er köl csi bi zo nyít ványt • kon fir má ci ói em lék lap hi te les má so la tát vagy
a kon fir má ció iga zo lá sát.

Fel vi lá go sí tás a rész le tes pá lyá za ti fel té te lek ről: MEE Or szá gos Iro da
Ne ve lé si és Ok ta tá si Osz tály, 1085 Bu da pest, Ül lői út. 24.; Var ga Már -
ta osz tály ve ze tő, tel.: 1/429-2035.

A pá lyá zat cím zé se: MEE Or szá gos Iro da Ne ve lé si és Ok ta tá si Osz -
tály, Var ga Már ta, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.

A bo rí ték ra ír ják rá: „In téz mény ve ze tői pá lyá zat” és a meg pá lyá zott
in téz mény ne vét.

vá ló há ló nyá ri tá bor 2014 – is ten nek át adott élet
Nem csak el vál tak nak…

Az El lel Mi nis t ri es Ma gyar or szág jú li us 21–27. kö zött Őr bottyán ban Vá -
ló há ló nyá ri tá bort szer vez. Fő elő adó: Monty Tay lor lel kész, Sza bad Evan -
gé li u mi Gyü le ke zet. Rész vé te li díj: 27 000 fo rint hat éj sza ká ra tel jes el -
lá tás sal, sa ját ágy ne mű vel. Rész le tek: va lo ha lo.hu

Je lent kez ni Paksy Ma ri annál le het jú ni us 30-ig a paksy.ma ri ann@gmail.com
cí men. A je lent ke zés 10 000 Ft elő leg nek az Ali ansz Ma gyar Evan gé li u mi Szö -
vet ség szám lá já ra – OTP Bank, 11706016-20464132 – tör té nő be fi ze té sé vel
vá lik ér vé nyes sé. A meg jegy zés ro vat ba kér jük fel tün tet ni: Vá ló há ló tá bor.

nyug dí jas pap nék és pap nők or szá gos ta lál ko zó ja
„Add, há za mat jól el ren dez zem” cím mel nyug dí jas pap nék és pap nők or szá -
gos ta lál ko zó ját tart juk áp ri lis 5-én 9.30-tól a Pesti Evan gé li kus Egy ház De -
ák Té ri Gyü le ke ze té nek (De ák tér 4.) el ső eme le ti ter mé ben. Az úrva cso rai
is ten tisz te let tel zá ru ló al ka lom ra nyug dí jas és öz vegy pap né test vé re ket vá -
runk, de a nyug díj ba ké szü lő vagy még ak tív pap nék is hi va ta lo sak. 

Je lent kez ni le het már ci us 31-ig le vél ben a Női Misszi ói Szol gá lat cí -
mén: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.; e-mail ben: mar ta.pin ter@lu the -
ran.hu; vagy mo bi lon: 20/824-3441 (Sze bik Im ré né).

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

VASÁRNAP

6.45/DunaTv
Világ-Nézet
Püspökkenyér
8.00/CivilRádió(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
12.05/Bartókrádió
Zongoradarabok 
Kocsis Zoltán átiratában
14.55/M1
Égigérő fű
(magyar családi film, 1979)
(81’)

HÉTFŐ

7.54/Kossuthrádió
Fülszöveg
9.40/DunaTv
Isten kezében
13.27/Bartókrádió
Spányi Miklós orgonaestje
13.30/Kossuthrádió
Erős vár a mi Istenünk!
Az evangélikus egyház félórája
16.15/DunaWorld
Evangélikus ifjúsági műsor
19.35/Bartókrádió
A Magyar Állami
Hangversenyzenekar
Bartók-hangversenye
Vezényel: Ferencsik János
20.11/Kossuthrádió
Belépő (kulturális magazin)
21.15/DunaWorld
Életjel
(magyar játékfilm, 1954) (98’)
22.00/DunaTv
Besence Open
(magyar dokumentumfilm)

KEDD

20.00/PaxTv
Kút (élő interaktív műsor)
Műsorvezető: Deák László
evangélikus lelkész
20.00/CorvinusRádió
(Sopron)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
21.20/DunaWorld
Békeidő
(magyar játékfilm, 1980) (105’)
21.45/DunaTv
Büszkeség
(amerikai játékfilm, 2007)
23.05/M1
Fekete krónika
(magyar ismeretterjesztő film,
2013)
2.10/Tv2
A titok gyermekei
(magyar–török film, 2002)
(116’)

SZERDA

10.00/DunaTv
Barangolások a magyar–
román határrégióban
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)
Egészség útja
13.30/Kossuthrádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
A református egyház félórája
15.30/DunaTv
Magyar Teátrum díjátadó
gála 2013
18.00/PaxTv
A Deák téri evangélikus múzeum
18.30/M1
A következő! (kvízműsor)
21.10/M1
On the Spot (dokumentumfilm)
Diktátorok gyermekei
22.00/DunaTv
Othello
(amerikai–angol játékfilm,
1995) (118’)

CSÜTÖRTÖK

6.45/DunaTv
Magyar elsők
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Az első magyar ujjlenyomat
12.05/Bartókrádió
Claudio Abbado magyarországi
hangversenyeiből
Verdi: Rekviem
15.00/DunaTv
Erdélyi történetek
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)
Az ég kapui
21.50/DunaTv
Az áldozat
(magyar játékfilm, 1979) (77’)
23.20/M1
A rejtélyes 20. század
Kun Miklós történész műsora
23.30/DunaTv
Pozsgai Zsolt: Pipás Pista
A Szegedi Nemzeti Színház
előadása

PÉNTEK

5.15/M1
Hajnali gondolatok
10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Zemlinsky: 83. zsoltár
14.05/Kossuthrádió
Arcvonások
Lajkó Félix világzenész
19.41/Kossuthrádió
Csak a világ végéig
Részletek a Ghymes lemezéről
21.35/DunaTv
Sörgyári capriccio
(csehszlovák játékfilm, 1981) (93’)
22.15/DunaWorld
Szabadság tér ’89
(történelmi magazinműsor)
23.10/M1
Verssor az utcazajban
23.30/DunaTv
MüpArt classic
A Nemzeti Filharmonikusok
hangversenye Batók Béla
születésnapja alkalmából

SZOMBAT

7.40/DunaTv
Élő egyház (vallási híradó)
8.10/DunaTv
Isten kezében
11.00/PaxTv
Próbarepülés
11.00/Bartókrádió
Útlevél nélkül – 
az igazi crossover
Horgas Eszter 
és a Talamba ütőegyüttes
13.30/MezzoTv
Bach: Máté-passió
20.00/PaxTv
Család és karrier?
Böjte Csaba előadása
23.45/DunaTv
MüpArt
Harcsa Veronika 
és Gyémánt Bálint koncertje
1.05/M1
A fiatalkorú
(amerikai filmdráma, 2003)
(105’)

VASÁRNAP

7.15/M1
Református magazin
7.40/M1
Evangélikus ifjúsági műsor
9.05/DunaTv
Napok, évek, évszázadok
Tőkéczki László műsora
9.30/Bartókrádió
Musica Sacra
(egyházzenei magazin)
10.04/Kossuthrádió
Református istentisztelet
közvetítése Téglásról
Igét hirdet: Molnár Csilla lelkész
11.00/DunaTv
Evangélikus istentisztelet
közvetítése Hodošról
19.00/ViasatHistory
A középkor
(olasz ismeretterjesztő
filmsorozat)
21.20/DunaTv
Az én XX. századom
(magyar játékfilm, 1989) (95’)

VASáRNAPTÓL VASáRNAPIg
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból március 23-ától március 30-áig

va sár nap (már ci us 23.)
Mert ti é tek ez az ígé ret és gyer me ke i te ké, sőt mind azo ké is, akik tá vol van -
nak, aki ket csak el hív ma gá nak az Úr, a mi Is te nünk. Ap Csel 3,39 (Józs 21,45;
Lk 9,57–62; Ef 5,1–8a; Zsolt 35,17–28) Akit sok szor be csap tak már ha mis ígé -
re tek kel, ab ban ösz tö nös gya nak vás és el uta sí tás ala kul ki min den fé le ígé -
ret tel szem ben. Is ten azon ban nem fe le lőt len ígér ge tő, ha nem ő igaz, és iga -
zak ígé re tei is. A hí vő em ber szá má ra Jé zus Krisz tus éle té ben, ha lá lá ban és
fel tá ma dá sá ban iga zo ló dik egy ér tel mű en, hogy Is ten egyet len ígé re te sem
üres szó, ha nem bi zo nyos ság. Ha a szí ved ben Krisz tus az Úr, ak kor cso dá -
la tos bi zo nyos sá god van ar ról, hogy van bűn bo csá na tod, éle ted és üd vös sé -
ged, aho gyan Is ten ígé re tet tett er re!

Hét fő (már ci us 24.)
De ahol meg nö ve ke dett a bűn, ott még bő sé ge seb ben ki áradt a ke gye lem. Róm
5,20b (Hós 11,8c–9; Lk 14,/25–26/27–33/34–35/; Jn 13,36–38) A bűn mel lett ott
van a ke gye lem, a ha lál mel lett ott van az élet. Az em ber nek Ádám óta hor do -
zott ha tal mas ter he, a bű ne mel lett ott van a még ha tal ma sabb is te ni ke gye lem,
és az em ber nek Ádám óta hor do zott meg ér de melt bün te té se, a ha lál mel lett
ott van a szá má ra ér dem te le nül fel kí nált örök élet. Az Úr Jé zus Krisz tus ezért
jött er re a vi lág ra egy sö tét és sze gé nyes, még is so kak nak fé nyes sé get adó és so -
ka kat meg gaz da gí tó éj sza kán, ezért halt meg az em be ri tör té ne lem leg sö té tebb
nap ján, és ezért tá madt fel az em be ri ség tör té ne té nek leg vi lá go sabb haj na lán.
Az óta a ha lál, a sö tét ség bi ro dal má nak ka pu ja is az élet re nyí lik!

kedd (már ci us 25.)
Sok fé le szán dék van az em ber szí vé ben, de csak az Úr ta ná csa va ló sul meg.
Péld 19,21 (Ap Csel 16,7; Jób 7,11–21; Jn 14,1–7) Is ten aka ra ta ak kor is vég be -
megy, ha mi más ho gyan akar juk. Ne künk le het nek ter ve ink, hi szen Is ten adott
ér tel met az em ber nek, de ő a fel ügye le te alatt tart ja dön té se in ket és tet te -
in ket. Is ten nem ke ves bí ti dön té se ink sú lyát, mert meg hagy ja er köl csi fe le -
lős sé gün ket, de vég ső so ron még is tő le függ, hogy mit is kell ten nünk. A mi
em be ri ér te lem mel ki gon dolt, meg ter ve zett szán dé kunk nak be le kell si mul -
nia Is ten aka ra tá ba. Eh hez ka punk biz ta tást szin tén a Pél da be szé dek köny -
vé ben: „Bízd az Úr ra dol ga i dat, ak kor tel je sül nek szán dé ka id.” (Péld 16,3) Nem
Is ten iga zo dik hoz zád, ha nem ne ked kell iga zod nod hoz zá: rá kell hagy ni a
dol ga i dat, és bíz nod kell ab ban, hogy az ő aka ra ta ne ked jó, hasz nos, üd vös
– és ak kor lesz rend, har mó nia az éle ted ben.

Szer da (már ci us 26.)
Imád já tok azt, aki te rem tet te a mennyet és a föl det, a ten gert és a vi zek for rá -
sa it! Jel 14,7 (Ézs 48,13; Mk 9,38–41/42–47/; Jn 14,8–14) A Je le né sek köny vé -
nek szer ző je a mennyei is ten tisz te let be ad be pil lan tást. Test vé rem, te ott le -
szel-e ezen az is ten tisz te le ten? En nek egy fel té te le van: még a leg nyo mo rú sá -
go sabb, bű nök kel ter helt je len ben is, gon dok, ba jok, prob lé mák és ne héz sé -
gek kö zött is, még az élet al ko nyán, a sír pe re mén, a ko por só köz vet len kö ze -
lé ben, gyásszal, fáj da lom mal és szo mo rú ság gal a szí ved ben is tudd, hogy van
jö vőd Krisz tus ban. Is ten örök sze re te té ben, az örök élet bol dog sá gá ban, örök
öröm ben örök ké él hetsz. Hi szed-e? Aka rod-e? Ott le szel-e? Én na gyon sze -
ret ném! Imád koz zunk egy má sért, hogy ott le hes sünk egy más sal!

Csü tör tök (már ci us 27.)
De az Úr így szólt Ka in hoz: Mit tet tél? Test vé red ki on tott vé re ki ált hoz zám
a föld ről. 1Móz 4,10 (Jak 5,1.4–6; Mk 8,/10–13/14–21; Jn 14,15–21) Ka in test -
vér gyil kos sá gá hoz a fél té keny ség ve ze tett. Úgy érez te, Is ten őt nem sze re ti
úgy, mint Ábelt, aki nek el fo gad ta az ál do za tát. Té ged még so ha nem töl tött
el a ke se rű ség, ami kor azt lát tad, hogy má so kat job ban sze ret nek, ők sze -
ren csé seb bek, ne kik min den si ke rül? És mit tet tél? „Jé zus vé re ha tal ma sab -
ban be szél, mint az Ábel vé re.” (Zsid 12,24) Jé zus ki on tott vé re hely re hoz ta
azt, ami az el ső vér on tás ál tal el rom lott. Jé zus vé re nem újabb ha lá lért ki -
ál tott, ha nem éle tet adott: a bűn szennyé től meg tisz tí tott, a há bo rú ság és gyű -
löl ség he lyett bé kes sé get ho zott.

pén tek (már ci us 28.)
Vi gyáz za tok, hogy sen ki se fi zes sen a rosszért rosszal, ha nem tö re ked je tek min -
den kor a jó ra egy más iránt és min den ki iránt. 1Thessz 5,15 (1Móz 37,22; Mt
10,34–39; Jn 14,22–26) Ha a má sik em ber rossz, rosszat tesz, és nem ér de -
mes rá, te még ak kor is te hetsz jót ve le. Sőt jót kell ten ned ve le, hi szen Is -
ten is jót tett ve led, pe dig nem ér de mel ted! Is ten is a leg na gyobb jó val fi ze -
tett a bű ne i dért: oda ad ta ér ted az iga zat és az ár tat lant, az ő egy szü lött Fi -
át a kí nos ha lál ra. Az zal mu tat ha tod meg, hogy az övé vagy, ha a rosszat is
jó val vi szon zod, ha a má sik nak nem az ér de me it mé rics ké led, ha nem min -
dig a jó ra tö rek szel min den ki iránt!

Szom bat (már ci us 29.)
A Bá rány, aki kö zé pen a tró nus nál van, le gel te ti őket, el ve ze ti őket az élet vi -
zé nek for rá sa i hoz, és az Is ten le tö röl sze mük ről min den könnyet. Jel 7,17 (Zsolt
126,1; Lk 17,28–33; Jn 14,27–31) Ha mind vé gig áll ha ta tos ma radsz, és ab ból
az öröm ből élsz, hogy Is ten Jé zus Krisz tus ki hul lott vé ré ért té ged ir gal má -
ba fo ga dott, ak kor fe hér ru há ba öl tö zött győz tes le szel. Ott le szel azok kö -
zött, aki ket a Bá rány Jé zus az élet vi zé nek for rá sá hoz ve zet, s akik nek Is ten
le tö röl sze mük ről min den könnyet. Úgy le gyen!
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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 ta nak 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

az eke kö zös ség csen des nap ja
Sze re tet tel hí vunk és vá runk min den ér dek lő dőt az EKE kö zös ség (Evan -
gé li ku sok Kö zös sé ge az Evan gé li u mért) ta va szi csen des nap já ra, ame lyet áp -
ri lis 5-én, 10 és 16 óra kö zött tar tunk a kis pes ti evan gé li kus temp lom ban (Bu -
da pest XIX. ker., Temp lom tér 1.). A nap té má ja: A fel emel te tett Krisz tus
• A kí sér tő győ zel me – 1Móz 3,1–13 • Krisz tus győ zel me a kí sér tő fe lett –
4Móz 21,4–9 és Ján 3,14–15 • Így is szü let het nek bál vá nyok? – 2Kir 18,4b.

Fris sí tő ről a he lyi gyü le ke zet gon dos ko dik, ebé det min den ki hoz zon
ma gá val. Al kal munk kal kap cso lat ban az EKE Ala pít vány nál le het ér dek -
lőd ni (tel.: 1/332-7063; e-mail: eke al@fre e mail.hu, eke.lu the ran.hu).

GyÁSZ JE LEN TÉS
Fá jó szív vel, de Krisz tus ban va ló
re mény ség gel tu dat juk, hogy
Megy a szai Lász ló Kál mán ny.
lel kész éle té nek 70. évé ben te rem -
tő Urá hoz köl tö zött. Te me té se
már ci us 24-én, 15 óra kor lesz a
nagy ke reszt úri te me tő ben. A te -
me tés al kal má val ko szo rú meg vál -
tást hir de tünk a Luc fal vi Evan gé -
li kus Egy ház köz ség ja vá ra. Szám -
la szám: 62100298-15601607. 

A gyá szo ló csa lád


